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=::=(o====nf�er�ên�(i:__a�[e=s==-t==-e·O�este Sobre Crise !ldê'�Be;ii;
LONDRES, 15 tA R) - jsm fontes oficiais se disse

que foi tomada A. firme decisão de propor logo uma con

rcrêncía entre Leste c Oeste a respeito de Berlin e da
Alemanha. O Mlnistêrlo de Relações Exteriores sovreacc,
por sua parte, respondeu prontamente as informações
d e que as uctênctas aliadas estão dispostas a negociar.
Segunda a agência "r'ess''. de Moscou, Andrei Gromyko
esta disposto a uma troca de idéias com o secretário de

Estado, Dean Rusk, a respeito do problema alemão. Tai:;
acontecimentos coincidem com to. reunião, em Washington,
durante três dias, entre os cnaceícres da Inglaterra,
França e Alemanha Ocidental e o secretário de Estado

norte-americano. Acrescenta a agência soviética que a

declaração efetuada ontem, pelo presidente Kennedy, de

que os Estados Unidos estão inclinados a tratar séria-
mente com os russos, caso êstes manifestem o mesmo

p-ropósito.
'A decisão do Oeste, pro
pondo nova conferência pa
ra discutir os problemas de

Berlim e da Alemanha, foi
tomada, segundo os Infor
mantes, antes da chegada a

Washington dos 4. minis

tros aliados do Exterior. Fi
cara assentador matutes
t ando os franceses algumas
reservas quanto â oportunl ,

cace da iniciativa, que Rusk
cornecerá as discussões com

Grõrnyko formalmente, à

ll'.a!gem das. debates das

segulda. à consideração dos

chanceleres ou de seus dc

legados, que provavehnente
permanecerão nos Estados

Unidos a semana vindoura

e talvez uns dias mais. O

comunicado da Chancelaria
soviética indica, entretanto
vue o govêrno russo ccn

templava negociações so

mente sôbre um tratado de

paz com a Alemanha. acres

centcu que os russos partt
rum da crença de que "as

oartes manifestarão uma

atitude séria nas delibera-

cões e procurarão conjunta
Nações Unidas. A sessão mente uma solução gara o

começará no dia 19. Rusk problema de conclusão de

Explicaria que as potencias' um tratado de paz alemão e

aliadas estão com boa dts- acôrdo em suas bases da si

posição de' participar de tuação em Berlim ocíden
uma conferência, se não st tal".
limitar apenas ao plam Os dlplomat.as russos em

russo de resolver os probte- Lonudres, estiveram propu i
mas de Berlim e ôzemenne Inndo extra-oficialmente a

Lançado assim, tocana a versão, entre os jornalistas,

Gromyko propor de que ma. " de que Kruschev provàvet-

�:��:�;:�er:u:��n�� c�e;! :�n:n��g�:lrr�u��:�o�u:�
la. A resposta de Gromyko conferência suprema das -1

será então, submetida, em grandes potencias. gntre-

Petrobrás: Séde Não
Irá, Para BADIA

RIO, JS (V. A.) - O mi
nistro Gabriel Passos ainda
pensa como o deputado
Gabriel Passos:1f a setl'e da
Petrobrás nao scru mais
transferida !)Ura a Bahia,
pois a solução aue o de

puiaClo sempre defendeu
.para Os destinOS da

empresa não foi altera-

da. A informação é do che
fe do gabinete do minis
tro de Minas e Energia,
sr. Celso Rezende Pa::;sos,

. que. disse ser ailHla cedo
para se saber como será

resolvido o problema da

pctrobrás, mas afirmou
qUe ·'a Idéia dn tranSfe
re11Cia está sUpera{la".

O ministro de Minas e

Energia é defensor da

transformação da empresa
em um '·hclding" com

subsiaiárias, sempre que o

seu desenvolvimentO exi·iir.
"0 movimento D1udancista
que surgiu durante o go

verno do sr. JQ não terá

mais lugar no cenáriO po

li(lco econômico atual,
pois as promessas devem

ser pagas pur ouem as

fll\L·'.
As::!im se m;lllifestaram

politicas e técnicos e:n

relacao o. prOjetada tran:;

ferêÍ1cia da sede da Pe

trobrás para,' Barua. -

Segundo, êles, o ouc hav�a
era um compromiSSo elet

toraI do sr. JQ com os

baianOS. _ Dizem eles que,

mesmo que o ex-presidente
tivesse cumprililo o .seu

mandato, teria dificuldade
em pagar totallnente a

pro.n1ess<1, pois não se co'n
seguiu, n·.esmo COIU a prcs
são presidencial. um unlco

argumento dechivo a fa

vor da tralH;ferêncla.
"Ao oue Parece, ° sr. JG

rão está illtcressa(10 em

:ser o fiador do .sr. JQ, o

que detertninará o fim de

alguns nollticos, que com

a transferência da Petro

brás, condenavam a cco

nomia nacional e a pró
pria en1prês11. - A mu

Qança da .sede da empresa

seria medida desnstrm;a,
como foi amplamente di

. ulgada I)er elementos ill
imamente llgndos as ati
viliades petroliferns, Inclu
sive o exftJresldcnte do
Conselho NaCiOnal de Pe

tróleo e da prónria Pc'

trobrás". - Não
-

é 50 pelo
fato de "a região prcmla
da não ter aS condiçóes
necessárias ã. Instalação
de uma ..mplêsa do vulto
da P�tl"Obrás", explicam Os
entcndldoH.
E', neCessário que Se dc

>"rlonstre ao pais que o re-

3ionaIlsmo não é :politica
sadla, muito menos qUan
to atinge uma aUvidade
naclonai.

tanto, é duvidoso que seja
aceita a sugestão ao Oeste,
enquanto a tensão entre

.este e Oeste continue tão

aguda como no momento.

Nas atuais circunstâncias. a

posíçâo da França é ainda
incerta. O chanceler fran

cês, Maurtce Couve de Mur

vme, pretende ausentar-se

da próxima Assembléia oe

rnl das Nações Unidas para

ruarurestar o desagrado da
nação com a atitude da or

gatJlzação mundía! no. ques
tão tunisiana e outras.
Entretanto, os Estados

Unidos e Inglaterra estão

dispostos, agora, a entrar
em negociações sértas com

os russos, agrade ou não à

França. A opinião geral.
nesta capital, salvo um Im

lIre1lsOO, é de que alguma

De imedi�to socorrido, foi levado para Lages e ínter-;

.1,a.d� n9 Hosmtal Nossa senhora dos Prazeres, onde vários
módicos o atenderam, verificando fratura nos joelhos
r em Ci�co �ostelas, além de escoriações seneraueacas.
Su�metldo a intervenção cirúrgica, o seu estado parecia
satisfatório atê ao meio dia de ontem. quando sobreveio
um colapso que lhe roubou a vida.

pecuária, com estancta em

sensibilidade de homem pú; Coxilha Rica, transtertu-sc
�Q

• -�._���.-
O seu trágico desapareci' ()c se dedicou ii. índústrla

mente ocorre, pois. quando Par':l'ipou ativamente da
se preparava para prestar Vida política de Santa Ca
maiors serviços ao nosso

Estado, como administrador
e como Iider politico.
DADOS

hWGRAFICC-S
Era (J endítoso extinto

Iilho do senadcr Vldal de

Oliveira Ramos e de Dona
Tereza Fiuza Ramos. Nas
cera em Lajes, a }.O de maio
de 1909. Fez estudos 1)ri·
máriOs no G. E. "Vida I Ra

mos" naquela cidade, e se·

cundários no Colégio Cata-

Vice-Presidente
LA PAZ, 15 (A. P.l _.! O

vice-presidente da Bolívia,
JUan Lechin. entregou
hoje sua renuncia ao pre
sidente Vic'or Paz E!?tell�
soro, c1enois de ter sido
acusado, Pelo vice-gover
n,ldOr de U.t:a provlUcia

argentina de cstllr envol
vido numa qU<ldrllha de
contrabandlslai-l de cocai·
na. O govêt·no anunciou
que a renuncia SC1'ú :;ub
metidá à apreciaçao do
CongresSo bolivluno.

Lech!n é chefe do pode
roso Sindicato dos Minei
ros de El:itanho. A� lt{'lI;<a
ções contra Lechin foram
feitas Dor Jo;;ê Stuzman,
vice-governador ela pro-

ra mensu$em do ,presiden
te João Goular� enviada

Primeira Mensagem de Jango: 32 a 1
BRASILIA - A primei-

L,. rtna e mais especialmen
te da vegtão serrana, onde
.\lI": projetou como um ver

dadeiro Hder ..

Por três vezes dirigiu os

cesunos da sua terra natal.
realizando notãvel obra ad
ministrativa quc se refletia
no crescente prestígiO do
�eu nome entre os muníci
pes.
A J)O r da sua decisão e

t nergla nns lutas politicas,
singularlzava·o, como traço

Renunciou
víncia argentln:! de SuIta,
numa entrevi.s.a pubhcada
pelo jornal "La Razón".
Buenos Aire.';. As acu.';a

çôes de Guzmall segui!':u11-
se acus:;l.Cões feitas. em

Salta, de Clce 9:; autorioa

des daClueln provín kl es�

ta riam em cenluío com 'bo
livianos ,)ara contraban
dear coc,:íua pura o norte

ela Argen'tlna, p,u'a ser

disth'ouída por tôda a

Amêricu cio Sul e, 1111r;1 o,.;

espécie de conversação en

tre Leste e Oeste _ prova
velmente de máximo nive!
- se poderá acertar ate
nns õe novembro.

Vloal RIMOS JUNIOR

Je, um avião da Sadia, soli·

BRASILlA, 15 IV. A.) _ citado pelo sr. deputada
A diretoria da Confedera- AttllIo Fontana, conduzirá

ção Rural Brasileira, in- altas autoridades, Secretá

tegrada ]Jcles sr8. Irb ..-ios de Estado, membro.s do

Meinberg, Edgard Tehelra Legislativo e pessoas da fa'

Leite e ';;:olombo Arregui ruilia Ramos a Lajes.
esteve hoj� 110. sede c1') VINHA RESIDIR EM

governo em conferellci<t FLORIANÓPOLIS
com os asseSHores do pri- O sr. VidaI Ramos Júnior

meiro ministro. Foi apre

�entado, Dor aquela dire
toria um longo 'trabalho

-de estudos e dlrett"l1 �.

Pano uma politica agncola
l"CfOI·.uá

o Seu falecimento, ontem, em Lajes, vítima de acidente de automóvel - Consternacão Ge-
,

.

ral no Estado - Dados Biográficos - Outras Notas.
'

Ontem pela manha, cerca cas 7,30 horas, quando re- duaido ao exercício da Pr-e-
srcssava dc Santa Cecilia parti Lages, onde residia, o nos s.dêncta.

rtnens-, nesta Capital, cem- marcante da sua persnnu-

50 tus�"e coeetacuano, sr. Vid.9.1 Ramos Junior, dirigindo Tambêm era certo que t=: !���;��dO-OS no Riõ de Ja· �:�:f�l�d� se�:�l��e�l;�e�;oso�
gundo

�el �e sua propriedade, sofreu fa-tal acidente. Se- cebera e aceitara convite Era casado com a Sl"D.. udaríedade h�mana.
. versao recebida da cidade serrana, o desastre ocor para exercer a Secretaria �:mlllo. Furtado Ramos e

���I {u�ndo ao tr�spor um grande caminhão, teve o sr. sem Pasta, recentemente deixa doi,� filhos casados,

dl a �mos Juníor à visão prejudicada pela fumaça criada, na qual traria para Sérgio e Tereza, e três neti-

.esse �elculO, Que o impediu de ver a aproximação do ou- c Govêrno a inestimável nbos.

��n�:� ro pela estrada, com o qual se foi chocar violenta colaboração da suo. experto Depois de dedicar-se Íl.
encre c da sua reconhecida

políticos vinculados à crise
desencadeada a 25 de ages
to ultimo.
lo:sses acontecimentos obrt;
garum o seu partido a sus

pender a reunião do dire
tôrlo regional do PSD, mar·
cada para o dia 1.0 dOI cor

:'ente, na qual o seu nomc,

por indicações que se adia.n·
tavam unanimcs, seria es

colhido para a Vice-pt'esi
c.ência do Partido e con-

BLOEMFONTEIN, Afrl

ca do Sul, 15 (A. P.) -

O ministrO de Defesa da
Africl] d·) Sul, Jtm Foll
c11e, declarou, hoje: "5a
be:r.o� aué hã submat\1l0S
russo;, nas ãguas de nossa.

cesta o1'\enl:.<l).I". Acrescen
tou oue élite foi um dos
motivo!; \leio!'; quais a A

frica do Sul se estava ar
mando rápida c fortemen
te para sua dcfesa. Cir
culurml1 anteriores infor

mações extra-oficiais de
que i"ubmUJ"ÍnOR soviéticos
AI,equentava!il as costas

sul-africalln�. Algumas de
las _ discutidas 110 Par

la-mento - afirmavam que

os russos !ev;\va':u negros
para Ihcs ensinar o Comu·
nismo e depois OS devol
viam � fim de se entrega
rem �. atlvictt\de:-; subver
sivas e Sabotagem contra
o govcrno do� branCOS.

cOntr<J a1)ena� 1

A votação foi "m escrll'
tinia secreto. em i"es<;ão
rcalizada extraerdlnárb
mente na tarde de ontem,
logo após o termino da
sessão ordinária. Na Co
mlSsào de Cons�itt1lção e

Justiça, cu"Jo l'elator foi o

.senador Lima TeIxeira, o

o por

Com o seu trágico epre
maturo desaparecimento,
Lajes perde um dos mais
votorosos filhos e [ustamen
te quando esperava vc- lo na

orcíecõc do cargo dc Se-
cretáno de Estado.
De luto está também o

Partido Social Democrático
cue 'se desfalca de um nu

tênttco líder, cuja memória
seré sempre lembrada com

respeito e com saudades

j.ela sr-pertor compreensão
dos momentos partidários.
(. cujos exemplos de bravu

;U, de serenidade e de hu

tilidade politica restarão
mareantes e luminoso:>.
-0-

A exma. família cniutad:1

t!xpressamos. envolvidos no

pe�ar Cjuc enluta nossa tcr

ro.. as nossas respeito�as
condolências.

Gerente de

VISÃO Em

"O Estado"
Estel'e ela vblln a lj()�."n

Redação e 0ficinas oS)'.
Silyio C. Bor,ba.. ,Ger(�nte

do bCPal"tal11elTto de Ctr

cul"ção ·{Ia cOllceitu:1da
Esturlus Unldo�· Revista Vifião.
Ouz 1 an acresccntou que'

c�te Cl'a o motivo porque Na cnortunido.de o Sr.

na B::livia havia 48 lal}ri- Silvio C:. Berba mant�vc

Ci1.s trab:,lhancto !"ioras cx- corclal palestra com o nos

Iras, par:, ab!,tecer de Co- so Gerente e nO.��os Rc

caina a gl·allde qUadrilha datare:::. !;a!ientando a o'i

de cOntrnb;'ndlstas e tra- ll1.1 impres:::d.J de Floriallo

flcuntes. O jornal "La Ra- !lolis e do PuVo cataJ"inen
zón" adlanlou oue Gttl�man se.

fCl'neceu uma longa lista "O Estado" auagUl'U aO

tle nomes ce autoridade,.: dinâmico Gerente de \Il�a(l

de Salta. associadas com u ra fellz e proveilo�R
II quadrilha. estada entre nós.

Loteria do Estado de Santa ,Catarina
FlorianópoIls, 15 de Setembro de 1961

2037 - CR$ 500.000,00 - Põrto União
1.920 - CRS 50.000,00 - Tubarão
5.562 - CR� 30.000.00 _ Pô:·to União
2.0'17 CR-� 20.000.00 Xnn:vrl'�
2.!lU4 - CR§ 10.00°100 - Pôno Uniáo

.' :...4.' .:'.:{l·
,to 1· 't-

tw1ill",."........�-

(!uc falecia, o seu irmão,
(i governado'r Celso Ramos
embarcava com destino d
Lajes, 110 aeroporto Herci·
lio Luz"

CONSTERNAÇãO
GERAL

A brutal noticia, tão logo
divulgada, causou verda·
u('lro impato em nossa Ca-

����; ��l� :o�s �li:i::I�SO�i��. Submarinos
��.S'V�:l �aa�os °J::i�re e�� Russos Em
cercado do mais alto apre'
'o Manobras
Divulgada pelas emisso-

ras locais, essa noticia cons

ternou todo o Estado, "eri·
Ecandc-se�para o Palácio,
para a sede do Partido So°
cial Democrãtico e para as

rô!sldências de parentes e

amigos do extinto, grande
coorrêncía de pessoas e au

túrldades, bem como segui·
o.os � continuas telefone

:nas, de pezar e solldarieda-�,
Confirmada a fatalidade,

de logo várias caravanas de

::;.dmlradores, amigos e cor·

religionários do ilustre I
geano partiram para a cio

cade serrana, :!I fim de lhe

-prestarem suas últimas ho

menagens e assistirem as

solenidades fúnebres do se

pultamento dos seus restos

mortais. Com a. mesma fi

nalidade.
_ As primeiras horas de ho·

C. R. Quer
Refórma Agrária

VL-\JOU o

fTOVERNADOR

Justamente. ã. hora

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



-

ole • [ira 'l.C. - Sairee com Desfile_ de Brotos à partir das vinte oras
I_ ............._ .."".-;a.,_w:.���.... 1&'t-.';;b__ 'tCIo._ ... "I"'�'_"'__�__ ....... _ .. _ ... .._ ............. 1&...... '& -..........._ .. ,.. \la'........_ ... ............

Crime Considerado IlliÍ!il Vem-se Re pefindo: furto de
'Obras de Arleo ESTADO.

o KAI$ I.:mcu ;nulO .. t !.A!l!'A c .. 1..H'IiA

Emp,resa Edilóra "O ESTADj}" L:da� �j,
l�ua Conselhelrn :'<lafl'a. J"O f,
Telefone 80::!2 - ('nLm l,,,hl I.-;!) �
Eudereco TI'Jn)_!"(:ll';�"l I':::','í" no

I)irclor
Rubens de AITUd;' l\.'IlI(>.�

y Comecimenos Soâaís

Domilll!(lS Fí'I':�;\l1d{'� de A(11lino

Fl:.í\,:(!l�(:���'�·�S(le Arnorfm c Osvul-t-r 1\
. Ielo. � 1 Cmn prnenr I'CgiS'l'allll': �'�e� - ...�...- -�...._ ..... '-A 'IIià. •

n da!" (' \uxilhr' de Lúcia. d'AC1uino Avi1a, um. !l�JS br ôtos 5 Mari.a Be:lt"I;r" r�l�:l do (;:�s:ll S.I",.\njoJ\�o< F\:�'I�a;l(l(l d', :\�l;::'al e Sil,a -
• ,nij;I,;,�,�O�tltf\��;z"r��I;'U����)P�io�I:�I:l;�,) )�� :�� � �S·I��. �.�l':���:�I�á���C;�<;�:bé�e��t.�JaMI��;:.Silveiru T..,J\z:' I'

' >

eSj)!lI";,da fl:sta de Lucinhn. para abra- Beatriz· _
{'ollllu radl:'l'''' • cnnno; pr.�soalmente. DI'5'ejHm{l� ao brô- •

Prof. B:llTCi,.:I:< Fi'ho __ n .. O -valdo xodrt- II'! to cm' fÓClJ cw mel�{lrc� votos de renct- Omr-m o Rotarv Chl;;'e reuniu nor
\

gues Cahl"al _ Cid Gnnzr,:r� _ PI". .-\kid(';-
,.

tações. salões do QU(!I'êne!a P:\lace, n:Jr:1 11m C,
Abreu - PI"(,!. l'tholl (i'EI'n - ).lain!" T1r!E"

I
almoço. _

fon"o .JlIn'mil _ \)1'. )IiH�lI Leile na CoAn t' 2 Lozo mab; nO� s;t!ôes �Io "O"C!ll"
III

_ Dr, Rubenll ('osta _ Walter Lal.A"e _ ZUl"j � 4 Plflace HOlel": aeOI)t('c�'rá a movlmenta- 7 Rainha da U.F.E. �erá hoje esCn-"

Machado _ Lfti(:!I'o U"rlolor,l('u � j]mnr Car- 1 (Il' f014ta '"NI,ltc na Bro:'dwuy··. Bonita" ]hida nos .�:llôç� do C�lIbc DC'�e de Agõs-'
Ih l' f l' I I 1 1 l,' j • senhori_f,s .de n()S�a �(.,clt>da.lc ppr:'-d- to Sã" aS -eguintes 'l� candi'htas' Ani- ...Yi1 0-

r"l::W '��O '-l':·l1h:;·.:n;i�t(;1l ,.-�;;�_ .._, tal'Ir: (':11 rlcsfile. ml'!Ic]os píl.trocmado t'-l' S:I:/cir�I,:-' Cremil;lc' Rorll"iglle·s.. 'i-:J.nia�
mi'lt. - A. S('i;;lls Xc,!ll)

l.,=
pCla l(J.Ia Vrra Lúrl�. T"ng, M'Il"ia AIlXillu(lol'U Alves r- Ode'r-II

,".
DEPARTAMENfU ESP0RTlVe.

�I ',>II�la',',ll. Martins. Quem será a nOvA.

Rlli-,_Redatol': ·Pcdl'("I Paulo �I. .lchado ' 3 O Sindical o 'rI" Jornl�liSlils Proiis- "

,
Hedatcres allxllj"rc�: 11.1:'0(1",' Borg('s. Rui :1'. LOhO f' .,_ si0l111ls d Sallh\ CnMr!lla. com um R)...

d

g�::�����:I����' Divcrs()� )., ;��·;:���n:;;'c:;�s�<t���.:;��I�(t\\1 ,�\�:C'�����.L V(�l�, 8 CO(jllitcl: O cron1sln de "A Ga-JI

1'1 'I" oZC�.�,�,.,""Gp�,I,"nC�" I"(I·,',',·,P:I;'''''''''''''''O'',�,l.: Sd'el](I�S",,>t',.I,(:,Hl'IH'('S('n(anl�';: (_ Esti:dn. e�:mc. S!·. Martinho C�llado Jú- .,... "...... " ,� ....'

RepI'e"elll:H't'iefl ,.\. �. L:Q'n 1 tdll. f
'. ,li 11101". I"c!:t'lllcm::mto ('he�!.Hdo de �lla vb- feil":1 cO'lvid:ulu�, PIU':l um' (:"qllitel, em'

Riu (GB) RU:l :"�I\ad()\' ;/:111,:.1' 10 - .1.0 ':nd/!r I -
W'lll ;1 Europa. homel\<rC:l'm à� srtaS . Loul"dlnha VleChlct,

ti' [;� p:;;�"'::j""" "ilo,;" "7 _ 'oi :,'
t' _: ,11",,001' G,,,,o.U om F'o';'"'· ��:'i:"v��;�n�O:�'�;;�U;' ��:1I�:��:;�0�::;'

!( Tet.: :�1-F:!J-19 \.. Tloli�. Dr Vi'l."e!ll marcada p�la uma tem- f('�ta cle h�je. ,.�c,jie n;\ BrllHrI'w:,y" _
1 PÓlto ,'�Il't!'"I{' J'nOi'.'I,-- Pl':H'a P. Feli� I' ]lf:':lC:1 ch' e;:t\ld(� na Francn, a b,..,dh III
t da,," 1.) ,·(lloj. 11 _ '\,1: .:·10 • E]iz'lbr\h on('O'1 I'a�se em nnSS;1 rid'l.dc 9 Amanhã rprnl'It:l"l'i O mn\"iren��

I�
AIr{'nlcs (' cnrn'�",'nd�':I'{'" o:m Ildl:. o' �ll-

., PRra lnzrr "u�s dc"perlitias a selH; fi'- lado Chã Camp:,nha' Contl'a (J Câncer...
nit"i:,io;: IIl' <::;'11\:1 l':ltnrin:, I. millares e IInll'O�. ,'

Anllllel'w llH'eii:lnte ;·-'"I.I·;lt1 �l(' atõ"d" com a 1 �-_., _ ... - ---� - - - - _.. -- ...... ., ... ._. .... - ...... ,_ ---,

'''���,�o:,�i';;'; '" L _ �,< ""'.. '0,) lj ISOUJE. STOInEtIt GR'U'DE'

YE:\\'JA A\TI.::::' \ •
_ 1 r" _(\.ro L! l'1:l.ria da Graça. Sehna. Sônia, ZenRide, Odila. Wand:l. N.R CI

(

A Jl1r"(,:l1u ,Hiu �,' ,·{,,,!'IIIl ..... hiJi:'a :",10':' < ,Ill- :(� Cl'cllla. I:'ani. Sinova Tabita, .1"an111,a e Zildn convidam

CO �fCHRSOreilo ... r;nilicl"s 'H)'" :lr(i:.:o-. :1l"�;l1tln/);;'. );-! os narenles e _aml:,!;os da qUC�JclR I�C'LDE �lara a Sn.n�a
____________ ---==.:_-- .,' Mjssa que farao eclelJl"Ul" em mten,:.:lO a sna alma no di:!

--

� 19, às 8 ho:as na Cnpela do Colcgio Cal:J.rin('llse. -

,

! ésse�'��'C���t�'ll.�::�.e a!{tadc�em aos que "ompu"CCl'\"(llll a

P.lflGoJ'c'NG" I

RelAçÃO nos �OR,'EAD05
n/l.C'·'"

1 BOLA DE FU'fF.nOL _

�:���. :eef���;a.��4�� �t
Pl'T'AL.

1 BOI,A D., FL:TF.BOL _

.'i.l1rOl"a de AndriLae __,_ Bus.

J\;s{! Monteiro, 107 - CA
PITAL.

1 BOLA DE VOI,U:Y _

Nl,lson Schiavone - R.
• Gu!!h('rme !\I/I\\-. 140_
CAPITAL.

1 BOLA DE VOLI.IW _

"'in,;.\,:n Viana c Silv;\ -

R. Fr:lllCi"co Nunes, 437 _

CURITmA (Paraná)
I Um.OCIO rm PULSO

� Roberto Gome,.; de GOI1-

veia � R. Siqucirll Buel1o,
1,224 - CAPITAL

1 .lOGO DE C/\NETAS _

JneJ de Allnclda Feli!}!lC -

Av('nida A, n. 10 CAPI
TAL.

1 p/lU 1)1': Pi\'1'INS'õ.11
Alu�!\m Na.sciment(l - R.

����eA rl�ARI;�j�'RG���\ -

1 J\fAQUINA FQTQGR/i.
Fle/\ - EV;lnice de Mene
zes - R. Marin. Calldida,
2'10 - CAPITAL.
] 'I'REIU 11Lt.TRlCO

Nelson L<1n�cr _ Av. hao
GUalberlo, 1.147 - CURI
TIDA IRaS).

1 'BI('tCUJ;TA - Piaria
Cristina S. Peixoto - B.
Território do Acrc. 47 _

CAP1TAL.

Telefone PU1"(t Ouvir
�l.OO -

J:"'{Jo�'ler -Alfred
21,30-

�er ����:v��� ::�:��I��rc�:���',:i:�:c�Uorn�,��$�i�:lq:(>�l�e�� UMA PROMOÇAO aos c�r:�p�dentc C(l11l11l1m.�

para orlcntação da policia. DEliCIOSOS CHICLES DE BOLA
!lú>"'1ltmto m"sicol Sim('aNão qucrcmo� fazer unda C S01l10$ contrário a qual- PItlG ....PQNG' 2Z.,'}.'} _

quer exibição .scnsaclonalista e nem mesmo qtleremo� Grar>de 11!form. GuarI/jácriar dúvidas �õbre o fato c seu,> motivos. rOMP4HHI4 BRASIUIRft 23.05

que �:�::���a!�::�l q��U:I:i��!��I�'ç�; �������a�eamd�r�:�� N O V I D 40 E S O O C ti Rn s Noite de Galà.

cida não deve s'er a palavra i!nal. -Rf
- --.--

Dele nada "e sabe, parecendo ser um viajant.e que se Projeto de ' e orma
aprontava pal".:l seguir viagem no dia seguinte. segundo O tltulnt· d;1 Pllsta de mo". que e1aborcu o JlI'(Jje-
se depreende do pedido que fez pal"U ser acordado às sete Educa<;ao, Jornalbta Mar- to. além do Sccretárill, aS

Procura-se casa com garagem, melhores informações
horas daquele dia. tinho C,illado Jr .. fez el1_ seg-uintes pessoas: Dr. EI_

Tratar Rua Felipe Schmidt, 41,. ou pelo Tudo multo vngo. parecendo não ter sentido. trega rle exempll\l'es do pídio Barbol>a, D. Eloá
Telefone 3463 das 14 às 18 horas. SutcidiÇl melitno?

1

projeto (le reforma da KuH�, alta :n.t'or'dade no
Um mal súbito? secretar iH, 1I0S ."ienhores �etot' edUCacional do E�"
O caso c que não hiL efeito sem qU€ provenha de uma diretores, pura que os jaeio do Rio Grallde do

causa me�mo� pOJ;�am estli(lú-Io Sul,. a aUal veio a nossa
Seja ela qual for, e dentro de 8 <)ins opina- capltaj especialmellte pura
Mas, como ao jornalista cabe somente relatar, fazendo I'em e apresenllll'em ...mws. fHzer parte do referirta GT

conjetura.'! e pergunlas para que a lógica nãó falte, ,aqui jÕes sobre O cli.:Hlo PI"jc- e ;linda os 'Drs. Heuo Cal_
nos detemos esperando esclarecimentos daq\lele inespera- to. lado Caldeira e LydiÓ

""':m ti{I�=·I?Pl"aça\." te��,,!q,�fJfiJtI�r�ii�� i41 'rdi6�n\d"l;�íl&� 'l���,,��;�T��,': ,.L.l��l�1)
lo Ooverl:w.dor· C'c-I�Q: :R.x:. "'"lIa ,,:,EC. :"1 '._,'

ANIVERSÂRIOS
de Lima Cnrdoso (Bc1:l.) ci:ml':d"n1 aQf: seu,> p.ucntcs e

ami�os !Hu'a assl.�tirem n Mis:·�a de 7.0 Dia, que renlizar-se·

á, dia ll:l., segunda-feira à.� a r.ol"as na Igreja Nossa Se

nhora do P�\"\o. OutrossiTn agradececn a todos aqueles que
FIZERAM ANOS ONTEM

eonipn l'eee! am ao scu sepultamento.
sr. Odilon Silveira l7·9/Gl
sr. João José Cupcrtino Medeiros
sr. Isaias Ullsseu
sr. Paulo di Bernardi VENDE-Hsr. Renato Pinto de Olivcira

SRTA. IZt\URA X. DE BRITO
1 _ Casa. desocup:lda, cOilstruç:io sólida. necessitnndo

repfl.ro�, ealficada em terreno ccntrnl. localizado à Av.

Heq;illo Luz. n. 186. formando esquina com a rua Blume·

nau (antiga Uruguai)" proximidades da Maternidade "DI'.

Carlos Corrêrt", Mercado. Estação RodovüiJ:ia. Co\(�gio,
Fannacin, pont.o de Automóveis e com ônibus (Cil"cular)

AssinalQu n data de ontem. ll1:1ls um aniversário nata_
Jicio da gentil c urcndada .�I't111orita IZ:lura Xavicr de Bri
to. Jino ornamento de nO.�sa �ociedade e alta funcionária
da Cümara Municioal. Ontem. seu� inúmeros admir,'ldores
tivcram oportunidade de lhe j"ibular as mais earinhosas na porta, _ O terreno mede 3100 metros de frente para
demom;trações de aprcço c ('.itlma, às quais nos associa- a Av. Hercillo Luz, comoortando outro construção. Maio·
mos, embora com lnvoluntá.!·lo atraso.

'

rcs detalhes e preço, direta.mente com os proprietários, á
':f<oQI�-'" Av. Mauro Ramos. 129. Fone 34-119.

jovem l'"'hUlip DE OLIVEIRA MAIA ,

Viu passar ontcm mÍtis \Im aniv"":!l"sârio o jovem Paulo �." �.
\ I; ! ih ,\( ,!;� �,

dc Oliveirá Mata. filho dd nO�.iQ erninen� rrm'igu'-st":""Lairr'ó:

�"'��.J'"
I/) ./J ..J

Scholz Mala e de sua exma. e.�põ.sa. elementos destacados" J;..' :T'-'-
� �[..:�

na so"edad, 10"'[. ,I�. .' ; c� ,� :'

/;rro�!;J
�

(lGffiNosso" parabcns e votos de perenes felicidades, exten- I::'����- t.
ro I A 1 L

�Ivosaosseusfamiliares. ,�!.J"\
FAZEM ANOS HOJE

OS�,ALDO MEC.O
OSVALDO MELO

FORA DE SENSACIONALISMO - Afinal. quando al
guém Se suicida hã semlJre um motivo que leva o homem
a.cemeler esse ato de desespero.

O sr. João Barbosa, comercia rio. entra no Hotel Estre
la, às 20 hora.�, fala com a camareira pedindo que o aeo!"

da"s!! no outro dia, ás 7 horas.

Tudo Illllito normal. sem (]ue não houvesse altcracno
na voz de João Barbosa e nem mesmo sequer, um Sinal de
nel"vosi�mo denunciasse o hospede.

Alguns minutos denois, Clll,retanto, o sr. Bn.rbo�.;a caia
ou atlrár.a-sc do último andar do cdificio. estatelando-se
na calçada da Fl"aça 15.

sr. Hub Pedrosa

Olga Simões de Almeida
- sr. Fernando Malty
- srta. Sônia Filomeno Leal

sr. José Vilela
- sr. Luiz Solon da Silva
- sra. vva. Herondlna Loureiro da Luz

sr. Waldir Garcia de Lemo�

'srta. Maria de Souza
sr. Hal"Oldo Bonatel1
sr. HipólltiJ Luiz Plo.zza
sr. Enio MaC'hndo de Andrade
sr. Edson Pluzza de Mello.

menln.'l. DENISE MARA FREITAS
Com imensa -"atisração registramos 'na data de hoje,

mais um anivers>i.rio natalício da menina Denise Mara,
fj]Jlinha do !Ir. Alvaro FreiLas e de sua exma. espôsa d.

Maria do Carmo Freitas. Nossos parabéns.

CASA - PROCURA-SE

lti-!l/61

DEPÓSITO AMPlO - PROCURA-SE
NECESSITA DE uM

T

Glt:\NDI� CQNCntSO
l'rN-POKG

Sru) Paulo. la Ilól Selr.mbrn
ele W61.

N3 Ib,ta dos Cl Imes de
cididamente mú-eís c 1.1'

proricuc-. figura, com de��
�ilque. " de nu-te de nbrag
Ce art.e famoxa s. perten
ce:Ü2s a museu-, e gale
rias públicl"menle ínstf tui-

E"_�HS 'Ibrali de arte pus
suem camctcnsücas tne
cutvoccs de idcntiflC'açáo.
Os cotectonndores e os 1"11'

tenl!idcs conheCem-lhes a

his ortn. a autoria e :1 pro
priedade· Cútlsequent-:omen
te. ouem :1" rurta-nào dis
põe de fadlieinde nenhu
ma para '1ell(lé-l'I�. E 11(' TI

�equel' pode!"!l cxibl·ln� Co

6.35-

Rádio FOlltll!11n Ford

7,05 -

All'or.,ceJ em llos.�a terra
7.35-

f"?O>lv,p'-s(l7Ido cl o (,yrlc«:�,)r
0,0(1 -

Correspondente Col1tlllb1ts
8,55-

Reporter .4lfred
!i.O'l -

Coclrtail de Rock

Sucessos em LP
)ü.31J_

Fire.�tone n"� E,<;'fJorte,�
1053-

i7lformativo Casa Rmsque
11.').)_

UÚBi('-:! 7mra /oUo"
11,3'j _

Pamda mlt.�k(t! Clumlf'cler
:155_

ReporteI" Alfreà
12,05 -

,41mo::;-u1ulo com 1/IlÍsit'a
12.25-

('orre·�lJOndellle Col1l1lJlm,�
12,3ú-

Carne; so('ial
12,40

Na li:lha de frente
13,O.'i�

Os Campeões da Semana
14.D!) _

A Música do 01fvinte
1:;,05 -

�1 Con!illenial em. :1e.�file
16,00_

COrreS1Jondente Colllmlms.
TG,5'3_

Reporte, Alt'!"'?d
17.05_

],egiüo da Boa Vontade
1�1"!') _

l'tstu.1'�e da Pre::e
18.1t)_

Rdenha J-7
18.55 _ �

(.'orrespolldente Cnlllmb!t8
19.00 _

ltl(}mento ES1)r)rtivo Bi.J.h.ma
20.n� _

Terço em Louvol' a N. Srll..
20,35

mo suas em suas cnsn-s.

porque. l'l�o cqlliv;Jleria a

cI('mmci'lr-sc eslilpi'iamen
F.à pojtctn.
Os lartrões ele obras de

arte. nor outro Ja(b. t.un

bém nã/) podem e):pcrtar o

pwd\1I0 dI) furto. porque ;1

C1ud.�e tO\Hlida,lc !lns nrrãn

degns II" lllundo terri r('

CUI'.�{I� p/lrn ilnlle,lir-lhes o

l.r:lnsit.o· de uma nac'to

purn f;utm. /I d('''Pei�" .,.,_

"_1 tuuo. e�f('" rurros �c

sucedem. e ("",". e�trn,nha

regularidade.
NA RIVIERA

Qllase por tô.I»

no- naiÓ'es da Europa cct

dent<J1. OCOl rem. ele inter

v:oln. mas com impres�io'
n3!ltc Per_�istcncia, furto$
de cbr:ls de 'arte, nrinl'ipal
mC:1te :'(' Quadros. Os p;d
I'c:<. porem, elt;! Que ocor

rflllC'L,s (!e��n ordem mais

!'e r('_!:\"l".r:\m si) a França
e a Itália. eom Pl"edoml-

nà;:����;r.�I;��:a�a cida-
de de AjXr{'n-Pl"ovence, fo·

r:om fUl"tntlos, md;1 menos

co ('li\"! oito (lUaeiros de

Paul Cé"anne, num sO gol
pe. E,,�:_> foi· um dos dois
m:lls vall;sos grupos (Ie
te!;l') fl11·t.adflli na França.
nê"le_� últ!mos vinte mê·

"e<;

01111"0 grüpo de telas foi

ft1rt;:�lo "m julho . dc�te
lInn, de um mm.eu de
S31n n'l R;vie�a.
se:,d� () qUI:ltO re'!i,,-
tl'udu n ,r'le]). :ll'ê_l ('j�
gnnte �a F:·anca. Antes do
SeU re i4ro. Ol'I'�� OUtro�

furtos. j:'l. se haviam kV:l
{lo 11 termo. na me ..;"l�a

tll"ea. rio CSPl1Çn de apenaS

d(l�oito m(\.��H.
A C�I1"lãnria de tais

ac·"tt:,r!nH"'os, como se

VI. �\(I('\ll .. j\l ritmo dev('!'II�
illf;\licL:tnb\ ]l:rql\�ll1tn até

11(Il"e('(' obc(lecct' fi. um VaS-

10 plnno de conjunto
COINCIDE�C!A

Não deiXa de �er curiosa
II f'"lnf'idi"nrin tp:'imeiru
lIl{':.ltc 3.Ssh�lada por um

('On h('Cirln s�mHnnJ"i() nor

tc-- merir'cllol. l'ntre a �c

qup.ncl� ('eS rurto� de
obl":IH 11(' arte na Rivie\"<J
e a CV'Jlnr,'iO de uma hb
júria C,\, C1uarlrinhos, rle
�le·('tive_' ('\1(' se publicll
!til" Estlldos Ulll:l"s.
l)l�pi:·anrlo- ....e ('m re('('n

t"'s OCOr!>(lll'ial': dI) 2'�.4tÓj>o

() ::l\lto\" t",t:!d\lnillen�e de
unn s{�ri{' li!' �:Jsj()ria." em

qUarlr;nh' s arquile-(ou o

C'pl"ó<li" cm qUe Ulll inve"
ti�adC1". no I'stilo IIe Sher-
11!!;k Holmes se põe a de;;
cohrlr ladt"õe.� de quadros
<1(' !!aterlas. mUSeUs e co-
le,:i'Jes exis�t>ntf'S !la Rlvi('
r:l.

Dá-se o nome conjunto
de '·Rtvienl." à orla medi
tf'l"rànE'a da Fnmç:1 e <{a

Itália /"IUc vai, ele Nice ii

Ln S;wzzia. lI"slm C<:1110 se
di a dellominHCâ() genera

liZada de Co.e �!'Azur (Co;:
{ Azul) ao tréchn do lito

r: j fr'J,ncés ei�' Mediterra

Iwn I'ue vai ce Tau}nn a

M�ntol. Pur :-:inal (,UI' Ri

ViNil é cnnt.inuf)ção (Ia
Cote d'Azu1
ois b1'111: foi !les"a á!'ca

quI' () "I�:lr\oonj�t" llorte
II T eri('(lllO �ltlll)u seu epi·
1>')<li,). E pl'el'i"amente em

julho (Junndo li dGlcUve
da his'.6rin rm qU;'f!l"lnho.'>

estava na Imtnêncía de

d'e<:yendar c 'T'i.,terl() de
um roubo, é (Ue uC""o\"]'(!U
em Sah!oTro-:)t'z. um 110"
furto" de obras de nrtc

mu!-, «envnclunui- dl'!ij('s
últi:n().� doi!f ano, Os la

eirões levaram flUndl"os
cu.r, v\dôr se cl-t1cula em

r500.000 (I:)larc�..

SAINT-TROPE?
Saint-TroPEl/; c um pc-

cucno p(Jvon�!o quo se sl
Úw. no gol ín do rr csmn

nome, que o mar Merlttnr
ráneo Iormn um pouco ao

sul de cnnncs. uu J'eglão
da Pmvencrr" O pov'Jaclo
tomou-se n.meso. JlCst.(';:
últimos' tcmpos, !leb fa'o
de �er ou hllvrr sido. alé
p(;\ICO tempn atrás, o It.m
to He v?raneill JlI·ediletl!'��.)
Brigitte Banlo!. onele ('Ia
e �eus ass�rjado� p::lSSucm
anredáYei� inter{'sH�.� imo·

bi!iúrlos.
Existe \em Saint-'�I'np('Z

�1:�n�:���:' (:�leC I:lf�;�:�;:,��\�
na Annon(:iade A ('sse
museu Um inr_lu�tl"I:,1 millo'
ni.rio f!·qncês. clllllllado
eorges G-r:lmmnn:. dOou,
no <l�JO d!' H155. pl"ú('l(lsrt.
colC't.,ão dl' qU/ull"t)s. fi C(I

kl'iio. ('m s:OU (:Oll.itllllo,
cC'llprcend:a !lI trnb;t1ho�
do� mr'lh')rn" pintor�.s da

f::lSc "f<,uve'" e da fase
p:J'I-hn)Jl e��ioni�t:l.
As referidas plnturlls,

junt-:._m('nte c,m OI(:"'S do

mf's TO mu :eu. c1?veritlm
.�r-I· �e:"I!I·;.(la� por um Va

Iar illU:IO all'1. Como, po
rém. o munit"ipb de" Saint·
T:o;J{'l não cli"llunha �!a

sl·m'!. cle 30_000 dólares
a ..,u ,b, p:lra efetiVai' tal
seguro. este não foI reali

zndri. NunCa h:l"ia oCOI"l"I
no. an.e�, fur!o ::Jlp-um, de

pintura", na Ir:enlid;j·lf'. 1:'

P\'esumlll-�a. Jlor ls,'o, que
t:11 ocor!'êncill lIãlJ JoIe ]"('

g!�:rari;_l no ftlturo.
O FURTO

A) �l"'1. ele nilo ('�-t:"lr se

gurado. ::l. va]ins:t ('lJ!('(':l(l
de pil'tU!·as dr) MU_"('IL An�
110ntllde. f]e Saint-TI'/)pcz
também ni'lo �e ('11('oll1l'n
,'a b('m 'm:1I"111,h.
A "I";'dc de ff'rro f\ludi

cio. qUe circunt!n a gale
ria de quaelros ,10 .1:U!,('U,
�e abrc por tlJt>io de um

c,tdc:>udo. f'uja ehav(' e Ilmtl
(laS muit:t'-\ mI(' �(' f:�-{,I'am,
evm o mesmo m{)ldf', ,jl"
Pcis que �e perderam l1U

mero -,� ajm.vés do .... 1l1l0S,
Jlllr de.�ctlidn e dc:,'!"ixO (II'
2;eladores c gu<]nliá('s. Nu
ma Iloite de julho PnH.<;a
(I.), lá pelas duas dtl l11a

dru'!:lCla. OS lac]J'Õ('s :dll'l
ra'11 o c;{Ile:1d'o, ilelW�l"<l
mm na galeria c dr- lá
s1.Ii.ram levando 57 do." 91

qualll'os da coIceio Oram
mOllt - �ud,) C;tltulado no

valor :'tUal de um milhâô
e quinhentos mi] dólrnr('�.
Enlre a,., pinturas fmt:ldt\s
figuram v;;'ria sde r...ralls
se de Cel'ain. dI' Bl"aqut',
eie Bonnard. ,re DUly. de
Vlaminck. ah�m de ,lUas
de Dunoyer de Segonz<lc
- selldo oue êste Dunoyer
,II' Segon�a(: é cue {!'o cura

dcr elo referido mUllC:U.
Afjrma-se o1)e, ao ter

noti(�1.l du furto, Segon-
znc teria declarado al>sO
lutame�lté '.ranquilo: '''';'\1-
do aCaara be-."I' .. E o 1I0i'lliO
mll.�CU fiCilrá famll.�o.·'

II.� CONCURSO DE ROBUSTEZ
INFANTIL

INDUSTRIAS YORK S/A ENTRE OS

COI�ABORADORES -"
... O TI.o Concurso de Robustez Infantil que o Rotary

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



,HOJE: ES�LHA DA GAaOTA BMtAR:Dl:I.AGtml\ lij\
C. "COlfGltESSO" - 'l)UíllEl1·· Nu 14M,fEltIS Ct,UIIE
- FESTA DE CARMEM LUCIA C. UMA.

Hoie, .. :-\odüdade de La�lma estará O Presidente do Tribunal de Justiça.
em fest<ls Uo ,I a rC[ll!zHrfto de uma 1110· Desl.",-,,,rgafluI ::;", � .nu l\.i.c:omedps t.J

vhnentada "sotréc" denomlnndn Fusta v("s Pedroca, t'CCC])CI'{\ nojo, munes eum

da GaI10tn Radur pl'cmovida lle,Jas d_:1- pr!mentos pelo .r.mscurso do seu a�l)-;
mas rot[lrlnnas danuela cidade em bene- versá rio. Aproveito para os meus . .'

Irtcto do Nutn l dl)<; I)obl'�.". Elegantes R_e - -

nnux Pa1'li<'IPal'ilo c!lI mesma. A -decora- Encontra-se nesta Capitnl, (l ProCes-

r,ão do Clube CO:l�reSSO. será com viole- sor .Jurandyr Lndl, Dlretol' de Ensino
la,;. ztren M:U'J:l de Oliveira, Ennídn F'n- Superior no Ministério da EduCflÇão, qce

. rins t' Ar111 M:lrl:\ Mel1tlonça, dj),lribuirãa ontem, tleu r>0<;�'e ii qn'!rf'T'h " novo 1'''''- "

vroteta, e uu rue ..ma i'ca.�hi.o Maria Luciq re�sô"res tias nessas Facnlc1l1dcs" no. 5n-·
Francalac;ci, cnn ará Ln Violetcra. O Co- làu Nobre rtn li'ilrulnlloe <11.1 ..... i.e.to.

II nheclrlo e ramoso ecnjumc "Ravenn" --

abrilhnnt:u'â _ti Jll(jvLrcnliHla reuntao so- Chegou hú poucos (Uns em nos ..a

elal 'dançante, naouele C)upe, ql1ando sc- Capital, o sr. Capitão fie Fragatn Inten

l"á.escclhi�!a a Gal"Ota Radar (.Ie L"gu.na (jt>.nte. Antonl� MOva G.ornes, a\le.j� _HSSU
Leda CO�l'In, G:lrOta Rndar (le Imbituba, mm as funçoes de Chefe da DIVisa0 ne

!ar{. n entrega da fai'xa a meça eleita. Intendência do 5.0 Distrito Naval. O ilus

AnteCipadamente felicito as Sras:: En.y
Ire afici:rl su��rior, velo acompanhada deU

Duarte Fcrrelrrr., "Lourdes Saad, !.'lalr Cas- sua dd. famlha. �
tro, Ludlmj Carneiro e O.dila Dourado, -- !l<' pela!; atlvidarle" à I'cspe)'o da, l'cf'lrida Circulou na LindFtcap, o dr. Rene {

, fet>ta oue srni ('m beneficio (\(' uma Jupillat, engenheiro Crancê>t, do CCntro

can�fI fIIrrnll"Opica. FI'ançais de Documenllltlon Teohnij:Jue,
de Pari�.

o LIl.., T.C., CUmlll"lnrlo o prQgrama.
do mes, oferecerá hoje à noite, as vinte
hotas ullln solrée cem de�me de brÓtos.

. A 'nrouf' .. tro. elo clube estaJ"fl Illesente
para um "show".

.FI"()cedenle (lo Rio de Jnneiro,enC;on
t""-':!e em no.<:sn cidade a inteligente
atriz, do Teatro Nacional, �rta; Elizn

belh Galotti, Que dcnj t·o de poucos ��s
será entrcvi�tael<r por ês'e CnlullistH.

Elizabcth, I('m t11ll:l. virr '·em marcad;(

para Pari�.

Onte:l1, na residência' do sI', e sra·
dr. SPFOS. I SevRstil Diml1' os, aconft>ceu
um amovlmenta,da festa de aniversário
do menino Dcmosthenes Dlmawa.

o cohmi.o:ta Irá ao Rio de Janeil"O,
numa gentileza da Tac-Cruzeiro cio Sul

para Convidar Mls>; Guanab:wn para vi

sitar esta Capital, allns, a "rta. Alela

CocUnho, represent<lnle cla môÇa cario
Ca tQm compromJ:;;"o CO.1' êS1C cOlunis;r

parn participar nu'ma fcsta cm nosso

Capital. Se pOl'síVCl fôr :-Iel'("l. para o b{li
le da:o: Debulante>; do Llr:1 T.C,

�DlT1L
terreno tem sido uor êles
exercida desde ó inicio.
lllanHa e pacificamente,
sem in�ehupçâo, contesla
ç;i,o ou opO;;i.çâo de. aiguêm,
e cox iII te.nção (I e. dOn o

;'al1iml.ls domini", que �-e.
manifestla. POl" atos {Ie

benfeitorias no local: - 3
- QUe aSl;;im sendo, se

acha perfeitamente confi-'
gurallo com todo.� Os re

quisitos legais, o USUC,I

piio extraordinário deiini
do no art. 5:)0 du Cad. Cj-

vil, mcdificado pela lei

2.437 de 7 de lU;lrço de

1!)55; - 4 _ Que, prelen
dendo legitimar R Hituação
de fato, OS reouerentes, na

fOJ·ma do ari. 545 e 456 do

Cód. de Proc. Civil reque·

l"em a V. Excia. n de_sig
lwção de dia hOra e lugar,
para Que com as teste.T. u
nhas abaixo arrolada�, se

prcceC.a a justificaçao do

alegada, após a QUi.(1 de

verão ser pessoalmente cr
tados os ;ltuais confron
tantes e interes"ados cer

t'Js, e sunS mulheres se

ca!ladoS forem, bem como
o .Órgão do Ministério PÚ

blico e, ainda, editalmente
com prazo de 30 rlias Os
interessados incertos e

de>;conhecidos, a fim de

que, den�ro do prallo le
gai, a contar da citação,
e scb pena de revelia
apresentem �uerendo, a

contestação que tiverem:
-'5 _ Que, não sendo

contllstacta a ação, deve

SN desde logo reConheci
do e declarado, por Sen

tençn, o dOmlJJÍo do autor
sôbre as tert'ns descrltafl;

Protesta-se por todo o gc·
nero de provas admIssi
veis, inclusive o depolm'eif-
10 pessoal dos Interes;sn-
fios. Dá-se

.

v<llq,r d..e'
'l'ênúos em

Paz, na eXel·C. do carJ!:o no!;sa revolução. Mnstr:trá,
de J. Dil·elto." E para qu�

ChegUe .. ao conhecimento

dos interesSados e ninguem
JlO�Ha alegnr Ignol'ãncla,
mandou expedir o prei<en

te edital que sel'á afixado
IHI sMe dc.<;te JUizo, no

lugar do cos.ume, e, por
cópi<l, publiCado na (01':1'1\
da lei. D:rdo e passado
nQsta cidade de Tijucas,
ao primeiro dia do mês de
setembro do anO de mil Dr. Avrlon 'Ram.alho
nOvecentos e se:-1.'\enta e CLtNléA DE CRI4.NÇAS
um. Eu, (11:-1) Gerc\" elo!'
Anjos. Escrivão, o datllo
grnlel, conferi e sUOsrrc

V!. I�en lo (le sélos pOr se

tr:!tnr de ASSISTP.NCiA
JUDICIÁRIA, (<Is) C:r.rlo.<; Gol"'c,l:!tório: Rua Nunes

T('rncs - J. de Paz,-no 'Mach�do, 7 _10 nndar
cx('rr. do cargo de J. ele Residenela: Rua P",dra

Dil·ciln. E!ltá conforme o

original [(fixado nO. lIéele

de ago.�L��t;;)
H3.ul Bayer Lau<:;." Em di
ta Pl·t ição foi exar,rd6 o

seguInte IIC!;PllCbO; _ "A.,
rOlmo r('(juert'lll. Dl'signo o

di:! 2M cIo ("'I'l'ell�(" :'1:-1 II

horas, nn Jo�orum, p[ll'a a

jt-.�lifl('nçãl), feitas as (l('vi
dw� intimaçÓf'S TiJuCaS,
2'1-8·1!)61. (3.s) Carlos Tel·-
uc,; - Juiz de PaZ, Clll

ext>rC"Ído.'" Feita a jusUti
('ação foi profcrida a se·

�llial(' SCIl{ençu: - "Vi�-

tos, C.C. JUlgO por scn-

tcnGH. Para f'ue llJ'oduza
scus le�:lÍs e jUl"ldit"cs
efei!o�, ,l just!jlcação pro�
cedida nestcs autos a re

querimento de Manoel
Coneia d/I SilVa e s/mu
lhcr. CitC.}i-se, paI" man

dado. Os comrOntante!< co

nhecidos do imóvel: POr
edital, com o Prazo de
trinta di:t\ n:1 fOl"lll.; !)re
vista nu ;: 1.0, <ia art, 455,

::s�����:' o:l\c:���:e:sa!e��
eonhecidos; pessoalmente,
o Dr. Repre!<entante do M.
Público na Comarca. Sem

custas. P.R.!. Tljucas, 31
de agosto de mil novecen
tos e sessenta e um. (a<,;)
Carlos Temes - J, de

I

mento elo Brasil pell
g8lJernO português

Há 136 anos. IIU cnn 2!) bnixr, "c li l. sé chefe, r-uo C�\lÜ sucessor do rerqc. de
di' a�Ór't(J, de, 1825, foi ns�i- ora é () sr. d. roãc VI, rei Pçrtugal. Foi !ll'eciw n

n.uío no R:o rll'! J[jl}elr() o de Pcrtu 01."

tral"1,I(t rlc a!ll:�lqo entre FX!'fO DIPLü:--'1:,Tr�O

Br.r .. ll e Pot"lU!l;al, pelo Et'n (l "Cl"ur�O habtt da

«_wd (I Jf:;\o VI- reconne- d'!,lnmn('i:l b.msnetru para

ccu:> indepcnr;lênci:l do

Bl';',.;il.

Feita � .�I'!na ra I"l�O rtns

sob('l"[lnbs (7·9-1822), além

do inl'cnfcrmi!,m(J de gru

rio bJ".il.�ilejro. d. PN}I'O I,
hertleiro da corOa lusi nnn.
terla �le enn-eumr o deü

r:lflo "I·obl,-.mn dn "urp,,�ã()

no r-ua! víntm ímpfíctto.
e .. tá claro, o da untão pc .. ·

soai.

Florianópolis, 1-1 de setembl"O dI! 1961.

R6:Pt:c,.:ent:mte do Minlste- IImo.o Sr. Diretor do

rio Publlco ne>;ta Cidílde, JORNAL DO BRASIL.

do cClltl:olltmHe conheCilltl Rio de Janeiro.

dq im9vel. Rufino Cnrdoso:
resjrlenle no referldfJ IUgll,r Prezado ,senhor Diretor:
It1ng:1, _._ e. rlo� lnteresSa- Em sua edição de 10 do cOlTen�e. 2.° caderno, p�, 5, o·

nos incer,,'>s e c1e:;conheci_ "JQrnal do Brasil" publicou nOl;icia recebida dc 11m "cnvia_

do.� nor ·editnb de tdn!H dO elipeclal" e na qual é amontoada em pou{'as linhas I':H:l

O Cidadão Carlos Ter- dias: todQ ... ))ara fnJareln coieção de abSll.rdo� e infâmias assacadas eullLra o Com:lll�

nf':<. Jul� 11e Paz lia e�cr- a�s ·?I"mos d'] prcsente rlante do 5.0 Distrito NavaL Estranhanpn ['\Ir um jornal
dcio do rrlrgo de Juiz de ação no prH20 de de'� dia.'\. do conceito e da tradição do <leu não se tenha feito rCj.)I·.c
C:rcito da C�lll::ll'ca de Ti- de crlnfol'mid:\de C0.11 o srn ar por um verdadeiro jornalista em FJorinnÓpolis. pi'C

.iucns, E�t:lde de Santa C;r- HI"li o 455, do Código de fetindo d:J.1� I"uarirla às invencionices c!,-) um rora,strlz'O

tnrlnll, na forma da lei, PI'OCI:-'''ü Ci\'il, sendo, afi- qualquer. solicito de V. s.a. em atençã.o ao que estabcleN'

e·c·· na1. l"f'conhcl'idp o. dominio a Lei de Illl�rcnsa. conceder-91e o direito de defesa 1:.11":1-

FAZ SABER a todos ClUan- dOs :::uplic,rntes eõbre o re- vés das suas colunas. dando publicidade ao que se segue:

to" n pr('SCnte edital de feri(!O imóvel. Dú-sc a Em nrn;lUm mOmento da recente crise :.."litico millt:l.r

ci�aeao. cor _ prilzo de prese1'le valor de' CrS foi pensamento meu ou de qualquer oficial do meu Estado·

trinb c'hs, virem ·ou �I{:le 5.COO,OO pnra o" efeitos M:1ior. destruir a !JOnle Hercilio Luz (',ue li"a Jo"lorianópo!i:;
cOnhecimentr, tiv{'rem. qu� legf(i�. Prutesta-�e provar ao continente. o que represen:'aria, além de um atentado

p,.,r p:ll'te de JC"!'ê Jerônimo o nl.ce-ll.d.G com te!',1emunh:rs in1us lilcã\"el, indiscutjvel prOva de insan'l:ade.

M;1rtins ,e s mulher lhe foi e vlstçrIaS. O assistente Tivemos sempre, por objetiv,) principal, face à Invasão

cili�ida a petição do teor Que e.<:b\ a�!:;ill.a tem SU'l sofr da ))\;10 território de Sal1ta Cata,ma P,)l' tropas do

..cgll.intc: - '"F_-l{lllo. Sr. rc�ddência nf'sta Cidaje 3." J:xéleito,e da IÍligada Milit.ar do R. G d:1 Sul, dc;'en-

Dr. Juiz de Direito dn Co- C":'de recebe citação. Ncste.� dcl' csce E;;_tado e imnedir a todo custo que t::is lrop:l.S re-

m'\rr3 - JusS Je1'onimo €1'1110:-1 p
.. defe:'lmenlo. Ti- vol:osas entrasscm em Florianópolis. M"d;(\as de pI·otC(l,i.o

Mnrti��,.,I�:��;rM�:.ll��-;1". ��:\�
.

ju,,:·�. 15 de jl)nho nc 1061. e contra· a aque foram tomadas i:lesde La�una atê esta

Ir,,) Cl,lwiio C;rramul'ú de com dj�po$itivos de deiesa, ü,_'nn"lc:lo elo llt.ç,r:li.
- () primeiro sold; Cam]l().�:' Em {Jlta petic,'io da" esLradaso di.�tribuição das tropas dQ 14.0 B,C.

�;�Ii�aC F�r�:r;�:;��Rl"d�O p��� foi c:�:lI':'do o, seguinte 110 IOllVJ dd Morro dos Cavalos e l"i��ol"o"a vigilância das

fi"si'lo r1(,mt'-�tir:], residell-
despacho: "A como re- cst:-adas que dão acesso a Flori.'lllopoli,'i. 8�lã,\"<lmo::; dili_Pos,

tc� e d"mlrili:ldns no Di,;..! ill(.l; Dcsigne""c tempo e tO$, ,iuClll$.b'C! eSfa é a Y!!l"t;lade qur ,o teu ..bll"!;ldo es-

trilo d'( Trinol;I'!e. mUnicI- 1�'�:�S t,l�a:�ev�d/l�s���lt���:ro: �:�.ic�II�O d���I���10�xir�:�nl�rur�ot:���n���otov�� ;�;f��
piO dc Fl(,l'Íanópolis. oue- çõcs e illtiT.Rçõe.� Tlju- feilo diariamente, há anos, pelos trabalhadores mlmici·

re::1' n1,oVt'r :1 presente ação ca,�. 15·VI-61 (as) F. X pais, na sua interminável fa'ina de re�;,u'o da ponte. E sem

de \h;uraJ;lão em que ex- Medeiros Vieir:I." Feitn 1\ protestos. l1: muito diferente como vê. E Isto seri:r fcito

põem e. rcr\wrem a V. Ex- ju.<;tJ.fiC!lÇão foi �roferlda:1 nfio que não tivêssemo" fárca capaz dl' aniquilar as tr�)p:\,;

��;��1i;a:l�;�Íl��� ;'<;;.:��ro�� segUInte >;el1lença: "Vi"tl)s
'

invasoras c, sin�. em derr;deiros momentos, se vencidas

h!'í. mab f'e 23 anos, por si
etc .. Julgo por sentença, as nossas i'esistêm:ias, não de poderio milHar. lllas �im {te

e �.lla an(ece!<sora, de um ���;l eO��r�,;���zae::i��s,le� \���tã;:���n�n�;.p;�t�:e�:: :�::ea:c;::�·t:o�,o:O�lt��:.��.
terreno rural situado na jus'ificação procedit1a nes-

lugar "Itlnl!l1" dê�te DIe- tes autc� a rer;uerimento
trlto, ___: com 88 me!-ros de ele JO�'e Jerônimo Mal·tins
frente;; e 990 dih;.: de fU'I- e s mulher. Cite'se, paI"
do�. _ ou sohm 87.120 mandado, o confrOIHanle
meu'cs ('1uadt"ado". fa- conheCido do imóvel; paI"
z('n{lo f\"('nteH Il Le;;te a edital, com o l)J"azo de
chap�ân dn mplTO em ter� tl'intü dlaH. na fcnna pJ'(�-
r,,� �e hel'dclros cip, �,[iguel vista no li 1.0, do urc 455.
Josr. 1111 Cunha e outrr!l. e do C.P.C., es intere.�snd(l.4
fUM!os a Oeste em lf'rr:1<; aU1;entes, incertos e des
de herdrlros rie Antônio ccnhpcidos: pesSoalmente,
C�ll"lk.o:o: extremando ao o Dr Representunt.e <lo
n"rte Co'" quem de direito M. Público na Comarca

�i�� ��:��l�:�",t�'.:� d; :o�� r::is�enso f'. citac30 d�

sf dp rcferido imóvel Pel"- ��·c':.�á:��·!< e���:::ê.�a rC����
���r��l.<::o��al::';:�a e 1I���i:, sóbre terras Interioranas e

r('�pertivame'lte. do<; "u-
a cautela recomendllda diz

pllcantes e. morta f'<;ta, hã �1��rsei�Qe a �����I��S ;!��
várks nno�. OS suplicantes
er.nhnuar,'m no exercicio

custas. PR.I. Tijucas, 25

da p" ...s" no rne:omo imóvel
de all"osto de 1961. rll:-1)

com ânimo de donos, COIl-
Carla" Tel'nes - J. de

tinua, nacifica e ininter-
Paz. no everc· do cargo de

rupl'lmrnte. deixA,ndo. nc::;-
J. ce C'ireito." E para que

te Distrito, l1e�Sôas de !lU-3,
cnegue ao conheclmellto

cor.�:unça zelandO pelo
dos intel"e!!sado� e nin-

me""l'o. 3,0 _ Em vista do grp.�l1 PP"sa alegar igno'

eXpc<;to OUprl'm. os· SU1111- '��.���:;tel';.�l(�i�l;�ltl. e��:(l��I'�
�'�I�::;\ô���u�a:��zf:�id�1 i;�� a'fiX:ldo na sede dêste Jul-

vel. de conformidade com zo'. no lugar do. costun1e,

a Lrl Federal n. 2455 que
e. !l0r cópia, !)ublicado

modlllcoll I) artigo 550 do ,UMA Vez lrO Dlar'to da

Código Civil, e o artigo Justiça e TRltS VEZES no

552, do mesmo Códi�o. E jornal O ESTADO, de Flo-

prtrA, o (Iifo fim r·equerem
rianópolls. Dallo e passado

a de!-'ha:-nacão do dia e ho-
nestn cidate de Tljucas.

'ta narll n justlficat;ãn rp!;-

}J('ctiva, na oual deverão
f;{'r "nvidas!l" testemu-
uh"" M .. nof'l Bento e Jose
Cf'cilio Lau;.:. - o pl"Ímeiro
hvradcr residente e domi
cilinf!O no local do imôvel
usucnplen,!o e o se�undo
comi'rci:.rnte, residenle e

t.lnmirili:rdO nesta Cidade,
O,'l Oll'ris comparecerao in

dcpen,dcntemente He ciÜ)
cão. ReQucrem mais oue,

(lePoi!' da jt1�tifieaÇRO, !;e-

predmninig_ c:ld,( vi;z mnrs
j)oderQ�o do sçntunpntQ
llacionali�ta brasüetro P:I
rn cue .!. F:..dl'o I, Il[}Ol'

harmo:Jl%ar cO-; interes�es
dlV('rgcntclI da Mqjrópcte
c c'a su.t an.I�.;l c.nonto.
A��llllld(l (l contrato de re;
conhcctmento. ricou Pe'
(l-l'o I imperadur do Brasil.

aceitar ,I sucessão de (I.
Jo.10 VI, abdlca:-1�e o Im

rcriç, do Br,asll e reinnSHc
em Portugal, comn PCrlro
IV.

HOjc, aconte('crú a re.�1;a de Quinze
anQs dll menina moça Carmem t..�icia

'Cruz, Limn, na residência de seus pais,
sr. e ,;ra. rir. Rafael' Cruz Lima, na Av.

MAuro Ramos n. 238. A jovem _guarda
florianopolitann. estará Iwesente.

,

Marlllsa J3;rlsini, l'epresenlal"á o Lira

T.C., no Baile dus Dcbutan:es da socie
dade blumenauense, n� S. Carlos Gome;::.
na dia. !lei e dc ol.l.tllbl·O.

Ma!"la Ivone Vidal, da sociedade de

Hajai, será um d:ls DEBS do Baile do

Perfume do Lira T.C" no {lin .>;cte de ou·

'J
tubra.

O Gr;êmio 15 11,' Julho dp Ctllloi!ll..s, HOJe, no O�car palace H(Jtel, sel"á
u_romovcrrl UIIl grandr baile llfl.qucla C:i- rCE!i'7-fld(J. lun desfilo de moClnfl _ "Noiu'

g���I!���::� ��g,��a al1l�:�;�I�If'R���:mh;�� ��r���,�l:.\\'ny"
- pntl"O("inada l!eln Loi'

P.V ..

= .$ :

JUIZO DE DIREITO DA
COMARCA DE TIJUCAS.

EDITAL DE CITAÇ}\O,
COM O PRAZO m: 'I'RIN�
TA DIAS, DF. INTERI'�S
SADOS AOSENTfo:S, lN

CERJ'OS F. OF,s('ONHE-

ClOOH
O CidadÃO Cnrlns Ter-

11'-:S, Juiz de PU? no ex{'l"

('ielo do cargo de Jl.l�� de
L'ireito da COIll:"l.rra de Ti·

jucas, Estado (le Santa
Cnt:lrlna, na' forma diL

lei, ele,.
FAZ SABER ,� lodos

Quanto>; o prej::enLe editai
de. cil.ação, com o prazo ciG
trinta dias, de Illtcl·eRf\l.l.
dos auSell�es, incej'tos e

desGotlhecldos, virem ou

dclt"l cOllhecimento tive

rem, qUe por parte de Ma
noel Correia dn Silva e

s/mulher lhe foi apresen

tada a pel ição 110 teor se

guinte: "EXmo. sr. dr.
JUIZ de Direito da Comar
ca de Tijucas: - Maneei
Correia da SlIvu e sua mu

lher dona Irlnên Marcos
da Silvlt, êle bra;.:llciro, la

vradOl" e ela bra�ileira, do
m�st.ica, resl1lenles em

Snnta Luzia, mcnlclpio de
Porto Belo. por seu ndvO

gado infra-assi�lado, vcm
mui reflpelto�fimente pe
tlm'.e V. Exclu., expô)" e

afinal rC{!uerer o Seguin
te: _·1 - Que há mais

(10 vlnle anei). possuem POI'

ocuuação, U"Y' telTCllO de
10rmn tr1an;2ulnr na lUB"flr
denomi!la(IO Santa Luzia,
município de Pôrto Belo,
com as seguintes medida>;
e conCront:rçÓC!s: ouatco

centos e QUarenta melros
de fren:es oue fazem aO

sul em terras do rCQue-

TATICA DO RECONHECI
MENTO

Na ,P3rte referente na

reconhecimento da ;,cUa So

berania, o Brasil usou de

bitic:l completamente di

vers� �la utilizal�a pe11s
republicas sul·americanas.

Regi�tra Pnndiá Calogerag,
em sUa "A Política Ex:e
ricr do Impêrio" - Hl29 -'

(lUe n!'; l'erública" sul-ame·

ricanas, <lo fle.prochl'llarem
indepenllentes, rnmpi:(m
imedi"tamente com :t me

tróppl� européia. Dr;pois.
em cfOrla reconh!'cimen'to
obtidi, corre"pondia a um

protesl" ,'a E"'"'f1'1h'l. ;.:em·

pre a"d:'da pelos govêrnos
da Rú�!'h. da Au<:.tria e Ih

Prus;:!a. ei� (lu\'! a E�!l.,nha

não esrom'ia ,,\l.(IS inten

côes (Ie !"{'colll1ui",ta de

�uas antig,ls c�loni,'s.

Pnulo A. Lencastre

DUNIOP, o pneu ft\l.� vale por 2 i
r.All'!HA CAS B1CICT...ETN;i - Rua : cone. Mafra, 154 11

,

EDITal
JUIZO DF. DIREITO L'A

COMARCA DE' TIJUCAS

ED.I'fAI,. DE CITAC)i..Q.
COM o PRAZO DE TRr>.J·

TA DIAS, DE INTERESSA
DOS AUSE�TIi:S. I'l"CER
TOS E DESCO�HEC�DÇ:lS

rom a;.:

ATITUDE DA INGLA-
TERRA

O Bl":ISil e�tnva :!Índl
com pl'oblémas in ernos

C()nsequen{e.. da indepen·
Ilénria IresistíHcia de
prrtuguéses na Bahia e

OIl.Lrn .. p1"ovinci:�s do Nor
te) c li Int?:lalerra, utrflvés.

do seu mini.qjl·O do ExtcJ'iar

IG('(\rge Cannin'l. er co

I1Jtlllil: Ido rlal:lI!o ,�e 30 d�

novembl'o de 1822. envintlo
ao cneul'rcg<lr!o dos negó
cio .. bl"itfinico" em Li�b5a,
jã tr<lll ..,mitia instr..lrôcs

t:lill';t<;,t:'un(]o a shnpn'ia
d<r rorle de St. James à

inl\cp{'n,lênri,l do I3r[1sil.
Nê ..se colllunirado. qUe- eS

tá transcrito Ira ob'ra de

P:lIlt!iá Ca1oger:H já rpfe

rida, (lizia o mhlistrn bri

tánico: - "0 gnvcrlln bri

tânico tem illter-êsse idên
tiro e ilnpaJ'ci,,1 na prO�llc,
ri,!arle. do;:; (\oi� reinos, de

Portue;,,1 e do Br;'sil: inte

rês�e comum a ilmbfls. t'n

Quanto unido�: divi(lido>;

n'as não (]iminuinos após a

SU:l separação."

JOSÉ BONIFACro
E<;<;a a:iturle (la Ing!a-

terra rOÍllciflin
in:o:trucõe" subscJ'it,t\s por

José BonifáCio Plviao;;s ao

1'('''''0 eneal'rE'!:I:arlo !lmln

mãtico juntl) à GI,a-:Rre·
tanha imílrerhal Feli"ber
t" Cnldeira Brant Pontes,
futuro m<trauéR de Barba·

ct>ns). e (lue comendav<t:
_ "Devel":i v. ex,!.. desen

ganar o (!"vêrno Inp:lês �o

re o caráter oue vul�tlJ"
mpnte se (Já na Europa ii

nois. OUe nôs queremns in

depenrlencÍll.. mas não s(>

]1fir>lçân Absoluta (le Por

tllll"al, pelo ('"ntrorio: Sua.

Alteza Re<ll tem protestado
em todas a<; ocasiõ"s que
de::pia. manter todn a

gr"lnde fflmilh portuguesa
reunida politicamente de-

ConsultaF': Pela manhã

rom hora marcada pelo
telefone 2786.
A tf!.ri!.:, !irtS 15,30 à� 17.30

borns,

R.omrJ., .,:i _ T,'l"'''ne 2781-

Música e Romance

Qualidade e máxima. re

I-dstênein, earae\'cl"i?õ:lm n ..,

bicieletas EXCELL - RA'I-
O NUA DAS BICICLETAS

_·"",IUl..mI..Ã
BRASILflROS

NÚCLEO DE, FlORIAI'iÓ�OUS
E DH Al

A nesocíacêc de Geógraros Brasileiros convida seu,

nssoclndos e domais pessoas interessadas para urna ;IS

bléla gnrnt a ser realizada no próximo dia 16 á" 15,30 h ..

xoctncos n.rímnais nessoas íntcressacas jmrn uma n .-sem-

A.,;ut1tOj;: - Admissão de r.ovos. sóctos.

Parte cultural - A centraüdade de Lcndrmn
estudos efetuados, na úttt.na assembléia geral da

A. G. B'l em julho próximo passado,
Locnl : _ Faculdade catarmense de Filosofia -

Trindnde.
Florianópolis. 14 de setembro de 1ilGI

Ne.âe Olilleira de Almeida - sccre'úna

o Comandante do 5,0 Oislr[!o Nava!
comunica qll.e mandou a seglri!lle
cada ao "Jornal de Brasil" rot'alendo
notíc;as dadas Ibor elemeill3í �e;13

cidade ao relerido- maMino:

mente o fizemos, para não dispararmos o primeiro tiro.

Acs trOl)as que. segundo !.mblicou, eu te� ia deslocado pnra

Lnguna. Imbituba e ItajaL resumem-se em dois �rupa-'

mentos de. :inte soldados fuzileiros cada um. Eram tl"Opns
do 5.0 Distrito Naval. Alguma" dessas, "Tropas", até mes·

mo se retrairam como medida d,e pl'oteçáo em face do

avanço de um exêrcito com atitudes agrel'soras.

O episódio da "cachacinha' é da� coisas mais tt"istes

que jamais vi publicado em qualquer jornal c nasceu do

anedotário que sempre
z
segua tai .. a'conteclmentos. Tl\I

"noticia" com a qual o seu "enviado esppcial" iludiu a boa

fé do seu jOlnal. foi certamente colhid9- em fonles pouco

dlgna� de ré. Aconteceu na verdade o seguinte: reccbi II,

vi�ita de 'Jarlamentares estaduais Que eram lJortadores do

apoio que me deram voluntariame)1tc de t�dos· partidos,
naquela ocasiâo - perdi entfio a colaborarão Indispen
�é.vel u:.tra uodennos superar a crise. Alcrtcl-os quanto
ao pengo que répresentaria para todos nós a atuação d('

agitadores, nunca ausentes ncssas ouor�ullidades. P('di

l)lCS pondemç:lo em seus discursos a, fim de evitar Que

dêles :-1e valessem para fazer implantar a desordem na

cidade, já. que não vacilaria em solicitar a a.tuaçr\o da D:)

licla para: mandar prender tais elementos se Isso se toro

nasse necellsário. Mais tarde <la pedir as autol"idade� efi

taduals competentes a prisão de akuns ap;ltndorcs. e�sas

autoridades disseram-me então, que tal medida de nada

adiantaria já que, sendo o co rIJo de juristas dêste Estado

notóriamentc vermelho .__ o que sem dúvida foi um exa·

gero _ e�ses maus elementos já.' estariam dcvidamente

protegidos pai' habeas·corpus 1'1"cvontlvos e Que a polir.la
não atenderia qualquer solicitação minha nesse sentido.

Disse-lhes então quc caso tudo i3S0 :·ealmente aconteces

se, sendo eu comandante das fôrças federais e e�tandD
dent.ro de um Teatro de Operações, cu seja. em plena 7.0

na. de guerrn', não vacilaria em toma r medidas extremas

para cdlbir tais desmandos. Foi assim. Sr, Diretor, que, na

opinião do seu "enviado especlOI" eu ameacei rasgar ha·

beas-corpus e receitei "cachacinhas" para os parlamen-
tares.

"

Finalmente quero esclarecer a V. S.'\' qu(' embora dlS

pondo de grande poderio bélico para conter qualquer mo

vimento armado quc se des{'n�adeasse. conjugando força
das três armas, em nenhum momento tais tronas se mo

vlmentaram de suas base", à excessão das do 14.0 B,C

que se deslocaram _para o Mo,ro dmo Cavalos, a 54. qull
'metros desta capital, em posição pU:'amente defensiva

onde permaneceram por apenas 24 horas. já que aten

dendo ao meu ultimato lan�ado na mô,drugada de 4. do

corrente, as tropas invasoras imediatamente contrama

charam para !luas bases, enl:�\"rando-se assIm, pnciflca

mente, a crise militar em causo.

Certo de que, em beneficio da verdade, V. S. da á

gunrlda cm suas colunas a esta carta. rcceba os pl·Otc.st
dc afctuosa saudação do

LUIZ CLOVlS DE OLlVEIRA

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Agora chegou a vée de
Gerson Demaria, Sentindo
fi ausência de Iolando Ro-

M 'Idrtsues, Gilberto Nahas e

do próprio Demal'ia o De-
l)Hl'tamento de Arbitro�. (�a UI �
FCF mandou o secretarto U
daquele órgão, conversar
com o conhecido apitadcr,
111l tentativa de trazê-lo de
volta, sanando assim o

grave problema que ronda
aquele Departamento que

dnimd�ão cerca a r,'é· cam�eonato
Na manhã de amanhã, guarnições lia Martinelli, das mais sensaCionais sa- de São Paula II se desen-

teremos finalmente a Ra- R1achue1o e Aldo Luz da bando-se Inclusive que em volverom no I=róximo' rncs
gata denominada PréCam- capital c América de Blu- meio a grande competição na raia de jurubntuba em

pecnatc, [lt)ortunldade en monau. sere uma disputn náutica, teremos as eítm.. São Paulo. Hoje, teremo)! o
que estarão intervindo n;joorla::; Para apontar <iS inicia das enrninatcnaa.

demai" guarnícôee, que es.. Em case de necessidade,
tnrêo representando o no- serão-- realizadas tnmbé;,l
me renusuc, de Santa eliminatórias segunda-fei
Catarina, nas provas ciãs- ra pela manhã.

sicas Pundnçao da Cidade

Em l)elcJa antecipada
do campegnnto carioca de
futcbol, tivemos lia noite
de anteontem o cotêjo qUe
reuniu IIs esqundrns do
Betatogo, atual líder invic
to .e o Canto do Rio. Na
primeira etapa o Botafogo
andou passando por gl'aves
períodcs Onde Se destacou
a :I�uação .do ataeue ni- do em Brasília, enfrenlan
terolense. Porem com um do ao Guará, local.
gol ce DldJ, aos 45 aegun-

��1�,�I:U��:�����:;:f: a Sele�ão Salonista �c Itajai se cxi�irá no fsta�io �a f A Cpríednde do Carlos Renaux
Com H rtneüdade de Salão qua se nrapnra os II -

I _

.

I • •

de Brusque, ficou coupte-
test<.tr uma vê.!t mais o sc- JogOS Aberto" de Can�-a (:.enc 11 da Pedernçân Cnju- be, repre�entara o EStlldo

tnmrn�;ll���::do�el� ����;: recionedo de futebol de Catarina, res�lve� a prest- ��:�ne�;tl"�� :�tee"::e;;Íl�;� �:r c��:.�::;� br�:�le�i�P:�:
ccnstrucão do estádio 1(J:-; Com os 'mentores da Li- realizar no próximo mês.

em detennlnados setores. PR'OGRAMA DA REGATA gu de 1t'l\jai, visando trn- As conversaçÕes contínua-
porém, o passivei perigo zcr atê II capital na noite vam quando enzerravnmcg

�!e������as c�:a� ��i��_ PRE.{AMPEONATü �; It:f��' q�/��:�e�!a��� o expediente,

o Sei volt6u a brilhar, trn- Amanhã será realizada mos sem timoneiro.
zendo cOnsigo a" esperança II Regata Pré-Campeonato, 5.° Páreo � às 10.10 no-
de dias de desnreocuna- que centnrá com a parü- ras - Dcuble-Scull

11-e'mb'�
- _.

�ando:&l.l,
o',

ções e sos:-;e�o aOS di�'eto- cipação dos clubes Aldo 6,0 Páreo - às 10.30 h'o-
.

res do tradicional clube Luz, Riachuekl, MarUnelli rns - rote franches a -1

cn'arincnse. e América (Blumerinu) . remos - principianles.
Eis o programa estabeleci- 7.° Páreo _ às 10,50 ho-
do' pela Federação Aquátl- ras - lole Inrncheg a 4' A presença de juiz num mado com a "execucao doCa de Santa Catat"Ínn. remcs - estr::!antes. campo de futebol tem Por tiro livre. Se, porém, ele1,0 Pareo - às 8,30 ho- 8.0 Páreo - â" 11,30 ho- fLn prcstar serviços, im- etrou e a falta foi execu'=,ras - Ou:-Rigger a 4 re- ras - Out-Rigger a 8 re- , parcialmente, às duas bda, não pode voltall '-.
mos com timOneiro. equipes, fazendo com que atras de Sua decisão. .;, "':2.0 Páreo - às 8,50 ho- Os páreos, l;ét1mo e 01- seus jogadores aluem de X X X

���.� --;el�u;I:�����o,a 2 re- �l�:;âll���ã\�e C�l��iodO��l��u���: ;:::d� ����' a�al:�as a�� fu��t:lti��C��ar�:fiCii�5 n��
rn�'o --=á���g-;_S��li.'10 ho- ���ntod:s��V��Vi��;aiSn��� principias elementares de 763 jogadores, sendo 59

4.0 Púreo às 9,50 110- ]lerCUrso <:!e 2.000 -

mts., bÔaE, e�lu�cadção e.sportiva. _ 13"2',1 ��3 .;'se�iors", 20 m"""'S
"", II a presunçao Jl�nlors' e 5.774 �ras - Out-Rlgler a 4 re- classe abertôl. ele Que o "capitão" da treantes qUe se distribuem

equipe pode fnlzer recla- em 3 mil 512 equipe,,>, re-
-

m;jçôes ao juiz. Nenhum presentando a fõrça do
jogador tem êsse direito. futebol da Hungria em'
O juiz pode aceitar qual- 1960. Esses Jogadores são
quer ponderação OU escla-' prcparados por nove trel-"
reClmellto, ou alnda� um nadares, 241 pt-otessôrcl!;,
pedido de informnçao, des- 450 }:!rofessôres-asshtentes

��rJ:e e�luJcOag:��:n�e,êl�e�� :e���c;::���rad�:��m, l1ã:'''
gestos. Pode aceitar, disse- Hung)'ia conta com 2 mil
n:os; não é obrigado a 905 al·bitros.
isso. •
Muitos jogadores dis- X X X

cardam da marcaçao do No dia 26 de Outubro de
juiz, quando julgam que 1863, é flxado em onze �.
ela es!.'á em desaéórdo com JIÚmerO de jogadores, al1-,"
uma Indicação do fiscal nhando-se as equipes com
de linhu. Ora, o juiz não um arqueiro, dois jlaguel-
é cbl"igado a aCeitaI' o 8i- ros, um médio c sele dian-
nal do seu auxiliar, desde teiros. Em seguida, foi
que haja ob.!:!ervado o lan- vista a necesshlade de ser
ce (.0 jógo. O que prevale- coordenado o a.�peclO do
ce é a SUa opinião. Ele po- ataque e defêsa. Re1'õrçou-,
de ace.itar ou delx,lr de se a linha média com ll"ll,li
aceitar o sinal do tiscal jogador tirado do :<.taque.
de linha, i.emllre que COn- Finalmente, e m187o, foi
sidcral' aChl\r-::;e bem eo- registl"Rda "forma{'ao de
locado em face da jogada. um arqueiro, dois ",,�guei
Todavia, tem o dever de ros, :'rês médios e cinco
agir diante de uma indica- dianteiros. A Internatlonal .

ção ou de informações de Beard, suprema guardiã-
seus auxiliares, em ocor- <ias regras de futebol, H�
rênclas {'ue não tenha organiza em 1887, A enti.
visto ou (lue tenha obsel·- dade oficial do futebol .in,":,
vado i rperfeltumente. Po- glês proibe em 1882 que Os
de, nesta!> condições, cor- jogadores recebam remu-
riglr uma decisão sua, an- lleração ou !ecompensas
tes que esta tenha produ- de qualquer espécie, a nâo
zldo Seuti efeitos. Esclare- ser o (!Ue justa'nJente lhes
cemos: se. o juiz punir um COl're!>ponda e que perde
"foul", equivocando-se -a ram em sala rios. Mas aí
respeito do verdadeirO au- surgiram Os (lue abu"u..l"
ler da Infração, pode, eS- vam, pagando sempre ;,f(ij'nclarecido do seu engano, do qUe realménte o joga
lIllundUt· executur o tiro li- dor perdia em salârios, ató
Vre a favor ?u equipe do' Que, em 1884, Mr AlIc�
, ogn( 01" {�Uo cio supu.,;era pede slnceridadc e o pro
r.alto:io"'descte (Jue o

enga-, fi.ssiohal,iSllIo .inglés. SlU..\lt\�.... ,-,líÕ-!lláo tcnhll,l'siào'coirsu-, .qficialmjIlte�:,; :;R._�'

Alagado o Estádio
, Augusto Bauer

gunda eolccação ua Regata
InternaclolHll. Assim sendo
a FASC programou para
hoje e amanha as elimi
natórias e se necessário
também para a manhã de
segunda-feira, para a- os

côlha das gual'l1ições que

comporão a nossa delega
ção que Irú fi. Sito Pélulo
Pú sinal é o Cachoeira o

único prevlleglado pais o

Martlnelll
.

na oito, apesar
de ter garantIda t.ambé n

a sua participação em São

Paulo terá ('Iue lutar Pl'u'u

nesegurnr êsse direito co

mo campeão da prova dos
Oitos Glg:ln'e".

A guarnição do qunjro
com do Cachoeira de
Joinville, cua consegutu

�ac�oeim "SAlVO" �as fliminatórías

Causa cxtranheza, o farto noticiário esportivo. envol
vendo um grande clube da Capital, possuidor de um pas-
sado glorioso. com uma bagagem imensa de resultados A primeira selecão fi sebrilhantes. Causa extrnnheza, pois as noticias em pauta rrovimentar foi a' de Vo-não deveriam siquer ser repetidas. e tódo empenho deveria leibol, enfrcntando nn nol-

-�:;;lSi:�e��� :Oa:.ab;�t�d�;:S.n��t:.�s::Il�:a���bl�C:;e�:!e�: ;:nt�e d�ua:������a e�l c:�séde social do grémio n;vi-celesle, a mesma sede que apre- rnntch treIno ba5.ante dis-
goam estar com aluguel atra",ado. Aludem ainda os co- putado. Venceu o 5ele,)0-mentários sôbre saida de atle�as por falta de pagamento. nado florianOl)ol!tano porA.� criticas severas que fazem no p\'Ímeiro mandataria 3 ·'sets" cOntra 1.
Avuiano dia a Imp}"essão nitida de ter sido S. S. o condu- X X X

��:�:ã: j�:n�r��i���IÓ;I:ql����U:el�;�l�: l�es�:�;a�� C .. agre- Também o selecio�HdO

�o�'�:,,:::�s��i��:: 7�����;';;�i���:1�:�: �i::�::�7:;1: �,;, :�:��;����,�','���::���
Janeiro; programou amistosos com equipes do Rio e até da

• ���r�:e�:��;�n. �:t�.��1Í��-_Bahia; e nos varias amistosos pelo interior do Estado co- cil dos COll1andndcs de Li-111f1l resultados espetaculares, para depois estreitar no
ma, (lUe totallzal'um lOx1.

��l�-::�7.�ot� da cidade de forma brilhante, go!eando seus Nêste trelno-jógo, o combi-

nado <1:'1 cHPital do Esta-Pouco a pouco a queda dé produção foi notada, e o do desenvolveu um padr:i.otécnico, responsável pela equ:pe que brilhava até então, de Jôgo r:ra.lco e objetivoprocurou os diretores e solici1;ou os reforços que julgou deixando () responsávelnecessárlos, A impressão é que de fato nâo foi atendido. pela selecão um tanto mnisMais tardé, Nizeta decl:ll'ava que não teve integral ati 1 i�.t:! Cltl,1ll10 ns pr��tiapõio da DiretorIa, e que a falta de reservas ã. altura foi mns exibiçõe"
prejudiciaL X X X

Vieram as renúncia�; algur,s mais denodados, tentam Os IltIêtas da "eleção da
e por certo conse'gulrão superar a crise que envolve o cidade. de tênis, vão t:.ltll-
('lube avaidno. bél1l voltar a l)riLtica do

Cl'ises !inancelras. são perfEitamente cabiveis, e quase e�pol·tt' que c::Jn�:tgrQU Ma"
todos os grandes clubes passam por Isto; não é motivo de d.! E<;Ü1CI' Bu::!nu, lle�tealanue. Mas, crises administrativas, o que realmente jul· fim �'e semanH, vÍ:<:ludo
gamos estar existindo, estas sim, são superáveis, com a "primal'ur ,,'I(ls qual!dlldeScolocação no leme do clube Avalano de uma passoa capaz, 1lll1'n n,� próximns disputaS ,..... _com pulso firme, dlsnosto a trabalhar, sem alarde, sem do.� II Jo'tos AborteS.planos gignnte�cos, mas em silêncio e cem. habilidade pa· X X Xcificando a grande familla ;lzuna, e c()locando o Ava.i .No pl'óxl,mo dln 29. te

que scmpl'n,qcgPo no cenavio es,pctt_', .'tll"""1Q':l fillalri)�(rll(.l '�' \bll'r;.

��. tura üo;; 11 Jogo� Ab�l'LQ:!

estupendo destaque, na
competição injernacionjl
de 'maio, patrocinada e

crganíaada nela Clube de

Unidos x Paula :a��:t�e ���;in:t��iaeSs��:
Ramos Junior ��r�:: ag::�çõ:sas,�:t���

Domingo esl�H'a se est- ��:!'�a���ueiauepro��g���:�bfndo em Itncorobí, frente
nacional, índtcou-ag parali eouípe do Paulo Ramo.. representar n-Osso Esta-

��n���dOS o�. �.O�:Ov��l�� .

do, bem como, as' demais

sub-distrHo do Estreito· guarnições. Aco:tece po-
Na preliminar atuaráo rém, que OS clubes Inccn

também OS craques dos forma{',)s com a decisão
veterane; do Estteito, da entidade neuücn, soli
aprimorando-se parn o" citaram uma prova eltmí
diversos compromtaac, já natórifl o Que foi aceito de
assentados. bom grado pelos diretores

O::; integrnnjes de Unl- da FASC. Mas, as elimina
dos e Ve:eranos deverão tórlas solicitadas pelos cIu·
;leguir em ônibus eSJlec�al, bes não envol,veram_o no
;oab a chefia do Presidentc me do Cachoeira, naturnl
do Unidos o popular Ne- mente resneitando o seu

pOderio em -que' pese a se-

�ando dp rad<ira,J�_ lfiflrjW�
AVAl NA BERLINDA

Voltarnm a se lllovimen:..
tar anceontcm ns :;eIcções
de FlOrianópolis, aprovel-
1,1llc!0 com sucesso o tempo
Perdido pclos dias de chu
vas (lue assclaram li. capi
tal eatarinense e .. mala\"
parte dos MUllicipio� do
interior.

x X X

BOLETIM N,O 39

de S�tntll Calariua, opor
tunidade em que desfilarão
pela cidade, tõdas as 16

delegações inscritas para a

gl'andios<l competiçao. '

X X X
A Comissão Central Or

ganizadora dos II JogoS
Abertcs hão conta com

ienhum problema para a

realização dos Jogos, mo

vlmen' ando nada menos

do �ue 16 Municipios ca

tarinpllSes. O ca::;o das c..,

mas ncou resolvido defini
tivamente sendo superado
o problema que afligiu du�
rante muitos dias Os mem

bros da C.C.O.
X X X

Nos próximos bolelíns,
e�tllremos divulgando para
satisfazer a .. curiosidarle
do.� desportistas n rebção
dos Municipios qce se sa

gl'ara':l1 Campeões nus di
versas modalidades espor
tivlls.

X X X

Ainda no deCorrer da
semanil decidira a C.C.O.
qu,mto ti nartiCipação ou

não >:!e Joinville. Mnfra e

Criciuma. devendo enviar

até ,lqueles MuniCípios,
um emis"ário. provável
mente o sr. Rubens Lan

�e. Dnl'a trn :ar "in loc")"
dt.� problemas de cada ci

dade pal'a a vinda até a

cf1pit:tl do EstadO, de suas
respectivas represelltaçõe".

S1bOROS01
SÓ C Ai E

O Conhecido <lPitado�
eGrsOll Demaria foi COnvi
dado uara retornar ao

quadro de a!'bltros da FCF,
porém. respondeu negati
vamente.

XXX
Enquanto isso oS sele

cionados de basquetebol e

de voleibol masculino, es
tarão jogando, em Santo
A:r:aro, também contra as
repn'sentações locais que
intervirão nos Jogos Aber
tos.

NOVA VITÓRIA DO BOTAFOGO

XXX
O MetroDOl dará um au

tomóvel '-Wogswagem, ao

seu atacante Nilso, em

vistu das sUas destaCadas
II tuaçôes DOI' ocasião da
Taça BrHslL

XXX
A F.C.F. tomou nova de

cisão sóbre o ca.mpeonato
es�adual. Em vista da
transferência do Bral;ilei-
1'0, '1 F.C.F. I'ealiltar� o

;>tllal ca'l>:peonato em Sun

fase fhlal. com turno e

returno, participando os

seis finali"tas.
XXX

O rellwdor Ivan Vila in,
do Rillchuelo. estara au

sente da regata Pré-Cam
peonato au� se desenvolve
l'a amanhc, A êsse respeito.
amanhã �,presentaremoS
um CO!l1Cll tarlo.

XXX

Os selecionados de fute

bol de salão e ele voleibcl
feminino es�arâo preliando
domingo à tarde na cidade
-de Pnlhoca diante das
et!ulp locft.ll'l que tll'tl'tlcl-

1��I:3? 'SlQí:! I!i Jot0l> Ab.er-

Xxx

Dentro .de,.mals alguns
dins, estaremos est1l'11{
PHlldo nes�él !Jágina, co

mentaria!> a respeito dos
II Jo:os Abertos em en

trevistas prestadas ti. nOssa
reportagem.

A RAINHA.. DAS BICICLE

TAS, ÇlleIi1 de 11m compl-
to se�'-,iço de reformas,
J,'illturas, conC"!rtos, soldas,
conta também agora com

um perfeito serviço de
V"0LCANIZAÇAQ de pneus
e câmaras.

Ru::.: Conselheiro Mafra,
1:i4.

VENDE-SE
Um -Geladeira com 6 portas,
própria para Bar e Restau
!'nnte. -Preço de ocasl50.

1Je�������éf�:es °33�71�:r;�O

dos desta etapa foi man
ttdo o »Iacar até o rlnal
desta etapa. Na segund�.;
rase o Botafogo conseguiu"
mais dois tento«, ambos
por intermédio de Amaril

do, placar com oue termi
nou c prêlio. Botafogo 3 x

CantO do Rio O. Amanhl o

Botnfcgu estará se exlbin:'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Movimento da Tesouraria, em 21 de Junho de 1961

Saldo do dia 20 (em caixa) Cr$ 4.147.183,50
RECEBIMENTOS

Receita Orçamentária
Arrecadação 101.354,50
Depositante de dinheiro 5.854,40

Cr$ 4.254.392,40

... AGAMENTOS

Despesa. Orçan:ent�ria
Admlni.!>tração Geral
Serviços Industriais'
Servo de Utilidade Pública
Encargos Diversos
Credo Esp. nec. 125

Balanço

DL�r.RIMlNAy.....O OOS SALDOS

Na Tescuru!'Ül ...

Em Bancos ..

Prereítura do Municípío de

1.500,00
10.450,00
32.842,00
23.046,00
3.500,00

4.183.054,40

o-s 4254.392,40

Cr$ 5.724.857,50
FlorianóPolis, em 21 de JUnho de 1961

4.183.05<i,4:J
1.541.803,10

Movimento da Tesouraria, em 22 de Junho de 1961

Saldo do dia 21 (em caixa) ors 4.183.054,40
RECEBIMENTOS

Receita orçamencéríe
Arrecadação 110.513,70
Depositante de dinheiro 10.228,30

CrS 4.303.796,40

PAGAMENTOS

Despesa Orçamentária
Exação e sise. Financeira "

Educação Pública
Servo Utllida<le Pública
Encargos Diversos

Credo Esp. pec. 125

BalançO

DISCRIMINAÇ.lO DOS SALDOS

Na Tesouraria .

Em Bancos ..

Prefeitura do Município de

Movimento da Tesouraria.

Saldo do dia 22 (em caixa) CrS 4.239.987,2&)
RECEBlMENTOS

Receita Orçamentária.
Arr.ecadação 139.308,40

Depositante de dinheiro 1.353,20

9.500,00
2.200,00
41.39420

6.115:00
4.000,00

4.239.987,20

crs 4.303.796,40

em 23 de JUnho de 1061

o-s 5.781.790,30
Florianópolis, em 22 de Junho de 1961

4.239.987,20
1.541.803,10

PAGAMENTOS

Deapêsa Orçare entària
Exação e Fisc. Financeira
Educação Pública
Saúde Pública
Servo de Utilidade Publica.
Encargos Diversos
Credo Esp. Dec. 125

Deposi ante de dinheiro
Balanço

Na Tesouraria .

Em Bancos .

o-s 4.380.648,80

DISCRIMINAÇAO pOS SALDOS

Prefeitura do Município de

Movimento da Tesouraria,
Saldo do dia 23 (em Caixa) crs 4.318.976,20

RECEBIMENTOS
Receita Orçamentária

Arrecadação
Depositante de dinheiro
Movimento de Fundos

54.267,50
42.038,60
17"5.000,00

I:"'· ,

••••)iil"Tf1�.l-it�.;;:
c-s 4.590.282,30

2.200.00
4999,60
500,00

35.273,00
4.200,00
4.500,00
10.000,00

4.318.976,20

crs 4.380.648,60

em 24 de Junho de 1961

CrS 5.860.779,30
Florianõpolls, eID 23 de Junho de 1961

4.318.9'76,20
1.541.803,lO

PAGAMENTOS

Despesa Orçamentária
Administração neret

Exação e Fisc. Financeira

Educação Pública
Serviços de Utilidade Pública
Encargos Diversos
Credo Esp. Dec. 125

Conta de Depôsito
Receita Orçamentária
Balanço

DISCRIMINAÇAO DQS SALDOS

Na. Tesouraria ..

$m Bancos ..

DA
Movimento da Tesouraria,

Saldo do dia 27 (em caixa) Cr$ 4.018.018,30
RECEaIMENTOS

Receita Orçamentárla
Arrecadação 217.699,90
Depositante de dinheiro 5.895,50

em- 28 de Junho de 1961

PAGAMENTOS
Despesa Orça.mentárla

Exação e Fisc. Financeira 11.200,00
EdUCação Publica 3.640,00
Serviços de Utllidadê Pública 2.142,00
Encargos Diversos 300.00
Credo Esp. Dec. 125 1.5�,00
Restos a Pagar 5.200,00
Balanço 4.217.831,70

:c-. .. .1.:sOU:-dria .

Em Bancos.

crs 4.241.813,70
DISCRIMINAÇÀO DOS SALDOS

Cr$ 4.241.813,70

Prefeitura do Município de

Movimento da Tesouraria,
Saldo do dia 28 (em Caixa) crs 4.217.831,70

RECEBIMENTOS
Receita orçamentéría

Arrecadação 1.344.650,80
Depositante de dinheiro 4.003,50
Movimento de Fund.os 220.500,00

-crs 5.786976,00

\ ra o periode de setembro

O m, is est:-anho requerl- de 1961 a se embro de
4.217.831,70 mente foi o de veerador 1962. Foi reeleito para pre-

, 1.366.803,10 Aurélio de Pauli, solícitan- stdente o Sr. Leo Ho-f

do se oficiasse aos PQde- rmann.

Cr$ 5.584.634,80 __ lIa '& la_.,

stortanépone, em 28 de Junho de 196�. : Consórcio fAC - Cruzeiro do Sul:em 30 de Junho de 1961

, VANTAGENS QUE SO' A NOSSA ,
DeSp:'�G"c:."m�n"u'la • •

5.400,00' LINHA C_PNVAiR um OFERECE:.
1.000,00 .�) _ Direto FlorianópOlls/São Pa .."o/�Io; ,
::���:�� ,:l) - �oh:�:tO:illd:ã�ó:;au.o as 10,15 horas, em ape_na!l,
24.100,00 'J) _- Chegada às 12,00 heras n , Rio (Aeroport'l Sant08�
3.:�:�� , �:r�"l.n;é:���;O

da' CIdade), já almoçado e prc..ltJ.
125,00 • 4) - Possibilidade de regressar no mesma dia, a tarae.'

5.740.694,60 • •
---

• "ES'l.'A& AS RAZÕES DE SER A •C'S 5.786.976,00
• ,

5740694,60 �...._ !���ID':...�O_ !.U!�C2__ e
1.146.303,10 - -- • . . __ ._

AUNÇÃO
l...USTI:lbj.::" Lrl\o," i.i..;':'_A_. ";.1', .l!.NUhl\1JA-SE J!l R'NVER

NlZA·SE MOVEIS. MI"":OaES lNFURMJ\ÇOES RUa CON
SEL...'1EIRQ MAFRA. 164 FUNJJOS.

1---------------1
I DUNLOP I
I Os pneus DUNLUP orerecen. qualldade c rcsístênora. J

; RA.1NHA DAS Blt.;ICLETAl? - Rua coas. Mafra, 15-1 I
1--------------1

Exação e Fisc. FInanceira

EdUCação Públ1ca
Saúde Públlca
Servo de utilldad.e Pública
Encargos Diversos
Credo Esp. Dec. 125

Restos a Pagar
Depositan�e de dinheiro

Balanço

DISCRIMINAÇÃO DOS SALDOS
Na Tesl)u.� .. ria .

Ji'.1Jl Bancos ..

Prefeitura do Município de

Movimento da 'I'esourarln

Saldo do dia 30 (em caixa) ors 5.740.694,60
RECEBIMENTOS

Receita Orçamentária
Arrecadação
Depo:õitante de dinheiro
Movimento de Fundos

c-s 6.886.997,70
Florlanôpolis, em 30 de Junho de 1961.

em 1 de Julho de 1961

PAGAMENTOS

Despesa OrçamentAria
16.012,70
3.302,50
95.269,60

Administraçã.o Geral

Exaçào e Fisc. Financeira

Educação Pública

67.300,00
6.180,00

30.325,00
19.708,00

� 57.000,00
33.436,00
1O.9�,00
4.000,00

184.629,60
34.86°1°0

5.406.905,80

Serviços IndUstriais-
Divida PúbliCa
Servo de utilldade Publica
Eneargcs Diversos
Credo Esp. Dec. 125

Restos a Pagar
Conta de Depósito
Balanço

Na Tesouraria .

Em Bancos.

C1"$ 5.855.279,40
D.LSCRIMINAÇAO DOS SALDOS

5.406.905,80
1.051.033,50

Cr$ 5.855.279,40

crs 6.457939,30
Florlanôpolis, em 1 de Julho de 1961.

Movimento da Tesouraria, em 3 de Julho de 1961

Saldo do dia 1 (em caixa) ors 5.406.905,8i)
RECEBlM.E�TOS �

Receita Orçamentária
ArreCadação
Depositante de dinheiro

crs 5.213.054,90
Prefeitura do Municipio de Florianôpolis, em 24 de Junho de 1961

3.846.251,80
1.366.803,10

Movimento da. Tesouraria,
Saldo do dia 24 (em caixa) CrS 3.846.251,80

RECEBIMENTOS
Receita Orçamentária

Arrecadação 143.896,50
Depositante de dinheiro 2.659,90

em 26 de Junho de 1961

4.000,00
5.300,00
2.500,00

544.550,00
9.555,00
1.500,00

175.463,00
1.162;50

3.846.251,80

crs 4.590.282,30

PAGAMENTOS

Despêsa Orçamentària
Serviços de utilidade Pública 9.000,00
Depcsltante de dinheil'o 15.000,00
Balanço 3.968.808,20

Na Tesouraria .

Em Bancos ....

Cr$ 3.992.808,20

DISCRIMINAÇÃO DOS SALDOS

Cr$ 3.992.808,20

Prefeitura do Município de

3.968808,20
1.366.803,10

Cr::; 5.335.611,30
Florianópolis, em 26 de Junho de 1961.

Movimento da Tesouraria.
Saldo do dia 26 (em caixa) Cr$ 3.968.808,20

RECEBlMENTOS
Receita Orçamentária

Arrecadação 174.902,80
Deposi�ante de dinheiro 2.965,S9

em 27 de Junho de 1961

Pretoítura �o Munlc�,io tie

PAGAMENTOS

83.951,30
2.895,10

Despêsa Orçrur.entária.
Admínlstr açáo Geral 25.760,00
Educação Publica 2.412,00
Servo ce Utilidade Publica 5.100,00

Encargos DIversos 4.885,00
ored Bsp. nec. 125 4.00u,00
aes.os a Pagar 29.190,00
Depositante de 41nhelro 23.351,00
Balanço 5.399.054,20

Na Tesouraria
Em Bancos ..

CrS 5493.752,20
D.l�CRlMINAÇAO J?OS SALDú8

5.399.054,M
1.051.033,50

Prefeitura do Município de

Movimento da Tesouraria.
Saldo do dia 3 (em caixa) Cr$ 5.399.054,20

REC.tmIMENTOS

Receita Orçamentária
Arrecadação 153.229,8u
Depositante de dinheiro 1.761,30 �

Cr$ 5.493.752,20

CI'$ 6.450.087,70
Florianópolis, em 3 de Julho de 1961

em 4 de Julho de 1961

PAGAMENTOS

ACAMARA MUNICIPAL

DE UNUO DA VITO'RIA

E OS ULTIMOS ACONTE
CIMENTOS POLI'TICas
Em face dos econtect

mentos que se' sucederam
à renuncia do Presidente
Jãnio Quadros, a L ...ama

ra Munlctpal de União ôa
Vitória reuniU-se em ses

são do regime demOcrático
FOram enviadas mensa

gens a vàr1as actoridades.

res conatrtutdos para. exí.
�r � volta de Jânlo ao

Poder. O requerimento foi

rerettado.
ELEIÇAO NO SAN (SO
CIEDADE DE AMPARO

AOS NECESl::ilTADOS

Na noite do dia trêa do
corente, foI eleito o con

Selho administrativo da
Sociedade de Amparo aos
Necesítados de Põrto Uili
ão e União da Vitoria pa-

Leia Revista Luso-Brasileira
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O FLAMENGO ESPORTg CLuBE, tendo em vista
demorados reparos em sua praça esportiva, avisa sees co

ermãos, que aceita convite, de clube varzeanoa para jogos
em qualquer outro campo.

Capoeiras.
A DIRETORIA

ASSOCIAÇAO DOS SERVIDORES CIVIS
DO BRAllL

Levo ao conhecimento dos funclonârlos públicos civis

rederers, estaduais, muntctpais e autarquleoa do Estàdo de
eenca caceune que, ds, • -aamence credenciado, estou an

ganandó sccíce, seguros corenvoe e pecúüos .

� - oencre as varras nnauoaces da Al::il.:B, a que mais
se destaca e o seguro de vida em grupo, mediante descon

to em roiha, que a Associação orerece aos seus associados,
operando com as eegumtes companhias:

Previdencia do Sul

Equitativa
Internacional
coiumbía

Metropolitana
Adnatíca
Pecú.ío Coletivo da ASCB.
3 - Atende-se a pedidos do interior do Estado.
Para inscrições e inform\Ções:
Rua General Bíttencourt 115 - Telefone 3891

Encargos Diversos
Credo Esp. Dec. 125

Conta de Depósito
DepoSitante de dinheiro
Balanço

Despesa OrçamentárIa
Educaçào Público. 41.010,00
Servo de Utilidade Pública 27.176,00

:lm:í1 i1ifl-�e �t·�MHHU
5.363.633,70

......

Na Tesouraria ...

Em Bancos.

Cr5 5.554.045,30
DISCRIMINAÇÃO DOS SALDOS

5.363.633,70
1.051.033,50

Cr$ 5.554.045,30

Cr$ 6.414.667,20
Prefeitura do Municipio de Florianópolis, em 4 de Julho de 1961.

Movlmen to da Tesouraria, em 5 de Julho de 1961

Saldo do dia 4 (em Caixa) Cr$ 5.363.633,7;)
• RECEBIMENTOS PAGAMENTOS

PAGAl"\1:ENTOS

Despesa Orçamentária
Admini!;tração Geral 82.999,00
Educação Pública 4.500,00
Saúde Pública 1.800,00
ServiçcS de Utilidade PúbliCa 21.024,U\.i
EnC<lrgos Diversos 9.455,00
Credo Esp. Dec. 125 2.000,00
Depositante de dinheiro 6.880,60
Balanço 4.018.018,30

Cr$ 4.146.676,:,)

DISCRIMINAÇÃO DOS SALDOS

Cr$ 4.146.676,90

4.018.018,3�
1.366.803,10

Receita Orçamentária
Arrecadaç�o
Depositante de dinheiro

Despesa Orçamentária

88.344,23
1.582,20
9.800,00

Despesa Orçamentária
Administração Geral

Educaçâo Pública
Serviços Industriais
Encargcs Diversos
Credo Esp. Dec. 125

DePosLante <le dinheiro
Balanço

2.242,00
6.000,.}
1.800,00
1.800,00
3.000,00
194,00

5.448.324,10

Na Tesouraria .

Em Bancos ...

Cr$ 5.463.360,10 1

DI:::iORIMINAÇÃO!DOS SALDOS
5.448.324,10
1.051.03::'-;50

Cr$ 5.463.360,10

João Marçal
Agente credenciado

CAPOEIRAS

BODAS DE PRATA

CONVITE

,
A DIRETORIA DO "CLUBE 12 DE SETEMBRO" CONVIDA

SEUS ASSOCIADOS E EXMAS. FAMíLIAS PARA ASSIS.
TIREM AS FESTIVIDADES DE BODAS DE PRATA,

CONFORME PROGP.AMA ABAIXO:
Dia 12 às 17 horas - sessão ,cinematográfica, graUs aos

menores filhos de socios, no CINE

SAO JORGE.

Dia 12 às 2() horas - Posse da nova DIretorla, com um

co-qu!tel oferecido aos Srs. Soclos

e convidados, seguindo-se com mú
sicas e d.anças até as 24 horas.

Dih. 16 às 22 horas - S O I k E E

Dia 17 às 15 horas - DOMINGUEIRA INFANTIL

TodllS festividades serão abrilhantadas pela aflnadis_

slma orquestra do CASTELAN, ,

BORDADOS

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



,ó I , o E OE AGÔ TO A OhT CE Á
QUE tPí)' mR��ISS ELE6ANU B.A�GÚ Fl�P.lt,'��OUS - PROMOÇÃO DO CLUBE !��ilTiMlST�.
Seia I';' � na�ér;lo do (41'110 SodAI

�o tR!!ihlfo D. Pedro II.

AerG Oló,e �e Sanla Calar[na
EDITAL DE CONVOCAQ,AO

Pelo uresen'« flcam convidados os senhRr.es Mem
bros do Conselho Superior df:.st� Aéro Clupe a sei reuni
rem na séoe dn Federação oatannense d� Futebol, no

próximo rün 18 do corrente mês, às 20 horas, a fim de
del+berarern sobre o Relataria e prestação de. contas da
Diretoria. relativos ao blenlo 1959/1961, e emitirem o ,

respectivo parecer, na forma estatutarta.
�

Plcr-lnnópnlls, 12 de Setembro d� 1961,
A DmETORIA

OLHOS - ouvr.....os _ NARIZ _ GARGANTA
consultórtc - Rua ,Joã? Pinto, 35 - Fone 3560
Residiw 'c, - Fe1\p", Scbrnídt, 99 - Fone 3560

oou rltns _ lias 10 às 12 e das 14. às 18 noras

Reeettn eh óculo" com EquIpo Bansk - Lcude.
Bxn 1'(' dI' euvtdos _ nariz e garganta com

EQUTPO ALENOL rúníco ne Capital)
'rr-mroento das Sin"sites pE:O tntrascm.

Ope-no'ío de _'\migdnla::; nor processe ITIpd?I'llO.

r ,��E·SE CASA t LOTES
-vence-ee uma casa el)1 Barreiro; "perto da Escola de

Aprend·zes Mnrtnneíros (ótima praia), e quatro lotes de

terreno na Trindade.
s'ecrtne-se o pagamento.
Tratar a.rua Silva Jardim 89 ou pelo telefone 2918

16/9/61

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

Leia Revista Luso-Brasileira
SENSACIONAL -- NOVIDA:JE -
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CONVirE A MISSA
A }I'amlHa de

ISOLD"C WAHLE STODIECK
agradece -t ·hllz"da. n todo!,> que a confortaram no

doroeosc t. '·te ucr que !laSSO;'1 e convida para assistirem
à mís .: do 7." día, que será celebrada na segunda-feira,
dia 18 do (' rrcnt � ás 8 horas. na Canela do Colégio Cata
rlnense, ii. Rua Estcve� Junior.
__ Por mar- este ato de religião e amizade, antecipada

mente ap-r:ld ce.

1--------- ---I
! DUNLOP, ,) pneu que vale por 2. 1
: RAINHA :CL\S BlCICLETAS _ RUI: oons. Mafra, 154 I
1-------- -- ----I

EX�JA A
fISCAl

CINECLUBE Di:: FLORIANÓPOLIS'
Programação para setembro e outubro de 1961

.,.---.
.

,

DI' 12.9 "EUROPA 51" 011'. Rosseunt
DJ HUl '·MONAIEUR VINCENT"
DIA 25.9 "A TRAPA-ÇA" rnr. Fedei-ice Fellini
E>1A 3.10 "ROMANCE NA ITALIA"
DIA 10.10 "OS SETE SAMURAlS" Clássico Japonês
DIlA. 17.10 "CRISTO PROIBIDO"
DIA 24.10 "ONDE A VIDA COMEQA"

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

CU'UCA

Ci!nl(,,; Ger ai
,fjí)POl J:, ri8rl/v) ,� e �;'eíIlJIS

t-'rooh'matlclJ .... r .. -tv., M·"

T�a.�hH otú ;.w!. ,(I f'('(l'J�(.If·

Ln"\ulm8u-rapll. CIi:_ .:1'('

P"COte18plll
cuecac uo- !'IIIQnI6trtul'

DR ·t'Ecl·�)" J()/1.0 LI.!!. :.i.,f'_i->}\

DR JO TAVA1(!j;.'-i lH...,{ f:M.'I
DR !VA.. aearoe I'E: ,\NfJ9 ...iJ"

.,l:Nt-IlILT...... DIt., li, 1\.' Ui ""n...

a;:Jdl'ff'CCl Avpnld" 'V).-luro Rlin")1I ll'!fI

IPra ...a Etelvlna I.U1.1 - Plln,· W,-511

17-9/61

III�E J'ANÉ',r,�l'
II' I" ou l:-���:�O�â:::,�.,�o :"4 hs !/IEscolha dai' candidatas ao

titulo de Rainha da Prima-

I,
vera.

DIA 17 - Manhã dançante, das 10 às
12 horas.

DIA 23 -

�.�i�e h��a:;il�:vl��:dt'��:d�� III
"f�1t:jç5.o da Rainha da Pri� I
rnavera. Trair de esta sendo

II,povmttído pranco ou azul
marinho.

ATENÇl\O - A pp ""�arh f'.�l1.cl'ma. to
(I�:;;' terras-feiras, a

par-Ith· das iu horas.

,

____JI'
=-_ _ -=�__J

----oPRISIONEIRO IM MONTAt4HA
O R<.:\1ANt:E �AAIS FASCINANTt!!, FA1'R"(OT1(�O E

CONSTkUT!VO QUEh\ SE PUBLJCOL' NO BRASIL.

Dr, Hé;ia P�í"Dlo

1dvo'dado
RIte!.1êncla - AJRRIt.�fI
Adllr.... «onder. 27 _ CAhC!1

Po"�Il.I, 406 telefone 2"'-!2.

Escrlt6r1o - Rnfl "�ellflt
R,·h"'ldt. !I'1 _ l 1.1 "rll'I.: _

BaJa 4.

DR. HOLDEMAB 0,
nt:Ml:NEZf.S

coneultõríc: _ Run Vlcto�

.'vle!rl'1es, :,:", _ das 4 à!' fi ns

nestoencta - Rua Santos
Saraiva, 470 _ P:P�:reltO.
vone : - 23·22 " �7

""'li«, ,

COMO É GOSTOSO
O CHÉ ZlTO

:�

, -Y-O-E-P-E-L A
�
Dó'a. �VA B, li.

BICHLE!!.
M 1:: D I C A

CLINICA DE SENHORAS
E CRIANÇ.�S

AtFmdb diAriamente:
Das !4,OO às 18.00 horas
_;r'1sultór:j: Rua cei.
vcaro Demore, 1553

- F,_,t,·C!OO -

Vf�!)E·H

l
I

EgTEg PRE6EREM A
GUARUJIf

• Cta. Johnson & Johnson do Brasil
• Colgate Palmolive
• Cia. Gessy Industrial
• Cia. Cervejaria Brahma
• Cia, Industrial Farmacêutica
• Destilaria Medellín
• Esso Brasileira de Petróleo
• Ford Motor do Brasil
• Fábrica de Bicicletas Monark
• Fábrica de Tecidos Tatuapé
• Gilette Saíety Ra�OI; Co of Brasil
• General Motors do Brasil

.

• Instituto. Medicamenta Fontoura
• Indústria de Pneumáticos Ftrestone-
• Laboratório Anakol
• Laboratórios Zambelettí
CP Laboratórío Phymatosan
• Laboratório Miles
• Leite de Colônia
• Laboratório Silva Araujo Rous�el
• MarUni
• Minâncora
.. Maizena
$ Perfumaria Lopes, ..

• Serviços Aéreos Cruzeiro dó Sul
• S. A. Moinho Santísta
e Philips do Brasil
• Toàdy
• Tecidos e Artefatos Kalil. Sêhbe
• Viação Aérea Rio Grandense rvaríg)
• Vick Farmacêutica

·---1ViD1O GÚARUcIA'--

ZYJ-7 - Ondas Médias - 1:!40 Küocíclcs - 5 Kw

ZY:r-H-On�as Curtas - 5975 Kítoctclos � 10 Kw

II Mil/DR POTÊNGIA RAOIOFÔNfCA
DE gflN7R CJJfARlNA

DE FLORIANÓPOLIS

\
1

"

___._ ... M •• _

ADVOGADO

'J_

BARREIROS

DOMINOO, 17 DE SETEMBRO

GRANDIOSA FESTA DO CORAÇAO tlI-1ACULADO
DE MARIA

PROGRAMA:

às 16 hot'1ls: PRCC!SSAO OOS SAGRADOS CORAÇõES

GaSTA DE CHÉ1 � Dr,_Can:ídio rio

E.NTAO PEC� ��FE ZIT' I
Amaral e Silva

Mat'.Jstrado aposentado.
AdvocaC"la em Geral

bsc. e Res.: Rua t::sald8'lha
Marinho, 2 _ apt.o 301

(esquina Joiio Pinto)

QUERMESSE DE BARRAQUINI·IAS:
---------.

TÇ>OOS OS BABADOS E DOMINGOS DE SETEMBRO:

. or:S-16e 17::"'2ª e 24- 30 e 1 DE OUTUBRO
'�,

16/9/61

Lma maquine, de filmar de 8 mm marca

·"GIC") para lj m de filme marca Í!:ancé�.
Ver e tratar a rua Santa Luzia, 25;) ou

pelo te!. 3530,

----------- 1
RA,inhll das Bic!Clf:P.8 I
Pnevs e Camaras I
DUNLOP, nã... tem I

�us.�:&.: Con;;clhelrC' I
I Mafra, 1::.4.

•-1
.

.

Dr. Hélio Freilas
Médico da Ma!erni,
dade Carmelo D,ulra
nOENCAS D.fo: clli:NHORAS
PARTOS - CIRi...""RGJA

CLlNICA GERAl,
Ondas curtas -

às 22 haras: GRANDE QUEIMA .DE FOGOS,

NASCIMENTO
p Sm. e Snra. Nijton Josê cperem participam, à$

pessoas de suas relações, o nascimento de seu Olho. LuIZ

Fellpe, ocor�1do na Maternidade CárIos Corrêa às 15
110ras do dl:l 12 do corrente.

C I!n i C a

LAURe DAUSA

G e r a I

DR.

1---- MmDlCO __

I Especl�l1t;�a em n�oléstia de Senhora:! e vias uri·
, :1M\a.'l. Cura 1·2.di�a( das infeccc:ões agudas c· cró
I .. nle:"..,:;, do �parêjh( Q"enit.o-urinár!o em amqos os
) ocxos. Dornçat. do aparêlhO Dlge.�tivQ c do siste
I ma pervoso.

I HoráriO: das 10 is 1I,Si) horas e das 14,30 f..i 17,00
I horas. - Consultório: Rua Saldanha M�t'lnho, 2
I l.0 ande�. (esq. do. Rua João Pinto) _ Fone: 3246
I Rpsldéncia: Rua Lacerda Coutinho, n.O 13. (Chá·
I �nr:l. do Espar.ha) _ Fone: 3248.

1 ----- -----

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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II...R A t e N 1St L U'D'E Dl 23 UH.UIO - REEDITANDO O MONUMENTAC SUCESSO NES
"SDJRtE' DA PRIMAVEM" It FAMOSO CONJUNTO DE .. N O R B1: BT Q B A L D A U F .. DE PORTO ALEGRE,

- RESERVA DE MESAS: - RELOJOARIA MULLER

==�=S===--AB""'"""ERr==:::-:::AEMRoMITêôiEífÊNm s,m' :D::=: @="-N'==EM=AS==-�;S:=a'r=ta=ze=.s�no�',- D�.I·a=C O LU·"A DA ONU SÔBRl NOVAS FONTES DE ; ::��s,;: ::';�ç!�";",a :
.

J tacrcíetas, vIsite ':t. I

CATÓL.ICA ENERGIA ! �a1';!':.�'�O�::lll����s :
cõrea de 500 ctcnustns. trabalhos da sessão sôbre

o PARA ANiMA CATóLWOS SUIÇOS

ço r������ln��{�:I��} [�SAC�l:'��� ���'�nE;)��::��;���:,
o ano de 1961, o Papa felicitou os Bispos por esta tmcíatt
ca. "Tal iniclnUR'l., continua Sua Santidade, cnrresponde
plenamente aos votos ardentes segundo os quais Nós, se
guindo as pegadas dos Nossos Predecessores, nada temos
mais a peito do que ver todos os nQ,';HOS filhos empenhar
Lodo o seu zelo e a sua vúlldn colabcracüo em auxílio das
santas missões.

.

• Isto se deve sempre fazer, porque. é da máxima impor
tâncla.oue os que receberam gratuitamente de Deus, Dís
pensado!' de todos os bens; o tesouro da fê. façam também

participar os irmãos dôstc tCSOU!"D, A experiência ensina

que o eêto que cada cristão, cada sociedade religiosa. cada
diocese e necüc emprega. nu dtrusão do Evangelho' é ín
dice .dc vernudeu'c C genuíno caráter da sua', viducrtstá.

Empregürels neste nnn todo o vessc.cutdcdc na dtru.,
são mais ampla possível. as noticias que dizem respeito
às Mi;mões, porque é muttu opci-tdno que os fiéis de hoje
conheçam ronnenonzcoamente a atual aituaçâo das
mcsmns''.

NO PARAtSO VERMELHO

Turim IHália) - (AMS) - Há alguns- meses foram
soltos oas prisões da Checoslováquia Dom 'I'rechta, bispo
salesiano de Litomerice, e um' bom numero dos seus pa
drex. i%:les devem viver comc.ctrnples leigos e não lhes é
permitido celebrar a Santa Missa nem com portas fecha
das. F'oram exetuídos de roda previdência social para do

ença c desocupação. Devem viver co�n um salárío de fome.
servindo cá e acolá de serventes de pedreiro. Dom Troehta
está acabado pela doença. Há pou::o' foí visto receber a

comunhão numa Igreja em tr:::.jcs de trahalho. todo re-

1l1(.nr(adfl. fANSJ.

ARAUTO DA VIRGEM

ougenhetros, cspcotoustes
ele diversos ramos c runcto
nártos governamentais, de

72 paiaes c torj-ttórlos, es

tão pru-ücrpando da oon

rcrôuoía das Nações Uni
dns sõbrc Novas Pontes de
Pnergtn, aberta e 21 de :1-

gosto, cm Roma.
A ccnrorêncín, oue será

encerrado a 31 de agôstc, C
xnmlnará métodos práucos
de utilizar a energln do sai,
do vento e do calor subter

râneo, especialmente no

cue se rcrexe a países me

nos desenvolvidos cuja e

conomia apresenta defici
ências no setor das fonte:
convenctonats de energia.
Os convites para a confe

rencia foram enviados aos

rmtees membros das Nações
Urudaa e aos, membros das

aeêncres mtcmovcrnamcn
tnís r olactanndas com a

ONU. bem assim a orguní
eecões internacionais un
vadas c públicas de várias
naturezas ().� eonvtdados

p-u-tlelparão da conrerôn
rin em cru-ater Individuai

e não r-orno representantes
de governos ou de organl-
eacões.
o país anütrtào. a Itúlln,

conta com o malar núme
rc de participantes da con

rerêncte : mais de 90. Os
estados Unidos vem logo
('m seguida, com quase o

n!esmo número. Da Fran

ca 66 ac('itaram convites
O -1,ap;;o .tem 20 partlcitX\ll
Lçs, a Grà-B!'etnnha 10 e

ti! índia 13. O B!':Lsl! estã
t'''p!'esentado por t.rês cicn·

Imphai (índia) - (AMS) - U'n aluno da escola sa t!stas, incluslv(' o Sr. Tco-
lesiana de Imphal por nlat;ivo.'l Cle famíltn teve de deixar o 6,)1'0 On!g;a. Diretor do (";en
eolêglo e frequentar a escola na sua aldcia."A maior par- 11'0 de, r--rN�ó.nka "nl!('aC!�
te dos seus eolcga.� oe uula constava de protestantes Im- do Rio d&,Janell·(J.
t.!:-'",l.�. a. :;elta lllal.� csp:l.lhada do Manlpol' e a mais ag'ucr_ O S1'. Onli1:t 6 um do.o;

t.. o

rld!1 contra os,caoollcos. In'm p'l.rt:!('lpuntes QUI" !1.tU9

M;'!J "Luis Lamkhapao, o menino ce""nOm n-o:�ê(i';-f';;tãva 1:10- ('OlnO IWtsidf')1H':-t (I('
dedllido ;L .j:lf'f(!ndcf sua F'ê. \

S('S�ÕCS V'f�)11('as da Crlll_
l.o�l) apresa.n[o(lu·sc-lhe uma ocasião. Certo dia na fl'!"àlWhL DI!·j�I!':'t ('Ie OI;

au);� o nro.fes:-;or !}os·.sc ;). !'idicularil.a�· a devoção dos Cft

tÓ]i<:lls a Noh�a. Senhora. _ "Maria nào é senão uma mu

lJlf'r (;omo as depluis".
Qu(,ria a<:resc('ntar mais rtigum.l coisa mas o menino

cat.ólko levantou·se: '·Não, não é assim! ... Nõs cat-ólicos

não adoramo.s NO.'>..'ia Senhora. Nós A amamos e A venera�

mO); porque é Mne de Jesus. Foi cnvjado um anjo por Deus

P1im salld:\. La e chamá-La "cheia de graça".
Sf'nhor professor, acrescentOu o m<U1ino, est:'t é uma

escola do Gllvémo e o Govilrno '1"a�peit.a tôdas as reli·

giõcs ... ".

O !l1f'.'l.t.re foliogo trocando de convcrsa. - "Desculpc
n1(,. dr>selllp('-mr., di.o,s(', eU niio sahia quI'! você f'ra cató

Jj(:,o·'. (Al\It()).

TRINTA E CINCO BISp,OS NEGROS�
Washington (E.U.A.) - (AMS) - Estatist.icas publi·

cada em revlsia cat.ólica dos Estados Unido:; mostra que

exhitem 35 Bispos Negros. dos quais 33 moram em países
africanos.
Dos 35, um ê Cardeal, 5 são Arcebispos, 18 Bispos resl

dcndais c 11 Bispos tltula.res ICRF).

CRISTO NO CONGO

Republica ;Federal do Congo _ (AMS) - No momen

to da independência a sltuaeão religiosa do Congo era a

seguinte: !l1"aI� de seis milhões de cat.õ1icos, um milhão de

9roteslantes c cerca de duzentos mil muçulmanos num

totaJ de 14 m!lhõcs de h�bitante,s.
No que concerne aos católicos,.as ultimas estatisticas

da Delegacão Apostólica dão os seguintes resultados:

5.77.6.016 cat.ólicos bat.izadus, 631.925 catccumenos, 417

padres diocesanos: 2.349 sacerdotes missionários, 402 ir

:nãos africllnos, 794 irmãos miflslonários, aO!) freiras afri

canãs, 2.893 religiosas missionarias.
Os católicos representam portanto 40'7ó dn. população,

m�s são a parte mais significativa e em maior progresso,
contnndo nas suas. fileiras a quase totalidade da classe

rui La. Infelizmente não Sfio muitos, numerosos os sacer-
11 dotes ('ongolêses. mas ocupam, cada vez- mais, postos de

(lircção. Muitos são párocos, 4 são bl�pos; em muitas dlo.

cçscs o Vigál'io ge,rnl é um ne!Iro c não faltam Reitores de
'

.seminários, af!·icanos.
,

PEQUENOS APóSTOLOS

��------�- .�.�,..--�--��-
Anlkasan (Birmânia) - (AME) - Os pequenos as

pirAntes de Anikasan, procuraram Imitar: Joãozinho Bosco

q�o, ainda menino, exercia o apostolado entre os pe
qqenb:! e grandes de sua terra.

lJ.ma VeZ por mês no dia que teríam o passeío maior,
eJ�'- viio a alguma aid,ela dos aI;J:edores, escolhem uma

casn)lO centro. c ai o mlsslonúrJo que os acompanha, exe
critn 1J�as de acordeão ou algum bonito canto coral.

Atraído.s pequenos e grandes, começa um verdadeiro

"�": bl·.eves díálOgos, peq-aenas. cenas, cantos em lin

g�l;l. oirmana, com a finalidade de, tornar conhecida (l re

liRião catióUca, e SGUS ensinamentos.

a utlllzaçào da cnergta so

lar para erettcs de refrigera
cão.

.'

A Conferência foi plane
jndn. a pedido do Conselho

E,aonúmieo c Social da

ONU, de modo a servir dr>

ueacãc entre os crrõrcos
das Nações Unidas para
nromover. através de no

ves fontes du energia, o

desenvoivímentc econômt
uucc dos países menos de

senvclvjdos. Será a primei
r reunião internacional a

concentrar-se nas aplica
('.)C$ pró. ttcas das fontes de

energia não-convencionais.
Será ta,mbém a primeira a

examinar a potenctauõade
cu energia geotêrmica. Seu

programa inclui. nesse.

area. uma visita às usinas

gcctérmícas de Lardejlo,
pe!:tO de Pisa. as quais pro
di-zem eletricidade extraí
da do vapnr natural.
Em conexão com a C01\·

ff'l· ........ j" �"�;::,, -n-omovídas
vertas -expesícôes. Nes

�:�!:. ::s����� !�;:;s��= -D-r-.-W-a-'_.-m-o-._-"1-o-m-ervida pelo sol, uma máqul- lia

�� i���;: :ediVc��e:S c:,:�I;�S \i;artia
los em escala e fotografias. (hpl"mlldt'l Pe!'Z FaC'Uldade

Tais exposições. renresen- Nacl'lrtal de Medicina da

tam contríbuíeôes da Fran- ll7iiversidad� do B"/ll8I�-

ca Israel, .Itália. Nova ze- Ex-h.temo por concurso da

!itndia e Estados Unidos. Matel!li:1ade-EsC.lla. (S�rv!-

O;; debates da eonferén- co uu I:'ror. Octa.VlO �

cia se basearão em 250 te- {'['!RUeS Llmal. Ex lntem ....

FCS submetidas por especla- 0t.) HllfUI('O rte Clrurgl� uo

listas de 30 palf'es e em 20 '�'lSPltUt l.AY.E.T.C. do tt10

::!ocumcntos de caráter f!e': l1e J�nel!"). Me.lico do l"lO"-

mi prC}lararlos cada maté� ;lI.al de Ca"Jaade e na

Mate"nidarle Dr. Cartas

I, Evite as 1l1C1Venif'nrl:1s I
I de última hora. leve Sf'1I i
I trlêic!" pf>!'::l a ref'lrma !

I d� natal, quant- il.l1tf'S I
)r.:l. I
r R:oinlla dr. b,,1clp�.,s I
:
- nua: C<'Il1sf'lJ".é!ll'o I

r M':l.[ra. �54. I

APOIO DOS MILITARES A UMA PRO
PilSTA DO PRESIDENTE KENNEDY
WASHINGTON (USISI l'õneia ao nosso potencial

- Está sendo examinada militar, nossa economia c

pela Comissão de Assuntos nossas alianças para deresa
I,�trangeil'Os da Cftmara de coietiva".
Deputado:; as proposta do Disse, por sua vez, o Sr.
Presidente l{ennedy de que Thomas S. Gatcs, ex·Seere
sc .'Wl'esccntas!\e ao minis- tirlo da Defesa, que é opor Rua Saldanha Marinho; 11
tél'io uma Secretaria de I.uno � momento para co- tpiefone 2041

Df'sarmamcn!o, autônoma, q:itnr-sc da criação do no. 13-10/61
c dr> r>al'áler permanent.e, vo organismo. pois "não se -........-._-�-_._.�---.-----_.-....-

(I que, na. opinião do Gf!ne- tra�a, �omo pe�sam �1g1�ns, 1
- - - - -

D-U -; )_�;-
- - - - -l

��efeL���a�S��d�:_��\�t::� rio.

m�el�U�apeg; � Ilusoes, I Os pn:::'!S DUNLOP oferecem qualidade e resi::têneia. I

r�as Fôrças Armadas, "re-
nem e sm ma e raqueza I RAINHA DAS BICICLETAS _ Rua Cons. Mafl'l\, 154 í

�����S��;�r!, p;�:s�ge���� I - - - - - - - _ - - - - - - -_ l

:�;���� l�a�oC:�fa: co�� mm <la seu nivel mais bai-
t!'ibulrja para demonstrar, xo as esperanças de que é
no f!",te!'ior, que os Estados possível chegar a resulta
Unidos estão prpfundamen dos ccncreto.� e proveito-

�: �����tidOS de [lI'Opósitos !��"�a�:z�:��O:SPI��i�l
Depondo 'perante a refe- mais "nobres propôsitos"

rida Comissão, o General - essa a impressão que se
Lcmnitzer declarOtt que os i'npo!'Ía a todos, com a

lideres militares. seus cole- fundação da Secretaria de
gas. "reconhecem a neces- ,Desarmamento.
sidade de centralizar ( ... ) Em carta à Comissão, o

oi". esforços dos Estados Uni Bmbalxador Adai Steven
dos em prol do desarma· :!'on opinou que seria ideal
mento". que o projeto se concretizas
Na opinião do Sr. Ros- se em lei "durante a atual

voeU Gilpat!'lc, Vlce-Secre- �êssão do Congresso".
tário da Defesa, convém

.....� , ;. , '(�

que exista "um Ol·gão fede-
-

_.

-J'!al" encarregado de con!\lde
I 'II!;� "::�hA s rA RI-.

rar tôdas as propostas rc-
'\

.

O,'/'_, rpUCAO

ferentes ao desannamento IIÓ'MA')r.,

BIIF.:"".C0U.'RT{' de "analisar suas posRi- ��,;:( �,.�),6,.",�,: .. , ,..; c:.:'... ,'�':-:
veis repercuSsões com rere· � ---

EMPREGADA
Precisa-se de uma boa

empregada competente
Tratar Cabo Submarino
Rua .rcão Pinto 11.° 26

r'rortcnópous.

Ao Padre Reus.
aemdeco uma gl'al}!1.

rucancadn
AMÉLIA M. BIANCHINI·

TETVE

PAK1'OS - O'p.t!:RAÇQP;�
('(JI�:W(AS IJF. <;·g�IOR.I'-�
_ r"'-;'l'D Sf�1!1 DOq 'pelO
mi>r,·'!o pstcQ·pro[1JaUco

C(lll.�ultó:-I\): Rua João Pln:
I" n. 10' - d:.s 16,liU às
11!.(JO 11oras. A'�.mde com

loras !r_arca-Ias. 'relefot:.e
:-IO�!) _ Resld5ncia: Rua
GC1Ipml Bittf'l1{'C��·t n. 101

TRILH�

15-0/6t

--t.E1fT'B0-

CiM SÃiI.JOst

-B.AillROS....

Cine. GLilB!A
(ES'!'REIT0) j'ene: 6�G:2

às 5 _ 7 1/2 - 9 1/4 bs.
Bi.ll Wlllla·!l'_S - Gloria Talbot - Ted

de, corata -. em -

TERR,A DE RENEGADOS

Censura: atê 14. anos

FONE: '3638
ás 2 e 71/2 ha.
- O rnalor espetáculo de; todos. os. tem

poa] _ O filme. Il)ais vêzes premiado!
cnartton Hes1cn _ Jack H4wklns -_
HaYA H.1.ral'eet - atepben- BOyd cm

BEN' HUR
- Tecnicolor - oêmera 65 - tine IMPÉRIO

Censura atê 5 anos

tine, JUiZ (EStRE"t'rO)

"N.. :\_Q HAVERÁ SESSÃO ClNEMA

TOGR:ÁFICA"à� 4 1 2 - 7 1/2 - 9 112 bs.
Eva Ba!�tock _ Kai Fischer - Alexandar

Kerst. _ em ___

CH'AME !\I1'.ADELEINE PARA. AMAR

censura: atê 18 an0R-

Cine ROXY

Cine I!A.iÁ (S. José)
ii!" 8 hs.

Rrjchard �gan _ Jean Sterling - Julia
Arldans _, em -

ASSASSINATO NA 10.� AVENIDA

FONE: 84:50
ús 4 e 8 tis.
James cagney _ Dennls ,""eave!"

O AMANHECER DA GLÓRLA

Cer"ura: atê 10 anoto

. E O SUCESSO CONTINUA!

ClnemaScope

S. JOSE' - HOJE _ 2 e 71/2 hs.

Jll;GHGIm'IIB·WJJ1t,\SCOt'r·oUTm'DDO:;Nill-St.\IJAFFE

ULTRAS MODEI\NAS

PARA CORTINAS r-=::::�;'_- "

@W2��
PROGRAMA DO MÊS
SETEMBRO

Di!'ctamente da Fàbrlca :la Consumidor

Irmandade do Senllor dos Passos
Auxilia Seminatisfas Pobres

Ten do em eom!ideração
a ca·mpnnha qUe :l Arqui
diocese de Flo!'ianoPolís
encetou há tell"PO:s, para
novos sacerdotes, OU das

vocações siJcerdota(�, CO""1o
é ccnhecida. por isso meõ
mo aue vó.rla� r'ls�oclações
r('cliaiosas, ir:rnnda(je.�; e

inclusive atê particulares,
mantém por sita conta se

minaril-lt.:!s pobres em va
rias Semlnúrlofl do Et;·a
do nu fórll. dUle, n Il<man'
r]ade do Senhor Jp.<:ug. dO)j
PaliSOS e JIospir!.I! d>;l Ca
ridade, em sessão da Mesa.
Admlni!;lrativa., reunida. no

dia 24 agOl:lto P.j)., entre
otlt.ras proPoslçõ('s apro-
vou \lar um"inímidad(!. n.

que concede duas bblsas
de auxilio para dois semi

narista3, recanh'!cKtamen
te pobres da nossa AI·quí·
diocese. no valo!, total de
cr$ 30.000-.00 anuais e per
manpntemenle, a partir
de 1962.

DIA 12
CINEMA - PRlINCrPE ENCANTADO
OlA 11l -

SOlRÉE DA.' U. E. E.
DIA· 17 -

João da Silva Medeiros ENCONTRO DOS BRQTINHOO

Fi�o: esteve ·no PàJ:ácio DIA UI '-

Episcopal cumprimentando CINEMA - UM H.OMEM DE CORACÍEM
S. E.."C'ia. ocasião em que DIA 24 -

lhe foi f.eitl aquela aell- EblCONTRO DOS BROTINHOS

beração da Mesa. DIA 26 -

Dom J •.!3q11im, confes- CINEMA - INDISCRETA

sando·se sin",,:ramente emf� DIA 30 -

ciõnado, agradeceu li. 1em- SOIRll:E - DESFILE BANGú

bl'ança da Irmandade do """"8Iff"

Senhor dos Passos, eujo::.
comunicação lhe foi leva-

NEGÓCIO DE OCASlÂ�

AERO CLUBE DE SANTA CATARINA
Edital de Convocação

Assembléia _Geral Ordinária
Convidamos os senhores sócios deste. Aêro Clube a se

r�unlrem em Assembléia Geral Ordlnãrla, a se realizar no
dia 20 do Corl'ente mês, para as 20 horas, na séde da Fe

deração Catarlncnse de Futebol, quando será tratada da
sf'gulnte:

da aO conhecimento em

da,t..a gratásim'a e assina-

Inda, Qual seja a de f)ua

pose no entãc Bispado de
Filorlanõ..;o's, que- abrar�

gía t ....do o território de
Santa Catarina, hã 47 a

nos, te}H]O sua Eagrocão
EPiSCopal ocorir]o um ano

antes na Cidade Eterna.

Vendo pela metade do prêço atual, os seguintes móveis:
Uma sala. de jantar: e um quarto Dara cnsal "Ccre1elra";
três poltronas estilo "Bergêr" e uma escrivaninha "Cimo"
com quatro gavctas.

.

Tratar pelo telefnne 625,7, das 08,00 às 11,00 horas ou
das 18,00 ás 20,00 horas.

IMPRESSORA illlO'hiLo
I _DE- :-4

OAIVALDO STUART & elA.
Em data de 7 de setem

bto cot:rente, quando ocor-
a) Deliberação c aprovação do relntôrio e Prestação reu o 47.0 II.nlverliári.o da

de Contas da Diretoria referentes ao Biénio 1959/1961; tomada. de pose no então
bl ij:1r>lção do Conselho SuperJor e Djretoria para a Bispado de FlorJ..a.nóP01Is.

Bienio 1961/1963. de S. EXcia. Revml\. Dom

OBSER.VAÇãO: - Outrossim, caso não haja numer' Joaquim Domingues d�
suficiente para dellberaçã.o às 20 horas, a Assembléia rea- OUveira, Al:'.ceblsllo metrQ-
lJZa.l'�IW-(l f'lU" Illlgun(]a. convocação às 21 horas do mesmo polltallq, (l. Irmandade do
(1 rt'.�'i"!"'pblt , 1'- 111' Setembr&'o:le �t961.. eSnh!n' � , p.g_"

'. 0' slI� _'

A DIR·ETO_PLA - Mesa" A.dm'ltlsl;rativ+.. ten�
',.

....
,,' ·1619/61 �a�}��pe o,.&1\!tdq:ri:�;·;o�·Sl.�;;.����iii:iI;,:;;;::o..:.ll._��'=!��":;:_�"""���ii!8iJE.k'tli�f<lf;.+J*&i;',,)e}�. ·fél�"";,.:,,,:<:,,�:I)'i:\""'; '-.JJI�" ,-,� �.&\'

ORDEM DO OlA
�' .. '�. ,�-

-®-�-

CARIMBOS; ENCADERNAÇÕES_
PERf'EIÇAO [, RAPIDEZ.,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



'Pr
sé�e inaO!IDrBe boje

Serâ levada a efeito a ianuguração da. sede da As- à Jovem com o apôio de
soctecêo Católica Catarlnense das 'bbras de Proteção" suas 67 sócias contribuintes
Jovem, situada à Rua José Jacques nv. 12. c de sua dinâmica Diretorla:

Teremos assim Iniciada em Florianópolis a Obra de que não poupa estercos pa
Proteção ii Jovem. Organizadora Internacional, aquela IA levar sempre avante o

entidade atua hoje em aproximadamente 50 paises e esté seu ideal: "Mostrar à jovem
Instalada no Bl'8SU desde 1952. A séde mundial da çrga- que ela não està só! Existe
.ntaecão acha-se localizada na Suíça, sendo que no Brasil alguém que lhe estende a

ela terá a sua terceira casa Inaugurada, estando as ou- mão. que quer melhorar sua
tras duas instaladas no Rio de Janeiro e Curitiba. vida, que quer ser sua emí-

circulas pclítacos já foram
alertadas de que elemen
tos ligados ac sr. J!nlo

Quadros, aliados a conhe
cidos comunistas, estão eS-

'- truturando um plano de

agitação para perturbar os

tra:.>alhos desenvolvidos pe
la Comissão Parlamentar
de Inquérito. O movtmen
to leria âmbt:o nacional e,
como objetivo básico, con

seguir o J'I'BCaSSO dos tra

bll.1hos doS parla'mentares
responsáveis. Aproveltan
do, pOssivelmente, a alta
do custo de vida ôu qual
quer outra aflição popular,
o plano de agitação, se

gundo se i;lfonma, já tem
até "Slogan", Que seria
"Jânio itnba razão". ga
be-se oue está sendo erga

ntaedo -nas dues Casas do
CongresSo um esquema
para evitar o apareCimen
to dE} cobertura parlamen
tar para o movimento.

Apesar de uma das suas
correntes se mostrar receio
se de que a criação da

Comissão passa vfr a tor
mar o sr . .Tinio Quadros
um mérur. VÍttm.a ie pres
sões externai'! c internas,
confcnne afirmou na men-.

aagem de reaúncla ao Po
vo, foi triunfante o ponto
de vis�a que expressava o

apõlo ao' e�clarecimento
da nação, sendo contudo
observa,da com rigor e vi-

que exollcar â Comissão
Parlamentar- de Inquérito
pontoS ainda considerados
obscuros no episódió da
sua renúncia, podendo
mesmo ter seus direitos
politicas cassados - eis o

pensamento dominante en

tre OS lideres politicos que

apoiam a iniciativa do sr.
Herbert Levi, presidente
da UDN, 'Que visa a dar
eonhécímen-o â naçàn da
alitude que gerou u-na das
mais sérias crises politica
militares do país.

Surgida hã. dias, a idéia
da comissão Parlamentar
para esclarecer a atitude
do sr. Jânio Quadros era
o assunto .dominante nas

conversas de bastidores
das duas'Casas do coe
grasso ontem ê tarde. O

surpreendente tnrerêsse fez

com oue o PSD indicasse
ainda na tarde de ontem
Os seus represen:antes pa
ra a Comissão, OUe serão
os sr's. Cunha Bueno, Mar-

CASSAÇÃO DE DIREITOSLEVI EXIGE

Elementos do PSD e da
UDN ainda estão pensan;
do em caso Se apurada a.

ímprccedêncía das acusa

ções do sr. Jãnio Qu<\dl'oS
a "grupos externas e rmer
nos", pedir a cassação dos
direitos políticos do
presidente.

No grande expediente de
ontem da Cãmara dos De

putedos, o sr. Herbert Le

vi voltou a abordar o as

sunto da grande crise que
a ameaçava com a renún
cia do sr, Jãnio Quadros,
graças à cabeça fria que
o sr. João Goulart, O Con
gresso e as Fõrças Arma

das, andando sôbre o fio
da navalha, souberam

manter, consejuindo o ver

dadeiro mllagre de mau

ter intocáveis as liberda
des e as Instituições."
Prosseguiu dizendo da

necessidade de apurar as

causas da renuncia atru
vé.!:! de uma Comissão Par

lamentar, "perante a qual
o ex-preSidente terá que
I!epo!' urgentemente, rpaia
esclarecer OS motivos e' o

seu gesto."

recreação, quer informan
do, orientando, amparando.
Embora. lute com falta de

recursos, a. Obra de Prcre
ção à Jovem' tem encontra
do nos poderes publicas
grandes colaboradores. Cum
pre salientar a Secretaria
de Segurança Publica. que
proporcionou a sede e a Di
retoria de Obras Publicas,
que, na pessoa de seu Dire

tor, Dr. Domingos Trinda
de, tudo tem feito para a

realização desta beneméri
ta Iniciativa.
Conta a Obra de Proteção

sa,"

o ESTAD-O'f
a "AIS AJinco Dtull IIE SAMlA tATARIh'A

Florianópolis,· (Sábado) 16 de Setembro de 1961

A Obra de Proteção à Jo
vem se constitui num mo

vimento social destinado a

projetar, amparar e orien
tar me-ças contra os perigos
de ordem material, moral e

religiosa, preparando-as
para enfrentar seus proble
mas � cada dia.
Em Florianópolis a Asso

ciação Católica das Obras
de Proteção à Jovem man

terá a casa que hoje se inau

gura. destinando-a a aco

lher todas as jovens, quer
Merecendo cursos, lazeres,

A ACCOPJ tem como seu

dinâmico assistente S_ Ex

era. Revda. D. FeUelo da

Cunha veeconceics, dlgnis
Fimo Arcebispo Coadjutor
da Nossa Arquidiocese e

grande idealizador da obra

que hoje se Instala, a quem
enviamos nossos efusivos
votos de congratulações pe
la vitória alcançada com a

Inauguração que hoje se

concretiza, desejando-lhe
tõde a sorte de êxitos na

óificil tarefa a. que se im

pôs.

Brasil Lucrará 6 Bilhões Com Lqleria
RIO, 15 (V. AJ - 'Não

é verdade que o Tesouro
Nacional lerá orej'uizo com

a parallzaçâo' da Lot.erla.
Federal, POIS, se não hou

vessEt sido rescindida a

concessão, recebeeramos
apenas novecentos milhões
enquanto da forma atual,
o governo ganhará seis
bilhões de cruzeiros", de
clarou à ímprenga o sr.

Max Dacosta Santos. pre
stden te do Conselho Su

perior das Caixas Ec.onõ
mlcns Federais.
Dos seis b1lhõe$ de cru

aerros que o zovêrnc \
rece

berá ôa exploraçao dI}
Lotaria Federal, três Sel�i)
recolhidos ao Tesouro Na
cional e outros tres rever

terão diretamente em be
nefício da coletividade, sob
a forma <le financiamento �...."",-......""".....""""",,�

ria voltem a ser feitas ate
o fim de outubro.
O "Diário Oficial" de ho

je publica edital de con-

PSD APOIA

Conforme pronuncia-
mento já divulgado de seu

presidente nacional, sr.
Amaral PeiXotO, o :P5-D,
desde onlem, resolveu

corrêncta Para a impressão
dos bilhetes da Loteria
Federal. - O plano deAGITAÇÃO PREPARADA

sorteio será submetido il

apr()vação do ministro da.
Fazen<la, esmndo previsto
qUe nas primeiras extaa
ções os prémios scrao de
dez milhões de cruzeh'os,
embora Os bilhetes conn,

Por outro lado, todos Os

suinocultura do Pais: S.ft tem interêsse Sindicalo dos Jornalistas: Repre
sentant� Junto à' COAP

,

o 'Sindicato .dos Jorna- quatr-o anos, vinha excr

listas Profissiona1s de' San cendc aquela função.

governamentais que vem

realizando o fomento a

sulnccultura, como repre
sentação e pêso na econc
mia do nosso -Estado.

Levando, POIs, o nssun

to ao conhecimento e a

'esclarecida apreciaçao de
Vossa ExcelênCia, permi
tlma-nos sugerir se digne
esSe MinistérIo submete-lo
também à COFAP, cuja
intervenção seria de dese
jar, como meulda acaute·
laàora. do ln_êresse dos

prOdutores e elementQ
moderador nO mercado'
eonsuml'dor. Alvitramos, e

assim o sugerimos a Vossa.

�:c�!�r�\:::: : �r:�
colhido, fazer aquislçtio de

parte da banha que se está
pllpdu�úndo nos Es.tados
sulinos, a pteç,os que evi
tem prejui!l:Qs aoS suinD

cultores, !1ara revenda do
do produtor nOs centros

consumidores, a época de

entresafra, COJllO elemento
regulador do mercado, evi
tando mes'mo a excessiva

alla dos preços na even

tualidade de uma procura
mais acentuada, conforme
ocorre, perloaicamente, nas

enrreserres. ,Apresentando, tana os nossos mais calo
pOis, o prOblema a Vossa rasos aorausos por tão
zxcetêncra grave como elevada iniciativa.
ele se evtdencía, como re-

flexos negauvca e nocivos

�o��:��os g����u�:-e�s�

•
tado, esperamos nâo só a II

I

bÔa von tade desse Mlnls- I
térlo, COmo aguardamos
n:!edidas Concretas visando

I'proporcionar estimulo aos I I
qUe lutam nos ffi()mentos
mais criticas e acabru-

_

nhantes. Levamos <\ Vossa

Excelência a certeza de ,
"SEU VIDAL"

O DePutado Attillo Fon
tana, Secretário da Agri
cultura do Estado, tnoo ao

encon tro Cl.OS vários apelos
endereçados a Pasta por
Inúmeros suinocultores Ca

'lrlnenses, endereçou, ao

Bxmo, Sr. . Ministro da
Agricultura o seguinte ofi
CIO: "SenhOr M1nls�ro:
Tem Esta SecretarIa de

AgriCultura recebido vários

apelos que lhe endereçam
suinocultores e que se re

lacionam com a excessiva
baixa que sofreram os

preços de suinos na pre

sente· safra. A partir do
mês de julho cnlram os

l'eferfdos preços a um ní
vel inferior 80 custo dos
animais prontos para o

corte, or1:inando-se, dai,I
real desestimulo Para (\$

criadores, que não colÍ.!fe
guem superar a criSe que
os vem afe' ando. Alem do
desestimulo aos suinocul
tores, originado dos pre:
juizos sofridos, deseja'mos
frisar a posição dlflcil el1'\
que se colocam Os orgaos

ao mercado consumido!',
na época da entresafru, o

produ1p em abundâncín.
Ao Deputado Attilio Fon-

nuem custando o mesmo
que an tes da rescisão do
contrato para a exploração
da Loteria. _ A incidên
cia do lmpõsto Sõbrc u

Renda, será também mut
to menor que antes, ja que
a Loteria Será explorada
pela. União.

ta Catarina, tenco em vis
ta � del1beração ....i eue

Diretoria no sentida de

renovar Os seus elementos
que xercem funções re

presentativas da classe
junto P. órgâos do Poder

Publico, resolveu ind1car o

Jornal1sla JOSE' BORGES

CORDEIRO DA SILVA
como representante da
Imprensa na COAP, nêste
Estado, o qual substituirá
o Jorllal1sta Ary Bitten
court Machaao que, hã

pen-o, tambêm, acentua
do pela Diretoria, é que o

representante da Impren
sa, indicado por este Sin

dicato, junto â COAP vo

tará SEMPRE contra todo
e qualquer aumento <le
preço oue venha gravar
ainda mais a situação
econõmica do PoVo. para obras de interesse pú

bl1co Imediato pelas Cai.
xas EconõmicaS.
O sr. Max da Costa'San

tos declarou â irnprcnsn
que a interrupcão na ex

ploração dos sérviços da
Loteria Federal era inevi
tável e que com ela Já
contava o govêrno quandO'
determinou a encampação.
- Contudo, a malar par
te do serviço de org-anJ/l"à"
ção já está COnclUlda e

espera o sr. M<lx da Costa
que as extrações tia Lote-

- "A's Fõrças Ar
madas destinam-se

.. a defender\ a Pá
tria 110 exterior e

manter as Lei.,,, no
interior" (Consti
tuição de 1891)

São expressões equft1a
lentes, pois tanto vale di
zer "defender a Pátria e

�i��:7:ai�: :o��re$e :01��).
dem", - como "defender a
Pátria no exterior « 1Ilan·

ter as Leis no interior".
E -defender a Pátria ?Ião

representa somente o sa

Crilíctd da vida em holo
causto à terra bendita que
�.os deu berço. Defelldel' a
Fátria constitue objetivo
amplo dentro do qual está
compreendida também� de
modo inplicito, a segurança
dos poderes constituci'ij1oiS
da lei e da ordem.

. �
PATRIA não é sómenle

o' conglomerado humano

que, em determinado terri

t.qrio, se irmana constituin
do a SOCIEDADE; .

não ê
s'ó o Patrimón.iQ i1n'imso das
nossas riquezas no campo

material, moral íntelelual
e mesmo religioso. Não!!!
PATRIA e mais que tudd

isso. É o REGIME VIGEN

TEi dentro do qual vive
mos, sob a hierarquia etc

poderes, que nos cumpre
acalar; são os nossos
COSTUMES - fonte cris
talina da �ei; são enfim,
as nossas tradições, os

nossos usos regulares e

métodos asseguradores da

ordem, da paz e do pro

gresso Nacional,
_ "Morrer pela pátria é

o dever das horas 'excepcio
nais, viver para a. Pátria,
\ e nunca da Pátria, ê o

dever de todas as hOre/s!"
A Lei pela qual somos

obrigados a velar, não é
só a norma jurídica do dij
reito escrito, emanada de

Legislativo, com a sanção
do Executivo, mas as re

gr'as ditad;as pelos costu

mes, pelos usos d.o Povo.

Quer seja de natureza
constitucional ou ordiná
ria, quer seja de origem
Federal, Estadual' ou Mu

nicipal, a LEI deve ser

respeitada e defendida em

todo o Território Nacional,
aueiram ou não os inbni·
goS da Pátria, pois a

CONSTITUIÇÃO não limi
tou a extensão dêsse cam-

Oxalá outros Sindicatos
ou representações 8e C1<ls

se Junto àquele órgã.o te

nham deliberação iuentica.

nOssa elevada COnsidera
ção".

Apesar da l1wrte nascer

com o. próprio homem,
acompanhálo no curso. da

vida, enquanto. ela quer 1WS

miní11Ws detalhesi apesar
de sabermos que ela é tão
velha quanto êste velho

mundo, não nos conforma
mos, com a sua incontinén

te realidade, maionnente

quando ela ceifa, assim "ex

cbrupto", as vidas das pes
soas esti1nadas e queridas,.
E isto não chega a ser uma

convenção, pois a sufocação
do precioso respirar-vida,
corta-nos inexplicàvelmente
com tMas as atitudes de

confórto, que não ofendem
o nosso profundo silencio,
chocado pela realidade. E

aqui, que o símbo10 mort�

Cfesaparece, para que fique
mos matutando na pessoa

pesaparecida fisicamente do
1I0sSO inesperado faleczmen
to de Vidal Ramos Júnior: e

é aqui, que o intrincado VI

da-morie, lembrança-'Ih:a
ção, homem conversando,
sorrindo, agindo pela mar

cação da sua:personc;;lidade,
pretende enganar esta. roo- se, traz o Boletim um

iidade indesejada. serviço estatistlco, relativo
"Seu Vidal". o,� "Tj{) t''-- à prosperidade das JR nu

daI". como muitos intimos o merQSas indilstrias, das

tratavam, faleceu ineJpcr'Z-
' repi.Irlições pÚblicas e do

damente. Prefeito na 1Jt)SSfZ .munlclplo em geral.
terra natal por três vêze.�, A AsSQclaçao Comercial

possuía não a simples :,:.m_ ali, reflete por seu órguo

sideraçdo dos seus cO:lter- publicltârio a prosperidade
râneos. Aliás, não era a si- da comuna.

tuação de prefeito, de cl\c!e Jo1nvllle - como atual

político, que lhe ensejava mente Caçarlor - também
tais admirações, era!) seu tcve seu Boleti'n, quc hon

comportamento humano, l'ava Santa Catarina e.Jl
afável e risonho, ligados ao Terra do :;Principes. La
seu tirocínio de homem p1Í.- mentave1mente desapare

blico, que fundia a sua f10�

pularidade e o seu prJ�tigi,). Hoje, com muita visao,
No entre-choque das naU_ dirige a ASSoCiação l,;aça

das. na confusão do pro- dorense, uma plelade de

fundo silêncio, seriam ':'sfes '.., infatigáveis industriais e

rabiscos, uma espécic I!e ho-
- Normando Tedesco, pre-

menagem ao adm!r{Í1Jel sldente e responsãvel pe

"Seu Vidal", mas o di-!c1II.a lo Boletim - Lauro Ma

etemo de vida e morte, ia
lembránça e da imag:n.L�eo,
faz COl1L aue prefira7/ws ter

o "Seu Vidal" etn nossa

mente, como o vimos há

poucos dias aqui na Capi
tal: alegre, com a mão no

1IOSSO ombro, e com a

quele seu imorredouro e

sbnpético sorriso ..

maiores notícias.

POLITICA CAFEEIRA
Com es�a Providênciu

S. Exc1a., está demonstran
do seu alto Interêsse em

antender a economia ca

tarinense nO importante
setor da sulnocul:ura de
Santa Catarina, alvitrando
medidas {!ue establl&;em o

preço da banha, bem co

mo medidas oulras que üê

cultura acentuou a im

portância dos problemas
com que essa pa::\ta lida.
mais diretamente, nesta

ca>ndo a reforma a11.lria
de Que O govérno deve to
mar a iniciativa perante o

Conselho·
O sr. ministro da Vlaçao

fêz U'll'.a exposiçâo dos
problemas cie sua Pasta,
detendo-se nOS relatiVOS
ao transpor�e, que classi
ficou em ordem de prio
ridade, analisando a� me

didas aconselhâveis para
o aumento da produtivi
dade.

"O I:Ir. Ministro da ln

dustrla e Comércio propôs,
e o Con�elho aprovou, por

unãntmidade, manter a

politica do café, 'Posta em

execução Para a presente
safra, pelos orgãos com

petentes.

Rússia Dispilrou
Foguete Triplo

O sr, ministro da Aero

náutica referiu-se a satis
fatório normalização dos
serviços de .sua pasta e

chamou a atenção do Con
selho para oS Problemas
<Ia Aeronâ,;:tica Civil que
expôs em linhas gerais.
O sr. ministro da Ag'ri-

M-al"U· R 10ft D [-�i:i� �:md���I-·�-r1n-ed�-�,-",-i;0-m-:-�:�-t�r-cl:-_1
J.I J.I L tendimento aO critério le�nl de concur·

sO,
.

e quando no exercício de Chefe da
Nação, a Universidade Mfckenzie.

MOSCOU, 15 (A.. PJ
A União SovíéUca dispa
rou, on tem, um novo. e
poderoso veículo- portador
de foguetes �e m:últiplàs
etapas, a uma dlstançia
de mais. de 11.900 km, no

Pacifico central, 'Seljundo
Infonn<:lU hoje 11.' 'agência.
notlci:Osa soviética "tass"_
Adiantou sue a prova ha.
via constituido um. com·

pleto exito. O vôo do fo�

guet,e e o fUncionamento
de tôdas as .!:!UaS secções
esteve inteiramente
forme com o préviamente
programado, dilll>e a 'Tass'
Ao anuncla� a realizaçâo
do tais provas, no oomin

de go, os soviéticos disseram
pu- que Iriam põr em prova

veículo� portadores de
foguetes "muito .qlais po
derosos e melhorados" que
Os que conduziram e colo-
Caram os I astronautas so

viético.!;; em órbita.
As provas dos foguetes

espaCiaiS, sem sua última
secção, deveriam começar
na Quarta-feil"lt e finaliznr
110 dia 15 de outubro vi)}
<IoUl·O. A União Soviética
assinalou uma zona de
impa�tos no Pacífico cen

tral, :\ uns 1.600 km
sudoeste de Hawai.

RENATO BARBOSA

Comportamento individual de come. Dando de barato algumas espaçadas
slnho relevo volitivo, a renúncia do exacerbações e fl1o�comunlstas, sem

Presidente JAnio Quadros n�o comporta- maiores consequenclas, o Ilais se conduz
ria outras dhr.ensões que a:: delimita ti, em sua habitual rotina. As atlviaddes
vas de um episódio cons'ituclona1, puro ,produtoras se reCuperarão em breve. IA-\:
e simples, perfelta.men1e :rotln�iro, no g;réves, pela ausencia de. hO'rnogcneldade,
qUadro organlzáclonal da hierarquia. das 'se acham prAticamente superadas. Se

substituições, no ordenamento represen- teve o tresloucado renunciante o cU
tativo do regime democrático. Se, como cuia velado, audacioso e temerário de sel

.

pretendem aLatlns distribuidores exciu- sobrestado na entrega da carga pelo
slvos de Intenções politicas, pretendeu fréte, para regressar ao desempenho de
S. Excla. provocar, com agressiVa liltem- um mandato, cunstitucionalmente Irre
pestlvidade 'do aloucado gesto, um apeIO ver��el e irratratável, munido de po
das classes armadas e da liderança clvll deres excecionals, que tamanha sedução
<Ia Nação ã reConsideração de um ato de sempr� lhe exerceram sôbre a contcx

von:ade, engalhou a balsa, logo na <les- tura <le personalíssimos processos eMta
cida do rio... torials, caiu em lêdo engano ..

O hY'.pacto emocional, atingindo tõ- O Presidente João Goulart compre-ldas as camadas de opinião, não Impediu: ende o montante das responsabilidades
todavia, O_Ue elementos responsáveis pela que o assobevbam, na área grave da
normalidade institucional, tentassem, Conjuntura, munindo-se de cautela e I
impatrióticamente, alterá-la. Felizmente. ponderação, na certeza ele que seus cor-,ajustado ás condlçóes de maturidade, o religionárlos não lhe exigirão, como

pais jã 'transpõs a faiXa dos golpes, d0"5 Presidente da República, n prânca de

Ipronunci:1mentos e das quarteladas, tão chocante chefia partidária. Anima-nos
ao espanholado e colorido agrado dRA ,c�statar, com absoluta independ.ên�ia

\ republlquêtus continentais. Refazendo-se e Imparcialiilade, que� nos ultlm�s anos,

Ia agigantadas passos, das consequencias o atual Chefe da Naçao se vem hbertan�
-

que a inopinada conduta. provocou na do, a olhos vls�os e sob gerais aplausos,
vida interna e n;J convlvencia interna· de certo primitivismo caudilhesco, a:pa
clonai, o Brasil, mesmo sem o carlsmá.. rentemente inevitável em sUa origem
tIco Sr. Jãnlo Quadros á frente do go- fronteiriça, e imprimindo mesmo a esse

verno, prosseguirá em sua caminhada, seu. intranquilo PTB <llretrizes doutri

empunhandO, hoje, com galhardia, na nárias ,sem pronunCiamentos c�rismâ

politica sul-americana, o bastão de li- ticos.

derança.

Associação Comercial de Caçador
Veio-nos às mias o Bo

letim n, 3 dessa agremla
ção de utilidade publica,
reconhecida por lei .do

Estado.

Com sub:lt;mciosa
teria de interêllse da elns-

rins, ViCe - João Ani::m
cio Costa, 1.0 SeCretário
_ Antonio Sordi, 2.0 Dito
_ Alt'redo Cury. l.0 Te

�oureiro - Ivo Rovedo.,
2.0 Dito - Judith Caovi
la, Secre�ãrJa ExecUtlVa.
Caçador ê séde de 5

Bancos e município pio
neiro do oetrôl'eo de Ta-
quara-Verd-e.

.

Sirva seu Boletim,
paradigna a outras
bllcações Idênticas.

Sociedade
O C. R. 15 de Novembro,

remetcu �lmàvel convite
para "O Estado" compa
recer a muis uma soiréc
tlançante hoje com inicio
às 22 hora.!;;.

Em Palhoça, posse da
Diretoria do 7 de Setem
bro, com sou'ee oferecida
aos associados. Do cresi
dente eleitro Sr. JUare�
Nahas recebemos atencioso

GRUTlNHAconvite.
A seu turno, verâ sem esforço o Sr ,

Não houve morle d'homem, _ co- Jânio Quadros, - em Las Palmas, Lon- i
mo diria Eça de Queirós -, e o vala.

r de dres, Moscou, Havana, Bertlóga, ou·

Ium 'Povo se afh-:na na capacidade <le mesmo em uma sala de aela em um edu

au'o-determinação, que não sofrera so- candário paulista -. falsamente

reau-1lução alguma de continuidade, pelo fato 'zado em seu cOnclamado pa'rloUsmo,
Que todos, sinceramente, desejarlamos politica e ,rlloralmente irrecuperável,
tlvese sido evitadO, do temperamentalb- que, lan;-o o povo �rasl1eirO, como o a'

simo Sr. Janio Qua"::ros, nO seu ipcurá- tual Chefe da Naçao, CorçaS gara)}tldo�
vel vedetismo de Vila Maria, nâo ter ras da efetividade jurídica do Estado
querido nel:! governar mais.. S Excla.,
Conforme esclareceu a coevos e pósteros,
no final de sua chõcha despedida l:!eDl

aviso prév\o, retornará, com o meSmg,

j vl�ol' j';h'lectuel. á oadeira de J)orluguês

I ,dç 'Curl"'tyÜ1o s�)Tií(!Ó.i'�, e In,fcta A, tam·
bem, e �aq;eira do_ I?l'of�s9r -.llnlversitá-

Com Novo
Uniforme

ALEMÃES FUMAM MAIS

E MAIS CARO Amanhã a equIpe var

zealHt do GRUTINHA,
F. C., eslat'á excursionan
do à localidade de Cam

péche, onde na oportuni
dade dará combate â re

presentação do Unidos, .A

delegação do GRUTINHA,
<leixará 'o Estreito às 8

110ros, rtunnndo -em· {ois

WIESBADEN, (I. FJ -

No prltnelro semestJte
de 1961, o cOnsumo de ci

garros c cha t'utos cal'o.!:! na
Rcpubllca Alemã foi ile
10% a maIs do que nR

m�a époC'n do a1'to nn

terlór. Segund,o illfol'ma
çiiQ do Dc:Púl·trullCllto de

.Estatistica, l1êsse iperíocfp
foram submetidos a co

brança de imPOsto artfgos
de fumo no valor de 3.746

milhões de marcos, o que
eC!_ü!val a 1�!Jl milhões _

B% de. m<ll�COs fi. mais (jUf!'
em 1�.60, __�.._J _
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