
tsíntese rio Boletim Geomelcorolôgico,
A. SEIXAS NETTO. ró/ida (,te ás 23,W tis.

, dia 23 de iullio, 1961 .

FREl'fTE FRIA: Inicio às 23.22/2-1/7 _ Fim 21.50;22/7
PRESSAO ATMOSFÉRICA MÉDIA: 1022,8 mb.
TEMPERATURA MÉDIA: 21,5° C.
UMIDADE RELATIVA MÉElIA: 86'7..
NUVENS·: s'racto-oumut.rs / ctrrus-atratus / cumu
lus-Nimbus 160°/312"/ Névoa.
PLUVIOSIDADE (CHUV1'.Sl 2') mms. Negativo
12,5 mms.: Ínstável margens "Botsão".

o MAIS ANTIGO DIARIO DE SAIITA CATAiINA }

EDIÇAO DE HOJE /' 16 PÂGINAS

Voltam-se para Florianópolis as afellcõ.'s
d

'

da �B· ai· !lJí'--.

os me ICOS rasl elros ·�/�i�\���I-
Instala-se, quarta-feira, o III Congresso' da
Associação Catarinense de Medicina"':"'_ O
ato será presidido pelo governador Celso

Ramos, estando presentes figuras de realce
de diversos pontos do país - Homenagem da
classe Médica ao Provedor' Medeiros Filho.

Fôrças lunisÍlas derrotadas:
Francese's ICuparn Bizerla

T''!NIS, 22. CA.P,) - o gOV�l'110 tunisino anunciou lha em tôrno de Menzel
que pára-quedistas franceses ocuoaram Quase tôda a Borguíba, no e.ctremo me-
cidade de Bizerta, depois de oito horas de luta pelas ndtona' do lago, .:l. 16 qui-
ruas, onde as fôrças da 'rumna sorveram graves caixas. rómetrcs de Bizerta.

A derrota das fôrças tunisinas em Bizerta parece Os tunisinos haviam afiro

���'��:.��;�� �:�e�t�r�:id����e:���id!�l:o�!��a�e:�e�:� mado antes que outra co

tonéação para retirar as fôrças enviadas ao Congo, on- �����u�!,ind3a2d�u��ô!����::
�i�nC�I.aboram com o mencionado organismo interna- sudeste de' Túr.is, porém

O� franceses não coa- .uneacas pelo bloqueio tu- :le:no�� ���asea���tou a men-

rtnnarum as noticias tu- !'dsiJl". A seguir, conquista
o estratégico canal

;,8 avançadas francesas,
<lua conduz do Mediter-

Bulcào Viana e Djalma
:',Ioellmnnn - congrega os

proríssicnnis da arte de

r-ui-ar cm terras do Estado.
oracaa ao empenho de

s-ua atual Diretoria, que
tem a presidi-la o' Dr. Zul

.nnr Lins Neves. foi poso
s-lvel progrumar urna reu

) ião ctcntírtco-canurut de

[,:_LO nivel, tendo sido con

vidaslas para relatar os

ri-ontinua na Sa. pág.)

No Salão Nobre da Fa'

culdade de Direito de San

ta Catarina, instalam-se.
ouarta-retra ppÓxima, às

20 horas, os trabalhos de

; II congresso da Associa

cüo catarmcnse de Medi

cína, orgão dé classe que
desde 1937, quando funda

da pelo en tusíasmo e esfôr
co de figuras tradiclcnata
-em nO.�sa sociedade - como

Este -prétiio, constmido em 1600, (�briga. r Museu Colonial de St. AU[lustinc. Na
sua tacnaaa, estão hasteado-s os quatro pavilhões sob os quais St. Attgustine foi
governada - Espanha, Inglaterra, Estados Confederados e Estados Unidos.

(LEIA NA l_(1 PAGINA DO 2:" CADERNO)

o BRASIL SOLIDARIO
COM O OCIDENTE

mstnas e estas não são

completamente claras, pois
tulam .de "ooisões de resís- NOYA LEI DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
tencta'' na zona do Palácio râneo ao lago de Bizerta,
do Governador ê nos prin- � Irás da grande base na

ctpats rüstrttos árabes da val
apêlc ii paz mundiul' e cidade.
contra a guer-ru. As .Hltoridapes fra�cesas(i - Antes de defender parecem não dar rmpnr
a Jllstiçn, o Brasil' de- -uncta às operações milita,
fendia 'o' paz. res, que começaram às

O embaixador i\Ioon'- rznasm- com um bombar-

ruo - "Estamos fir-
memeute ao lado da Ale

manha Ocidental, de, A
lemanha de Bonn". disse
o sr. Afonso Arinos. E'

e�5;1 a ru-imeirn vez em

o :;:wêrno ln-as ílah-o,

improviso. Seguem Ol�t"l:OS
ít.ené do seu discurso.

1 - O Brasil está ;;0-

lidário com o mundo cc i

dental.
2' - Nüc obstante, mio

yê Bem preocupações o

colonialismo e discr-i-

ü Mínistárín dê r-iror

n.aeões da Tunísia anun

CIOU que OS pára-quedistas
r- untctades blindadas rran.
r-esas ocuparam o centro
Bizerta após oito norês de

Cabot, presente ao almo deto de artilharia sôbre as lutas fias ruas e que, a se-

���nt:l��t !��::�u ��\Yi�:I��el� ��:��oe;; do Exército =. ��ir(ll������e:�:�;, de c��:�:
mintstro colocou 11 de�e,;a' A ro.oona dos 64 mil ha- têncta.
da PilZ antes da ne. e"si citantes de aieenc rnprc- O anúncio tunisino não
dada de assegurar a jus- ximudamente 70 por cento .ndtca claramente" que uni

ttçu. r'e muçulmanos! Iugíu da cedes continuam em pusi.
cidade ao ter início o ata- cões de combate dentro da

A rleclaruçúo dó mi- que. lidado para .enfrentar a

nietro (lo Exter-Ior foi mo Unidades de para-quedt-. crenstvo final rvencesa.
tas, !JLle avançaram escu AlCn, do ataque a BI-

��I:�:S01��:)���:t�:��' ;��:��'Pi�:�:��!��:�; t.��;.
1'.etrar�,m pelos subúrbios liados por ca'l:1'os blindados

Mis1:jüO (!llt' a/:isinou ilcôr- oa ci:lade e fortaleceram f' tanques travaram bata

das com a AJernHuha co-

do seu chuneel er,
se derme incisivamente míunçêc da. A'f'ri-

à crise rie
Berlim e teudêncin. en- 3 - "SOl)lOf; decrdidu
tra a Alemanha democrú- "mente contra D cclcníu
tica e 11 Alemanha lismo e correra diacrImi-
munil;ta.

O mini-tro falou de
uaçuo raciaj'· ..

4 - O presidente da

nepuhlic�� vetou

mente o al'tigo ue
do ltani.aruti��u� assegu
l'a\'1\ apeJHtl; nos ln'asilei
I'OS natos � exe!·tído da

diplomada, porque te\'e

pl'c:;enle u cunt:ribuiçào
do:; imlgrantm:i ao desen
vulvimento do país.

5 - Fêz um "caloroso

fUMPtO DE
TRA8AlHO

tiVl\da.. segundo· (;orl'ia no

It>"dniUrflii-, l)ela�*dal'a-
ÇÕi!S anteriores do f',l'.

JO;IO Dantas. chefe da

ll1unisla, dec!llraçõel;l que
desaJ;I'Hdantlll o ;;;-ovêl'no
·de,Bonn.

Doi� alos que terão' o

111aior relévo no Estado fo

�am assinados, sexta-feira
, ":'ltima, pelo Governador do

Estado.
Antcs estivera o Chefe

c'o Executivo na Assem

bléia para,
.

por mão pró
pria. rcntregar ao PrO:';iden·
te da Casa mensagens que
j�nplicam na objetivação
('as providências adminis
nativas decididas com os

governadores do Rio Gran·
de do Sul e do Parana, em

prol du região extremo-sul
do pais.
Com a transftlrmacão em

lei do Plano de Metas, com
(I Hos(,'ital d&s Servidores,
l·om ô;-; órgâoii regionais
l ()nfiado:s aos legisladores
- o 'goyernador Celso Ra·
mal; evidencia o extremo
zêlo que dedica aos pro
blemas do Estado..

Essas medidas distan
dam-se umas das outras de
{' penas algumas horas. Pa
1'3 poder Objetivá-las, no

entanto, o senhor Celsú
Ramos trabalhou até alta

madrugada, durante a uI-
-------

lima semana.

E amanhã, em Joinville,
estara lançando a pedra
l\mdamental do ginásio
estadual - promessa des·
('umprida dos últimos go·
vérno".
O governador, dadas as

condições dificeis com que
"'E'ccbeu a administração,
j:ediu aos catarinenses um

crédito de confiança.
E no làbor fecundo e in

fr,tigável a que se entrega,
está a segurança de que
ll)ereCe ésse crédito.
'No corrente exercicio,
�acrificado pelo compro·
n'letimento dos recursos fi·
J anceiros, o senhor Celso
Hamos está preparando a

r.dministração para a ar

) ancada realizadora de 62.
Mas, a par disso, com

energia e desasSOmbr<l, vai
também cumprindo o seu

admirável planejamento.
Os seus úUimos atos ai

('stão a definh-" os
tos e

.

Bowles Iniciará, Amanhã Missão
Ultramarina de Que Foi Incumbido '

Pelo Presidente Kennedy ·-.!..iti8�itWII"WilWIWWIII"illmjiii"_"'IiiiI""""

,posenlados 110rte-america·
LOS. Ka foto, o Presidcnte

Kennedy ao receber na

C::tsa Branca o primeiro
beneliciado

I
WASHINGTON - O Pre- Salinger afírmou que o

sidente Kennedy e o Sub- aimôça e a viagem indican1_
secretario de Estado Ches- .c1aramentc Que Bowle�
ter Bowles, em almõço rea- perm,:mecera em scl;l põsto
;'::zado na segunda·feira na DO Departamento de Esta

Casa Branca, conferencia- do.

ram sóbre a viagem que
Bowles iniciará na semana

\'indoclra à Ãfrica, Oriente

Médio e Sul da África.

O 3ecl'etário de Imprensa
ria P:'esidência, Pieno Sa

lingc" disse que o Subse
(l'etá:'jo partirá desta Ca·

pital no dia 24 para uma

viage'11 de 18 dias. Disse

(!ue, dc-ntre outras ativida
des, Rowles realizara vã·
nas conferências regionais
com os Embaixadores dos

Nu;;.sa reportag2111"
p,tlestl'a mantida com o

(me Yereador Nelson .f'9drini
foi informada de que., pai
g-estões efetuadas pel(\
Goverlludor Cebo Rll,mos

(i" seni .Bmpr:')gada a verba
de -:.n·ç; RO.OOO.OOO,OO. l1a

COIl.-;tl'lH;ÜO da U:sinu Hi

dl'o-Elêtrica elo, Rio daf\
1"lol',,"s. atntvê.>; do c()n

vênia (lHe l:\en',. firmH-do
entre 11 Superintendência
da $PVESUD e o Con.�úr
(�io Int'.Jl'lllUnicipld de
Elchitidlldc do Extremo
Oe,�t.e Ca.tnriJl.w-'ie. Tal

convênio sel'ú fii-l:;aliza

do, dÍl'�tamente. pelo go
vél'llo do Estado de Snn
ta Cat<ll'jnn,

NH l'euniüo do Con::<e
]0]10 Delib<:!rktivo, ficoil
ainda anroVHtlo u plano
de !!nlOré.'!o da:; \'el'bns
destinadas a Santa Ca
tai'Ítl<l (oitenta milhÕ-�5
de p<ll'a \)

exe!l'tício de e '(Itla
abl'HJ1gerú li 1118is de tl'ill
ta municípiOS do oeste
extl'emo oeste do gstado.
{lr·:on cle atUHcfto do Plal�o
de Vulol'izaçfto.

senha;' CeIOlu Rallln�. goz,'
de g'l'llnde :Jl'e!<tígio junt
àquele ôrgüo fedel'al. (in'

dt o pla�lo d::!. t!'abalh�)

Quiltquennl do .exe.:uti\'o

catUl'illenSe, foi altnm311
te e n uma só voz, grnn

demente· elogiHd�),

:-,4 ano,� O Sr. Oeding, cum
nim:m:ado pelo Pl'esiden·

ie. a!)arece ao lado de sua

l'SPÔS� e do Sr. Ab:'aham A.

Hibicofí, Secretario da Sau
Cle. EUllcação e Bem-Estar

Soci.:tL
-----_

Alguns telegramas de

;mprensa haviam afirmadO
que o !lôStO do Subsecreta
ria pooeria ser modificado.

Plano de
Econômica ,da Fronteira
Sudoeste do Paí,';.

Fiscalização da Poluição de Arguas:
Resíduos Industriais Governo Em
Contado Com ,Orgãos Federais:

Financiamento

COFn Entra Em Novo Rílmo Quando
Acabarem Encontros Regionais

de Abastecimento
r'os Ccueros de primeira
�'eee8s;clade, clentr do cri
tério f!xado pelo presidente
Jãnib Quadros para a es

�abilizaeão dos preços.
QUEDA DOS

T'ABELAMENTOS
Em coerencia com a no·

'·a politica economica tra·
I'ndn pelo .Chefc do GOVE'r·

)'0. a '!uecta dos tabelamcn
tc�, tantas \'c<:es encareci

Estados Unidos.
NOl,icias

.

do Ij'lanalto dão

conta de que a cessacão

(,as atividades (ia COAP

'r>lll 31 dO mês em C\Il'SO

\imite legul da vigencia do

t ,rgão controlador de pre·

"'os .está condicionada a

lotacão. até essa data, pe·

jç C�l1gresso Nacional, da

lei que determina medidas

�'ept'e"sivas contra os abn·

::lOS do poder econômÍ(:o
'Í'endo em vista. todavia, lJ.

:,ossibilidade remota de Vil

�' ser aprovada. ainda est.c

nês a chamada Lei Anti·
truste ja foram iniciada.:

demarches em Brasília vi·

_'ando, mais uma vez. ó. di

Jiltat:;iio do pqlzo de vigen
da da COFAP.

InffJrma-se, por outro

l."\do, Que o orgão contro
l'1dor de preços entrará cm

'_·ova· fase a partir do mês
l. !ndouro, no termino do.':
E'nrontros Regionais de

AbustC..:in'lento, qliando pas
rã, a Muar efetivamente,
"ln aefi,o (;onjunta com os

�Iema's orgãos eompetent�

O governador Celso Ra

a)os, (;vnsid.erando os têr-
1110S da nota presidencial
relativa à fiscalização da

lloluiç�o das águas por re

,';íduos industriais, entrou
em cor.tacto com a Divisãl
de Caça e Pesca da capi-
1al federal, no sentido de
obter facilidades de flnan�
:-iamento a indústrias ca-

Como as empresas dire

tamelüe interessaC\as são

as que se r\edicam à indus

t-rializarào da mandioca, (l

Chefe do Executivo catari·

::.el}se vem de transmitir à

i\ssoci2.ç,ão dos Produtore�
de Fécula o conteúdo do
ofício lecebido, e onde se

recomenda uma série

medidf<s

Cacau,Em Alia
no Mercado
de Nova York

major Mauricio(Leia na 7.a Página)
presidente du

COFAP, deverá se concre·

[iza!' (m futuro proximo.
(J P3Só;O inicial para are·

::ogação dos portarias que
;ixam prcços rilaximos per
lr.issivtis para. al;ttms gene·
J.o� e�8"nciais'1'0i dado com

( lànran'tento eia políticn
de !Jrcros minihlos. Dr.
flcordo com as diretrize�
�stabelE'tidaS pelo presi·
,iente Jânio Quadros, (l

dn custo de vida

te da visita d�) ecollumlsth
bl'a�ilei)'() <lO Depal·ta·
menlo ,d2 EstatIl). ouand:l.
com o SI'. Rou,_l't vVol>d
w'll'd. Secl'etúl'io de l<;s
tudo A�:;isUmte a Amé

ri(;a Latina, e;<tuda\'a

através das facili·
crediticias ao produ,

101'. fomento á produ
eão. e ao mesmo tempo, da
'l�� dtf""cllst�lb�.:���:�.:F�t:;� :�:,:�

.

Na foto, aspecto da sanção da lei que institui'o PLAíHEC;, vendo-se, atem do Go-

�l�/�l�lful��l��. ��VzlPo�F�,�;�·�!�.el����/,���:;:j ���e�du�[�ç(f6as: g!1ffi;/'��7��j:l�iS��
llJmtm/w Ç({lI(/�IO ./r., SecrclMio (la Vuu;cio e Ooras Pii.blicas. Dr. 111/l!s Gllaiberlo

C Sec!'etano da Fa;.'e1(d(�, sr, Gera,ltlO Wetzel. (L&14 N;'�V!,.�AGINAJ
.,'

_��__:::__ __::���·iII�t��'):._";,,�.��:.::,.�>,\�'_.��U_

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



ANIVERSARiaS -

Menino nUBEN LYHA

Comemora na datn de hoje !'�II 1.0 aniversário o

menino Ruben L::L1';\ Adriuuo, diléto filho (\0 sr. Hamil
ton ,-\'dl'iano c rlouu Elj' Lyra Adr-inuo. propr-ietár-ios de
"Cnpncnhann Móveis". O distlnto en,;nl <I(,'l"e�eI'ÍI aos

seus Hmig'ui,nhos e couvidados, linda músn de dpces. 'i,
Rub rn c soux A'Ctli�OI'C� 110""">\ votos -lc r-ore-e fe!ici
dnrles.

FAZEM ANOS HOJE:

- menino Luiz Carla" Soares
- �rn. Diva Pinho Gomes
- srtu. i\larília Silveira de Souza
- fira. Herondina Pereira
- s ra. Zilda da Costa Pereira Silveira
- sru. Purngunxsú K. Bonfim
- dr. Itamar Luiz da Costa
--,- >il'ta. Herondina Silva'
- sr. OtadllllO dos' Santos Bot�lho
- sr. Jobct Furtado
- >ir. Celso Cumpêlto
- men ln.r Lauritu Vul.ente Vieira

Francisco Padron, com 104

anos de Idade, residente na

ilha espanhola Gran Cana
zia. quer agora cumprir
uma promessa feita há 80

anca atrás, à sua então nol

va Bernhai-dína, de dar um

pusx.io com ela até o con

tifnente. Ha viam se cusu

do, mus o dinheiro nunén

c-egou nnra l-II ex{'ul'�ittl,
porque li f;il1liliill)lImenta
nl '.'CCntpre muito n\pida
mente, Tiveram IH.)\'e fi

lho�; tem :17 IICto� c ,J5
Li;;n�t(l';. StÍ U:;!'ol'a sC en

contram (Im ('ondi<;\)c::i de
rluentc I-tavinm·i'!c Cfll<n

,hegou parn tal excursão,
f'mpl'eender a Viagem, sa'
tisfaz:?:ldo o seu sonho, E

que ."onho maravBhoso:
�ão se�á C'm barco ii. vela,
única condução existente

r.aqueln época, mas sim
em avião,

Franck Vlcek, organlsa
cor d'l- banquete oficial
{lferz�id(l a Tllhn K�l1crl�',

���n {;}'I:Sii�\�I1(::' �::: �l:f:�;�C
do� Unidm;, apl'c:,enloll
queix,� Ü Ilolida; nles;:a

'cole:i(\nudore's de lqm
lhe' deram 11m

anl'c{',ill\l\'I'lc\':111
COllsij.!"o: .tÚ"jl\lJ.uda" de

.{!'al't:Cin, J LOOO jHlllthcs de
ddl'(\. 1;00 !,piár(IlUlapos,
200 tn;llhinhas e 600 cirr
z:iros, cPu,'h,,! que cifraI<)
A('re.�ceIJtou c,;tl';tllIHlr que
Ladies e...Gentlemcn procc
dam (]f'l'ta fm'ma,

).Inl'Ía ('alias, a ctlllh-e
chia'.! mundialmenle aplau
<lida "antol'a de ónel'lI, es

':1 sendo chamada par um

trihunal de Roma, pura ex

plicar o que entende pai'

indisposiçilo, Há três unos

pllss",dos, dUl"lllltc uma

apl'esenblçüo. no tea!ro de
Roma, d:l onenl Norma,
n�;;ülÍjda Ilclu pl'esidente
Grollclli, eJa irrtcl'I'ompell
a npre"cllbl<;ilo (Jel)l)ill do

Pl'imeiro aLo, alegando in

djspos!�ão, Não quiz con

tinmll' a cantar. Em ,'irtu
de do processo que lhe mo

veu o diretor 00 teatl'o, ês
te informou !:omo tellte-,
munha, ouc ii cllntOl'lI ale

J!OU ter estdnhado a fuI
ta do 'hllbit)lal aplauso' e

dando cflmo motivo uma

'inoispo,:ição', O tribunal
exige llgol'a (lue ela ',;e

('xplit[ue',
-

TTllll,; IIct'm;;(]ol'f, mem

bro do Pal'lido Social De-

\

g ue! pru-u o seu servico. A
oferta foi recus.uta pelo

,(;01'1"1'110,

o Correio do PO\'o, scc

<;flo 'BI ic a ::::I"/IC da Vida',
11IIbli a 11 seguinte notic in :

Simplicio Mendes fôra lu
tar IHI Itália, levando con

sigo fotogl'/tfim,; de 20 nu

morada:;, Por um� loirin
nlw houita, ele \'irava he

rôL m?smo ,:cm estar nil

�11f'1'l"1. ':"\<1 FUI'o!m balell
:;e como 11111 valellte: mOii

tl'OU \lue ú rumo cl'a forte
mas entl'e')!ou t1S llOntos ao

ctil11n, isto é, o im'el'110

Sociais

STAEL ABELHA I>USS BRASIL RENUNCIOU O TíTULO
- o casal Geraldo VIetzel prepara-se para recepção ao Go
vernador do Estado e Sra. Celso (Edithl Ramos.

7), o ooveênador Celso Ramos e senhora,
serão homenageados com elegante recep
ção 11:1 ctoada de Jolnville, pelo casal
Secreturto da Fnzenda e Sra. Geraldo
wctael.

Cora Medeiros p a Cilldcrela que rente

senta a !';ociedtrde de BIIl1/1ellau. Cor� tem

!1�e�:o:'(/�S�e1!�/:I�'���II;�!!: .: s;:i P;:.�
JI.!(/rcílio Medeiros

11 A razão nno se -nbe, maís o ce!\o é

que Stael Abelha M B. 6J renunciou o

titulo. Olhe J.S fotos das finalistas e ve

rão que tenho razio.

::) Na cidade' oe Joinville reltizQu,se on

tem o casamento da srta. Beatriz Stein:
com o Dr. GtinTel' Wctzel _ Fomos infor·
mados de que foi de grande reperyusão
o acontecimento.

3) No Golden Rool1 do C"p:;tcabana Pa

lace, acontccNn � movimentada festa
dos "Dez B!'otos !11"is Elegantes do

Brasil" no\pnJximo mes de setembro, A

pronloção é de Jose Rodolpho Câmara.
sendo a re!"l.da da fe'ita em prol do "Abri

go da Cl'ianc::.r. pobre", estabelecimento
este mantido pelo Senador Francisco
Gallotti.

4) A bonita Yara Bittencol1rt l{asLing
pnssando ferias na :::Idade de São Joaquim
foi coroada R:linlla da Neve. Cumprimen
tamos a Yal':1, paI' m"ls este merecido

tit.ulo.

51 Marcou ca�amcnto ontern o Sr. João

Mauricio, com a .�rta. Nllda Scheidt, A

coluna socid.l ('umprimenta aos noivos e

famílias,

6) Anda as voltas o Cerimonial do Fa
laclo do GOV('lnO, para a recepção ao

Emb"ixador 1a AIl�Ll'ln, no ?aIacio Ro

sado.

Gosn DE CAFÉ?
ENTÃO PECA CAFÉ ZITO

iil- Muito shuputlco e agradável os aperl
uvos na piscina do Copa, No último sá

bado� o ctscutbto Jorglnho Guinle, em

companhia de uma loura dos diabos,

ctctxou rnutta cente com agua na boca.

Às 6,35-
Rádio Folhinha Ford

Às 7,05 -

Alvorecer em Noasa TeITa
Às: 7,35 _

Conversando Com o

Agr-icultm-
Às 8,00 .:

Correspondente Gnarujé
Às 8,55 -

Repórter ALFRED,
Às 9,05 -

Cocktai l de Rock
Às 9,35-

xo )Iundo do Sucesso
Às 10,aO-

Fires:fone Nos Esporte"
Às 10,55-

Informativo Casa Brusique
Às 11,05 _

l\'f'ú.�ka Para Todos
Às 11,35

Pat-ada Musical Ohnntecler
Às 11.55 -

Repór-ter ALFRBD
Às 12,05-

Almoçando Com Música

fts 12,2:5 -

Cf]l']'p�"'nnr'lentc
;1s 12j:10 -

C""'1et f:ncial
A� 19.40-

11(lj!OIl o de geito e o 110S

so heníi foi !larar Ilum lei

�o de hospital. lltacado de'

pneumonia, La encont.rou

"e ('(Im mais ao patri -io�,
I\ldo" l'humIJHdo,; pela nc

,'e c uela chun�, ('ada do

{!I)!C tinha lima cnfermei-
1":1 americana, COnlllete!1tc
c bonita, A ma i,: bonita,
llorêm, t'l"a no Simp!ic-io.
(Sujritu Ih' ""I'Lc!). Q�Jill,
Zl' dia:; dc!wi:>, gr:H;:ls <Í

I'cllieililli\,1I fehl'c desalla
1"l,,'CI1 l' 'J apelite H1H(,)u
nos ellf,'r!llo�, nwi' nill

�rrl'l11 :;.ahia 1)(lI',!IIl' Si-mpli'
do pinra\'u, de1irn\'n, j:!;C

mi:1 c:;('oueix:t\'lldcdôrcs
:1J.:'rrdn�. rr�ld(ls 1 i\'crl\lll ai

ta, ml'I1O� éle, A c'\L'I'mci�

l':t chamou (I at\sittêllte, o

dlrctor e ctile, olhando pa
ra a cnf('rllleil'u, diaj!llOs
tkoll 10llo o (':11<0 no Sim

plit-io: malandragem! :\111-

landragem :)<11';\ mio deixar
,_ .....__;_,

o hll"nital! A enfermeira
era bonita demais, O di
retor n:io dis;:e nada, mas

tn,lcotl de enfermeira, man
dando para o Simtr1ieio
umaquHI'entona gorducha,
vesga e oue falava "maill
do (111e IIm�\' autênti�a ma

traca, No dia seguinte,
quando (,) médico-nssisten
te entrou nll enfermaria,
jú encontroll o no"!\o Sim-

��i!����t�,�·�t��:! �::��\�'a�loJ
ne I'cncnte?' Ao que Sim-
111icio I'ctipondcu: 'Sarei,
Dou lar! A ter que enfren
tar um canhão aqui dentro,
lll'efil'o enfrentar metralha
(loras lá fÔra.' e deixou o

hOllpila1.

Concurso de 'Cuspir'!
Em Alabama, Estados Uni
doti, houve um concurso

oL'igillal: Gllnharia quem

cuspi:>se mais longe, acer
tando lima vela acesa. Um

t'owt!oy '·enceu. Por Í!'ês
vezes consecutivas conse-

9) A bonita Eleni!.a Andrade será a pos
stvet Otndere'a. representante do Esta
do da Guanabcra.

10) O jovem . cdete da Polícia Militar
João Fernando aerrauni, passa renas. na

cidade de Bh-menau.

lU Ninguém pode esquecer: dia 12 pró
ximo acontecerá a "Noite das Cindere

las".)
12) Pelo DC-BR da Real Aerovlas chegará
trote a nossa r-idade, o aplaudido care

ou+nha. t.ceo mais no Clube Doze de

Agôsto a garotada estará em pauta,

J31 De vo'ta de SUIl temporada da Be
lar-nu o srr-péucc casal sr. e sra. Dr, Co
lombo saues. �::> Li.,\-t" de Frente

À<: 1�.05 -

0<: ('�'""�""'e" da Semanll
;1" 14,05-

14) 1!:m resta promovida pelo cronista
Castro Pereu-n, a srta. Ilze Maria Nunes
r'tres foi eleita MIss Luzes da Cidade de
Oanoínhas,

1'11 Maria Aparecida Simão um dos brotos

elei!antes da t 'dade de (..aJes, circulando
com o jovem Sr. P.F.L.

16) Em nossa cidade, a bonita sl·ta. Ana
Maria QuadruS de Ass!:,;,

171 Festejou 'ntem aniVCl"Sfllfio a exma.

Sra. Ivone Bdlgj:!'mann Leal. Deseíamos
a d. lvone os melhores votos de'fellclta
ções.

Às 18,35 -

:\"ossa Música
À,; 18,55 -

Correspondente
_':;,_; ]9,00-IH1 CUll"lurimcntamos ao casal sr. e sra,

Dr. Pela2"lo P'lrillOt de SO\IZa, pelo nas

cimepto de sell filhinho Pedro Luiz. Momento Esnort, Brahma
..b 20,05 -

Terra em LOUVOr à Nos
sa Senhora
Ài' 20,35 _

Tel�fone Pilra Ouvir
Às 21,00 -

Repórtel' ALFRED
Às 21.05 .....:..

"ai da Valsa
Às 21,30 -

Correspondente GURrujá
À.<; 21,40 .....,.

Momento Musical Simca
Ài! 22,05-

Gl'lwde Informativo Gua

ruj:í_
Às 22,35 r

Desfile de Bolel'o,<;
Às 23,05 -

X oi te de Ga!a

19) A. moreninha Norma Moritz Pereira,

a últimrt Cinclerela inscrita para o mo

vimentado ba:Je do aia 12 próximo,

201 Tania DOlnel1es circula na Belacap
De volta a su'!. terra natal p, Alegre Tã
nia devel'á passar alguns dias em nossa

cidade.

21) MOvimenta-se a As,sociação Catar!
,nense de Medicina para o Congresso que
reallzar'se'ó_ .la prox!ma seman;i.

221 E por fal!l.l" em Lira Tehis Clube, fo'
mos informados de que será com Norberto

Bauldatl a festa da primavera,

VIS1TL � TELHAS. nrOLOS
,

CAL E AREIA
IRMÃOS BIlENCOURI

O mplhor ambiente �om a Jllelhor música. :�.��G�A�;'p�OÓ\I;CI�:I... ,I::�
RUA JOAn l'lNTO - TeRREO DO HOTEL ROYAL

em HI - F ISAYONARA

ResuHado<le QUllse meiose
eulode experl,'ndll, otOITn
dor "LILLA ", II ar quente, é
detunclonanu'nIOllutonH\lI
co e nno ",," p<"ÇIl� compli
cadas, I::col1o",l"" comhusH·
vel porque apro\'<,ll:l ° calor
duas vüe�. 'I'nr,.� ]lor l!lual
em �O mInuto., c<mg('r"an(lo
Intcll1lmenl" na ....l"'a egalJor
<loeatc. 01"('1'1'0.0 I"manhos,
desdeOOntil720qulluS'J><)r
hora, AQueclmenlo II óleo
Diesel, tenh:l ou car",lo. �':I

brlcarnos Imnbém: Moinhos

�:uç,ar�'I:�:��(:'��: �������!�
parncnféto",'Il(ln,
VCllU(l,� (I pTr-"(I\·il".�

Solidlc-nos prOSJ)lItoS.

mocnítico Alernllt), (Juiz )ruill ,lDagar a vela numa

oferecCl" ao chcfe do ga- di"tllllcia de dez metros!
binele (1\, ]lremiel" KOIII::ul
'denaucl' um cano Mer' Uma cnfermeira acom

,Nj('!-l 1khz, )lO vallll" til! Pal1hnl1d() um mHtuto até
�.7IJO D.'r.L, em nome du u qual,to do ho!\nital, pel....

. _.
-Qli.l'il evitai' (III o !tlintA.: 'O",.. tem pijama l'

G1b�"'}'PJlhU.I!..C(;C"H. id,lld.p.. t.�,.o c.a.iJ.l.1I-a r�_spoll.de.: ':"i:l •.
"

d���1��h4�" sel1���t;�,\;n:i.';\O�:'Io",'r.:.':Ii"��MIÜ'�iIij!I!Ilr:í�
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Guarujá

OSVALDO MELO

UMA "TIPOGRAFIA PRQVI1::\',CIAL" EJ\'f 1840 -

Enquanto a� ca.�Cfl� de lal'anjas e outrnf:; tantas e'a�cn-"

mllis (falta de medidas de fisc::.li:>:adio) ,e os vaj!abun
dOR incorrigívei� já ,'oltam a defecar nOll fun(]o� do
Miramar ('omo antes o faziam (falta absolut:l de policia
mento), não é pal'a exh'anha'r que fenhem'os os olho�
a esi'!Ri'! ('Oiíllll> pal'a nos volvermos um )lOUCO parH o

paSFlnno, E nâo R� diga que o ai'!'\unto 1H10 p(,l'tença
tambfõm a COiRIJS de nossa Capital. então, Destêrro.

E' o caso da "FALA" do b,'iq-adeiro Anfel'o Jf)"é
Fel'reil'IJ Brito, dirigirla ú As"emblêia LeJ!'is]Jlfh"l de�tn
Pl'ovíneia em 1840. H:i. mnis de um séeulo, Havia, çn�
tão, umll "TiooJ!Tafin Provinciar'.

O Pi'e"ident.e da Prodnria dnya (,Ilntni-\ ;tOi'! <:1"<:,

d.orll1tndo!:l do {lue ocorda á co.nta do "Estabelecimento",

"'T'iPOj!I'llfia PI'ovinci:d", E vê":se com i'!urprêS'l lllTl'

inovação alie bem cabia no" dia� de hoie, Anf>'(a á Tj",.,
R'rafin, e,<i"tia Ilm� "ESCOLA DA UTTLISSIi'IJA ARTE
TPPOGRÁFICA", O pior é que ning.uém queria nada
com a Escola, Apr.enclel', sempre foi duro. Huvia "ô
mente um aluno, O Brigadeiro não se deixou venccr e

queria mai� alunos. Um aluno para uma E.<;Ctila, 01,1

pi(>!", umEL E.<;eola pELI'a um só aluno el'a de,�do\!rn Pfll'(\
a Província e. vai daí. iutstituiu um prêmio para ;lf!l]('
le único herói. "PRltMJO CONCEDIDO A f.:S'T'K (f]

Aluno) LOGO QUE TfViER ADQUIRIDO rRP..TQ

GRAU DE APTIDÃO", �ão sabemos !'e a "isca", pl'êsa
á da Fala do Pl'e�idénte '.'ons,eguiu l'e.�ulta(lo.

Voltemos á Tino�rafia - Era administrada ]lo!'
um OFICIAL COM'POSITOR, nomeado pejo Gov['I'no e

�anhava 500 réis (cincoenta centavos) de diária, O

Bris:z:adeiro, pen�ando bem, resolveu aumentaI' n dita

diál'ia para 800 réis (80 centavos!) E pensando, cxnli
cou fi razão do aumento, "ESTÁ MARCADA AO OFJ ...

CIA!. COMPOSITOR UMA DIÁRIA DE 500 RÉIS, NOS

DJ�rs EM ,QUE TRABAlJIA. ACHO QUE TA_T, s'ALÁ

RIO E' MESQUINHO E PROPONHO SEJA AU"MEr..;
TADO PARA 800 RtIS,"

Também não sabemos se os SI'S, deputados daquelll
já turbulenta Assembléill d,e 1840 concordal'am ou miO, ..

Bcm, Tratava-se do "aumento" dos outros.,

E foi as"im, que em 1840, já possuia a Capital 110

Estado, lima 'l'if]ografia. Provincial com umll Escola da

"uti!liisima arte tipográfica",
A tipografia foi c,rescelido, crescendo, erescendo e

hoje é a nossa Imprensa 'Oficial do Estado,

Filinto Muller Pediu Anistía
Para Insurretos de Aragarças

o senador Filinto Müller Defendendo o projeto,
apresentou, projeto de de dlsse o sr. Filinto Müllel

creto-leglslativo que conce

de "anistia, para todos o:;,

efeitos, aos militares e ci

vis que participaram do

levante conhecido como

"sedição de Aragarças",

que, "arrefecidas as pai
:,ões que o fizeram eclodir,
pacificados os espirltos, é
aconselhavel que êsse epl
!>ódio, do qual felizmente

não houve maiores conse

qüências a lamentar, seja
C/corrido em 1059", e rece- 'lotado ao perpétuo olvidO;
beu a adesão de todos os com a reintegração no tra
;:enadores presentes à ses, balho, pela fe!1cidade dll
I:ão d eontem, os quais su- pais, de quantos dêle, um

bscreveram o projeto. Da r!ia, se afastaram para as,

tribun:l, o �r. João Vilas' liumir aqueia atitude em

boas, Jlder da Minoria go· que, en:adflc mais slncerrt

'lernlsta, aplaudiu a "efliz mente, julgaram ver rumo

�dél�" d.o lider oposlclonis'
.' ce�to pal'a,.os seuS iaeai.�

" �,�'
' ,

, ! _ '"C:�2�fm �_fr��,�:. ,;,;0 ti�'�l� '\'�i, ",
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Chegou a hora de

TAPETES
I.

completar o

embeleacrmento de

• PASSADEIRAS

entrada

seres e Doutores Eduardo

Faraco, de Porto Alegre,
Homero Braga e Amílcar
G, Gigante, de Curitiba,
Hilário Veiga de Carvalho
<'! Gil Soares Beirão, de São

noutros pontos do pais, co- Além desses assuntos
mo é o caso do Dr. João oficiais, cada peructpnn-
Augusto Saraiva, debaterão \ tes poderá apresentar, co

protitemas da maior atua- mo temas livres, suas oh
"idade destacando-se os se- servacões, cnsulstlcn, pon

deraeúes. sõnre qualquer
Questão de natureza médi
ca, já estando Inscritos
numerosos trnbnfhos. so

bretudo de prortsstonats
-cstdentes rõra do Est.ado.
ocstacem-sc. nêsso parti
cular, a purtíeipaçúo de
una equípej do Pronto So
côrro de Porto Alegre, que
fará uma atualização só
bre traumatizados de crê

neo, e as contribuições de
vártos anestesistas onun
doo de diversas partes do

alivia
acalnwa\
reaninwa

MelhoraI faz você voltar

logo ao seu natural. sen
tindoum novo ânimo para
suas atividades diárias,

país,

77
•

cruzeiros e

• co

seu lar?

o saldo

""'

":if':�1�

em

15 suoves pagamentos

a1/trxlt:/$)
dos médicos Brasileiros

st: durante o seu mandato

o discurso inaugural do

Congresso de snudncão
::lOS congressistas vtsttnn
tos. será proferido, em

1 orne da entidade premo
Inra, nela Dr, Zulmar Lins

Neves: tocando. após, a IIn\
(ias congressistas não-cata
imenses responder, 'agra
decendo,

presldenctal. A outra, da
Diretor-ia da Associação
Brasileira de Anestesio
logla, cujo Presidente e o

Dr, Danilo Freire Duarte,
chefe do respectivo servi
la no Hospital de Caridade
desta Capital.

Os trabalhos do oongres
so pro.cugnr-se-âo atê o

:nóximo domingo, dia 30

quando, na sessão de en

cerramento, será prestada
»rna homenagem dos mé
dicas cntarmenses ao seu

companheiro Dr. Antoni'o

Moniz/ae Aragão, pelo in

','ul�dr destaque conseguida
dentro dos truadrcs prons-

Voltam ..se para Florianópolis as atenções
rcont. da 1.0. pág,) Paulo, Fernando Paulíno. gulntes : "Farmacologia e que é tido entre os profis- ooratonos.

ternas oficiais do Congres Carlos Monteiro e Luiz AI- -mprego clinico dos una- síoaats do Estado, e sobre- Haverá. também, em nos-
,,0, ou participar dos sim- irede Corrêa da Costa, do lêptlcos", "Estado atual da tudo da Capital. pela sua sa cncttat. duas lmportan-nõsros e mesas redondas Pio de Janeiro, Fernando terapêutica da hipertensão s tuacãc à frente daquêle tcs reuniões de entidades
que se realizarão, expres- Cnrvalbc Luz. da Bahia, ru-terlal", "Ieterfcías", "He- noso�õmiO, Interpretando de cresse de âmbito nacto-

��e�i��rg���i��e�r�=o�li��:� �:s�oel:a�;l'i=�n��rv���: ����;�:�'::: dOabS������:çfo�� :'6s::���:���� �:SiC��SS=;n� �'j��'r�t7��' d�aCO:���:c�a�:�brasileiras. juntamente com médicos "Kwashiorkcr", "Círurgta da mais o sízmnceoo da Médtca Brasileira, ccnsti-

Assim, chegarão a Florla- desta Capital e do Interior aéstrtca''. "Cancer da ma: homenagem, usará da pa- tutdo de tôdos os Presi-
nôpolis, em breves. dias, do nstaoo, e ainda com a ma", h'sses assuntos cena- .avra o Dr. Antonio Moniz contes das filiadas esta-
entre outros. os Protes- cooperação de ruhos de Tiiuem os temas oficiais ao Cf' Arecão, que, como se duais. que para aqui con-

santa Catarina residentes Congresso. sabo. � não só Presidente verotrão numa homenagem
CU A��ociacáo Métücn TIra- no Dr. Antonio Moniz de
euctrn, como, ainda, da I,ra'i!'ão, _ lima vez que es

O1'6pri� Assocíacão Médica ta será a última a realizar
Mundial.

Convidado, o Governa

dor do Estado, Sr, Celso
Ramos, anuiu em presidir
a sessão de Instalação, de

vendo proferir, na ocasião,
um discurso, em que, não

s-ó dará as boas vindas aos

conaresststas não-catan

nensea, em nome de nossa

popurecêo, como ainda,
por certo, focalizará diver
sos problemas de ordem\
assistencial que estão cons

tituindo motivo de suas

'ltenções de governante,
Haverá, na <iessão solene

de in�talação, uma home

nagem especial da classe

médica à figura, veneranda
e realizado1'a do Provedor

Medeiros Filho. do Hos�l
ial. de eftridad_e, com Q.

r;'l1trcga de utna medalha

de ouro, que traduzira o

L _:���C�=::���!i�it':"":-'�'-"·�·"f�,
../����,���_l:�:,,:��;;fi.0 ':�i_:'�fo,,':i_1'r.i··;l.itiflllii"W

Durante a reaítzaçêo do

Congresso, eretuar-se-ão.
jmrnjelamente às sêssões
ce debates, projeccões de

filmes clen !'ifi('o� cclabo

ração das embaixadas da

Alemanha. Estados Unidos

'" França, e de diversos la-

stona's do país e do ext

I ror e pela sua ação seren

mas firme na luta pelas
retvinaicacõea da ctasse.

Durante todo o decorrer

nesta semana. ter-se-é a

ereueacão .

de um variado

programa social. de pas

seíoa. visttas, reuniões, as

in!1i.� variadas, destinadas

sobretudo aos familiares

(los vtsí-autes. Destacam-se
II eocktan de abertura do

cone.esse. no Querênria
Pula-e Hotel. um aprtmo
melo desfile de modé'os. no

Lira Ténis Clube. audtc in

rio Coral de Flnriauópolis
:l vtstte à gxpcsícão d�

Canártos, a visita à Pábri

ca de Bordados, uma scirée

,10 Clube Doze de t\�ósto.
'um jantar dansantc no

Oscar Palace Hotel. uma

churrascada na Colonia

Santana oferecida pelo
Dr, Walmor de Oliveira,

Secretárío da Saúde e As

sistência Social, um dos

mais esforçados coopera
dores na concretização do

Congresso,

A eluboraçâo do progm
rua social, bem cqmo a res

ponsabilidade de sua exe-

-ncüc. t.OCOII a urna corms- ua rnonvacâo. vr-nhan

conatituir ·al'. ,,�ji', dadc

.tue o r-empoem mr rcu (1:\

�'aior hospltahdade e ele

gânci'l,

são d:- esp'bsas de médicos.
sneeancc-sc do esmêro

foi organízado e

do aõsto que caracteriza

Mais Um Lagunense na Assembléia
Legislativa do Estado

Tomou posse de sua ca- oldamente e com grande
rteira de deputada a As- regozijo ce seus conter-

sembléia Legislativa o dou- râneos, representã-Ios-á
tor Walter Francisco da' com liestaque no Legislati
Silva, advogado brilhante "O EstadoaL
(, operoso do Sul do Esta- r

co. O Partido de Rcpresen-
tação Popular de Laguna e

O novo representante do lodo o povo lagunense, que
povo ê filho do Senhor Pe
dro Francisco da ativa, um
dos general.s do pessedlsmo

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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QUAR'I'A-PACfXA

ELIZAI!ETH DAURA NO BAILE DO PERFUME - Cinco

de goste baile das debutantes na SocieLiade Guaraní de liajaí
-000-A simpâtlca e bonita me

nina moça, Ellzabeth Dau

ru, esta na lista do comeu
tado Baile do Perfume do
Lira T. C., que acontecerá
1.0 próximo dia sete de ou

"lubro.
-000-

As senhoras do Ro'tary
Club. ce Laguna, patroci
narão-a festa, para a esco

lha da Garota' Radar da
-urela cidade. A Sra. co
mandante Niami (Iny)
Luar c e'errelra, crgamzará
a reste, que sera em bene
"reto dos necessitados ..

-000-
A srta. 'I'erezmha oonec

�,a e seu noive Dr. Miguel
ÍJaux F'ilho, marcarão ca

sarnento, nos primeiros
dias do mós de dezembro.

-000-
Recebi um convite para

:l grande baile das Debu
tentes de 1961, da Socieda
de Guarany de Itajai, que
corá abrj.hantadc pela 01'

«uestra de Moacyr Silva -

Bob Fleming, do Rio de .ra

<etro. vere Bonassls, repre- A graciosa debuta7�te do Baile do Perfume do Lira T. C.
sentará o Lira T. C. Este a- Aracy Luz, netinha do ex-Governador Hercilio Luz. HOie,

..

-i cntecírnento de gala será está acontecendo na cidade de BLume7�au, na residém:fa
no dia cinco de agosto pró- de seus parentes:
: ..uno. Agradeço a gentileza... _._ 000 __

1886-1961

75º aniversário da profissão demotorista
Em fins de 1885 e inicio de 1886, os engenheiros alemães Daimler e Benz,
trabalhando indePfndentemente, criaram os primeiros automóveis do mundo
- precursores dos veiculas Mercedes-Benz - surgindo, com éles, o primeiro
motorista. Após esse importante evento, até nossos dias, a operosa classe
cresceu, multiplicou-se e se transformou em um dos esteios do bem-estar
-e do proqresso de todos os povos. ,Ao ensejo deste 25 de julho de 1961,
quando se comemora o 75� Aniversário da nobre ê árdua Pmfissão, dirigi-

Ada Vieira e Mlriam Guedes; modelos
do Desrne Renuux, que o Lions Club, apre
sentará no Clube da Colina, no dia cese
nove de agosto.

--000-_
O Governador cerec Ramos, Presidtrú

hoje, na Oldade de Jaraguá do Sul, as res.
tívtdactes do Dia rto Colono.

--000-_
O jornalista Antonio Fernando do Ama

ral, acontecerá hoje no Município d ... Ja
raguá do Sul, para fazer a cobertura do
Dia do Colono, 'I'erca Feira, sua reporte
gem será publicada

-.-000--
Q desfile de modas aéreo que estou tra

bulhando par.t tornar uma realidade e
bem provável, que vai acontecer no 0(;-6
da Real, atê Curitiba, no mês de setembro.
Posso afirma r que hã pessoas aguardando
a data para reservar as «uas passagens.
Q Avião satré lotado da "Lindacap".

--000--
Na rua Deodoro numero vinte e quatro,

foi inaugurada uma moderna loja de bol
sas, muito, ch:c. c- "socretv'' va i acontecer,

--000--
Na próxima quinta-feira, às 15 horas, os

congressistas médicos e suas exmas. es

posas, vieitarao a "Exposição de Caná
rios", onde será sorteado um bclísstruo
canário ao felizardo (Congressista) por
tador do número contemplado.

--000--
O "maitre" do cuerêncía Palace Hotel,

Sr. Gentil Alves, foi elogiado um casal

Importante da sociedade gancha.
,--000--

Com a festa que lIconteceu nesta ma

drugada, no Inbituba A. C., quando foi
escolhida a g,U'ota Radar, uma senhora
que veio de Imbituba. declarou qt'le todas
as costureira:; daquela cidade, forai:> mo

bilizadas.

Ho�e, na Galeria de Arte "Baú", será
inaugurada uma Expoaíçâo de Desenhos
e Pinturas, de "Hassls", J. Platt: Meyer
r'ilho; Tercio da Gama: Mund Junior e

veccntetu. . Orlando Silvio Damiani, pa
trocinou um Coquitel, cora pradutcs da
Distribuidora Medellm.

-�oOo--
Hoje. n o Lira T. C, será realizada uma

grande festa infantil, as 15 horas, com

distribuIção de bomoons para o s filhos
dos associados. A atraçãu é a presença de

"

"Carequlnhn".
--000 __

Na sxposícéo, rnternactonar de Postais,
que apres�n�arei n,o Quercncia Palaee .Ho-, _

ter. no prcxrmo mes de agosto, pabrocína
do pe.a S,E.C" estão anotadas as seguin
tes cidades: Las Palmas, Casablanca;
Ilha da Madeira; Belfast; Londres; Oslo;
Compenhague; Helsink; stocotmo: Ham
burgo: Amste.dan; Ant�érpla, Bruxelas;
Le .aavre: Paris; Barcelona: Napoli; Ro

ma; Pompeia; Pireus; Istambul; HaIa;
Nazaré: Tela vtck: Alexandria; Atenas;
Algel'; Lisboa, Halífax; Nova York; Flla

delfla; Vera Cruz; Méxlco; Havana: TrI:
jillo; La ouaira: veneaueie e sort, oi
Spain. O>; postais destas Importantes me-
t ropoles do mundo, foram adqulrtdcs pelo
colunista, quando fez parte da Guarnição
no Ex-Navio Escola "Duque de Caxias", da
nossa Marinha de Guerra, que constrtutu
o maior prêmio da minha exrstêncía .. Jlj'ão
é preciso dizer nada mais - Um "banho"
de ctvntaecãc'' - EsLa Exposição será
apresentada na Cidade de Curitiba,

.

--000 __
O jantar-dançante. do COngresso Mê

dica, será no Oscar Palace Hotel, próxi
mo domingo, lEa 30.

--000 __

As senhoras do Rotary Club do Estreito,
estão obtendo ótima receptividade na

campanha da roupa usada para os po
bres. Colabore ..

OSCAR CARDOSO ,FILHO
Rua Santa luzia. 428 - Estreifo
Fone 2920 � Flori,nóp<��:,�,::,::o._.n«." .'NO _ •••••• OA ç:..g

Daimler e Benz Foram uS Pioneiros
da Motorizacão do Transporte

Há 75 anos com a sensacional apresentação ao mundo do primeiro yeículo propulsionado a
18�� ��\;j"�'hl"�.�oi,:e motor, surgia a pro fissão· de motorista.
mente 75 anos, um fato bicicleta de sua constru- ulos, destinados em 1922 tcnttlr::-. mas-ca Mercedes- e funcionários em suassensacional agitou ti irn- ção. oue sa tomou a l.R il tratores, e muntndog em Beuz, ctoco fábricas {!Ue estão
prensa alemã: um veículo motocicleta do mundo, 1923 em caminhões.
movido a motor a guzol i
na, conãtrutdo rlu fábrica
de Bana & Cia., er-a expe
I'imentado núblicamellte,
"com rcsultados bnsbmte
!wtisfatõrios.:"

O fato inêdito signifi
cuva a primeiru apre�ell

tal,"itO ao núblico do pri
meiro \'eÍ(;ulo Hutomotor
BZIlZ, cujo desell\'olvimen
to redundaria na nipidt'l
motorizaçilO do transpor
l"

O nnal'ecimenta cio

autom'ovel, nos fin,� do
"éculo jlassado, estil, as

sim, estreitamente ligu(lu
ao �êtlio e !lodel' crindor
de doi,; enf!'enh.eil'oS ale

mãcs, Gottl'ieb Dnimbj'
(1834 - HIÜO) e Karl
Benz (184--4 � lf)291. tU

jas conquistas têC1Jicus
abriram ,""minha DarH

uma du� mais Dodel'oJ-\Hs
a t i v i dndes indUlitrinis

contemj)ol'ânells.
Em 16 de dez.emIJl"o de

UI:�1:3, Gottlieb Daiml.H
tOIll;b'uÍl',l em Stuttgal't o

1.0 moto I' níDido a gazo
li nu do mund:l. Em ou tu
bl'o dêsse m�l1lo ano,
Kad B�nz fundara na

('idade de l\Iallnheim a

fjrnía Bcm.,; & ein .. com u

objetivo de f u b l' i c a!'
"motores de combu!>t:io

cns do mundo, possuindo
cêrca de 70.000' 'Operários

dist.ribuldua pelas cidades
de Stlttlgartt-tUnbetur

kreim, Munnheim, Gagge
nau, Sindelfillgcn e B'cll�

lim-l\�arienfelde. A fábri
ca d a l\1ercedes-Benz
do Brasil S. A., em Sào
Bel'nanto éo Campo, 0-

'cupa cêl'cn de 5.000 em

pregado;! e já pl'oduziLt
mais de 40.000 v�ículos.

Instalou o, ainda, nUIJ1

barco, e os, testes que
realizou foram plennmerl
te satisfatÔrioS.

Em conacnuéucia do
extt-aordiuár-ic aumento de

capacidad.e de l)]'oduç.ão
das duns fáb�'icas e de
fatôl'es de o("(1,:m econô-

70.000 OPERÁ
RIOS EM CINCO

FÁBRICAS
Com I) aparecimento

dêlises veiculos práticos
os tl'abulhos de Dairnler e

mica, realizou-se em 1926,
a uni/ia dessas indústrias,'

A Daimlel'-Benz A. G.B�nz !lllssaram da fl18e
de expcrimentaçbo parH
o inkio da fase indllstrial
prôprj:lmante dita. Em
lR!}O. foi fundada em

originando-se, n�sim. ii

Daimler B3Ilz A. G., cujos é ho.ie lima das maior,es
indústrias automobilhtj- --000--produtos »assaram :l os-

•

Edições Melrlol'amentos, "lançou novos
livros - Escola Nova, de M. B. Lourenço
Filho; Aventuras em Mato Grosso, de Ray
mundo Maufrals; Pl'Oblemas da Infancia,
de Ofêlia Bol!>son Cardoso; Danças Tra
dicionais das ,\méri<:'as, de Maria Amâlia
Corrêa Giron\. Agradeço a gentlle�a do
brinde. I

--'00--
A abertura <lo Ct'ngressn médico, acon

tect:râ com um "co"ktai!'!, no Querência
Palace Hotel, as 18,30 horas, na próxima
quarta-feira.

--000--

Todo êsse impressionan
te Ilatl'imônio técnico da

Dai�lel�Benz A. G. nos

domínios dos transportes
matol'i:..ado$ foi coloca.do
n servira. da Mercedes
Benz do' Brasil. S, A., que
virtualmente illcorpor.ou
ii' indústria automobilísti
ca nacional 75 �lllOS de

april'�O'l'amento l1!eSs.e <se

tal'.

--000--

DesényolYimento da, Apicultura Uma festa acontecerá no Lux Hotel,
com o desfile de penteados e pinturas.

-'-00<>-_
Felicito o Si'. Luiz PolU, pelo "niver",

Que transcorre',l sexta-feira p,p, no Velei
ros da Ilha, lho:! oferecetam uma peixada.

, ---000 __
-

Q Brot�!lho da S.:!mana � Aracy Luz.
--000--

Por hoje é só MétUco pSiquiatra e,bam
bole para..o L, H. S. � Tchau ..

Conlll;tatt :� Cin, Daimler
de MotO-I'os. Em 1\1311-
ilheim, dos en \'olvia-,,;C
considera\'elm3nte a Cia.
Benz. J,i_ pouco untcs
de,:sa é!>oca li,,; duas fil'
mas vinham se dedicando

Em Santa Catarina
A Secretaria da Agri

cultura. desejando incre
lflenUI.l: o desenvolvimento
da Apicultura em Santa

Catarina, cOlllunlca que
tem a disposiçuo, colméias
modernas e funcionais ao

preço de custo, visando fa

cilitar a aquist�ão por par
I € dos interessados.

de cada colméia, a seguin
te: 1 fundo reverslvel; 2

ninhos com os respectiVOS
à \Onstnl<:lio doe ônibus e

climinhões, !:'endo Os maili
antigOli fabricantes dessa
cl:l.�!-'e de veículos,

. quadros; 3 melgueiras com

os respectivos quadros; 1

�ampa ou coberta, sendo o

preÇO de cada colméia de

VrS 450,00.
Os pedidOS devem vir

r�compllnhados da respecti·
\ a Imr:drtancia, sem o que
não sNão atendidos.

C," pagamentos devcm

�cl' efetuados por Vale Pos-
1�1 ou Cheque, contra-

As \'itr)J-ias obtillas eril
tom:��tiçü,".� esnortiv.!\s
cOlltl'ibuiram, desçe logo,
Pal'a � l)]'e�ti�do intel'llll
cional das fábl'i.:as Dai
mIe}' & Benz. As colméias são confec

tionad&s com madeiras

Molores Diesel

Rápidos

:,cll!clor.adas e ngOl"os'a
'menLe dentro das medidas

, tudas as eXigências téc

iilcas de bôa COI�··
A" culméias suo do tipo

��an6;,tfoth e Schellck. sen-
tio a constituição normalAo mel;mo tem�)o q_uc

'Daim!el' nl;Ser-t;l\'a bases --------

decisi\'1u� I)Hm li !>eS{luisll
no campo dos motores rú

pido" ;:! u-awlilltl.
'

Bcnz

conseguia llvlllltaj,11' li!! 110

dominio dos motores Die
seI. GI':H;as i, !l;üente de
antecAmara de <:ombu,�ti\o
c'olH.edidn em 1909, ha

Ci>iabelecidus

XiNSINO_,.
A VEH�A NAS

SANCAS Dl JORNAIS

E, REVISTAS

interna,"

Motores Daim!er
Em Motociclelas

e Barcos

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



/ L· E 'DOZE DE aGOSTO Dia ·23 • Julho • Domingo às 18 Horas
Monumental show com CaREQUINHa, FRED, ZUMBI, MEIO QUILO � Mick-Oaby

Ingressos aos associados lia Secretaria: Adultos - 100,00; Maiores de 3 anos - 60,00 e Menores de 3 anos - 30,00. .'
.

GOV. �elso �amos sanciona lei
, �ue institui o �Iano de metas

,

o governador Cetso Ra�

mos snncionou, na tarde
de 21 do corrente, no sa

lão .de Despachos do PA�
Iâclo do Governo, a lei

que institui o Plano de
Metas de Oovêmo, recém
temente aprovado pela
maioria parfamentm- go
vernista 113 Assembléia
Legíetativa. Present 25 ao

ato, que se revestiu de

simplicidade. est.ivarum o

sr'. Geraldo W.!tzel, se

cretái-io da Fazenda, PI'Of.
Alcides Abreu, secretário

do POE. dr. Nelson A-

reter do Eta-Projeto 17,
sr. Wuldir Macuco, dí r.a

tal' do Tesouro, dr. Fúlvio
vteira, cneie do Gabinete
de Reraçces Púhlicaa, dr.

Agripa de ("astro Faria,
sr. Vida! Ramos Junior,
prof. Barreiros Filho, dr.
João Bonnasais, oficiàis
de gabinete Paulo da
Costa Ramos e Helio

Hoeschl, o jornalista Il
mar Carvalho .a Helio

breu, Ceíe da Casa Ci
vil, s.r. Attilio Fontana,
secretário da Agu-icultu
.1"11, dr. Annes Gualberto,
s.ecl".�iárjo da Viação, di'.
V�lio Faraco, secretário,
do 'I'rabalho, jornalfsta
Martinho Callado JI·.,
s-�cretário da Educaçãó,
dr. Jade Magalhães, se

cretário de Sesucança, se
Acácio Gariba ldi S. Thia

go, secretário do Interior
.::: Justiça, ceI. Antônio Silva, du Serviço de Im

de Lara Ribas, comandan prensa e Radiojornulismo
te da Polícia Mil;tar, de' do Gcvêmo.

putado Evilásio Caon --------

����, dOdl�:a�� A:r:�,�; ODRES NA� (DSTA�
presidente da Oomlssâc /I:S8�':::sr�'sr:'��',�� ����·:iJ'%(:�.Cl:�:��
��li�n�:�;o!�,triCdjret�:· �:��::�?�t�1�!���:�E/��ê;�:
da. Celesc, deputado Jota �::a:�d:��r�'i-���s../\�! �U�"f';:"
Gonçalves e Bahia Bi�- ���oa�1�o�J;.�;,�:;:;� ��mm�\
tencourt, dr. Otauco, di '�Ar�r��:;..s\�� lIaranUa � ••u.

Mucus. DtnSM�
./'1�qu'-s ,Ie � ma e hnmoulte ar-
11.lin 1tl $' � • LI "'" ""'8q,,�C' mo
Clf(,çao. ,,�n C dOll,1I11 rànldo
mente <I� .. [!f"ISt'S. I", "I�rlzdndo a

,i"espirailo'", Ila·ontlnd,a"m "0"

tranquHo d sd� Q P lrnelro clt,,_
compre Mendo ... alnda h j. NOSli.
kJ"aDtla I- a �ua 'n(olor Dr<)Lc.:lI",

S/A In�ústrias Reuni�as f. Matarazzo
ÍlIY IU.r.hlluoi UL Ii\,ou.r.;, rn.r.fr;HLl1�uu�

RELAr!Vllli AU 1'IUl'1"-IIl.U l!iLl'l.r.lilIlL UL 1961
Lu.u uU."u.uv.:i que ca UlV.Ut:l1uv::i acuua, recei iuvs e:s"a.;:.IU a OIOi./v,>.\taO dos

Senhores ec.omscas, a partar 00 Ola :H de JUlho ce �::IIH, na sece ca eccrecace,

Preoro vunaer .l\Ila�ara;,:..o - j-raça ao r-aurrarca, eur 0 ...0 e-au,o, ou nu� :;"'lS,..un

tes setores:
'

Estado de São Paulo

S/A /1taústnus Reunidas F. lIIatarazzo
'

BAURU - Rua 13 de Maio, 2-21 (Q 2)

RJ..l:S1!;J.MO l'rt).!;TV - rcua caruunna Mari.nho, :l08
Sav .)�E 1.10 RIU PR.l!Õl·V - xua e-euro 1:I.1J,ldial, 3515

SA.N"l'Uti _ Rua Joao i-esscé, 317

Agente

..__
REGISTRO _ Alceu de Almeida pai�a (Av. D,·. Fernando costa, 774)

Outros Estados

S/A Industrias Reunidas F. IIfalarazzo

BELO HORlZANTE _ Rua Rio de Janeiro, �6

BLl)M�l�hÚ - Rua cepoao jsucnces de castro, 141

Cult.LnBA - Rua 1:' oe reovemnro, 147

JA(..iUARJ.AIVA - Paraná

JOav .t'n;;::,;:,UA _ Praça da República, 138

l\'lll.(jJ\U _ Rua Augusto severo, 1M

POR 1"0 ALEliR� - ttua carros Chagas, 220

RlU l).l!J JIH�J!..I.HO _ icue vrseonce -co .cnnaumn, 50;54 - 3° andar

Agentes

BELtM _ J. R. da Silva Fontes & era. (Rua 15 de Novembro, D4)

CAIVlt'US _ wins RIscado tRua ea.cenna Marinho, l;i8)
FORTALEZA - conraco Cabral S/A ucua Major r'eeunõo. 302/306)

MA!�AU'::> _ Henrique Pmtc & ora. (Rua Marechal ueccoro, lb7)

N;��;;�a:a�:;:�!U;�� ;:�����L:� �(:(t�K;i���rF:r;�:r�' :/�� ,

Rl!;(..al<'E _ Tecidos Morumby S/A (Rua inrena, '205J

SALvAUOR _ cte. Batuana de 'J.·eCIQOS ucua -rcrquato Bahia, 5)

aao LU.I.;!, _ Silva Lmnares & era. Leoa, (.ttt..::J. Pcrcugar, �tlU)

VITORiA -r- BuaIZ S/A inc. Comércio (Av. Preso s'rorennno Avido, 350)

Recomendamos aos Senhores Actonístas que Nsidem fora de São Paulo,

apresentarem.se nos Setores indicados nas comun:caçoes que lhes foram en

viadas, ou eutao, na sede da Sociedade, em São Pamo, s('ndo que a partir �e
l0 de noverr.!no de 1961, os dividendos somente ser�t) pagos na MatriZ, em Sao

Paulo.
No ato do pagamento deverâo ser exibidos todos os. documentos relativos

às ações, que os Senhores Acionistas tenham em seu poder, :omo também um

documen�o de Identidade, sendo indispensáver a :1presentaçao de tais docu

mentos.
Caso o Acionista, no ato do pagamento, seja l"l!prescntado por um procu

rador, além dos documentos mencionados acima, cevcrá .\-er exibido, também

o IlespecLivo Instrumento de procuração.
Os dlvl®ndos somente serã�-ªgos aos Se.Q!lores Acionistas que estejam

completamente em dia C?ll1 os pagamentos das pn.:_'tações.

..

um produto ANOERS;;N. ClAYTON & elA.

. ,

,
.

nos assados ... o óleo que faz bem!
puríssimo de amendoim

� Dentre Quarenta óleos comestfveis analisados por cientls

tas de renome mundial, o óleo de amendoim evídencrou-se

como o de menor retenção nos alimentos, assegurando
COMPROVADAMENTE frituras mais enxutas e saudáveis

----------------�-----

Votê Gosta1de Jogar Bochàs!
Peça então sem compromisso cetércgos das afama

das BOCHAS PLÁSTICAS "MARFINITE" fábricadas em

cinco córes e garantidas. Fabricamos também" BOLA0 e

modernas mesas de SNOOKER e CARAMBOLAS.
DESPACHAMOS PARA QUALQUER PARTE DO PAíS

BILHARES WURTEMBERG LTDA.
"R"" T)� n-1 .. <I."; "-7" _ tel: 78}...OJ _ São Paulo

MAURICIO DOS REIS
NORBERTO BRANDª��\��:�;�?:a��;��

.,.......ul1�"(> n"l� "''''mO Veja c.-.....

.'.o"a'. ItCabol com. coceln " ... ,
,,"nu .. ,,; � "'pld..:nen� tom. _
p�'� m�::!t .la... e .velllQadA. "

t.:-��' .. ��H.QI�, � ......... 1 ....

A D V O G A DOS
João Arrreco Campos

e seus nuxntares José canos P. Vieira
Hélio Roque Rubick

terr, o grato prazer de comunicar que, na Intenção de

melhor atender e orerecer mais comodidade aos clientes,
. ampl.aram suas instalações tr,;:msferindo-as para:

Ed. Sul América - coníontc 511

Tels. 2198 e 2681

HISTÓRIAS VERDADEIRAS
•

Plcrmnópo.Is,
3017/61

A:.G:.D:.G:.A: D: U:.

,ug: R�!p:. Subi:. :.oj:. Símh: :)RDEM E TRABALHO

__.e<Jrd:. dc Car : . Ir : • Ven:. convido a tcdos os'ftrs.. do

�uad� para. a Ses:. zcou: de 24 do corr: . onde será
.nscue: . a prop:. de aum:. da conurni: . mensal

01': de Florianópolis, 19 de julho de 1961 E. V.
W:. K:. 3:.

sec. 23/7/6]

A V S O
•

Ccoue d.\ G.a pág.)
IX

INVENÇÕES - Em tôda
sua vida, Jefferson sempre
se mostrou sincerament.e

interessado em melhorar a

sorte do homem. Sua men

t.e concebeu inúmeras in

venções para simplificar a

vida e torná-la mais fácil.
Entre elas, encontra-se um

polígrafO, ou máquina co"

piadora, a primeira janela
de vidro contra tempesta
des. o elel'adol" de epzb,ha ,

e;. uni:� com que

o PROl<�. MR. GREElj_ COM1"mICA AOS DISTINTOS
ALUNOS E A OUTROS INTERESSADOS QUE ESTA
ABh:Jt"l't\ A MATRíCULA PARA AULAS DE INGL:!S EM
PEQUENAS TURMAS, A RUA TENl!:NTE SILVEIRA, 42,
DAS 9,00 AS 1l,C.U E DAS 17,30 AS 19,30.

nhou um prêmio oferecido _Uo_I, ...aUQ, arqueoiogo e

pela França. autor.

OUTROS ASPECTOS _

I HERANÇA _ George
Um dos projetos mais Im· Washington é conhecido

portantes de Jefferson du- como' Pai da Pátria" e

Thomas Jefferson como

rante os últllnos anos de "Arqdteto do Góvérno dos
vi<l.a. foi a virtual criação Estados Unidos". Come
da Universidade da Vlrgi- çsndo com a Declaraçp.o
niu. Jefferson planejou-a, da Independência, com fi
desenhou os edlficlos e losofia básica da verdade!
contratou o corpo docente. ra democracia abrange tô-
Além de Mr. um e�.Rcllsta, cttt"à 1!f� B" '"

30/7/61

DR. LUIZ E. RIlCHA FREIRE

CTRuRGIli.O DEN1'fSTA
AD:JLTOS E CRIAIi9AS

r pa a �.(,II:; dic� 0.:6 e amigos a Instalação do.i.'
,'�'U !l(JI'() ('onsul10Qo eqUIpado com nlQtor de alta rotaçà�'�

:i)�'��,:;;�"�:�S/....
.:?
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Hishírias

T H O MAS

ti cosrsncro E .\DMINlS'J'RAÇAO

ti ��tE������I�O!'I,� 2-
SA I.A 3

'VENI)E,
c E N T R O: r rASAS)

Praça X\' de vovembro (fundes}
Rua Nunas .1lachado

Rua Alves de Brito
(Tl'H\'. Rtodietld

Rua Attamiro GuimarãN;

cl telefone

Rua Boenluvu (' fundos

para o mal' ';1 teteroue
THOMAS JEFFERSON

- Mu!to mais do que qual
quer outro cidadão. Tho-
mas .rcrreraon. terceiro
presidente dO$ Estados

Untdos, influenciou decisi
vamente o espírito e a

mente norte - americana
Seu credo, "Jurei no altar
de Deus hostllldade eterna
contra qualquer rorme de

tirania sõbre a mente do
homem ". Hoje quase um
século e melo apôs I

sua

Rua Trajano prédio comerctal t
�---'-

Rua Conselheiro ::'I1afl'1I (fundos)
Rua Francisco 'roleunno

( APARTAl'IEXro)
Rua Arcinraate Paiva

(pronta enh-eva t

(LOJAS)
Avenida J\Taut'1) TISlmos
(pronta (mCI'C!!/I)

('I'RIUllF,NOS)
Rua Felipe Schmidt (20 x 100)

Rua Estilvel'l .lúnkn-

Rua Almirante Alvin

Rua Frei Caneca

Rua Frei Cane-a r esc.)
Rua Jairo Callado

Rua Fer-reim Lima

Rua Jerônimo Coelho (esu niua}
(chácara fllmilia Linharea)

E S l' R E I TO: {('ASAS)
Rua José Elias (1). pruiu )

II
,

EDUCAÇAO - A educa
ção formal de Thomas Jef
ferson teve início quando
êle contava cinco anos.

Aos 9 anos estudava latim.

_ grego c francês, bem como
[á lia, escrevia c sabia
aritmética. Jefferson }..>I'O
gredta l'àpid�lllente em

seus estudos e mesmo nes

sa idade já se percebia que
era uma pessçe talentosa,
com grande futuro,

Rua 24 d"'e Maio (prédio comercial)

Rua 14 de ,Tulho
(;1 casas c/praia própria)

TEJU�E�OS!
Rua Santa Luzia (Bulneúi-io't

• Rua Garcia (Ba[llcúrio)

- C O Q U ;;-j-R-O-S-; �C-;;-S-:;:S)
• Rua Pascoa! Sim'on� (Praia da Saudade)

II garagem c dependência empregada)

, Praia do 1\�;------
• Cu;;a!; para verâneio e residência

• Rua pas:(�\7RS�!:�S;Praia da Saudade)
II1II RlIa Des. pen-ro Silvll (Praia do Meio)
BOM ABRIGO l1'ERRENO)
Run IDan:'ma (pl'O;';, à praia)
CHÃCARAS
COQUEIROS (')J'aia do Itaguaçú)
completamente <ll'bol'izaqa <:>/div. frutas
e galinh�il'os - 7.000 m, auadrado,,>
:':ACO GRANDE
O'timu Clllíral'a c/700,OOO m, quadllados
c/3 casas,

as

JEFFERSON

morto os norte-ameríca
nos o .mla conservam esta
�;, çrada crenca.

ANT":(,EDJtNTE::i � 'l'110
runs aerrerson rl,'.�rPlldia
hnt<) do tauo de seu pai
comn de sua mãe dos pri
]l1e'�'o'l norte-amertcsnos
SI'US pais eram pessôaa ca

pazes que tinham atcnuca
do uma boa costcêo 'na
vida, O pai de Thomas
Jefferson era wn bem su

cedido fazendeiro e plan
tador de fumo da Virginia,

MÚSICA - Desde cê
do Je�ferson era amante
de música, Aprendera a

tocar violino e gostava de
executar a.') mais variadas
músicas. Sua írmã tocava
o cravo, antecese.,r do pia
no, e Thomas e', ela rre

quentcment e tocavam jun
tos cara seus 'convidados.
O amor de Jefferson pela
música o acompanhou em

tôda sua vida.
UNIVERSIDADE _ Em

�I! Ivo também na politica
colnntnl.

COM1!:CO DE VIDA _

'I'honins Jefferson nasceu

em I H3 em Shadwott, re

s](h'n{'ia dr sua ramíuu na

V;r�illia. .r"" infância, dê
uctavn-so com os passa
tempos normais, como

pesca. caca c montar a ca:

valo. Adorava os cavares e

desde cedo se tornou um

excelente cavaleiro. Jef
ferson interessava-se tum
bém pelo �studo da natu
reza,

NUVENS lIE GUERRA
- Em 1775, os colonos re

belaram-se aberttntuente
contra a Inglathl'a. Hou
ve esraramuds em Lexing
ton e conconj. na colonia
de Massachusetts, A guer
ra parecia inevitavel, Jef-'

Icrson. que era delegado
ao Congresso Continental,
tomou-se cada vêz maís

importante. 'A medida que
a ag'itaçâu flP!a índepen
dêncra crescia, ele mais se

ces'acava na liderança do
movimento.

V

DECLARAQAO DE IN
DEPEND�NCIA _ Em 1776
o Congresso conu.ientai
de:::igl,ou uma comíssão pa
ra esboçar urna deClaração
de ínuependéncra. Jeffer
son era um dos membros

da comissão e CJ demais
ccmpanhelros lhe pediram
que a orcpamssc. Ele o féz
sóarnno e n dí'rtai"acão,
com mínimas alterações,
foi aprovada rpelu Congres
so c.munentat em julho
de 1776.

GUERRA REVOLUnQ
NARIA - Durante a'Guer
ra da Jndepr-ndêncla. nne

durou de 1�75 a 1783, Jf'[f
rerson continuou a desem
penhar um pnpct impor
tao-e na vida dos F,stados
Unidos. Serviu dois perto
d0S como oovcrnoeor da
vtrvínta e trabalhou tam
bêm hll.imamcntí' r-cm oS

li,.je'�e'; nncjonals nn xo!u
cõc dos nrnvcx prnhlf'mas
mütt-ircs e r-iv!s que- ame I

Çavam a jovem naeüo.

VI

FRANÇA -r- Depois de

ter estado na França com

Jenjarrun Franklin e John

Adams em 1784, para ne-

gocia:' tratados com aquele
1760, Jefferson ingressou pais, Jefferson foi designa
na Universidade Wllllam e do Ministro' na r'runcu em

Mary, em Williamsburg, 1785, Sua simpatia pessoal
capital da província da c sua sinceridade tmpres-
Virgínia. Ali ele encontr-,u síonaram 'muito os estadls
alguns dos mais tnteligen- tas rrancêses e os demais
tes homens das cotõnras governantes europeus.
»orte-amerrcanas Jeffer
son ';e sentia ínrctectoar- SECRETÁRIO DE ES
mente estimulado por es- TADO -r-, Em 1789. .rerrer
sas amizades c os amigos
que fez nessa época in
fluenciaram o curso de
sua vida,

ESTUDAMOS FINANCIAMENTOS E ,TIt'AN
SAÇÕES CO:\I A CAIXA ECONóMICA_

AOS nO'I;GoS�ffi;D-;;ÕS AT,E' :AS 12 i'i'S'
��S��E.!:��:,.3;.!,:"2� ..�,.__ .'

lI!
ADVOGADO - Em 1767,

depois de estudar Direito
com George Wythe, �
maior jurista da Virgínia,
Jefferson tornou se advo
gado. Em pouco tempo
provou seu talento e cami
nhava para se tornar um

dos mais destacados advo
gad03 das eolÔnias. Sua

Imente atilada resolvia os

mais complexos problemas
'legais, f

Sindicato dos Trabalhadores em Em
prêsas Comerciais· de Minérios e

Combustíveis Minerais de Santa
Catarina
E'DITAl

Faço sabe)' aos quI" o presente virem ou dêle tive
rem '.:onh:!cimento que, no dia 25 (vinte e dnco) de
Agôsto de 1001 (mil novecentos e sessenta .e um), se
tão l'ealizadag nêste Sindicato as- eleições para sua I
Diretoria, Membros do Conselho Fiscal e RePr.esentall
tes da entidade no Conselho da Federação a qt:fe está
filiado e reSI>ectivol'i suplentes, ficando aberto o prazo
de 10 (dez) dias, qUE' correrá a partir da primeira pu

blicação deste, pal'a o l'egistl'o das c.hapas na Secreta
ria, de a'côrdo com o di!ipbsto no Art. 1.0 -da Portaria.
Ministerial n,o 146, de 18 de Ou\ubro d.e 1957,

As Chapr\::: rleverão seI' registradas em separado,
sendo uma para os candidatos à Diretoria da. entidade.
Conselho Fisc,l[ (' re�pectÍ\'os suplentes e outra para
os RepresE'ntantcs no Con�elho da Federação, na. forma
do dispôsto no Art. 5,0 da citada Portaria,

Os reqt1erim"'nto� para o registro das -chapas de
verão 1"('1' tlp!'es('ntado� na Secretaria. em ttês vias, as

�inadas nelo cabcc;a. da chapa e :lcompanhados da rela

çiio assinada 1101' todos os candidatos, pessoalmente,
I'1flO smdo p.crmitida para tal fim a outorga de pi-ocu-

.ii , d l*r da...m.e m cont.\l' tqdos os dados in4i-
i' 1l!J ',� 1.° dr, ..\rt. .';.0 da ParLaria 11.0 146 de

IV

POLITICA _ Embora

Jefferson tivesse preferido
não deixar sua mansão de

Montlr:ello, s�us conterrã.

njlos ('I lançaram na j)oliti
ca em 1769, Nêsse ono, foi

eleIto meinbro da Câmara
Baixa da Vlrglnla, onde

logo se distinguiu, gran-

CASAMENTO - Em 1772
Jefferooo casoll-se com,

Marthro ShelLon, jovem
,'iúva que êle cortejava hã

ji alg-um tempo, e uma

mulher bonita, encantado
ra e inteligente, Até sua

morte, em 1782, ela e Jef

ferso!". trabalharam�juntos
pam construir a vida rea

lista que ambos desejavam.
Os Jeffersons tiveram três
filhas, �!!

- Ainda em 1769, Jeffer
son foi um de um dos gru
pos de patriot&s que se

reuniram para protestar
forma]mente contrá a' In
glaterra pelas leis e impos
tos vigentes nas colónias
norte-americanas, Jeffer

MONTICELLO - A fa
mosa residência que Tho
mas

.

Jefferson desenhou
para si, se ergue numa co

lina perto de Charlottes
ville, na Vlrginla, Exemplo
da arquitetura clássica,
Monticello levou 30 anos

para ficar pronta. Foi aí

que Jefferson e sua mulher

moraram e onde êle foi en

terrado logo após sua

ta. de 1774, o sentimento

S('lO se tornou secretártc
de Estado no gabfnent» de

George Washington, pri
meiro presidente dos Esta

dos unrcos. Embora traba

lhasse em perfeita harmo
nia com o presidente- e o

gnbínete no tocante a aSr
suntos de ordem externa,
havla enormes dívergeu
elas' quanto aos problemas
domésticos. As Idéias de

.rerrereon levaram-no a ia

vorecer o Pottto de vista de

que o' governo devia 09ter
o .consentlmento do povo e

não impor SU;JS leis.

PRESIDENTE _ Na elei

ção presioencta! de 1800,
Thomas Jefferson foi etet

to pela margem de votos
mats diminuta que se co

nhece. tendo a eleição se

decidido apenas no Con
gressc. Durante os dois pe
riodo;; que scrvm r-orno

presidente, ocorreram al

guns dos fatos mail, impor
tantes na ntstõrte dos Es
tados Unidos, aos quais
Jefferson deli �óbia orien

tação,

público nas colonias norte- segundo período de Jeffer-

americanas estava se mo- son como presidente, Ro-

dirleando para favorecer a bert Fult�n completou e

indepeadenclo. da Ingla- tes.tou o primeiro navio a

tet'l'a. Jefferson foI um dos vapôr. A viagem de Cler

mais llrdentes defensores mont pelo rio Hudson em

deste movimento, e tanto 1807 significou que a maio-

����o t�!e�:��or 1�l'ae;C�!�� ) ��id:�s r�:mdOSfac��:��:
nave",ave s. TstOSlrvlu pa
ra ai'elerar grandemente a

lma dos nov\)s e imen

i '," º�.,os.d. ,9��s d9� ::

VII

DEMOCRACIA - Jeffer

son, como Presidente, foi o

mais d�stacado defensor

da del�loeracia nos Estados

Unidos. Havia em sua lipo
va um grupo que preconi
zava lima forma mais au

tocrãtic.a de governo e Jef

ferson comb�teu este gru

po at� se assegurar de que

os E.;;tados Unidos nunca

deixariam de ser a autén

tica democra('ia que éle e

outro� patriotas tanto ti

nham lutado para formar.

AQUISIQAO DA LOUISIA

NA - Em 1803, Jefferson

acertou a. aqUisição do VaS

to Tl)rl'itório da Louisiann
à França pela Importáncia
de 15 milhões de dóla.rcs, o
que acrescentou quase um

milhão de milhas quadra
dradas ao país, a oeste do

rio Mlssissippl, ineluindo a

foz do próprio Mississippi
no Gô!fo do MFxlco,

LEWIS E CLARK - Em

maio de 1804, a cxpedieflO
de Lewis e Clark prncl,\'ou
terras incxplol':l.da.'J para
descobrir quc esp{ocie de
terras: os Estad()s Unidos
haviam adquirido cI:l Fran
ça, Via_jando pelo rio MI.')
somi acima C', aL)';,v6s d:l.�
Montanhas Roehol'ias, che
garam ao Oceano Pacifico
em 1306. A expcdic;ão re

grcssou com vallosns inro!'-

VIII

FULTON _ Durante o

Estados Unidos,
RESUMO _ Durante

seus dois periodos presi
dtmeiais, a nação experi
mentou uma enQrme ex

pansão territorial, graças
à AquiSiÇão da Loulsiana, e

aumentou grandemente j

seu comércio com o estran

geirei. Foi uma era de 'vi

goroso crescimento, em que
t'lt n:1"TOs 1!b'l'fg�st1�n:tvnm

espalhou -se por tôda a

naçãG,
DESCANSO _ Jefferson

abanàunou a vida pública
aos 65 anos; tendo dedica
do 40 anos de sua vida aos

Estados Unidos, _ sentia-se

então livre para cultivar as

"'';ran'Htilas buscas da
ciência". viv�ndo em Mon

tlcel1(), Jefferson passou
ellS' (lltlm �� ri dlcndt'
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He,:crondíssimu
J'udrc I'�{k:lr, irs ln horus,
cnntpnreecu grande núme

{O de prnfj,;�iollais da 1111
prcnsa c do Rádio. A;lÔS,
') Scrvico de Rádio Jorun
lisrno do Palúcin tio Gcvêr
1IU nf'ercc cu um ianch e

ao� JI)J'l!ali�tas pn'scntet<.
Aproveitamos n opor

tunidnrla na.ru agrudecer
a grande coonar-acão do
Crunistn Socja l Radar,
na roulizucâo ele mais

ate de fé niRtií.

No flagrante vemOB acima um grupo de jOrnalista� e gráficos representando a

Ininrensa escrita e F(auda. Na frito ((baixo uemus os1orll((liüas católicos (lltando
gabol'cavam U11t delicioso {{mch� oterecíao pela SerViço ie R. J. 10 PalácIo do

Cavámo. � ��-,._.,_':;

DESESPERO D'AlMA
A Juyentude E:Üt\d;llltil

Católica Peminillil da !LI'

quidiocese de Flol'i;ll1ÓPO
lis estú em mo\ imento. O
lO E!\ {lntro Arquidioce
gano realizado nos eli-is
11. 12, H e 1-1 dêste mé�
na Praia da Al'm:u':'·lIJ
-em Ita.iat, foi um feliz
êxito. O �"pirito jo\'em
unido 110 (ll'dOl' estudantil
fizel·am �om lt'S mu'tici
pante;; se responsabilizils
�em de fato paI' a(]uêles
ql)e de verdade fOl'Hm
bem apl·oveítado�. Pal-ti

ci:n\l'am do EnconU'o

dezoito jecist11;: da.'\ �qui
pe,.; de Florianópolis e

Itajui. com ,.;eu" re�pecti
\'os a"sistente;:. Cm do.�
resultados foi:'. escôlha
da "'ilui�e arquidiocesana
do movimento QUZ terá
dOI·anmte a .'leu cuid\:.'lo
a estruturação do IIp,)[;;to
lado jecista em tôdHs a"

cidades da Al·quidiocese
onde haja possibilidade
pura o movimento.
('om a· hênção muito

pntet'nal � valiosa ue S.
Excelênda Heverendíssi
ma o Senhor Al'cebispo

, EM MOVIMENTO
(L-� néfl'oqné) filme consiste -em aprescn

�;::!(.��ã:O :L��I'l�;:��:;::�n :!�. :euMl�l�:.·l�:��t; sa{�':.�ó�:�
F(ltog"rafia: :\,ical'ls To tlll, focalizando com reU

pOI'koff d:lo uuestôes de grande
Elenco: Pierl'e FI'cs- penetradio esniritual, co

nny, Piene TmbnucJ, Xi mo o c�n'ibr eterno do
�ole Stephane e outros. RlIterdócio,"l fôn;a da
Tn;ta-se de um {h'ama grnça sa'cI·amenbd, o dog

reli\(ioso de rara profun mil da '�omunhão dOR san
u:'za e intensidade. ba tos, o uapel do cristão na

seando seu e<:.tilo n:1 fôr obl·a da reden(';LO e a ore

ça do.'\ contrastes, fLl�n scuça. vÍ\·a dc· Cristo no

do (!-is ffil·mulas ('()mun�. Mi�tét-io Eucaristico.
A llal'I'llti\,[\ .'\e de�envolve
�ob (lois as!)ectos: a ,"riHe
interiOr do !ladrc apó�ta
ta -e o 7.élo apostôlico do
f'eminl!rista.

O principal méril,lr) do

Desepêro D'Alma. será
exibido 3.a--feira pelo Ci
11e Club� de Flol·ianópo
Ijs âs 8 horas na Ca.s"

�anta Catarina.

CURSO GRATUITO DE TAQUIGRA
FIA POR CORRESPONDENCIA
O INSTITUTO NACIONAL DE TA

QUIGRAFIA, empenhado na campanha de
difusão da taquigrafia b�asileira� abriu ins
crições ao seu curso por correspondência,
através de 12 lições, Escrev� hoje mesmo,
!dando nome c enderêco, para a Caixa Postal,
2.500 ou 8.600, São Paulo.
t--

GERADOR-DIESEL-1-00-KVA

:'<Ietropolitano Dom Joa
quim Domingues de Oli
,·eil'H, partimOs para reli

lizaIT.:J�, pela primeira
vez um Encontro de Ação
Católica na al·{luidioceS::!.'
E nào poderia ser dífe
r2nte »ois (lue o movlmen
to de A. C. e ouer

-

ser

uma ação de leigos e-stri
tamente unidos .; indefec
tivelmclltc ligados ao

apostolúdo da hiel·al·qtlÍa
eclesiã.'\ti"a. E o movimen
to de .1E(' ma.<;culina e

feminin,\ já somam um

exército cerrado em tôrno
dOR _IlHsUJ!"es dll Tgl-.eja.
Dum simllles Encontl'o

Al·q\lidiocc.�'lno !10�f10R an

seio.'! .�c vollllm unl'a O

Reginal, J,lal'll O Nacionnl
c I)al'a O Inl�rnncional
quo i)'cmo.� reidilwr no

próximo mês ele agúflto
em ?l.luni<:h na Alemanha
quanllo 110� I'eunircmos

Jl�lo mentis em espir�o
mas tamh.m trabnlhundo.
a mi!hal'{':i de jecistns do
mundo todo p:lI·a juntos
buscarmos uma Rolução
de amo!". de gmça, fIe paz
e de yC'rdade I)ara a rn

manidacle.

Nós niío debatemos se

niio POr um ml1ndo Que

l'econh(�ça os dil'eitos -de
todos como criados à

imagem e semelhança de
nelJ� {! não apena.'> ('oiOo
peças de uma engl·ena
gem mntel'Í{l] e S:3m vida,
se�undo fazem dos ho
mens o ;:-a'Jitalismo e o

comuniflmo o_ue condena
mos incondicionalmente.
O Que Ill'egamoi'l para o

mundo é a doutrina da

justiça aliada;' f·nl'idade
E' o qt1� !lre[l'a a Tgreja
Católica. A doutrinl� so

cial do (.:ri"tillni,.;mo con

tida no Ev�)ngelho de N
S, ,Tesu� Cristo, Isto é o

qu-e pregamos e nos esfor
çamos nor \·i_\·el',
Ativo.'\. na IÍllda de

Íl'ente, T)eJo apo.stolado dn

Jgl'eju, .�omos o exército
Abençoado pelo!'

Santos Padl'�s, 0" Papas,
os senh01'esf al'cebispo� e

bispos e temos a nosso

Cl1e:ll'gn defendeI' ii cl[l�-

A

opresentar tôdas as semn

»as um programa no qual
o ouvinte pudesse particí
oar efetivamente, não a

travês de cartas, nào atra

vés de telefonemas, como

usualmente se faz em mui

I",-S emissoras brasileiras. O

importante, o fator primor
dial,

.

enfim, a finalld�de
da audição era fazer com

I ue o ouvinte estivesse no

r stúdlo da RádiO, atendeu
co a convite, falando de
suas preferências musicais
C' de viva voz, apresentasse
algumas delas, devidamen
te selecionadas.

i Da Idéta à concretização, \

ludo foi planejado a fim

ce Que o êxito não tarde

se a se fazer sentir. saco

lhldo o horário - 20 horas

e 5 minutos das segundas
leiras _ pensou-se em se

guida num titulo, numa

õeslgnaçào . do programa.
TOdos sabem que no "hroad

casting" brasileiro há, a

tualmentc.. um tipo de au

dtcõcs que se vêm desta
cenco de maneira indiscu

tível, prinçi�almente entre
I' grande público: as con

duzidas pelos chamados

-díscc-íockexs" ..

A .programacào da Rádio

oueruía. não desconhece o

tettor. é Quase tõôaeia ela

borada à base de música e

fnformação" expeJ;iência al

tamente vitoriosa e posta
em prática por muitos pre

nxos p.a�ionais.

que hoje e o nosso. assun

lo. a Pioneira mantem a

liderança no lançamento
das maiores novidades to
r-ográffcaa, através. de pro
�ramas popularmente a

raeucnecs, dentro de uma

orientação prêvtamente
traçada por sua Direção
Artistlca.

Mas, voltando a falar
nos vdísc-jockeye", um dê
les, Mário Ignácio Coelho,
produtur de "Encontro com

(J Sucesso" e "A musica do

Ouvinte", e dlscotecárlo.
programador da Rádio
Guarujá, "bolou" a Ideia a

que aludimos e dlcidlu de
nominá-da de O DISC·
JOCKEY t VOCf.:, deünín
do de maneira exata a

posição do ouvinte ante os

famosos microfones da
ZYJ·7 e ZYT·44.

Irradiado o primeiro

um autêntico campeão de

fl udíêncta em seu horário

e mais uma atração na

programação musical mais

ouvida do rádio em Santa

Catarina.

Dofs deputados, D1b cne

rem e Jota Gonçalves, o

primeiro ex-locutor da

.
"mais popular" e o segun
do atual vtce-Presídente

da Assembléia Legislativa;
três senhoritas de nossa

sociedade, Solange Coml

ehcli, Dinéa Maia e Leonl s

Luz Portela; um radialista,
Antunes Severo, já par-tícl

param de O DISC·JOCKEY

E VOCi:, sem dúvida jum
novo lançamento de su

cesso da Rádio Guarujá.
.

Cacau _"O Mercado Nova York
NOVA YOHK, 22 -o

cacau puru eritregae f'u
tUl·a.'\ fechou, com' 12 n

21 prmtofl de altn. Foram
vendidos '28H lotes d08

quais eram nermutns.
Os nrecos subiram li

geirRr,.ente der-ois de se

informar sôbre a estabi
lidade da balsa de' cacau

que 2S abundantes parti
das de. cacau chegadas e

em via�em,.e a nerspec
tiva de urna volumosa
colhaita em Ghana, estilo

barrando a tendência nl

ti�ta Que 'pode ser atrt

buida ao aoê!o da Orga
llização da Alimentacão e

Agricultura nas Naçóes
Unidas (FAO) para que

seja cr-iado um Conselho
Internacional do Oecau.

de Londres.
Fontes do eomérclo do

cacau parerem acreditar

@EMAS - �artazes' �o Dia
-CENTRO-

às 8 horas

Cine SÃO JOSÉ
FONE: 3636

às 10 - lllz - 3�4 - 7 e !} horas

MAZZAROPI . Geny Prado· Genésio
Arruda - em

AS AVENTURAS DE PEDRO

MALASARTES
_ Uma prod.lção de MAZZAROPI -

,

_ Censura: ate 5· anos -

Cine RITZ
FONE: 3435

às 2 horas

MAZZAROPI - Geny Prado· Genesio
Arruda - em

AS AVE·VTURiIS DE PEDRO

MALASARTES
_ Uma prodolção de MAZZAROPI -

_ Ceasura: até 5 anos -

__ 000 __

às4-7e9horas

Montgomery Clift - Lee Remick

e Jo Van FIeet - em

RIO V.IOLENTO
_ Cinem.-:.Scope . Tecnicolor -

'

Direção de: Elia Kazan.
_ Censura: até 14 anos -

Cine ROXY
às 2 - 4yz - 7% horas

JOSELITO

-.0 ator·ca":ltor - da Espanha, que

empolgou o mundo inteiro! - em

SAETA - O Canto do Rouxinol
- EastmanColor -

Humano!

FONE: 3435

Comovente!
Direcão de: Antônio deI Amo

- Censura: até 5 anos -

-BAIRROS
Cine GLÓRIA

(ESTREITO) Fone: 62y2
às 2% horas

JOSELITO - (' ator·cantor da Espanha,
que elpoIgou o mundo inteiro! - em

SAETA, O Canio do Rouxinol
_ EastmR.nColor -

_ Censura: ate 5 anos -

__ 000 __

às4_7_9horas
Jack Sernas - Belinda Lee - em

AFRODITE, A DEUSA DO AMOR
_ CinemaScope . EastmanColor -

Censura: atê 18 anos

tine IMPÉRIO
(ESTREITO) Fone: 6295

tlca

- EastmanColor -

Encantador!

às 2 horas
_ A maIs errojada realização, focali

zando o fim do nosso planeta
O DIA EM Q.UE A TERRA EXPLODIR

com: _ William LesUe e Kathryn Grant

Forte! ..

Impressionante !

Direção de: Fred F. Sears.
Censuro.: até 10 anos

--000--
às 8 hora"

_ Um drama profundamente pSiCOlÓgico!
_ Uma história forte e im1?ressionante!

AS POSSUIDAS
com: _ Raff Vallone - Marlene Robinson

e Magali Noel

Direção de: Char:1es Brabant.

James Robertson - em

FUGINDO A TEMPESTADE
Censura: até 18 anos

\

Cine BA.iÁ (S. José)
às 2 e 8 horas

JACK, O ESTRIPADOR
Len.(I, l: at� 18 a:-: ....s-

- Outra história encanta-

A SEGUIR! ..

dora ds. nova dupla român
I

, Cristioa

ROMY SCHNEIDER

590 x 13
670 x 13
750 x 14
800 x 14
850 x 14
50x15
560 x 15
560 x 15
590 x is
640 x 15"
640x15
670x15
670x15
670x15
71Oxt5
710 x 1-5
71'0·x 15
710x15
11,Ox.15
760x15
820x15
820 x 15
500 x 16
550 x 16
600 x 16
600x16
GOO x 16
600 x 16
600 x 16
650 x 16
670xl6
670 x 16
670 x 16
700x 16
650 x 18
rss x 380
165 x 400

PASSEIO
4 Lonas Prelo ... , Cr$
4 " Branco ...••.. Cr$
4 " Branco S câmara Cr$
4 "

Braljo S câmara _Cr$
4 " Branco S câmara Cr$
4 " Branco Gr$
4 ,,. Prelo Cr$
4 " Branco Cr$
4 " Prelo Cr$
4 " Preto. . Cr$
4 " Branco Cr$
4 " Preto Cr$
4 " Branco.,. Cr$
G " Prelo.. . Cr$
4' " Preto... , Cr$
4 ". Branco Cr$
4 " Prelo Cid. C�:7lpO ,Cr$
4 " Branco Oiu. Campo Cr$
4 .,,' Branco S/câmara Cr$

:. :: ��:���'...... ::: g�;
4 " Branco a-camara .. " Cr$
4 .Ó» Prelo Cr$
4 " Preto Cr$
4 "o. PrelCl._ Cr$
4 " Branco Cr$
4 " Jeec.. r;r$
6 " Jeen Cr$
6 " Lameiro Cr$
6 " Lameiro _ Cr$
4 " Prelo •............... Cr$
4 " Branco .... Cr$
6 " Prelo ..............•. Cr$
6 " Prelo Cr$
6 " Lameiro .Cr$
4 "Branco Cr$
4 " Prelo. . Cr$

Poétlco�

ALAIN DELON

Inesquecível! , ,

2.748,00
4.316,00
6.480.00
6.1!36,00
7.435,00
3.51;5,00
2,970,00
3.565,00
2.999,00
3.697.00
4.436,00
3.9l3,00
4.720,00
4.720,00
4.203,00
5.043,00
4.622,00
5.!:50,OO
6.019,00
5.377,00
6.305,00
7.458,00
2.876,00
3.207,00
3,546,00
4.254,00
3.901,00
4.67�,00
4.679,00
5.271,00
3.993,00
4.791,00
4.791.00
5.456,00
6.146,00
4:�72,00
3.751,00

CAMIONETAS
650xlG
6501:16
750 x 16
750 Jo. 16
750x17

� Lo�as �������o .. :::.::.: ..g;; �:���:gg
6 " Camioneta Cr$ 8.387,00
8 " Camioneta _ Cr$ 9.333,00
8 " Camionela Cr$ 10.000,00

CAMINHÕES E ÔNIBUS
700 x 20 8 Lonas Camirihao _C.:Ii 9.958,00
700 x 2010 " Caminhão. . .. Cr$ 10.95!:,OO
700 x 2012 Cami.1hão._ .. Cr$ 12.050,00
750 x 20 8 " Caminhão ', .. ' Gr$ 10.639,00

��� =;g �� :: ·g:�t��·��::· ..

. ·g�i ��:��::
825 x 2010 " Caminha0.. .. Cr$ 15.465,00
825 x 2012 " Caminha0. Cr$ 17.011,00
900 x QQ 10 " Caminhão... Cr$ 18.979.00
900 x 20 12 .. Caminhão. . Cr$ 20.877,00
1000 x 20 12 " Caminhão., Cr$ 22.973,00
1000 x 2014 " Caminhão. . .Cr$ 25.271,00
1100 x 20 12 " Caminhão. Cr$ 25.963,00
1100 x 2014 " Caminhão. . Cr$ 29.665,00
1100 x 22 12 " Caminhão Cr$ 28.522,00
1100 x 22 14 " Camillhão. Cr$ 31.375.00

\BORRA ... HiJDOS
750 x 20 10 Lonas Camillhao
750x2Q 12 " Caminh:o
825 x 2012 " Caminhão ..

900 x 2012 " Ca:nillhão.
1000 x 20 .J4 " '::aminhão.
1100 x 20 14 " Caminhão ..

1100 x 22 14 " Caminhão.

. Cr$ 16.210,00
Cr$ 17.835,0:>
Cr$ 19.563,00
Cr$ 24.008,00

........• Cr$ 29.061,00
Cr$ 34.114,00

..... Cr$ 36.080,00

TRATORES
4OQx15
500x15
500 x 15
550x16
6OOx16
600 x 16
750x16
750x18
400x19
400 x 19
600 x 19
600x19
!:Ix24
9x24
11x24
13 x 26
10 x 28
10x28
llx28
11 x 28
12x28
13 x 28
14x30
15 x 30
10 x 34
10x34
14x34
15x34
11 x 36
l1x36
10 x 38
11 x 38
l1x38
12x38

4 Lonas ....... _ ç-S 2.527,00
.Cr$ 3.006,00

........ Cr$ 3.õU3,00
Cr$ 3.246,00

. Cr$ 3.589,00
,Cr$ 4.305,00
Cr$ 6.131,00
Cr$ 6.661,00
Cr� 3.031,00

. . _Cr$ 3.638,00
Cr$ 4.567,00
Cr$ 5.481,00

..... Cr$ 8.717,00
....... CrS 10.289,00

... Cr$ 13.073,00
Cr$ 25.478,00
Cr$ 15.652,00
Cr$ 17.217,00
Cr$ 15.807,00
Cr$ 17.387,00
Cr$ 17.512,00
Cr$ 26.824,00

.................Cr$ 30.639,00

.. ::.::::::::::::g;: ��:��;gg
. _ _._ Cr$ 19.540,00
. Cr$ 32.558,00

.... , Cr$ 46.327,00
..... Cr$ 17.626,00
.. , .. Cr$ 19.388,00

......... Cr$ 18.388,00
... , , Cr$ 21.509,00
..................... Cr$ 23.661,00

!. Cr$. 24.172,00

4 ••

6 .,

4 "

4 "

4 "

6 "

4 ••

6 "

4 "

6 "

4 "

6 ,.

6 ,.

6 "

4 "

6 "

6 ,.

6 "

4 "

6 "

PARA O INTERIOR, remessacontracheql.le. Consulle nossos

preços de pneusparatralores e máquinas delerraplenagem.
Estes plecns são mluslvamente pala vendas à vista,em nossos balcões.
Temos permanente estoque da pneus de terraptenagem.

Motor Diesel Fiat, 6 cU. gerado!' Elmi Alemão trifa
Sico, 100 KVA 1.200 RPM. completo com radiador. quadro
e base de aço, partida eletricu. Em yerfeito estado. Ven
demos· financiado a prazo longo, alugamos. ou troca
mos por guindaste Hys�er em qual(]uer esLado, ou imÓ·
vel em S. Paulo. Tratar com Richul'ds, Lgo. 7 de Setem·

sala. 1023
r Fone 33·5812, Sào .paulo.- ,snde

elegrtí.flco "PROSOLDA" (No t;CII interesse g·u:"ll"·
) ,

Sarita Montiel - 'Rai( Vallone - Ana Mal'iscal\ em -

L A v I O L E 'r E R A Filmado em EastmancolOl" em Paris e Madrid
"OS pr.IMOS" com Gérard Blaln - Juliette Mllyniel
"HIROSHIMA. MEU AMOR" cOpl Emmanuéle Rim - Ei.ii Oknda

"RIFIFI, EKTHE MULHERES" com Eddie Con�t.:llltine
"A ILHA DO DESEJO" com Cl'{stian Marquand - Magali Noel

S. PAULO: AI. Nothmann, 1146 eSQ. Av. S. João
Rua da Cantareira, 500 � {Mercado)
Avenida Euzébio Màtoso, 1375 - (Pinheiros)
CAMPINAS: RlI(l. Barão de Jaguara, 712

-_._.",�_._----_ ...._------

Bicicletd pintada, capital vaI rizado.
R�inha das Bicicletas, Rua: CnuseJheiJ.;o Ma...

l Ira, �54. ....\J:i,
�W;;il<AilIid"

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o governador Celso Ramos, acompa
nhado do ten. Luiz Gonzaga, da Casa N.lili
IIIr, dr. Celso Ramos Filho, Secretário Par
ticular, 'e dr. Fulvio Luiz Vieira, Chefe do
Gabinete de Relações Públicas, dirigiu-se a

Jaraguá do 'Sul para participar das festivida
des do DIA DO COLONO. S. Excia. pernoi
tou a noite de ontem em BIumenau, seguin
do nesta manhã para aquele município. O
retôrno do Chefe do Executivo calarinense
dar-se-á na noite 'de hoje on pela manhã de
-segunda-feira.

Acôrdo para divida do
Brasil com a Inglaterra

RIO - Um acôrdc para no Unido concorda em as- elos bens ou da realização
a consolidação dos com- saciar-se a outros governos dos serviços.
promLssos cambiais brasl- da Europa Ocidental, numa • Por outro lado o Reino
leiros com a Grã-Bretanha assistência financeira ao Unido colocará à disposIção
c a Irlanda dI,J Norte foi Br2.::!lJ, por meio da conso- 00 Brasil a soma corres
firmado no rtamaratl, eu- lidação e refinanciamento pondente a i:2,5 milhões
tre o ministro da Fazenda ce compromissos comer- para saldarmos Os compro
brasileiro, sr. Clemente dais de prazo médio de missas a médio prazo, ven-
Marlan, e o embaixador- nosso pais. cldos e por vencer de 1.0 de
extraordínãrío e p entoo- OUT���� Junho último a 31 de de-
tencíárto da Grã-Bretanha Os compromissos a que zembro de 1965.
e Irlanda do Nêrte, str se refere o ajuste são os MAIS ACORDOS
Geortrey WaIllnger. vencíveis depois de 31 de Segundo Informou," on-
Em linhas gerais, o íris- maio de 1961, decorrentes tem, o Ministério da Fazen

tr�<'!nto prevê que o Rel- de contratos para o torne- da, outros convêníos serão,

����:t� p�:v��n�a���:��� ���rt���::Il!�rop���a�:_
em período superior a seis manha e França serão ós
meses da data de entrega primeiros.

Gov. �elso Ramos aten�e justo'
anseio �o funcionalismo: Ho��ital

o ESTADO
h�osi�ão �e
Canários:
Pleno sucesso

o MAIS ANT!�O OIADIO DE SANTA CATARINA

FLORIAN�POLIS (Dom�lg'J) 23 Je JULHO Je 1961

Embaixador'da Austria virá
�;g� �;�c��a Sta.Catarina �1����
sccíacêc Catarinense de dias no Estado, visitando .presentente do Pais amigo: nnor Vice-Governador, pela buíçâo da visita, pelo Sc-
Canaricultura. Inclusive o munlciplo de DIA 30 _, Chegada ao
A visitação, no corrente

.

Hlumenau. aeroporto Hercilm Luz, às
Damos abaixo, na inte- 10,40 horas. Sua zxceíêncta

gra, o programa que deverá será .recebído "pelo Senhor
.

cumprir, enere nós, o re- Governador do Est"ado, Se-

Senhor Presidente da As

sembléia Legislativa, pelo
Senhor Presidente do Tri

bunal de Justiça, pelo Se

nhor Almirante con.an

cante do 50 Distrito Naval

e demais autoridades fede

rals, estaduais e munici

pais.
As 15.30 horas - O Se

nhor Embaixador visitará
Sua Excelência o Governa

dor do Estado, na restcên
era oncíat do eovérno.

nhor Governador, no local
onde o Senhor Embaixador
estiver hospedado,
As 21.00 horas '- Recep

eão oficial no Palácio de

Despachos.
DIA 10/8 _ Viagem à

Blumenau, de automovel
- regresso no mesmo dia.
DIA 2 - Embarque no

Aeroporto Hercilio Luz, às
� 55 em avião de carreira
era Cruzeiro do Sul, para o
Rio de Janeiro,

"InO, tem tido um sucesso

extracrdrnêrío, excedendo,
de multo, a dos anos an

tenores, o que vem de
monstrar o crescente in
í

erêsse do público pelo cer

tame.
A zxposícão, contraria

mente ao que fõra, antes,
€stabelecido, estará aberta
até à próxima quinta-feira,
como homenagem aos mé
dicos brasileiros que se

reunião, naqU�la data, em

nossa Capital, em congres
'o.

Concitamos àqueles que
ainda não se díspuzeram
o visitar a Exposíçâo, que
o façam. A harmonia das
eõres e a sonoridade dos

cánlico� das maravilhosas
aveaínhas expostas fazem
um bem imenso, mesmo ao

mais conturbado coração.
Na visita que os médicos

congressistas farão à expo
ucãc. será sorteado um

bellss!mo canário que ca

berá ao felizardo pcrmdor
co número contenplado.

Piano �e emer�ência a�rova�o
RIO - O Plano de Bmergénola

consubstancía as reívmdí
cacões mínimas do Brasil a
serem apresentadas na
próxima Conferência Eco.
nõmlca de Montevidéu e foi
€Jaborado na base de pro
jetos já existentes, muitos
dos quais revistos e adap
tados, visandu à exec ....cão
do Plano Qüinquenal, ten
do sido ainda destacados os
projetos carentes de rínan
etamento para sua concre
tização.

o Professor Càndldo
Mendes de Almeida, chefe
{la Assessoria Técnica da
Presidência da República,
reuniu ,ontem, os Iorneus
tas, no Palácio do Planal
to, fazendo-lhes mínucíosa
cxnos.cão, diante de 'um
grande gráfico, do Plano
oe Emergência, aprovado,
momentos antes, pelo sr:
Jânlo Quadros, através de
decreto.

Pelé ij�er lã mil�ões
SÃO PAULO - A di- cei-es pmianos. declarado

returín do Santos Futebol ii reportagem ser verdu
Clube foi surpreendida, deit-o o pedido de Pelé e

ontem, pela proposta efe- adiantando que o Santos
tunda pelo se" atucante reajustm-á I\CU �alúrio.
PELt, no ser.ttdo de re- 11;,0 '(lo ul eudendo, porém,
ceber 15 milhões de cru- quanto àquela Imporbân-

Gandolfi, Martinho Cal
lado Junior, :Altílio Fou
tanu, secretários da Edu
cação e da Agricultura.
respe.ttvarnente, �rs. Rei
'naldo de Oliveira e J. J.
Oliveira,

o governador Celso Ramos, assinou, na
Pasta da Fazenda, importante d�l'"'Jto, em

que designa o', Montepio dos Funcionários
Públicos como corretor oficial de todos os

seguros que devem ser contra\ados e pagos

por verbas próprias do Estado, nos setores

de Incêndio, Acidentes do Trabalho e Ací
dentes Pessoais, e que o resultado dessa �·)r

retagem seja destinado à construção e man

tença de um hospital destinado a atender os

servidores públicos estaduais".
de um hospital 'destinado a atender os servi
dvres públicos estaduais".

ASSOciação Coral

de Florjanópolis Mengele Ter:a Sido Prêso no Brasil
JERUSALtM (Israel), 22 ração especial a seu res

- O dr. Mengele, médico peito.
"55", criminoso de guerra, Idtel"rogadQs os meios
que efetuava a "seleção' judiciais e governamentais
nos campos de concentra
cão, ror prêso no Brasil, ,P.

gundo notícia não contir
mada hOJe chegada a Is·

ra�l.

da.

NOVO ATACANTE
Circulam rumôres li os

bastidores santistas de
que PELE nüc reapareceu
uinjla na eouipe sallti.stll
em virtude de esnr aguar
daudo., a vasoosta ao seu

pedido, niio c)"istindo,
portanto, UUahlllcr ('OZl

tu são que o impeçu dI'
voltaI' .ao quadro, Jã ê
p�n:;ame,nto do.'; dirigcn
tes do :Santos, contralal'
lIumbel"to Tozzi, a .quem
pl!ãiram Que fizesst.:
proposta razoávcl.

»qíros para convínuwr

integrando a enuipe suu

tistu, nos doi:; turnos do

campeonato paulista, até
o término da Copa do
Mundo de 1862, ocastao
em que deverá xe tràufe
rir para II l tálln, acaitan
do a oferta do clube Mi-

FlorJ ...nópolls asslstiTá, no
próxl-nu dia 28, sexta-feira,
o recital de estréia da As

sonacéo Coral de Plortanó
po.ts. sob a regêneía do
]"1aestro Aldo Krieger.
Composta por 35 elemen-l

tos, surge a As.c;oclaçá.o
Gorál de Flo�lanópoUs,
num momento em que' a

SOCiedade florianopolltana
�e lança a um aprimora
mento artistlco,' estando
llronta a apoiar e a incen
tivar os vários grupos de
dicados à arte, que tem
aparecido úlUmamente em

nossa cidade.
O programa a ser apre·

sentado na próxima sexta
feira, no Teatro Alvaro de

Carvalho, consta de duas
partes, sendo a primeira
'nstrumental piano e a se

gunda, e.ntão, a apresenta·
cão da ASSOciação Coral,
cantando as seguintes pe
ças:
Pase el agua - Barcaro·

ia - Um jour Je m'en _

. tUai - Mlnka - Si la nle
'je resbala - Rio Grande
- roda carreta - O Conto
do Pagé, peças estas, que
fazem parte do folclore

__ : ,"'" yv"."Utl <l;;U1"a UUI UU,,_;O <';UUtlOVL ue !'",acional e Internacional.
:;eguHJ;:; UUClaHUen�e credencIado: o MontepIo dos Fun- E en,Jrme o Interesse des-

clún����, os resultados financeiros dessa m'edida, os s�r_' i:;!�d�:e�:s�C�:�ãn:r����
vidore.:i terao sell hospltal.

•

<le FIol'lanôpOlls, por ser
testa a primeira vez, que
um Coral da ((Idade se

6.present.a, cantando núme- .

L'OS variados ,do repertôr;o
nacional e internacional.
Falando com o sr, Darcy

Santos, seu Presidente,
:;oube<!los que A Associação
Coral dará, dentro em bre
ve, u:n grande. concêrto,
c�ntando peças clássicas
'lamosas.

Por enquan�o, pros-
seg-uem os ensaios, já ago
ra sob a direção dq Maes
tro Krieger, uma das maio
res autoridades em músl
("ai o qual, temos certeza-;
há de fazer' brilhar êste
grupo de vozes, que se

apresentará na �ext.a-felra

israelenses, negam-se a

qualquer comenta rio.
Contudo, observa-se uma

satisfação não dissimulada

'A assinatura do ato,
"erlficada fi 21 do cor

ren"e, hO ba,ão de .uespa.
{;hOd ao t'aUICIO ao t;o

venlO. alem do g·ov,erna
dor Celso Ramos, SCCI'e--:

tario Uer",lao We&zel,
dr. Nelson Abreu, Chef.e
da Casa Civil, (tl·. H,enOl'

t.ulm",nles, OLJ·,�tor do

Montepio e di', Mario Pc

treHt, .estiveram .presen
tes OULras autOl"l(lades
eS[",dUalS c .os srs. Ivo

'GanQolti, .1. J. Oliveira,
drs, ti",I0100 P"'rdernei
ras e Fernando de Oli
\"eH'U, sr. .Keínaldo de

Olheira, Antonio Miros
ki. e João Cascais, todos

membros da diretoria da
As!:.oeul.ç.ão o..s Funvioná':"
rio� Publicos de Santa

Catarina que na ocasião
cumprimentá"ram o Chefe
do �J(e,_;u�lvo peja invla

tlva Que tantos oenefícios
trara

-

à laboriosa" classe
do s·erv.ld,(lf público d,o

Estud'o.

Os fla'grantes fixam
dOIS �sp�ctos do ato,
vendo-soe o governaool"
Celso Ramos, (!uano.o era

cumprimentado pelo sr.

ivo !;andolfi, da diretoria
da ASSOCH�ção dos Fun
cionários PúblLos de

:::.an&d. Cat,arllla e ou�ro,

quàndo Q dr, Nelson A

breu, Chefe da Casa Ci
vil, J]l"oceaia a leitura

do decreto. na pre.:iença
do Chefe do Ex�cuti"o

catarinens.e, oe dos drs, dr.
Huroldo Pederneiras, 1\'0

Refórma d05
Códigos
BRASíLIA, 22 (V.A.) _ citado várias vêzes nr

O preSidente Jãnio Quadros processo Eichmann, quan·
vai reiterar, nf>. prôxima do várias testemuntas se
ser,nana, ao ministro da
Justiça urgencia na elabo
ração dos anteprojetos a

serem enviados ao Congres
FO para a· reforma e atua
lização de váriaS leis, espe
clalmente dos códigos.

CONSTlTUIÇ.LO CATARINENSE: MAIS
UM ANIVERSARIO

Jun.
nos meios lIgados a Ben
Gurion. Declara-se que da·
das as dificuldades encon,
tradas na captura de Elch'
mann e em sua transfe·
rencia para Israel, parece
estar .excluida a possibili
dade de um pedlco de ex

tradição de Mengele.
Contudo, nos meios maia

próximõs a Ben Gurlon as·

s!nala -se que foi o proces·
eo Eichmann colocado em

primeiro plano de atua!i,
:idade â procura dos cri,
minosos de guerra nazistas,
que provocou, em definiti,
'lO, a prisão de Mengele,
Os comentarios se lImi·

tavam, pois, a meras hipô
teses e os meios oficiais
urefere'm esperar confiro
�ação do fato e detalhes.

Após conven;al' com o:,;

àil'jgentes salltistas, a

c'ompunhado por dois ad

vogados, o famoso joga
doI' retirou-se tendo em

seguida 08 S1"8, Modesto
Roma c ......vasco Filé, pró-

O nome de Mengele foi

referiram ao campo de

concentraçã6 de Auschwitz,
mas 1) próprio Elchmann
nunca fez nenhuma dechi'

Evocando, a fim de regular a vida dos cidadãos com

o Estado, os principios fundamentais de liberdade e de

justiça, já. inscritos na Carta M.agna Nacional, em torno

da qual gira_, a Constituição de Santa Catarina, qUt

hoje completa mais um aniversário, se impõe como mo·

numento de sabedoria sobre o qual repousam nossos

mais caros ideais, Lei fundamental, elaborada por de

mocratas para servir a uma democracia, ja tantas vezes

aviltada, mas nunca derribad\l. Fonna de governo que
haverá de levar o aaís ao lugar que merece no concerto
das nações. E Santa Catarina, que luta por um Brasil

melhor e mais forte, no dia de hoje exulta com a vas

::!�� ��:e�:g�:. aniversári'J/ de sua Constituição e lhe

Dizem que os poetas· adoram o sonho e:: detes

tam o feijão!
• Não é o que percebo da noticia abaixo, colhida

a um jornal carioca:
-

•

O poeta Manoel Bandeira, dias atrás, propõs
uma ação na Justiça contra a Editóra da Casa do

EstudanLe do Brasil, a fim de que lhe sejam presta
das contas sê!:lre as ed�ções de seus livros "Apresen·
tação da Poesia Brasileira" e "Guia de O\H"O Preto".
O processo corre na 17.[1 Vara Civel onde agora vem

de Ingressar a resuosta da Editóra, cujo diretor poe
ta Aylton QuintiJiano, resolveu fazê-la cm versos.

Da peça é êste soneto que transcrevcmos:

SABOROSO!

sO CAFE ZITO

"DIA 00 MOmRISIA" �ã ije Jul�o
O motorista. - Seu valor para a nação, como cidadão integrado na comu

nidade _ Recentes estudos demonstrfl:m que mais de três quartas part�s da

prOdução nacional é transDortada rodovlàrlamente. Isto. e, quase a totah�ade
da riqueza nacional esta nas mãos do motorista. O motorlst.a transporta diaria

mente o homem ao trabalho, a criança â escola. O transporte urbano, o _trans
porte Interestadual, o carro de bombeiros, 3: a�bulãllcla, o transporte de generC?s
alimenticios, de combustível, enfim, em multlplas atividades de nossa vida dla-

ria, se faz presente a figura do motorista.
.

Porém, no caso pl"esente há um significado todo.especial.. Quan�o em

1885/6, graças ao trabalho pIoneiro dos engenheiros. alemaes Gottheb D8;.lmler e

Karl Benz, movimentava-se o primeiro autoveiculo uUl do mundo, co� e!e, mo
vimentava-se tambfm o primeiro motorista, e nascIa, asslm,_uroa profIssao-que
dá. !trabalho hoje, a mais de 120 milhões de pessoas .:m tod'J o mundo.

No Brasil, rodam hoje, mais de um milhão de veÍl::uws. e, anualmente,
oêrca de 150.000 novas unidades engrossam essa frota, ampliando as fontes de
trabalho dessa nobre profhisão:

A Firma Oscar Cardoso Filho, Cpncessionár!â da '·MERCEDES·BENZ",
em Florlanôpolis, ao associar·se às"comemorações do "DIA DO MOTORlSTA", a
serem realizadas no próximo dia 25 do corrente deseja, com justificada satisfa
ção homenagear o motorista mal); antigo dêsLc munlcipio.

Assim convida a todos os motorista::;, de caminhão, de ônibus e de taxi, a

comparecerem à Rua Santa Luzia, 428, Estreito, com os docnmentos que compro
vem a sua habilitação há mais de 20 ou 25 anos. Quem nos diz que ·não há ent,e
os motoristas desta cidade algum que tenha até mais de 30 anos de .habilltação?

AO mais antigo ofereceremos um prêmio e prestaremos pUblicamente a

homenagem da.."MERCEDES·BENZ" - a-.plonelra,
Atenciosamente,

MERCEDE::5·BENZ DO BRASIL S/A.
(Maiores detalhes na 4.a págimO

"Poeta Bandeira, rec.3bi sua qmlxa
através do emissário da Justh;a
Vasada em prosa, a ';ltação enfeixa

-

cifras, cifrões, que um vate não cobiça,

O último governo udemstl:\, depois da . derrota, no
brUl<u'l:Üo, contrat.ou os seguros do Estado até 1965! E

,uao <.;util UUla companma dos poderosos, sem concor·

rdlC!a e até com CálCU,OS errados contra o Tesouro.

Oh, tempos cruéis em que um dedo deixa
de lado o coração e vem i liça
reclamar seu ,tostão. E não se vexa

de o transformar na j!lusa que o enfeitiça.
Agora a coisa mudou, em guinada para a morali

zação.

Pode vIr, poeta Busto. Neste instante

a Edioora da Casa do Estudante
conta os tostões com :jue lhe vai pagar.

Não hã. mais negocistas, a porta da Secretaria da

Fazenda aguardando as cotas municipais! Não é mes

mo, dr. Laert? O quadro ante3 era pintado assim,

E, certamente, ao tê-los bem á vista,
ha de o famoso poeb modernista
ter Incentivos pa�'a ·-'ersejalC".Hoje há concorrência. E _'S membros da Comissão

de Comoras iniciaram suas ,,::lvidades fazendo declara

ção de bens, coisa que os moralistas nunca conseguiram

s�ber o gue ê.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o prof'esscr Cai-los Cba

j.('HS Filho, Diretor do JIl�
tiuto' de Bioffsi ra da Uni
yel'f\idade do Brasil, este
ve rerentementc na Gl'Ü
Bretanha, romo cOfl\'i�
do da Funduçàc C,l.U,A.,
tomando J!�r,te em

sunpõslo sê'n-c U!:iOS

com o

comparecimento de cêrca
de 30 cientiatas da' Grã
Bretanha, Estados Uni
dos, França, Itália, Ale
manha, Suíça, .Bétstca,
União Soviética e Tcheco
Eslováquia,

o MAIS ANTIGO DlABIO DE SAJlTA CATABIHA
2.° CADERtW FLORIANÓPOLIS, (DOMINGO), 23 de JUULHO de 1961

lNFOU)lAç:;\O Ó{)'I-FO-
HEIGN OFFICE

LOXDRES (B�S) - O

Porcign Office foi irrfor
mndo aegunda-fei rn. dlu
17, � noite, por Sir Frank
Roberts, Embaixador bri

ântcc em .\Iv·.,;.wl, J 11
'

havia sido entregue ao si'.

Andtei Oronwko. l\linis
tro do Exter-ior scviet.lco.
a nota britálli�'a sôbre a

Alemanha e Dar-lirn.
8 PAGINAE

A Catedral de st. Auguslil.e, localii!.ada na Plaza de la
C01lstitucio1l, loi ergltida em 1791

HASSIS I,E AS NUVENS
"Trabalho algumas paisagens; preciso da critica me

teorojógícn uara certas nuvens e tempestades. Espero·te
no "atelier" às 20 horas Hiedy" - êste o bilhete do HA·

Sl�. no verso d'um horrtvct cartão de "estudo em goua
che".

Um recado, como se vê, multo amizade e todo ordem.
Faltar ao chamado 'seria impossível, por razões rnútlí
pias; todavia, duas delas muito importantes: Uma o Híe

dy dos -venios tempos" d'tnrêncte: outra; jamais recuso

Uma da:; muitas an-acôes
de St. Augustine e a beie:.l:a
! o pttcrescc de suas ccns

trucõc., coloniais. que a

cotccarn entre as cidades
de maior tradição dos Es

CIvil, foi controlada pelos
t acoa Unidos. Sua igrejas,
préd.es hlstôricos e, par
r.ucs. são euottvo de pcrma
ncnte inspiração artística,
atraindo ao balneário
p rande número de pinto
res, desenhistas e gr-avado-

No.; urredcres de St. Ali'
guatme lambem existem
vários marcos de íncatcu
ravet, valor tradicional. zn
tre êst.es, a pequena cape
ia de Nucatra Senora de La
Leche, erguida em 1505 em

numeuagem à Virgem Ma
I Ia. ç a rortateza ao Caso
1.11Io San Marcos, COIlS'

pedras pelos cs

panhóís para fi defesa da
oain, e que hoje em dia: é
",u monumento nacional.
Nesta at.mosfera, que li

urna mescla colorida e pi
roresca de América, Espn
»ha e Inglaterra, a cidade
e-e S�. Augustine celebrará,
cm 1965, os seus 400
c.e extsténcta.

O centro da cidade é o

ponto onde esta foi crigt
.mnemente fundada. Nele
se encontra uma praça,
mandada construir ao tem-

1;0 em que Filipe ri reinava
; a Espanha, o antigo pa
.écío do govêrno. uma ígre
�a e outros prédlos púbtí-

Aspecto de uma (/a$ trsuiícionuis (> l;'I"'·('"r'B rlla� (la
época colon.ial de S;t. A!Klu�tine,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



A Comissão Central de comeras. tnsutuuta nela De
ereto SF 26-05-61/113, pelo pres-ente, torna público que
fará realizar, no dia 16 de ucõsto vindouro, às 10,00 ho

ras, na séde do Serviço' de Fiscalização da Pazenda, COIl

corrêncta pública nas condições abaixo especificadas:

n

pitalização a doentes mentais
'Os tt-nnuuilizudm-es de PUI' outro ludo. (1 re medi ado uju-esentnva VV:

rum ín!eio a nova cru IIÔ in fm-rnn QIlC -17"; de r-edaidus, enquanto que
campo da suúde meutul", dos nncicnte., niio tratado:; �l percentagem do grupo
declarou o Itr. Wuured r om nenhum desses medi não u-ntado el,e";l\'a-se a

I - OBJETO DA CONCORRF.NCTA:

A concorrõncía de que u-nta o presente EdltHI, desti
na-se a aquif,i'ção de 2 (dois) numeógraros para o Servi

ço F'llblico Estadual.

II - ESTIPULAÇÕES

Os Interessados deverão «presentcr:
1 - Propostas, devidamente seladas, em envelopes

fechados e lacrados, contenda:
a - Especificações do nome e endereço da firma;
b - desígnncâo da mercadoria que se propõe for

necer;
c - preço unttárto e global, com a especificação se

estão incluídas ou não despesas como impostos
ou seguros, etc.;

= = ���l�;?:;:o ded:n���gh�cimcnto e submissão
r
às

normas dêste edital;
f - na parte externa dos envelopes deverão conter

os seguintes dizeres; Concorrência Púclica pa
ra aquisição de 2 (dois) mimeógrafos para o

Serviço Público Estadual:
- Em envelope separndo, os documentos compro

batórios de identidade e de idoneidade. deven
do êste último SPr fornecido por um Banco ou

duas firmas comprovadamente idôneas,
Além das provas de identidade e de Idoneidade devr

rão ser juntados ainda:
a - prova de quitação com ri Fnzcndn lj'ederal, Es-

tadual e Municipal; \
b - prova de que está registrado em Junta Comer

cial, especificando L) capital registrado.
3 - As propostas ctevei ão ser apresentadas com a

ruhrica dos proponentes em todas as, páginas
e cC.n a prova do paD;ament.o :ia Impôsto do Sê·
lo Estadual - CrS 2,00 por rolha,

'

ITEL
E FAÇA O SEU PEDIDO

0\('1'1\01,,('1', din-Ior de hos

j.itul cm Wa«Ílill)!;lQll, Ij.C.
E"tlltllls Unidos.

�'ll11i,'am2111l! l'njuosos
há apenas uma década, já
]10 ;1110 'HlO AC llipócrntcs
fazia lI"O de 11)'t'p:\rado,�
sernelhuntes em ';l!US plH'i
entes. Aliú«, U11l ílo:;; IHi
meiros <'/llma))!c,; a act'em

receitados - 'a ruuwclrtu'
- origina-se de uma tiro

couhecirlu e ll�nda hú
na Tlldia�l:1r:-t ucut

m'I)' 0« ner-vos.

Diversos estudos médi

COe: rocent.amente condu
7.Ídfl� em diferentes locais,
demonstram (!IH:l o in dice
de recaidas de doentes
meututs crônícos tl'Htndo"
com catmmtos foi c uis!
deravclrucnte menor que o

de pa.ien!e;; )):10 tr.rtados.
De nr-ôrdn tom o ln stitu

lo Xorte-Amertcnno de
Sn úde Ment.nl. f'oh cuja
égide foram eretunda, as

uesqu i"n,:;, êsses medica
mentes tornarum possível
;)005 doentes serem tr-ata
dos em casn, e em H Igun;;
raso", me�'TlO a con�egui
rem empl'êgo, Isso vinha a

Um do� e�tlldos em-ol-

cumuuto- tiveram que ser

)? hoapituliaadus
"\ e\'(ll11ÇÜU dê,�ses casos

roi P(lr quatro unos, cuida
dosantcutc acompanhada
doado o momento em ,qUI'
oÀ !)[1<:iellte.:; haviam dei

xado o ho:<pil;lI.
Noutj-n pesqlli;<H, IcnlcL!

�, efeito num hospital esta

duu l de Murvluud. E�<ti\
dos Ijnidos. foram reg-is
trados l5igniNcante;: dite-

no, índices de re

entre 11m grupo de

doente, trntades com trau

quiliaadores e outro ao

qUHI fie ministrou apenas

pllula s sem efeito. Os i-a

«l!lt�dos revelaram que,

após sets meses, o grupo

51';',
Um do� (':11111antc� ma i:,

usados modernamente é o

meprobama te, produzido
pela Cvanamid, der-ivado \J

de uma droga ing+êsa que
a relaxa.. os museu-

-Apesar dê que Os h-nu

quilizadores não sejam ne

nhuma pnnacéia universal'

pnali7.0u o Dr. Overhotser,
'êtes são extremamente a

líosos para casasde saúde
mental e em geral para os

médicos, que os podem mi
niau'ar em seu prém-io c m

sultór!o, afim de conservar

o" »actentes tór-a dos hos

pituis.' (Western, :\fEl.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Associação Catarinense de

Engenheiros
o Previdente da A, C, E. no us o de SJHlS nn-ibui

urnn Assembléia Cera l Extrnordnuu-in,ções
para o 3 de egôsto próximo vindouro, cuja ordem

do di;>, sení:
1.0 - Reforma dos Estatutos.
2.0 - AS>1l1ntos Diversos,'
PIOl'ianópolis, 17 de julho de t961.
V,\Li\1Y BlT'I1ENCOUIlT � Presidente

A venda o segundo número de
REVISTA LUSO-BRASILEIRA
a melho publicação de �lorian()polis
SENSACIONAL! MAGNIF!CA! NOVIDADE!

MOTORES ELÉTRICOS'

ARNO
Funcionamento perfeito, durabilidade excepcional, qualidade.
comprova-do ".

'

O Marechal Bittêncourt

teve,poucos momentos de
vida, O Coronel Mendes de

Morais foi recolhido ao hos

pital gravemente ferido,

C)UElll ERA MARCELINO
BISPO

Marcelino Bispode de
Morais de 22 anos de idade
éra cabo da 3a eia. do 10°

Batalhão de Infantaria do
Exército.
Politicas inescrupulosos'

convenceram-no de que,

para a salvação da pátria,
éra n,:ocessário matar Pru·

dente de Morais.

Mareelino Bispo passou
::I acompanhar os passos
do Presidente, a espera do

momento mais propicia pa
ra a realização da seu cri-
me. \

A t.odos os atos públicos
que Prudente de Morais

comparecesse, ai estava.
o Nordestino, que preparou
vários atentados contra o

Presidente,

A MORTE NA IGREJA

o primeiro seria realiza
do n'l Igreja de São Fran
cisco de Paula, durante
uma missa, não se concre

tizando pelo fato de Pru·
cente de Morais não haver
comparecido.
O segundo deveria ocor

rer dia 7 de Setembro, nos

jardin.,; da Praça dn Repú
blica, Marcelino Bispo es

tudou detalh;tdamcnte-o

*' Eis 05 três Iotôres de garantia que os Motores Amo representem poro o

� conscmtdor,

* 05 Motqres Amo são rigorosamente controlados pelo Sistema C. I. C}.• Con

trôle Integral de Qualidade, o único que ossegllro� pel'fe;�ão máximo no
,

p(o'du�ão em série.

fI,1

���--:;I·
,''', r.:, i

1'·' "li

®
ARNOS•.

* MoIO(e� mooofõsrcos até I V� H P

* Motote� trifásicos até 300 H P

* Motores poro ':I1áquinos de ccucrc

* Motores espeôals

20·7 I

INDÚSTRIA E Co.MÉRClo.

REPRESENT ANTE EM FlORIANÓ�Ol1S:

MEYER & CI-A�
Rvo Felipe Sçhmidt, 33

eIJime q.ue a. Jetd,teJlúa. :ReqiJ.tlta Ir
do Arsenal de''Marinlla, n6
qual perdeu a vida o valo

roso Marechal' Bittencourt,
" - O Atentado Contra Prudente

de Morais
,,_ P1rai, aí, senhor Pre",idente! Ainda est,ais ouvin-

l�n� �;Oe�t��fifs�:ta!�fe �1:,%?�:Shs��ien�e c���c�'(��l.�,
assim José do Pa'trocínio saudou Ptudente de Morais do

alto de um ),lausoléu do cemitério de São João Batista,
O povo emocionado tento'! deS'ltrelar os cavalos da

carruu'gem presidencial a rim de puxá·la rua a fóra,
numa homenagem ao Prcsid<:!ute dfl. República.

O semblante de Prudente de Morais éra triste; mo·

destamente imuediu que se'P" realizasse a homenagem,
Desacompanhad�, tomou a ê:arruagem e seguiu para o

Palâcio do Govêrno. \

O que teria levado Jose do PatrociniO, a proferir,
num cemitério. tão eloquentes palavras, referindo·se à

coragem cívica do Presidente?

Na véspera os asssessores e os amigos de Prudente

de Morais haviam-no advertido, insistido nlesmo, para
que éle não compal'esi1esse ao eemitél'io.

Contrariando a todos compareceu ao enterramento

do Marechal Bittencourt.. Ele tinha uma divida de gra
tiélão para com o morto, ..

va o Ministro da Guerra, à
"ua esquerda o Chefe da

pasa Militar, Quando a co

mitlva presidencial deixa'
va o arsenal, ouviu-se:.
"Viva o Marechal Floria·

no", cerno num passe de

mágic9. surgiu a frente de
Prudente de Morais o ca-

bo do exército Marcifino
Bispo de Melo, que àrma
do de garrucha acionou

por três vêzes o gatilho da
arma,. e éla port rês vezes

negou fogo.
Prudente, numa fleuma

impressionante a f a s tau
com a cartola o cano da
:wma emperrada,
Marcilio Bispo, vendo-se

perdido, sacou de afiadis
"Imo !1unhal e investiu con

h'a o Presidente.
O Ministro da Guerra Ma.

,

rechal BlttencOl11't e o Go
:-oneI Mendes de Morais a

travessaram·se entre os

dois. O Marechal tentava
agarrar o agressor, enquan
to o Coronel Mendes de
Morai.'> polpeava-o com a

espada, O Alferes Cunha
de Morais, entrou na luta,
llerl'ubando o criminoso.
Fin,�l,1�nte, após. grandes �.:;;;l�������;�f:;;;��esforçús ,Marcilino i,j

Tarde do dia 5 de novem

1>1'0 de 1897 - 13 horas -,
desembaeava no ,<ais do

1'�
Arsenal de Marinha do

� Rio de Janeiro, após visitar

I
i � ����:���t�S���t�en!an�o�
I! - Soou o hino nacional, à

direita do Presidente esta-

Siltllii;�Hr um" bõ, ec-ono
4 - As propostas, dever?io ser cnLreg'ues no Servi· mia 110 emito do tl'atamen

ço de Fiscalização da \Fazenda, Edificio d,.s to,
Secretarias, sito à nm Tenente Silveira, nesta

Capital, até as 9,00 llo!'all do dl:1 16 de 'lgÕStO
do corrente ano, mediante re('ibo pm Que se

menL:ionUl'a data e I,ora do l'ecebiment.o. assi
nado por um da$- membro'S da Comissiw

5 - As propostas serão examinadas à:; '10,00 horas
do dia 16 de agósio ]l. vimlouro, pela Comissão
de Compras, instituld:1 pelo Decreto nO SF.

26·05-61/113, publicado no Ôl''gão Oficial de 30
de maio do eonente ano li' na pre:;cnça dos
proponentes ou se!IS repr.esentantes legá i:;.

Será declarrdo vencedtJr o proponente que ofere-

a - menor preço;
b - melhores condições de entrega;
c - em igualdade de condições. será dado prefe·

rência fi,.; firmas esbbelecidas no EstadOi
d - caso haja absoluta igunld:1de de proposta, se·

ra feito sorteio p�u':1 d('cidir o vencedor. .....--------'

6 - Abel'taF a>1 proposta:> e antecedendo ao julga-
mento da concorrência, cada um dos interes
sados tem o direito de apô)', a sua 'rubric;) nas

fõlhas �a proposta dos demais concorrentes.
7, - Deverão ser observ:\das todns as condições es

tabelecidas nêste edital, bem como as demais

exigências previstas no Decreto:lei 1)0 D6/A, de
23 de- abril de 1D6!.

8 - A concorrência poderá ser anulada de�de que
tenha' sido preterida lormolidade expressamen
te exigida pela referidu Decreto·lei, e a omis·
são importe em prejuizo aos concorrentes ou

à moralidade da concorrencia,
9 - A Comissão reserva·:;.e o cl:reito de anular a

concorrência desde ·(lue, as propostas apresen·
tadas não correspondam :':: intel'êsse do Esta
do.

FIOriUp9P;91i:;, em 14 de julho de lD6!.

He7!rifiue 1rl'1lda Ramos, Presidente
'Rube11s"Victor da Silvá, 11lembro�
Alfred9 Rnssi, Mcmbro

Atencão \j ATENÇAG-! SENHORES INDUSTRIAIS E eOM.t!:RCIANTES _ ATENÇAO!
- UMA OPORTUNIDADE - GRANDE OPORTUNIDADE A SUA

INTEIRA DISPOSIÇAO, - NAO PERCAM!
SOMENTE DURANTE- 15 DiAS
SOMENTE DE 1,6 a 31 DE JULHO

TR:ANSFORMADORES I T E l, - A GARANTIA ?ARA A SUA INDúSTRIA
VENDmOS DIRETAMENTE DA FABRICA _ COM DEf3CQNTOS DE PAPAI NOEL
PREÇOS CO.M AS SEGUINTES VANTAGENS:
PARA CONSUMIDORES - 10 % -J- 3 -I- 10

I PARA REVENDEDORES _ 10 % -:- 10 -I- .3- + 11) I

i I PROCURE HOJE M��OT!���:g:�:�����-��c����� REPRESENTANTES

I:

:'<orem I'c\;onc!uzido" lW hos

CAFEZINHO, NÃO!
CAFE ZITO!

Dr. Lauro Daura

Clínica Geral
Especialista em moléstia

de Senhoras e vias uriná
rias, Cura radical das Infec
ções agudas e crônicas. do
aparêlho gen:to-urinál'io em

al1lbns os sexos, Doen.;as dOI
aparêlho Digestivo e do si".
tema nervoso,

Horário: da,!' 10 às 11,30 h .

e das 14,30 às 1';',00 hora .

ConSu1tôrio: Rua Saldanha
Marinho, 2 _ 1.0 andar.

(esq. ::Ja Rua Joií.o Pinto)
- FCíle: 3246,
Residência: Rua La::e:-da
Coutinho, r:.0 13

I
I

II
----'--- � ---,_. i

�DEPARTAMENTO D,E SAÚDE' 'PÚBLICA---
-- --.--'

PLANTÕES DE FARMÁCIA
MÊS D E J U L H.O

23 J_ Domingo
'

29 � Sábado (tarde)
30 - Domingo

Farmácia Noturna
Farmácia Vitóri[',
Farmácia Vitória

Rua Trajano
Praça 15 de,Novembro
Praça 15 de Novembro

ESTREITO'

o planiã,o noturno será efetuado pelas fa1-Jl1ácias Sto. Antônio, Noturna e
Vítória. ! '

O plantão diúrrio compreendido ell�re 12 G 12,30 horas ser,i efetuado peja
farmácia Vitória. t ,

Farmácia Indiana Rua 24 de Maio

Ca-

O ATENTADO

o Marecha.l Bittencoul't
estava moribundo e o Co

ronel Mendes de M<Jrais,
('om II. abdôme rasgado, es

vaia·se em sangue.

A multidão revoltada

quis linchar o assassino. O

T'r�sidente interveio, não
c . permitindo,

o SUICIDlO

O alagoano Marcelino

Bispo,' suicidou-se hora8
após, enforcando·se

'

grades da prisão.

plano a seguir. Preparou
uma caixa na' qual trazia
um mosquetão, foi a um

botequim tomou vários, cá
lices de· vinho ê partiu pa
ra sua, arriscada emprêsa,
Não atentou' contra a vida
do Presidente, porque,' "to
dos' estavam felizes, o dia

éra de festa �acional e per
to de Prudente de Morais

O INQUÉRI7'O

Acerto o competente in·

quérito na la. Delegacia
Auxiliar do Distrito Fede

r�l, foram apontados os

mandantes do atentado.
Os impllcados foram pre
�'os na ilha de Fernando
de' Noronha, 45 dias após
Eram .!=oltos através de ha

teas,-cowtis concedido pe·

lp S,T,F,
Terminou assim mais

esse capítUlO da história,
no qual ficou envidenciada

a têmpera de homens dp
porte de um Marechal Bit

:-.encourt, que sacrificou a

própria vida, em defesa do
Presidente da República

encontrava-se o Gcneral
Cantuaria, que o tratava
muito bem quando com êle
estivera".

A terceira tentativa 0-

('orreria no Teatro Lírico,

na? se realizando devido
00 grande número de poli
ciais espalhados pelos pon·
tos estratégiCOS da casa.

MarceJino Bispo prepa·
rou vários' outros atenta,

dos, só se concretizando. o

C A'S A
Aluga-se uma recentemente construida, com con

fôrto para moradia de família 'de tratamento, à rua
Profa. Enóe SchuteJ, 37 nas imediações da penitenciá
ria do Estado Illformações á rua Crispim Mira, 89.

/
27/7

ALUGA'-SE 'óTIMO APARTAMENTO COM SALA, 2

DORMITÓRIOS, COZINHA, 'BANHO, E ÁREA COM
TANQUE, snrUADO A RUA DUARTE SCIIUTEL,
nIHIGIR-SE À RUA FELIPE SCHMIDT, ;34. SALA fi.

-

30/7

P A RJ I (I P A ç.Ã O
FRANCISCO nOH.JA' T'; SRA.

ANTONIO MACHADO VmmA E SRA.
têm o prazer de partidp31'ent o eontra,to de casamellto

de senfl filhos Francisco e Maria Helena, ocorl'i(10 no

dia 1!)/7/61. 2517

ATENÇÃO
LUSTRA-SE, LAQUEIA-SE, ENGRADA·SE E ENVER

NIZA-SE MOVEIS. MAIORES 1NFORMAÇOES RUA CON

SELHEIRO MAFRA, 164 FUNDOS.

P A � T I C I P A ç Ã,O
PEDRO SANTOS DIAS Vva. RILDA HAVIARAS

e SENHORA

participam aos parentes e pessoas de suas relações o

nOivad�g�I��s filhos �ADALENA
Cm'itiba Florianópolis

Av, Mauro Ramos, 208- R. De1fln Moreira, 52 "

VENDE-SE
VENDE-SE, A PRESTAÇAO E POR P.REÇO MóDI

CO,"UJVF LINDÓ 'VESTIDO PARA DEBUTANTE.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



ENleIONaL!
,

«FRIGfDAIRE»
'

,

(5 Belos Modems)
• I

No Famoso Plano
�

, ,

Somente (iS 2.000�OO � entrada .
,

I

'Faça· uma visita ao

Magazine Hoepcke

peça detalhe

, I

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



geralmente"
que se Fldel Castro houves
se realizado eleições logo
depois que assumiu o po
der sua vitória teria sido
coisa líquida e certa. Tri
unraría em pleito absoluta
mente livre por avassalado
la maioria, possivelmente
com 90. por cento dos vo

tos.

Acontece, porém, que, se

Castro houvesse realizado

eleições, das quais sairia
mquestlnàvelmente vitorio
so, teria que permitir a

cxistêncta de outros parti
dos, c, embora pequenos,
esses partidos teriam des
fechado verdadeira tempes
tade de oposíção contra a

transição do regime cuba
no "para o sccrensmo-comu
.usmo e a criação de um es

taco totalitário. Mais: os

congressistas eleitos do Mo
vlmento 26 de Julho, que
seria 0 partido de Castro,
ter-se-Iam também rebela
do em grande parte contra
o seu líder. Castro evíden
temente concluiu que seria.

,,�:,'"'.ISém S ""H

COHn(C!DII.I·SfOUAlQUIITIPO
• (lIA.ft

Ru:F!IIIt!K.TolnlllN...·1I

FUTEBOL
NA VÁRZEA
(Cont. da 8.0. página)

de Orlando adentrarão a

cancha assim formados:
Paulo Roberto - Abehll�\
do - Noel - Binha -

Adir - wttmar - Lufai
nho _ Lalã - Rato _

Fida - Lalão.

NA COJ�óNIA O IM
PHENSA OFJCIAL

OS .s:9Jlj.!;_llltos _�i�ulare.s
f.' suplentes do Impl'ensa
Oficial E. C . .excursiona
riío hoje ii Colônia Santa
Tereza, onde. à tarde.
darãr comb�le lias con-'

junt()s do E. C. AJ)�ll'ecida
local. A .embaixada do
clube l'ubro-ncgro viaja
rã em ônibus espedar,
deixando -esta Capital às
H.aO horas e ret.ornando
ii noitc.

IN'1'EHNACIONAL X
or..ARIA

Hoje, estarftO em açi'io
no campo da Escola de

Apt'endil�s Marinheiros.
cs conjuntos do Interna-,
danai e do Olaria. No úl
timo enCOlltro l'ealiludo
no Abrigo os ai,,! rubros
do Estreit10 triunfaram
pelo escore de 7x2.

GU.>\RANI X HENNER

Em Palhosa, o GllHl'ani
local .estará recebendo a

visita do Reuner F. C.

d(j-;t�� Cllpitlll. conjunto
em (lue militHm vá"ios
u'aques de 110:-;80 futebol.

!\ULIONÁHlOS X

MODELAR

:Ko campo do Abril.(o
cslal'ão amistcsnTl1ente
preliundo, Milionário:-; do
Estreito x ModelH.

G. E. V. E.

Fundado há
mê:-es, sob :\ Pre:-;idí1ncia

�I�:; d:����'.�s,��tmH:�t\:ll��_
sentando na val:zea com

In'ande suce:í�O, e permn
llecendo invicto o con

junto do Grêmio E1'\])ol'ti
\'0 \"etenlllOs do Estreito,
no (.I.ual militam .ex-era

que); de nosso futebol.
Ox .iõgos "em ,!;end(1

realizados no E,;tádio do
Figlleiren:-;e, genbilmen'3
cedido pelos seus mallda
tál"io�.

:����o t�e��eh:��� ets:r::: ��bann�. "nova democracia"
;

pelos meios suspeitos de
Que lançou mão, o seu sís-

�
.'

tema de partido único e

DaSIo seu estado totuütárto.

.

Expurgo 110 Jud1Ciál'io

o estabelecimento da
nova ordem em Cuba levou
Fidel Castro a voltar as

vistas para os quadros do
poder íudrcíérío, de modo
a eüeünar os que se are-
1 avaro a interpretações rea

ctonartas ou burguesas de
uíreito. Por isso, empreen
ceu o que se pode chamar
um segundo expurgo nu siso
tema judiciário, pois O pri
meiro ocorreu logo após a

vitória do Movimento 26 de
Julho, quando Castro demí
tlu os juizes que ccnstde
rava �igados a Batista. O
número dos magistrados
não símpéucos a., Castro
que renunciaram, se apo
sentaram ou foram demiti
dos ascende a cêrca de 150.
Cinco dêles procuraram a

enc no exterior.

Espionagem

pOtlCO!:l

InsLltulção inevitável
num t!po de govêrno tota
.nàrto como o de Cuba é
rede de espionagem inter
na na qual o público é con

vidado a colaborar, denun
cíando qualquer pessoa
suspeíta c de conspirar con

tra a segurança do estado,
ceía PU!I mãe, marido, mu
lher, irmão, írmâ, filho ou

mba.
Há meses atrás Castro

pediu a organização de co

nntés de vigilância haven-
00 hoje mais de 10(1,000 pa
res de olhos que fazem es

pionagem para o estado erri
tôdas as partes do pais. A
média é de um espião volun
tárto para cada 65 habican
tes de Cuba. O sistema é
uma cópia do que existe na
União Soviética.
Os comitês de vigilância

foram orl�inahnente inCro
<luzidos na organização sin
dical do pais por Lazal·.O
Pena, um dos elementos
mais graduados do partido

��:h�iS::u c::;�t� �e��:��:
Pena manobrava os comi
tés para denunciar os con

tra-revolucionários que e

cam substituidos nos pos
tOs'chave da Confederação
Cubana do Trabalho por
comunistas ou simpatizan·
tes do comunismo. A inicia
Uva de Lazaro Pena de
monstrou � sua utilidade
quando 'David Salvador, an
tigo presidente' da Conre
üeração, foI preso (poI" cau
�a de sua oposiçâo à infil
tração comunistas) e subs
tltuido por Jesus Soto, que
age como testa de ferro de
Pena.
Os com!ks de vigilância

expandiram-se posteriOI"
mente, de modo que hoje
!>Ossuelll um ou mais agen
tcs em cada edificio de a
partamento e em cada
quarteirão das principais
cIdadeS e povoaçoes do país.
Um regime confiante em

('omites de vigilância com�

I'leta-cs lnvariàvelmente
com dispositivos de escuta
para penetrar em depen
d�ncias r�tiervadas. Par' in
slsténcia de um morador
de Ha vana que me visitou
elll meu quarto de hotel, a'
che! prudente, desde que
deixei Moscou em 1949, a
abrIr prImeIro a torneira
do banheiro antes de come

çarmos a falar sõbre a vl-

CODcluiÕHS as:..
(Cout, da S.u página)

No estadia "Santa ca.tan
na", pertencente à Federa·
çâo Atlética Catarmense,
serão disputadas três rno

qalidndes a saber: Basque
�eboJ, Voleibol e Futebol de
êatão. O cicl1smo terá por
local ruas principais da
ilha.
COIllO se verifica, o está

do "Santa Catarina" deve
ré centralizar em dose mais
otevuõa os II Jogos Abertos
c e Santa Catarina, pots se

rá o local de três certames
('e envergadura. Para tan

to, o estádio, que hã pouco
competia com o Miramar. e
vice-versa, em matéria de

r.ionstruostdade, graças ao

trabalho da diretoria da F.
A. C. e o apolo do oovérno
Celso namos, está sendo re

modernco completamente.
estando as obras bem adtan
teces. As arquibancadas
que, antes eram de madei
ra que apodreceram, deixan
do praça eaporttva como

um espetro, estão sendo
t onsu-uídas com cImento
...rmadc. Nada de mr..delra.

Tudo com cimento e tijolos. I

ê'oderão as mesmas compor
tar cêrca de 5.000 expecta
r-ores. Vestiários novos e

obedecendo aos modernos

1 .rccessos de higiene, con

forto e comodidade, atraí
Iam a nossa ª-._tenção quan
do da visita que há dias n
zemos àquela praça esporo
uva :lo Largo General OSÓ
rio. A nova sede da F.A.C.,
construída- com os recursos

desta, como disse bem alto
�I cnenteção acertada que
Ody Varela e seus auxilia
res V2� imprimindo à ent.í
uade. A iluminação do está
dio 'le, era ser aumentada
em sua potência com a íris-
: aracõo de mais alguns re

netcres, Com a remodela
dia do Estádio "Santa ca
rarínr,' o Govêrno dO Es
tado dtspenderâ um milhão
e quinhentos mil cruzeiros.
quantia essa bem emprega
r'a, pais a mocidade esporo
tive doravante terá o local

que querta para desenvol
ver-se física. técnica e es

piritualmente através' da

prátba sadia dos esportes.

. �

MELHOR ALlMENTA�ÃO �t'>'PA�A MELHOR SAUDE
I D, MARIA SILVEIRA �.DIIIET-ORA DA COZINHA IIOYA� rll'••JIIMtr.I1ii rtlb..

Não é necessário ouc

seja um dia de festa. p�ra
você servir um bôlo. Me"
mo reunindo apcnua a

sua ramüta ou um peque

no número de amigos,
etrvn um bonito bôlo que
em-iquecerá a sua mêsu e

�'ll.nhtLl"<\. elcgíos ... elo
fj:",ios que serão todos seus.

2 2/3 xi�lIras de fui-
11111; de trigo;

a % colheres tchã) de
Fermento ,�m PÔ l\oyul;
1/'1 culher (cha) de

sal;
2/3 xícaras de mantei-

ga;
1 �'2 XiCHI"lI de açúca.r;
fi ovos;
1J/:l c:olher (châ) de

essência de baunilha;
1,� Xícl,u·a de leit";
Peneire juntos a fari

nha, o fermento e o !:in!.
Separadamente, lmta :lo

manteiga p.té fLur cre

mOSa. Acrescel\t� o lIÇÚ
<:ar aos p,ouco!:;, batendo
sempl·e. Junte as gemas
batidas e a essência, sem

parar de bllter. Acrescen
ta os ingr:dientes silcos,
alternadamente �'Olll ()

leite, batendo bem depois
de cada acréscimo. Junte
lts claras em neve, me

x.ando ligeiramente. Asse
em duas fôrmas unLadus,
durante 25 minutos. em

fÔrtlO moderado. Deixe
esfriar c desenforme.
HECHEIO E COBER

TUHA
3 ban-'_s de chocolate

Deneta o chocola�e e

a ,:wtltt"iga em banho'
m1lria. lLtire do fôgo e

junte a úgua e o ôvo: ba
tendu uem. Acr(].�.ente o

PRfNCIPE

RAZÕES PARA V. PREFERIR O

RENAUITZ.2�"-A'
Painel de instrumentos
e !lava na dlrec�o
C�mo equipamento "standard

naultOauphln8olelecem�lçado,dII9"
soli�a e de temperatula. A h��a na

di'eçãopermite imobilil.ro .olantee
manter e cemato desligado.con�tituio
doumlatordas.gu,ança e in.iolabili·
dadedo esrro

lIualroDortas

As qualro portas S$ abrom pa'a a

hote � no s"ntido da seguI3f1tl
OUlrnjoabefla5.s;iosus'entad35po,
mo'aespeçial que as mantém nossa

posiç;io. Pala fce�a·las. bast. uma pe·
quena p,essão:a molaseençauogafl
do '.sto. Amplo espaço int.loo. pro·
pOlcionandoçontofloaseusoçupantes.

local do pneu.sobreualente
O pneu sobressalente ê acomod�do
num compa,tim"nt� elclu51�o. abaixo
do pOlla.malas.sem p,ejuizo do amo

pio espaço destirado ilbag"'!lem.Na
lJon de um pneu,nâo épleçiso 'e·

ti'ar os volumes do porla.malas •

amplo poria-maias
o espaço resorvado as malas, no

RenauIlOauphine.êde200dm3-
mais do que sufielento pafao çano·

gamento de ludo que fó,necus;i,io.
Grande açessibilidaae: num 10511nlo.
tóda a bagagem pode ser lácilmonte
acomodada ou relirada .

Trnasde segur�nca nas

portntraselras-A!emd.sfeçha
dUlasede!nas dil5 porias \rasei"s. G

R.nault Dauphine possui travas e.po_
ciajsdesegUf'ncaparaprevenirimpfu'
dençiasdeçrianças.Ou,ndafechadas
e.tasl1avas.asmacanelasinlernils!i. _

cam inopelantes. fazendo do Renault
Dauphine _ simullaneamente _ um

calfo �u.tro portas e duas pOlias.

Suspensaocom "-

sistema "atlastable"

Independen!a na54 todas. por mofn
espirais e amo,tecedores ielescopkos
deduptaaçilo.Naparlelraseira.leflK
çada por ço.ins de borracha emllKma
de almofadas eeetas da ar ii pIemo
3mblenle, e. na parle dianle;la, com

bana de lo!,íio trans�el.al.

Motor de 31 H.P. Exlremamente econômico. O Renault Dauphlna, em condições normais. chega a fazer 16.7 km com apenas um tilro de gasolina.
O Renault Dauphine ê resistente, robusto,de fácil manejo. velcz nas estradas,poderoso nas subidas e de grande esiabilidade nas curvas,

mesmo a altas velocidades. Graças ii sua suspensão com sistema"Aerostable".o Renault Oauphine confere um rodar macio.
sem trepidações. Dirigindo-o, você sente maior confôrto e prazer,num carroagil.potente eestave!.'

\(enha admirá_lo, erTI expo.lç:t\o, no ConceSSionário

CONCJ)SSIONÁRIOS NESTA CAPITAL
Distribuidora de Produtos Nacionais Ltda.

MATRIZ - Rua Felipe Sch�idt, 60 - fone 2051
EILIAL - Max Schnrm, 20 - fone:.: 6326 - 6313 (Estreito)

�UM PRODUTO DA WILLYS·OVERLAND DO BRASIL S. A. - :;Ao BRRN ....RDO 00 C ....MPO - EST. DE sAo PAUl..O WlllYS.
�

,

vé8pl!l'a, '!lois assim ela _

;:!�f:f�ff.�;.::,f:::'��: Bird e ftid proporcionam ao Chile
massa de tomate escureça,. -

• iJ!

[ii�i��;�{�:::��l:���f� finanCiamento tconjunto de 25 milhões
ve--o de tempos em tem O Br.nco Internacional

d' d
'

I
nado II rodovias: 9 milhõ-

;:::co�:�, a :��o::';a:� ��:E;:��t,:,�,:::,�r:��: e o ares ��":,; g:�:��:\�a,:�:���
::a��:;'ç�:toàs ���:::� �� ;������nt�hil�:r�I::r��o�a� Raneo outorgou um em- estJ-ada� .de todo o. Chile. e�e\:�.:d��;.e�a�:c�! i�::�:.
tos tons não combinam Junho, um financiamento préstimo d.e seis nlilhõee O credito concedido !>e-- / so dos próximos cinquen-
bem entre si, e uma peça conjunto equh'alenle a

de dólares para financiar la �lD _foi que a nova 'OI.� ta anos, sem juro!;. O ven
mal escolhida pod� Pôr a 25 milhões de dólHres,

ii importancia de equipa- gal�lzaçllO O.utOl·gOU a pal� cimento tia primeira pu,.-
perdei' tÔda.!!. harmonia destinado ao rnelhoramen

menta necessário às ope- lat:no--am.cl·lc3no. O p�1 cela serâ em 1.0 de de-
de uma sala. T,�nha sem- to do sistema chileno de rações de manutenção das melro fOI tambem destl- 'zembro de 1971.

ra o coração e nêle acen

de a ('.hama de um novo

divino que, derramado no

coração, dêle expulsa o Ve
cada e nêJe implanta o rci
'no de-Deus.

pre em mente Que�_sua. t.rnnsportes rodoviários.
casa é Q amb.ientej,bnde O BIRV. também eon
você vive, ond�. II su� fll. heeitio como Banco 1I-Iun-
milia de\'e sentj·r-se bem. dial, é uma das agências
Ntl0 ceda li caprichos mo intergovernamentai<! rela
mentâneos, principalmen cionadas com as Nações
te se o seu orçamento ê Uniun.,>. A Associa(,'uo in A inelutâvel superiorida-
limitado. tcrnaciorlul dr> Vesenvol- de da fé cristã sõbre au-
>I< Quando você fizer _vimenbo é filiada ao l�an lras religiões se evidencia
uma g'3!ntina cle 'i1:·uJ.\s, co, tendo sido criatl11 e m precisamente no faLo ete
tenha em mente Q.u\ aíi-u fins tle 1960 pelos. pulses forne<;uI u,!lla motivação a
mas frutas bóiam, 011- membroS do -BIHD. Os dequacia à conduta huma'
quanto outra;,> afundam. países latinO-!lmel'ic�ln08 r.a,:!m vez de somente a

Use sempre de ambas as que até agont ;Hlerirnnl à pontar a senda do dever.

amargo; categoria.s e assim II Sua 110\':1 orgauiza<:ào süo 130- Suas normas são elevada.s
3 colhel'es (sôlJa) 'de gelàtilla ficará mais deu. lída. Crile, Colômbia. Gua - nada menos que perfei'

manteigu; Exemplos de frutas (lu.e temala, !-I.liti. '-Ionduras ta conformidade com a

1 .olher fSô!la) de bõiam: �ereja.,. ma,ã �-:,I- I\lérieo, Nh:an'lgun .e Pil- ';ont.:.de de um Deus san-

água; '!"alija, pera. PêssegtD in rllguai. lo. Ma,; o homem não á
I ovo; 11:tUtl. Entt'e as iru as deixado a lutad só. contra

de
I :OI:fe�;�:II��� de a�ucar ��e u���ll�a:l m����t�1;�:. le �:J�r���tcoe(�e;1 tg �1�� ��:sh:���;��i:S ��cu��;���:

fl'utas enlatadas. lhões de dólares, {�ue seni O qu� selhe pede não é
.. Se �t sua pélé é muito f deslilllldo i'. constnl(:ào que wbscreva ef,toicamen

sêca, niio us:� água muito l·ea.bilitaçüo e consolidilo '- te um côdigo morad que sa

quente !lt\ra la\'á-la. Pre das princi!rais estradas be de antemâo irrealizâvel.

fim él úgua morna e IIse secundarias de daz pro\'in Se o fizesse, incidiria o

at;Íl ar IlOS IIOtlcO�. Bata um Cl·cme llutritiv,o, que cias ao Sl'1 d o Chile. O rristfi:l em mero verbalis- �

atê ficar liso e em cOIl!;i!! .evitará as rugas. Aten- 100 e for;malidade, e hã

VISlTIl:tênciH de CtilHllhar. �ão porém: suo. pé!e llM!'
muito teria sid,o relegado

.u
NO'l'At\ E SUGES'1'OES'

ch,m resp�rar. �dO o oCre GOST"A DE IC�FÉ1 ��s�nuseu das religiões fali-
I

>I< Sempre OIIC nOf;�I\'(�l. ��eso�'���I.� :�e!� \�nT���I�'���' ENTÃO PEC� CAFÉ 'ZITO NU0. o cristianiSIHU n:-IO
S A Y O N A R A em - H I - F I

• {IJ!xe n \:arllt: dI' m0lhn
I los. Hetire o ex1'esso com �:pela apenas :10 intelecto. O mplhor mnhieilte c.om a ll1elhor música.

':' ',"'�••�'�!h���dC'
a

,
um '!"�:1,,�eJ:t;L �;:�

,

M'l1�� d:••t iS:: :a:p:,� . lUlA, JO�c)Pl�TO � TÉR��O�o HOTEL R?YA�, , ij
.l!i��Iill.l��It4�IÍV-li,�I"'t�u.iíliI;;'1f.l. ��.wAAâ'·i1trf1V@tí:';.IA&l�;8r1f44ufft#éfa1H·';Mi;$'fttifei_H

amor. - o alllor a Deus (]

'w pn'lximo. É do gêniO do
..;[·ist.inniSI11O despertar tal

�1mor Incnndescen�e e lumi
r,oso, porque historicamen
te eshi ligado com a cruz

cie Cristo, a suprema evi
dência do amor divino que

IGREJA ADVENTISTA
LO SJo:TIMO DIA

Rua Visco de Ouro Preto,
77

Esq. da Praçu. Get.úlio
Vargas
Hoje, domingo, às 19,30
horas
Uma Mensagem de fé e

esp�rança.

se sa'�riflea para redimir.

Long@ de ser um simples
credo�·· ao qual os homens

aderam men,talmente, a fé
cristã é uma nova força
oue invade a vida. que a

sublima e lhe Imprime uma

orien�ação vertical. Não é
[l força do entusiásmo e

fêmero que gera o flllnatis�
mo, mas o poder do amor

FORRO
IRMÃOS BITlNCOURT
(AIS SAOA'O _ 'ON( )lo)'
ANTIGO OfPOSITO OAMI .... N'
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1 - Dr. Miuio t-aurtndo
2 - Dr. Sidney da Silva
3 - Hermaun Beck
4 - Maj. H,mrlque Klapott
5 - Dr. rvenenko wtammtr
6 - Dr. Ger"lldo Etalles ,)
7 - Dr. Ayrton de Oliveira
8 - Dr. Ledo areuno Barreto
9 - João Sallum ti10 - Dr. JO?ú Cavallazzi

11 - Waldir de O. Santos
12 - Dr. Mâno Mafra
13 - Dl': Paulo C. Wendhaus�ll
14 - Jairo Costa
15 _. Dr. .rosé Edu Rosa
16 - Paulo Valen,te Ferreira
17 - Hamilton Alves
18 - Harnütm Hildebralld Dr.
19 - Dr. Nelson Abreu \;
20 - Dr. otávio da SUveira
21 - Atrredo Mueller Junior

;� = ��'. ����eCK���aÇsaIVS
24 - Dr. João David de Souza
25 - Dr. Moacir de Oliveira
26 - Dr. Carlos Bastos Gomes
27 - .ratr Borba
28 - Waldir Carrelrão
29 - Yoldor! Garofallis
30 - Dr. Lui!. A. O. da Veiga
31 - Dr. Acyr Pinto da Luz
32 ........ Henrique Richard
33 - Dr. Armando Miroski
34 - Dr. würredo Bayer
35 - Dr. Dilc:-mando Brito
36 - Dr. Carlos Jo�é Gevaerd
37 - Dr. José Damlano Carrelrão
38 - Dr. Hélio Rosa
39 - Romeu de la M:artiniere
40 - Dr. Yvany Santos
41 - Dr. Ar�hur Boos
42 - Lamartlne Richard

!; = ������:���e� Avlla

45 - Ney M ...nd
46 - Germa'1l) Mário de Oliveira
47 - Dr. Ernesto Meyer F.O
48 - Moysés L. da Silva
49 - Dr. Ben'1.O Meyer Beressonl
50 - Dr. IltOll Caldeira
51 - Dr. Rafael Cruz Lima
52 - Dr. M')�cir Pereira
53 - Edgar Schne!der
54 - Otavio de Oliveira
55 - Manoel Alves

56 - Manoel Abreu
57 - Márcio di Bernardi

58 - Dr. Walter Kuell7.er
59 - Dr. Alexandre Evangelist!l.
60 -.- Dr. José Felipe F.o
61 - Walter �Aussi

62 - Oscar ::\. Capela
63 - Dr. Ne<vton Brueggemann

Acontecerá dia 29 de Julho às 13 horas

minam cI1a 25 deste.
Reserve seu talão na "Clasa �éric:J.".
Até o momento inscreveram-se os 241 se

Russl e a lista da Casa Amérlcll.
64 _ Dr. Valmir Dias V

65 - Dr. Aloysio Gentil
61! - Airton Perrone Machado
67 - Paulo CamUli
68 - Alcino M1llen da Silveira
69 - José Michel Cherem
70 - Aloisio Soares de Oliveira
71 - Michel Curi
72 _ Martinho Callado v
73 _ Dr. Heitor Ferrari v

;: = ��. JrJ0 Carlos Ramos

76 _ Dr. Helio Sacillotti de OliveiraV

;� = ��.e��� :��es j
79 - Dr. aucenc Costa ..;
80 _ Pascoal Simone Netto

81 - João B. Bonassis Dr.lI
82 - Dr. Antonio Orlllo V
83 - Dr. Jose Carlos Daux
84 - Miguel Daux Dr. 'Ii
85 - Dr. Miguel Herminíe Daux
86 - watcrr Macuco
87 _ M. Hobold
88 - João ,Jorge Mussi
89 - Hélio Roque Rubick
90 - Vicente Schnelder V
91 - Dr. Joã·) Luz Ferreira de Mello

92 - Dr. Ernani Bayer
93 - Rogerio Sroterau
94 _ Alta!r :..)ebona Castellan
95 - Dr. Nllton José Cherem

:�= ;::��I�:;!�:��V
98 - Osny RaUs
99 - AdI Ca�,. Silva
100 - Dr. Heitor Steiner

��; = ��:: ::e�����Z da Silveira J
103 - Raimundo VieIra
104 - Miguel Daux
105 - Gaucho
106 _ WR.ltf'f T.a" ...� Jr.
lC7 - Darcy Goulart

108 - Elmo Leal...coe1he.

109 _ Dr. Miguel Diglacomo

i!� = g;�:o���C;;::I'jS
112 - WUson de Moura

113 - Auréllo Bonetti

!�: = �;: �:�;:� ;��::l ti
116 - Arnaldo de Oliveira
117 _ Adema: de Oliveira

��: = ��: ��l��� ����a J
120 - H. de Carvalho

121 - Reinaldo Wendhausen

no colégio cetannease. As íascríções ter-

175 _ Dr. Ca�caes

176 _. Dr. QiJJosso
177 _ Dr. Rall} Bastos'
178 - Dr. Genovêncio M""attos
179" - Dr. Pedanelras

180 _ Dr. Newton Ramos
181 - Altamiro CtUlha
1� ...-. Dr. KUJOdo �s
183 ...... CesaJ; Seara F_o
i84 .::.. CeI. Spâlding
185 _ Renato Peixoto

: 186 _ Antônio C. Westefal'

�87 _ Alfredo Daura Jorge
188 - �._ �urlllo eapele
189 - David F. LIma
190 - osvr de Souza

191 - Dr. Jt�1 Hul:je .Qep.
192 ....,.. Carlos AQ.S"u�t.o Schnllüt
193 .."... Dr. Paulo BiaSi

�:: == �.���a��at�
,1;95 - RC. Newton Prado
197 _ T. Ney de Souza

i98 .....: C1. Teseu M. de Aragão
199 - Dr. Paulo l'ontes
200 - sady Berbe�
21..1 - ceeer Campos

�� =�:.. �e��:��ooN;J:;��.J
�01 -+- Dr. Ap;.ônlo Alm�1d.a
:;lO{i ...-- Dr. C. nerbose (..1pl� (8. lnáciü)
206 -·D�. Iyo da SÍlvelra "

20� .z: He1nZ Br.a\lsper�er
208 - Wallaee Vaz

.

209.'':'"'' Ant6n�o aeium
210 - Dr. Alçldes Abreu U
211 - Dr.: EValdo J.,uchi
212 -r- Dr . .JOãn Marla 'qe "Oliveira
2Il -'- Dr. Fr·ederico M. da SUva. Netto
214'-,- Dr. Roberto :r:.�erda
21� _ Dr. trlc"tór Fo)ite·s.'
2)6 -. Dr. Rubens SUveira

217"- Dr. Hans BUf.'ndgens
218 --:- Dr. Ney O(lnzai'l'a
219·- Dr: Helc10 .:r .. S. da Mm:elra.
220 ----' ",one Vieira
221 - Dr. Joã.) à ·Rodrigues
"22,""':'" I?r. Jo�é Qued.es .

223·- Dr, Nercu· Riguetto
224 __. Oro Ce�a'r. A.· B. da Silveira
225 - mÚ.1o .Lacerdl\
226 - D�. Gercy. Cardoso
22.7· ....,.. W11son EUàs

�28 .,......., Dr. Wllmar Ellas

. iJ/IIk.' 22,9 - 't. Cel..PI� d.a Luz

'.,
..

,"J:, ;:t:r �:� L1�� cliveja
232 - Dr. Cid Qomes
233 ....... João JoaqUim Miranda

�34, - Dr. Cticar Oardoso

235 __: Dr, Mig*: prOfinO236 - p'. Quinto�"! (
.
�! = �it;e�:: M��!��O

.

239· _ cm MóSIIlj.ãob i.

240· - Dr. Ar! MÓ'(lma.llll

�tl��Dr. Hur1--Mê::í��ça
.

gulntes, faltando a. lista. do Sr. AlfJ:e;dO
_____.

�;; = ���:I!:en�:raco J
�;: =�:.s�:::lO Faraco vi
126 - Heitor Faria.
127 - Carlos Porto
128 _ Sérgio Reitz
129 - Hans Àlpertedt.
130 - Dr. Lauro Rupp
131 - Portoloiríeu Bitteneow:t
132 _ Dr. Aroldo caldeira v

133 _ P. AgostinhO l/

134 - José Ferreira da Cunha

i�: � :'. ��!s7�s��aoonçalves �
137 _ Dr. llel;ivel
13B - Gal. Weber da Rosa.
139 - Dr. Em:;.nuel Fontes.
140 - Dr. MáriO OCJ&Q COelho

1�1 - Dr. Dalmo Bastos
i42 _ Nivaldo Huebener

143 - neodoro LoPf!S VI��ra.
144 - Flá,vIo-Fllomeno
145 _ Joaquim de Oliveira.
146 - Dr. Sebastião B. de Albuquerq\Je
147 - Dr. .rosé 1. Linhares
148 - Dr. Allhir Rosa.

149 - Dr. Osvaldo Fernandes

150 - Héli'o dé'M. 'Móslmann
151 - nes. Bel'lsádo R. Costa
152 - Dr. J"osé A. de Santiago
153 - Dr. Enio Cavallazzl
154 - Des. José de P. Galottl
155 - Dr. João ·Makloweskl
156 _ Dr. Celestino Sach�t
157 _ Dr. Laello Luz .

158· - Dr. NlcÓlãu· de Ollveil::a
159 - Dr. Alvaro ,MUtim. d.a Silveira
160 - Dr.· Trindade WElMhausen

.

161 - Estefano Savas
162 - Ney HlIcbener .

�: = �;.. :���a:a�p�:lmO wendhaUSe;t .

165 - Dr. Altarnlro Dias
�

1IJ6 - Dr. Bat.1stá
167 _;_ Luiz C. de Mello

..

;

1111\ - Carios A. d·os Santo.'i
169 _ Dr. Cesar seara
170 - Dr. Frederico Buendgens
171 - Dr . .r033 "E. SpeglÍnicz .)

172 - Dr. SylVíO Plrajá. Mar·tins
178 - Dr. Moacir B;!nvenutti
174 - Dr. Ernesto de Glorn

.. ,

(OMISSAO CENTRAL DE (OMPUS,
Resumo do Edi,tal d� Conco�eqç!�

"

'Pública N:o 4
" .

DATA E LOCAL DA COtlCO�EWCIA: A çOlle.oçêu·
ela sere realizada no dia 3 de agosto � vllldO�r:9, às l.O,�
horas, na sede do serviço de F.i:se:a1izaçàQ !14 Fa.zen�.

OBJETO DA CONCORRtNCIA: A C<Jnc9rrêllci&·�e,q��
trata o presente edital destina-se a aqUisição de JJ;la�j:rla.I,
pelo Tesouro do Estado, necessário ao emplacamento 1e
veículos mceoneeccs para o ano ce 1962.

P.laca.!J para vetcuroa de uso particular,
cõr Iaranja com inscrição do �úmero
e mumciplo em preto ....•... 2.000 pares

Plac::r��:}av::c��o� �s�I��io����:
I,QÇ<J ��I'�ro e muruerptü em Dranco ...

Pla.quet.as 1UC1.LCIf-t.LV� para o ano çle 196.2,
em meco preto, uiecnçac do nume
ro em branco, destinada �. veicules
de uso parttcmar . . .....•

Plaquetas indicativas, para o ano de 1982,
em rundc branco, mscnçac em preto,
aesunecea a velcmo de a..r.uguél ....

preces" brancas toncien em inscrição
preca, para uso de carros oncrers ...

Plaquetas, para carros oncíats, a� do �er·
viço PUOIlCO Estadual ém rundc vet

de e vermelho, mscncêc em preto; as
do servicc e'ecerat em ruaco verde
mar insunçao em preto e as do ser

V.LÇ'O lvluruclpa!,
.

em tunda �aranJa,
mscnçeo em prece ..

Placas para"J.1lowc�CJeta8 .

eeros ce cnumcc de 16 (dezesseis) ruUi

metros

Rolos ele arame, para costura de pracaa
de rdenrancaçao no cnassia da carro

cena, com 5 (cinco) 110s, ro�o de de

(v1Ín,e) metros.
Paratusos com porca, medindo 10 �. x

.3 mm. (elez mL.lmecros por tres mll1-

metros) ., .

'1 Paraiusos com porca, medindo 20 mm. x

5 mm. (vime mthn'l.etros por cmco

15.00Q.

19.000

1.000 paree

2·090
2;000 -

.30;000.

144.000

mí.Hmet.ros) 16.000,··

Matrizes para allcato - 1962 , .'. ·214'"
OBI!ii!iR\fÁÇAO: Deverão ser at.endldas as ·normas· do

Decreto lei n.o 96'A, de 23 de �brU de Hj3a,� as con.s\app

t� do EdlGal publlcado no Otário OI1c�al do Estado.

FlOrianópolIs, 18 de JUlho de 1961.
Henrique Arruda Ramos - :preSIden�
Rubens Victor tü:t Süva - Memb�Q.'
Alfredo· Ruslli - Membro

ssl>í. ' '.'

(Reprod,w:ldo por ter· sido publicado com ineorre:çãol.

João José Gomes Mendonça e

Maria Helena Hoeschl Mendonça
Têm o prazer de participar aos pal·entes e amigG.'!

o nascimento de seu filho JOSÉ Ha�RIQUE, ocor:rido
na Maternidade "Dr. Carlos Corrêa", dia 17 do �o,..

rente.
.

(Campanha de Mais 1000 Assinantes)

AproveiteI

COLABORE I COM o MELHOR DlARIO DE SANTA CATARINA E RECE�A JORNAU MESES DE BONIFiCAÇÃO.

FAZENDO AGORA SUA ASSINATURA. ELA,VAL,ERlAn,3t�f2.62.

AOUI NA CAPITAL PROCURE A NOSSA GER�NCIA OU NOSSOS (ORRETORES; NOS MUNICIPIOS DO INTERIOR
REMETA cr$ 2.000 (DOIS MIL CRUZE[ROS) EM ,CHEOUE 00 VALE POSTAL�,'

., •
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",;'

�Ias '�a Italia [[jEA�
(entro de·, A<ão latina em Roma: FinaUd1ades íj �S���±=�m

\1'0, "e expande num am- existente, mas colocando ar um clima cada' vez mais ntzacão em geral, imigra- utilizada em particular 0-

Ipio horizonte de Interesses: rua própria organização a mvorávej aos encontros no cão, turismo, servíco de cestão, como séoe e reunião
da cultura humanística as serviço' de inciativas váli- )'.lJa110 cultural. científico- estudos e desenvolvimento, ne at rumas míssôes de pai

das e concretas, dando-lhes técm-o etcollõmico entre .ejaeôes .com entidades a- xes latino americanos; cons liepôío, favorecendo e uler- os italianos, os latinos-a- iíns) . t.tutnr'o-se num local de

tarrdo. r.vsrír-ar.os P os latinos-eu- Cada secção é oríen t.ada encontre permanente do

por uma Comissão Consulti pensamento. do estudo, co I

va de EsLtldos mo dos contatos para a a

colhida de homens dos Go

vêrnos. politicas, cientis
tas. e-J ucüosos dos países

a rtes, da ciência e técnica,
da economia ás nnancas.
Nessa posição, o Centro

intervem diretamente ou Ta" ação envolve obvia
mente a-todos os países la

tinos, e especialmente as
jovens nações da América
Latina Se é verdade, de
fato que, entre os povos la
tinos <lo continente euro

peu seja possível individual
lizar laços mais Íntimos e

uma. reciprocidade secular
. e nunca interrompida, é
também verdade que, do
outro lado do oceano, a

grande área Iaüno-amen
cana representa para os

povos latinos da Europa/
um horizonte mais amplo,
() qual não obstante as ori

pena comuns, são sómente

superncíaímente conheci-

ropeus: programa que se

indiretamente, para premo

ver, eoucnar e apoiar inicia
Uvas que -tornem mais co

noçctcas a vída cultural;
nrtísttca, econõmíca, técnl
ca e social de cada país la

tino e isto sem sobrepor-se
n qualquer atlvidà�e já

nretende realizar em eeu-et

to contato com os Gover
nos. com o válido concur-

1'0 das Embaixadas dos vá

rios pnis€<; latinos. acredita
dos junto' a República rta
J tana e com o apôio das re

presentações diplomáj�icas
ttaüanns no exterior.

PRIlGRA.MA DE FÉRiASPossue o Centro uma ou

·nais Delegações em cada

pais latino; e isto garante
2 Direção Geral um perene
e vnar contato com a rea

ndade de .tôdos os paisea
A ",tjv�dade do Centro

tem se manifestado .. até ho

1e, alem da organização de

conf€l�'êll(:ias penõeiaas,
projeções e seminários de

estudos, nas várias manttes

tações de ressonância na

uicnal, como a Mostra de
II.rte Précolombtana e a

Mostra da Argentana, pre
parada esta última, por o

casião do 1500 aniversário
da independênç:ia daquela
Nação. Mas, a realizacão
: ertamente mais' ímpcrtan
tr foi a da constituição da
"casa da América Latina"
por-to de confluência e de
apóio de tôdas as iniciati
vas que pretender reafir
mar os valores essenciais
da tradição latina e, con

seguir uma integração das
reservas espirituais e mate
riais dos países latinos.'

I
A "Casa da América La

tina" responde a um apê
lo manifestado há anos ao

ocvêrno Italiano pelos re

:;::rese!ltantes diplomáticos
latino-americanos, sua con

{)I'eti'z:ação teve lugar cêrca
ae três anos,. precisamente
a 26 de julho de 1958, em

uma reunião da qual par

Jticiparam membros do Go'
verno e tôda a diplomacia
atinJ-awf>rj>"ana.
Êsse Centro,. o tercr'

::10 genero na Európa, hom
breando-se com as ','Mai
sons de l'Amerique Latine"

Jã em atividades em Paris
f' Brnxelas. Em Roma. a
. Casa da Amêrica Latina"
f'ncont�·ou sede digna no

'l1agn:fico ambiente de
um dos ,mais antigos entre
os h':stÓricos palácios ro

manos: o falazzo Ruspoli.
ao mais puro estilo qui-,
nhentista italiano.
..com a Casa romana po

d",rã;' Bel' intensificados o�

congressos, as exposições,
<:s cunferências, as reuni
ões culturais, às celebra
{.:ões e manifestações vá

rias, tendentes a aumentar
o conhecimento de tõdos
os aspeátos <Ia histôria, da
vida atual e das possibil1-
dades futuras dos pôvos da
América' centro-meridional.
A "Casa da América La-

VIA 23 _ Domingo - 'I'arde Inf'nntil _ Distribuição
, de Bombom; para a Oaiotadn.

SIIO\\' do pARÉQUL:\IIA.
DIA 29 _ Sábado - Soirée - Ji:mal' d<' Saudade

I Orunde Suvpresn}.
--------

da Arnéric�.

Serrr uma verdadeira ca

sa aberta constatemente ás
pessôas e ao espirita daque
tes países: um fértil terre
no de conhecimento, de
exame, de agrupamento de
sentidos. <Ias suas energias,
dos seus propósitos. Signi
ficativo sem duvida o fato I
de cue a "Casa da Amért
ta Latina" ,tenha sico a

berta qu ando já se anuncta
va a visita do Presidente
Gronrhi a Amértca Latina.
Trata-se pais de uma pro
"a do espírito de fraterni
dade que liga a Itália a na

«ões. unidas não sómente
pelos laços de sangue e de
uma tradicional 'amizade,
mas também pela part.ící
�lação de milhões de italia
nos na .sua vida ativa, de
intert'sses políticos, cultu
rais e econômicos.

Vice consoiato D'Itália
Rua Arcipreste Paiva,
17 - Florianópolis _.
S Catarina

Para a concretização dês
se objetivo, 0_ Centro está
\"rtic'JJado em quatro sec

ções: a Secção Cultural (li

teratura, filosofia, histórta,
ofreh.o. artes); a Secção
sconórntce (economia, fi

nanç-rs, estatística, indús

ai,a e trocas comercíaís) :

a Secção crentrnco-trécní
ca Cnstrução, divulgação,
::Iesenvolvimento industrial,
tecnotégtco e produtivo,
trabalho e segurança soei

H.1. saúde pública); e a Sec

çâo Servícos. Gerais torga-

(lia 27 de julho próximo,
às 15 horas, à porta do
ecnrícto do .Pórum desta

comarca. sno à Praça Pe

reira Oliveira n.· 10, o

-Porteiro dos Auditórios
ctêste Juízo, levará. a pú
hlico, leilão, a quem mais
der e o malar lanço crere
cer, sôbre o imóvel abai
xo descrito, penhorado a

�R.INI,,"lr �.\ IMÁci'IAb6
SANTIAGO, nos autos n.

12.045 de Ação Executiva,
oue lhe move IVA;r.;{AR
IFRANCISCO DE' ALMEt,
DA:

.

RDlTAL DE LEILÃO

O Doutor EUGENIO
rROMPOWSKI TAU

LOIS FILHO, Juiz de

Direttc da 1.a Vara OiL
ver da Comarca rte Flo

rianópolis, Capital do

EstadQ de Santa Cata

rina, na forma da tei.
At; SABER aos' que o

-esente edital de leilão,
rem, ou dele conheci
.ento tiverem. que, no

\&1 de junho do ano de
III novecentos e sessenta
um. Eu, tass.j Marfa

uract da Silva, nscreven
! Juratnentaüa, o subs
r e v c (ass.j Eugenio
rompowsky Taulois Fi
lO - Juiz de Direito.
coorere com o original.
Maria Juraci da Sara
.scrf'vente JUl'arnf'ntada.

dos.

•
I

VOI; UOO(;
, PQGUE OEPQlll

Daí a necessidade de ser

lançada uma plataforma
'para maíores contatos. O

programa do Centro de A

çâc Latina pode ser pois
resumido no esfôrço de cri-

AULAS DE INGLÊS,
INSTITUTO BRASIL-ESTADOS UNIDOS'
A direção do IBEU comunica que se acham aber

tas as matrículas para o Curso de Inglês. As aulas te
rao íntcto dia 7 de Agôsto próximo.

Aulas diurnas e noturnas.
Cursos especiais para crtancas.
Informações díãrtameute na-secretaria do IHEU.
Rua Felipe 8chmidt. 2f>.

�%f:C��9��HTA, 6.0 andar.

Umar casa' situada no

Bêco Ca ramurú, s/n. na

Qual reside o executado, e

é de sua propriedade,
muito embora não seja
::ocu o respectivo terrel:io.
fendo de madeira, a re

ferida casa não tem do

('umentação que prove ser

do executado, não sendo

-egistr�da em Cartório.
Dita ('asa foi avaliada em

CrS 30.000,00.

CASA
Vende-se uma casa sita

ii Rua General BittBI1-
(OUlt. 179 e odnl à Rua
Frei Enu·is.to (ex Itnjaí),
B2. Tratar nn Hua Emílio I

Blum, ]:�, ou pelo telefo-

[��O:::[Il"" "'.R, 27/j:, 'O;IJ�;"I RuCAO
t<MAO>; 8IT(.'\I(iIHlf
,,,, e'·e' "Ú 'o"" ",O):

'oi', r. ._, "" ."" ,,��., _ ",

--_._-

IR. HOLDEMAR O.
DEMENEZES DR. SAMUEL FONSECA

CIRURnIÃo-nIENTI�TA
PrenRrn de cavirlllnE'fI nt>la alta vplorinlHie.

'90RDEN AIROTúR R. S. wHITE
Radiolozia n<>nt:íria

CIRURGIA E PRóTESE BUCO-F.o\rI.oH..

OonllUltório: Rua Jerônimo Coelho 16 - 10 andar -

.

Fone 2225
F.x{'lusivampntf' {'om h()rr\� mllrCfldas.

'ormado pela Escola de

.fediclna e Cirurgia do Rio
,e Janeiro. Ex-Interno do
lospltal da Gambõa _ Da .

A:atetnidade Clam Bas
'aum - Da Maternidade
dfie-Pobre.
Especialirlade: DOENCAS
)E SENHORAS _ PARTO
- CIRURG'IA
O::onsulta: MatE".-nidade

�armeJa Dl!t,ra, pela manhã
Residência: Esteves Ju-

1101",52 _ Tel.: 2235.

E. para que chegue ao

,on�lecimento de todos
�nandol" expedir o pre.;en-
1e editai, que será afixado
no lugar de costume e Inl
alicado, na forma da lei,
Dado e passado nesta 01-
<"ladE de Florianópolis, Ca'·
pital do Estado de Sahta

Catar'na,\ aos dez dias do

PROCURO CASA OU APARTAM�NI0 Dr. Ayrlon Ramalho
CUtUCA DE CRlANÇAS
Consultas: Pela manhã

com hora marcada pela
telefone 2786.
A tarde, das 15,30 às 17,30

horas.

Famí1ia de fino trato -procura casa ou apartamento,
para alugar. Da-se preferência se tiver garagem e depen
déncia de empregada e todo <} confõrto.

Tratar com oS!'. Alm:;:o :i rua Gerónimo Coelho. 16
_ Filial Golumbt;.:s. 23-7

CAMARAS DE AR DUNLOP, a l)1elhor
Rainha das Bicicletas, Rua: Conselheiro Ma.

,1ra, 154.
-

Con.;:ultór;o: Rua Nunes

,lvt�c��:��c�a-;- l�u�nd��an PNEUS DUNLOP, O melhor
Roma, 63 _ T .. l"f"::Je 27811 R�ünh?' das Bicicletas, Rua Conselheiro Ma

,fr•. 1.14.

E D I'T A L Dr. Hélio Peixolo

Advogado
Residência - Alameda
Adolfu Konder. 27 - Cabw.

Postal, 406 _ telefone 2422.
EscrltÕI'10 - Rua Felipe
Schmidt, 37 _ 1.0 andar -

Sala 4.

ClINIU �ANTA CATARINA
Clinica Geral

Doencas Nervosas e Mentais -

��O�����.���, doP�:����ddba�
CALVY DE SpUZA TA-,

\,fARES, nos autos n.o 32-

In de Ação Executiva, nue

lhe move ELIAS FEIN

GOLD:

JUIZO DE DIREITO DA

J.a VARA CIVEL DE FLO

RIANóPOLIS
Edital de P,)'1:tça C07Jt o

prazo de vinte (20) dias

O Doutor Eugênia
Trompowsky Taulois

Filho, Juiz de Di·

reito da Comarca de

Florianópolis, Esta·

do de Santa Catari

na, na· forma da lei,
FAZ ::::ABER aos que apre
sent� (ditaI de praça com

o prazo de vinte (20) dias,
virem, ,ou dêle conheci-
mento tiverem, que, no

ria 14 de agôsto próximo,
às 15- horas, o Porteiro cllJS

AuditórIos déste Juízo, tra
rã a pütilico, pregão de
venda. e arrematação, a

quem mais der e o maior

h
lanço oferecer sôbre a

.. vahação de Cr$
I

,
A VENDA O 2.0 EDIFICIO DO

� CONDOMINlO LUIZ GONZAGA

É FÁCIL COMPRAR UM APARTAMENTO

Ed�fícío Armando

INFORMACÕES
TURISTJCAS
_f),.EeJltdacátr
,.g;uaúil!t'//l...

I

(SEGUROS VIDA EM GRuPO E
ACIDENTES PESSOAIS)

ESCRITÓRIO. ruo Ide SETEMBRO 16
FLORIANÓPOLlg S CATARINA

tina" poderá ser também

A.njlUstta _ Complexos - AtaqueI'! - ManI8.I -

Problemático Me�:va e .sexual

"Tratamento tlE"lot EletrocboQllf! com anestell'a -

In.�ullnatt>rapI8 _ CardJoZbJorapla - Sonoterapia e

Psicoterapia,
•

.;::�f'-���
DIreção CIos PslQolátraa -

DR PERCY JOAO DE BORBA
DR. JOSf: TAVARES IRACEMA

DR_ IVAN' BASTOS DE ANDRADa

CONSULTAS: Dag 15 às 18 horu'
Enderpco: Avenida Mauro Ramo!!. 21U!

(Praça Etelvina Lu;) - Fone 87-58

\

Um terreno situado nes

ta Capital, à Travessa Ar

�entjIla, com a área de

228 met.ros quadradO::;, de

uroP1;iedade de Calvy de

Souza Tavares e sua mu

lher, no qual está r:ons

i:ruido uin prédio de dois

pavimentos. sob n. 10. da

referida
-

Travessa. Di�o

llnóvel acha-se l'f'Q'istrado

!'Ia livro 3-E, fls. 171; Sl",lb

r-=:::::�- 1

gg[12DEA�·
lU

PROGRAM� DO. MÊS'f:'

��-==-__.
n. 56135. DE JULHO

DIA 23 - SHOW COM CARÉQUINHA, FREDY, MEIO

QUILO E ZUMBI - Ingressos a venda na

secretaria aos 3.ssociadoj'; do Cl'ube.
DIA 25 _ CINEMA

MAURICIO DOS R'EIS
NORBERTO BRAND

E. para flue chegue ao

conhecimento de todos,
mandou expedir o presen
te edUal oue será afixado

110 lu!!ar de {,ostume e pu

bl icarlo na forma da If'i.
Dado e p�ssado nesta cl
(.ade de Fl01'ianónoU". r,<t.

nit.al do Estado de Santa

DIA 2'1 _ HI-FI - início às 20 horas. A D V O G A, DOS
João Alfi'edo Campos

e "eus auxiliares .José Carlus P. Vieira

Hélio Roque Rubick

f tem o grato prazer de comunicar que, na intenç[i.o de

melhor atehder e ofc!'ecer mais comodidade laos clientes,
ampliaram suas instalações transferindo-as para:

Ed. Sul Amêrica,- Conjl'nto 51\
Tels. 2198 e 2681

FlorIanópolis .

A V I S O
O PROF. MR. GREEN COMUNICA AOS DISTINTOS

ALUNOS E A OUTROS INTERESSADOS QUE ESTÁ
ABERTA :A MATRíCULA PARA AULAS DE INGLÊS EM

PEQUENAS TURMAS, A RUA TENENTE SILVEIRA, 42,
DAS 9,00 AS ll,do E DAS 17,30 AS 19,30.

� 30/7/61

Cata;·ina. ao.<: d07.e dias

NO do mfo� de _inlho do ano rle

mil nr>"Bcentos e sessenta
e um. En_ (ass.) Maria Ju
:-ar.i da Silva _ Escrevente
.Tl1ramf..nt.adn, o subscrevo.

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

30/7/61
CALIZAÇÁO -Av. Rio Branco, 31.

-Apartamentos com 2 dormitórios, 1 sala, am-
pla cozinha, banheiro completo, terraço de

serviço te dependências completas de empre
gada (frente).

:��;,) 'l':::':�;;i1heT�mJ�'� DR. GUERREIRO, DA FONSECA
li'" Di .... i+," da l_lI. Vara Ci- Aug:. Resp·. Subi:. :,oj: 8imb. ::ORDEM E TRABALHO
\'''1. Confere' com o ori- Olhos _ OuYldos _ Na.riz e 6arganla Deord:. doCar:. Ir:. Ven:. ronvido a todos os Il'rs:. do

[;ina.l. Qua.d:. para a Ses:. Econ:. de 24 do corr:. onde será
TRATAMENTO das SINUSITES sem operação pai disCllt. a pI'Op:. de aum:. da contrib:. mensal

7L1nrirt Jurad da Silva ULTRASON e lONISAÇÃO. EXAMES dPs olhos e 01': de Florianópolis, 19 de julho de 1961 E. V.
Escrf'vf'nte Jur�ment.ada. R,ECI?ITA de 6('.ulos ,::.om EQUIPO BRUSH-LOMB. W:. K:. 3:.

EXAME de OUVIDOS, NARIS e GARGANTA por MO- Sec. 23/7/61
--------

DERNU EQUIPO RHENOL (únieo na Capital) OPE- � _

HAÇÃO de AMI.GDALAS - DESVIOS de SEPTO e ID�""*':""
���o�S�;Eio����'Am�isd:�I:��Z�Ó���ics�ssos. Opera em Bicicleta pintada, capital valqrizado.

ren�tt���L:�roO���ta-Ga�Yb�:�i�.Ão .

PINTO 85 (em Rainha das Bicicle.!as, Rua: Conselheiro Ma ..

RE:SID€NC1A _ RUA FELIPF !,r(lMIDT' 99

r.ONE - 8560
'

A:. G . D:. G:. A . D:. U:.

-Dentro de snas posses estudamos a que lhe
convier.
Prazo certo de entrega.

Ira, .154.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



�onseJ�ns �e' Beleza-
LAVAGEM DO COURO
CABELUDO COM GEMA

DE OVO

POSsu:t poucos cabelos bas- usa-se uma toalha bem
ta usar uma gema de ovo limpa e seca, preferivel
e um litro de agua. felpuda.
Depois dá lavagem deve- Certos aparelhos eletri-

se enxaguar o cauro cabe- CDS feitos especialmente
ludo com agua morna e, para a secagem dos cabe-
em seguida, procede-se á los são tambem indicados.
!"ecagem, a qual merece ser Finalmente devemos di-

perfeita, sabido que toda zer que um couro cabeludo

humildade é prejudicial ao aue esteja normal deve ser '

cabelo. lavado uma vez por mês
Para obter-se um . bom com gema de ovo, quer se

Atualmente existem á ':esultado deixam-se os ca- trate de homens ou .. mu-
venda nas casas comerciais belos soltos ao ar livre lheres.
varias preparados para durante alguns minutos e N9TA: -::: Os nossos lei-
essa finalidade o que têm as pessoas que os ti"verem tores poderao solicitar qual
,"a sua formula muitas das em grande quantidade po- quer conselho sobre o tra
s';lbstancias que entram derão mesmo separa-los em tamlmto da pele e cabelos
na composição da gema do várias mechas a fim de 20 médico especialista Dr.
ovo. Que o ar penetre m,elhor. Pires, á rua México, 31 _

Não é necessário, entre- POde-;;e, tambem, deixar a Rio de Janeiro, bastando
tanto, a compra de pro- cabeça exposta ao sol, mas enviar o prese:nte artigo
dutos especiais pais o me- apenas pOl" pouco tempo. c:êste jornal e o endereço
lhor, mais pratico e muito Para terminar a s.ccagem completo para a resposta.
mais economico é o empre- _

g:o da propria gOma, con
forme explicaremos fi. se

guir.

Dr. Pires

Não é de hoje a ideia de
se lavar a cabeça com .ge
ma do ovo e ha va1"ia;; 'ge
rações que isso vem senGlo
feito.

Colocam-se num prato
fundo duas gemas, as quais
são bem' batidas com um

desses aparelhos batedores

Tabela de Pagamenlo do Mês de. Ju
lho do Correnle Ano na Delegacia

Fiscal do Tesouro Nacional em
Sanla Calarina

se pequena quantidade de
agua bem morna, meio co

po, por exemplo, tendo-se
apenas o cuidado de não
colocar agua fervendo,
pais do contrario, coagula
tia as albuminas. Coqti
nua-se a bater por mais
um pOllCO adicionando-se,
ainda. dois litros de agua
morna.

Todo esse liquido deve
ser pas.sado atra�ês um

filt.ro ali um coador de
arame (os do tipo que serve

para bules de chá) a fim
do

Posse de Jorge Amado na ADL
Salim Miguel UMA MENINA DE JTA.: <;oes e da emoção l)U1"1\ de 1 - OOHAS P..sCOLllf mnr-rn", 'Qtlin�as Burbn'

Tomuu cesse, dia 17, na JAi lima jovem. São crônicas DAS DE 1\'1:. DE AS8JS: ou mesmo alguns de seus

cadeira 2� da Acndemin escritas ao correr da pena. MAIS UM VOLUME - A principn ix contos, o 'Me-
Brasileira de Letr-as, o es- Puhlicado pela. família, como quem conta coisas Editora Culti-Ix Ltda. vem marial de Aires' tem, pOI'
crítor Jorge Amado. prefaciado por um filho para fi família. Não há, uo de lcncnr msis um volume marial de Aires' tem; por
Eleito pela unanimidade (Alfredo Libec'ato Mevess, volume, Intensão de fazer de M;lchado de A:'lHi:'l, nu Iôdas as suas rmpucacões,

dos 'imortais', o autor de ilustrado por outro usmes- literatura. B aí, justamen- série 'Obras Escolhidas", um lugur a »arte na bíblia
'Gabr+ela, Cravo e Canela' menina. de Itulal' termina te, o encanto rna ior. Más e onde estão sendo divul- grafia �achadiana.
e tantos outros livros de to M.eyel· filhql, êece 'Uma sem' fazer uteraturu, re- gadas os pr'Incipnis e mais tomo os antedores, o

sucesso, vai assim colabo- por transcender á simples cr-ia o passado, fazendo-o característicos trabalhos presente volume tem OI-

rar no movimento de rena homenagem que pretende ressurgir das cinzas. Esta do: Mesti-e., Trata-se, dellta ganixação e anotação cr!

vacão e revitlalizaeâo da ser, para se trunerormur volta se faz de: maneira vez, do 'Memorial de Ai- tica do Prof. Mneaaud
Casa de Machado de As·sis· num vclunjezin hn de real sutil, ás vêzes ))01' uma ree', que é o testamento-H Moisés. nue preparou a

Porque, convenhamos, ínterêeee. Isto pelas impl i simples sugestão, outro terário e humano do pró- etítçõc.. cotejando-a com

com a eleição de nome� caçõea que contem, pela num inslatâneo que, surge pi-io Machado, onde, por (1"- diversas existentes, a

como um JOI'ge- Amado, um �neil"a como está. realiza- agora e recompõe fi passa- intermédio do Ccns. Aires, fim de estabelecer o

Aur-álio Bua roue de Hc- do, com singeleza, numa do. Seria quase absurdo num .despojamento total, têxto.
Holanda, um Auguato Me� linguagem eímnles e pre- mas é »ecessá.r!o falar-se numa linguagem das mais Completa o presente
yer, ganha mais a própria cisa, e pela escritora ina- num Proust, quando Ú i-e- precisas, êle nos dá o me- volume um dOf\ melhores
academia, pelos prestigias ta que deixa entrever. conquista do nassado c nu lhor de íli mesmO.IPublicR trubal hoa curtos de Ma
que lhe niio 'tals nomes, do Uma pequena c.idade do ma Mnnsfield quanto ao (lo no ano mi'�mo do fale- chadc de Aas!s : "O Alie
que 'os PJ;'ÓTlrio� eíl��jtQI'Cs. inter-ior- - Jtnjnr, no caso clima. cimento de seu A.,:o 'Me-- ruatn", neqa dási�ica do

Aplaudimos e não nega- - }los' com'!;çofl do século, O volume rmde C 'm'el'e-' mortal de- Aires' é' talvez auto- de Uns Bruços.
gamos ser corrctn a. medi- ae . ergue do nsssado .eom ce atcn�'ão m;ifl ·.derrtorri.da. onde lVL üe Assis atinge 2 -:- Revista I:;ibliog'ftÍ.
dn adotada, ultimamente. sua tente e lslua' vida pl"ú.... A" êle m-etendomos- voJÜll'.· rnHi-01� limpidez, .debi-ucan-", fica'e Informativa - O
melu ABL. Ii: espectetmen- pl'i'n, através r1as·!·ccol"(ln- úLTIMAS; do-se sôbre o que- rcte Departamento de Lefâ-as
te rio 'ponto rle vista ria sõhro Ofl. outros, para nos da Universidade de São
academia. Resolveu agorn legal' sua, última -mensa- Paulo (Faculdade de Fi-
ola" penítencín- e. eleger DJl: LUIZ E. ROCH.I FREIRE gcrn. lovofin, Ctênctns o Lo
escrttb1;e-s'__: o nue- há at- CTRI.JilGIAO DENT.rSTA tl'lUi" na .(:Ytedl'a do L0n

�:,�:�:�::�,�;iOt�}:':�;�� seu ����o;��;:ltir���J=ro ::�:�E:: ;:,��:ç;:ta'�� ;:��!��o����}�:���; �:�:n: :F=::���i����'����
sontàtivos .n ela-Tino �1'-1e-. outros melhoramentos técmcoe. dtvutgacão-õe um- "Memó- mm-o 1 da·Rcví.�1:a Bíhlio
tenccrum, a ponto de a acn RUa Felipe scnmtat. 34 __ }O andar _ 8/3:

rias Põsturrins', 'Dom Õas- gnífiêa e Inrormatíva. Di
demia cab- cm dcacredito. -,--

I
recuo do Prof. Dr. Julio

Ilustres desconhecidos a Garcia Morejón. Material
compunham: E ainda hoje de bastante interêssa
não há ouem saiba quais compõe êste número in i-
são os 40- ncndêmicos.. cial.

A�ora, meflmo pal'a o�

anthtcadiimi('o.� TTUl.i� fel'"

l'('nho�. :"! no",'!. políti�n
nnotada n�l'f>ccrá mf\is OCor

l'eto. Afin::!l tl'atf1"'·.�C de
uma acad.pmia de l"trafl.
Ocupa já a cadei"a OH"!

tprn como patl'OllO JOflé de
Alp.ncar e que teve como

primeiro o�upante Macha
do de Assis ..

Já. "l1bfltitni outro bai;l-
110: Ot/Í"1iu M"Illo-"hpirll.. E
foi S"lln!'l.r]O DOI' Raimundo'
Ma�aJhães J·r. �----------�---

"�EIA
PanOrama
A REVISTA DO PARANA

em �adas as bancas

,.'�te:";:,.:�:i';·I;;;;:;'"""';;; SENSACIONAL - CLUBE DOZE DE' AGOSTO
"I'''lndo CtlltlllJ.""� � �'lliti""r, .

.'

íi�I1I'!IS l"epresentaii\"<Is d"
soriedade p amill'"o� do E'''

('ritm', tP'100 0 Pl·esid.ente
I da República sido repre
l'pnhl.do pelo MinistJ'o da

Educação e C'ultl1l'a.

DJI. WIllmor Zomer
Garcia

Dtplomado Pela Faculdada'
Nacional "de Medicina da

Universidade do Btrasil
Ex-interno por concurso da
Maternidade-Escola. (Servi
ço do Prof. Octãvio Ro�

'dri�ues Lim,a). Ex-interro
do Serviço de Cirurgia ao

HoSpital I.A:P:E.T.C� do RiO
..

de Janeiro. Médico do Hos

..,ital de Caridade e da
MaternIdade Dr. Carlos

corda.
PARTOS _ OPERAÇõES
DOENÇAS DE SENHORA&
_ PARTO SEM DOR pelo
método 'Pslco.protilatko

Consultório: Rua João PIn

to n. 10 - das 16,00 às
18,00 horas. Atende com

horas marcadas.· Telefone
3035 - Residência: Rua
General Blttencourt D. 10L

DR. Hélio Freitas

HOJE ÀS 18 HORAS

comuns em todas casas

����aa�a���e�t�!s����a�: \ DIA
simples garfo ou colher 20 - Ministério da Fazenda e Justiça, Poder Judiciãrio,
das de sopa. '!)"ibunal de Contas, Catedráticos da Faculdade de

Apús algum tempo junta- Direito.
21 - M.inisrério da Educação, Agricultura, Trabalho,

vmção.
22 ....:::: Ministêrio da Saúde.
24 - Procurp.doria de Ativos € a todos os que não rece· ,.- _

\ beram nos dias acima.
25 -, ��I�Sl��t���íl�:f���ti��� re��:�I�c��6 I����.nal e

Médico da Materni�
26 � .A:posenta...dos Provisqrios e procuradores de Inativos_

d d C I D f
�: = �:�::��::::: ��::a:e�,:o::�:����:Sde Inativos e de D�E�CA:���:NHO�: Monumenlal Show Com: CAREOUlNHA - FRED - ZUMBí - MEIO OUlLO e

Pensioni,tas. PARCTLOtNSIC-A CaIERRUARLGlA MI'ck-BABY,(ma'gl'co)29 - Procuradores e todos os que não receberam nos dias
.

l'Lcima. Ondas curtas -

'i ;;-1�d;:�gósto _ Pagamento de todos os que não ,eoe consultó�:�t'':O���';;!�or Ingressos aos associados na Secretaria do'Clube, nos horários de 18 às 12 e
�;���'m��';:�;,�;�a1�Sdej"lhO MI"). �:;::;::;I�-=-'=��!�a��;; das 14 às 18 horas. Preço: Adultos - cr$ 100,00, Maiores deJ anos - cr$

:�������������ljli�������a�����;�i��:'�:�";�u;R�;:t��:�;�;;'�:�t,:�:��:::�;\i;�a�'_:'J�7�:'�:22���st;�;��!����;i,·�·�6�O�,�o�o�e�'� res .'q�e�3;í.�"'.�alt�s�;'·i�c�r�'$�31·.4i°;[jfO�OI·'���;��������ii.�����.�

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



:r!�:D:o�:���r��::�o�:!�:::�!e�,G�!:�i�A��;'��fJ��:de' d/���::�::I:a�=!��!;:�a�:C:lt;::sí�:S��t��a�:' "�' ;j�d�J�,:í lôsto próximo. ,A çomunlcaçio foi feita ontem .pelo sr; Telêma.co Fra�ão de Li�, superintendente do ,Grêmio, que compareceu à séde da Confede-I !
[",ção Brasileira de Desportos. (J sorteio para a indicação ,do local do primeiro Jôgo será efetuado dentro de poucos dias. I,

!J

I �','
,

.

, , ", :,ll? j nillol'1fRle I', HOJf:
-

Atléticu X; G,uaraní, marcan�o dUaS
(I , ���aJ�lLw u �� , �esPc�l�as �o Campeonato

, �- '

�'
"

, ,', - Bom duelo deverão sustentar os dois tricolores que no
, ---,_FL_O_RI_AN__6_P"'_�_is_,_(OO_M_IN_GO_)_,�2_3._d_e_JU_UL_H_o_d_e_lO_61_-,-_'_"""'..,.,..'.,..

..

__ lur�o aprese�tara", marcadbr igual' ,�.
, ;

(llJasi conduidas as Obrasde:re(upera�ão ;L�:�:��!�:�;:}}:� ·���f.�:f'7}},ru���::��:: ;:':�!;:t::�:g::�::�b�
da Estádio "Santa Catarina" §�;:P�i:�;:l:;���:

=-orrou'-se, sobrepujando
a esquadra vermelhinha �:i:�;�:_��-_��T�!}l
e� assim, obteve, com an

·

tectpação, o cetro de errm

peão.
Na tarde de hoje vão

se 'defrontar Atlético'e
Guarani. sendo êste o úl para Orícíuma, um emissá

rio do Paula Ramos Espor
te Clube, com o objetivo de

acertar uma exibição do

Botafogo em Fpolis. para a

noite de terça feira e prfn
r ipalmente para ultimar de
talhes com a diretoria do
Clube Metropol, para a rea

Hsaçâo de uni amistoso no

próximo dia 30 em nossa

capital.

timo compromisso de am

bos.
.

zsterã, o prtmeíro
luÚ.. ride. pelo 4,0 pêeto.
Perdendo a batalha, a

colocação, que equivale
ao �ítulo' de campeão dos

chamados pequenos, serã
do "Daré". Por seu turno
o Guar!\ní, Que quinta
feira devolveu a "lnnterfutcool na

Várzea
na" ao Bocaiuva, não pen
sa em tê-la de volta, por
<lois dias; pois uma coisa
é ceí-ta.: a "Indesejâvet'

.' ser6.1 em definitivo do Bo
caíuva, visto que o time

·

dos marujos 'ern ......eu "últi-'

�·o encontro � certame
terâ pela frente o Paula
Ramos.

Um embate Que deverá

agradar, assiaelremos na

tarde. de hoje, pois. tanto
Atlético como Guarani
estão sequiosos de encer

rar;.com c�ave de OUl'O

suas atividades no Cam

peonato. No turno houve
empate de um tento.

0,8 quadros, salvo alte
rações, deverão ser êatee :

GUARA!NI - Carlinhos,
vumar r, 4rlvaldo e

João; Adelson e Beta;
Wilmor II; Lohmeyer,
Roldão, Halinho e Osmar.
ATLtTICO wüaon
'(AmUcar);' Ajcidea, Cu-c
Ef Acácio; Cqlíca. e César;
,Marinho, 'I'elê, Oscar,

·

Atlton.e'Bã..

Returno de Juvenis começa esta ma

nhã com um, dos líderes em ação.
P,e�o certame juveni! jogarão Guarant e Aveí,

âc futebol, teremos, aa defendendo o primeir<8- o

manhã de hoje, no está pôstc principal que divi
dic da rua Bo.ntuva, a de com :Q Figueirense, Na
primeira rodada. do re- pugna de fundo serão

turno. Dois JOgos ma.rca .adversãnoe Tamandaré

� t�bela. No primeiro, e Bocaiuva, com Início às
tom micro as 8 horas, 10,10 horas ....

A Aesso-Iaçãc dos Cro
níetes Esportivos de San
ta Catarina, Que congre
ga a quase totalidade doa
mossas homens de impren
sa esporfiva escrita � fa

lada, completará, na data
de amanhã, seu primeiro
lustro de existência, pois
foi fundada no dia 24' de.

.i-nlho de195G,

Os 'que ontem alimen
tavam um velho sonho,
hoje experimentam: uma

realidade �gr�vel. A
AiCESC ai está, màís 11'0

bueta 'que nunca, acumu

lendo vitórias sôbre vitô

. Irias, das quais há a

destacar"o r-eservado'co�ls
truído no estádio da' rua

Bo:::aiuvã, graças ao em

penho dos seus diretor-e"
junto à Prefeitura.
Amanhã a ACESC en

tl:ará no seu sexto ano de
luta"!3. Para cOl!lemoraio:�"'"�:o:��:::�� :la:��� t�t
po à frente o cronista {

Cl!Íti-dio 'Ú!ülger ·V-ieil':.n:;r
e'laborou um programa
festivo,. do' qual constará
lUlt çaqu.etel ao qqal (Ie
v.erão 'éompa.re-;:el' todqf>
quantos em 110s_sa Cap!
tal se dedicam à luta _pe
lo prôgresso eS'portivo' ih
nossa tei-r·a. através do

jo�n�l· e 'do rádio.'
NosSas, cumprimentos,

poi-s. ao's í.undadores, di
retores _'oe aásociados' da
'AÇESC "{leio, transcu1'so
(1e m�IS" t�m ano d.e exi.

I_��\

Em Florianópolis: Atlético x Guarani
Em Criciuma: Botafogo (Rio) x Operário
Informações dos jágos em todo o Brasil

•

EMISSÁRIO

Seguirá hoje pela manhã

VISITA

Esteve em visita a seus

ramtueres e tratando de

assuntos particulares, o

desporuate Ciro Marques
Nunes, elemento que se des
tacou sobremaneira, quan
(10 na presidência do Paula
Ramos Esporte Clube. Ciro
1 egrensou sexta feira à Cha

pecá onde venyresidindo �
alguns meses.

UM MILHAO � MEIO

Um milhão e meio e a ar

recadação mínima que de
erá apresentar o cote-lo
entre Botafogo e Atlêtico

Operirio, transformado em

seleção. Em vista. do grande
Interesse podei-a ocasionar
,1OVa. quebra de records em

gramados cataríuenses.

EM AÇAO A "'MAIOR
E:M'ELHOR"

.I

A equipe esportiva da Rá
dio Ouarujâ, estará em

ação 11a �arde de hoje,
acompanhando os prmcí
pais Jógos de todo o Brasil
e transmitindo para uma

cadeia de emissoras Bota

fogo x Atlêtico Operário. A
Maior c Melhor, estará em

ação cum todos os seus .ln
tearantes, levando até o seu

lar as ultimas do esporte.

;�AD'l.. GRAVE COM ALAIR

O atacante Alair, do Avai,
, ue- rot expulso do gramado
pelo árbitro José Silva, jun
tamente com Juarez, d,o Bo
caíuva, não.preocupa o ,dEI'
parcamente médico do Avaí

)jqis o joelho direito atingi
do apenas apresenta urna
leve contusão.

ALFREDINHO A

SENSAÇAO

o atacante Alfredinho

pertencente ao Independen
te de Chapeeó, uma das.
mais destacadas figuras do

campeonato chapecoense,
ueverá se transferir para
r apttal do Estado onde cur

sará a faculdade. O jogador
deverá ingressar no Paul9-
Ramos pois virá credencla

. (10 pelo desportista Ciro Nu
nes. O atacante vtoua aen-

0.0 cobiçado pelo Grêmio, de
Pôrto Alegre c Palmeiras de
nturnenau. Porém, o joga
dor. ·)i)tá interessado em' CIj
tudar na capital catarínen
se. e que caso se venüquc,
será um bom reforço para o

Paula Ramos.

.-�.tl
PELA 1

RÁDIO GUARUJÁ:
-------------------- I

ondas médias: 1.420 kc - õ kw
'

: ondas curtas: 5.975 ké - fO kw

"
Com o maior e melhor equipe de locutores e comentaristas

) de Santo Catarina: Nazareno Coelho, Fernando Unhares, Rui
./ lõbq, Luiz Coelho, Gonzaga Lamego, Mour; Borges, Osnildo

Martinelli, Rouget Carril I

'RIDE CATARINENSE DOS 'ESPORTES
Rãdio Nereu Ramos..,. BJumenau _ Ródio Hervol O'Oeste'_
Ródio Difusora - Laguna _ Ródio Difusora - Joinville _ R6dio

..,. Clube de loies _ Ródio Cultura ..,. Joinville
I�-.�-:::....:�----"'!"�-�-----=----'7'------�----�
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