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Istll�antes �e �I �a"a�or Protestam tontra Jul�aDlento �e �niYelJsitar)ios �u�aóos
SAN SALVADOro, 29 obrigando legitimas lideres apoio dos negros neste durante o ultimo período derili (US Marshall) )):0- arnertcano do gove.r-u ele refugiou cm Norfn!:,:, oe- ru-esídentc "tem o cnrc.to

.'IV.A,) - Os estudantes da e cetedruucos exilar-se e pais. Pat__a Isso, contou com de sessões da Assemblêia ceda ao embnrgc ;1.40\C\td Havana. pois da reoeuão Je seu eo- de assumir a respo.isutnn-

Facuidade de Engenharia anulando a auz.m.uma uni- o apolo da "Comissão de Geral das Nações Unidas. do navio cubano, ti", teor- Os scrvíçcs de guarda- mandante e de parte de dade em materia ,h' "s-

tíe San Salvado" elevaram verstténa, respettsoa pejo. Jogo Limpo com Cuba" e Assinala igualmente que cio com a sentença ditada costas impediram o cm- e ua tríputaçãu. suntos internaclon.us. n.

Ul� en�!'·,;,(.'o protesto con- proprlo Batis',," dando ago tio Partido Comunista quando a "Comissão de Jo- por dois tribunais. J::lI) Ia- bargo do navio (;lÜ)f\1I0 Sem embargo, o .:ULl,l:oi f1l11 de evitar difle')lrtar:�.,

.tra as poasiveia execuções 1'0. triste escetacu'o com a O informe foi preparado ,=,0 Limpo com Cuba" erga- ver de um credor norte- que.:t 17 do cOITI!r.te,·e íman recomieceu que o com outros governo�;·.

de unívcrsírartos cubanos, farsa de julgamento de pela Subcomissão acure

segundo cisposícões de :;'1- jovens universitârios com o Segurança Interna do se-

del castro. Dizem: "Decla- unico delito de não estai ando norte-americano.
ramos como nosso dever de acordo com a politica Indica que proeminentes

solldul'izar;p'os com os unt- comunista do governo. dirigentes negros repeli-
versttartos livres do mundc O primeiro-ministro Fi- ram as gestões de Fidel

exigindo do governo de rlel Castro fracassou em castre quando se tornou

Castro que cesse na Ilha seu esforço para lograr ","vidente que sua politica
de caca as transgressões que o negro norte-amertca- era hostil ao governo dos

dos dtrcttos humanos, per no atue contra o governo Estados Unidos.
.

segurçêes I'! execuções ar, dos Estados Unidos, segun-
bttranns". Oonstdcram que do um informe do Can-

a vida dc Alberto Muller e gressn norte-americano da- mente a forma em que

de outros compaunei-os do à publicidade ontem.
correm grave perigo e pro- O documento acusa Cas-
testam pela descarada In- tro de havcr tentado ex-

tcrvencão de Castro na piorar os problemas ra-

ida uníversitartc cubana, ctaís nos Estados unidos
.assaaeínando estudantes, com vistas a conquistar o

o estudo recorda igual-

Castro procurou tirar van

tagens as aímpattas dos ne
,

gros, quando se trnnsfei-íu
para um hotel do Hnrlem,
n bairro predomlnante
mente negro de Nova Ym-y,

��g� Japão não se Afastará dos Aliados
soctaçâo Nacional Para o TÓQUIO.29 IAP) - O Ikeda disse que seu pata acerco de proíbtcao das armas e destruir os cI. V'-

Progresso da Gente dc Cor, Japão não pretende aras- continua considerando a provas nucteures
_

para -cs- sitos das "ter-íveu 3,:"11'1:;;

se negaram a assistir a
tnr-ee de sua aliança com liberdade e a dernocructo ;:ende'r a prod·Jt:.1J ae-sas nucleares".

ela. 01> Estados, Unidos e os pai- como os mais altos tdeats
ses do Mundo Livre, segun- políticos. O .repão não n ...

do declarou. hoje, o prt- sitou em estabelecer reta-Essa foi 3. opinião for
mulada pejo, juiz li ;lQ.l1
wauor E. Hoffmnn (I')
Distrito Feder-al ce \'i':I=)
r.Ia. Considera o j uic que n

presidente não tem com

petennja para ímpa-ítr que
um oficial de justiç'l re-

No Palácio o e�ré�io lri�unal �e Justi�a
APOIO AO PRONUNCIAMENTO DO GOVERNADOR cmo RAMOS
o colendo Ttibunal de

.: ustiç:t do Estado, reprc
�entado pelo eXlllos. Dc

.,cmbargadores Alves Pe�

�Ú.rosa, seu Presidente, Mau
rUo d ... Costa Coimbra, Ivo

�����lh;�l P;��:��in�e ����
hol ti. BCllsáriQ Ramo,� da
)Costa c Vitor Lima, pre·
f,cnte ,lambem o dr. Clovis

>Gama Juiz da 4a, Vara da

)Capital, csteve ontem n,)

!.Palácio do Governe', em

�isita especlai ao (':);\110.

IGo\rerl.adur Ctl&! Ramos.
'Acolhldol:i 11'1 sal:lo 110bre.
.;Dsou�da. palm'lar em nOIUI.!

fos mi)gistrados, o Pl'esi
"dente do Judiciaria, Des,
Alves Pedrosa, para tm
duzir a satisfação com que
0$ jUizes haVl.l!i1 ouvido o

pronunciamer.tú do Chefe
do Executh',). feito hOl'as
antes, definill('u sua ati
tudc o'! po,>içã... , na atual
oonjulltura 'l�cional, ao

bdo da ll'!;al:dade e da

"Const'tulção.
O Governador Celso Ru

:,.os, destacando o alto c

confortador significado do

aplauso que reccbla dos
eminentes juri:;tas, inter
prete.:. da Lei e da Consti

tUiç50, reiterou a sua de-

cisão de respeito â Justiea
c confessou-se comovid;
mente grato pela honrosa

visita e pelas eloquentes
i-'alan'as do Chefe do Judl·

ciirio

Seguiu-se cordial pales
t!'U. que se prolongou pO)'
tdr.:& minutos.

Nehru: O acesso a Berlim
Oeste deve ser Incondicional

NOVA DELI, 29 (UPI) -

o primeiro-ministro da'

!ndia, Jawharlal Nehru,
Llsse hoje que o fechamen
to da fronte!r a de Berlim
constituiu um lato "pre
judicial" e que o acesso a

BerliIr.. Ocidental deve ser

incondicional.

Nf'bru exortou as gran
des potencias a que deixem
de lado os aspectos legais
dos problemas de Bet'�jm e

ela Alemanha e a que che
guem n. uma solução amis

tC"sa, baseada em fatos
reais.

o primeiro·ministro dis

t>& que "o aspecto humano"
dos pI'oblemas de Berlim e

aa Alemanha deveriam ter

prioridade .50bre as con

siderações de ordem legal
nas gestões que se fazem

r ara solucionur :1 crl:;� (;

('ue conflava cm que o Ie

chamento da frontelr:t pe
los comunistas constitui
�\ma mcdida tempararia.
Dirigindo-sI:" ao Parla

mento, Nehru disse que
tonos 'JS anl\!;!cde.ntes re-

lativos :l Altinallha muda
ram qU.lndo a Alemanhá
Ocident'lJ inCOI':)(lI'Ou-se à
OTAN c quancn a Alema
nha OI i"ntal ('Clllverteu-se
(:m mlll:'1bro tie Pacto cI�
Varso,"ir.

Nehru qualificou Ber
lim de "slmbo!,) da unIda
de alc!l;J" e ':Ü�Sé quc "não

Três homens vão darvol
ta ao mundo em um bote

LONDRES _ Três nave

gadores brltanlcos proje
tam dar a volta ao mundo
a bú�do de um pequeno
barco de 6 metros de com

;ll'imcnto, a menor cmbar
cação em que já. sc pensou
até hoje reallz:u tal proc
za. A viagem dcverá ter
inicio" em fins do correntc
mês. pcla rota dos canais
de Panamâ c Suez. Duran-

lml d0 Panamá, Atlanlico

e volta ao ponto de parti�

A rota, escolhida é dire�
tamente oposta a todas em

que se pretendeu fazer a

circunavegação do globo. O

percurso é multo mais di

fICU, pois durante quase
todo o tempo soprarão ven

tos de proa.

é muito \ ant:lj9so dividir a

grande I,;lcladc ..;ie Berlim,"

-eietro ministro Haya.o
Ikeda. em carta escrita ao

primeiro ministro soviéti

co, Nikita Kruschev. O che
fe do governo nipônico
respondeu a mensagem
pessoal de xruscnev, en

tt egue pelo vice-primeiro
rníutstro russo, Anastns
r...1ikoyan, durante uma vi

!'Oito. de 9 dias no ImpériO
C:o l:iol Nascente.
Ikeda afiml.ou que o tra

t,ldo com os. Estados Uni,
dos cra "puramente defen
SIVO" (' para um pais que
l:ào tem Intenção de amca

cal' a segurança de outro .

"certa.mente não hã ra-

75.0 para dizer que tal tra
tado constitua ameaça".
Ainda disse que se a Rússia
Quer um tratado de pa:!:
c·om o Japão. tudo quanto
(leve fazer é d"",'olvcr ao

.Tapão "tenitô7ios que são
;nteirmentc nosso". que
"endu dizer eom Isto o ar

quipél:..go dns Kurllo.s do
);ul.

Qom refcI'enci;l .:\ sl'el\
ções di) Japão ('om o OeslC',

J. K.lançou MANiFESlO
RIO, 29 (V.A) - O sc- a todos ns partidos politi-

Endor Juscelino Kubits- cos e as dignas Fôrças Ar-

dlek lançou manifesto a. :,md:\>, e aos brasileiros

Nação nos seguinte.:. ter·

mos:

"Admitir a possibilidade
de o "ice-presidente cons

tltucional, sr. João Gou

lart, r.âo ser empossado,
será lelegar todo o meu

passado, destruir os resul·
tados de um paciente e

construtivo esfôrço em

preendido à dums penas,
.iUl'ante cinco anos de go
vcrne, a favGr da paz, da

eoncól'(!ia, da obediencia à I
leI e do império da Consti

tuição "m prol da eiviliza
(·ii.o brasileira. Todos oS"

proccssos que nos condu
zirem para fora da lei se

lao extremamente perigo·
bOS.

Com a autoridade de
quem soube� serenamente,
c·nfrentar dificuldades sem

{.Dnta e atê mesmo horas

tormentosas, sinto-me no

Gever de dirigir um apelo

. '.'i,)la'1o as leis internacio-

em geral, para que volte a

reinai' a. paz ne",te pais.
tão nee�ssitado dc reer

:;,uer·se econômicamente.
oe enfrcnüu' problemas. o"
mais tl'rrivel�. de fazer fa

re a uma angustiosa con

juntnl"i\.
Dir'jo-me a todos os que

estão em condições de

atuar. no sentido de ser

rcspeitada a lei e prescr
vada a harmonia entre

brasilcu'os, pedlndo-li1c�
(,UC conservem o animo
':e: ena e trabalhem para'
qlle logremos sab' Incó:u
_, -::s c1'-ssa ;)!"Uv:J, porque
�:lssall'o:;, talvcz a mais

gr..tvc de toda a nossa his
tória reoubJicano...
Jâ não somos um pequ(\""

no paí.:. de Irrelevante lJig
n'ficacão, mas uma naçãu
de Importância mundial,
nQservadR, seguida, nos

f>eus movimentos. e nos

!eus gcstos em tq,da a pal"-

Não haverá maior :)luva

(.e imaturidade politica, de

jncap�cidade de nos C')I1S

tlLu)rmos em nação res

ponsável do que oferecer
mos ao mundo o c:õpetâ-'
,;ulo de uma tlcsagl':::gnçfw
da dCOlocraeia, dl;: um

conflito de sentido extre
mamente prejudicial à
noss!'t I'eput:l.çi'to e ao nos

so conccito no extl'eiol'.
�")�ça a [}eus que ze!-c:! pe

la tJ'anqu!Jidade da r::l.lni�
lia b:a�ilelr'l, a fim d<! que
possmos ::;air mais respei
tados e mais fortes desta.
dura conti:-\gêncla".

Comunislas
Querem
Parlicipar
BERLllif, 29 IUPll - O

; eg'!me da Alelllanl, Orlen
tal comunIsta, n, u 1" co

nhecido pelo Oc'.dl Ih'. ('xi
glu o dlrclw de

.inl. f) lI(' I'fr'I\' m

I •

rrOlwncial11ento �O CoVemaUOf
�e �ANlfi [MARINA I�

Meus conterrâneos

���s'd;��r�:�o�r��,,�t!;n=�: Meus patrícios �
soluto. • nâo-intervej-encíu I-

nos negócios mtemos dos Dentro dos precisos tênues do cabo� %
��t�:l��i;��:. a.i�_;��i�Oa��� ma uue dirigí ao Exmo. Senhor Preside) �
viética J;"'ara N':riniljtar :J da República em exercício, em resposta

. cOllllllJicação Q ue me fez de haver assllllliclo
a suprema magistratura do País, por Iôrça
da re::-túnda' do Presidente Jànio Quadros e

da ausência elo Vice�Presidente João Gou·
inicio das negociações -"n·

bre o problema de Be.-!l'n ]art, reitero rneu pensamento e minha posi.
�l�UC�:;s��s ��id�:���: ção, ambos em prol da iegalidade e 4a Cons-

nUITIr.
.

mensagem diriZ:da
.....
tituição,

ao 'pnmeirO-lllinistro i�.d
�iano Amintone Fanf�l.lli c

mencionada on'em em !10.l

ta o!ido;:a publicada. \)I'!J.
r,gencia ANSA.
Esta agencia indicou Q;'.!

a lllPllsagcn; dj) líder "co

,'iE:t·co· foi entregue a Fan

fani_ na 1:arde do di:1 �4

oeÓ'te mês" para c!ue. (''1 ),.,

se trat,!-va de 'uma men:,:t

gem pessoa: não foi cO'nu
nicada atê flue o pl'i'11elJ')
ministro iial'nno soliCitl ...�;"

€ obtivesse de Kruchev n

autorizado para divulgar
1'e1l conteudo aos demni,;

:!"(lve�nos o.. identais e "

opilli� puoika.

côes amistosas com os pai
ses de otrercc«.. s idealo-

fias políticas ,I:n� tais pa:

rosamente, em :'.. cos os

tempos. os pri tc.pains .íe

solução pactüca dos iii i-

Iniciativa
ROMA, 29 I APl

Comunicações
Com o Exlerior
RIO, 29 (V,A.) - As CD

municaçõcs telegraficas d,�

Brasil cem o exteriOlj: es'i·

'leram totalmente pamb
�adas ontem, durante tre�
'horas, Nenhum telegrama
chegou nem saiu do pai".
!.lclusive os enviados J:21lJ
(' para o Itamarati. Tam
bem as missões p.strange'
ras desta cidade não pn·
'deram c::lmunicar-se com

�uas rcspeCtivas capitais, o

(jue levou o emb, JUStilltl
Sanso:1 Valadares. da Ni

camgua, como\decano d.!
(arpo diplomatico, a pr�
t'"'star pernnte o Itamara
ti. Logo depois, as comI!.

nicações foram restabeJe
ddas.

Cursos de

Corle e Coslura'

e Tricô

- "

Capitulou Ante as
te a traves.�la, quc será dc

FA d ONU55.590 {]uilomotl'Os, e quc os

orv
."ntuco1'·o, cspcmm com, as a',. �
pleLar em setembro de

1963, serão submetidos a

pfov2,s novos equipamentos
do Almlran�ado britanico, ELISABETHVILLE, 29 �as suecas� indianas e ir os outros assessóres milita-

o chefe do grupo será fAPl - As Nações Unidas landesas da otganização, res europeus. Muitos dês-

A.H.J ... Wakefield, de 39 tomaram uma iniciativa, lapld'amente, ocuparam lo- tes oficiais foram detidos

anos, ex-membro da Mari- para novamente pôr Ka- cos os pontos estmtegicos j;elns fôrças das Nações
ilhá de Guerra, que armou tanga sob o dominio do re- âe Katanga. A medida, ao' Unidas, Pelo râdlo, Tshom-
(I bote, batizado de "Spar' glme de Lopoldville, do que parece, cra destinada
tan Splrit/', na gnragem de qual se separou quando o 3. arrastar Kntanga. a re- be ainda agracÍeceu a ,·to-

sua casa, em Bristol. Com "x-Congo belga se tornou gião mais prõspera do Con/ dos os oficiais e soldados

ele seguirão Lan Dunbam, independente em junho de go, para o dominlo do go- de nacionalidade cslran-

Jovem marinheiro de 17 1!)60. Diante de metralha- "emo central, chefiado pe- geira, pelos serviços pres�

alTos, e Tox Cox, pintor e doras e veículos blindados lo primeiro Ulinlstro Cv- 1ados". Acrescentou: "A

decorador de 20 anos, que das Nações Unidas, o pre- rille Adoula. A operação foi Providência veio antes em

pediu demissão do em"i)re- sldente Molses Tshombe realizad';!. com eficácia c o nossa ajuda e medidas

go para poder realizar a C'upltul.ou. Despediu seus represental1\te d s Nacões

viagem,
'

oficiais europeus e apelou Unidas na pro' I,." C"'onor acertadas venceram nossas

O grupo partirá de Bris- :para o povo ficar em cal- Cl'uise O'Brh m"nifes- a t li a i s dificuldades".

tal no proxlmo dia 26. 1ni- ma. As tôrças da organiza- tau sua sati. I l Hoje, Tshombe teria dito ao COI'-

elando a vlal!em pela rotn. ção mundial frustraram Tshombe cumpriu' ('om as 1'espondente do jornal de.
cio Medlterraneo, canal, de ' qualquer possível resistell- exigências das Nnr.ôes Uni- Bruxelas "Derniere Heu-

Suez, Oceano Pnclrlco, c:\- (:lo, --prendendo�eerto nú- das e nu tr<.>,llsmlssão re" por telefone, que as

r:uUofónicn
.. .eonWmroll di.�- NlH,ões Unidas Unham

Antes da emoção' do cargo, no qual te
nho, pelo trabalho de todos os dias, de tôdas
as noites e de tantas madrugadas, procurado
servir esta c;uerida tcrra de Santa Catarina

experimento a de não [altar� neste momen

lO. aos ...agrados .d�\·�J'e.'i l>aJ1a. COlu a Pátria
comum, que Quer vi\'cr e prosperar sob a

égide da constituição,

Neste ensejo devo externar meu como

vido agradecimento à nobre gente catarincn·

se, em tôdas as suas classes, ]leia exemplar
colaboração Ouc tem prestado ao Govêrno
e às autoridades. c,oncol'l'cndo assim para quc
dentro da mais absoluta ordem, seia vencida
a grave criSe_otIe a Na�ão atravessa, com a

permanência da democracia como expressão
da soberana vontade do �o\'o.

Celso Ramos -- GOVERNADOR

Novo Monstro Próximo de Lochness
Os jornais Inglel$e3. so

l retudc o "Daily ExprNis'"
- l"e�'eladOI" da hlstori? _

continuam falando do
)110nI>11'0 que teria apare
rido em Losh Oich, �um

lago quo'! dista lO qui!ome
tros de Lochness, o Iamoso
lngo onde tambem apare
ccu, como se divl,:g:oll
�btlndante\llente. um mons

troo O citado jomal ;nglé�
('hcgou a publicar fotos do

l1lonstl'O, batidas por um

aesenhista quc andou p.es
ctlnrlo no lago. Gt'ant·Fer·
guson o q\l�l dcs(';',�\'eu
(,om gl'ill1de precisf\ü o

111011S�'·0, dizendo que as

foio" são um dOCl,m\:!IlLO
IrrefutaveJ do que afirma

Um profeSSai' de zoolo

gia da. ul1iversidn.d<l de

Glàsgow, S. A. Barnett.
(xaminou as fologl'allas c

ceclarou: "Se o monstro

existisse, pertencia a um

I,\"rupo antiquissimo. Teria
um corpo longo e fino, com
'JD! grande pescoço. Ora, o

.. nimal dest.a fotografia
rio pertence a esse grupo
�epois, não teria essas es�

ca!llas no pescoço, como

apar.JCC na fotografia. E�
sas escamas têm, Isso stm.
um cel·to ar - como di·
! ei? - pneumaLico.. De

�lI:lJql(Cl' fOI'In::l., se for

brincadeira, congratulo-me,
;'JOis esti muito bem fei
ta .... UBRASAI

- ....

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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f)ía 2 Prúximo, Parada de. �!egâ Ilda Bang(! Nos Salõe1 do Clube DNe de Agosto, Quando Será hG hi
Já Eslão a Venda as Mesas Para � +iortimenlada Noiie de Caridade

.
.

"Miss Eleganle Bilngú florlanÓpolls".
.

1

Partjci�a O Brasil �e �uase lo�o�
� :O��5U{�t_, O�J��1�SJ�:���':��:1:�� 1��DOmil1g�:!����:de:; d\!, Aquino DADE DA ONU ����:���v�s Bdl�s��eitl�e:l� ��v����tke �����íflC���l o�

FI;i\·R:o'dA.. l,b•.z: .�\"uxA,.,n,.'.o,'·.;sm e (">:;\'il!;:l �!Ielo, • Amanhã c'-ls dezenove horas coquitel em homenagem ;IS .Elegan- i A participação urcsnet- »rc do Conselho Econômico Consultas da ONU. No 1 .

.. '.' .� III d" Mira, nos dias que correm, nos e Social, [á tendo sido, em menta temos !gualmentC:rs
Antonio Fel'lwncio .Iv Amaro! e Silva _

IJIII tcs Bangú ---:- Beatriz Mirán a, um dos Dez Brôtos ais E e- II trabalhos das Nações unt- outras ocasiões, membro sento no oomítõ do. Asseln·

Si]\'eg:la���:�OL"e8 �. gantes de S�nta Catarina". • �:iç��lO�: �e���on�a��aen: �od��:��=I�od�eS��t�:�:ç� ���:s��ral sôbre a ACI:ja
Prof. Barreiros Fi'ho __ D!' Dsvuldo Rodri-

•
medes �lv�:s;::r���I�d;�e����n�ON;\o!� �:��' :;r���;�i�a C��stal����it����::'ir�:. internccíonal. O Brasll, também membro nato da Pessoalmente, vários cllIa

gues Cabral - CId Gonzaga - Dr. Alcides • buna l de .JusMça, no prô�imo .,lia set e eonvidarlos senhora cessr tLucy) R9.'2lÇlS' membro fundador da ONU, Comissão) Econômica da d.ões brasileiros ccupam.jao
Abreu - Prof Otbon d'Eca Maior TI�e • d t b á c ndec r do c- tu C I' S· I S b '1- R I NãOtlll é membro de túdas as a- ONU para a América Lati- SIÇôeS de destaque nas Nn·
fnnao Juvena l ._ Dr. l\)ilt�n Leite da Co�t� � � -em roo :r.;

c

ta i ,0' o e o O unlsta oela e

a�. ao
e s .

." _.. venetas íntergovernamen- na fCEPAL) e membro etet -ões Unidas e nas :\.Rj'nf'rs-
_ Dr. Rubens Costa _ Walter Lal'6"e _ Zur:.- • � r!t°bo���adnO a���tra�;��p:�e7r�n °B::� ���:�a e t:::!�CI:e:��rBeaetrl::m���:�' d:' tais. retactonadas com a or to de várias dentre as co a ela relacionadas. O hra

�����a� �';f�za�oa�:�rt�.���=�-\-:- �iem:;:r�I��; • pendi.
_ X _

casar Miranda, que para o almoço. apre' �:;iZ=;:e�t:�c;�� u:��ãO� ��:���o S;:Oo�·�I�i��a: S�� :;!�,r��:;�����, �� g��:
Lar' - Amll+on Sch- •

A elegantíssima Nice Faria. que :Jl!:u�;;:k eem b����:(: b������ �mco���!l\��_ em vános dos conselhos e rial: a comissão Interna- tor Geral da Otgariízncão
mi-tt A Seixas Netto � III comissões fundamentais cional de Produtos Básicos, Mundial de Saúde. O

i'"DE;ARTAM ." !

G
deu "shcw' de elegância neste fim de madeira. Beatriz é hoje, um (los "DezJI das Nações Unidas. a Comissão Estatística, a Hermane Tavares de S é

Redator: Pedra p'auE,No'f:>!acEhSaPdOoRTIV j'
semana na cidade de Blumenau, ctrcu- Brotos Mais Elegante� de Santa Catl?·'IIIII .

IV .. As associações intergover comtsaãc Social e o cônse- um dos sub-sccrcuu+oa n

xcdctcres auxuteres: Mau-v Borges. Rui T. t.oso e • �o. um dos :el�ol�s par�do��� Es�d�. rma.'
• namentaís de que o Brasil lho Executivo do Fundo ONU, chefiando o Es('rl.ó-

GilbertoN�]'.as.. -,
. ,

ou aeompan a� �s�r. I san e -
- X -

é
...membro são as seguintes: (i�g Nações Unidas para a rio ne Inronna�ão púhllha.

Colab .... radd es D' 'I 6 Domingo próximo, ,o Afilio d.'ls, Agência íntemacíonct de "nrância. 'rambém faz o

R,'p re's.n','.'n"s,:ss 1" . 3 Para:� escõuia da Rail.lha d,a o-n será visitado Pelas Elegan'eg Ban-, �. �
• -

,.
f t .;,', oS ,.op,oson·"",.s ,Ia 'Fa'b,I" B,n:r,·1.

Energia Atômica, Oreanlza
Representa(:nes A. S. Lara !"tdA.

II � U.F.E., os organizadores dn e.: a es ao
ó

" .. ""... '" o ção internacional do .Tra· SURTO DE CO;LERA EM SARA'WAKR!d (CB) Rua Senador Dantas 40 _ )).0 r,ndar '"
com a re�ponsablllda.d,e da movlm�lltada - X - • balho, Org!j.nização das Na �

Ter.: 22·59·24 'JI solrée que aconteCera dbl/deseS;.elil, nos 7 Na. cidade de Tubarã.o, o me�lino. çõesunid'as para a AlImen· COMUNICADO PElA OMS
!

São P"ulo _ Rlla Vitói'ia 657 � C)nj. ::'2 '.' salôe.s _dO Clube Doze de MÔsto Uma Ricardo de Menezxes festejou anlver:;ann., fação e a Agricultura • I.. ±'Tc].: 34-R9-49 : ll' Cg�:�::a�lo����s-·�de:��lhe��m�o���ad�aj��� 8 Fin.,'m,nte amanhã, nColltec,:,rúllllll
(FAO). Organização das (O QUE SE SEGUE SE as vacinas, que pesav n

Põrto Alol(re - PROl'AL _ Praça D. Feli. . .. Nações Unidas para a E· BA"'F1A NUM COMU· mais de 300 quilos, p. a

.dano 15 - conj. II _ 'j'el : 7':' .40 • bde da U.F.E:: senhora Ivone Brug- �il:o;�:e�J:,��r:I�!. de ��\r��;ge���'l d���. ducalção a Ciência e a Cul' NICADO DO ESCRI· Nova Delpi, onde foram

!�:���;7��,�Iil!�,t���:'�=Do:�,=:; �',:_ : ;�E;n :,_�lf2EE;oyi��iL�:;i::��� ���:s !�I�;:�,�'�'�: �',���;:',�o,:s:;��: ��:c���:!�cli��::g�:�::: w,��::!i��:�ia.���?1 :���r��d;:�2:]�:��i::
niCípios de R-anhl Catarina • Cronista de "A Gazeta", Cel"o �mPlona ,[� elegante, recep�j=:a()

,\ :;ocleda.oo::., construção e Desenvolvi· _ O último "Registro Epi. ii1formações sôbre' o surto

�nb:';;i:��,�:��,:lte z')(\truto de aeô"df' com a '. e Zur,l' Macha� X _ Mariza Hosterne Miss Elegante_ ��;:oin�eo::;i��a�, �i:::� �����li���:O' ��:�:�"�: �i�����d���:��:r:���e��o:��
ASSTNATU"q:A A�UAL _ C'r� �.Mu.O,) ., Os produtoll de beleza "Max-Fac- Bangú do Clube de Regatas Aldo Luz, i�� Int.ernacional, Organização Saúde (OMS) l;I.ssina1a um tsse s(>rvico é endereçado

1 A:���:O :��;��e�\)on-:I�;;'�I\ !,."��'O�O,,n. '" ��;�e e��:�:'�le i::����e S:b���Vi�;�;��: ��t:��::i:::s�op;;a �\el�:a�:e���agrf:�'_ �:t��i:� ;�i�a�n::�::��� ��:!�S�;�Ôil�;�ê::; :oar�:r�� ��s a���:���e$pa�:;:,tá���:
,U
!! .:I!'ito<; emilid,os I�: artigo:.>, a._s'::a�o=s:_. � _ no Cl.ube DQze. ounndo será eleita "Mis.> la de s�bado� o�ando será disputado"�- danai, União Internacional e.�te dr' Bornéu' portos, aeroportos, naviq's e

H ��_""
__ ��-...;____=

__

==.,. ti • Elegante Bangu FlMl;"mópolis". Uma ma· título "Miss Elegante Bangu FlorianóPoli�.. , de Telecomunicações, Orga· A OMS foi infcrmada a aviões em viagem, !lendo re

•
qujadora çhegarú pelo DCG-B. da Real

lO Mere�O\Xme!hOres elogios a DI_- �::��ã�o���e��o�������,� �1� �����:Onad:o��O�eê��� �:a�:���:� ��1� t�;:����:.---- -.-"

• ,Acrovln", para a;enir�� Elegante�.
l"eção do Malburg palace H'?tel. A c!da-' 0'.1 seja, Acôrdo Geral de chlng, a capital. Nos pri- ntravés da Asia e da Afrioa,

• , ,Ij:�j,aí. :;:'11�lit;�:odC :\���l(��e:n;�d���ô�'�. de c.e Itajai, .e�tá n�esmo dc paraj)ens. • !':;���,�ç:o CO��:��aCeion�� ��ir��G q���t�·; d��s'd���:: �oad����a; Republica Ide

� d'
, ,- X -

6 , • ele Des"'n,o'",·mon'o. 6 B,·, 20 t O ·,t, t d .,
JI aa j;."llo:;a.e cOnfort:i,vel resi encla

.

':0 11 Real zar-se_a no pi x mo h l'
....... com mor es. u mo SUl" o C co era

____
• �lil;'l1�::�� ;I::'l�\��� � ;�;'I�;Ô�ou��'i) :I����:� ;��: �:s ���:::�o d�OBlj�:�::� o ��à:h:l1���. :�ç��'� éc�;:���ada ������ � asL��;�o�i�ai;��iO S��i:�;'it:� .�: 7;�;.wak se manifestou

PROFESSOR JO.\QUIM pcna está
' te. dispensa comenlar o fino :;ervi';;J e:1'· Schmitt· • lll�sI�::;i��v�������!a�. co

;,:�,�1f��f�:�,����ÉE�;: �����i�lC�:[:::;{�,Oàiinagê'"étôn-=Orie-rlieeOc·identedo nos.�O eminente amigo do CPOR em Curitiba. _

-

.

e llistinto Conlerraneo lIr. No:;,.;os P;ll"aben:;. Arthur S. Valle O mundo continua dividi· o Criador a humanidade, Todo·poderoso". Sua inter- vacin& anticolér!ca pelo
dr. JOaQuim Madelr,1 Ne- FAZEM ANOS HOJE. A rebelião dos homens do por causa de ôdios im- nesse Importante .momento venção - a vo,La de Cristo, l>eu Instituto Central de metros quadrados e uma

ves., elemento QC projeção Ollv('ira
.

('ontra o Criador c contra placáveis. A Palestina. en- da história? Pc-rmltira o será surpreendente e ópor- Pesquisa, situado nas fral-' popopulação de apl'Oximn-

��:tu���:.OS meios soclai:-\ e '.= :::. '�::��:lod;P���:;i ti e �our�i�� It�:�I�l:��;ad���oU;�� ���z�;aS��á od�u���S d�o:�: �=:�:::�;�t�o�u�U�sd��ui:� ����d� :vo :�u�e������, ��Sad������:i����I���: ��m:��e 7!0���aha��!�:�I����
Professol" Catcdrátieo _ ,.;r ·dr. �:;!llar Me.'leiros 1111nho) que conduz ao san- contro dos exêl"citos dos reis portância a SUl Palavra, l';lentos" (Apoc. 14:12), se!'á tros de Nova Delhi. daiaques e C'hineses.

de Medicina LCgll! dn Fa- _ �I". !11· .. Artur Pereira t':rento desastre dc um ter· que virão do oriente, numa naufr-::guem num mar de guardado. Hoje.ê'o l.empo Um cnrro'da OMS levou

culdade de Direito da Uni Oliveira. juiz de Di-
rivel cho(]ue entre os po- violenta Cruzada contra o sangue? Tolerar:í o Onipo· de buscar-se a \'erdade que ---- .--�-

versidade de Sanla Cata- rci10 c[a -t_n Vara da vo�. ��se Iremeqdo conflito ��i�ekt=�c��;�e��s ::�:v�� �:��n��ema�;����:;d�t:�s� ���\'�sd�on;���t�('sLi��%a� Es'leia e NI"se.rina, dono de 1;l11a Inteli_ Comarca rIu Capit:d :,t��'1�(,�ll,,��'l�l�n�oO�:I���= Al'magepon, que foi cenário crlficlo redentor de Cristo nas frlltoS do �'Gcl.urnismo
1gência invulgar, o llustl'C - "r. Mario Cortcs nante da história da lou. de antigas batalhas, sera o na cruz do Calvário? Diz o € comodidade�. BusQue'se Alvarenga Peixoto )nnta]jciall�e cüllqul"tou de - srta. Norma Ouriques

('ura humana A corrupção tea�rQ em que se desenro- profeta Joel: "Não temas, hoje a verdade escrlturis-há I�Ui,!C,,� m��; Q.u�. \

- "ra. Ely ·.Perej� "moral, a !:e);�lãO formal, a lar� o drama q e a huma ó ter"a' l'ego7ija te e ale tka.

tural� ·do E��ul!q ej �\);·Palz ........ -::-_;:. Francl:;�O xa�ler jn�taf�o Ms povos opri. \!ljlG\ad�;:ren{; en�alad.ç.r.du. 'i!>$ra:-�; �ô.rqu.e··A,áanll�r fêz IGREJA ADVE"NTISTA 'DO
Um I .g<\r d�t,a<:�dQII�:"l. Rrtt'htH'n�lh11' "�ido.s. � o ódio e recnlques, rante as guerras mundiais. grandes coisas". Joel 2:21. SÉTIMO' DIA
Na sociedade lacaio Pro - ,:r. Allgu,:to Ruberto são gravíssimos sintomas Diante po pen�amento da Sim, Deus fará grandes coi- Rua Visco de O,lro Prcto, 77fessor Madeira Neves, cu- SCllza J:lq.ues do Illa!-e�t.nl· mundial, pre- p:uerra apocaliptica do Ar- sas. O momento da malar Hoje (domingo) .às 20 hs.

jas qualidade,: de cara ter .sI'. Eli Tiburcio altos, raz milênios, pelos magedon se fazem solenes rebelião humal'a coincidira Entrada franca.
e coração são sobeJamente - �r. Cid R. da Silva profet,:'!s bibllcos. -Aproxi. jnterrogaçôes. Abandonará com o "grande ::lia do Deus

���::�i�:: :����::, n��:: = ��: ����o M��;:liMaia ����I::�:e���ld;:���:n�� -----fi-cfesa �o' -f'-01 c-nr-e-O--ras,'le,'rona oportunidade 41e tão - sr, Armando .Fonseca da civilização: o advento
grn.ta data, lhe trlbUlarao - srta. Ro:;a Maria Lins do Senhor Jesus. visível e
as mai.s carinhosas de- - sr. Jo:;é O:ãvio de pessoalmente, cm glória e RIO, (Serviço Especial da Empenha-se, agora, o di-
monstraçõe.-; d e apreço e Figueiredo magestade. Agência Nacional) _ O a- retor executivo da Campa·
estima, àsquals lias aSllo- --.01 sr. Railllltndo oJsé As profecias que se lêm pôio e o incentivo que o nha de Defesa do Folclore
ciamos. formulando· lhe., e dos Santos cumprido nestes llltimos Presidênte Jân\o Quadros
a seus familiar-es, os me_ - sr. João Raim'undo tempos representam a fron ("stá emprestando à Cam-
jhores votos de felicidades Vieira 90sa folhagem que nos diz, panha de Defesa do Folclo·

PRO;��C��() NO
.

= :l�: ����.�10!�on�:rQ ��;;n�):!;��a :�:c:��acn;�� :':n��:s��i��t:�si��od:���
Segundo soub�mo.<; Os Alves fundível. O pressentimento aI Govêrno por todos os

srs. Ari Capella. Ari Oli- - sr. João Roberto San· de que algo de gravidade )"Jroplemas de cult.ura. Ja
veira e Aroldo Veiga, fjJ- fÓI' está para acontecer, se po- et:a t.empo de se ir aléll1 das
ho.'1 de tradicionais la'nl. ___J sra. Dnatilla Sllv.ei_ dera, em tôdas as partes do declarações inóquas em fa· luísa Ramos e o Sr. Brau-
llnls catarlnenses for::'!ll ra Souza miÍndo, até mesmo daque· vor do desenvolmimento lia do Nasclmento.

prOmovidos ao posto de _ sra. Ines Krospky
. les que nada sabem das cI.êsse setor cultural e de

Major 60 Exército, no dia _ sr. Joyce Viermond Escrituras Sagrndas.
do Soldado. O :;r. Ari Ca-

Agradecimento
ALVARO SOARES DE OLIVEIRA, filhos, genroll, noras

f' r.etos, pelo presente, vl"1l1 de público, a�nidecer aos i�·
cansáveis e dedicados médicos Drs. GlovJs Dias de Lima,
Ernesto Damerau Filho, Uo Xavier, Polydoro de São
Thiago, Orlando Borges SchroelÍer, Airton Oliveira, Amil
car �gante e Isac Lobato F.o. bem como ao farm. e lab.
Ladislau Kowalsld. às auwrldn.des clviH, militares e ecle
siásticas, demais pessoas amigas c de especial maneira,
ac Sr. Provedor e demais Membros da Mesa Administra
tiva da Irmandade do Senhor JCilUS po:> Passos e Hospital
d .. Caridade, extensivo às dedicadas Irmãs e enfermeiras,
que, de qualquer modo, pres�aram toda a assistência, du
rante a enfermidade e pelo falcclmento de dona FREDE

CA SCHARF DE OLIVEIRA (�RICA"), de saudosa. me-
30-8-61

:,�,.c';'iiil)J&.���.'*"""<4:J�'",':iIi'''�·OÓii:ÍI'!:Al."''''''!���::����::::::��=:;;:!!���::!:::E:=:=::�=�!===:::=�

0, ESTADO:
e J'L',U 1....nce ;)1"110 [ir �AII"!"A CilT�IIIN.1I.

Rubem de Ar-ruela r,,'IlW:1
Gerente

Empresa Edilóra "O E.STAilO" L:da.
Rua Conselheiro ·:M,lfrll. J30
Telefone 3022 - Calxn r"\stal 1;:i9

Enderece 'I'elegrá ísco .'::�'í.�DO
Diretor

A qual escolherei, se neste estado

Nilo posso distinguir Nise de Estela?
Se Nice vir aqui morro por ela;
Se Estela agora vir, fico �brasado.

W
Mas. ah! que aquela me Qespreza an)nntc,

ralioso para os ·estudiosos Pois sabe que estou prêso f'm outros braços,
do nosso folclore, à dispo· E esta não me I'tuer por inconstante.

slção de quantos realmen
te se interessem por êsse
setor de nossa cultuta.

Brasllelro no recrutamf;n·
to de valores que o possam
ajudar em seu trabalho.
Felizmente, ja conta com

A Campanha estará pre·
f:ente nas festas Juanlnas,
dand:l sua cohtribulção aos

tradicionais festejos. den
tro de um critêrio clentifl·

hlguns dedicados auxiliares,
Que vêm trabalhando sem

E'sterdalhaço e Sim çaboti
r.lsmo. entre êles a Sra. He co e estético.

:;,erem tomadas medida� e

licazes em seu lavor.

Brevement.e, teremos u·

ma bibliotéca especialjzada,
organizada pela Campanha

Vai, a�sim, o Govêrno da

República, através de va
!-ios ôrgãos desenvolvendo a

r:ultura brasileira e contri·
buindo para a elevação do
nivel cultural do Pais, com
\'epercussões das mais in
tf'nsas no exterior.

E' cuj0S remetes da instala

ção estão sendo providen·
(lados. Sera um manancial

O simples ato presiden
cial, nomeando o escritor
(' etnólogo Edson Carneiro
}Jara o cargo de diretor e· ------------------

xecutivo da Campanha re

"cla .\ seriedade com que
( prob!cmn estã sendo en

carado. Edson Carneircr 11
frente daquele órgão. é o

oue se pode dizer, repetin·
elo o lugar·comUlll às vêzes
necessário e até mesmo in

(lIsgensável, "the right
ma.n inthe right place". E
:> al,uaç,ão dêsse intelectual.

Missa de 7- dia
lõ',sPOSO, FILHOS. GENROS, NORAS, NETOS e demais

parentes da sempre lembrada FREDERIC.6• SliARF DE

parentes da sempre lembrada FREDERICA. SHARF DE
'.)Ll·"j�j:RA ("RICA"), sen')ibi!:��.di�3. agradec'."uI às mani·
festações de pesar recebidas, por oc,asião de seu falecimen·
to e convidam os pal'entes e a.mlgo:;. pttra assistirem à
missa, que, em intenção de SU.i boniSMma alma, mandam
('elebral', no sábado, dia 2 de sétembro, às 7 horas, no 0..1·
tal' do Sagrado Coração de Je::;us, no Catedral MetropOll·
Uma. Anteclpadamen·te ng..adf'(':em f" todor quc campa·
:·C'''' cm a és:;c :lto d� fé cristõ..

de Kuching pediram à OMS
vacrnas de cólera para en

Irentar a situação. Toma·
ram-sc prontamente pro·
"idéncias junto ao Governo
(;a Incia para que fôssem
foroecid')s 100.000 C.C. de

Sarawak, que foi cedida
13. Coroa Britãnica em 1946,
foi governada nos cem anos

anteriores pela familia
Brooke, conhecida como os

Rajas Brancos de Sarawak.
O território tem uma su

perficle de 117.672 quilô·

Eu vI a l!nda Estela, enamorada
Fiz �ogo eterno voto de qUf,rê·la;
Mas vi dcpols a Nlse, e a :tchel tão bela

Que merece igualmente o meu cuidado.

Vem cúpido, soltar·me dêstes laçps:
Ou faz de dois sembl.antes um semblante,
Ou divide o meu peito em dois pedD:çOs!

-----

mãe mata. a·
propria filha I;

José Rctlreiro era amante de uma mulata que POSo
S-l1ia algllns filhos de outra união ilcgitíma, Inclusive Hma
mpr,.;na de 9 anos.

Certa feita a mulata ao retornar da fonte enconhou
a filha arquejante, com as vestes lavadas em sangue e

Zê Retirelro. num canto macambuzio.
Repentinamente, de um salto êle se levanta e se

aproxima de fnca t'm pllnho.
Impassivel, com sua filha <la colo, a mãe fêz um ges

to de deres'l e deixou que o ')andido matasse a criança
ali mesnio.

Pt'eso confe:;sou friamente seu crime.

Enquanto a amante se encuntrava lavando na tonte.
o Il1nndido estuprou a menina e em seguida para enco"

brir o seu crime a matara.

O crime da mãe foi não te� defendido a filha, con
correndo com sua impassividade para a morte da criança.

A,nbos foram a Juri; a mãe foi pondenada a uma

pcna. diminuta. e o bandido ,1:1 grau máximo, isto é, 30
anos ete prisão.

.Eoi a,�sim. aplicando penas altas, que a ju"tlça .. ·con·

sepliu diminuir a criminalidade barbara em CLli"l.tlba·

a

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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==; Integração nos restaurantes, ônbus e. outros
.segundo de uma serre .

t d
· ... Em fevereiro de 1961, as se caso não houve necessí-

f���t:��i!�!�:e��: POD OS e reunlao ::,����::;:::;;:':e��;i :L;'�i�;::::t�sJ�f��l�
Consêlho RegIonal do judIcial. Elevou-se assIm a A melhoria obtida pelos
Sul. do somente a 25 de' outu- era, há necessIdade de re: 24 o número de quadras de homens de côr norte-ámen

U,I"O de _1955. Nessa d�ta, a correr ao judiciário para re golfç no Sul, onde já foi a- canos tem sido slgnHlcatl-
Comissao de COq1érCIO In- zer prevalecer 08 direitos bolída a discriminação ra- vo e a publicidade resultan-
terestadual, repartição do dos homens de cor. Por e- clal. Pelo menos em três ci te bem como a discussão
Govêmo Federal que eon- xemplo, em 1957. o Con- dades sulistas os negros são aberta do problema da ín-

�roln o tráfego de trens e scuio Regional do Sul ve- admitidos em piscinas fi- tegração em nada prejudí-
segregação nas escolas é onibus nos percursos esta- r tücou 'que, 21 cidades su- nancíadas por contribui- cou a luta pela conquista
que a medida judicial con- duais, considerou ilegal a listas tinham voluntàrla- cão pública e outrora prí- tia igualdade racial.
correu para deteriorar as segregação entre passageí- mente abolido a segregação veuvas dos brancos. Poucas pessoas acredt-

O COluni��!X i%. x�x Porto Alegre a :::�:ç���:'aec��:��: ����a� ;�:asel�e t�:;:;a�nlbus " ���:�i::S :��i��ã:n;o���� o �:::;�: P::t:�t�:r���� ���gr��:�m�:te ::�:�:Çã�
��u�:rc�:v�:�e�::,s p�:�SI�El.�:i��p:a�� cão quando se sabe que a O tráfego aéreo dos Esta- conceito raelal se verificou tenha feito consideráveis possa ser Interromptdo por

desfile dos II Jogos Abertos Ue Santa ;na;!:�a ����c��� h�:.!����a �:sL�ni��sAéel�e::���: ��� �::c��a�ue:omi:�;e��� ,�����:aOSc��,dec���o n�� m��%�:��BoiS, um ne-

Catarina, ou na festa de cncerrame:.to substancialmente o índice vu que pr'oibe o que chama uma mudança de orienta- quer dizer que anterfcrmen ürc da Universidade de A-
do mesmo. Estou apenas esperando que a de integração nos Estados "preferênela indevida e in ção odotada pelas compa- te a essa histórica medida, tlanta, expressou o sentí-
"onda" naquela Cidade diminui um pou. Unidos. sensata" e "discriminação nhtas locais de transporte. a luta contra o preconcet- mento da maior parte dos

����� ����o�z�trário vou ficando até 11'

Pl!:����toa r������; es�;- ;n::�:'. 1955, o serviço in- ::mm�:���:��:s n��l�::: ��d�a:�Sn�s����s�rodu- ����sn���o�a�: �t���
xxx � xxx ra processando lentamen- terestaduat de passageiros ou protestos organizados. A abolição do preconcet, tlanta ccnsntuuon'', quan.,

O desfile aéreo tão cêUo náo sairú te em certos setores' como ce ônibus, trens e aviões Em janeiro de 1959, o to no sistema superior de do afti:.mou: "nenhum ne-

Vamos aguardar para uma outra opor- o ensino secundário. em está em grande parte inte- numero de cidades sulistas educação, por exemplo, co- gro responsável tentará. dl-
tunidade melhor ... Já pensaram?..

II
outros deu consideráveis uradc. No verdade, os ser- r-om linhas de transporte meçou em 1935 e grande nú vorciar seu destino, seus

"xxx :x, xxx saltos. J!:: o caso, par exem- viços ferroviários e aéreos integradas era de 35, sendo mero de colégios e uníver- valores espirituais e suas

A' sorréa que estava marcada para o plo, da integração em ca- iornm consideravelmente que apenas em três casos sídades para brancos jã se atividades do cenário norte

{lomingo qUe passou, no Lira T. C, ficou retenes de estabelecímen- integrados antes de 1955 e houve intervenção [udící- .ívrara da segregação quan .
americano. Ao longo da

transferida para o dia seis de setembro, tos privados, hoje posta em a providência serviu prm- ai. Hoje, pelo menos 40 do a Suprema Côrte de- história dos Estado Unidos,
em benefício da Campanha Nacional do, prática em mais de 122 ct- dpalmente para apreso 1 ctdades pdssuern linhas de cretou a Integração nas es- o negro tem demonstrado

Câncer. Acontecerá um "show''. A óuce dades do Sul. A campanha integração nos ônibus e em ônibus que permitem aos colas secundárias públicas. absoluta lealdade as instl-

Scussel. ofertou um bonito óculos para iniciou-se com R forte prea pontos de desembarque. seus passageiros sentarem- Novo progresso se verín- tuições e aos processos do

ser sorteado. Léàa Regina Deuscher, dan- são feita pelos colégios de O passageiro negro de se onde bem entenderem. cou quando poücíats negros nosso pais o único país que

çará nesta festa. A sra. Vlrginia Borba, negros e ràpidamente to- i,m veículo interestadual São grandes também os foram promovidos 'em vi- nós conhecemos e amamos

esta recebendo a colaboração da socíeda- mou tal proporção que os pode ainda sofrer discrimi- progressos feitos pela cau- rias cidades. A admissão de verdaceíramente. Os negros

de nesta elogiãvel campanha. proprteta-tos e runcíonanos nucãc em estações termi- SR da integraÇão racial nos policiais de côr era feita norte _ americanas jamais
brancos dos estabelecimen- nals mas os tribunais fe- centro;.; de recreação. Os em base estritamente vo- olharam para além das
I.os comerciais de vánas 10- _cerals jã demonstraram negros do Sul estão obten- luntarla. Em 1953, em 59 suas praias à prOCUra de
ealidades nã'J hesitaram oue as pessoas de cor têm do acesso a alguns parques cidades do sul, os negros jâ �oluções para os seus pro-
em prestigiar êles mesmos meios adequados para re- (! a outros centros recrea- podiam usar livremente os blemas. Afinal, somos clda-
a ca,npanha, passando a rorrer ao judiciário quando Uvos mantidos pelo públi- !:.ervlço:-: das principais b!- dões norte-americanos, em

fazer refeições com os Jide- lhes são negado::; os direitos co d,,-s grandes cid�des. bllotecas pUblicas antes só primeh"O, em segundo, ou
res negros e chegando as- oe igualdade. Nêste setor também os ne- reservadas a brancos. Nes- em último lugar".
sim â solução final é, pe!"
mitir acesso a. qualquer um
nas suas cafet�rias, inde

pendente de mça.
O progresso .da integl"a

(,'ão nas cafeterias prosse
gue com bons resultados,
Os comerciantes de At!an
ta concordaram na fixação
oe um horário para a prã
tica da integração em res

taurantes, toilettes e ou
tras instalações. Cêl'ca de
70 estabelecimentos comer

ciais, participaw dêsse Pl"O
Z�'ama, que se está cstenr,\en
do a outras cidades. Com
(. crescente poder aquisiti
vo do negro hoje em dia,
é ó\Jvio que os comerciantes
não podem maiS negar-lhes
por muito tempo igualdade
oe direitos.
Hã outros exemplos de

integração cm restaurantes
de estados que limitam com

os estados sulinos. O dono
de uma cadeia de restau
rantes em terminaIs de óni
t)us anunciod' a suptessão
de segregação nos estabe
lecimentos de sua Pl"Oprie_
dade, na Virginia, Carolina
{lo'Norte, Tennesse P. Mary_
land. Os tribunais federais
concorreram para abolir a

segregação em restaurantes
r.utrora vedados aos nee:ros.

Um dos atos da Suprema
CÓrt!· Mfl�fl_'�_ -"<> os ne

grOS viajando de ônibus
um estado para outro, não
podem ser privados de di
reito de fazer refeições em

instalações priva"ivas dos
terminais rodoviários.
Há 75 anos existia rigida

discrL'llinação racial no

transporte público, quebra-

As solenidades realizadas ,....!. Delegações de todo o Estado -

Homenagem à memória de Ottokar Doerffel - Banquete na

"Harmonia Lira"
A "soirée" com desfile de brôtos qUe Na próxima sexta-feira o industrial

deveria ter sido realizado 110 domingo José EliOS, assumira as funçôes de Pre
p.p ..

cm benefício da Campanha Nacional sIdente do Clube 12 de Agôsti, conforme
do Câllcer, ficou transferida para o pró- informação do Des. Eugênio T: Tanlois,
xlmo dia três com Início marcado para atual Presidell'Ce do veterano clubq.
as vinte horas.

xxx Xl xxx

cio ��r;:o��s�:ranS:C!aiiàr�oG:r!:����
do Correio cio Paraná, estarão presentes

1/
�:nt::i���'a�:�::��.ne. com duas- deb-i-

xxx X xxx

O Dr, Joaquim Madeira Neves, rsce
bcrá hoje muitos cumprimentos pela
da.ta nutnticín. Aproveito para os meus ...

xxx Xl xxx

� umaN�u����:�::d:r��Ix;�:be�f:��i�Ce�
-j S. C. Mackenzle do Rio de Janeiro, Pela

Comis:-;ão Central dos II Jogos Abertos
de Santa Catarina. Houve troca de flâ

mulas e o Deputndc watoemar Sàlles,
usou da pnlavrn agradecendo a vínda doS

vi�itantes, que disputaram duas partidas
de basquetebol, na reinauguração do Es
t{,dio da FAC. Fal;uam também, os Srs.
Od.v Varela, Presidente da FAC e o Dr.

Nthon P.erelra, tesoureiro do CCO 4pó�
es come� c bebe.,;; aconteceu um 'carna
vai "mignon" com batucadas e sambas dr
morro.

·xxx Xi.xxx

Estou anotando as treze gravntHS
xxx Xi xxx mais bonitas da Cidade Os cavalheiros

I O Lira T· C., terá unftt representante proprietários das mesmâs serã,J cit.ados.
110 Baile das Debutantes da Cidade de Dois já estão na lis�a.

Rio 110 Sul, COnforme convite do <::ronista xxx Xi xxx

I seciul Melo Prats. O esporte afi\lldor Ua. Cidade, estâ de

x:tX X xxx parabéns com a reinauguração do E,,;tá-
Quem "era a Majestade do Clube da dia da FAC, graças ao Governador Celso

II ��li�:::n��evell�61�0S;��Xi:�0�%��3��U�:s�: :;s���n��=l a��e��:udaa ;����Ita���ut:��
est:lrã presente o famoso conjun.!o de Waldemar Salles do Presidente da FAC,
Norbertc Bl'Ildauf. Sr. Ody Varela, um grande baluarte do

xxx :x; xxx mesmo.
'

t
=

NOTlCIAS DA SECRETA· Dotações consignadas no Orçamenlo
) RIA DA AGRICULTURA

Federal pelo Depu!ido Doulel de
Andrade

.Regressaram de Porto

Alegre, onde forom repre-
, .<.entar a Secret.aria de Ag!'i
cultura, nos &tos da 28.'"

Exposição Nacional de Am

mais, os Drs. Lauro Fortes
Bustamante e Ezequiel Ma
ria Filho.

1.0 _ Ação Social São Luiz.
CR$ 0:;0, 000,00. �

2.0 - Irmandade Divino bspírito Santo - p/Asilo d�

Órfã;.! _ ��: 'Ã�i�tê��i�' ���. Lázaros �R$ 100.?OO,00-
CR$ 100.000,00-

4.° - bssociação Servidores Publicos .

CES 50.000,00-

f; de se salientar que os
expos:tores catarinenses a

presentaram belos animais
de 1:3:neradas raças, tr�n
ao �ara o nosso Estado di

. versos prémios, o que deu

para. Santa Catarina um!u
gar dt'stacado entre os de
mais estados da federação
Que compareceram a esse

. imporlant.e conclave.

5.0 - Legião Irmã Benwarda .

CRS 50.000,00-
6.0 - Faculdade de serviço Social _ , .

CR$ 200. OOO,OÕ -

1--------------1
I DUNLOP, o pneu qUi! vale por 2, !
I RAINHA DAS BICICLETAS - Sua: Cons. Mafra, 154 !
I---�-------· --I

", .

MOTORES ELÉTRICOS

ARNO
Funcionamento perfeito. durabilidade excepcional, qualidade
comprovada .. ,

.

* Eis 05 Irês futôres dI!' garantia que os Motores Arno representam paro o

tonsumidar.

* Os Molores Arno sõo rigorosamente tontrolodos pelo Si,femo C. I. �.• Con

trôle Integral de Qualidade, o único que asseguro perfeição ",áximo na

produção em série.

t','

�j�
f� r

1'·'11

@
ARNOSA.

* Metores monafásicos ate 1 12 H F

* Motores trifásicos até 300 H P

* Motores poro máquinas de coduta

* Moto. as especiais INDÚSTRIA f COMÉRr-lO

,
,

REPRESENTANTE EM FLORIANÓPOLIS:

MEYER' & CIA:.

A principal alegação dos
{IUe criticaram a decisão
(ia Suprema Côrte de .

1954, mandando abolir a

ADVOGADO
Dr, Can:ídio do

Amaral e Silva
Mal>lstrado aposentado.
Advocacia 13m Geral

l:.sc. e Res.: Rua SaldDllha

Marinho, 2 - apt.o 301

(esquina João PInto)
x

I Pnel'S e Camaras

J DUNLOP, nã .... 'tem

J iguais. \\. R�inb9. das Bioicjf'�f'S
_ Rua: Conzelheir<' I

I Mafra,l::A. !
! i

DR. HOLDEMAR O.
Dt:MENEZES

t ...erdade que o proces
�·o judicIal muitas vezes é
lendo c muitas pessoas he
".tam em rt:correr aos tri
t-I!nals para verem respei
hdos os seu" direitos.
Nem sempre também, se

gundo a lição da experiên-

,TutZO DE DIREITO DA
SEGUNDA VARA CiIlEL
DE FLORl ANÕPOlJ.S

Edital de Praça com o PrG.-
20 de vinte (20) dias

O DOUTOR lj:UCLY_
DES DE CERQUEIRA
CONTRA, Ju<z de D;
reito da 2.& Vara Ci
vel da Comarca de
FlorlanópoU!). Estaco
de Santa Catarina,

I mi. torma dji. Jel,.,!

FAZ �ABER aos �Ila o pre
sente edital de p!'êça COCl
o prazo de vinte (20) dias
virem, ou dêle conhecimen_
to tiverem, que no dia 18 de

setembro, 'às 14 horas, IJ

porteiro dos auditórios dês
te Juizo, trará a publico
pregão de venda e arrema

tação, a quem mais der e :)

muiOI' lance oferprl'r, sõbre
a avaliação, de Cl'S .

220.000,00, dos bens aóaixo
descritos, penhOrados a

CELESTE ARANTES RIBAS
nos autos nO 80 de ação
executiva que ·lhe move

MOZART DE FREITAS
MENDES.

LO) Um terreno situado
no segundo sub distrtto do

Estreito, desta Comarca
com a ãrea de 198.90 me

tr{'s .1i.1'i,),ados, ll'-. i' .do .

(L!':iU i.'l'!tl'OS dt' frcnLe v::

23,40 de frente a fundos, à
rua Gernardlno Vaz, f:!'zen-

gros têm recorrido â JustI

ça para obterem igualdade
oe direitos. Desde 1949 fo

!'am instaurados processos

.iudiciais com essa finalida

de, mas ai a abolição gradu
aI do preconceito rar-ial só

começou a ser observado a

part!r de 1955.

EDIIAi
do frente' a referida rua,
fundos com terrás de quem
de dh:eito, extr.emal1lio de
ilm lado com herdeiu1s de
Bernardino Neto Jun!or e

do outro com terras ti..: Ar
!Indo Valente e mai.; umA.

casa edifics.da no mesmo

terreno, c'Jn!.truidn. parte
de material e parte ,1€ ma

deira, coberta de telhas,
forrada, 2:ssúi"Jhada c en

vidraç�da, de pequenas di

mensões, eru n a.tI estaúo de

conservlj.ç�'), �enÀq-9 np 2!),
esô*1tu,ta: I�V(t!tl4; f!.b cartó
rio ·do escrivU0 Bl:• .rtIJlomell
Vieira. em data de 27-1-951,
1.0 96, -tIs. 158 â 160, (Jue
acao valer a quantia de

duzentos e vinte mil Cr!!

zeiros que sai a margelll.

E, para que chegue ao

conhecimento de t..odo:-:.
mandou expedir ú uresent.i!

editai que será afi�ado no

lugar de costume e publica
do na forma da lei. Dado e

passado nt'sta cidade d<:

FlorianópC'lis, Capital do

l:.'stado de Santa Catarina.
aos dezenove dias do mês
de agôsto do c.no de l}IH no

vecentos e sessenta tum.

Eu, (Ass.) Ivo Evari�tt) de

Carvalho, Escrivão o subs

crevo. (Ass.) Euclydes rle

Cerqueira Cintra, JuIz de

Direito. Confere com o Ori

ginaL Ivo Evaristo de Car

valho - Escrivão.
30-31/8/61

Ministério das Relações Exleriores
Inslilulo Rio-Branco

(urso
.

de Preparação à Carreira
de Diplomata

Acham-se abertas; atê 7 de
Hoverr:bro próximo, as Ins

crições para o Exame de

Seleção Prévia que proce
(lerá ao Exame Vestibular

para o Curso de Preparação
t, Carreira de Diplomata,
que o Instituto Rio- Bran
co promoverá, excepcional
mente, em fevereiro próxi
mo.

O Exame de Sl.'eção Pré
via para o referido Exame

Vestibular realizar-se-á no

dia 19 de dezeFbro, à mes

ma
_ hora, nas cidades de

te o simples preenchimento
ce uma ficha, que pode ser

sOlicitada e, posteriormente
apresentada ou remetida

pelo correio à Secretaria do

Institut.o. A documentação
ferá exigida apenas. quan
do da inscrição no Exame

Vestibular propriamente di

to. Í)ste será realizado no

Rio ,de Janeiro em data a

ser fixada ulteriormente.

Quaisquer inrormações e

prog,ramas poderão ser so

licitados diretamente ao

Instituto Rio-Branco, no

Ministério das Rclações Ex

teriores, Av. Marechal Fio·

'TERCEIRA l'ÁQ1N!:,

NOTA DO GABINETE DO PREFEIT0
IMPOSTOS NA PREFEtTUIIA

Terminarã no dia 31 o prazo pa:a a cour::.nça do

III Trimestre do Imposto\ PrediaL
-Ó� contrjbuintes gue nfl.O sat}sfiz.::-em _

O
....
pagamento

até aquela data estarão sujeitos à muUa de vinte

23 de agôsto de 1001

D E C R E T O
o Prefeito Mmli.cipal de Florianópolis,
no uso de suas atribuições, resolve:
EXONERAR:

TEODORO J"\JVENAL MARTINS: - do cargo de Con

tinuO-Auxiliar, padrão D, de provimento efetivo, do Qua
dro únie') do Municipio, com exercicio no Departamento
da Fazenda, a contar do dia 1." de julho do correlilte ano.

22 cie agôsto de 1961

OSVALDO MACHADO
Prefeito Municipal

D E C R E'T O

O Prefeito Mumci:val de Florianópolis,
110 uso de suas atribuições, resolve:
EXONERAR A i�EOIDO:

JAIRO QUEIROZ: - Auxiliar de Expediente, padrão
G. do Quadro único do Muni!�ipio, �om exercício no De

pàrtamento de Assistência Municipal, a contar do dia 1.0

de j lllho do corrente ano_

22 de agosto de 1961

OSVALDO MACHADO
Prefeito Municipal

D E C R E T O

O Prefeito Municipal de Florianópolls,
no uso de suas atribuições, re!;olve':
EXONERAR:

VALDENOR TIMOTEO ALVES: - do cargo de Ama

nuense, padrão E, do Quadro único do Município, de pro
vhmmto efetivo, com exercicio no Departamento de Admi_

nistração, a contar do dia 1.0 de julho do corrente ano.

22 tie agosto de 1961

OSVALDO MACHADO

Prefeito Municipal

D E C R E T O
O Prefeito Municipal de FloriRnópolis,
no uso de suas a.r.ribl{ições, resolve:
NOMEAR:
de acordo com o disposto no a. L n.o 1.320,
item lU e IV da Lei 11.° 245 de 15-11-55,

VALDENOR TIMÓTEO ALVES: - para exercer o car

go de }.'lxlllar de Expediente, padrão G, de provimento
f'feth'o do Quadrv 'único do Municipio, com. exercicio no

IJe,,,,,tamento de Administração, na vagl� deixada pelo
St jdro Queiroz, a contar da dia LO de jul.bo do corrcnte

22 de'" agosto de 1961

OSVALDO MACHADO

PrefeIto Municipal

DECRETO
O Prefeito Municip,al de Florianópolis,
no uso de suas atr�'!Juições, resolve:
NOMEAR'
de acôrdo com o disposto no art. n.o 1.320,
item III e IV da Lei n.o 245 de :5-11-55,

TEODORO JUVENAL MARTINS: - para exerl.er o

cargo de Amanuellse, padrão E, de provimento efetivo, do
(�uadlo único do Municipio, na vaga deixada pelD SI" Val- ,

denor TImóteo Alves, 'com exercicio no Departamento du

F!',zenda, a contar do dia 1.0 de julho do corrente ano.
,

22 (ie agôsto de !tI01

OSVALDO MACHADO

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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AproveiteI

f lOlRtE" COM OESFILI DE BRÔTOS EM a�mclo DA CAMPANHA NACIOftAL' DO CANLER

'
.. I

CbLAlORf EOM o MELHOR DlARIO DE SANTA -cATARINA E RECEBA JOR MALS MEm DE ,BONIFICAÇÃO.
fAZENDO AGOU SUA ASSINATURA. ELA VAl.ERA ATÉ 31-U-62. AOUI NA CAPITAL PROCURE A

NonA GERENCIA ou IQSlO.S CQlRElORES. NOS MUNICíPIOS DO INTERIOIl,,:tEMETA cr$ 2.000 (DOIS MIL {RUW ROI} EM CHEQUE OU VALE POSTAL

Decretos �a Prefeitura Múnici�al1e Flor1aDo�olis
-

15 de agõsto de 1961
OSVALDO MACHADO
PREFEITO MUNICI-

i
.

__ -j.
Sem Compromisso 1

.êntes te fazer suas 1
compras de peças para 1
ttcícrotas, vtsue .... 1
Rainha das mctcretas r
- nuu: Conselheiro 1
Matra, 154. I

I

Vende-se o Salão Brasil,
Instítuto de "3eleza, com

ótima frequencia. Vende-se,
também, sõ o ponto. Motivo
de mudança. Rua dos Ilhéus
:1.0 2, Tratar no loca:l.

Comissão Central de CO.Dql[iS
PARECER CONCLUSIVO
Concorrência P.dmlnlstratlva -n. 4

Senhor Secretérto:

A Comissão Central de Compras, instituida pelo De
creto nO SF 26�05-Gl/113, atendendo as dl�ppsições baixa
das por V. Excía. cm Portadllt de 15 de Junho de 1961,
sob o nc 169. reuniu-se nesta data; às dez horas, na
séde do Serviço de Fiscalização da Fazenda, pana apre
c'ar e julgar as propostas apresentadas à ccccorrêncra
eádrnírüstrat.ívn, objeto da Carta-Cpnvite n.v 4, de 14-8-61
e destinada "l adquirh- equipamento para o Gabinete do
Chefe do Cerimonial do Palácio do Govêrno.

FOram expedidas Cartas convites, sob protocolo, is
segulntes firmas:

a) Machado & Cia. S/A. comércio-e Agência:
b) Carvalho e Assunção:
c) Rerníngton Ranrí do Brasl! S/A.;'
d) Pereira. Oliveira & Cia.:
No exame das propostas das firmas Machado .& Cia.

S/A. Comercio e Agência e Carvalho & Assumpçâo, a Co
missão Central de Compras deliberou nâc tomar conhe
cimento das mesmas. pelo fato de que o material ofere
cido era para entrega no prR7.0 de 15 dias, contrariando,

_.-

pois. o solicitado na Carta-Convite.
Assim, a Comissão, considerando o quadro demons

tmttvo anexo, opina pela aoutsícêc .de mátcrlal das se-

aurntes firmas:
-

REMINGTON RAND DO B{tASIL S/A ..

1 (lI>Y!O) mesa para máquina de e§Ute.ver com rodislo
P. aba. modêlo 591.9 ao preço de ,CrS 6.296.!lO.
�....-

PERErRA OLIVEIaA & Qlt\ ..

1 (uma máquina de escrever m:trca Everest, com es
tõjo <1(' ]1;xo, semi portátil aUt'ro 9,5 polegadas, 100 espa

. co� Elit(' com tabulador uoJtomátlco ao preço de Cr$
45.400,00.

.

.--_,

São estas. Sr. Secretário, a conclusão a que Chegou
a romissão Central de Como�as, que, em cumprimento
às disposi�ões da Portaria nO 169, de L5 de Junho de 1961,
leva a elevada consideração de V, Excia.

-,._--',

FlorianóPOlis, 18 .(.Ie agõgto de 1961.
.._.__

Pela Comissão Central de Compras.
.. _---,

HENRIQUE DE ARRUDA RAMOS
Presidente

RUBENS VICTOR DA: SILVA
Membro

LEI N° 484

O Povo de stcrtenéro-
us, por seus represen
tantes decreta e eu

sanciono a seguinte
Lei:

Art. l0 _ Altere-se o �

único, do art. 1.759, do Có

digo Municipal.
Parâgrafo únicos - Pas

sará a ter a seguinte rcda

cêo o § único do rercrtcto

artigo: - "ESSES VEíCU

LOS, 'l'ERAO, ALEM DAS

CHAPAS DE COR E NU

MERAQAO ESPECIAL QUE
OS DESTAQUEM DOS DE

MAIS. A INSCruÇA70: PRE

FEITURA MUNICIPAL DE

:nORJANÓPOLIS - EM

�ERVIÇO de preferência
nas portas dianteiras- de

ambos os lados, de forma

vrstvet.
Art. 2° - Esta lei entra

rá em vigor na data da sua

publtenção revogadas as.

rnspoetcões em contrário.

21 de agõsto de 1961.

OSVALDO MACRADO
PREFEITO MUNrCI

PAL

Publicada a presente lei
na Diretoria de Administra
cão aos vinte e um dias do

mês de naôsto do ano de
mil novecentos e sessenta

NATJ!:RCIA LEMOS
MULLF'R

DiRETOR DE 'ADMr
NISTRACAO.

LEI N° 483

Considera de Utilidade
Pública a UnIão Floria

nopolltana de Estudan
tes (U.F.E.)

O Povo de Florianópo-
1I� por .�etls reprcsen
tantes decreta c cu

.';flnciono a Reguinte
le!.

Art, 1° - É considerada

de utilidade pública a Unl
ia Florianopolitana de Es

tudantes (U.F.E,)

Art. 29 _ Esta lei entra

rá em vigor na data da sua

publicação, revogadas as

disposições em contrário.

21 de agôeto de 1961

OSVALDO MACHADO
PREFEITO M�NICI

PAL

Publicada a presente lei
no Departamento de-Adml
.nistração aos vinte e um

{]ia do mês de agosto do
e no de mil novecentos e

sessenta e um.

NATÉRCIA LEMOS

MULLER
DIRET€lR DE ADMI

NISTRAÇAO.

DECRETO

O prefeito Municipal de

Florianópolis, no uso de
suas atribuições, resolve:

EXONERAR A' PEDIDO

AR! CHAVES DE SOUZA:

--:- do cargo de Professor Re

gionalista, padrão I, do

Quadro Único do Municí

pio, com exercício no Gru

po Escolar "Batista Perei

ra", de �lto Ribeirão, Dis
fa-lto de Ribeirão da Ilha,
confo"me processo nO .

n7/61.

7 de agõsto de 1961

Osvaldo Machado
Prefeito Municipal
PORTARIA

O PreCeito Municipal
\
de Florianópolis, no

uso de suas atribui

ções, resolve:

EXONERAR A PEDIDO

LUIZ DURIEUZ SOBRI-

NHO: - do cargo de Profes
!lor Regionalista, padrão
H,'com exe]'cício no Grupo
Escohir "Antônio Pascoal

Concorrência Admlnisbratlva .1.° 4 .

Apóstolo" de Rio Vermelho

DistrIto de Inglêses do Rio

vermelho, a contar do dia

Gosn DE CHÉl
ENTÃO PliC� L�l'Ê m-

irmãos
que lhe bavtnm sido in'Jus_
tamente ínflinghjcs

D� nada valeria, dados
OS nossos obJetivos educa
cionais, citar os nomes
dos pro�agonh,ths (tê:,;tes
sucessos QUe repercutiram
tão profundamente no

seio de numerosa" familia,
com Teflexo na socieda1!e
de qUe faz parte.

O que temos em ViStll é
mostrar OUe os vmculos
da nmísade fraterna, quan
do rormades por mtima
Identidade de sentimen
tos, podam mesmo inspirar
raciOCínios lógicos cue te,

nham o poder de rlesven
dar o futuro, de caráter
'PrdféMco, portanto, lS!'io
porque o esfôrço menml,
que nos leva a blrnr ne
duções, desde OUe basaa,
do em razôe:;; positivas,
joga também com dados
positivos qUe sempre COn

duzem '0 espirito humano
a realidnde, ao paSilO (me

o contrário sucederá quin
do. em lugar de procurar
mos a verdade, nOs dei_
xarmoS seduzir é· condu
zit' por mentiras conVen-
cionais.

'

A virtude sempre "en_

ce: a grande questão é
Queela seja, de lato, virtu
de e não uma simples a

parencla de vlrtud.e_

.01 PILA

QUANT.

-

HISTÓRICO ! 1 I Concorrente 1 2

1 Machado & Cla.
.--------�-----------------------

Máquinf). e Mesa .

Gabinete (le Chefe do Cerimonial do Palácio do Govêrno

1 •

!'SPECIFICAÇAO PREÇO OBS.

IOde agõsto de 1961,
forme processo nc 2720/61.

PAL

Em 1959 Eisenhower Quase Morreu
NOVA YORK, 29 (AP) -

Quando se sentiu indispos
to durante sua viagem ao

Afeganistão. em 1959. o

prbsídente Eisenhower de

veu somente a numa pron
ta administração de oxí

gerríc o ter escapado a

uma crise cardíaca Que lhe

poderia ter fsido ratat.
Esse incidente' pouco co

nhecido da vida do ex

presidente dos nstaooe
Unidos- foi revelado hoje.
por E. V. Baumghman. di
r etor do "Serviço secreto",
organlzaçâo encarregada
(la guarda do chefe de Es

toldo. a revista "Lcok' que

pUblir.a um artigo a esse

respeito.
Baumtrhman relata nesse

artigo que durante

Impasse na

do Laos
BAN NAMON, 29 (DP)

_ A conferência' de Ban

Namon. que discute as três
tendencias laosianas. aban
(:onou hoie a discussão so·

hre a de�if!nação <lo prl
meiro,minl�tro, segundo
proposta form'llada pela

Banco de Semen

oerhucnta realizada em

xasut. o presidente EIse

nhower, esgotado pela fal

ta de oxlgenlo, (achava
se a ?,.OOO metros de al tí

tudc)� caiu desmaiado.

Um agente do "Serviço
secreto' havia tomado fi

prceaucâo de levar ccnsteo
umn bomba de oxíaeníc 7,35 -

(IUI' normalmente deveria t;onv",rsando c/ o t..grlcuHor
Ipr perrnanecídc no avião. 0.00 -

;':m alguns segundos Eise- Cc'-rcspQ7Ideflte Q;.;.arujá
miowcr foi reanimado. e. 8.55 -

salvando-se de uma crtse eeporter Alfred
r-ardtacn, pôde prosseguir 9,05 -

na viagem. Cocklail de Rock ..

James Hagerty. adido 9,35 -

de .mnrensa do presidente..... No mundo do sucesso

nnqurqn opor-a. rtectarou 10,30 -

'Im tm-nnltstns nue não rírestone nt'� E�p(Jrtes
e-tnva Infnrm:tdo <lesse 10,55 -

ínetrtente.

Conferência
delegação de vtontiane.
Par" sair do impasse em'

coe se encontra, a conre

: onere c-ctdtu iniciar a

discussão aoere v numero

I1C pastas do futuro gover
:10 de COligação, sem che,

rar a nenhum acordo. A

('onferencia se reunirá no

vament� quarta-feira.

Humano
LAFAYETTE, Indial}a, afeladas pela radiaçao.

29 (UPI) _

�
O dr. Her- ExplicoU que' os bancos

lI1�at,.n Junior Muller, es- de eSPerma deveriam de-

pecialista em genetica, e . Pender -de todos os 'homens

premi9 Nobel, recomendou dng forças al'madas, dos

����o:�le e:�er�:ta::��:�� que fazem vóo� espncià!s
do de a"tronaut:1!'i e ,,01- e dos que fazem trabalhos

dados para con!'itribllir, a II(�S quais Intervem 'ra_

as�egu,.ar a sobrevivência dlação produzida. artlfi-

de futuras geraçõcs não�, cialmente.

Concorrente 1 3 1 Concorrente I i Concorrent�

R�lllington Rand I Carvalho & Assump. I Pereira Oliveira

1
MáqUina escrever semi- 42.000,00 1 tipo
PQt1tátll com 100 espaços p/entrega 1 paica

1
1

__--I
MC�:l tubular com aba I
e rodif:lo I

I,

1
I Das.

1

1
I elite

1
1
1 elite

11111])f'
I ria!

I

PRECO OES.

44.800,00
,

Por-
tátil

47.250.00 elite
45-.000,00 elite

! AssInalar COr.l X o

1 provável vencedor

6,35-
Râdio rouunna Ford

7,Ofi-
Alvor.;cel" em nossa terra

Informativo Casa Bnl.�qll'
11".)-

M1Í.�I('a para tOd09
11,:�5 -

Parada 1n11,�lcal Cltanfecler
:1,55-

Repórter Alfred
12,05 -

A.lmoçando com música
12.25 -

'.

Correspr'1ldente Quantja
12,30-

Carnet social
12,40-

Na linha de frente
13,05 -

'I'eZef.(1ne pedindO bis

14,05 -

�evjsta do lar

14.3;;) -

Atendendo o O1winte
15,05-

...1 Continental em :lesfile
15,3.1 -

'Re>..:ordando 'J passado
16,00-

Correspondente Quantiá
16,55 -

Reporter Alfred
17,05-

:Estes foram sucessos

17,35-
Novidades da n/ Discotec�

18110 -

Insta1'�e da Pre;e
18,10-

Resenha J-7

18.55-
Correspondente Guarujá
19,00-

Momento ES1Jortivo Bm.hma
20.0:: -

Rádio Teatro

20,3.5 ......

Te16]01W 1Jara o1tvir
21,00 -

r:.«po-rter Alfred
21,30-

Cor�esp"'ulente Guarujá
21,40-

M('�nento mu.sic;a Simca

22,05 -

Grat'dc f11{orm. GlutntjlÍ
22.3� -

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



TERCEIRO SATEUJE METEOROLÓGICO
DOS ESTADOS UNIDOS

As COLnemorações do Dia
dos Maçons aSi:!wniram, ês
1e ano, especial significado
� repercussão em JOlnvl11e,
e contaram com o. presença
cie delegações de dlvel'sas.
LOjas Maçonlcas sediadas
em outras cidades do Esta
do, e ainda de outros Esta

cas, dando brilho às sole
nidades realizadas.
Duran�e-a ,festa cOQ.ÍJ.:a __

t(·rnativa de todos os Ma

çons GatarinCIlSCS, no dia

19 de Agôsto, foi celebrada,
no templo da Loja "Luz e

Verdade III", â rua Coro
nel Procópio Gomes uma

sc;:são solene, que contou

(!0111 a coopf'ração das Lo

ias "Amizade ao Cruzeiro

�o 5u!" e "Mozart" ambas
cc Joinvllle, e com a pre

f'cRça de visitantes de São
}o rancisco do Sul, de 1to.

Jaí, de Blumcnau, de Flo

rianópolis, de Joaçaba, e

de outras cidades catari

l,cnses, al�m de represen
�ante da cJdn:de de Ca"Tlpos,
.J',stado do Rio.
Foram lembrados, duran

�(. Os festejos maçonicos, os
no:mles dos grandes lideres
da Instituição que ocupa.
ram puslção de relêvo na

História Patria, tais CO-'lO

o Duque de Caxias, O. Pe

oro I, .José BonifáciO e J::.a

quim Gonçalves Lêdo -

�odos' êles Grão-Mestres da

Maçonaria Brasileira, que

moldaram os destinos de

um Brasil livre, sem pre
{.onceilos nem subserviên
('ias, dentro do ideal ma

çônico de "Liberdade, Igual
uade c Fraternidade".
A noite. do mcsmo dia

�9, rcalizou-se o jantar de

(;onfl'aLernizaçào maçônica,
nos salões da Sociedade.
Harmonia LIL<l:' presente
('êrca de uma centena de

representantes das dlvcr·

s&s cidades catarinenses.
Foram prestadas, .tam

bém, no dia seguinte,. ho

J1lcnagens póstumas aos

u\oneirOs do movimento ma

çónico cm Joinvllle, cujos
corpos repousam nos cenll

térios desta Cidade, que

foram visitados pelas dele

gações.
No Cemiterio Velho, jun

to ao túmulo de Ottokar
Doerfel, o Sr. Hans Bachd,
ctn Loja "Mozart",- de Join

viUe, !êz a exaltação blogrã
fica do ilustre pioneiro da

História Joinvilensc. A ora

ção pronunciada pela Sr.

Hans Bachl, de valor his
tórico para o estudo, da
pCrSonalidade de Ottokar
Doerfcl, -vai transcrita a

"Veneráveis Mestres e

Caríssimos Irmãos. Incum
hiu-me a Comissão Organi
zadora dos festejos do Dia

do Maçon, dêste ano, para
falar �ôbre a vida de Ot-
t-okal' DQerfel, em homena

gem póstuma a todos os

Maçons falecidos, que re

pousam nos cemitêrlos de

nossa cidade.
É- g,'ande o número· de

lrmãos falecidos desde. a

jundação da primeira Lo

ja Maçônica_ de Joinville,
v;sw que :_l. Loja "Amizade
ao Cruzeiro do Sul" fôra
1undada já nos primeiros
anôs da colonização, ou se

ja, no dia 29 de dezembro

de 1855, ha 106 anos por-
t.anto.

.

Entre os· primeiros imi

grantes se encontrava apre
clavel número de pedl'eiros
livres, que por motivos po
;iticos e pelos anseios de

!iberdade deixaram sua pá
tria. alêm-mar, fixando·se

.ne�te rincão tranquilo, em

terras brasileira)':, onde um

monarca liberal lhe garan-
tlU a liberdade de consciên
cia. Destaca-se entre todos

os Irmãos do s�ulo passa
do, pelos seus dotes inte

lectuais, pclas suas qualida
õe morais e sua excepcio-
llal ctedlcacão à causa ma

cónica, se�l dúvida algu
�1a, o nosso falecido II'mão
Dr. Ottokar Doerfel, que

podemos considerar o es

teio da Maçonaria Joinvi

;E:nse durante os primeiros
50 anos.

Seja-me, pois, permitido
traçar em linhas gerais a

biografia dêsse grande Ma-

çon.
Nasceu êle em data de 24

óe março de 1818, na cida
de de Waldenburg que per
tenceu ao condado de Glau

chau, na Saxonia. Após sua

formatura na Universidade
ce' Leipzig, praticou a ad

'1ogacia e foi pl"Omotor pú
l'lIco .. Em .1846, casou-se

(om Ida Guenther e em ..

] 849 foi instalado como pre
feito da' cidade de Glau:
chau, que contava naquele
tempo cêrca de 10.090 ha
bitant.es Assumiu seu cargo
em ul}1a época agitada,
pois, ja em 1848, um ano

?ntcs, portanto, a burgue
!,ia se tinha rebelado contra
o sistema feudal dos Jun

kers e em diversos Estados
alemães, como na Saxõnia
e na Badênia, principalmen
te, tinha- se levantado o

povo contra seus governan

tes, monarcas absolutos.

�:el��:fojádeel��49p��:���

" '

Feira), 30 de AGOSTO de 1981

i
\y

I

tinha fracassado em sua

tentativa de implanlar a

cemocracia liberal. De a

tôrdo com documentos dà
quela época, embora libe

ldl-democrata, conseguiu
em sua cidade acalmar o

povo t'evolto quc tentava
incendiar;) castelo de Vor-

derglallchau. Conseguiu. co
mo pessoa de I'e�pelto e

com voz enêrglca( di�!iOlY,e.r
as massas aglomeradas, e

\"itando destarte, com sua

:ntervenção, a destruição
{lo castelo e eventualmen-

1e da própria cidade, que

cstava erigida ao redor da

;'esidencia dos Condes de

Glauchau.

. �pmpo os novos governan
tes se pu1ernm mapter no

governo, pois o Rei Ida Pr\tS
na mandou t,rupas regu- ,

:ifU'es que ven<:eram os cor

pos de volun�ário.� rer:ruta
>.ios às pressas. Atendendc
" um eh:.mado do novo go·
-{êrno liberal de Dresden,
que pediu de Doerffel o en

vio de vOlunturios, êle mes

mo como PI'efelto e simpa
t.zante do novo Govêrno
r,ão hesitou '<m organizar
2 corpos de voluntários.
Como homem ener�ico e

vigoroso, põs·se a frente de

suas tr9Pas. Entretanto,
não alcançou mais em tem

po a Capital da Saxônia,
nue já se achava ocupada
pelas tropas prussianas. Co
mo "prêmio" r,telos seus es

forços em prol da liberda

de, o govêrno do Rei da

Saxónia, qlJando retomado
a Oresden, mandou pro
cessar o nossO" Irmão Do

erUel. por alta traição, e

c condenou à morte. Doerf

iel, um càusidieo experi
mentado, não se conformou

com �ua condenação, con

seguiu um s�gundo julga
mento no final do qual a

r-ena máxima toi transfor

;:nad'.l em 12 anos de pri
são.
Doerffel� ainda não sa

t:sfelto, re.correu mais uma

vez e finalm'ente:cons\,-gulu
su.a absolvição.

'

Não ê dc admirar que o

nosso Irmão l'Csolveu emi

grar, como 'Outros tantos
liberais daquela época, e

escolheu o BrasÍl como sua

�egunda Patria c a COlónia
Da. Francisca, para se fi
xar nesta cidade. A Dlre
cão da Colônia, sabendo
(la cxperlêncla elo n05.'1"0

',llnu nova onda de inSll1"- IrmãQ em aS�llnt(lS fie nd-

leições surgiu, visto que 0.* (eonL na i.a pag".! 4

"
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()NDA DE AS3ALTOS
E ROUBm�

llrometem resguardnr ape
nas as necessidades mais

U1Umaméntc, abria r'a

;)it'l.l gaúcha vem sendo tea

�ro dc uma série de espeta-

\ itaj,<; do fornecimento, C,l

mo instalações hidráulica;;,
hospitais, imprensa e radio,
oisposiçâo que sel'á Imedi<l

. amente �evoge.da se hOtl·
\'e:- intervenção govern ,

.aental contra o protest·)
cotetivo.

Cu, .. S �,n (-'(.',,1:$ ':'0 centro
�a ('r!;j(�f' e ::l;tLr'amentos
1·; .. 1. "'. v,o!r' ",ti tit,; assal-

tado� , • ',,�':. "ndo o no-

ti· ar! 1,.,' j, II ;.i�. sobre

slli'�lldo a PO"I::�':'"�O e ati-
\' .. njo os sp")l"<>,; t..oliciais, EDUCANDÁRIOS
que estão em u:,,�j:.nte ai - GRATUITOS
'idn.Ges. No 1m. 'c'esta se-

-

Em en�revista aos jornais
mana, a situação se tornou '- professor dr. Felipe Tiago
pior, quandu ;_ P.g.::Jtcia d,) Gome3, Superintendente
Banco do Dt,l,,:: em Er<:· Nacional da Campanha de
c�im não .":lui distante d,.., Educandt.rlos Gratuitos, a-

.!upltal foi assai',4da dia 2J iirmou que o Rio Grande
e roubada e::' 26 milhões de do Sul, tem ho.ip., a secção
cruzeiros. -'\ti !":oje, 24 {lJ mais bem organizada de to-

corrente, 1'.0nÍll\'U progre:-- do o Brasil.

so (.lU qualqUi�� j�,sta segur:1 Todos os prlnripai_� pro-
foi possivel apresentar a.o;; blemas atinentes ao eene
diligências continLlas da po- giSlUO no Rio Gl'.J.nde foram
lida. O que se sr..be ê que' tratados na última asselh-

mais de 26 milho(>i; de Ct"lt- bléia do ceneglsn�o realiza-
:::eircs desapanlceram d..

' da ontem nest.a.,capital.
Cofre do Ban�:> do Bra�Íl

Conferência
Mundial
Sôbre
População

n�(1Uf;-.?- cldad('. PORTO ALEGRE EM
CONSTANTE PROGRESS()
A bela capital do Rio

Grande do Sul continua f!ll'

tranco progreSSo em todc.�
os setores de sua atividade
Porto Alegre onde se ·mov!_
lr,ent.,lll mais de 600 mil h«·
bitantes jâ se enquad;-f":u
110 m',mero das grandes c

populosas capitais do pah.
Possuindo um comêrcio d-'
llrimeira linha, unI númel"tl
já basb�lte elev�do ce a;'·

ranha-ceus, esta no l1l0-

mentOl construindo o segun·
do predio em altUra e espu.
ço no Brasil. Cidade cul';J
possulr.::io uma l,Jniversida
de considerada a 1113,i,_; com

pleta do pais, este. �rand('
dãifj.' o:��if'"d!�'� gtffl
"l1os u,gullla o Brnji.

AMEAÇA DE GREVE.
ULTIMATUM AO

GOVÊRNO

Na última sessão do
Con:selho Econômico e

Social;' aq_llêl� ór_:gão das
Nações Unidá& aprovoU

Os empregados do set!\j'
de energia: elétrica envi,l

ram um ultimato ao govêr
no do Estado e ameaçam

aeflagrar um movimento
segunda Conferência Mun_ grevista se não forem aten�
dial de ESPecialistas emJ didos nas suas reivindica
Assuntos de Popu!açao. ções. A parede deverá �tin-
A illicia�iva deverá ser r.ir os serviços de produção

tomada pela ONU em es- e distribuição de eletriei
treito entendimento e <:0- dade não apcnas na Capi
laboraç�o com a União -

tal, lllas eill todo o tcaitó
Internacional em pro1 do :'10 rio-grandense, com pre
Estudo Cientifico da Po_ �ulzos e transtornos de ll10!1

pulação e demais
. agên- ta. para as atividades pro-

eias iJlLe��na..c'[8�'lb'" intc- (iULor:\s em !;CI·'ll. Oslídt:·

ires1�a:.�.�,:'••f�". res da cla�se interessadd

uma resoluçã� no sentido
de que seja programada.
para 1964 ou 1965.

mais Estilo

(Quarta·

memb-o-fundadnr, mas per
tence Igualmente a tôdas
as entidades intergovej-na
mentaís relacionadas com

O Brasil faz parte não só Integra igualmente o

das Nações Unidas, como Conselho do Fundo das Na-

TEATRO INFANTIL NO lNTERIOR DA ILHA

O Depa rtnmnntn Munioip.i! de Educação e Cultura,
visando ( levar o grau de cultura do nosso habitante rural,
-trmou cor-vento com a ara. Geny Borges, no sentido de
-crem representadas duas peças infantis para os escola-
res res.dontes no interior da Lha de Santa Catnrmn. Ncs
te sentido, as duas primeiras apresentações serão realiza
das ucs Grupos Municipais de cancsvietras e de Ribeirão.

CORAL DE BRUSQUE :':M FLORIANóPOLIS

Devera apresentar-se ao público florianopolitano o
oescacado orfeão do. vizinha cidade de Bmsque. na próxj
mn semana. E regente cesse Coral o maestro Aldo xneger.
daquela cidade que, em ncis,.\ Cnpital. aczcsentou-ee re

sendo o Coral de Floriunópolis, mês passado. no Teatro
Alvurc de Carvalho.

ESCOLAS MUNICIPAIS II: O "DIA DA PÁTRIA"

Esta aemann, os alunos era rédo escolar munlcipnl
Iniciarão uma série de solenidades que asstnatarâo a pas
sagem tia "Semana da Pátria", em nosso Municipio. As
rcsuvíd ...des culminarão no dia 7 de setembro, "Dia da
Incependêncta''. O Departamento Municip�l de Educa
ção p Cultura expediu, nêsse sentido, recomendação às

. -uessóras. para que cumprissem dispostttvos do Decrete
Estadual n.c 3.735, que regula taí , festividades. AS sole
nidades de caráter cívico-cultural e esportivas se estendem
por I.OÕ'1S JS estabelecimentos de ensino do MunicípiO de
F' -rtanópolta.

(ESCOLA DE MÚSICA DE FLORIANÓPOLIS

O Instituto Musical de S:lnta Catarinà, criado há a!-
gUllS fi. OS em Florianópolis, \',ti iniciar uma campanha no

p;�ntldo de dotar a capital eatarinense de lima escola de
1l,úsica.

A frente desse movimento, encontram-se o maestro
Emanuel PehlSo, o pl'Ofessor Areãú. o violinista Emilio
Silva .Júnior, o jornalista DontIécio Q9ares e o dr. Eduardo
Moenich. A refe.-ida comissão será recebida em audiência
pelo Governador do Estado, Sr. Cels!) Ramos, no próximo
dia 4, quando flerào estudadas as bases pnra a fundação
da Fscola de_MÚSica.

Hassls,
Inaugurou no domingo.

,lOS salões das LOjas Eletro
;ecnicas, nest.a c�pital HAS
�IS Ol!tra mo!o;tra de Arte.
Desta ve... porém, o Arlis·
ta mostrou-se em faceta

:'lava, "'m novo estilo. EvoJu
iU c'o traço p;tra ? gouache,
no meca.JÍsmo de expressar

;,U,lS insl:.iraçõe:-;; nao pa·
:ou todavJa, na estática par
�Icllla:' da pinluz-a como

-Unta sóbre tela; perma
�Ieeeu dinâmico, fixando
(' dinamismo da natureza
r� fez mais ainda: Fez �
.-\rte da sun terra: Fixou

'�ihas mares, tempestades.
?110ntànhas, nuvens. cêus.
M\lito� chegaram, com ad-

i1,ir::;.ção e com malor sur

preza ate, pois não advi
l�havam o ecletismo de HAS
SIS, como o nosso caro Má

rio Borco Galliani. a afir-
1'1ar que o Artista deu. no

l'slHo e na expressão, uma

,"alta de cento e oitenta

gmus. Mas não. Muito pe
lo contrál'io, HASSIS con-

tlnua o seu norte. sem es-

tab()!ecer port.o ou escala,
nunr�a se realizando plena'
n-ente para não estacionar
'-o depOis, consequentemen-
1e, n!'to tendo mais a velo
e!dade evolutiva direta. l"f'

rredi\", mediocrizar-se. Tem
a tod� fórca evitado isto.
e com sacrifidos enormes

m inseios e estudos e fez
bem porque faz arte den
tio d:l �ua pl"Opria evolução
'cm tnmo. Os' seus gdl1a�
1hes bem vendi�OS,·como se

�.ode �prepiar nos "quadros
resel'vedos" nesta e nos

'omp"ndos em anteriorei<.
"10 pl'Ímeiro dia, no momen

in da abertura. um\ deze
na já passou fi pertencer a

apI'eeiadores de Arte. E, se
Q.;undo as per>;pectivas. ano

tes do encerramento. mul'
('ado para o Sete de Setem
bro. não mais haverá tolas

pam rctorno de "recol'da
t50" ao atelier do Artista.
:.<ão boi cl'iUca, nem adis·
1 ica plenamente, porque o

cronista nuo conhcce tan
<r) o '''01',];' (!a:or Arte:'! 11em

li estru tura du� Ei:icolas e

�i.O-'i conceitos plasticos .

nem prSsoal, onde haverâ
f;uspeição d'amil.ade. O que
�( pode fazer é registro. ('

:�to se faz. Todos os Artis
Ias d:J. tela estarão contcn
t.:'s em nossa Terra: Assis·
'e:'1 junto ao;; seus sucesso.�

';essoais. mais Ulll suecsso

ao compa.nheiro de traba
_ho .. Contentes, por certo.
oe vez que· há, entre lodos
:� mutua compreensão, n

ll1utua vnloJ"ação e o lllU

�lJO PI estiglo. Todos bem su

�'edido, só admitem o suces

�o de cada um. E nisto re

jlou!<a úm alto valor a psses

�'ue vão fazer parte da bls
�')ria futura das Artes em

}::anta Catarina.

Há series de quadrOS no

�áveis, que deveriam se ad

quiridos em seu conjunto
!:ara bOa figura de fixação:
A Sede dos Ratone5. A Se'
·

.. -e dil SeITa. e outras. Es·
�{'s quadros represen�am
,1m momenlo da natureza e

um ponto alto na apl'een
. ão artística de HASSIS

I'lá, por exemplo. um Snú
Mateus a que ofertas sllbi
Iam ate algumas de:r.enas
c,e cruzeiros. :<!: pois um mar

(O de !mcessb. essa disputa
c_e CO:l1pras. O que se não
disputa para adquirir, o

r;uc S1il compro a preço ta
�elado. o que não permite
onc,)�'l"encia aquisitC'l'ja,
não pede certamenteinflu
. nciar a <ldmimção, nem.

":-ttnPOllCO influendar o

:;o;;t-o ou a sensibilidade ar

·�sti(:'l.. E os quadros de
BASSIS se disputam apre
·-os altos.
F agora mais oue em ou

.. as exposições. Está. assim
f e parabens. o HASSIS.
Edu sua expOl,içâo. na

cões Unidas para a Infân
cia (FISI) e é parte do A

cõrdo Geral sôbre Tarifas
e Comércio (GATT). Am-

__________--=::-___ n ONU - que são quatro- bas oreenteacões, embora

Empassada a Diretorio do ��:n�a���e�0��7t��aa ��� ��e::;��:;a�����:�e�c�::�
. ��t/Il��c�����geO���:ç��er:� ��:��I�����U�O:SC��I::ISN�;l Síndíccrto dos :Jorn'alístas B.�'nt� ;,:�,_i:;Õ�a.'_���_g,'ada_,

no

� Na posse dos membros que merecenem.a cererén- os meios, grangear para a dos, em tôrno dos tnterês-
'I da Diretoria do Sindicato da do cargo, em cujo exer- classe, através do presta- ces comuns da classe, den-

.,,:, dos Jornalistas Pronssto- crere já se me encontrava glo que o Sindicato desrru- tro das aplicações das leis
naía dc Santa Catarina, o na qualidade de vice-pré- te, a estima social e a ccn- uue regem a sua organiza
Presidente, Jornalista Gus- sidente, desde que, pela fiança dos que melhor nos cão no País.
tavo Neves, proferiu o se- inescrutável razão divina, compreendem. Senhores íorneustas: con
gulnte discurso: a morte tragara o nosso i- Nestas poucas palavras citando-os a que continu-
Contrades e eonsócios: nesquecível cornpcnnetro cue me permitem part.ícu- em na dignificação do exer

Reconheço que, ao ser e- Jairo Callado. E aqui me Iarmente agradecer a bon-' ciclo pronsstonat, devo-lhes
leito para presddlr o Sindi- têm os meus nobres contra- dade dos que me elegeram, frisar a minha confiança
cato dos Jornalistas Profls- des e consócios, para corres não cabem os enunciados em que terei sempre, como
stonals de Santa Catarina, pender a tão fidalgo dlstin- dum programa, que eu pc atê agora, o apoio de to-
não tui senão alvo dum cão, talvez nunca com o <leria resumir em um pro- dos. Dêsse apóio não pres-
gesto de elegãncia muito brilho que de outros, me- pósito só: promover cada Cindirei. Estou certo de

próprio dos espiritos cul- Ihcr aprestados de espirt- vez maior entendimento en que não peço demasiado a

tos e das almas generosas. to, rô-a de esperar, mas trc os jornalistas de Santa quem já fartas provas tem

Pertencendo a uma gera- sempre com a melhor von- Catarina r: reforçar os la- dado de companheirismo e

J ;!Oq�:, ������: ��:��p���= ����d�e :=�:��sà ���������; �s de solidariedade de to· nobreza de atitudes_:_
renta anos, acompanha as ele mim ausente por um cs DE PÔRTO ALEGRE PARA

Abraham SchnapJ, técnico de satélites meteorológicos de grandes e cada vêz mais forço a tôda prova e por
Cabo Canaveral, e,�amjna o Tiros III pouco antes de seu ;�::i���sl�:6ri:r��I�;���\� ��n:ul����S�:�\�e;���:sn�:: FLORIANÓPOLIS���:�::L::/!�V:Zoe;�;:;d1t:/�"lt�.':�h;r:����0�1�g:Z:::s I�! e particularmente da evc- tlições do jornalismo cata- OtVALDO MELLl

televisão e Outras càmaras intra�vermelhas, sendo o ter- Iucâo social e politica do PORTO ALEGRE, 2\ de Agóstn de 196\
ceiro satêlit,e meteorológico lançado ao espaço com -5xi"to Brasil - é narurar que se O Sindicato dos Jornalis- TELEVISAO: CURI CUMPRE ORDENS

pelos Estados U1Lidos. O Tii-o.� I e o Tiros II, seus »reae- visse, entre os jomenstas t as Profissionais não tem a Em seu último programa reia TV desta caouat. j vun

ceesores ainda continuam :orvitando em volta da terra. Lia minha idade, um dos penas, a acentuar-uia a CUl"Í, contratado para todas as quintas-feiras a-nu estac
_� ...;._,___�___________ Significação e-os objetivos. pelos patrcctnadores da tu-ma "Fogões Gct-si". cumprm-

II C
-

d D"a
fi caráter duma organiza- Jo ordens do Presidente JQ deixar de proceder ao "srl"lCu')

S omemoraçoes O I cão de classe, retvíndícado- semana:" decepcionando os teíespectaoores. J\lL;'t, e_"�J.

, .,

r a de dlrejtos pronssíonars p'oil>i""" de nmbtto nacional. Nad., de sorteios!
,

_II
e da posição que lhe cabe BRIZOLA NAO 'lUER FALl.R

do Maçou em 101·ovl e
�1O concêrto das atividades souerteoo pela imprensa local para éxp�ica( ).� muti-

, �'::il!���O:��m::��e�:i�o; :�'�f1(���,C;llu�Il;���t�1 r:sP����g��:�f1�B��:�:!��r�:� ��\��I��:
O Lira T, C., terá uma representante no Baile das Debutantes em dada época. A índlssí., r.curcrõncte de Punta dei Este, respondeu que no mcmen-

da Cidade de Rio do Sul,· conforme convite do cronista social j:���!;'�� ���i!�e ��c��me� ��:!�:li�)�:�l�r����n��::��t�e�:t������t:e s�r:,:�I:�II��P���
Melo Prats. oe jornal a gravidade du- ser a envrccto ao Presidente Quadrf!s.

:>arlnmento de Frankfurt ma profissão sôbl'e cuja COMPRA DA REAL PELA VARrG
llOnestidade e civismo re- A c.'n:pra da Real pela Varig, jâ do domiaio pú\.J!lco
pousa em grande parte a t: núi.icJa "'bomba da semana" está merecendo 1arl.o n"ü-
Ht.abil'.dade das institul- CI!5no jos jornal& de Põrto Alegre. Hoje se decla!'H qUe u

;;ões democratícas e o pro· direto, d<l Real concedeu entr,�vist[, qlte a open-,e.!o eSlá
gresso da patria. l:-rHt'C::-'l'I1ente feita, faltando ainda C:.certa: alg-lllu porme-'
Cert-o, esta na liberdade !lares. AS agénclas da Real serão praticament.e feCh,tda.<.

(e escrever o que pcnsa ilJdmbe a de Florianópoli", que pt>.ssara a ser adm:lli�_
\}!'eclsamente uma daI) pre!'- tra:!a pela Varig.
!'Jgati'i':ls que não podem PROTESTOS CONTRA ;\ ALTA DE PREÇOS
fultar à dignidade do exer- MOVIMENTAM VARIAS CLASSES
(,lclo da profissão de jorna- Fal,lndo ontem à noite, ,��n sua l·esidência. ao Dtu,n,)

ÀF,·tf\· Nã0....2!Z.Iia.J1el àquela. de. Nuliclas, o sr. José Carlos Azer{'cto_ presidente da t.-,,�ç-
lunçaú de elevado civismo dação cios Ferroviãrios Sul R:.j Gra'ldensen e da lntet"s'
o homem de imprensa quz �indkf1:, declarou:
:-t divorciasse duma funda-

._ A onda altista que "e vem verificando, notadar"'Ll"
p.1ental conquista do espi- te n'l� gêneLOs de primeira nc::essidade. como leite, C3.n�".
tito humano, que ê a liber- pão, te'11 que ser contida. NO"l3a C:_lmpanha ê séria. Am.-
ciade de conciência e a fa- l.hã á noite, esLal-emos traçantio d:retrizes. E nosso j:,t"r).

. uldade de er-pressâ-la sem r,ó�j:,) mobilizarmos tôbas as classes, inclusive estudarll.f.�
'ece10. Mas I:eside nisso, � donas-de-casa c exigirmos medidas de profundidade' C,)ll_

Pouco depois, em Dres- -:arece, uma das mais aceu trn c,11,;m de dIreito. Acredito me::;mo que quinta-feir'l já
den, na capital da Saxónia, tuadzs responsabilida,dea pol;;samos fazer dar enlrada na Justiça a um mandado dI""
os radicais e liberais ronse- Cle quem se propõe, no jor- segur:1nça para anular os novos preçós dos ingre;;sos d·

Guirall1 formar um novo I aI, intel'pretar aconteei- emema. Exlgiremof., tambêm, uma revisão nos "preços ri,t

govêrllo. O Rei da Saxónia Inentos, orientar a opinião farinha e do pão qUe foram ::levados muito além do qn J

tcve que fugi!'. Mas pouco pública e julgar a atitude r"sião obl"ig-alldo as instruções do preSLOente Jãnio Quadro.�
alheia quando tenha esta
qualquer parcela de reper
c'lssão na vida pública e

,lo.! histórica
É que, se a liberdade, te·

::'á de baver em ouem a I"ei
"indique um alto senso de

compostura e uma clara e
. àvertida conciêneia do ãm
lJito moral para alêm do
'lual SI' espraia a licencio
sidade e compraz subalter
!:idade das paixões e dos

hlterêsses'mesquin.hos.
Suceclendo frequentemen

te Que os julgamentos se

!7eneralizam demasiado, é
evidente que cumpre vigie
mos o terreno que pisamos,
.\ fim de que não Incorpo
ramos na. sentença fácil

dOs,_ que não se dão ao tra
balho de discernir quallda
aes. Dai, a conveniência de
que procuremos, por todos

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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EXIJA A
NOTA FISCAl
DE SUAS COMPRAS! .,. E CONCORt� A� f

�ORTJ!'Og EM JUNHO f mEMBRO

DE SEU TAL,.A·C \/A�.� 1 MILHA�O I
.. il.i., it. ,_ e: ,,._" IW� lá

�IVJÃt-'/
'------------_._---- ------ - - -- -- - ---"--

Tioque suas "ofas aM o (113 �lo de novembro de 1961, nos diversos Postos d; Troca da Cidade.

NOTA: - São válidas para o próximo sortei o, as Notas expedidas durante o período de

1.0 DE DEZEMBRO DE 1960 A 30 DE NO VEMBRO DE 1961.

Comissão Central de Compras
PARECER CONCLUSIVO r-cm entlutageru automá- e Cultura da euu-rnretona Bxcta..

uca, etc. ao preço unitário i\dministrativn, do Servi- Henrique Arruda R:-.-
Concorrência Pública nc 8 de CrS 94.807.00, ou 2 (dois) co de Fiscalização da Fa-

Senhor Secretário:

A Comissão Central de

Compras, ínsütutda pelo
Decreto no SF 26-05-61/113,
atendendo as disposições
baixadas por V. Bxcia. em

Portaria nv 160, de)5 oe

junho do corrente ano, reu

niu-se dia 18 do corrente

mês, às 10.00 horns, na sé
de do Serviço de Ftscaltza
cão da Fazenda, para apre-

ciar e julgar as prospostas
i"presentadas à Concorrên
cia Publica nO 8, que se

destina a adquirir dois (2)

mimeógrafos para o Servi

ço Públir:o Estadual.

Con,pareceram à Con

corrência as seg\llntes fi r-

u) MACHADO. & CIA.

S/A. COM. E AGSNqIAS
b) REMINGTON 'RAND

no �1iA'SIL' S7A��' I ( ,

lO) A propo:;;ta da firma
MACHADO & eIA. S/A.
Comércio e AgênCia desta
Capital, em resumo foi a

seguinte:
2 (doIs) mimeógrafos a

Unta !1larca ROTO, modo
420 de fabricação alemã,

GRAÇAS
O.J.S. Agradece uma

graça alcançada

EXCELL, uma super bi-

ctcrete fabricada sob a ma

is moderna técnica, enccn
vi-am-se a vence na RAI

NHA DAS BICICLETAS -

Rua: consetbeírc Mafra,
i54.

,....-
, -

'}.r( - 'Domingo

DEPARTAMENTO DE SAÚDE Pt'!BLH:A
PLANTÕES DE FA Y..ACIA

AG'CSTO

26 - Sábado (tarde)
27 - DomingoI

/,

"""'a.rmlicla xoturne, Rua Trajano

r'arn-ácta .....-i{,(· .. la
j-urmúcís Vit::'l'ia

I'ruça '.5 de Novembro
Praça 15 de Novembro

O plantão noturno será efetu ad') pelas rerméctas sto. Antô :n\ú, Vitória e Noturna.
O plantão diurno compreendi do entre 12 e is.ao hs. será ef etuadccpeía f ...rmácra Vitória.

ESTREITO

20 - Domingo
27 _ Domingo

o plantão noturno será efetu ado pelas tarmáchs do oan te, Irldiana e catartneneo.
A presene tabela não poderá ser alte:-ada sem prévia autor reacãc dêste De"part�ento.

VEHDf- SE
...rende-se o Salão Bnlsl:,

rnsütutc de Beleza, com óti
ma rrequencta, venoe-ee,
também, só o ponto. 1.4otl·

"O de mudança. RUI, dos

!Ihéus, n ..... 2. 'Tratar
.ccar.

venda, reparucões inferes

sacas diretamente na aqui
sição cios mlrueógra íos. ou
reto da Concorrência acr

ma mencionada, e, ccnst
r'erando que os preços no

tactos puru c mnnoõgrnros
ucíunado a orctrecídcee,

----

�:��;:�c���' �ll�C eXi�:�����: Dr. AyrloR Ramalho
de ordem udminlst.rutivu, C��::�:a�E �e��_4���ã
rão os mais vantajosos,

com hora marcada pelo

m;rca(���TE��:�g����� RE S O L V E tet1f�;I�;:�7::� 15,30 às 17.30 ..

�20. elêtrico. podendo ser horas.
acionado manualmente, T�l�di:;N�fi��a R:::�� COI'!'.I<!tól'lo: Rua Nunes

����t:n!��t����e�:�, i:t��ir:;; S/A., desta Capital, como \1��e��:êo�c�a� l�u:nd��dn
preço de Cr$ 222.600,00 por vencedora da Concorrência Roma, »3 _ T,'l,;.f"ne 27St

--------

unidade'; ou 2 (dois) mi- "Pública nO 8; devcndo f01'- Música e Romance
meõgrafo!i marca GcsteLner necer dois mimeógrafOS de
Imod. 320, elétrico. podendo marca GESTETNER, modo Qualidade e máxima re·

tcr acionado manualmente �20, acionado eletrlcamen- slstência, cqracterizam as

com ent.lntamente aut.�mó.- le ali manualmente.
. Dr,� "IJéJiq.;_ ..Fr.e._ilas. ,.

bicicletas EXCELL - RAI-

Oco, etc. ao preço.de CIS. Sãq e!ita Senhor Secrel.â-I" il!_ ...�.' �

, ::-IH,A nAS B:Ic1t:LETAS
174.900.00 por �mldade; ou 1'10 as conclusões a q ... lVJ.edlco da, Maiernl-, Rua: Conselheiro Mafra,
2 (dofS)' mfnte6gram's m'!l:t!'"" t

('hegou a Comlssã.o ce�: da"_ e Carmela Dutra
154:

-

...'�
ca GESTETNER, modo 105, traI de Compras que, em
portátil manual, compacto, cumprimento às dispOSições
eqUipado com alça trans- da Portaria na 16!). de 15
portadora, etc, ao preço de de junho de 1961, leva a

�;:z:�!5�;�t�e:r_u���:d;� eievada consideração de V.

E para o modêlo :mo, uma
yara pronta entrega e o

outro em 90 (noventa)
cias.
A Comissão Central de

(;ompras, face as propostas
acima enunciadas, presen
t,e OS expedientes anexos.
da Diretoria de Cultura,
da Secretaria de Educação

mimeógrafos a àlcool mar
ca CENTO, modo 225, de
Jab ..tcacão alemã, etc. ao

preço unttárto de ·CrS ..

84.250,00. r-eec de entrega
20 cttas nrós a confirmação
co pedido.
20) A preposta da firma

REMINGTON RAND DO

BRASIL S/A. desta Onpf
t:t'i foi, em resumo a seguiu
te:

A RAINHA DAS BICICLE
'!'AS, alem de um comple
to serviço de reformas,
pinturas, concertos. soldas,
conta também agora com

um perfeito serviço de

VULCANIZAÇAO de pneus
e câmaras.
Rua.: Conselheiro Mafra,

154.

REPRESENTAÇÕES
,

Firma atacadista no ram� ele Peças e Acessórios para

automóveis, sediada no Rio de Janeh'o, procura Repre
sentante ou Firma registrada, de comprovada capacidade
de vendas e dando referências, para o Estado de Santa
Catarina. Cartas com os devidos detalhes para M. GOMES,
Av. Rio Branco, 128 - 15.0 - Sala 1.507, Rio de Janeiro,
Estado da Guanabal'a.

I -;U-;LO-;, o�n;q; v;J"e ;r 2�
- - - - -

:
I RAINHA LAS BICICLETAS - Rua: Cons. Mafra. 154 J
1--------- ,

--t

I 30 VAGAS SÕMENTE
VOCE NAO Th • ......: AINDA O OUHSO GINASIAL?
F:>'ia-o em mer..?s de um ano freqnentando as aulas _

de pl'!)paração aos candidatos aos 'exam�s pelo Artigo 91,
;la Instituto D. Pedro II.

ótima orientação pedagoglca - Ensino aitamente

especla}izado - Garantlo de exito c síltisfação quP. v0ce

com!,l"ovará,
Inicio de nova turma em outubro próximo.
I:tformações à r.:a Nereu Ramo! - 39, (3rupo Hc-

dêlo Dias Velho), Exclusivamente das 19,0(1 às 20,00 ho
.

ras diàriamente.

Presidente
Rubens Victor da Sil-

Membro
Alfredo Rusai

Membro

DOENÇAS DE :::lENHORAS
PARTOS - CIR1.,'RGIA

CLlNICA GERAl,
Ond.as curtas -

Eletro-coagulação

1----., ---------1
J DUNLO'P \
I Os pne:!s DUNLOP oferecem qualid ade e resl:!tência. J
J RAII\lHA DAS BICICLETAS - Rua Cons. Mafr;.., 154 j

1 - - - - - -- .- - - - - .- - - ;

31/8,'61

,barraquinhas f'e quentão.. em luar
de agôsto ... de 26 do corrente a 3 de se

tembro. Bebidas, galinhas 3iisadas, bingfJ
com prendas, mÍlsÍca::;, 1!tc., et�., em Saco
dos Limões, pró Mat�iz Nossa Sra. da Bôa
Viagem, às 19,30 hs ..

,1-
- - - -

D-U -; L�;-
- � - -

-I
I Os pneus DUNLOP oferecem qualIdade e resistêncIa. I
I RAINHA DAS BICICLETAS - Rua Cons. Mafra, 154 I
1- - - - - � - - - - - -'- - 1

JUIZO DE nraarro DA
COMARCA DE BIGUAÇU

rr _. 4
EDITAL DE ClTAÇAO
COM O PRAZO D� "TRIN

TA (30) DIAS

-\
O Doutor Jaymor Gui

marães ccnaco, Juiz de
Direito da Comarca de
Bíguaeu, Estado de Santa
Catarina, na rórma dn lei,
etc ..

Faz saber aos Que o pre
sente edital virem ou dele
connecímento tiverem que
por parte de ROSA MARIA
DE SOUZA, por seu assis
tente judiciário Dr. �các!"
zémro da Silva, lhe roi dt .

r-ígida a petição seguinte:
Exmo. Sr. Dr. Juiz de Di
reito da Comarca de Bi

puaçu. Rosa Maria de Sou
za, brasileira, viúva, de
prendas domesticas. resl.
dente e domicl'iada em
Rio Caveh-a=, neste Munl
cipio, vem, por seu assis
tente íuctctàrto mrra as·

srnedo. promover u m n

ação de usucapião, para c

que expõe e recuer a V.
Exa.: 1 - A Suplicante
tem a posse mansa, paci
fica, continua e Inlnterj-uu-,
tamente, sem oposição nem
contestação, e CQm o "anl
mu.:: etomtm'', por si e seus

� ftntec�sores, ha mais rrê
vinte anos, de cm terreno
situado em R;n Cavetrus
:;: - O retendo ter-reno me

de 39 m. de frente, tendo
o lado Sul 35 m., o lado
norte 48 m., sendo a ltnha
dos fundos um:t curva de
47 m .. A área e de .<.

1.620 m2. Confronta nl.

frente, a oeste, com a es
t.rada federal, sul com ter

ras de Manoel Emidio OI!

veira, norte com as dp.
herdeiros de S�dre e fun
dos a leste, parte com ter
ras de herdei�os de José
Olivelra e parte ('om qu.,em
de direito. O terreno é to-
do cercado, por cerca (I:e

arame, na frente e de gra- -----------------

vatás, no resto do perlme.
troo 3 - A suplicante tem
fi posse, por si, desde 1052
quando adquiriu de Gu
mercindo Manoel Ferreira
o qual, por sua vez teve a

posse desde 1945 quando
� adquiriu de José Anter!)
da Silva e sua mulher que
tiveram mais de 10 anos
de posse. 4 - Não possuin
do titulas legais, quer a

suplicante adquirir o do
minio, de acôrdo com os

artigos '550 e 552 do Códt
go Civil e art. l° da 1�1
n. 2.437 de 7 de março de
1955 e ni:l conformidade
dos arts. 454 e seguintes
r'!o C.P.C .. Assim, pede e

requer a V. Exa., se digne
ouvir as testemunbas ar

roladas no fina( e que
comparecerão independen
te de intimação, sendo fei
ta a justifkação iuiclal, e,

jUlgada esta se p�oceda de
acõrdo com os artigos da'
Lei Processual, acima men

cionados, sendo citados os

conjuges dos confrontan
tes, em sendo o caso, ci
tado o dr. Promotor PÚ-'
blico da Comarca, para,
após. os trâmites l�gais,
ser a presente julgada.
procedente. POl' V_ Exa.,
data venia, pOdendo a su

plIcante adquirir o neces-
sário titulo para a trans .. - _

crlção no Registro. Protes
ta por todos os melas de
provas em Direito permi

tidos e, desde jã. requer o

depoimento pessoal de
contestar, sqy

Dr. Héiio Peixoto

Advogado
Rer!1êncta - A1am�a
Ad')J�u Konder, 27 - Caixa

Po��al, 406 - telefone 2422.
F,scrttórlo - Rua Felipe
Sch!:lidt, 37 - 1.0 tl.ndar -
Sala oi.

Consultórlú: - Rua Victor

Meirr'!es, 24 - das 4 às 6 hs,
Resldencla' - Rua Santos

Saraiva, 470 - Estreito.
1<'ones: - 23-22 e 63-e7.

CO�IO E GOSTOSO
O CAr.É mo

Evite as iucl,)venlencias
de ultima hora, leve seu

triciclo para a refQrma
de natal, quant'l antes
n,

Rainha das BlclcleMs
- Rua: Conselheiro

Mafra,154,
.""

-.___,_.-..----.........

LEIA
Panorama
A REViSTA 00 PARAt-4A

em tôdas as bancas

as penes legais. Para ereí
to de alçada dá o valor de

CrS 2.100,00 e P. deferi
mento. Blguaç'ü, 25 de fe-

vereiro de 1958. (Ass.) Acã- _

do zélnio da Silva. Rela

cão das testemunhas:
Gumercindo Manoel Fer

retra, Geraldlno Marques
ce Amorim e Manoel Joa

quim j'erretra. DESPA
CHO: _ A. Designo o dia
27 de março, do corrente
ano, para ti audlenc!a de

justificação previa da pos
se. Ciente o Dr. Promotor
P li b I i c O. Big., 28-2-58.

CAgs.) J. conaco. Juiz de
mretto. SENTENÇA:
Vistos, etc. Homologo, por

sentença, a justlficaçio de

ne., em que 'e requerente
Rosa Maria de Souza, pa
ra Que surta os efeitos de

direito. Cite-se, pessoal
mente, por mandado, os

conr-ontantes do terreno
em questão e. por edital,
na fórma da lei ,os ínteres
r-ados Incertos, para to

dos, querendo. contestarem
o pedido no prazo legal.
Sem custas. Bíguaçu, 16-4-

_

58. (Ass.) Jaymor Guima
rães Collago, Juiz de DI

retto. E para chegar ao

conhecimento dos Interes

sados, passa o presente
editai com o prazo de trin

ta dtrrs que será publicado
c afixado na rónua da lei.

Dado e passado nesta Ci

dade de Bíguacu, aos de
zessete dias do mês de

abril do ano de mil nove-

centos e cinquenta e oito.
fassJ Pio Romão de Faria,
Escrevente Juramentado o

datilografei e subscrevi.
Blguaçú, 17 de abril de

:958.

(Assinado) Jaymor Gui
marães CoUaço - Juiz de
Direito. I

Confere com o originai
alixaco no lugar de cos- AS ]i'AMOS1\S VEL·A$
tume. O Escrevente, Pio" ACHAM·SÇ; A Vl!::\I'DA
Romão de Faria. '�,NGt{.- Hl1a Vitc,j" 1\Jej-

27-29-31/8 r-elh�s 11.0 H.

Dr. Henrique Prisco

Paraíso

Médico
OPJ;RAÇ6ES - DOENÇAS

DE SENHORAS
Clinica de Adultos

Curso de Especialização no

Hospital de Caridade. A

tarde das 15,30 horas. em

diante no consuttórt-, à.

Rua Nunes Machado, 17

.. elej. 27�6,"", Reaídêncía c-.

Mariano de Andrade) . Con-

sunas : Pela manhã no

Aosp:tal dos Servidores de
Esta:io. (Serviço do Pro!.
Rua Marechal Oan 1 d'Eça

esqui-ia da 'rtracentes
"1..°141 _ '�.::ef 3120.

.

.1)

•
.,. ,

-

,

M' S DE SETEMBRO

DIA 6 - às 20,00 horas _ Soiree em b,enelício da Cam-

DIA
panha Nacional.do Câncer.

10 - às 20,00 horas - Festa d'� Encerramento e elel·
ção da Rainha dos II Jogos Abertos de Santo.
Catarina.

.

23 - às 22,00 horas - Soirêe da Primavera, com o

famoso conjunto de Norberto BaIdauf de Porto
Alegre.

_

DIA

Leia Revista Luso-Brasileira
SENSACIONAL - NOVIDADE -

MAGNIFICA
á Venda o terceiro número

LEIA

o PRISIONEIRO DA MONTANHA
o RCMANCE MAIS F.ASCINANTE, FATRIOTIr.O E

CONSTRUTIVO QUE JA SE PUBLICOli NO BRASIL.

L O T E
V.ENDE-EiE,.1. LOTE COM 402 ME!J'ROS QUADRADOS

SITO A RUA lJRBANO SALE�.

TRATAR FONE 2391 - ocr EU.-\. DON JOA�.UIM lH.

J�i/ �1:;, ·""'IIio1Iillo""'IilIoll�

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Faça uma visita ao

Magazine Hoepckel�

peça detalhe
'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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"A grandiosidade dos II Jogos Aberl os de Santa Catarina, está representada principalmente no fato de ser uma competição eminentemente amado-
rista e servir como élo, entre os desportistas das mais longínquas regiões doEstado de Santa Catarina, que na prática do esporte encontram motivos pal'a
estreitarem os laços Jle amizade que unem todos os catarinenses." Reportagem de Maury Borges. __iii<'"�........�

Ney Walmor Eu_ner, do mais, posSUi uma outra !enUnino e masculino. vo- Fpolls., a séde dos II Jo- P - Com\) antevê o êxl,
foi Um dos primeiros no- grande vIrtude: ser pon- lelbol masculino e ciclismo, êos Abertos, outro propô. to dos 11 JogOS Abertos de
mas a ser lembrado para derado nas decisões. Sem embora nas demais moda- sito nâo o moveu senão ..Santa Catarina?
trabalhar na Comissão dúvida, um elemento 1t,a-, tídedes seja indiscutível- colaborar com essa inicia- R _ znconwemo.nos hã
Central Organizadora dos lhado para o cargo. mente sério concorrente. I tíve, para incrementar ca- três dias do iníciO dos ío
II Jogos Abertos de Santa Mas, o presente comen- Em esporte reune maiores da vêz maIs a prática do soe Po€lo que se observa,
Catarina. Seu trabalho, tário transfigurou-se quan possibilidades para ser a desporto, como atividade o trabalho da Comissão,
desenvolvido com cons, do o repórter após tomar grande vitoriosa dos II sadia e de alto vaíôr adu., Organizadora, da qual mo
ciência e responsabilida- conhecimento das raspes- JOgós· Abertos de Santa cativo. Afinados dentro desjnmenje faço parte, ar,

de, seguido a risca, ter- tas proferidas Pelo atual Catarina, não só pela alto dêgSe propósito, Os mem- cancerá seus objeÔvos a

IIaram-lhe um dos elemen- Secretário da eco) resoj, grâu de .desenvolvimento bras da Comissão Orgarrí- podemos augurar integral
tos indisPensâveis em veu publicá-las na integra, qUe OS esportes já atingi- aaôcra dos II Jogos Aber- sucesso para os Jogos, nâo
qualquer compc,tição de ta em caráter de entrevista. ram, como também, pelo tos de Sta. Catarina, não só pelo grande' numero d
manha grandiosidade. Ney, Vejamos: carinho com seus atlétas têm medido es,orçõs para concorrentes, como tam-
demonstrou e COnfirmou o P - Quais as modenda- estão se preparando para que o objetivo de S. Excia. berra pela -extl'aordinari!t
que dissemos em cempêti- eles Que Fpolls. tem maio_. essa magna competição seja plenamente atingido. receptivtdude do povo da.

ções anteriores quando seu rea Possibilidades de víjô- P - Como caracteriza P - Olga algo sôbre o capital pela sua realização.
trj3.balho poude Ser reco- ,ria? Por que? V. Sa. a realização dos II desfile de abertura? P _ Cite as principais
nhecido e .devidamente R - Os esportes em JogOS Abertos de Sta. Ca- R. _ Os cuidados que colaborações com que COJ1-
analisado. Eis porque seu que Fpolis. tem maiore�s tarina? o responsável pelo Desfile, tau por parte das autori_
nome de inicio foi Iem, posslbUldades no nosso R - Quando S. Excla. o Coronel Teseu Muniz vem

.

dades?
brado para ocupar o cargo entender são o besquetg- Sr. Prefeito Municl�al dedicando a este setór, as- R - A culaburação das
d<. Secre!ário Geral. Além boI, futebol ele salão, tênis desta Capital, trouxe para segura inte'gral sucesso pa- auturidades ja era espere

ra a grande parada e a da pela C. Organizadora
população da Capital terá. dos II Jogos Abertos dê
oportunidade de assistir Sta. Catarina, c não cena

algo de inédito. titul para nõs surprêaa,
P _:_ Apoute o provável pois tôda::; elas têm a me,

vencedor para Cada moda, lhor bôn vontaôe com as
l1dade? cobas (lo esporte.
R - Dentro do esporte P - Está tudo pronto

é possível fazer, com al- para a grande coucenun-'
gumo. margem de sucesso, cão de atlétas? Falta algo?
prognósticos sôbre o resul- R - Os II Jogos Aber

tado de qualquer compeu, tos dc S�. Catarina, obe
cão desportíva e assim decem a plalliCicaçao da
apontamos como prová- qual a CCO tem procuradu
veis vencedores: Basqua- não se afastar. Os proble
tebol _ Florianópolis; Vo- mas inicialmente de tôda
lelbol Masculino - FI!'ria- ordem, foram sendo remo
nópolis; Voleibol Femini- vidas paula�namente e 'á
no - Brusque; Futeuol rte agora apenas pequenos dc-

M iss Drasil �resente aos Jogos A�ertos
Vera Maria Brauner, tura dos II Jogos Abertos ligada ao metier, que se-I

Miss Brasil será genurmen- de Santa Catarina. Nêsse guiu via aérea,

diretamen-lte convidada para. estar sentido a Comissão cen- te li Põrto Alegre. Acredi_
presente ao grendtosc de�_ tral Organizadora, proví, ram os dirigentes da. eco
file marcado parI:!. a aber- dendou a ida ele pcssõa qUe Vera aceite o Convite.

Santos, concentra as atençôes dos desportistas
o maior aceutenmento eStara preliando em Blu- Como nota pitoresca à diante de uma platéia ca, que Os jogadores e d'lrlgen- Palmeiras E. C. por ter si-

esportivo de hoje, em todo menau frente ao Olimpico parte do escetáeuto deve- tartnense, desde que pas- tes do Santos .serão hcme, do o clube que COnservou
o Brasil, para Os despcr- em match elos mais aen- mos registrar que s""€rã es- sou a integrar o onze ra- nageudos. Tambtril dentro maior número de partidas
tístas de Santa catarrna, sRcIonais. O Santos estará ta a prImeira vês que o meeo ela Vila. Antes ao Co- destas solenidades Sftrá sem perder em número de

será. sem dúvida a apre, 'se apresentando C01l'J to- ataCRltte Mengálvlo, cata- tejc haverá diversas sole- efetuada. a entrega elo tro- doze.

scntaçáo do o€squadrão do dos os seus titulares in-
.

rlnense, estará jogando nidades, oportunidade em féu Carlos Bonetti, ao

Santos Futebol Clube, que clusive o "REI" PEL.t. -=-=-==-==:---------

Cronistas daACESC terãoOLlMPICO RESPONDE 'A GUARUJA'

;��a�":o,i�;��:,:�Et� livre ingressonosJ.Abertostermos em mensagem te, A dh'etoria da Associa. tivessem ingresso livre 1961. quaisquer soricitações v,er-
legráfica: ção dos Cronistas Esporti'- nas dependências do está- Sr. Presidente bais de PeSSõas não ligadas

vos de Santa Catarina, en- dia da FAC, por ocasrão Acusamos o recebimento à crônicg elespor.tiva deste
"Concordamos entrega viou ofício à. CCO, solici- dos II Jogos AbertoS Eis do nosso oficio n. 36/61 de Estado, QUe se apl'esenta_

Taça Bonetti dentro da tando qUe Os cronistas a8- na íntegra o oficio l'-espos- 25 do corrente, cujos dize- rem Como tal.
nOssa programação jõgo saciados da entidade de ta .da CCO: reS mereceram nOssa me_ Aproveitando a oportu-
Santos. Olimpico." classe, que Colll�:rega a na- OF. N. 88/6 lhor atenção. nidade para solicitar por

ta dos cronistas esportivoS, Fpolis., 26 de agôsto de Sõbre o assunto infor- seu intermédia a integral
mo-VOs que (lS cronistas colaboração e cober.t.ura
esportivos filiados à essa dos dignos membros da
associação de classe, terão imprensa escrita e 1nlllda
livre ingresso em todos dêste Estado, apresenta
OS locais dt" disp.utas dos mos nossos

.

protestos ele
II Jogos Abertos de Sta. elevada ,eStima e colãbora_
Catarina, mediante a ayre_ ção.
sentação da carteira kie WALDEMAR SALLES

O Departamento Espor
tivo da Rádio oueruíé dí
rtgíu oficio à diretoria do
G. E. Olímpico, tornando
oficial o ato da entrega.
(lo troféu "CARLOS BO

NETTI", ao Palmeiras.
deu tro das festividades
quc antecederão ao enCOn_

tro Olirr.pico x Santos, na

manhã de domingo, opor. _

tUllidade, em que p:J.demos Embora a reportagem

conheCer o real poderio c tentasse colher os moUvos
as p(lSsll:)i!ldades do COu- que levaram o .treinador a

Junto citadino naquelas proceder de fórma tão vlo

disputas a se iniciarem 110. lenta, não conSeguiu pais
próxima sexta-feira. o próprio treinador fêz """"'"__

--'- _

XXXX:xxx questão de manteV=se mu-

Rapidamente, podemos do ante as Perguntas da

dizer que na estréIa o se_ repor,tagem.
lecionado chegou a deCW- xxxXxxx;

cionar pois jt.mais chegou A �leção de atletismo

;I imprimir um jôgO certo continua a contar com

e concatenado. Por_ no problemas com vfstas as

segunelo préllo, a atua� e disputas dos II Jogos
o rendimento da equipe foi Abertos ele Santa Catari

bem melho,r e agrallbu aos na. Luta portanto o trei
torcedores presentes, in- nadar Edgar Arruda Sa_

cluslve a própria reporta_ lomé com alguns proble-
gemo mas que deverão ser solu-

xxxXxxx cionados dentro dos próxi_
O treinador Hamilibn mos dois dias.

Platt, logo .após o cotejo
realizado frente ao Ma

c.kenzle, solicitou tm1 cã
riiter irrevogável, a sua

dispensa de treinador do
selecio'nado florIanopol1ta
no de basquetebol.

xxxX:.:xx

O sr. Waldemar Salles.
falando a reportagem de
clarou que não concorda
com ci pedida ele diSPensa
do treinador Hamilton
Pkt.tt jã. QUe V. Sa havia.

assumido eomPtomisso com

a CCO de dirigir a equipe
até o final das disputas.

"""".""
O atleta Tonga, também

demonstrou de.sejos de
oficia.lizar li elireção técni
ca., o seu pedido de dis
pensa do"conjunto de bas
quc.�cbol, tendo inclusiVe
se dirigido à !têde da CCO,
instalada na estádio da

FAC, para redigir tal do
cumento o qUe foi impedi_
do pelo sr. Nllton Pe·relra.

A seleção de basquetet>ol
da cidadc qUe se prepara
para as disputas doS li

Jogos Abertoti, finalmente
conheceu um podcroso ad

versarlo no elencO ,do Ma
ckenzic da Ouanàbaraj que

- serviu como "spaITing"
na .noite de sábado € na

cidade encontra-se cm

principio de crise, pois
confórme noticiamos,

.

o

treinador Hamilton Platt,
solicitou demissão em ca

.
_

ráter irrevogãvel enquan*;o
que Tanga também ele

monstrou desêjos de pedir
elbJ.pensa do selecionadO
na qualidade de atléta.

xxxXxxx

BOLUIM N.O 28

:xxxXxxx

Os problemas que apon
tamos aclma sé referem
ao sc.l:ôr :masculillO ja q_ue

no feminino tudo caminha

nomnalmente estando o

professor Arruda Salomé,
sutisfeito com o rendimen
to das atlé.tas atê aqui
apresentado.

-

xxxXxxx

Sylvio Juveneto dos San_

toS continua sendo o gra

Ve nroblema com que con

ta o responsável pela nos_

sa. €Qutpe de atle.t1smo.
Como devem estar recor

dados OS desPortistas, Syl
via foi afastado dos trei
namentos por contusão,
não mais retor.ijando.

""""=<

sócio. Presidente
NEY WALMOR HUBENER

Secretário Geral.

Salão - Florianópolis;
Atletismo Masculino -

mumcnau: Atletismo Fe
minino - Blumenau; 'TP

nis Masculino _ Floria

nópolis; Tenis Feminmo _

Florianópolis; Xadrêz
Joaçaba c CicUsmO' = La�

Jes.
P - Cite os pr;:1cip.tis

adversários dI'! FpoJis. nas

cliver:;as categqtias?
R - Basquetebol _ La

jes; Voleibol Masculino _

Concórdia; Voleibol Femi
nino _ Brusque; F�tt:l:ol
.(le Saláo - PalhoÇa; Atie.
tlsmo MuscuUno - Blume
nau; Tenis Feminino_
Blumenau; Xadrêz - JOa
çaba e Ciclismo - Lajes.
P - Como destingue o

ll"abalho dos trein:1ebres
das várias seleções de Fp(/_
lis.?
R -

�
AS pessoas encar

regadas dos treinamentos
da representação da capi
tal s6 mer.ecem elogios pc_
la dedicação com que es

tão prcparandu os nossos
atléta:; c não tonho dúvi

das dc que o trabalho dês_
ses desportistas....

será re

compensado.

talhcs deverno ser sU"pc
rados.
P - Diga alguma coisa,

a 1Ill2is, que goSt.lrla dc re
latar?
R - Quando se trabalha.

em equipp. é Perigoso des.
tacar nOll1es, pois poderlu
mos oometer injustiças.
omithl<lo algulls nomes ·en

tre Os munas oue vent
dando o melhor dos seus

esforços para assegurar o

sucesso .(los jogos. Entre_
tanto, nunca sem demais
realçar o trabalho desen
Volvido pelo deputado Wal

«eOlar Salles, nosso Presi_
dente, pela atuação que
vem desenvolvendo à fren
te da Comissão CCntral
Organizadora.
Foram eslas aS respos

tas do SI'. Ney Hubencr.
Secretário Geral da CCO
para com a reportagem
que acabamos de publiCar.
Novos dePOimentns dc al.
tas autoridades do esporte
catarinense aqui dcsflla
rão, nestes (lias que an

tecedem ao acontechnento
máximo do esporte barrl.
ga-verele.

---_._,

ICARO PASSOS "MATOU SAUDADES"
O cllpitão-tenente Icaro especialmente para assis

Passos, qUe teve méritos tir a grande fes.':a é:wor
incontestáveis na luta pe_ tiva, aproveitan«o a ocu

la reConstrução do estádio sião para ''í11atar sauda
da FAC, o que afinal con- des", revendo amIgos. O
cretlwu-se sábaelo, com o ilustre elesportista sorri_

pÚblico iotando aqúela dente e feliz, manteve
praça de espor&eS, elesla..

-

eorelial palestra com·a rc- J
COU-Se do Rio de Janeiro, portagem,

OFERTAS ES'PECIAIS 'A (,(,0,
A Comissão Central Or

Iganlzadora dos II JogoS
AbertOS de $ta. Catarina;
vcm de contar com 'a cola_

boração da. TAC-Cruzelro
do Sul que oferecetl :três

paSsagens Porto Alegre
FPolis.-pórto Alegre, para
que os ãrbitros gaúchos,
Franco Conti (CaciqUe),

Ivo Ribei4:o, e prof. JustI
no Martins, estejam prc
sentes a grande fesLa. 'Tum
,bém a Açucareira Catari_
nense ofereceu alguns qui
los de açúcar. O lll_,;tituto
Brasileiro elo Oufé 4eu Sua

colaboração, ofertando 100

quilOS de café
...

PAPEL TAMBÉM E' COMIDA

O selecionaelo de futebol
d.e salão que deveria reali_

zar testes frente ao Alvo
rada de Curitiba, nos fes
tejos de reinauguração do
e�tádio ela. FAC, teve sua.
exibIção cancelada COln a

PREÇOS DE INGRESSOS PARA OS
JOGOS ABERTOS

A Cumlssão Central O.g:l.llizadora dos Jogos Abcl"tl3,

depois de ,ellnlda resolveu estipular os seguintes Pl'CÇOS

para as dlSput�5 GOS Jogos !�bertos a serem realizados na

F.A.C.
Cadciras .. CR$ 50,00
Cavalheiros, . CR$ 30,00
Sra., Srta., Estudantes e ,

Militares não graduados .. CRS 20,00
Crianças Acompanhadas. cru 10,00

QUADRO DOS LOCAIS DAS DISPUTAS
DOS JOGOS ABERTOS

ATLETIS!MO _ Estadia do 14." Batalhão de Caçadores
FUTEBOL DE SALAO _ Estádiu da FAC e da F, de Direito

BASQUETE E VOLEY - Estádio da FAC.

T�NlS _ Quadra do Lira Tênis Clube

XADREZ - Salões do Clube Doze de Agôsto,

o DESFILE DE ABERTURA DOS JOGOS
ABERTOS

O Desfile de Aoertura dos Jogos Abertos que foi ela

borado pelo Coronel Teseu Muniz, deverá apresentar a se

guinte orientação: Banda Militar do 14.0 Batalhão de Ca

çadores, Carro Alegórico, Pelotão de Bandeiras conduzidas

por alunas do colégio Coração de Jesus e Instituto de Edu

cação, Dirigentes da C.C.O" Delegações dos Municipio3
por ordem alfabética: Blumenau, Brusque. Concórdia,
Itajai, Jaragua do Sul, Joaçaba, Laguna, Lajes, Lauro

Muller, Palhoça, Rio do Sul, Santo Amaro, São Bento do

Sul, Tubarão e Florianópolis.

Tabela do Campeonato de Voleibol
Feminino - TURNO ÚNICO

Dia 3 de Setmebro -

Domingo
14.00 horas _ Quadra

da F.A.C.

Dia 4 ele Setembro
Segunda-Feira
15.00 horas _ Quadra

da FAC.

20.00 horas -

da F<\.C,
Quadra. 20.30 horas. -

da F.A.C. "

Dia 5 de Setembro -

T€rça..fcira
14.00 horas - Quadra

da Fac de Dit-eito

14.000 horas - Quadra
da F.A.C.
Dia 6 de Setembro -

Quarta-feira
14.00 horas:_ Quadra

da F.A.C.

O JÔGO DO ANO
Confónnc temos notfcla

elo tar�amente, o Santas
estará jogando na noite ele
amanhã na cidadc de Blu_

lllenaU, Cllfrelltalldo na

oportunidaele ao elenco do
Olimplco que cer�a.mente
contará com reforços de

jogadores que servem à

equipes do Vale do Itajai.
para esse cotêjo, cOllsk1e
melo o "JOGO DO ANO",
as l'esponsáveis peía vinda
do quadro ,de !'elê, espe
ram uma fll'rcCa<I;l(,!ao ele

dois milhões e quinhentus
Dul cr�eiros.

:ta.oo horc.s _

da FAC.

Dia, 8 de Setembro \
Sexta-feira

14.00 fi�ras - Quadra
da FA.C.

Outrossim, reservamo

nos o direito de reCUsa!:

PEIXADA OFERECIDA AO MACKENZIE
A representação de Bas

qu�to€bol do Mackenzie da
Guanabra, que esteve pre

Jiando amistosamente com

a seleção de Fpolis .. , na

noit� de sábado e na nla
nhã. de domingo, dentro
das festividades Be rei
nauguração do Estãdio

Santa catarina, foi home
llageada com uma peixada
Que teve PO!' local a séde
do Coqueiros· Praia Clube.
O aimóço aos dirigentes
e atiétas cariocas, foi ofe
recido pela CCO. A dele
gação retornou segunda
feira pela manhã.

-�---

CHEGOU E AGRADOU O MATERIAL
"SUPERBAU"

O material encomenda
do pela Prefeitura Munici
pal de Fpolis., para a de
legação citadina qUe inter_
virá nos JOgos Abertos,
chegou sábado à. capital,
via Varig, Rorérn, scmente -----

segunda-feira foi entregue
li CCO A reportagem de
O ESTÁDO esteve pr.esente
a aber.tura elos pacotes e

poude constatar "in loco",
o artigo do material enco
mendado e enviado pela
Superball. Po� regIs_
trar qUe Os troféus ff We
dalhas qUe set'ão entregues
aos venCedores, agrada
ram em cheio ao repor,ter
e aos dirigentes da CCO.

O material prcpriamente
dito, :macacões, camisas,
calções, meias, etc., tam_
bém agradaram totalmen
te.

Dr. Walmor Zomer
\;ill'eia

DtpZtlmadõ Pela Faculclada
Nacirmal de Medicina da
tmfversidade do Bt-asiI

i::x-Íl.tel.'no por concurso da
. Maternidade-Escola, (Sere.
\i0 0.0 .t'l'or. OctavlO l\v

l:l1'!gues LIma). Ex··IDternv
ao ::serviço oe Clrurgla ao

�oSpltal I.A.P.E.T.C. do Rll,)
oe Janelro. Mé11co do l1b.:!·

pItal oe Ca.o;idade e QIf

Materuldade Dr. carlos
liOtrt!t;;.

PARTOS _ OPERAÇOF,3
VvENÇAS DE 5ENiIORi'S
_ FA.RTO SE!.! DO� pelO
mêtcjo p8f.co-pro/ílatf.co

Consultório: Rua João PIn
to n. 10 - d:.s 16,CnJ às
lt1,OO horas. Atende com

horas marcajas. Telefon.e
30Z5 - ResIdência: Rua
Genf!ral 13lttenCC'll:'t n. 101

Quad'ra Rubens Santos es
tará ausente

Quadra

O clcllsta Rubens San

tos, ca;npeão da II Volta
ao Morro, competição ci_

('listlca anualmente reali

"ada pela eqUipe esportiva
da Râdio Guarujii, estará
ausente da represcntação
catarinense qUe lutarâ com -,------

as dos demais Municipios.
pela conquista do título.
Isso foi o Que nos infor
mou o irmâo de Rubens,
quand procurávamos o jo�
vem ciclista pUl'a a divul

gação oficial da noticia.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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: «Clube Doze ae Agosto» la 9 de·setem 10
'

a :
:APRESENTA EDDIE MANDARINO 2 Sus Tropicanos Ritmo "IOSSA HO'VA" !)ara danças - Maiena a melhor canto ra da "Noite Carioca" - Mauro Zardo ,
"antor - Jorge Arena Bétilarino Alro - Cubano atração do Show de Carlos M�chado e Larry Wald o Rei do i ock And RoII Holandez - MESAS NA :
: SECRETARIA DO CLUBE.

.

. '. li
___� a ... ,._ �.a. ... _ ".,..._ ... '\..�-a"""� ta W!o.__.. 'foot.-....:. ..._�__ .__' .... ... ...,._...._ ...

GeMAS -�artazes 00 Dia R�\�����,��!!�c�to��o".�!'���Rua � 10 D S e I � o 3 � e 8 e II ZI
�:I��l;':��� ;Of���Od�l·;e����Il�:�I'I:n��:�lI;'1:o�,��:'(�'l� ��'I����� LIMPEZ�O ERO��S"GEM nrcrers. A massàgem pode,

nu-tonsta.
Dr, Ptres :el�d���!el�i�Ul��âri����s

e u::,I�� ��:cf�'?�i���:rn�I��nd: l��n�,�����:�:��s:;�::��n�� Entre os cuidados nOI'- são o suficiente Nos pri;

Trabalho, artigo �2 _ letra I _ consroemremos rescm- mais Que uma péle deve melros dias, nnt'cs de ad-

dido c. nosso contrato de trnbulhu. ter a limpeza e a massa- quir-ir a necgssáría prática,
"NAVECAL" _ Navl'l!.flção Ontartnense Ltdn. gem 1I1€reCem especial ca, o.lndlviduo deve efetuar

Ase. DEMERVAL VIEIRA _ IJJ�·pt(J:· r-ínho. E tsto pelo fato ne os JT'.ovimentos defronte
::, !1/!HI1 filie 'constituem dois pas- ao espêlho Com O fito de

soa tastcos para conservar corrl�ir os mal feitos. O
a beleza da cútis. produto com o qual se de-

A limpêsa do rosto de- ve rÓalizal' a massagem
verá Ser Ieítn com água e varra confot'me o tipo de
sabão comum. Sómente as péte. De um modo geral a

pessôas Com peles excesRI_ lanolina servirá, exceto
vamonte sêc:is não' pcde-, para os rostos muito gor_
rão usar sabão comum, duro.<::os_omle!;e emprega
sendo melhor que o ujfll- rá um talco sem perfume.
zem sob a forma 1íqulda Os movimentos 'serão bran

ou, cm último caso, óleo dOR, lcves e nenhum- eS

mineral apropriado para. ttramenío da néle deve
ê.�.'le rtm. E' conveniente
limpar a péle dúas 'vêws
.por· dlft, pela manhã e ao

deitar. Para completar n

)imlpêsa da cútis ê ne_

ce,:;sário enxugá-la e para

isso acollselha-se uma toa

lha fina, ColOcando-a sua_

vemente sôbre, todo o

rosto a fim de absorver

completamente o resto da

água OU o õleo, quando
fôr o caso. Os lenços ou

toalhas de papel também

--CENTRO-:
tine SÃiJ JOSÉ

-BAllInos
tine GLÓR!A

FONE: 3636 (ESTREITO)
ás 7�2 _ 91/4.h5_

Grande Festival lia "França Filme.\!
50 Filme:

âs 3 _ 7(2 9 112 hs.1

Grande Festival "FranÇa Fllmes"
a.o Filme;

Chrlslian Mnrquand - Antonella Lunldí Jacques charrtor - Dany Robin _ Dany
Carrel _ em -

OS LIBERTINOS

- erl'-
CUSPIREI NO TEU TÚMULO
Dlreçilo de Mlchcl GlI.st

Censura até Je anos

tine IITZ /

Direção de Jean Plt.'J'-� Mocky
Censura- RIgorosampnte até 13 anos

tine I1:!PÉRIO .

(Esri?E�'i'O)
às e hs.

Grande Festival lia "França Filme�
5° sume.

Jacques ctiarrtcr ....:. Dn.ny Robin _ Dany
Carrel _ em-

OS LmERTTNOS

ás 5 - 3 ns.

Grande Fcstlval "França Pilmes"
6.0 Filme:

Ctu-iatln n Mn rquand - Antonc1la Lualdi

--clll-
ctrsr-msr NO TIm TÚMULO
Dlrcçfto de MIl'lv'1 Gast D�eçfto de Jean Pierre MoCky

Censura: Rigoro.'lFlmentf) até lB anos

Cine I!A$Á (S. José) . Jo..,
ás 8 ns,

Censura até 1.3, ano-:
tine BOXY

FONE: S43Õ
ás 8 hs.
Charlie Chaplin (CarUtos)

,CARLITOS EM DESFILE

Censura: até ,14 anos

F i N A L M E' N TE!
GRANI:'E FESTn'AL FRANÇA FILMES

CINr,S SÃO JOSE' -'-- RITZ - GLO'RIA - IMPE'R�O
- "OS ·LIBERTI)';"OS".- com Jacques Charrier
Belinda Lee

4" Fcira- "CUSPIREI NO TEU TUMULO" - com Fer

nad, Ledoux - Marina Petrowa

5.a Feira - "HJROSHINA, MEU AMÕIr' - co"m ElIlanuélt
_
Uiva - Eiji Okada

Laurence Harvey - ere -

3 DESTINOS EM UM BARCO
C!nelllllScol>C

FiNALMENTE
A PARTIR DE DOMINGO
CINE S. kO j O S É

E n?9 s(' ..esqueça que. a _ partir de 3 de �etembrQ vem a;
'10 Espetáculo dos Espetáculos"

Uin passeio noturno pelas Baites I_i"rancesas!

Europa de Noite
STRlP TEASE, DANÇAS SEX APEL, MUS,CA DE ALTA

CLASSE'
TUDO REUNIDO PARA MOSTRAR O QUE!':' PARIS

.

',\ NOTTE!
'

Rigoi'osamente PI'�ihido Até 18 Ano,

S�O Josi' - G,n-Feira - Uma história cO)llovcnic c humana.
.

que vai direta ao coração!

UMA MENINA BUSCA· SEU PAI
A lIarli,· dr dia 13!

O
'

fabuloso.

BEN-HUR
O MAJOR ESPETÁCULO DE TODOS OS TEMPOS!

Di'a. };VA B. li.
BltRLEB

VENDE-SE
Lma 4!áquin::. de filmar de 8- mm marca.

"GIC", para 15 m de filme mar�a Í!'ancês�
Ver e tratar a rua Santa Luzia, 255 ou

pdo te]. 3530.

MtDICA
CLINICA DE SENHORAS

E CRIANC1..S
Atende diárlamente:
Das 14,00 as 18,00 horas

MlNlmRIO DA MARINHA
Comando do 5.º Distrito Naval
Plor-íanôpolts, S.C., 2:\ de acosto de 1961.

COMUNICADO N.o 0017/]961
ll.VT�O AOS INATIVOS E PENSIONISTAS 00 MINISTÉ

RIO DA MARINHA V1NCULADOS AO COMANDO
DO 5,° DISTRITO NAVAL

Desde o dla 24 do coi-reme, teve Inicio nn Culxu Eco

nõmtca 'Feder:"!.l de Santa Õntm-lna, o pap-flmflU:, rf'frl:en.
te ao mês de egôsto, pnrn os meüvos e p{'n�lonl�.rAs.

CUNICA SANTA CATARINA
Ciinica Gera)

!)Qen�a� N:'!rvosil5 e Me"rais -

it.ngt.ltta - CO[J'nlexo� - "taQue, - Ma"'\llU -

....rnoJf'mátlco Afeflva f' lIf''J;U!'LI

T�a�a'i1f'nto pl'!(' E!I't,Of'hoOlJf' corro I'lOf'lItesllt. _

In'olln8�raola _ CardJowlúrapla - SonoteraO'a fi

OI:-f'Ç9.o �o .. (>1I1all11l,tru -

DR �'g-rl.�y 10 ....0 Dl!: !'t("lP�A

DR JO.!'!'! TAVAR'E-C! TRM'!·f.'MA

DR IVAN 'RAE; ros DE ANTl'R,ADI
CCN8ULTjo'-':: DII.S 1!'i àJ:I 18 hCrA..,

ll:-:l�prpco' A·;to"nldl'l Mauro Ramo ... 2l1.lI,

(Pravfl F.tpldTHI T.1I1.\ - Fo"", R'I-!'i?

DR. SAMUEL FONSECA
riRl_TIH�IÃ('-nENl"!':'f A

P�eparo ,:;: c3vi,-�np .. opl" ilHA vplnrinr.=�,
'BORJjE� p,:-m!rflR �. S_ WHi1'F,

Ra(linlrwill u('n'{·ria

:::HiiJRGlA E PRóTESE B(T('O-FACTAL
Consultóriu: Rua Jere-nimo �f}e:ho 16 _ 10 andar -

EltClu,,:'C'ampnte -:orn hOT!l,!! marcad!ls.

DR. LAURIl DAURA
C I; ni C a Geral
__ MÉDICO _

Especla1h:;'a em n.oiésUa. ele SCllhor[i:; c vl:ls url

r'\-Ias, Cura l'�(\i 'ai das Inje('c�ões agudas e ero

nlc:;.s, do Rparêihe.. aenlto'urlnú:-;o em\ambos os

dexos. Do('nça! do ap:uêlho Digestivo e do slste-
i
I
I

I
.I
I
I
I - - - - -- - -

DR. GUERREIRO DA FONSECA

ma nervoso.

HOl'ál'lo: das 10 1S li,sa horas e das 14,30 ns 1-7,00
horas. _ ConsuHól'io: RIl:!. Saldanha M:lrinho, 2

I? andu", (esq, da Rua JOü.o Plnto) _ l�one: 3240

Rf'sidência: Rua Lacerda Coutinbu, n.o 13. (Ch:'í.-
0ura do Espar,hft) - Fone: 3213,

OLHOS _ OUVJL>OS - NARIZ _ GARGANTA
Consultório - RiJa JoãfJ Plnt.o, 35 _ Fone 3500

Resldênt:;:: _ Felipe Sehl!1ldt, !l!':l - Fone 3560

Consultns - tia.s 10 às l� e das 14 às 18 ll')ras

RccPita. de óculm com Equipo B:msk . Loude.

Exame de ouvidos - nariz e gn.l'ganta com

EQUIPO ALENOL (único na Capital)
Trr,tamento das Sln"ls!tes pc:\) Ultrasom.
.

Ope::-ação de Amígdalas por pror.esso mode\,no,

DR. LUIZ J:. ROeRÁ FREIBE
CIRUR.GIAO DENT1S'tA

DEPÓSnO AMPLO
,ara alugar
necessila

"A MODELAR"

SABOROSO l'
sO CAPE ZlTO

Leia Revista Luso-Frasileira
SENSACIONAL - NOVIDADE -

MAGNIFICA
á Venda o terceiro número

S,AYONARA ,�m HI" FI
.. O mp,)h9r ambiente com "\ melhor música

IlUA ,l()ÃO 'PtNTO _ 'T>tRRE;O n{) f101'EL ROYAL

Seja um Benemérito do Corpo Social

do Insmuto D. Pedro II.

AUNtÃO
LUSTEa·�E, LA_QTTEIA-SF. ENOkAD(�·SE E ENVER

NTZA·SF. MOVEIS. M!.:-o,ms lN)"OTIMAGOES RUA CON
SELHmRQ M '" )!'RA,

sei; feito.

Com a ilJtenç:io de'
orientar nossOs leitores
enviaremos sem nenhum
compromiss.o e a qu�m 80-

licitar um mapa de massa

gem facial com a descri
ção detalh&da e a mnnet,
ra como OS movimentos
deV�1 ser pl'nticaQos.
Lembramos a ConVeniên

cta da magsngem do rOsto
ser feita diariamente pois
chama á superfície da. epí-
derme uma corrente san

guinea Que dá nova vida
aos tecidos.
A massagom .e a Hmpê

sa, quanrlo bem. ronttanrtas

representam portanto, elol!!

pontos Importan'tlsetmcs
para a mocidade (Ia péle.
NOTA: _ Os no.<I�os lei

tores poderão solicitar qual
quer consêlho sôbre o-trn

tomento da péte :

e cnbetos
110 mérllev eSPe.,.Jal\sta Dr,

Pires; à rU(L México, 31 -

Rio 4-e Jane,if'o, ,bastando
enviar o presente ftrtigo
dêste jornal .e o end(::rêço
completo para '� re�posta.

As Comemorações do ...
(Cont da La pag.J ;a Z. Verschwlsterung der

ministração, convidou-o Menschhit", de Glauchau,
para colaborar nos pôsto 7898 a Loja "Amizade ao

C:e Tesoureiro da Colônia. Cruzeiro do Sul", de Joln-

Vemo-lo neste cargo e co- viJIe, festejou seu cinQuen-
ma substituto do próprio tenál'io de Maçon e o .ele>

lleu unanimemente seu Ve

nerável de Honra, "ad vl

tam" Faleceu a 18 de no

\"embro de -1900, na idade

abenr:oada de 88 anos,

Doerffel não deixou her-

�iret.()r Niemeyer. Mais tar
Para tonificar a epirler- de, ainda ('.omo Vereador e

me e os mÚsculos a fim Presidente da Câmara Mu-
de rea:ivar a circulação, nlclpal, como redator do
fazer com Que o sangue primeiro jornal, Impresso
aflúa a flôr da Pêle, nada pm sua tipografia prõpria,
melhor do qUe a massa_ que foi a primeira em Join- ceiros de seu nome, Mas

gemo A circulação vagaro- ']ille, e como amigo do;:; co lembra uma das ruas de

5a, preguiçosa, ê uma das lonos e do povo em geral.
causas mais comuns do Na sua Loja "Amizade ao

aparecimento das rugas. CI'uzeiro do Sul", foi Ve-

Entretanto, á massagem nl:!rável por muitos anos.

requer ser praticada de Tendo êle Iniciado em 27 gra, que fôra em vJda."

"Õ"l°comio�íassüo d'ientrâi 18ic'�Cõmpras

servem,

nossa Cidade, seu nome,
l'omo preito de gratidão a

tudo que Joinville deve a

[sse homem Idealista 1! ínte

Concorrência Publica nO 2

Senhor SecretáriO:
Em cumprimento ao despacho de V. Exeia., de 14-8'61, a Comissão Cen

tral de Compras reuniu-se, novamente, naquela flata e decidiu que um de

seus membros, o Sr. Rubens Victor da Silva, viajas�e â Lajes para que, jun
tamente com o sr. Dr.. loão de Araújo fôsse realizado novo estudo em com

pamção com a proposta da firma Pereira Oliveira & Cla., desta caPitat
() referido funcionário viajou no Ola se ontem' à cidade de Lajes, e apôs

exaustivo exame, concluiu o Dr. João de Araújo, 'Diretor daquele estabele

cimento hospltala", não ser conveniente a aquisição de novos equipamentos.
Para melhor orient:ação de V. Excla, !'I.'ansCl'evemos, a seguir, o expedl

ent.e que âquele ilustre facultativo dirigiu n presIdência desta Comissão Cen

trfl' de Compraa:
"Lajes, 17 de agosto de 1 !':l61.

Exmo. Sr, ,

HENRIQUE --DE ARRUDA RAMOS
DO. Presidente da Comissão Centl'al de Compras
F:'ORIANOPOLIS

.

Recebi a visita do Sr. Rubens Victor da Siln,. portador do processo de

Concorrência Pública nO 2, rcfcrente a aquisiçâo de materiais diversos para

o Hospital Nossa Senhora. dos Prazere.'I, de Lajes, nêste Estado,

ta.s fáma�:.i:r�!�t:ap�l�· n��b:�:it:!�t�� ��I:�::�Ç��exc%n:sm�: ��r::�;=
relra Oliveira & Cla, e croncl\:ilmos pcla conveniência de se adquirirem os

equlpam611tos por nós anteriormente já Indicados, sem qualquer modifica

ção, porque os mesmos satisfazem plenamente, as necessidades e eficiência
dO Hospital Nossa Senhora dos Prazeres,

.........--�t'.....1:".......

Ao Exmo. Sr.
GERALDO WETZEL

DO. Secretário da Fazenda
NESTA

Certos de continuar merecendo de V. Exci:i o apôio esclarecido que nos

.

tem qlspensado, su"�cl'evemo-nos penhoradamente, agradccidos.

(as.) Dr. João de Ara,új(1.
Diretor do Hospital Nossa, Senhora dos Prazeres,

(as) Rubens Vietor da Silva
Membro da Comissão Central de Compras."

Atenciosamente

Certos de havermos atendido àquele respeItâvel despacho de V, Excla.,
subscrevemo-nos

Henrique de Arruda Ramos

Presidente

Rubens Victor da Silva
Membro

Alfredo Russi
Membro

SSP!
Considerando o ofício datado de 17-8-61, do Sr. Diretor do Hosp'iQl_Nos

sa Senhora d. s Pr:ll;eres, de Lajes, dr. João de A:aújo e, em se tratand.P Jie
t1ATERIAL ESPEClALIZADO E TtONICO, para fim hospit,alar, APROVO
as conclusões da (' missão C.:mtra.l de Compras, complementadas pelo ex

pediente açlma menrlonado,
S, 'Fazenda, em �9·8-61

.�l?O Wetzel - SecretarIo
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Nos antigos Uvros escolares encontravam-se pági
nas e páglna.s consagradas ao culto da virtude e de tõ
das as "lções que nobilltam o esptntc humano.

Um dos autores que mata procurava iluminar os

seus uvros, destinados à educação da infância e da [u
ventude, com exemplos dessa natureza, era Hilário Ri-

beiro.
.

Conta-nos ête, num dêsses seus livros didáticos, que,

perguntando alguém a um homem notável, seu con

temporãneo a quem considerava seu melhor amigo, ob
teve a seguinte resposta: _ "Meu irmão".

Insistindo o interlocutor, perguntou-lhe: - "E de

pois?" _ "Meu irmão", tornou o homem notável a lhe

responder. Mas o Interlocutor, não se dando por satís

rerto, voltou a Indagar: - "E depois? - "Afnda meu

Irmão", concluiu o contemporâneo ilustre.

Realmente, dada a deficiente organização social,
que ainda perdura na humanidade terrena, em que os

homens se tratam como desconhecidos, não procurando
entender uns aos outros, antes hostlllzando-se frequen
temente, só o convivlo na ramnta é que educar os bo

mens para um entendimento leal, de que resulta êsse
estado de confiança reciproca, que é lo alicerce da ver

dadeira amizade.

financista
[Deixa Herança
Diferente

.

FLASHES ECONÔMICOS

da SUMOC
LOTERIA DO

ESTADO

Pagamento de
Prêmios

Em Junho .ultlmo ccs que, na atuai erner

gêncía, apelando para

aquela carteira restituam

as ímp .rtânclas sar-adas,
até 15 de setembro de 1961.

A partlr de então, serão
cobrado-i juros cwnu'utt-

RIO, 29 (V.A.) - A Su

perintendência da Moeda
e do Crédito, em sessão
realizada hoje, tomou as

seguintes deliberações, a

través a Instrução 212:
1.0 - Re'duzir temporã

rramente o limite da po
sição de câmbio, de 100 mIl

para 25 mil;
2. - Suspender tempo

rnnamente, .as vendas de
câmbio a prazo;
2.° - Elevar de 60 para

80 por cento o recoüi.men
to a coe se refe:,€ o item
dois da instrucão 207. De

Iíberaçào tomado em con-

FOi convocado ontem pa
la tomar parte no Tribunal

de Justiça o Juiz de Direi

to Dr. João Marcondes de

l\Iattos, titular da 2a. Va

ra Criminal de Florlanó-

; eu, nos Estados Unidos, o

1manclsta Louis Sharton,
que deixou um dos mais es

tranhos testamentos. Eis o

que reza o documento con

tendo suas ultimas venta-

A LOTERIA DO ESTA
DO pagou OS seguin tea
premias maiores: Quatro
décimos do pt-êmlo de crS
500.000,00, bilhete n, 5732,
extração n. 127 de 14 de

julho p-p., ao sr. B. BASI

LIO, resid.ente erm LON

DRINA. Três décimos do
prêmio de crS 500.000,00,
bilhete n. 5732, extreceo
n. 127 de 14 de julho p.p.,
no sr. GUMERCINDO BAR_

ROS, residente em LO.r/

DRINA; QUINHENTOS
MIL CRUZEIROS. bilhete
li. 3646, extração 129 de 28

de julho p.p., ao ar. LODO
VICO SILVESTRI, resi
dente em CHAPECÓ OI_

TOCENTOS MIL CRUZEI

ROS, bilhete n 6438 ex

tração 130 de 4',do c;rren
te, ao sr. JOÃO QUERINO
REBELATTO, residente em

JOAÇABA.

ces:
"A minha mulher deixo

o seu corteíedor e a cer

teza de que eu não era ce

go, como ela pensava.
"A meu filho o prazer de

ganhar a vida P01' si pro
prio: durante 25 anos ele
cometeu a tolice d� pensar
que eu havia reservado
esse prazer exclusivamente
para mim.

"A minha filha deixo

Juiz Convocado

·OCORR[NCIAS. CRIMINAIS-
POlICIA E JUSTIÇA

desinteria e atê maleita.
Raramente ia ao traba

lho, PermaneCendo Sempre
na pensão.
A comadre cuidava de

le como um filho; nunca
se viu mãe tão cuidadosa.
Não ia a Curitibanos que
não trouxesse um mimo a

Felipão.

MARCUS VINiCIUS DE MORAES
ESPECIAL PARA "O �STADO"

_ A produção nacional de pneumáticos que, em

1956 era de 1.900.000 unidades, atingiu, em 1.960 a cifra
de 3.900.000 unidades, de acõrdo com dados fornecidos

pela comissão Executiva da Defesa da borracha. Tal in
cremento, entretanto, não teve a nossa orocucêc de

borracha, obrigado o Brasil a importador contingentes
cada vez malares dessa matéria prima básica, Com a

inauguração da fábrica de borracha sintética dê Caxias
(Estado do Rio), haverá substancial aumento na pro
dução nacional, mas ésse aumente ainda niio será suo

ficiente para nos libertar da importação. O nosso prin
cipal rornecedor de borracha natural tem sido a rude

nésta, para onde, em contrapartida, temos aumentado
nossas vendas de arroz.

.

_ O ano de 1960 não foi dos melhores para os íu
versores ingleses: Na verdade, houve substanciais baí
xas nas cotações dos titulas elas companhias brrtãníces,
principalmente nos setóres da indústria de material
elétrico e na de construções navais.

_ O JK norte-americano oromcteu 125 milhões de
dólares em alimentos para a SJ1DENE. OS exportadores
gaúchos de cereais e outros produtos alimentícios já se

manifestaram ressaltando os pontos negativos do pro
metido auxilio que se refletirá na econõmte gaúcha pe
la diminuição dai; nossas exportações para os Estados
do Nordeste,

- Mas o ptano da SUDENE, elaborado Dela equipe
do Econ. Celso Furtado_. poderá representar a redenção
do Nordeste brasileiro, cuja população tem um dos
mais baixos padrões de. vida do mundo. �

_ A capacidade das refinarias brasileiras aumen

tou no qumquênio 1955/60, de 86,8 para 208,1 mil barris

por dia. A produção de oetroreo bruto superou. em de

zembro de 1960, a meta dos 100 mil ban-is dtértos. Essas

cifras atestam o tremendo esrõrco que o país vem de'

senvolvendo no setor da mdústrta petrolífera.

COSINH,HRA
Para auxiliar de cosinha de restaurante?

precisa-se a Praça 15 de Novembro n.? 24.

Partido Social Democrático
DIRETÓRIO REGIONAL

C O M'U N I C A ç Ã O
. A Mesa Diretora' do Partido Social De

mocrático comunica aos Senhores membros
do Diretorio Regional que a reunião convo

cada para o próximo dia 1 de setem1:ro, foi
adiada para data a ser oportunamente mar

cada.
Florianópolis, 28 de agosto de 1961

Subscrição Pública de Ações
Preferencleis

�etróleo Briis!leiro S. A.
PfTROBRIÃS

" ,

O Banco rndústrta e Comércio ce Sarta catartna
S/A., suo à Praça 15 de Novembro nr. :I, nesta cidade,
ende os interessados serão -rtenctdos das 13 às 16 coras,
esta auto-szado a aceitar, até 31 de Agosto (,0 corrente
nnu. :\ subscrição de açõe, preferenciais normuauvns
da. Petróleo Brasüeãro S.A. - PE';!ROBRAf:.

O Valor das ações subscritas poderá ser reaüzadc
em Ob!'ilt'\cyleS da Empresa ou em dinheiro.

VENDE-SE
AI; casas sitas às ruas TIradentes, 21 e roür- Pinto

21,23 e consenietlo Mafra, 9

Tratar à rua Felipe Schmidt, 42-A,
1.0 andar, - Fone 30"3

N"sla hora devemos rezar o 'CREIO de Rui·
vereio na liberdade onipotentc, criadora' das

Nações robustas; creio na lei, emanação dela, o

seu órgão capital, a primeira -das suas nccossídu
des; creio que, neste rcgime, não há poderes sobe'

ranos, e sooerano c só o direito, interpretado pelos
!.rlbullals: creio que a própria. soberania populnr
necessita de limites; e que êsses limites vêm a ser

as suai; constituições, por ela mesma criadas, nas

suas horas de inspiração jurídica, cm garantia ccn

era os seus impulsos de paixão desordenada; creio
que a República decai porque se deixou estragar Y

confiando-se ao regime da fôrçá; creio que a Fede

ração perecerá, se continuar a não saber acatar e
-

elevar a justiça; porque da justiça nasce a conüuu

ça, da conrtenca a tranquilidade, da tj-anqullídade
o trabalho, do trabalho o produção, da produção
o crécutc, do credito a cpulencía, da opulência a

respeitabilidade, a duração, o vigor; creio no guvêr
r.o do povo pelo povo; .creíc, porém, que o govêmo
do povo pelo povo tem a base da sua legitfmidade
na cultura da inteligência nacional pele desenvol
vimento nacional do ensino, para o qual as meteres
liberalidades do tesouro consututrão sempre o mais
reprodutivo emprego da riqueza púbtlcs ; creio na

tribuna sem rúnas .. e na imprensa sem restrtcõcs,
porque creio no poder da razão e da verdade: creio
na moderação e na tolerância, no progresso e na

tradição, no respeito e na disciplina, na ímpotêneín

����Cl��sd::.�ompetentes e no valor Insuprível das
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