
�onfirma�a a
morte do secre....

lário �eral �a
�NU

RODESIA DO NORTE,.
18 (Ar) - u.r. poctn-voz
da Organização <las Nu

çocs unrdus informou on

tem Que não havia duvld:l
quanto à morte de Dag
HammarskJoeld, anrmanoo
nindn QUe mesmo destruo
tiveram os CHICO elemen

tos Que vlajav'1ll1 em sua

comPanhia c unaía os tri

pulantes '(11 pessOaS ao

todo).
Por outro lado' souce-ge

'que o Presidente Nehru, <lil
Jndía, disse que o desastre
com o cvíão em nue via
java o secreterto ocrar
da ONU Coi provocado por

sabotagem. Uma explosão
teria feito o llparêlho 1l1-

cendiar-sc e prOJetar-se (ic

encontro a terra.
Tem-sc cumo certa gra

ve crise Jla� Naçõcs Unk.:
'das, com o desapareci
mento (lo Dag H(�mmnn;
kJ�eld c que istO fuvorecc
rã em muito à politica ao
sojada pela União da,; Re

pÚbliCas Soclall:,tas Sovic
ticas, flUC dcscjlh}l um

triunvIrato na ONU, for
mado POr repre�entante::;
dos blccos ocidental
orient..t.

Ao Comercio
e à Industria

A As:;ociaçao Collll:!rcial
de Florianópolis comunica
que, em vista da rcvoguçuo
da purtaria número 2/53
da COAP, 11 exportaçao de
mcrc:ldorla,; NÃO nE
PENDEM MAIS tlC autori

zaçª,-o de Iibcraçiio pela
COAP.

Multidão incalculâtiel tomou as -prtncínaiv-rucs ([e L01es, vinda ae todos os Tecanto�
da terra catarinense, no ensejo de prestar u1IIa última homenagem a Vidal Ramos Jr ..

o amigo de todos e que desaparecia teia trrH,Iicamente. Nosso flagrante e Ull� amect»
parcial desta ínultidão que, emocionada, j-au'lnatiútda, acompanhou o corpo ale a

sua derradeira morada,

Governador Celso Ramos e reprel'oentUllte do Governador Leonel Brizzola, segurando
('s alças do caixão, encabeçam o cortejo. Profunda emoção a tcdos dOllú,IGua. Vidal
Ramos Jr" lider inconteste de tóda a regi t!O serrana, era estimado por SU(l$ qllUlida
des de dirigente e mats ainda por'sua in�en ta compreensão e simpatia humana,

&am�oneses nrma�os Re�elalll-se no Mexico
CIDADE DO Mli:XlCO. dc cav.u!nria 101 cnviado guir U,I! grupo de quinh(:ll-

18 (AFP) _ Notícia:; nao súbado à noite à reglao óe 10:; camll01H'nSe:; 'fol't:.c-
intelrament.e con'firmadus,

procedentes de Puebla, as

sinalam que um batalha0

Hu:).uchinfl.ngo, lcca!i,ladé
situada 1\0 NOIte du mes
mo Estado, Para persc-

82 representa7�tes 110 Congresso - tinha

o poder de derrotar o Ato Adicional, de vez

que sua aprovação, para vigência imedia

ta, exigia dois terços de votos em ambas as

casas legislativas_
Estiveram os partidos, suas �ireções e

suaS bancadas, iL altura do momento, de
cidindo de acôrdo com as aspirações popu
lares, que se ulltficavallt na e;r:igência de

lJaZ e na condenação iL desordem e à luta

fratricida.
Venceu, com o povo, o bom senso,

Tr.iunfou, C01ll a família brasileira, o

espírito civico dos partidos, interpretado
pela Câmara e �elo Senad�1

Apenas isso! Sômente isso!

Mas, com a raiva substituindo ara·

zão, não se apercebem que, 11esse MAR

navega11j. os nomells e a legeJUta do par
tido a que se· àizem pertencer.

É o MAR DE LAMA com a U,D.N. na
crista das suas ondas - atraves de Virgi
lia Távora no I'ffinisterio da Viação e Obras
Públicas, Gabriel Passos, na pasta de Mi_

nas e Energia, Af071so Arinos, na ONU, .

E o MAR DE LAMA com Carlos La·
cerda tomando ba,nho nele .. ,

É o MAR ,DE LAMA com fluxos e rc

fluxos detenni1lados pela direção da UDN
e aprovados pelos seus deputados e �na
dores;\ .

"'Desse MAR IiOl1wl1te estão cm filget, eles
os;.;RAIVINHAS, puros, honestos, idealis
tali,

mente armados, que' se

sublevaram.
. Es::;c movimen�o estaria
relacionado com a conju
ração dcnunciada sõ,b<:.to
u' tarde pela secretaria do

gOVél'llO, e na qual esta-

NEHRU: SoMENTE UMA GUERRA

PODE REUNIFICAR A ALEMANHA
NOVA C'EtHI, 18 (F'P,

- Jawahrnlal Nehru con

cedeu uma entrevista à

imprensa em Nova nen»,
na oual .rntou de vâr'os
nssuruos importa11tes da

atualidade Intarnaclonal.
Eis anui as opihiôeS de

Nehru, um ços -tídcre, da

renccncra neutrallstn mun

d;al; Ali'manha - A reu-

niflcaç2.o da Alemanha
nao é uQSsivel no rno.nerrc

to, \ achou Nehru Acres
centou flUe!l. "rrontairn
Oder-Neissc e eonsequen
da dc uma guerra e creio
que a únlcn coisa que a

podem mOtliJicar será cu

tra guerra. Não POSSo con
ceber lima luta mundial
por causa dêste assunto.':

Desarmamento _ Expli
cou Nehru (lUe a preocupa
eco dominan_.e é O rear

mamento alemão; "Os Es
tacos Unhos sao podero
sos, porem a URSS teme,

sob�ctudo, u.ra Alemanha
rearmada. }o'alando dos
contróles do de,,;armamen_
tO, Nehru cltcu UlIla lra:,;e
que Kru:lch(!v lhe di",sc
durante liUa recente entre-

governo, () e�crltor. eln dê

clarações a um jornal de�
ta cRPital, mallife�tou :lCU

Icmol' diante dilS perspec
tivas dc O tir. Jãnlo Qua
dros impluniar lima dita
dura.
"O meu tú,rcr - decla

TaU - e de qlle o sr. Janio
QUadros, Ilbenado das
fórçHs que o apoiavam e

dnquclH!; que o queriam
tut.elar, queira voltar ao

Poder à testa d�lum movi-

vêz irremediavet 11 divisão
POUUCll do Bra�il, divisão
essa oue o prôprio ",r. Jã-
1110 Quadra:;, com ,;eu go
\'êrno cxtl'cmull1ent.e hábil.
conseguirá adiar."

ACl'e�ccntou ('lUe não
acredita que o �l'. Janio

quadros se tenha afastado
da politica, � não ser por
algum lempo,
"Até o dJa 24 -r1e agôsto

vista em Moscou; "Esure
vn não importa que lisla
de cOlltrõles que conouzam
ao desarmamento to ai c

a a,:slnarei ipso-I:lLo."

Kajangn � Expficnnrlu U

ação da ONU neste ponto
11eVl'álgico, Nehru dis�c;
"Se pensava numa lIçao
··pacifica'·. Acusou ° Con
sulado Belga. Referindo-,:e
a Moj,;e.� Chombe, d,:se:
"Este homem foi aCus".Io
de ucn dos rnaís brutais aS

sas"inics da Hist.órla e

hoje é, entretnnlo, um no
roi Para certas grandes
potencias", Fazendo nmu

Incursao na terreno econó
mico, Nehru achou cue
"há muno; in_cresses mi
neiro" na Congo c muito
em especial na IIl.laten"
qUe se opõem 11 qualquer
mlldança. E' uptcc (lo co

lonialismo."

Confl'rência ,'c ae'vmoo
_ Segundo Xl;hru, que foi
um d,'s Pl'::tagonistas des
ta I·runião. sr real:.wu ne

la "um gralHle pas!'o l1u

que 'f'OnCel'Jle as pcssihl'l
dades de pnz e da luta
contra o coloniall!.mo."

preferir (l" cnminhos l��
revolução."
Disse a.inda (ue o paiS

todo "ó fala tia rCliúncia
e que- a ultima palavra so
bre o asSUlltO :;crá inevi

tavelmente, a do ,�r. Janlo

Quadros.

DepoL� de ,�ponlar os

acêr:os do ex-pre:::idel1tc
nos ,:eus 7 ,n:eSes de go
verno e afirmr.J: haver cle

realizado excelenle ndmi-
nistração, o sr.
Lima anali"ou cs seu:; de
feitos.

"0 sr. Jànio Quadro�.
pelo que pude depreender
das inforlllacões a seu

respeito, é lI�m homem de
temperamento irascível, de

impul�os au!oritàrios, eom

grande descJo de afÍ!'llla
ção pCsSoal. Tem fncllna
ÇÕes cesari.�tas e mania Ó'

cenlralização. Quer cuidaI'
de tuç;o, muitas vezes HO

mesmo tempo. e não tem

paCiência para espel·;!!'. E
sem a menor dúvida, tem
insopitl\vel Hdn1il'ação 1'0,'
govel'nan+_es forles. Sem
pre é bom Icmbrar que

. Bispos e ra�res' expulsos
ue Cu�a

HAVANA, 18 {rPJ - D. Eduardo Boza
Vida, bispo-auxiliar de Havana e liIular
da Igreja da Caridade, dom Angel Vai·
dez, bispo de Arlemisa, 35 padres cuba·
nos e 101 espanhois - num lolal de 148
sacerdotes - foram hoje expulsos de
CUJJiI, embarcando a bordo do navio es·

panhol "Covadonga", com destino a La
Corunha.

tle s:llá:'lo minlmr, eu C;l
reter excepeíonul.

2 _ Tudas os acõrao;
snlm-ínís e ci�sldiús cote
ti'los nrô:<.imos terão vali
coce por rré, n!lo"" no

minimo. no invós ele um,
como vinha ncoarcccr« J,

3 - Estímulo i. pl'odu<;,ào
e outl'a.� :rrovidcnch� cor
relatas de Comba c J ... -

rnúnco e inflexível fi infla-

RIO, 18 (VA) - Cêrca de vinte mi
lhões de trabalhadores, totalizando todos os

assalariados do País, levantarão, até o fim do
corrente ano, a maior onda reivindicatória de
todos os tempos, num verdadeiro clamor con
tra a carestra e o caos inflacionário, nêsses
nove mêses de 1961. Um diluvio de cédulas
resultante das emissões sucessivas, Pl'OVOCO�
desvalorização de 15r( no cruzeiro em ape
nas 20 dias.

4 _ Adoção r'e ,�alúl'i1!

prof:s.';iCHaJ como únir
meio c�c esti r.utar fi lIlao
de obra qUalifiC;'da

E;.;tâ em cur-o, na Cá
mura L10s. Deputajjos, ,Um
nsojéto flue etovn de 50 P"f
cento o- atuai� "h'c:s de
s1dário nllnimo, Em r-ouse
quênota ",e;'Ul\(lo nfirlll;,_
ções do deput:1do Almino
Afonso. serâo aumcn a<!;;s.
na me,;ma orOpOI'Ç.10. os

ven�imen!os dv fUllciona
lisTo civil c militar.

Ntio fui (/Item não de: I
piore. em Sauta

cata-ITilla, a jatalidade quc
veio colher 110 uigo" de

mas atil/idades poh i'lcas o ex-prefeito, de

Lajes. sr. V/dttl Rall"),�'
Junior. I

O de$eI1;arccimento I
desse lider, COII�O bcm

1POIICUS o Estado já te
oe, encheI< os lares de

Lajl:s de luto, e cau:Jou '

um lIlZIJCtcto 7Jrofu1ldo Identro das hostes do
Partido Social Dcmo- �
cralico. Agorn meS1ll0

vinha Vidal Ramos Jli- r
nior ocupar a Secreta
ria Sem Pasta do Co.,
��;�I�'toc;�;S���:�l:tO���� !
tectpadame7lte. em 11m Idos mais categori'l.ado ..
auxiliares diretos de

Iseu irmão, o governa
dor Celso Ramos.

-_-- ----,

o' "f 'tio"
dOI'es marginais e/ue andam (ti pelas rã-IS ""IIVOS d�os, nos desesperos da,; frlls�ra�ões gol·

Y pistas, passando recibo no pro7JrrO deses-

Os grWldes parttdos, como lórmula pera.
.

I
para vencer a crise que alarmava a famí. ..A �Ilentira e o cimlillto s�o·lhe� o que Ilia brasileira, recomendaram às suas ban-

a cle�wla, nos tratados de pSlcologra, de·

cadas, 110 congresso, a aprovação do Alo
1101mna de FUGA,

. . . IAc:!tctolwl. que implantou no país", siste- !"ela e.le� se h07/W;tU!JI, C01ll0 sol/cita� .

ma parlamelltt.<rista. çao Or_ga7�lca. ')Jorque � e�a. que llres da, a
tmpotmtela da Taiva mutll, o HABITAT

ISômente o fuluro dirá se essa solução para o estado d·alma.

dcue permanecer, por boa, ou merece re-
O rancor, contra tudo e cOl1t�a todos,

considerada, 7JOr 11ão corresp07lder, aeixa-Ihes livre a CENSURA, na sua ex-

Para fi emerge/leia _ dizem-no deze- pressão psicanalítica.
nas de milhões de brasfleirCi,s _ foi mais E eles, identificados no biotipo Que a

do que boeL, foi lIIethor do que ótima, por- sarcasmo popular crismou de RAIVINHAS,
qlLC foi salvadora e veio afastar a Nação expluem e1n aS7�eiras odiosas, que eles,
da guerra civil. ap�na8 eles, acreditam. geniais, porque a

Basta,da analtsw.la sob esse IÍhico pris- PUGNA, pondo·os fora da normalidade

ma, nas contiilgencias com Que foi apl'o- ambiente, leva-os a 1JenSarel1t (J:Jle seus

VadtL p07' um Congrcsso que, lIumerica· ouvintes toàos joram projetados na órbita
mente à unanimidade, l'ejeitara não re- da imbecilidade nativa.
conhecer o legitimo sucessor do ST, Jãnio

Quadros _ para qualificá-la como patrió_
tica. Para eles, o que ocorreu no Brasil,

Qualquer Uln dos tres partidos - o neste mes de sctembro de 1961, foi a volta
PSD com 137, (l PTB com 84 e a UDN com AO MAR DE LAMA!

menta de esquerda, reU

vam comprometido,; U.ll nlndo fôrças pO!Juli;;ta:; de

gencral rcformado e tres várias origens, numa re-

]lO�!iCZI�ta�l�o�PO�itç;§ã/�gora ��:i:�asd�lc !!et��::;��;oCOl�
não se tcm cjualquer indi- com uma forte mensage_n
cação governamental sô- socialis'll: Se o fizer, eSta
bre :lo tendência exata do rã selada dc maneh'a tal
movimento; tampouco ex s

tem de:alhes sôbre 11s ope
raçócs Que, segundo se

afirma, começaram ont.e.n
na região do Estado de
Puebla, fronteiriça com oS

Estados de Hidalgo e Vera
Cruz e a uns 200 quilome
tros ao Nordeste da capI
tal mexicana.
Vinte e oito nlortns, 123

feridos c 100 detidos, e o

resullado das diversas In
tentonas jnich�das duranLc
11· noLe ,.,:e sexta-feil·a e

148madrugada ce :;ábado, cm

diferentes r;ontos do Me

xico, como consequência do
plano cOnspiratório orga
nizado e dirigido pelo ge
llf:ral Celestin.o Gasca, ces
tinado ii. promover ::-\e::;or
dem durante a eome:l�ora

ção da independência elo
México _ anunciou ante
ontem o secretario do go
verno,
O Exército Federal e a

Policia. mactem-se alentos
nas CaDitais dos Estados
ele São Luis Poto:;l e Ver:).
Cruz, an:e o temor de no

vas revoltas armadas co

mo IIS que OCorreram nos

ultimas diasl enl que mOl'

l'eram �n:aiS de trhl�ã Pes-

IIJânio é iJascivel e tem
.' ,. � .

lDC,llnaçoes cesaIlstasll
RIO,I,l8 (VAI - O .CS- jCs,te a112. --:- nCl'escrntcll cm �eU. g:lblnete tinba ap.e:- p�itir'os: Lincolll Titu,cr .. tor Alccu Allloro�o LIl1ia - o ::;!'. JalllO Quudros cra 11a:-; o,� retrllt0s de qUa 1'0 N;lSS('!' e Sukan;lO.':

CI'l! na pOSsibilidade dc o um governante cmpcnba- -- -

_

sr. Jànio Quadro:l se tlUlls do em realizaI' retor·l.ls

VIDAL RAMor -J-UNIO-R----- ,IfDrmar "num (,)lItro Fidel ni! ,.,ocieriade br"sUcirH. A
J

Castro". com 11 cOntCioui- )artir do illomen o em

çao da "cegueira tias di- que decidiu rcnunciar, nin
reHa,�," Analisando �+ ges- guém llode saber se êle
Ião do c"-pre);idente no' contin�a com a mentali

dade reformadaa ou vai

Conhecedor por inteiro, da situação política cC/ta·

Iri1le1lse. o pranteado morto vinha jã em Florianópolis,
I Últill!(tme7l. te, prest(/ndo valiosa cOlaboraçÍio eLO seu. II
Partido e aus altos circulas do PSD ligados tIO Govêl'1lo

Na cnsc lJolitica recente, j/cou dia c noite ao If/([O

I d'.
IiCU. ilustre irm{io, no Palácio, e1n uma vígilia que se \

1JI'0longou por doze dias e �o;::e noites. E V/dttl Ramos IJUllior no instante tllle desaparece, ltão viria licrvir
Lajes e a serra, mas tt toda Santa Cata/'iua.

PoliticO na mais elevada 'acepção do termo, em Iu1IIa personctlidade que transfundia bondade, fi1'1l1e:.a
e cspecialmente C07nlJreensãe. para 08 lJToblemas lIu
lIlWIOS da� classes menos fav.orec!das. Era � tela

Chora-I!lo, o tão inesqllecivel Tio Vida, como caTlllhosame7lte

\
lhe chamavam os lajeanos.

Foi, em tôdos os 77wme1ltos de sua �'ida. um c.;.pirito
que. embota partidáfio e chefe politico. estal,'a semprc

I
'Ia planicie, cOllv�uendo, ouvindo e atendendo seu povo. \AmOlL_O verdadeiramente. Dono de Ulna perS01lCflidade
forte, com invulgar coragem pessoal, senhor eletivo de

, Itm bastão de ma71do, jamais usou sita jõrça senão para

I o bem, Seus adversários 771ai� jerrenhos foram os 1Jf!
i 71Lei1'Os a lamentarem seu tragico treS1JUSSe, vi.sltalldv-

(I 710 hospital tão logo souberam do acidente. Prefeito
três vezes, lei esteio, na Pri7lceza da Serra, os testemlL'
'lhos de sita opelusidade. De seu yêllio político, 1Jode-se
dizer que poucos tiveram seu prestigia 7nemtido jJor

Ianos a fio, intacto e cada vez mais enraizado, PorlSso
Que Vidal Ramos Junior .viverá inte7isamente ?U! memó
ria e no coração dos la1eanos e dos catari7leuscs. (111-

flra.lIdecendo mais e mais uma jamiliu que tantos fi·
lhos tem dado à causa pública de Santa Catarina c:

do país,

E (I custo de vida, que
jú vinha em e;;cala ascen
sional impressionante, t.u

rante a crise pcli-fcc-míjt.,
t:11' desmoronou lodos O"

'Drçnmentcs domésttcos. A

luta. nsom. é de sobrevi
vencia. ('0111 os trabalhHdo
l'CS exigindo :\umento sala
rial I r.edinto. Cullleçall{jo
pcla eleVac:l{) do.� nive!«
de solnl'io mínimo
O atUal ])residente da

RepúbliCa conhece o pro

btcma sal�'rial dos n-aoa
Ihadores. Viveu com étes.
1nstantes (!r;llnatico" 'cm
rum, memcrávoís. peia fi

X1IÇÚO cio sallirio jus�o
Pretende <,.s"i01. ecuacão
na-lo +!e vês, para acabar
com a tema cón-ída en

rrc prêco- c ordenad('�.
Enquanto isso, têenicn,; do
Ministerlo ó Trablllho e>'

tucnm <l� �cguintes provi
dtinclas:

I - Revisão dos níveis

Amoro�o

i Uma das derradeiras jato·

I {)�aJias de Vidal Ramos Jr ..

cUJo lrágico desaparecimento
causou a mais junda impres
sâo em tôdas as camadas da

pOPlllação catarill.ense.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



No uno nassaao. l'riS já tíremos (l (1)C!;'- Cr,1I:; l.1S.000,OO, Vejam bem, 138 cabra/iuas Itunida.de de ,abrir () berreiro contn� 011 de. }lar mJs.'
lJ11luc!os que têm .oracnto 7W Assembleia A [frita do 1JOI'0 foi Ii(leira. 0:1 depu-It.eatnauo«. que 1!1L1IL ato vergonhÇJso e ele- tO(/O,<:- (/1/€ nao csfrl.{lo7n p/'e.�entes à eessac
pâl1icnte. haviam ultmenta40 os seus já t(!l/Ibé1/� grilaram, inclusive o Sr. Esti-j'/lOlplldos ",ulJsl(jio.�. Naquela {:lJOCU, os nos- rasct PlrC.ç, que di:;, não ira sancionar

0\�:ç 1��:�::,:�e,�;':��llt��!�;;'re�::��"�e:;�I��!I: ,���;:���:I�'���::'O!';'(;�('�:1���;�:�;�(�(:�7s::n�;:(I-as brigas pnliticas, M lJlI1J'ôes lUtrlidárias De mUls este ootne conlra o resouro
e dermn (IS meios, como em ro(la de ctran- Estad/lal. só voaemo» tiNIr as COllc1U�IIi(>S
dillha: para aununüur o i(lb(!�ltlé mensal. üorméíe «ccnsorísui de 11m dos edi.!ício� IAlfJu1Is. po;' 110s (Ibol"darlos, (lIsscra1n que 1J1íbliCO.Ç:. .

\1UrO COIIHl1IfJ(n'am ('0111 fi idioia. Que não - A aento que fUlIlha .wl/clrio mmimo,

���c�������';111�0;1;1 �Il�:�'���.:��;�oC:�:;::�;I: �e��:.ç�"l�,��a ;.r�.:11(/�l��l�/� t:.��:�.e��l�e�:t�.1
de mMalizaciiJ. suçeríruío que a parte rio tuaos. 1l!t11t dia só, a./lmentam 2-1 mil cru.'(/llm�llto, Nsse dadrt és instítuícôcs de ca- 2elTOS 1I0,� seus rencunento«:

;���d:o�� :�;:;���i;�: :;���1t��/ P:���I�e C/I·

O çeeto I(I';;;;;;II%S-;;dC.çtc.� l)(1rl01lle'1.1
Agora. nu m(lcal'fa reuntão h'gi:;/nfira t arr» "au nunüístos", além de ser i//('Ol' "1da eezta-teím, sem a prcsenr-n do Prem- t ítncionat, vem. corrc{Jorar P("�l O �taiordente propriamente df/n. entrou ?UI ornem de.sJlre.�ti9iQ do Poacr LCQi�ltdll'(), wua

do di(1 um Prnjet() ao fI/ltmnCl. âítsnn. do mente (f!'oTldo o" «cnlusrcs nnrímnentere
deputado Seba .. tifio _I"en's. Que (tII7I/ent01/ csf{io M· 1{l1lcalldo em campanha paIa 'IS
os subsidtos dos lobnrios().� lU/,.lClmelltare.�: sI/as reeleic6es. c JIUli�, 1'cm (lesacredttQ.r (,
um Projef.o, (/ue dá m(/i.� CrS 2·J.OOIJ,on 1Joro Que d('l'C e ainda p()de confiar no"

I ;::,�:at;':?I�f'/:I:I:';�(�;�:�(;�:1 i: ,:�IJ;,�ta�l� ralores l101'OS.

I- �-------------

! Lvitc (JS Ilw )\!rntl'lwb,� I,

de última horll, leve seu I
1 t'if'tclo pa!'a a refrmna !

I d,� natnl. quallt [l1lIt;"B,

, r.j,
! R?hlha dli:. b,,;Ic1eus I '..,.
- lhla: C"nseU',elro I ,!lI I :

! �!,fra, !54.

CRISE NO LEGISLATIVO

SI\�SAC[()NAL - Nü\'JOt\;JE -

MAGNIFlC,\

-- C F N 'flHi _.

tine SÃíI JOSE
FONE: 3C36

à� lO hs.
Charlie Cha)}lln (C*rlltos)

EM BUSCA. DO OURO
"'C"en,�ura: :'1té 5 :1no�

ú� 2 e 'j 1/2 11�,
-- O malar c"pcl:lrlllo de todo" O" trm
I)'J,<;t _ 0 filme m:lls vczes premiado!
CII';rlton Hes'rn _ Ja('k I-Iawklns _

Hal'a Ha:w'cel SÍl'phen 8o�'d em
BEN IiUR

T('{'lIicolol" - C':'l:lH'r[l 65 _

Censura até 5 all()�

Cine RI1'Z
�OYE: 'H:,J

áS2-5 -7112
Sessões c!;IS MO�;lS

Dan Duryca _ Jan Stcl'�n(.: Patty Me
Cr)rmack cm:

Ul\.IA PEQUENA DO BARULHO
Clnell1a�rope

Cenl<Ul'a: até 5 :lno"l'

tine ROXY
FONE: 3·IM

ás 8 hs.
,

. 'sessão) �!�s Mocas
Hert Jeffrles Lbl"d Flea em

CALYPSO, JOE
Ccn�ura: :ltc J.I. ano,;

" E O SUCESSO CO�TINUA!

--B A, F R 08-

tine GLÓR!A
\

iES'l'REI'r(.jl Vone: ��5�ás ,8 hS·1 I I
James Cas,uf'y _._ Uwd'Wcavcr _ a tÚ

.""
O AI\1ANHECER DA GLóRIA

_4UL
Cen�U!"a até 1 4 anos

rine lt!!PÉiUO
,
(SSfRE�'l'O)

as 7 e 9 hs.

Sessões das

Fernandcl - Carmen Sevill _ Cjr!stlnc
Cnrnêre _ cm.

OS AMORES DE DON JU:\N
Eutl<mllnColol'

Censura até 14 anos

tine RA.iÁ (S. José)
ás 8 hs,

Bill Willans � GlorlaTa!bot

TERRA DE RENEGADOS

S. JOdE' - HOJE -'2 e 712 hs.

ii��ilíI�CE�����ãi�"��ill':OM
lSTller.......OQ DO CI'!

CllAR!.IDN HESION' JACK HAWKINS . HAm IlARAREEl· SlEPIIEN BOYD
lil'GHGflJfRTll·M.IJtTIl�som· U1HYOOO��BlS.t\lJ.lJIE t#J,:,,1."!t1Z!?A?l!

DURANTE AS' EXffirçOES NO CINE SÃO JOSE ESTAO SUSPENSAS AS ENTRA·
DAS DE PERMMJENTES E CONV!TES- INGRESSO.

I -;U�O-;, ';;;n('\} qu(' vale;:' 2�
- - - - -

II
) RAINHA [,,\S BTCICLETAS _ RUf: Con�, Mafr:3, 154 r,;. __,
1-·---- -------,

�-- ----

Leia Revis!(\. Luso-Brasileira
SENSACIONAL - NOVfDADE -

MAGNIFICA
1( Vena, O

01lZ �H3 O

0801809 � OI�03

_
. ..,. ...

Y' contec//nentos Sociais
\" ,

c7\, U{��,.

lante da no!;sa mail; antiga
{'scala superior. a Faculda
de de Direito. P:ofessor Re·
nato Barbosa, é catedrático
de DireiLO InternacIonal

Privado, com trabalhos pu
blicados no ramo de sua es·

pecbltdade; titular da So
ciedade Brasileira de Direi·
i o ln ternacional, orgão de
consulta e cooperação, pOt·
eleito de lei, do Mini.�tério
das �elações Exteriores:
E'eml;l:'o do Institutp dQs
Ad,vpgatqOS Bt3sileJros; da
f.csdemia Catarinense de
Letras e do Instituto His
torico e Geogni.fico.

O representante de uma

das mais novas unidades

un,iver"itárias. Professor �,<l.'
waldo Cabral. docente de
Medicina Leg:al da Facul
(lade de Direito, e um dos
ratedráticos fundadores da
de Filosofia, possue. como

historiõ'\dor e humanista, o

bras publicadas de reper
cussâo nacional .sendo, ain.
da, membro da Academia
Catarinense de Letras e ut,n
dos mais dedicados titulares
CIO Instituto Histórico e Gco

gráfico c uma das maio'res
autor'idades em fOlçJore no

Bra$il.
Em épocas diferentes, a

pas�agem de Renato Bar
bosa e 05waldo Cabral pela
r'ilisembléia Legislativa. fi
ol1al ê,·te presidiu durante
11111 ano legislativo, foi assi·
].rdada pelo brilho da pal:l
'�':1, pelos recu!'SOS orató·
r ros. pe!a intelillência e pelo
rspiri:o p(lbiico.
Alem dos tituios e das o

bras publicadas, Renato

ADVOGADO
Dr. 0an;ídio cio

Amaral e Silva
.

Mag1strado apofi.entado,
ArlJ)ocacia em Geral

l:.sc, e Res.: Ru:l. SaJd9'1ha

!vUdnllQ,...2..-:- ,.,

o 3Ql

:<es6:\!inal Ôã6'!'pii:it.o)

�,el< e �('stemerosos homc�sde Imprensa, na sua maIs _

hmpida autônticldade, pe
la in1ependcncia com que
marcam as a!itttdes. I
Congralulanlo·nos, assim,

com Il Unlver,�idade de San_
ta Cat:lrlna, não só pelos
elementos exponenciais que,
sem exceção, compõem o

Egrég'io Conselho Un.iver�i·
tório, ('omo lambem pelo fa
to. para nó" bastante aus

picioso, de Vel'J,llOS, ,nessa

D,a. tVA B. �.
BICHLER
M f: D I C A

C9N1CA DE SENllORAS
E CRIANÇ.'..S

Atl'nde diáriamenlc:
Das 14,00 às 11':.00 horas
"':I'YJsllllól:J: Rua Cc).
f'ff{[/"{J DellUJ/"fI, 15f)3

- F."trr:(q

OLHOS - OUVIl.JCS - NARIZ _ GARGANTA
Consultôrio - Rua ,:rofi') Pinto, 35 _ Fone 3560
Resldclp·I •. _. Felip.., So.:t""":idt, 99 _ Fone 3560
Consulta!'; uas 10 às I:? G das 14 J.s l� h'}l'r.$

RkCf'ita <!.c ócub_; com Equipo Bnnsk . Loude.
, EXr}.'lv' dt:" ouvidos - nariz e garg:!nta com

EQUIPO ALENOL I �lnlCO na Capitl!!1
Tr'·t..'1nJcnlo das Sln"�!tes Ii!::,) Ullra.<;...IIl.
Opc:.'l.çào ele )\n'igdala� oo!" pror:el',�O mnClerno.

Uny produto de

qualidade
SIKA

o ESTADO.
O 1'I.'.lli 1..i4T1C(J .,!AIIO ilC. !ÕAlr:A c"r;;RIHA

• fixo poro sempre

azulejos, ladrilhos,

SIKA S. A. Produfos Químicos para, Con!frusão
,1l"'P;' ..."

Empresa Edilóra "O ESTAiJO" L!da.

'a _� _ ... _�._ s.;'I!).-_ ..li'

os 15 A:r60S D::: CARMEM LUCIA _ DIVA écontcctmentos Socíats cumprimenta 1\CJ
• h�ARIA CARV,\LH0 A NOVA RAINHA casal, com vôtos de reucnecões. ,
• DA U.F.E, - MISS ELEGANTE DIA 30 '- rxr

--:--- . . ,
• PROXIMO. alun� doc�����a �����oue:ea �ne��!��e(��;..
_ dên�a-dec:�:e�:al�ú;:ae r:�:b��. n�art:s�; venceu o concurso oratória na última,
S r oenn Cruz Lima .. convidados para a sua -r-xr a-rotra. no Teatro Alvaro de carva-.
• lti��::e���ad:itl: �:�:;p�ua��:c��:�;i�� lho,

_ (x) -r-v- •
• shupattca e gentil que recebera os ccnvr- 4 - Será =v=' realizado qUinta�.
• dados, mais seu vestido de 15 anos, ca- �:i��j����!n�:. t�t�:�u'��!�sl�:;:�!CJ;a�·.'• ���C�:r��;een�e:;'�:,�:�cifoO�a:e:ln�:�rg:�� �ÍI FIOl'ianópo!is" _ Acontecerá mal:',
• sumo. para os convidados. O fino serviço uma parada de elegância nos salões da.
• ��l::r�: �:��a;�d�lI�i�iaXOt�l:g�i:seJ:rc: Que�('ncia paia� (x) �

. �, lunls:a anoto.n: O casal dr. Ratrl Caldas. 5· - Em animada fest,a nos �al�cs do,• ���!�Ol�e��o� !a��;���ll:o��r:l:nn����ll�:�� ,�I�,�eeI::� .i�: ���:toR[:���:.o AU������s�., aqnc'e

pen.teado
esta nada I (':1belos mui!o sr,ta Diva Mar!::.. Carvali�o do

IllSWlIl.{', (.11-: lit-:OI.·Miriam Lwz, lendo eomo par cons- Dlas Velho, recebeu a faIxa de RalnhUtI� �:n�a�d::, ��r�J;��;\1�;������ ��::me:e�o� ��'�g�studantes de 1961, pela srta

TIIl1l:1. II• elc':!ante Sl"ta Ana Maria S('hm!dt, :1 1110- - (x) -
'. .. tl',. r.,a dOl< olhos lindos Yara Blttencoul't 6 - Jantando no Qnerencl:l Pal:lf'L �1.� Kasting, Tani,l Fialho acompanhada do o casal senhor e senhora dr. J. J. Barreto.' �i( sr. N.orberto Sl!l'eira Somm, .a, srta. Juru'

. � (x) � , 1� ��� F�::V��l�oc�eda��\,�e �����;;,Di;;a��; c sr: �r.O;�;p��:�s: e(�e;r�:::, �:�:::�"lA Venda o terCE'II'() m'lI�_,0 • Paim Luz muito �nita. a mOl'ena Mariza em sua nova residência um grupo de aml.', Ramos, o acajêmreo Elio Viana que nos gQs. para um jantar americano. • '

, pareceu meio p�eo('t1pado, Ivan:1 Porto - (x) -
ri !,., d{!nçando com o não nH'nos dls('ut!do 8 - Não circulou em bossas reunió<,""l� Luiz Fcrnando Di VJcen;o;i, o 1'1'. Rnbcl'to a estrelíl<slnHl ElizalJl'th Galloltl. .a mor:l' I'1.1 Lnz, muito bem acompanhado, srta. Ra· mrp dl'lltrO em breve embarcam

para, '

� ��;�i:e��ic�;�?ca��v�:�il�O �ng�:r��if':;I��.�: pnrís,
_ (xl _ , ri

, Lima num lindo sofá, o jovem sr. Dcl!im 9 - De V!)Ita de
..
São Paulo, o discuti.,� ��:����l1:�lhO. Lúria Rupp, cronista Celso do advogado Maurí(��� dos Reis.

,� -I;':) - lO � P]'eo:1ra-,�e a sociedade pal'a'• 2 - CO,m �r'azer t'egblramos o nn..�- apla�dir � movim�ntada parada. de ele.,III cimento �e :j:..ael'clo, f.illlO do t c:l�al �l' G (�{l.I1rl� B�ngú, que será no próxrmo dia

.( �I"� Laércre Gomcs SIlva f

F
MlU'I:1) 30 n'l.� salocs <10 Clube Dozc de A(�osto. •

oTü-ã-ü -iYãIÕ�-Ô�::-1
lCont. da 8.;\ pag.) Barbosa c Oswaido Cabral lI1st:inria mixJma, dois

Cong'i"e�ação. O represen· 'F.��as GodlnhOI são vibran· :::randes e velhos :lmlgos,

nua ('on��lhl'ir'o ?!'lHft':l, 1 "O

'1'(,]pfr'IW ;l()�2 _ Cnl... n f"·,�tnl l;!!)

J':lIdr'l'''r() 'l'1'11'g"I':'lii("o F,;,'í .i.:,)(I
lli/"('lllr

HulH'lh de Arr-uda f\.'.nlO,'l
Ce/"t'lrle

Domirw'ls J<'('r:l:JtH]f'S de A,)uiIM
Ilc,dajllre�

1"1:'1\';0 Alh"l'jn df' Amorim e (\<;\'llr'h M('lo.
IC.'11:.1I1re<l ,\uxilinl't:'s

t\1,j"ui>1 F'pr'll:lnrln II·, ,\maI'IlJ e !=lil,:> -

Silv('ha Il'n7:,

('"I;rlu nHIr,,'('s
Pr-of. BUI'/"I'iPH I''i"ho -- D:' Ovvatrlo ttodri-
VIU'''- ('al}/'al - Cid (;onzag:' .- /)1\ AI,'id<'.�

,,\1/1"1'11 - I'l'flr.• 'Ihou fi'P.(:a - �1,li,!/' II(!(,.
fUJls', ,JJI\"I'J1;rI - 1)1', ,\Iill(>ll J,(ljl:lc' da ('(J�la
._. 11.', H"lwn!'l ('(l�t;l - ".raller LIIl))!"e _ Zur'J"
:\!:�I'h;III" _. 1,�1.;ll'n l1 .. rtn!(J"J(>1I -,llm:ll' (',:,,,._
ralho - l'r.,f, Paulo 1"Cl'n;,;->"Io .1(' Ar:",jo

Lar' - Am;ijl"lj SI h-
mí-tt. - 1\, �('i:::lR xctto

IDEPARTAMEN fO ESPORTf\le,
Red:1tf>r: Pedro Paulo MaC']l:ldl)
H('(latrres auxili .. rcs: M:.u";r BnrRl's, Rul 1'. T,()hl') c
GI!I}C't"to Nat,as, t
COlill''';'adol"cs: Dlver,�os

�U('llrC'Wnl/lnl:.!J';
r:('PI'('fH'lIt!)(�,ip.� ,-\. 8, LIll':! !.Ml.'1,

P'i,) 1;11/ l":rr:I Sen;H!o!' !il(n,:t.� H) - :�,() ';Jldnr

li["/I'to .\I{'l"l(> - l'l"!O;'AL - Pt'IlCft 1', Fc!i-

�.\i��:;\(�: t�C��:.��:pl(;II�:1�':�' :1':: ':2'1J,� IP �1I-

t

1'''1.: :!2-!j�)-2)
1.;;11, 1': .. 11(\ r:li:l Vit<il'ia (j:�R _ :·Jnj. :,2
'1'('1.; :Jl-R!l-19

u;,'Í' j'J" de I.:antll Calal'Ín:.
..l,lHíl/("i'l� m('r1iante �")fltt'at' c}e a('ó"d(' ('nm a

{;l1wl;1 1'1)1 "igf,I',
.\.<..·�I'\.-\n"L\ A."\T,'d, - f'r'J �.I,[)IJ.(},l
\r:'\:"IJ.\ A\'t"l.S.\ - (I'� ,IJ.(:(J

.\ f)i/"d:l111 .I[il) ...e re"lJ(m ...,IIJili�'a �"It)"';' '.>11-

I'plfll" (;lIilillu� j,n" artigo a ....c;nncro�,

------------- -,..�

ANIvrmSARlOS;

PROF. CELIO BARRETO
A data de hojf' as,�inala mais um anivel'sárlo nnta-

Ilda do nt)ss.'l !>t'ezudo a.mi'w sr. Celio Barrelo, de(!iradn
pl'ofe. ;IJI" n:, Academia de CO:llercio "Sâo l\.1a/"('os",

() ru!a1kiante pessoa qile desfruta em os r10."SOS
r/1("O.'i �r)f'!"is f' I"ultumis de sólidas c m<'t'C(:lda� :1rnl?�l
(j�'s. 0.-; (Ie "O "�STADO" as"o('Íar11-se dps(!jamdo ltlC
v(Jt/J.� de J)('!"cnes felicidades,

SRTA. MARIZA CARDOSO BENVENUTTI
Transcorreu na efemerido de ontem ll1:lis um anl.

v('nvlrio nal,ali("j(J da srta. M'l.I"Í?:l Cardoso l3cnwnutt.i,
dill'la (iU,la do s/". dr. Moacyr Bcnve]�ulti e dI' sna exnra,

c�:p()sa (]. Ol'�a Cardoso. A nat.alkJante c S<'llS v(,IlI,lll"(J
lia:'; gt'l1Horl's às f('1!cltaçõC,i de "O ESTADO.

MENINA ANGI'.LA MARIA
A data de onl..cm as,�inalou mais um natnlido dn

menina Anu;cla Maria, filha do sr. Aldo Guc/'t"el!'O (' de
,,;t;;;. exma. esuosa d. Olga Bastos Guerreiros. As felicIta
ções de ç. ESTADO.

�
SR. ANTONIO AZEVEDO "ATECOl

Com sntlsração registramos para o dia de hoje o
�Jniversârlo natallcio do nosso prezado amigo c distinto
eonten:llleo sr.' António Az;!vedo, o popular Fate<:o,
!,:v_jof'"adol" do Avai f. C, e da Seleç:io Catarinense de
Futebol. o nataliclante que ê funeionarlo da firma
IJOEPCKE. As fellclt.ações de O. ESTADO.

FAZEM ANpS HOJE:

Sl'., Rr:lherto'Nelson Stoetcrau

sr, CHrlo� Albrrto da Silva Fal':as
sr. Jor'ge Bal"bato

sr. M:l}llf'J1\ Luomis Gamzo Fernand�s

:;,.ç;.�:��t;"�a���I::�r�il�'I�oLOiJO dn Gama D'E�H

sr. li)'. Alvaro B. Lobo Filho
srta. f.lf'lbwte de Aguiar

( sr. ,Jon.�e Urn1>erlo Bar])alo
sr. Clo(lomlro PI1.nni

Fl7.ERAM ANOS ONTEM

sr, Rodolfo Adual'do Sullivan
sr }vi!tl'm Barreto dos' ';llllt.oS
srta. Roscli Piz:3ni
sr. PubJlo Palma
srta. Vanda. Livramento
sr, Vitor Al('xandre Gevaerd
s,rn, B('nla Vi('im dos Sa.nlo.�

fir, RRn:llo Pinto de 011Vflr':t

�;:: ;,���J:; c�:!i�:é�CIXpjl"a
,�/':l. vva, IJuf'llilt Neves

U}C'Il!no S('l'glo Silvtl-.

SRTA, ENEIDA MARIA DA SILVA

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



a
ter de Hitler

16 f'statu:t.<;, de dl)l.<; :1'0-

tms e melo f' t.rc!i met ros
!I€' fl[flu'a ('sê" b:,lxo,,-!,c
kVtls (, 13 ['abrcns de br"n-
7,1'1, !wS:ltlllo lima)! .�f'l� 10_

(JI'L!lI!.1S, Indo (:Iml do Ar .....

lIo Ut'i:];"!', o f' ,('1111,,1' di
rlHI dr- Tfltlf'I', ro-am VPII(!l
(bs 11'1 .Jj;l;, i'lll ldlú", r-tu

P:;tj'i.�
A vPI)I!a, I'Bln'Lhl1ln, n-\o

»ucreesou u,)", fllllnllips (la
tu-te e sim ao� fundiI1Ol·('�.
-rm I'fl?hfl .lo I'.. Jtl!JII' P (lll
]11''';0 lopl! 1"ls ,·s",dful'!I'I.
1':1 nto !ll,�is l!lll' "ln Vl�l
dr· <:ln kJ fr'lIll'Asn ,!(' ::11 111"
mnrco ,1(' 1917, [','ln IV:t iI
venda ::., If'lb() d(' "brn",
ínl i j{_,,,"�,, �1('! t's I: Iliif'1'I

não podem PartiCipar, co

rno comp-rndore:;;, nem ct

dac!ões alemaes e nem re

presentautos .tc ünnas a

I{·m?is.

j\ l'/leçi'io que foi e�po",
t:\ cm Pnrle dl1r'lli!f' 11 cr-u

p:�t:fi(l nlsmâ, ['"oi t'Ijr(>nif:\�
d:l ("In ]9,1'1. numa fnndi
{':íll fl'aJ){·("sa. " tornou-se

rl{',�f!,. 1'llLiio l)I'opl"iNla(!C\
púb!i{'\t. As dtla.q uniens

p<.:lal1Hl� f!11{' Inter-essam
III' urunrku- (J{' ru-ro foi 11'11

munu-uen tnl ··S. M,'l!('lls",
ll'�l 'tel,) il. rnnr-tru dI' TIflC(ill
o um "puerref r., rertoo'' ('{I_
pi;'} (.x;'" .. ila pst:lt\l:1 nuo

(!rdlliuflvn o ('''I:\rlio {li' NII-
1'('lIlh,>l'!!;lll'_ (fRRA!'IAI

D VOZ da Profecia
(111

'

, ARTHUR DO VALLE
Fundada _Ilam servir, a Voz do. Profecia está servin

do, Sel1.'\, :;ervir.os de rncâter eterno são impe�ecivei�.
Quando os centQ ô.l oitenta programas semanais são
lcvado.� ao ar. dessem sôbre o povo qual chuva benfazeja,
dCl'rnm:ll1do à sua passagem, bênçãos, confôl'to e es�

pCl':1l1ça. As Sanlas Escrituras, manancial divino de
espNflnlXl e lllZ, f;5.0 abertaS ao povo, e explicadas de
forma (:larfl e harmoniosa, 'como "aslm diz o Senhor".
0.<; milhnJ'('s de alunos do ('urso rádiopostul mantido pel!\.
Vo ?da PI'O[('cln_., atestam a veracidade destas palavra"
pel,) deslIsado interêsse com que ret,!Jonãem às lições.

O públlro que semanalmente sintoniza o programa
1', Voz da Pro!er.la, toma conhecimento do orador, sr.

Roberto Rab{'ln. ap('nas pzla. sua voz incon!undíveL

Quando se anuncia a presença na cidade do orador do
]ll'o�rama, o inlf'l'êsse do pllblieo é !lrande, pois já estão
famillal'í:>:ados ('om :l voz do orador. Agora vão r..anhe
t'[>�lo pcssoalm('nt('. Tnmbcm pam o sr. Roberto Rabel
lo (, milHo dr alegria enconll'a�se pessoalmente ('om os

srus milhar('s dI' ouvintes.
A Voz ela Proferia iniciu uma cirta série de confe·

rências ncsl:t Capital. Foi escolhido o Cine Império, no

Estreito. pam o local das conferências. A primplra pa
lCRtra foi l'('uli7.i\da Quarta.feira, dia 13, com nolável
nudiênrl:t. O tcma despertou gmnde interêsse: "Será fi

j('['('cim gU(,l'l'fI mundial o amargedom?". Quinta.Feil'fl
{,Otn Igllf\J rl'e{]urncia, o orador abordou o nssullt.o:
Quundo rrVel'f'mO" os cllIf'l'idQ.<; que a morte levou? Nes·
,�a ml'llIOl'úVí'1 ('onfi'I'énl'la roram re:;poúdida.� :1� mais

Ullgusllanl.rs IIf'rl'!tlnl:ls do ('o�aç50 humano em ffl('r (la

]ll-I'tb til' IHI\ ('lil" tllll'l'ldo O or:1dor. através, das Sall�
t:l.� Es('rlturas. tmuxp eOlL<;(jlo e (,S!l(,l'all�a àqueles {]\1e
jj,m no (Ieseanro do tt'll11ulo amigo ou parentes. Um dia
rde encolltl·á�lo.<; para nunca mais as esperarem, isso 110
dia glorioso da volt" (ir Jrslls !l f'.�ta tcrrfl ('m glórl:1 c

mageslndc,
Na se:<t:l�fl'ira, foi abordado o assunto: A nlti'tna

Uvn do ramInho {!:l mol'!('. llIn magno r oportnno as-

I'lun'o ele valor imj)f'l'('('ívf']. Ontem à noite, .!J sr. Rob('r�
to RabH\o e-.:plirOIl o Lema: O espelho espiritual cio
homem, Hojl', às 20 horas, o orador pronunciará fi slla

última confcrul\ein cm outl'O lo('al, portanto, não mniq

n çine Ill1p&rio. Será neste rmdel'eço: RUA VrSCONDE
DE OURO PRETO, 77 f'sqllina da pruç,a O('!;(llio Vargas.
O t"mt\ scrú o s('g-ulnLI': A ('xi5l:ência além-túmulo, No
deco1'!'('1' !!f's."a ('onfcl't"-ncin 61(' !'espolldl'(t às prguntos
Onde vivel'üO'()S filhos dA l'essul'I'eicão? Reronhec('mo.�
os nossos qut'l'lt]os do ouLro lado d3 -morte? A f'nt.rada r
franr:1

Con'vocação
De ordem do Sr. Presidente, convoco Os senhol'e�

membros e suplC'nte.., cio Conselho Deliberativo do Lira
Q'ênis Clube, paro. uma rcunião a realizar·se dia 21 do
corrente, domingo, às 10 hora.." em sua sêde social, a fim
de d.{'liberarem sób"e a scguinte ordem do dia:

aI apref'i:lf'ao do rel3tÓl'io da Diretoria;
!lJ apreclàC:ào (' dil;cn:;sãó da� contas do �xercicio

anterior;
d! \'leic:1u dos Ml'mbJ'Os da Direlóri[l Executiva e

Con.�elho Fiscal, pal'n o períOdo 196] - 1963.

CINECLUBE DE FLORIANÓPOLIS
Programação paro. setembro e out,ub!'o df' ID6I

011 12.9 i'EUROPA 51" Dir. Rosselini
Dl' J!L!:) "MONSlEUR VINCENT"

mA 25.fj "A TRAPAÇA" Di!'. Fedc!'ico Fellini

DIA 3.10 "ROMANCE NA ITALIA"

DIA 10.10 "OS SETE SAMURAIS" Clássico Japonês
DIA 17.10 "CRISTO PROlBmo"
DIA 21 10 "ONDE A VIDA COMEQA"
-----------------(

Consófcio JAC - (rureiro do Sul:
VANTAGENS QUE 'lO' A NOS�A ..

..
LINHA C;ONVAffi LHE OFERECE: ..

�

pape usa o na CDU e enCl3,
se empilhado, alcanvará à
a,ltura de uni eucalipto

,,_ ,tOO mil rôtnne ele pa- pnco .:e tempo dezenas de dos, traduzidos uauoos. me e tem o seu sucesso nn

pel oe mimeógrafos, la qui- n.uníões preliminares ro- revisados, mtmeograraôps- dependência direto cro es])í
Inmet.roa de fios de equipa- nuu realizadas c centenas c dlsb-íbnldos r nas 4 lin- rito público, da eompctén-
n.onto elct,l',il',;('o «c tradu- de cartas rrocnoas. !ruas) aos 23) delegados da, da dedicação e do ín-

1 :-10 struultúnea. mais de E rmattsou: IJre;\entps, ropreseutanôo 2U
.
teróssc d1->Lôdas.as pP!lSOUS

�� ��;,�: r �:(:'�'i t�l���l'a:l�� I'rl�\�l C�;�(,l�:�(.i,:le �,i;�'I���)'���� t: ����:se ;��li��'���l:d�n�:r�� _ ;o:�;S�:�\.1 i�:e� u�-ú!��' i�;�����
'<10 o(,Ht)ado,� (l 65 pessoas ottn, :.\Oú\cl')(·llllH'njf).� rotam dUlUls, púunr-us r priva- to a FAO, acrodttnmcs es

f'mprel-\,ad,ls cm runcóes se- : h' :l'C;"::1 Hdos, S(' eetonu- (tas. Como se vê, .uma ccn-
- -� �- . __ -

rcrúncta mundial _ essa tar tr:1l1srol'rcndo cem grnn
ll'i!lt'I'!nlmen(e, já que foi a de brlit')Q e eficlêl\cin ('.�!:t

(·n-Ia(iais. :lllmiui�LI':!tlv:ls
l' :wxUi:nes,' eis ,,;gumaf;
!'Ifl',l.<; q\lf' dt:UllOS, ('Ill 1l11-
Illt'l'O" 1'('(londus, parit dar
11llHI lc!r'i(t da COlllplrxldade
c.\l1' ('nvolvc c do esfôrço
{Jue ('xi�() :l rcalização de
um certame dessa natul'e�

,2a", declal'Ou·iI. I'epol'tagem
o 81'. Cnfios FUnla, Asses
SOl' Flol'lJRta! junto ao Es
erll.ório dn FAO em Santi>t�
(,o" enviado a São Paulo,
para, junUtmente com o

engenhelto }<�!orcstal seu

colega Sr. Hemi Chauvín,
do Escritório da Or!;taniza�
ção no Rio, assessorar a

COmlssão Orgflnizadora bl'a
sllclm na l)reparnção e na

condução da 2a. C�ll!(!fên
cia Mundial do Eucalipto.

MATERIAL

"_ Poderiamos di):er
pl'os..,eé(ulu o Sr. F,inta,
plagiando os !'orteamericn
nos, que tanto gostam de
tomar suas estntisticas pi�
torescn.mente comparativas,
que :;omente o papel empre
gado na feitura da docu

menta(!ão, se empilhaelo,
formaria uma Impressio�
llante, colunn da altul'a elc
um eaifídu de 15 anelares
ati dc um eucalipto adulto."

Ael'csrl'nlou (jue, ao Indo

distn,. fOI'/tnl empregadas
28 m:iquina." de esc!'l'v('r e

3 min1C'Ój::'I'afos, e ('on.�umi�
dos duas mil fôlh,,� de stell

'cil.' 57u lápis 'e muit.os mi

lil:�1't's d(' dlp('s e gTampo"

para unil' rúlhas.
Df'ntro (t{!.ste ]larti

cul�tr, jl(){h�m().� adiantar,
::Inda, fl.IW fornm �:'lstos a�

té agora {' islll, �',lI'{]ne
obdl'('f'1ll0S :l mil r(·�hHf' dI'
('t�()nO!lli:t cll' matél·i:d. flue
ti objl'lo do mais cuidt\(I(J�o
rt)nU'ôl,' dtl�,l'nto.'\ e dn

(jUf'JlI'1 J):v;tas (Ie l'l\l'l,olin:t

PANSEXOL "M"

e emica
a eulanasia

Uma pl'o:<post-a para a

'pl'lí ícn da eutannaín IIOS

dCelltl'S tncurévots fQi ven

Úlada num Iasciculo pu
bllt,;u\o slJb 'a respnnsabi-

Udnde da 'Eull}anu"in so

cír- .\" r.e Londl'e�. com vis·
LI" ii um.r nov., lei Que

cOJ!:,ld�'l'fll'á o suicídio núo
jlas�ível ed ecr punirlo pe

nalmente. li. P!'l)pO�la é de

al<':'llls mé(iic!'1; e [em o a

p610 Ite vârias nerscnalt

d:lflt's, cerno o escrilor Ju

lian Huxlry, o conde Lis

towcr, u a!.lz, Pagg_y A"ch

crcn e o re'/crend.o Leslie

\\'c,,!herhe:lcl. Q novo pla�
no 11.\0 �ugere a aplicação qUai:'!tuc!'
dn eutanutin ao.., Incul'áveis MaS

}JI'lmeirl\ de I.:ll· env('rgadu� segunda' conferência mlln

r:l I'c�l1inlda em São Paulo dial do eculipto que!J Oo�

TônÍl'o nt.'lll'()mu<':('ul�r
em as�untO$ florestais _ .êrllo brasileiro hospcda

(1ue rcJuvene,.;('{: d'\n,!u
repr('-;('llta 'Ulll esfórco ('no!' '.anta generosidade:'

Fõrr:a. Vilalidadl'. Vil'lli
. .:.:__:_ _

('� '" " \/i"I)"

PANSEXOL "F"
insuficiência

Dr. Hélio Freitas

Médico da MBiemJ
rl""? C!'rm?lA Dnlrc.
nOF.;vrAS DE dENHORAS

PARTOS - CTR. 'ROIA

(..'1,IN1CA «EnA!

Onr'(I!' -IITtn_� -

EletTO-rn(l(Jllfl'cãfl

Dr. Hé;ie P�i)(o!'o

ldvG��·arln
Hp��1f>nrlB _ Al:'lmv!a
Ar'l,l'" Knndl'r '}7 r .. j"!l

Po:,�al. 406 tel"fone 2 ..�2,
F'�ent.t,ll0 _ q"'l F'f\llpf'
Rrh�li(lt. :n _ 10 ,,"(ll_,' _

SaIR. 4

DR. HOLDEMAB O.
DEMENEZES

ConsuJtór]I,: _ Run ViI't.or

.'V1'ei]'f'\e.�.4q �das4 A-"fI' ns

��f'sj(j';n('i:l _ RIJa R�llI.os

S:lI'!llv.'i. 470 - Er�r,.lUl
,!-,I)'ll' ?3·22" --"7

Dr. W�lmor Zomcr
·i:�rcia

':"pl,.mad"l Pf'!'1 Fnrlllrlarlt

Nncll)"a7 dr lHcrTil'Í7JU da

1.11I111ersia(J(l! cln _8rt(I.�l�

E'(-h,trl'110 por ('I)n{'ur,�n ela
1\1:)1 Pf:'li('iadl'-E.�rula. 4S.'rv!.
1'0 {'lO prOl. U("t!\V10 11.....

PF:SROAL

q,llnht'nto'1 Pl1\1I'!oj)t,S c (lll:t IIf'lrlll'.� 1 .. 111'[1). Ex 11l1"f''', I

It(J('l'n!(ls Ilhl{·O.� (li' l'!l�('H� r"II"Wt'VlrO I'll' CIl'lIr�lh Ih>

IIno. ':,)SpltnJ l.AP.E.T.r.:, 'Í'l l'tlfl
rll' Jl1nl']1',,_ Méjl{'o cln 110:<

Tlltnl (1(' ('fl.�Ir1acte e 0"

Mal.('l·nidarl{' Dr. Canos

e mcribundos sem o "eu

ccnlu'cimento. Deve-"e e,:;--- da_ ll\lds umR \'\''l" I

hb"lecocr (lll1a praxe, di�er glatNt:l. tIERASAJ

no prazer de barbear

GILLETTE MonoTECH fa� barbas 6uaves e perfeitas com um minimo

de tempo e manuseIo. Ê:-o aparelho de barbear mais aperfeiçoado do

mundo � Não precisa armar . _ abre e fecha com um só movimento ..

hmpo-se com um jato dágua. , facilita ao mã�imo o barbear. F",çn a

Compre o :famoso

rn�\!:®JJ@ @m=lftl®� .c

conté� um Apalel�o GILLEHE MonoTEc;,n e u \l

de 61ãminas GILLETlE AZUL. em ulil e� t:

E :1dU7.lu:
"_ r� n5.o é sómente na

, parte ele material que os

núll1('t'os :;e apresentam da PARTOS _ OPltRAÇO!':il
lllaneira impressionante.' VIJ.I!:N·';AS uE _'5EN:l0Rl'ti

Veja, pOI' exemplo. o l�aso _ F4"TO Sl!:f.! DOI(, pelO

d:\s tr:i.eluções, scrvleo que metc=o psfcl,pl'ujf1aflco
e:npr::lga 15 tradutores de Consulto:-iu: Rua João Pin

documentos, trabalhando T.O 11_ 10 - d:.s 16.Úll à.�

turno,>, praticamente 12 ho ltl,OO horas. Al.ênde com

rus por dia, e 8 intérpretes ��;:s �1�a������Cl:�le��I: •
simultãneos, que repretem

Genpr91 r{ltl('n('C:.l:L n. 101 ,'�I,:��:�, .' .!_��_._----........_�_:��a;��sõ����a�a d;;�n;��:: --========:______ =-'���!!:!:���:::;
r1e fonell, tôdas as palavras
\)rof('rldas através dos 20

microfones Instalndof: no

recinto do Plennrio, nas 4

lin�uas oficiais da Confe
rência: PO!,tu�uês, Inglês,
Espanhol e Franccs."
"_ Trabalham, finalmen

te, al(,111 dos já clLados f\111

clonárlos e técnicos, 25 ta·

quígrafos, 4 recepcionistas
c II auxilláre:; vários de

diversos niveis e categoria�
funcior.als, sob a cOOl-dena-

.:fiO do Sr. Erasmo Freitas

Nuzzl, Diretor da A. T, P_".

DELEGAÇOES

Cont!nuando, informou o

110S.�0 entrevistado que 2

(-.nos de preparação c 2 me

ses dc orrranl1.aç5.o foram

ncees.�{trlos para a l'ealiza�

rôo do conclave; riesse es-

A Cuarejá il1au�Grar3 Rt�orta- R'8se,n�t%.cd�em volante HOJE-�rMErRA- APRE-

--

'" Inf,mtl, P,H' .,001,-

SENTACÃO DO TEATRO 're:l resf<lentes no inte_riOI'
INFANTIL DO INTERIOR da Ilha de Santa CatannaA equipe de espórtes da Râdlo Gual'ujá estará do

mingo em Itajaí, transmitindo o encontro entre o Mar�

cílio Dias e Ut'ussanga, da cidade que lhe emores�a o

nome, Sob o comando de Fe-.-nandes Linhares da Silva,
comentãrios de O",n!ldo MartlnelJi e trabalhos especiais
de Gonzaga Lamêgo e MO.1'lo Coelho, a Mais Popular
apresentará mais uma sensacional cobertUJ'a, exclusiva

para FIRESTONE e seus revendedOl'es.
A propósito dessa cobertura esportiva, devemos dizer

que a Rãdio Guarujã estara inaugmando modernis�ima
aparelhagem volante. recetemenpe adquirida. Trata�.se
�a verdade de um melhoram�nto técnico dos mais acen

tuados possibilitandO a que todos os detalhes de um co

tejo de futebol ou mesmo de qualquer outra cobertura

radiofônica, possam ser Irradiados por seu� comenta
rist�s e locutores_

DA ILHA Nes�e sentido, li primeira
apref;enlaç5.o serã realiz�l
da na manha de rlomin'!o
no Grupo Mcnicipal de

Canasvleiras,.. °1)ortu'}R
mente, have!'á uma nova

apr-esent:lcãb deste te9tro

infantil no Grul)Q Escolar

Munielplll de Ribeirão da

I!hlt.

O Depar:amento MUni

cÍoal de Ec!tlcacão e Cul

tu'ra, vh;ando elevJr o grau

de cultura do nosso ha�
bltante rural, firmou ('On

vênia co:n;J Sra, Geni

Borges, no sentido de !'>e

rem apresentadas dua� pe-

Os microfones volantes, REALMENTE PORTÁTEIS, Gma raâquinc: de filmar de 8 mm marcc!

"Gle") para 15 m de filme mar�a Í17ancê1:i.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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DIA 23 - SÁBADO - REEDITANDO O MONUMENTAL SUCESSO NESTA CAPITAL, APRESENTARA NA
CONJUN TO DE "N O R B E BT O B A L D A U r

" DE PORTO ALEGRE, - ELEIÇÁO DA RAINHA DO LIRA
- RESERVA DE MESAS: - RELOJOARIA MULLER

-_

COLUNA
CATÓLICA

NOVA IGREJA SALESIANA
Cidade do Cabo (Aft'icn do Sul) - (AMS) _ No dia 5

de fevereiro último, grande multidão presenciava à inau

guração da nova igreja de Maria Auxiliadora em Lands
downe, benta por S. zxcta. o Arcebispo Dõm Me Cann.

O Superior salesiano da Inspetoria Anglo-Irlandêsa
pronunciou o discurso de ocasião recordando a triste con

dição da Igreja Catól1ca na Inglaterra e particularmente
.

na Africa do Sul de um século atrás.
O Arcebispo, congratulou-se com os Salesianos, pelo

bom trabalho que desenvolvem na sua diocese e deu as

boas vindas ao Revmo. Inspetor, que alguns dias antes
navia recebido a profissão religiosa de alguns jovens sa

lesianos negros, primeiro rruto do noviciado da Africa do
Sul, aberto no ano passado. (ANS).

h
o PRIMEIRO MISSIONARIQ LEIGO

Viena I Áustria) - (AMS) _ António Grammsuarn
mer, um mestre de carpintaria do 'I'irol, de 28 anos, o pri
meiro missionário leigo eustnaco, prepara-se para. ir à
Arnce onde pretende organizar movimentos de juventude
operária católica no Uganda e Kênia,

Com outros seis jovens belgas desenvolverá o próprio
trabalho na região do lago Vitótia procurando melhorar
as condições de vida da população instituindo companhias
colonizacioras, empresas de pesca, fazendas-modêlo.

A Juventude católica austríaca, além de provídenclar
as despesas de viagem, forneceu ao novo missionaria um

nutcmovel pura que possa melhor locomover-se no campo
de trabalho.

MISSA DE DIAMANTE DE UM PIONEIRO DO

SUL DA ARGENTINA

. B\lhia Bránca' fArgentin::>.) - ·(El..MS) _ Celebrou' o
iexagésill).o ano de vida' sacerdotal o

�

l)l'imeiro salesiano
a}'"g'enÚno que trabalhou na Patagônia: o Revmo. Pc.
Nicolau Mc Cabe.

Nasceu em 1877 em Bucnos Aires, de uma família de
origem irlandêsa. Com II anos de idade entrou para o Co
légio salesiano dc S, Nicolas, filltdado pelo primeiro grupo
de salesianos mandados por Dom Bosco à Argentina em
1875.

Ouvindo o apêlo divino para a vida s�lesiana Mc Cab�
eontlnulu OI> estudos em Buenos All'eg e os encerrou em

Bcrnal com a ordenação sacel'dotal, em 1901.

Apenas ordenou-se, partia para a Patagônia: era o

primeiro salesiano argentino que ia trabalhar naquela
região, aonde já tinham chegado os Salesianos com o fu·
turo Card, CagUero. O apostolado missionaria estendia·
se entre os índios dos Pampas, cujo rei tinha sido Manuel
Namuncura; seu filho, Zefermo, frequentou os Colégios
salesianos e esta a caminho dos altares.

O veenrando Mc Cabe te"e varias incumbências: foi
dire�or de S. Nicolas e de Viedma e por muitos anos edu
cou na ciência e na virtude falanges de alunos argentin08.

Desde 1939, ainda cheio de energia apesar dos seus 84
anos, continua o seu apostolado no Colégio de N, S. de la
Piedad em Bahia Blanca. (ANS).

AP03TOLADO NA TV

OSAKA (Japão) - (AMS) - O movimento do Bom
Pastor iniciou um ciclo de programas católicos de televi
süo na 'estação de Osaka. É a_ primeira série regular de

programa!! católicos de televisão transmitidos no Japãb
c destinados a um auditório potencial superior a 4 milhões
de telespectadores.

O programa é dirigido pelos P:tdres de Maryknoll e

por ora é transmitido duas vezes por mês. Em breve espe·
ram reallza·lo tôda semana,

Os principias católicos são l.!ustr3dos por meio de bre
ves filmes que mostram a J.)Oslção da Igreja no Japão
atual.

Os espectadores são convidados a escrever pedindo
explicações e fazendo perguntas a serem respondidas nas

transmissões seguintes,

ENCONTRO COM CRISTO

Itaperuna - MT (Brasll/ _ (AMS) - Na aldeia de

Itapel'una, a 50 qu)lômetros 1e Cuiabá, realizou-se oba·
tismo coletivo pe 60 crianças iudias.

A excepcional cerimônia atraiu centenas de fiéis bran·
cos e Indígenas .. O rito foi celebrado pelo Vigário, um ve

lhinho de 83 anos que trabalha na zona há 60 anos.

A todos os neófitos foi posto o nome de Luis, em ho·

menagem ao Santo a quem está dedicada a únic,a igreja
do lugar,

FERMENTO NA MASSA

Banpong (Tailândia) - IAMSl - Na festa de Cristo
Rei. S. Exclu. Dom Cal'l'etto, salesiano, Vigário ApostóUco
de Rutburl, administrou o batismo a àito alunos internos

do colégio salesiano Sarasitl1. Cumpre lembrar um par·
tlcular.

Há dois anos um Coadjutor salesiano havia ensinado
o catecismo a um aluno interno do ColégiO. Indo êste alu
no passar lerias cm ca::;a rcpe�iu o catecismo à. mã-e, â. irmã
e aos Irmãõs, Agora entre OI> t'ito b;.tizaàos. estavam os

dois Irmãos: estavam presentes a mãe e a irmã que recc·

beram fi Caminhão, lendo sido wmbém elas batizadas dias

:ll1tes em Ballgkok. IAMS),

RUMO AO REDIL

Keraln. líndlaJ - (AMS) _ Mal' Gregórios B. Than

gatnthiJ, A!'ee�ls)Jo Slro·Malancarense de Trivandrum fKe_
rala), que velo !l Roma para participar dos trabalhos pre·
!Juratórios do ConciUo, anunciou que ar.0lheu na Igreja
Católica no ano ol\ssado 1300 ortodoxos entre Os qual
"ç�" .f!ucna '1!I�'oqula ae CenRulam que 1ú�préende
uma:; 'lntl ThllulIa':;;,

...............

EDITaL
JUIZO DE DIREITO DA

COMARCA DE TIJUCAS.
EDITAL DE CITAÇÃO.
COM O PRAZO DE TRIN
TA DIAS, DE INTERESSA
DOS AUSENTES, ' INCER
TOS E DESCONHECIDOS.

Representante do Minbté·
rio Público nesta Cidade,
·do confrontante conhecido
dei Imovel, Rufino Cardoso,
residente no referido lugar
Itinga, - e dos ·Interessa
dos incertos e desconheci
do!! por eàitais de trln�a

O. Cidadão ' Carlos Ter- .dIas; todes para falarem
nes, JUl.3 de Paz 110 exer-

_ acs .õrmos da presente
cicio do cargo de Juiz de ação no prazo de del� dias,
rarettc da comarca de TI- de conformidude CO.n o

Jucns, Estado de Santa ce- arti.:;o 455, do Código de
tnrtna, na forma da lei, Pl'OCes"o Civil, sendo, afi

nal. "econhecido o dominio
dos Suplicantes sóbre o re
ferido imóvel. I'ú-se a

j----=------------ ;:j

emJ2DEA�.... l�,

PR OGRAMA DO MÊS'

EDITAL
verâo ser pessoaluH::nte ci

tados os atuais confron
tantes e ínteregsadvs cer

tos, e SUllS mulheres se

casa dos forem, bem Como
o orsac do Mínisjér-io PÚ

blico e, ainda, e(Jitalmente
com prazo de 30 dia:; Os
ínteieasados incertos e

uesconbectcos, a fim de

que, den.ro do Ppl�O le
gal, a contar da cttaceo.
c sob pena de revelia

apresentem querendo. a

coutestecêo cue üvarem:
- 5 _ Que, não senllO

contestada li coao, deve

ser desde logo iecennect
do e declarado, por sen

teuce. o domlnio do autor
sóbre as terras descritas:
Protesta-se por toGO o ge
nero de provas ad ris"'l
veis, tncrusíve o depoímeu
to pessoal dos intereçsn
dos. Da-se a presente o

vatór de Cr$ 10.000.00.
Termos em cue Espera
deferimento, 'rüucas, 24

de ngóato de 196!. (as)
Raul Ba�'er Laus" Em di-
ta petição foi exarado o

seguinte despacho. _ "A.,
como requerem. Designo o
dia 28 do corrente, ús 11

horas. no Forum, para fi

íceuncacão, feitas as devi
das intímncóes TijucM,
24-8-1961. (as) Carlos Tel'
ues - Juiz de Paz, em

exercício.': FeijH a justifi
cação foi proferida <l se·

guinte l;entença: - "Vi,",�

tos, e:c. Julgo por sen

tença, Para que produza
seus legais e jundlccs
efeitos, a jUst!ncação pro
cedida nestes autos a re

querimento de M!llloel
Correia da SilVa e s/mu
lher. Citem-se,.... por man

dado, o� contrOntanles Cn�

nhecidos do imóvel; por
edital, com o prazo de
trinta dias, n;l foml" pre:':
vista nu � 1.0, do art. 455,
do C.P.C .. Os in eressados
aUsente..;. ince1'toSI c des·
conhecido!!: pessoltlmen�e.
o Dr. Repre�elltantc do M.
PúbliCO na Comarca. Sem
cUstas. P.R.I. Tijucas, 31
ele ago"to de mil novecen
tos e sessenta e um. (u:,;)
C�,rlos Ternc.; - J. de

Paz, na e:':crC. do Cargo
de J. Direito." E para que
chegUe ao conhecimento
dos interesSados e ninguem
pO';8:.t

.

alegar i;;nodl.llcia,
mandOU expedir'" o pre8en-
'te edital Q.\le sera auxado
lH"l séde dêste Juizu, no

lug'ar do Cos·ume, e,

por�
"

cópi<:1, publiCadO IHI fOI'Xa ida lei. Dado e passado
nesta Cidade de 'fiJucns,
ao primeiro dia do mes de
setembro do ano de mO
nOvecentos e se8senta e
nm. Eu, (U8) Gercy rJOg
Anjos, Eserivao, o datUo-
grafei, conferi e sUb::;cre-

_

vi. Isento de selos pOI' se

tratar de ASSISTÊNCiA
JUDICIÃRIA. (as) Carlos
Ternes - J. de Paz, 'no
exerc. do cargo de J, de
Direito. Estã COnforme o

original' afixado na séde
dêste Jui,W, no lugar do

costume, gôhl'e o qUal me I - - - - - - - - - - -- - - - I
reporto e dou fé. I D U N L O P I
TiJucas, 1.0-9-1961. O, I Os pneus DUNLOP ofereceu. qualidade c resistênCia. t

Escrivao: Gerc)' -do�: An- i RAINHA DAS BICICLETAS' - Rua Cons, Mafro., 154 I
jos, 20-9 '! - - - - - - - - - - - - - - i

O Cidu(!ão Carlos Ter

nes, Juiz de Paz no exer

ciclo do cargo de Ju�� de
Direito da Comarca. de Ti

jUC�ts, Estado de Santa
Catarina, na forma da

lei, etc...

FAZ SABER a todos

quantos o prei:iente edital
de citação, com o prazo de

trinta dias, de interessa

dos ausen�es, inCertos. e

de:;Conhecidos, virem ou

dôle conhecimento tive

re.n. C:Ue por parte de Ma

rioel Correia ua Silva f

a/mulher lhe foi apresen

tada II petição do .teor se

guinte: "Exmo, sr, dr.

(l1s) Qlaudio Carnmurú de ��lzd�eT��';!�� � ���::)
�:im����;,':Hl!m �it\:;����� correta da suv., c sua mu-

despacho: "A como re- ���rSi���:�aêl�rI�;I�:.dle��,rcl��
���� �::�gl:e-��S:i�����a:' vrador- e ela bra8i\eira, do-
feitas <Is devidas notificn- ;����:c�UZi�,es����;�:PiO e�
���� le5_�����.açõ7��) :'ij�. Pórto Belo, por seu advo-

Medeiros Vieira." Feita li ���o f���:��:::�:;l�� v!�
Iusnücacêc foi ;::roferlda:l ran.e V. Excía., expôr e

seguinte sentença- "Vlstog afinal requerer o saguin
etc .. Julgo por sentença, te: _ 1 _ Que há mais

����I ca��rl�;���zae�:i��s,le� ��u��nç�o,al��� l�������l p�:
jus.ificaçã,o prOcec!illn nês- fOrma triall,?ular 110 lugar
tes autc�' a re«uel'imento clenominudo Stinta Luzia,
{le Jose Jerônimo Martins municiplo de pôrto Belo,
e s mulher Cite-se, por Com a,<; seguintes medidas
mal'clad0. o conlroncallte e COnfrontações: aúalro-
conheCido do imóvel: por centos e qUarenta metros
edital, com o nrazo de ele Cren�es oue fazem aO'
trinta dhl8. na. forma pre- sul' em terras do reque
vista no � 1.0, do ,\rt, 455, reaLe; quinhengls e oiten-

����;I���:'� ��cJ;.lt�e:;:s:���� ���seáotr�.: ���;::'S'ô�:te, e�=
conhecido�: peSSoalmente, mlt:mdo-se com terras de
o Dr. Representante do Hereilio Ruullno'; quinhen
M. Público na Comarca. to!; e noventa c :;ei:; me

DisJ:enso a citaçao do tros de ex:ensão na pal·te
S.P.U. por entendê-la des- Leste, llmltando�se com

necessarias Vel'l>a o feito terras de Aurea Furtado;
sôbre terras intel'iOtanas e e fundos é o vêltice do
a cautela recomendada diz ,. triãngu10 (Iue faz ao nor

re,;peito a terrenos 0.10- te em telTus de Aurea
diais de marinha, Selll Furtado e Hercilio Rauli-

custRS. P R.!. Tijucas. 25 no;\ irea aproximada de
de agôsto de 1961. (as) 118.223 metros quadrados;
Carla.'; Ternes _ J. de - 2 - Que a pOtiSe 11êste

Paz, !lO e�:erc. do cargo de tel'reno tem �ido por êles
J. '!e r::ireito:' E para que exercida clcsdé o inicio,
c�egue ao cOllhec!nlento man:;a e pacificamente,
dos interes)3ado:; e llÍn- sem in�errupção, eontesta-

gUá.H po:;sa alegar igno- ;ã�O�I�1 �1�tO���!� d�ealg����rãneia, b.'":andou eXpelllr o 'Ianlmus domlni", que �":!presente edit1!l QUe sera
manifesta Pai' atos deafix'ldo na 8ede dêste Jui-

benfeitodas!lO local; _ 3
zo, no lugar do costume, _ QUe assim sendo, se

�M�orVE�ô�:�, 6i����II�� acha pel'felt.amente confi

Justiça e TRÊS VEZES no ��:�ai��H COI;�g����:;o o�su��=jurnal O ESTADO, de F1o- pião extraordinãrio definirianópolis. Dadó e passado do no art, 550 do Cóe!. Cinesta cidate de Tijucas, vil, modillcado peja lei

i::s v(�:t:g�S��n�� ��� �� 2.437 de 7 de março de

mil novecentos e sessenta ;1:�1�0 kg�ti;a�u:, sit�::��
e um. Eu, (as) Gercy dos de Cato, os re<luerentes, naAnjo::;, Escl'ivaO, o datilo- fOI'ma do art. 545 e 456 do
grafej, conferi e subsC!'evi. Cód. de Proc. Civil requeI;;ento de sêlos por se tra-

rem n V. Excia. 11 desigta), de ASSISTJ!;NCIA JU-
nação de dia hOra e lugar,DICIÁRIA. (as) Carlos para que com as testemu-

�:;���s..;!:' C��gO �:.z'J, �� )lhas abaixo arroladas, se

Direito. Está conforme o �::;:��, aa�:s8t�i����0 dd:
original afixudo na séde
dêste JuijlO, 011 lugar do

• AERO CLUBE DE SANTA CATARINA
Edital de Convocação

Assembléia Geral Ordinária

FAZ SABER a todos quan
tos o presente edital de

citação, cc.n � ]lrazo de
trinta dias, virem ou dêle

COnhecimento tiverem, flue

por Parte <te José Jerónimo

Martins e s mulher lhe ror.
dirigida fi petição do teor
seguLnte: - "Exmo Sr.
Dr. Juiz de Dh-eítc da Co
marca _ José .reronímo

Martins c sua mulher Bri

aídn Balbina Mar íns, bra

slleiros, - o primeiro solei;'
do da Fôrça Militar do Es

tado e a geguncla de pro
fissão doméstica, resldell·
te, c domiciliados no Dis
trito. da Trindade, ruunícr

pio de FlorianóPOlis, que

re,n mover a presente ação
ele usucapião em que ex

põem e requerem a V. Ex

ola. o seguín te: _ 1.0 os

suplicantes f:iio posseiros,
há· "mais ee 23 anos, por si

e s6a anleCCSgorar ele um

terreno rural sitUado na

lugar "Illngu", dêste Dis�
trlto, - com a8 me·ros de
frenteg e .990 ditos de fun
dos, _ ou sejl'lm 87.120

metro:; Quadrados, - f.!

zendo frentes a Le,o:;te a

chapada do morro em ter

ra:; de her-deiros de ).1iguel
José da Cunha e outro�, e

fundos (\ Oeste em terras
de herdeiros de Antônio
Cardoso; extremando ao

ncrte eO.11 quem de direito
e nO .,\ul �m tel'ras de Ru

fino Cardoso. 2.0 - A pOs
se do referido imóvel Per
tenceu a BalbinH Maria

dos Pa:;i:ios, sogra c máe,
respeetlvar,lc"te, do!'; :-u

plicantes e, morta e:;la, ha

vados anos, OS suplicantes
ccntinuar<.lm no exel'cieio
da PO'iSe do 1l1el>1ll0 imóvel
com ânimo de donos. Con

tinua, paciflca e ininter
rupt.tmente, deiXando, nês
te Distrito, pegsôas de SUa
coll::ança zelando pelo
me,')'lt'O. 3.0 _ Em viSta do

expcsto (lUerem, os supli
cantes, regUlarizar a Sua

po:;se sôbre o referido imó

vel, de conformidade com

a Lei Federt.J n. 2455, que
modificou o artigo 550 do
Códlso Civil, e o· artigu
552, Co meSlllo Código. E

para o ·dito fim I'equerem
a de$ignação do dia e ho
ra para n justiflcação res

pectiva,. na qual deverao
ser ouvidas as testemu
nhas Manoel Bento e José
Cecilia Lau�, - o primeiro
lavradcr residente c domi
ciliado no local do i:lJóvel
usucapienúo e o segundo
comerciante, residente e

domiciliado nesta Cidade,
0$ quais compareCel'aO i\1-
dependentemente de cita
ção, Reouerem malg que,
depois da ju!:;tlficaçao, se

jam fel�lls a!l citaçôes do costume, sõbre o qual me
sr, DiJ'etor do Dominio cio. reporto e dou fé.

União, por precatória, em D;l'a sUPra. O ESeriv<':o:
Florianópolis, - do sr. Gercy dos .Anjos.
-_. ----- ------

JUIZO DE DIREITO DA

COMARCA DE TIJUCAS,

EDITAL DE CITAÇÃO,
COM O PRAZO DE TRIN
TA DIAS, DE INTERES
SADOS AUSENTES, IN

CERTOS E DESCONHE-

CIDOS

--------------,,------

SE T E_M B R O

UlA 12 -

CINEMA - PRINCIPE ENCANTADO
DIA 16 -

SOIRÉE DA U. E. E.
DIA 17 -

ENCONTRO DOS BROTINHOS
OlA 19 -

CINEMA - UM HOMEM DE-CORAGEM
DIA 24 -

F.!'4CONTRO DOS BROTINHOS
DIA 26 -

CINEMA - INDrsCRETA
DIA 30 -

SOIRÉE ......._ DESFILE BANGO

DR_ L,\URC -DAUSA

tr-----·
-----.

DEPÓSITO AMPLO - PROCURA·SE

Cl:nica G e r a 1

presente I) valor de CrS
5.000,00 para Os efeitos
legai". Protesta-se provar
o alegado com testemunhas
e vistorias. O assistente
que esta assina tem sua
l'esidCncia nesta Cidade,
onde recebe citação. Nêstes
'cnno,; p. deferimento. TI
juca-. 15 de junho de 1961.

seguinte:

Convidamos os senhores só('io;; deste Aéro Ciube a se

I'p-unlrem em Assemblp,ja Geral Ordinâria, a se realizar no
rlia 20 do Corrente mês. para âs 20 horas. na sêde da Fc·
deraciío Catnrillense de Futebol, quando será tratada da

ORDEM DO DIA

a) DeUberaflão e aprovação do re!atório e Prestação
de Contas da. Diretoria referentes ao Bienio 1959/1961;

b) �'t'il'fio do Conselho Suplo!rior � Diretoria para o

BiênIo 1961/1963.
OBSERVAÇAO: - Outl'ossim, caso não haja numel'

�l]flclente para dellberação às 20 horas, a AS1iemblêia rea-

��:.r-se.â em ���'�:nõ��;:e�� :�ff3WíH'I�:::�e ���6��s":r
A DIRETOR.LA

_ _ M:E D I C O - - - _

... ,.'
zspectane-a em n.otésue ce SeJ1110rliJ c vias url- f;:

����,sd�u:�a�����a�:��l.�·;�����: :!U��;b:�r�� :�j:
sexos. ncençee do aparêlho Digestivo e do síste- I'
ma "ervoso.

.
..

.

-

r
Hcrárrc: das 10 :iS'Ü,::'J heras e das 14,30 [._; 17,00 •

horas. - Ooasnítóno: Rua Saldanha Ma rínhc, 2 I.!'
i.v �ndl.'''. r esq, daRua João Plnco t _ Fone: 3246 f;;
Resídéncíu: Ruj Lacerda couttnco, n.c 13. (Chá· r.;
Clara do Bspanhaj - Fone: 3248. C

____ t

----'----- ------

COPACABANA MÓVEIS, NECESSITA DE UM
AMPLO DEPOSITO _ TRATAR: _

Rua Felipe Schmidt, 41. - Fone: 3463.

,f1'--�--------------------�1
:� 6 'Dt,}�HÉ"RO I

III'
S .E TEM B R O

DIA la - Bl'otolânelia, das 20 às 24 118.
Escolha das candidatas ao

título de Rainha da Pl1ma·

-,I
I'
I

vera.

\
DIA "'}7 - Manhã dançante, das 10 às

12 horas.

DIA 23 - Baile da Primavera, das 22
às 4 horass. da madrugada.
Eltição da Rainha da Pri
mavera. Traje de gala sendo
pc-rmitido branco ou a.zul
marinho.

19-9/61
---------------------------

ATENÇAO - A Secretaria funciona to·
das as terças-feiras, a par
tir das",19 horas,

'

ISOLDE STODIECK

A T E N ç Ã O'
LIJSTF.i\·'::;E:, LAQ,�..t-8E ENGltAD(l·SE il ENVER

NlZA-SE MOVEIS. W':OaES l'NFORMAÇOES RUA CON·
RELHEIRO MAFRA. \64 FUNDOS.

Mario. da Graça, Selma, Sônia, Zenaide .. Odila, Wandn,
Cecília, Irani, Slnova .. Tabita, Ivandir,a e Zilda convidam
os parentes e amigos da querida !SOLDE para a Santa
Missa que farão celebrar em intensão a sua alma no dia
19, às 8 hora� na Capela do Colégio. Catn.l'lnéfis't.

;���A��é��%lã��:i;J' àg'radec.elll�;o;�lqué comRarec���(:. ',a_._ • ........,_ . .,_ _,.... ....__ •. _-_'""�.'.Jo

1:-' ......

-".�
Levo ao conhecimento dos funcionários públicos civis

federais, estaduais, municipais e autarquicos do Esta.dQ de
Santa Catarina que, d&V�amente credenciado, estou aDa
gariando sôeios, seguros coletivos e pecúlios.

2 - Dentre as várias finalidacles da ASCB, a que mais
se destaca é o seguro de vida em grupo, mediante descon ..

to em fÔlha, que a Associação e,ferece aos seus assocIados.
nperando com as seguintes companhias:

Previdência do Sul
Equitativa
Internacional

Columbla
Metropolitana
Adrlatlca
PecÍll!o Coletivo da ASCB.
3 - Atende·se a pedidos do interior do Estado.
Pata Inscrições e informações:
Rua qeneral Brttencoul� 115""- Telefone 3HDl

, \t ' Jotto M.LI!p/l. .(

g�te Cf&d�lld[d6'�'p'·,I,-�,; '(.�

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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QUE ENGORDA E FORTALECE

a venda em todas as Farmácias e Drcganas do BrnsU

CARROS USADOS
ACHAM-SE A VENDA OS SEGUINTES CARROS:

AVISO SIM C A
2 - PEruas Dodge, modelo 1951
1 - A\:stiD, modelo A-70, 1949

Na qualidade de revendedores exclusivos, nesta

Praça, dos carros SIMCA, declaramos:
1 _ que nâo é de nosso conhecimento qualquer

aquisição, neste Estado, de veiculas de marca SIMCA,
irregularmente vendidos, ou roubados em outras praças;

2.. - que a assistência e a responsabilidade de nossa

firma, no tocante aos carros SIMCA, restringem-se
àquêles em cujas transações nossa firma haja inter
rendo ou estejam vinculados às condições de nosso con

trate:
3 _ que os nossos serviços técnicos de assistência

oficinas e de fornecimento de peças são privativos dos
carros vendidos nas condições do item entenor. Na'

'salvaguarda de nossos Interesses e para tranqullídadc
dos clientes que nos honram com sua preferência, nàc,
nos furtaremos aos esclarecimentos, sempre aconselhá
veis e úteis, para a segurança das transações, que en

tenderem nos solicitar.

1 - O!dsmobile, 1953
1 - Pontiac - 1953

1 - Ohevrclet - 1954 .

L_'_
..

_

.....

_.__
.

__.�_._'_"_'-�._�� . -._.--o .. -
_

� A RUA

���,�,�H.�_�����.:_�:�:�::"��_LV JOs carros acima podem ser vistos na Rua Almirante
Lamego, 2 - Florianópolis, senta Catarina.

PALESTRA
CONVITE

Bom dia para você
Festival Phtltps

8,05 -

Baile de Sucessos

8,:j5-
A Voz da RCA Victor

9,0t»-
A França de ontem e hoje

9,35-
Em ritmo de samba

10,05-
Sucessos em LP

11,05-
Show musical RGE
11,35-

Rádio Reprise
12,Oh-

Almoçando com música
12,30-

Carnet Social
12,40 -r-

SoUstas Populares
13,05-

Música para Todos
13,35-

..

Esc'ala -mUsicai côluinbia
- ..

14,05-

o Instituto Brasil-Estados Unidos convida seus Mem

bros, Alunos e pessoas interessadas, para a Palestra do

Professor JOAO EVANGELISTA ANDRADE E SILVA, Ca
tedràucc da Faculdade de Filosofia da Universidade de

Santa Catarina, sõbre "PINTURA CONTEMPORANEA", a

realizar-se terça-feira dia 19 às 20,00 horas em sua séde
Edifício Zahla, 6.° Andar. 19/9

Sucesso a Fesfa da Garofa Radar no Clube Congresso
de Laguna - Eneida Faria a Eleita
SUCESSO A FESTA DA GGAROTA RA- Silveira.
DAR NO C. CONGGRESSO DE LAGU· 8 - As damas rotarianas da. Casa da.

Florianópolis, 16 de setembro de 1961

IRMAOS OAUX SIA -- COMERCIAL

PARTICIPAÇÃO
M. Aurélio Bonetti e sua exma. espôsa, participam aos

parentes e pessoas amigas, ° nascimento de sua filhinha
r

aérora, ocorrido dia 11 do cc-rente, na Maternidade Dr.

Carlos Corrêa.

Amizade, ofertaram ríquíssímas jóias pa�
ta as moças que participaram do desfile.
O comércio local colaborou com esta elo-

NA - ENEIDA FA.ttIA ELEITA.
x x x

1 - Sucesso absoluto. foi a grande
festa da Garota Radar de Laguna, no
simpático Clube Congresso, que reuniu o

"society top", 'para uma movimentada e

elegante reunião social dançante das
mais comentadas naquela Cidade, que foi
abrilhantada pelo conhecido e ramcco
conjunto -navene''.

Ministério do T rebalho e Previdência
Social

Serviço de Alimentação da Previ
dência Social

Delegacia Regional de Santa Catarina
_ . . _

CONCURSOS PuBlICOS
.. -

giável gentileza.
9 - Os casais: Dr. Paulo Ludemíraj

Carneiro; Comandante Niaml (Eny) Fer
reira; Ataliba (ZirçaJ Azevedo, foram os

anfitriões que hospedaram as moças vi
sitantes.

10 - O Colunista ficou J1ospedado na

mansão do casal Atalitia (Zlrça) aeeve,

do, onde se observe uma maravilhosa
paisagem da bcníta e tradicional 'praia' de
Laguna. Sua atilhada Zirça Maria Silvei
ra, uma das debutantes do Baile do Per ..

fume, está residindo naquela contortávet
residência para-quatro estações do simpátl
para agraoecer as gentneees do simpáti
co casal anfitrião.

Florianópolis, 11 de Setembro de 1961

GRANDE OPORTUNIDADE. _.

2 _ As patronesses foram as senno-,
_.r-as; .. Comandante Nlaml (Eny.). Perretraç..
Dr. Paulo (Ludlmíraj Carneiro; Atalíba
(Zirça) Azevedo; José (Lourdes) Saad:
Maurtlío tvatdícn Kalouri; Aroldo (lIca)
AndernU e senhora OdUa Dourado

3 - A festa lDlCLOU com o desfile de
elegantes Renaux: LAlS MARlA B. DE
MvJRiiO SA' - com stack xadrez prêrc
e branco e blusa branca modelo "Copa
cabana" - 2.0 desr. ves.ído branco mo

detc "Ocquítel"; LEOA COTRIN _ Gare
ca Radar de Imbituba - desmcu com um

conjunto de saia e tuusa verde bandeira,
.

modela "Lourdes Oatêo" e no 2.0, com

vestido Grená modelo "Lindacap"; ADA

VIEiRA, de ta'cr xadrêx, saia preglada
modelo "Outono" e no 2.° com um co
nito vestido de baile xadrez preto e bran

co, mode.o "Radar"; LOURDETE BONO_

MINI, .Ramhlil do .M,ate de 5 .. Q" cesnfou
com um vestido xadrez modelo "Esporte"
e no 2.0 com bonito vestido de baile, mo

dela "Sonho de Valsa"; Mlss Dangú de
Laguna srta. MARIA DA PENHA e LEOA
REGINA DEUSCHER também desfilaram,
Leda Descher, a Princesa do Carnaval de

Florianópolis, com uma bont.a fantasia
de baiana, dançou um samba. Foi um

sucesso, tôdas as moças visitantes recebe
ranJmuitos aplausos da sociedade pre
sen�_

4 - Após o desfile foi anunciada que
a comissão julgadora para a escolha da

ss VOCÊ POSSUI ESTAS QUALIDADES: As 14 Mais A Delegacia Regiona� do SAPS comunica aos tnteres
secos que, até o dia 16 de outubro, às 17 horas, acham-se
abertas i�riçõe; para os concursos de ATENnENTE e

SERVENTE, sendo que ,quaisquer escíarecímentcs serão

prestados no horário de 14 às 1'1 horas, à rua Francisco

'rorennao, 10 em F.orianópolls.
.

EDGAR V. DEICHMANN
DELEGADO REGIONAL SUBSTITUTO

17-21e�8/9-1.o-8/l0

ís.os --_
Firestone 1IOS Esportes
18,tKI-

Hora Luterana
18,15-

iJ AS':$ e 1 Coringa
18.45-

d1e1lsagem Real
19,00 :...:

HOra Luterana
19,30-

Resenha esportiva Brah7na
20,05-

Paulo Molint
21,05_

Melodias Favoritas
21,30 -

Novas de Salvação
22,05 _

Cartazes VARrG
22,35-

Música e Romance
Estes foram Suce!s$O$ .

BEM APESSOADO

PALAyRA FÁCIL

AMOR AO TRABALHO"
ESPIRITO COMBATIVO

AMBIÇ&O

11 - O Colunista e a Garota Radar
Leda Cotrln anotaram na comentada fes
ta os seguintes casais: Prefeito Dr. Paulo
Carneiro; comandante Niâml Duarte
Ferreira; Ataliba Azevedo; Dario Ulisséa;
Luiz Bessa; Célio Bessa; Mauricio Scat

futi; Wilson Varela; Alvaro Silveira; NI�
colau scerr-ui: Luiz Balâo; Galdlno Gou

lart; Jorge M:l.rcondes; José Saad; Alceu

Medeiros, Salum Nacif; Deputado Walter
da Silva; Umberto Ungarettl; Aroldo

E�:d��!�;i; s�a�!kn'to KCa��)��; pa:::i
e sua noiva Marilia Faria; Sr. Carlos
Mussi e sua noiva Rosilda Carneiro; Sr.

Luiz Paulo Carneiro e sua noiva Solange
Nacif; Sr. Marianto Fernandes e sua

noiva Marilda Lopes; Dr. Oscar Pinho •

sua noiva Penha; Srtas.: Terezinha Men

donça; Maria Regina Goulart; Regina
U1lsséa, Zirça Maria Silveira, Ana Maria

Mendes, Ana Maria Mendonça, Leni Fon
seca, Ivone Maria Gomes, Arlete atcên

tara, Sônia Barreiros, r-entra Delgado,
Loreta Delgado, Lenita Candemil, Maria
He'ená. Saad, Lourdinha Schitfler, Alice

Teixeira, LUica tntséa: ars. Dr. Vânia

r��zhO�::c�:ce�lf:o����, ���l��::a ����i,
Ezio Francalacci; Paulo Remer, e muitas
outras e outros que não foi possível ano
tar.

12 - O &1'" Aroldo Candemil, aníver
sartou e resteíou sua-data na g-ran.r,1e·tes·
ta da Garota Radar - foi homenageada
pelo Clube Congresso e pelOS presentes.

13 - Emnome das moças que acom.
panharam éste Colunista, faço um agra
decimento todo espt'cial â simpática so

ciedade pel(\ flno e gentil tratamento
para com as mesmas, na tradicional ter,
ra de Anita' Garibaldi. Obrigado Laguna.

CU"'CA SANlA CAIARINA

Ciinica Geral
Doen..-d:; NervosiI'> e lVIemals -

PROCURE-NOS À RUA TENENTE SIL

VEIRA, 29 - 1.0 ANDAR - SALA 7
.

,
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GUÂRUJA'· Garota Radar de Laguna, se reunira com

BARRAQUINHAS NOS DIAS 23, 24 ��, S��:���a:t:m�;��1 �:r:e�:� �;r;�!;
, E 25 ,DO CORRENTE �:::; �:;if�';:�b;;,>s��:n�::�,,�:a. �:�

'Nos dias 23, 24 e 25 do mês de Setembro, haverá grc �- Antonia Bonomi.ni �e Sra Helena. Deucher.

des fesüividades em pról d o Cruz e Souza Futebol 011.[. "
5 - A comisaao reunida, elegeu a

vara melhpramento de sua eece social. Nesta o�ortulll- l .srt�. ENEIDA FARIA, Garota Radar de

uade será inaugurada a fotografia de seu patrono, o Laguna.

grande poeta CRUZ E SOUZA. � - Leda Cotrin, Garota Radar de

As barraquinhas e as demais festividades serão reali- 1mbituba, fez a entrega sImbólica da bo-

zadas na rua Cru? e Souza (morro do ceu). nita faixa à Garota Radar de Laguna,
Eneida Faria - ambas foram aplaudidas

• Cia. Johnson & Johnson do Brasil
• Colgate Palmolive
• Cip. Gessy Industrial
• Cia. Cervejaria Brahma
• Cía. Industrial Farmacêutica
• Destilaria Medellin
• Essa Brasileira de Petróleo
• Ford Motor do Brasil
• Fábrica de Bicicletas Monark

r • Fábrica de Tecidos Tatuapi>
• Gilette Safety Rasar Co of Brasil
• General Motors do Brasil
• Instituto Medicamenta Fontoura
• Indústria de Pneumáticos Firestone
• Laboratório Anakol
• Laboratórios Zambeletti
• Laboratório Phymatosan
• Laboratório Miles
• Leite de Colônia
• Laboratório Silva Araujo Roussel
• Martini
• Minâncora
• Maizena
• Perfumaria Lopes ._,

• Serviços Aéreos Cruzeiro dó Sul
• S. A. Moinho Santista
• Philips do Brasil
• Toddy
• Tecidos e Artefatos K:Hil Sêhbe
• Viação Aérea Rio Grandense (Varig)
• Vick Farmacêutica

com esta cerimônia.
7 - O Rotary Club de Laguna, pre

senteou um belíssimo colar de crIstal
azul à Garota Radar Eneida Faria, que
foi entregue pelo brotinho Zlrça Maria

AVISO
O São Paulo F. C. avisa,a todos os clubes participantes

de seu festival-monstro, que por motivo de organização,
transferiu a data de sua reali�ação, que anteriormente es

tava marcada para 15-10/61, para o dia 26-11161.
A DIRETORIA p'articipação O.LIZ HVO OS

iOSOUOHVS

1--------------,
I DtJNLOP, o pneu qu� vale poI""2. I
I RAINEA X:;AS BICICLETAS - Rua: Cons. Mafra, 154 I

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

Gunther José Amman e Iara OdUa Nocetti Amman
particlpam aos parentes e pessóas amigas o

nascimen..o de seu filhinho GUNTH.I!.R JOSll: AMMAN
Filho, nó dia 1.0 de setembro, :na maternidade Dr. Car
los Corrêa.

A RAINI« DAS BICICLE
TAS, !l.lem de um cOlllpl:
to sei:,.iço de reformas,
pinturas, conc'lrtos, soldas,
c<lnta também agora com

um perfe�to serviço de
v-..n.CANIZAÇAO de pneus
c cãmaras.
Rua: Conselheiro Mafra,

154. I

19/6/91

1----- ---------1
I D U N l... O.) \
I Os P�.Js DUNLOP oferecem qualidade e resbtênda. J
! RAINHA DAS BICICLETAS - rlua Cons. Mafr!>., 154 ,
1 - - - - - - .- - - - - - - -_ ;

TI!ILHIi PARA CORTINAS

ULTRAS MODERNAS

Diretamente da Fábrica uo COnsumidor

Rua Saldanha Marinho, 11
telefone 2041

13-10/61

VENDE-U_

DE FLORIANÓPOLIS,
1 - Casa, desocupada, construção sólida, necessitando

reparos, edificada em terreno central, localizado à Av_
HercHlo Luz, D. 186, formand.o esquina com a rua Blume
nau (antiga Uruguai), proximidades da Maternidade "Dr.
Carlos Corrêa", Mer:cado, Estação Rodoviária, Colégio,
Farmãc1á, Ponto de Automóveis e com ônibus (Circular)
n'à porta. - O terreno mede 31,00 metros de frente para
ti: Av. Heremo Thuz. comportando outro construção.· Ma!o
re� detalhes e preço, diretamep,_��':ln os, propr'lct�riO_S, à.
Av.

<i'" ': .. �,��� r�,:n�i3,���89,)"', H-. ..;�!{... §'.';_i.\l�''ilIt)J·'ÍiI,'�Ii,i.:

Z;YJ-7 - Ondas Medias - t�-tO Kilociclos - 5 Kv.r
ZYT-H-Ondas Curtas - 5975 Kilociclos - 10 Kw

A MAIOR POTÊNCIA RADIOFÓNICA
DE, RIlN1R ClJTARlNA.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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COlnpacta

AgOJO {l"Llalic1ade F rigidajr€ para todos 1

Faça uma visita ao

Magazine' Hoepcke

�eça detalhe

E Seja Qual Fõr o MoM'a de � 'a

Conveniência, Em �:OEPCKE ���gazii1í�

V. Compra a Sua Fr'gidaire, com'

* Garantia de 5 Anos!
* Assistência DlImiici ii!r

Permanente!

Mens,ais

NUNCA CUSTOU

TÃO POUCO

UM REfR.IG�Q�l)ml
Ti.O PERFEITO

IMPACTO
COM A

�'COMPACTA"!

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



INIE MUNICIPALSÀLONIS NA em E AMA� Ã - rossegujndo em, sua série de jogos Ireinos, o selecionado d e fulebol de sillão q�e se prep�ril pbril'�':.
as disputas dos II Jogos Ahertos, enfrentará na noite de amanhã, no estádio da FAC, a representação do seleciona do de lIajaí que disputara p�r Sanla
Calarina, as el;minalórias da chave sul, para o Campeonato Brasileiro a se realizar no próximo mês no Rio Grande do Sul. Espera-se uma parlida basl3n-
le movimenlada onde o selecionado ilhéu, lerá sua chance de ser baslante empenhado no grande teste anciosame nle aguardado pelos responsáveis pe-
la equipe e também pelo público. ...." �r;:� ':

.

.....I.�'�s Dr Stt
�. �_...,---- -;,

f ...

-�\
e- ·.�t,\t. _. '4

/�/I/'t-....;: T' �,�
, OE !m�\\�

Pré cam�eonalol�eu novo lílulo ao Cln�e NáDIi�o MarlinellT
(om a diferença de dois pontos no computo geral sôbre o Aldo Luz, o (. N. Marfinelli foi o grande vencedor da
aguardada Regala - Páreo de Oilo Gigantes o mais sensacional - Manoel Silveira correu e "puxou" seu ad
versário - Riachuelo proibido de participar do Dois Sem - Abalroamento no páreo de Quatro Sem - Queixas dos
Riachuelinos da decisão do árbitro geral- Aldo Luz brilhou no Quatro Sem, confirmando sua atuação da Regala
Internacional - No páreo de abertura o Marl�nelli participou sózinho - No Double os Aldislas não tiveram com

petidores - Ou Iras nolas da manhã náutica de domingo na baía sul. Reporlagem de MAURY BORGES.
F{nallllf'ntr, na manhã. A principio deveria ll;1I'(,I- mm sóbrc a <:idade tnte- voram QUe ser pnralizado." âo dn Rega!.., I'nternaclo- proibiu a guarnição do

��p�lD[;\i��O���a���\t::��� �:�IU��·�:I��::l P�I.é��nér!��, �:��rr��ho: �,illl�et�:::: f1C�� ��:a��lenp�;t�e�n�:j�e:d:�� :1\:��8�e6�:��HJ�nl ma(o, em

��: ����ár:t,lr��io p��!!�!�
a r(';dlzacão da r('�at:\ de- vista d3; semana. de cbu- á margem ela regata já deveria atingir a rré-Cam- O Riachuclo ('Ias,dficou- de atraso. 'rambem quei-
,n'1m1Itnrln Pr:, C;lmll('onatO I

VHS iorrenetoís que ,le:;aba- flue cs trt'lnaml;'jltos 0- �����at�iv:���Ju:,�� d;r:�: ,I�e :.�=������ �����r:l\��- :�I:p�����:s a��;�����nt:
desenvolvida entre si. A.<:,- o p:í.rf'o. do páreo de Quatro eem
sim é que Mal'tinclll, Ria- \

chuelo c Aldo Luz, eSlivc- 1)". I':í.·eo: AI,DO l,UZ����
-..

_. ',-
l---;a� i r�-�l-'Tilg�.!J_!JJIJ/i�

Inicía�a a constru�ão �o �r�n�e
�inágio �s�ortivo �o � � � �

Localizado em lerreno anexo ao Celilro Sesc-Senac:o
cllpará área de 1.500 melros quadrados e lerá o mi:S
moderno de Santa Catarina.

r:".)']lh't;Il1I�1J ,jlro'� 1':lJ 11:1

ri (' fi " j_ L (' tl (. i : I a ri 4 (�{) 11\C r

(�iifl'ios r!c, Sanla Cal··lrinU.
o Sr·rvic·o SOl"Íu! dn Comér
do rSEC;C j ini(.iou, cm di
:h rI:1 "rnr!lll'l l\o.s-":1I1;\,
11(··':1 C:lj1it·ll. rlll 1('n·Cno

alJr·�;,) ao Rrlifirlo rio ('('11
P'<) SF.SC-SE:NAC, a con,.;

lruc·;l" ,lo nla�l1ifko c con

f rt:wr,j Oil1à.�il) Esportiv(J,
01>1·'1 ctt' linhas modernas,
,I.'ntr() da 1.(')lI('a ,'.�p('{'!a

tiV�'·�II!�a s�s�inl�s�:.e�S1)�:·� ,

mil e (luinhent0,; mell·os
(]u!\dmdos, .ii esLal1c\n scn

clo l"f'aliz[\I!:ls:, s fund;l
(�ô{'s.
A ITjlc:)·tagem 1 rVe! (1_

por· unidade de v (' r i-

fie::u:·:) m:lque�e flue <;(' (!Il

\(·(mtl"a em uma da;; vitl"i-

111::,.; (Ia lil".l:;I C�'rlns Hoc

Jlc·ke Si A.; nesta cidade,

Hoje, Penharol e Benfica
'C(!(,idindo o Ululo 11111))- em Portugal o clube \Ia

dia! inter ('lul)('s jogarilO na EUl"OP:l vcnce:ll pur lxO.
nul[l� Llc hoje 11/1 E:-\túdio Doming·o em Montevidéu, o

P(.lnhal"O! .venceu por 5xO,
forçandO um terCeiro jogo
qUe aennt.eceri lla noii.e
11e huje.

Cenjt,n:"triu as r{'p)"(,.�cn1:1-
ç{ws ,IH Pénharol e do
BCnfira' de. Puquglll. No\

primdJ\, partida realizafla

Nazareno Coelho Esclarece
Rccf'bemo" c agradece

mo" a s(',,:uinLe correspon
r!<'n("Í:l que 'ran:-\crevcmos
na Intrgm

Flori:lnupolis, 1.0 de �e·

kmbm dI' HIGl
limo. Sr.

Maury B·'rgj'S
])1). Dire\or de ·'0 ES

TADO ESPORTIVO·'
NE:::lTA

f'fI'z:"ldo ('onfl"a,tf':
Ao df'ixar a direção de

DJpa!"l a.l;I ntü E�sPlJrtivo
11.1 R:idio Gurarujá, venho,

peb presente, agradecer a

cçlaboração e ,Itençao
sCIl1.'pre dbpensa(]:\s por
V. S. ii minha gestão.
No ensejo ,comunieo·lhe

que, lle"ta data lbsUllli a·

dÍl"i'"Ção do Departamento
de Notieias da Radio GUa
rujã, onde e:-;t:lrei ao in·

teiro (ii"pôr.
R('llovo-lhe. lIa oportuni

(belc, protestos de es.ima
c apl"êçu:

Col'dialmellte,
José Nazar('no Coelno

Eliminatórias Para o Oito
N[l '!:l.rr!f" (le olll('Ill-6. ...

lR hora,:, foI l·callzacl:\ lia

)),.Ja slll dr Flor!:\nópolis
ro� (·l!nlinat6ri:ls ln ('�nl1

d:lt p;�J"a npol1\nr a guar

nj�·:1o ('o ba.'C'o li oito,:"\
rl'pr('·,f'nbl1' S"nta CM::.·
I·jn:"\ Ila Regata Fôrl;a. AI·

ma(l:l.� no Bl':"\sll.
N.'! pl"inl('irl'l. ('limln:l�ó

ria o oit.o glP"ant(' do Mar

Un(')li foi o vl'l�(!dor ('0))1

um bnrro f' mel:) rlc dífe
r('nça pal·a o s('�lJ(lo ('O'

)o('aclri rí Aldo LUl
Ta'llbé!1I ficou (\('('.i<lldo

I) clube {lUe estará ('m São

P:luIO, formancl:. a. dupla
C"r,m o· Mnrtinf'tli. se Rl.l.
ch\ll'lo OI[ Aldo Luz. O AI

(h. L11? cOll1av;t eom llnln

vitôri.1 ant(' o eon1Unto
ol.m,rar

----

E�colhidos OS Doze Jogadores do
Selecionado Salonisla

all"nvés· da ou:"l1 tomou
('li","tj('!a C(' ou& np:�!'le :11"ro·

j;,,j,, r(':1p·o dr.p(ll'1.!vo 11:"1

v(·l"á '·;11Jilí'ld1Iclf' pal·a 4.0UU
lW�S(,a<;. tôdns collronâvel.
m('nlL' insLa];\da1; efUe pn.

dl'dh, sem :ltl'opêlos, as·
.�i.llr ali .. · jogos Olll_! se (!

fCOliv·lI·em, Tnterl.'�Sall no

lal· «ue cs..;r Gln;\slo, nl�m
de fillalidad(!s df's\)m·tivns,
!õc rle,tina tambi'lll às sO
eiai:>, culturais e 1"('(,J'(!nti
Va�, scndo �('nd(!o de um

�:�;��:, P�l!�Oê1tH�,�I� ,ni����
(:om instalaçôes apropri
adil.� pal·a alojnrnenta (te

ge n, I·oupa!"!;], !nvandel·ia,
har, {·I.f'
A obra, sHj);undo infor

maç�es oblMns, deverá
e�tlll' conclulda (lentl"o do
menm· prazo possivel, a

fim ce oue Os oomercláõ
rios possam usufruir de
scu.� beneficios.

A ll'·\nquet.e e�posta
numa cas vJtrines mons·

trns (Li firma HOecke'
vem sl'ndo allrnirada por

quantos :-;e inl(!l"essllm pe

l�s 1\"SI1OtOs c[esportivH.

Mais Uma
Goleada do
Santos
Com cinco Jogos o ca·m

peon�lt() ·l)n\ll!��<J teve sc

rJllência dOmingo, aPL"C:lell
tando Ill:lis l1m!t golendn
dll S:mto�. Aqui l'.<:,lãoos
rr"ul(f\.clas;

E'II}QJ'UVn 3 x Taubat.P
:j_ F"rroviárla 4 x Quar:llli
1 SnnloS 6 '(I Porl uguêsa
de D;:spol"tO>i 1. Comercinl
1 x BOlafogo 2 S, Pllulo 5
x Portuguêsa Santista. 3.

Campeonato
Carioca de
Futebol
o ('ertame gunnabarino

apresenl�l\ dllafl.surpresas
llest a 1'Úr1l1d:l de domingo.
Vejamos O" rCSllI�ados:

Portuguê!;l:t 4x Flumincn
se 1 Flamengo O Xi S. Crls
t.avão 1 Ban.l"'ú 1 x Vasco
o .. <lábarlo.' Am('rlca 2 x

l'!!T!""'!""","I""""'2�iM,:,;roi':"��.�,

f!l.m \�illgL"anr1o às aguas
da nossa 1;>ni8 sul, tsntnn
do m<ii�· um exprcasivo ti

tulo" Antes de passarmos

a comeri ar em rnpldos
[opjcns páreo por páreo.
do -programa eiltabelecido
pela FAC, devemos di'ror

Que a rata lt"presen'tava'se
cm exeepcionai" condteõcs
em nada contl'ibuindo na-

1":1 qualquer alternativa que

llUrlCs-<;C apre-ectar ns guar

niçõl.';;_' na gran<t(' luta pe
I:i vitória.

1.0 Páreo:
Abrindo

MARTINELLI
a regata de

F:na1ml!nte conseguiu o

RiaClllWlo �tl:l primeira e

ílnlC:l- \,)ttJ\·!a da malihã,
ju :lJ1WlllC no l)úrco em.
que não alimentavam gran

des e;,peranCas ou seja io
le � 4 remo:--l para estrean

_

te.�. TOllavia. depOis dI'
luta acirrada a vitórin a

pontou o Rinchuclo que
assim fé'.& jús �IO flCU de

sPrllPenhO. AldO Luz clas
sjfiecu'se em se.P;lUldo lu

gar e o Mal'lhl,,1ii (!Jll tpr·

celro.
alegando afa?eres patticu

!l.1I PliJ"eo J\tARTINEI.JLJ lares, foi guindado ao car

go supremo � sr. Moacyr
A guarni�ão do Mnrtl- Romais Pinto Que entrou

nelU era ti fnvt>rita, mas om lilo\'in:ento desl1tuindo

apal"eci.'l o Rlachuclo co-mo as Câmal"lls e marcando

o grande "fantasma" do duas reuniões semanais

oilp gIgante. Em tôl·no do
-

para. o Tribunal Pleno até
J"nono páreo esperava-se a situação de julgamentos
balalha dramâtlca já que fiCar em dia.
concentrava t;elll dúvida
alguma. a grnn(]e atenção --.------

(\0 público.

N,," verdade a disputa
de Oito Giganle, foi algo
de !<ensaCional. O Marti

nelli, remnndo firme Con·

qulst.ou a grande vitÔria.
Porém fi dcclsão do segun
do pô:,;lo en Ire Aldo Luz e

Riachuelo foi verdadeirn.·'
mente dramática, deci
dindo-se sómcnte a. um

metrO da linha de chega.
da (luando o Aldo Luz pu
lou n:l frente Para cOnse

guir o rliflclu triUllfo.
Foi rellhnente, o páreo

mais sCllsa!'ional rlfl. mal
llllã,

A.<;!<llll sendo, com O

MarUnelli somando cinCo
vitórla..�, o Aldo r�uzl apre
sl.'ntando tri:!I triunfos e

o Rlaehuelo aucnas uma

vitória, foi contado mais
um cpls6eHo na história
do rem.o cat.a_rinense. O

Ml1rt.illelli no côniputo ge·
rnl foi o vencedor soman

do 66 pontos· contr:J 64. do
Aldo Luz.

brado'" para comnleta.r o

círculo, tendo a FAC. pro

:.:�!����d;unt�c �o�:: B-RASTEMPo restante, Espera-se qUI!
nlé os Jogos Abertos esse

.

:���d:�,c"n "",!do fique

Prazo � 36 meses'

Neste púreq o Aldo Luz

voltou a conouistar I1J)Vo

triunfo err.born ,
..em ex

J)1·es.�fl.O,"já ouc correu (I:'

nlcnmento lia j-aín c f�·

;;'cllclo o percurso aPf>llas

para COll:'agen1 de pontos.
OI': adversilrio<;. Martjnclll:
e Rínchuelo, (1I.'iX:UIIIl1 de
comp:lr('cer,

70• P:irt'()! ALDO LUZ

No .�;.hlmo l,)ârco do pro
aramn de'ltl!1ado ii. prln
ctptautcs, iolé.� a 4 remos

Hvemos um hôa luta entre
Aldo Luz e MarHnelJi. Po·

r�m na chegael;) o Aldo
LlIl': ('rU7.nva com nlgulUa.
valltll�em �obrc seu nd
v(!rsflrio, o Martincl1i.

Rt'. P{ll·f'O:

QUE[XA8 0081 RIACHU ..

ELlNOS •

-

Após a regata a rePor
tngem es:.cve Palestrando
r:ipidamente com o st, AI

tamlro Cunha, D lretar
Geral da cotnpeUção. An·
tes porém êstlvemos e ln

Contrário com diretores e

<lo Ria.ehu

que comem,am :J. medida.
o o 1l"ilério n. o Árbitro,
fazendo voltar depois de
corridos 100 metron. No-e
::oe cue neste páreo a cm

barcaçâo do Martlncili te
ve seu Castelo de prôn

"

n

tingido »ete pá de . reme

d,t gUarnieão l'iachUellna,
fiCando bnstante dantü
cada.

FALA o �.\RnlTRO

dOTi!,go, tivemos (I páreo
de Quntl·o Com. O. Mal"ti
llelli apresentou-se n;�

raía e fez o percurso 00·

zinho já QUc AI,-jo Luz e

Ria(·lllle)(l llftO eOm]la)"rre

.·:\In illex;Jliravehn"ntp.
2.° Páreo: l\JARTINF,U,1

Nn segundo páreo rl11
manhã náu iea, jlvemos
(I 1111:90 peb SiIJ,l"('mt:.l"l::t.
do Dois Sem.
Martinelli e Aldo Luz,

apresentaram-se na raia
e travaram bón lUla, To

(Iavin, a IIJ:Üo!" categoria
d adllPla m:J.l·tinelina 11'

vou ,1 clubf' à viiór;n.

l\1ARTINF.LLr

,Na páreo Jlara s)dU, es

pcrnvase uma pnlnde dis

puta entre Manoel Silvei
rn e Orildo Li�bôa. Na lw
I"a eX:l�a o ell.mpeollissimo
lá se enconM·aV;\ pronl.o
,para li !1rgaCl" C-nll aI·
gurfla demor:) a\':St"u·.�e {l

rGpre'lCivn:1te do j\�ll(l Luz

p�rêm, a (jecepç:.!9 rói j.)

tal por !larte do pÚ'J1ié:O
Poi o Aldo Luz mandou
para ráia correr com Ma·

noel Silveira um jovem
que ao que conseguimos
colher, prâtieamenle (j ini
eiallte na prática do remo
AconLeceu então que Sil

veira remou cadenciada
mente e e.�;leraVa por seu

adversúrio dando a im

pressão de que iria dar "

)"ebóque" aoseu antogoni:-;
t·l, representando o Aldo

LUIZ. Foi mnis um 'pasf.e!..,'
1)1)r:l Manoel Silveira. O
Riarhudo não comp:uec('u.

4°. Páreos MARTINf.U,J

Dcpoi:;: (le V('llcer o.e:

t.l'és })l·imelros �áreos (lo
Jll"ograma o MarlllleliJ. trn
tau ,lIgrar mais um triun
fo nesta dil>puta a qUllrta
do programa, para Dole:
Cem.
volt::tr:un Os remadores

matlnelinos a confirma·
rem. os exitos anteriores,
:Jllmnetllndo a sua série
de vitórias. Em segundo
lugll.r chegou o Rlachuelo,
V1ndo f'm, tereptro o Aldo
1,117:.

,
.. r.ft• Pál"®: ALDO LUZ ..

Finalmeute conseguimos
ccnvcrear com o árbitro
que anrmou que no parco
de core Sem, deixou de fô
ra o Rlachuelo por atraso
enquanto oue rep voltar o

parco de: QlIntro Sem, em

vir'.ude de abal�l'oamento.

l\IARTINELU DE I'OSSE
no TROFF.U

Em vistll. -da sua VitÓria
total na Regala denomi
nada Pré-Campeonato, o

MI' rtinelJi ficou (1 c posse
deflnltlVa de um bélhshno
troféu.

Moyo Presidente
do T.J.D.

Com a demisào solicita

110 pelo sr. Arnoldo CÍlneo,

{hegaram OS

.Alambrados
Para a FAC

O� alambrados para o

Esládiu Santa Catarina já
chegaram à Florianôpolh;,
e inclusive já foram eol�

cados, Porém um senão
.1conteceu. Faltou um pe
queno trecho de alam·

Venceu o Avaí
Em. préli-o tNlvado na.

tarde de domingo, no es

t:\.d.1o do Figueirense, ()

Avai derrotou o FIgueiren
se, por lll.(], atraves de wn

tento conquistado aO!! 8

minutos da primeira faSe
por intermrdlo de Oersl-

40.O BOLETIM .

o alambrado para o
.

estádio Santa Catarina che-
gou e foi colocado. Porém surgiu um caso de últ.ima
hora já que a. tela. não foi suficiente para completar a

volta ao estádio.

A C.C.O. resolveu enviar dois cmtaeãríos a diversas
cidades Interioranas com a finalidade de tentarem so

lucionar {IS problemas das respectivas equipes que re

presentarão as diversas cidades. Os repres-entantes da

C.C.O. srs. José Zommer e Aldo Peluso. entrarão em

detalhes com os Prefeitos das cidades a serem percorri.
das.

x x

En1re as cidades a serem visitadas pelos emissários
da C.C.O. «estacamos .romvnte, que realmente represen
ta grande desfalque para as atrações de grande vulto,

Marta e cnctumn serão outras cidades a serem víslta-
das.

x x

O selecionado de basquetebol da capital efetuou
um jôgo trino contra a representação de Santo Amaro,
na tarde de sábado no estádío=da FAC. Venceu o sele
cionado UGr 82 a 22. Domingo, novo treino foi marcado

porém apenas compareceram sete euétae
'
entre eles o

crãssrco Torrado.
x x x

Na noite de hoje teremos no estádio da FAC uma

partida intermunicipal amistosa de futebol de salão, em

Que serão protagonistas os elencos de Florianópolis e de

, rtalaí.
x x x

A FAC estâ no firme propósito de punir, inclusive
com o "corte", os auétas que passaram a faltar os

'treinos de basquetebol, eonstameemntcc tucãustvc a

FAC mantém o propósito de convocar novos atletas,
afastando os faltosos.

x

O !;elebionado de futebol de salão ao quc parece ga
nha . major sentido de entrosumeríto. Aindfl. recente

mente, ° selcclom�do abateu em jôgo treino ao selecio

nado de Santo Amaro por 14xl.

x x x

No ptéllo travado entre os selecionaclos de Fpolls o

Santo Amaro de futebol Qe salão, apareceram China e

Paulo Sabino com 4. tenLos cada.

o Campeonato estadual de futebol prosseguiu na

tarde de domingo,· com a realização de cinco 'lrellos.

'--x-_
Em Carador, o conjunto local do Caçadorense lutou

bravamente diant.e do Améric:l de Jolnvllle, deixando·se

vencer apenas �la contagem mínima, num jôgo em que
merecia o empate,

Em Urussanga o Marcmo Dias de Itajai esteve bem

próximo da derrota, logrando entretanto manter um em

pate de 2x2 que afinal foi um bom resultado. O M. Dias

perdia na prlmeira etapa por 2x1. Porêm, no segundo
tempo alcançou o empate logo nos primeiros minutos,
para não mais deixar movimentar o placard.
Marcaram para o Urussanga: Bibi e Da Silva aos 8 e aos

37 m. para o Marcilio golearam, Idêsio aos 9 e Rene aos

6 mInutos. Quadros: M. Dias: José Carlos; Alltoninho,
Ivoe Joel II; Dica e Joe1 I; Renê, Idésio, Aquiles, Laran
jinha e Emir. Urusanga: Fidelis; Gilberto, Juca e Tedo;
Nézio e Antoninho; Célio, Da Silva, Bibi, lvo e Carocha_
Arbitragem de Waldemar Borba e renda de 43.500,00.

. Em Joinville o Ca>:ias disnnTou a grande goleada da roda
da, abatendo ao Santa Cruz por 8xO, num prêlio Que bem
reflete a maiOr categoria do clube da Manchester •

Em ruo do Sul, foi travado o cotejo entre o Guar!l

ny de' Lajes e o 15 de Novembro local. Em choque dos
mais acidentados com populares 'tentanto agredir ao

irbltro, conseguindO em parte seus intentos, o Guarany
llbateu ao conjunto Quinzista por 5x1.

Finalmente· em Joaçaba, o Carlos Rcnaux colheU
bom resultado :10 se igualar ao seu adversário, o Cruzei·
ro AtlétIco por Ix!. Teixelrlnha marcou para os brus·

quenses enquanto Cla!r empatou para o Atlêtleo. Arrc

eadação foi das melhores, cr$ 53,000,00,

Um dos nomes mais conceituados da indústria na

cional é, sem a menor dúvIda, "Brastemp". A sua re·

putação tem-se mantido lnc61ume há mais de 15 anos.

Poucos, bem poucos, são os produtos que tenham alcan·
çado tamanho relevo no mercado nacIonal.

Hoje em dia, QUando alguéUl penas. em adqUirir um
refrigerador, wn bOm fogão, ou uma lavadora automá
tica, o nome que logo ocorre é Brastemp. Todavia, tra·
tando·se de produto cUjo preço corresponde à quall·
dade, nem sempre tem sido fácH a sua. aquisição.

Assim foi. Mas não mais é. Não mais é porque A
Modelar está concedendo atualmente as melhores e

máximas facilidades de ,condições para a grande linha.
Braetemp. O prazo é O maior já concedido até hoje, eJU

São 36 meses, J6 suaves pagamentos, per
liberalidade ·de A Modelar, a.

CoUbe ao Aldo Luz que
vinha. mantendo o Márli·
neI!i, ·nesta Pré-Cá.1l'1peo
n:lto ao vencer o quinto
p6.reo do programá des
Un.:lda ·a guarnição de Qua·
UI] '>Bem. Q:;Aldo

técnicamente

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



tâncla máxima na hlerar.
quia uníversttárla, se en.
contram, por indiscutive1
direito de conquista, dOl&
antigos e brilhantes colaOO.
radores de O ESTADO, dUllli
altissimas expressões cuí,
turats, projetadas, pelos
próprios méritos, para além
das fronteiras catarlnenses:
- o Professor Renato Bar.
cosa, representante da coa
gregação da Faculdade de
Direito, e o Professor Os
waldo Cabral, diretor da Fa.
culdade de r'noaona e re,

presentante nato de sua.
(Cont. na 2.n pág.)

tura, a lista trlpltce (Pro
ressôres Ferreira Lima, Fer
reira Bastos e Waldomiro
Cascais), dentro da (qual o

governo da República no

meará. o Magnifico Reitor.
A eleição do COnselho Uni

vcrsitário, se, de modo ge

ral, nos causou natural sa

tisfação, pela presença dos
Ilustres mestres com os

quais se formou, em parti
r-ular, tocou, bem de perto,
aos que trabalham neste

jornal.
No referido orgão, íns-

A eleição, reallzada pelas
Congregações das Faculda
des que representam o con

junto da USC (Direito, Far
mácia, Odontologia, cíên
das zconõmtcea, Medicina.
e Engenharia) se revestiu
de alto sentido de escolha,
Os eminentes r-rcressõres
Que o compõem, escolhidos
pelas próprias Congrega
cões, já apresentaram ao

Sr. President.e do Conselho,
por intermédio dos orgãos
técnicos e do Ministro de
Estado da Educação e oui-

Quem êe (ro-Magnon Amerrclno e quaiS
as suas rtlações com o {{Homem de FpolislJ

Sob o alto patronato te ter estudado' os trabalhos Este RELATORIO traz atação - as indústrias e a faria deste homem e de
aue zxcre., Sr. Secretá- precedentemente realiza- resumo dos últimos ele- "!ultura da Pajngonín eeue "Irmãos de raça" na

rio da Educação e out.ura, dos, redigiu um RELATO- mentoa relativos aquela aprox1mpm-se estreita-, América, U!O'; CRO-MAG-
Prof. Martinho Oallado RIO, concernente as dea- curiosa índüsrrta _que se mente do Magdelanien d.a NON E7SPECIFICAMENTE
Junior, 'e íncorporando-ae cobertas P. trabalhos dos desenvolveu durante ml-, França, AMERICANO
com a secção local, no Profs. Alfredo ROHR S.J. lhares de anos na costa Por fim, 0$ raspadores e Prof. Marcel F. HOMET
"CENTRO FRANCO-BRA- do Coleglo eJsuita de FLO- brasileira e que, Pelo "HU- as pontas descobertas nas COMISSÃO; Ag.,lnado:
SlLEIRO DE fu(.QUEOLO- RIANÓPOLIB, e Pi_dRRE MEN DE FLORIANOPO- Jazidas do "HOMEM DE Prof. Marcel F. HOMET
G.iA PHEHISTORICA (cen- VASSAL da Fªculdade ú� LIS" estabelece uma ponte FLORIANOPOLIS" úpie- arqueologo
trc Louis MAR1NJ criado e Médecine de PARIS, da de ligação entre a Amé- sentam grande seme!han- Prof. Plerrc Vllssal de
dirigido pelo Prof. Marcel ESCOLA DE ANTROPO- riCa do Sul e a 9hiD!,-, çes com a.queles do Aurig- Escola de Antropologia Q(
ll'. HOM.c.T, a COMISSÃO LOGIA de PARIS, e em passando para a Amêrlca nacíen francês, o qcal, de Paris
..·rl.A...-iCO - BRASILEiRA Missão Oficial das "RELA- do Norte e a Europa, unas wn modo extraordinário
DOS SAMBAQUIS PRE- ÇOES CULTURAIS" da com estreitas conexões ca racteríaa Igualmente � Prof. Oswaldo Cabral -

HISTORICOS", depots de França. com a Poilnésla e -a Male- homem da caverna supe-
Diretor da Fa.culdade de

CURSO DE INTRODU'A-O AO DESENnesta, como é rãcn de ver rtor de CHOU-KOU-TIEN Filosofia de Florianópolis ""
-

ao estudar Os Indlviduos (I).
Pro!. R. P. Alfredo Itohr,

��������_T��er��run�� O estudo das particula- ;1:qU��:��e�:�f. d�oFi��:= VOLVIMENTO ECONÔMICO DE
parentes do CRO MAGNON ����e;J�po�2��.,"Dla� nó:���� Dr. Carla, Bue- SANTA (ATARINAdo OBERCASSEL e do ....

COMBE CAPELLE, dos do pelo R. P, Jesuita Al- coere Diretor do Departa-
iMELANESIANOS, assim. pf:��op:�H�er:e ;����, :�nt�g°l'a��a �Og:�::�an�n!� HOJ'e a primeira ceníerêncie.como dos ESQUIMOS e "J
CHANCELADE (1). ��:o��:ev�:t�:�zas:b::ln� lisprof. Paulo Fernando

'

Dr. Jorge Hori
Por 'Outra parte - COIl- formação do "HOMEM Lago _ Fn'culdade de Fi-

I
o Grupo de Trabalho constituído pelo Decreto GE -'

forme o Prot. Oswaldo AMERICANO" e mostrar o losofla. 08-06-61-141, avisa aos inscritos no Curso de Introdução
Menghin, Diretor do InstI- seu parentesco com outros (1) La Genêse de l'Hu- ao Desenvolvimento Econômico de Santa Catarina, rnu:tutu An�ropologlco de Bue- ramos de CRO MAGNON mani'é par cemüle ARAM- a, primeira conferência ao Curso será realizada hoje,
nos Aires, escreveu ao "au- -disseminados sõbi'e a su- BOURG, Membre de I'Ins- I I"

I
dia 19, no

aUd,itóriO d,O
Edil cio das

D,
fretorias, pelo Dr.

'W da presente apresen- perncte do Globo, o que ntut de Prnnçe. sorçe Hori, técnico do Gubi.. 'e de Píuneunnendo do

��:::,�t�:,e�!�:::��� W'BLI.PUBL'I"IOO'DES·�' '3" 'a"
' ....

"

!:::';����i�:'�::d�::�:r�;Zr7:�:r:: �! '��j:� lLOTaS, o

se sangue e exaunnuo-ec t... • .Iu.

fi��::'fl��d1i:���fq,u��--�:���d��+��; ;�;'"' de- all·,.idades- -. C'o"quelel.vrda digna e a wn alto m- tal qua.. se equihbrem as
'leI de saúde.- Tais objeM- Instituições a par de um Com um coquetel a ln,- publlcidade das principais oficina de pintura (pro
vos podem ser alcançados verdadeiro programa de prensa, a ser oferecido ho- firmas de nOsSa Capital pda) Para executar este
dentro de um regime de elevação do nivel oe vida je à tarde em seUS escri- COmo; Transpor.es Aereos tipo de.,propaganda, �â.
liberdade, sem Os exageros do Povo, peIlmitindo-se aS- OOrlos, a WALI-PUBLIêI- Catarinense S. A. _ Ser- tendo inclu!!lve reCebido
os extremos, cujas refor- sim seja o Brasil uma DADE, primeira emprêsa viços Aéreos Cruzeiro do pedidos de grandes firma�
mus, viu de regra, custam grande nação, liberal e de publiCidade funduda em Sul, Lojas Pereira Oliveira nacionais, como é o CflSO
sacrlficIos extraordinários democrata. nosso Estado, comcmorara Móveis Cimo de Florlanó� da C1I\. Nestle Q_ue insta-

seu terceiro aniversá.rio de polls, entl·e outras. 10u por aeu lntcrmêdlo um

fundação. Para êstes clientes a gigantesco palnél lla Pra
A \VALi-PUBLICIDADE Wali-lPubHcidade idealizou ça Pereirp. e Oliveira, on

inicialmente dediCoU-Se a campanhas de publicidade de ,funcionava a Assembléia
propaganda de rnollo gê- Que se torn<irnm memorá- LegIslativa.

.

ral, elaborando anúnCIOs
para serem dIvulgados por
Ir elo de nossas emissõl'aS
e Jorollais e

.

orientando a

D�ESTADO'
'

..... ,. • IIAIS .umco 1111110 Dt SUU CATU,"A ... ..

FLVRii1.�........ ��..... , ....... ,,� .. "".<>.J, J." ue ..,e�e • .<Ioro de 1961

ESCOLA DE SUR.
DO E MUDO

Muito embora já e::;teja
em funcionamento um
curso para surdo e mudo,
é pensamento do Ufular
da Pa;;ta da Educação
jornalista Martínhc -Cal:
lado sv, raeer funclollnr,
no próximo ano, urea &_
cola egpeclnlrsada, lendo
para tal fim o SEC e!.!via
do ao Rio (lUas proressôrea
para fazerem um curso no

Institu.to do Surdo e Méo.

A DEFESA DA DEMOCRACIA
O Brasil vtva um regime

de govêrno democrático.
Tal regime preserva Os di

reitos indivIduais funda
mentais, tais como a li
berdade ee Idéias e reli
gião, bem como os direitos
elementares de escõtna de
trábalho, local de mora

dia, etc. Há IndIscutivel
mente muítcs amrles a se-

dos direitos humanos,
Cabe ao povo brasüetrc

defender o precioso direito
de opinião e de egcõlha
que hoje possue, o clima
de liberdade em que víve
a par de escterecíoeman
te confiar os cargos de
mando a hrur.ens cepaaas
de compreender, Intcrpre
tar e leVar a orénca os

anseios de progiesso que
alimenta. ��Nf[R[N�lnrem sanados, mas na pro

pi-ía democracia se encon
tram os corretivos para
tais males, Existem sem

dúVIda: imposições sérias,
no -sentido de elevar-se o

'padrão de vIda do povo

Sob o patrocinio da Fa·
culdnde de Filosofln rea

lizar-se-á nn Faculdade de
Direito, ambas da Univer
sidade dI! Santa Calttrinu
às 20 hol'us do dia 21 d�
corrente, a Conferencia do
Prof. Marcel Hornet , per
tencente no InsUtuto-Ue
Coimbra, ao T;1e Research.
Center GrOU1), de LoiJ<tres,
ao Natur Unt! kultur, dc
MU1Jich, e aQ Centro Fran
co. Bl'H�ileiro de Arqueolu
gia de São Paulo.

PORQUE UM ENCONTRO DE ALUNOS
DE SERViÇO SOCIAL

Um grupo de e�tudantes felicidade da pessõa huma-

da, !wJl<l Leste-Sul vem en

cOr).trar:-se na canltal bar
riga . verde, n'O::; di�s 22 a

26 de setembro próximo.
Cartazes c_ publicações

extras jâ foram espalha
dos por várii1.s repartições,
a: fim de que o púbUco to
me conhecimento dê:;se
tão importante a.contecl
rnen�'Ú.
Cogitações sinCeras, po

l·ém, poderão arguir qual a
razão do mesmo. Nossa
função, pois, neste artig6
ê dizer do encontro, 'SUaS

razões e seus fins.
O homem atual não po

de vIver sem sol1dariedade.
Eis a primeira caUsa do
nosso congraçamento. To
das as profissõeS tendem
a encontrar-se num senti

do de união, oe trabalho
.de ccfti.ipe. Mais do qUe O Chefe do Cerimonial do Govêrno do

��:I�O ��c�:f�:!:::j�c�� Estado, convida em :nome do Governador e

tir-se wn organismo cole- da Senhora\ Celso Ramos, ·as autoridades ci
tivo, ·n'.anifeslando um es-

_ vis, militares e �c1esiásticas, os familiares é

, i�lt�l�I;:;��j:::;. e����� m�igos e .o 10v.o em geral, para assistirem a

\ proc.ur·ar, e: Ol�anlzar seu Mls�a de 7,. DIa,.que mjindanl celebrar J10

; aparelhamen'J técnico pa- Altar-Mor da Catedral Metropolitana, às

�a d��i:��;l co� :�!������� 09,00 horas do próximo -dia ·21 em sufrágio
exlgênoia d� d,",. e da da alma do Senhor VIDAL RAMOS JUNIOR:
integridade da comunhão
social.

O Serviço Social, como

profissão noVa, ainoa de-
Ve aperfeiçoar mêtoóos e

solicitar contrIbuição da::;
experiênCias aiheias·. E'
isso outro motlv,? ingente
mesmo, que, nos dias do
enContro, iremos debater
para estabelecer um inter
câmbio de idéias e prepa
rarmos o novo Congresso
de Estudalltes.
E' prec\so, pois, que o

Serviço Social correspon
da às esperanças que Nele
de,poSitamos. Os encontros
periódicos preparam idea
listas realizadores que de
sempenharã'o tarefas em

bu�ca do bem-estar e da

Esperamos que as dis
cussões atlIlJam as verda
deiras aspirações dos CJue A ConferQIlCia versará
se congregam em nome de
cada Faculdade. Quer€'.-

sõbre Os seguintes temas:
"As Aves MltolOglcDfI e

as PlJ'âmides na CiviU'l:a-

ESTACIONAMENTO DA LINHA AUTO
LOTAÇAO DA EMPRESA FPOLIS,

Damos, abaiXO, a lntégra da suã. publicação, revoga-
do Decreto Municipal que das as disposições em
instala o ponto de estac1o- contrário.
namento para u linha de 13 de' setembro de 1961.

auto-lotaçao da Empresa OSVALDO MACHADO
Fpolis,: Prefeito Municipal.

EXCELENTE JÚRI SIMULADO NA
FACULDADE DE DIREITO

mos, de modo muito par
ticular, que ésses dias de
intimo contacto, tragam -a
cada um ue nós o enrique
cimento da experiêncIa de

todos, aCendendo em cada
partiCipante a chama de
um (ie�êjo mais ardente
de servir.

ção Solur."
Por noSso intermédio fi

cam convldadus os S\'�J
Pro!essõres e Alunos 50
J10SSa Universidade e iõ
das as pessoas aue se 1n
ter�sem por tai:; ílS!:iUIl
tos.

veiS; "Võo panorâmico",
"compre séu. refrigerador
110 inverno Para ter no
verão"/ lançamento dos
võos 'CONVAIR' em Flo-

Cómpõem a Wall-Publi
cidade· o jornalista Walter
Unhares, Diretor; o Sr.

Joêl França, desenhista; o

Sr. 'Valter Pires, corretor,
o Sr. Mario Pinto dc Leão,
Chefe de pintura e de�
partamento de "silk-acre
eu"; o Sr. Horaclo Cipria
no da Cunha, Chefe da
colocação (lê Painéis; e

ainda Walmor W�be�,
João SOares Bento, Arnol

do Vicente, Sllése ROCha,
Abelardo Duarte Filho e

Olavo Leão,
Por 'Ocasião do coquetel

a imprensa sera ofertado
ao Sr. Joél França um dls
�lnUvo d.c ouro :da., f.ln:na

trd�.o rcconhecimentQ do!;
bons serviços prestados,
desde .!lUa tundação.

rianópolls, inauguração da
loja Cimo.
Contando com Um de

partamento de arte devi
damente aparelhado i1\1-
primiu novas feicões nos
anuncias estampados no�
jornais apresentando pe
ças de grande conteudo
publicfário e promocional.
Foi a \VaU-Publicidade

que introduziu o antlllcio
em cinema, de firmas lo
cais, POis que até enta'O eS
ta modalidade só era wa

.�:. Por anunCiantes de, fó-

:Expandindo suas ativi-
dades, lançou a eXibição
de cartazes no interior dos
õnibus da Emprêsa Floria
nópolis e també:. das Em_
présas Auto Viação Catari
nense e Santd Anjo da
Guarda, levando mensa
gens publicItarias de fir
mas catarinenses além
fronteiras, indo �tlngir o
Rio Grande do Sul e Pa
raná.

DECRETO N, 138
O Prefeito Municipal
lIe Florianópolis, na VIDAL RAMOS JUNIOR

MISSA DE 7,'0 DIA
CONVITE

uso de suas atnbul

çôes, e, oe acôrdo
com o dispos:o no

art. 2.°, letra ··H" dá
Lei n.o 257 de 1;;1-12-

",
Rl!iSOLVE:

POLEÁO DO A1I.ffiRANTE
e MARNIO FORTES DE

BARROS. Foi julgado u:n.

procesSO de 1947, de um

crtme praticado no lugar
SAPE', sub-distrito do Es
treito A Acusação apre
sentou a tese do mottvo
fútil (art. 121, � 2.0, inciso
II, do Código Pena!) e a

defesa' sustentou a legiti
ma defesu própria (art..
21). Os acusadores �all'am
se eHpe�aculnrmente, con

seguindo condenar o 'teu
fi. 12 ?nOS de ,prisã6'. (No
julgamento real (1.0) o

réu foi condenado por ho

micídio simples, recebendo
a pena de 6 anOs). No ju-'
ri da Faculdade, o Conse
lho de Sentença negou a

legitima defêsa por 6xl e

aceitou a qUalificativa do
motivo fútil por 5x2. Real-

�e��:dr:;����� p�����
LUIZ DE MEDEIROS PRA

DE e EDSON NEL�t'i
UBALDO, qUe de;nonstra
ram presenÇa de espirita,
agilidade mental e grande
conhecimento das ques

tões de falo e de direito.
A Faculdade de Direito

da Universidade de Santa
Clltarlna deve apoiar 'éstes
uniViersitárlos estudio.8QS
que se interessam pela. ma
nutenção da lei, pela sobe
rania ,da JUSTIÇA.

Realbou-se dia 14 de
fevereiro, na Salão Nobre
da Faculdade de DIr�o

da Universidade de Santa

Ca.�ar1na, um JURI SIMU

L,ADO, organizadO Pelo
Grêmio' Oratório Professor
Henrique Rupp JÚQlúr, do
Cen'tro Acadêmico XI de
Fevereiro. A Acusaç�o lic.ou

'sob a responsabilidáde dos

acadêmicos p,§Ri"Cf, E·S.
LUIZ bE MEDEIROS PRA
DE e EDSON 'NELSON
UBALDO e a defesa a en

cargo dos acadêmicos NA-

Art. 1.0 - Fica Instala
do rio Cals Frederlcõ Rol
Ia, fundos do Ponto de Ea
ta.cIonaa:.ento n.o 1 (Largo
da; Altândega), '(I Ponto de
eatacionamento para a ;li
nha de' 'A\!to�Lotações' da
Emprêsa Florianópolls S.A.
Arl. 2.0 - Este decreto

entrará em vigor na da:a

Pagamento dos
Trienais

Aos que comparecerem a êste ato de fé,
agradecem antecipadamente.

VIDAL RAMOS JUNIOR
MISSA DE ].O DIA
CONVITE

A partir des':.a semana,

a Secretaria de Educação
e Cultura, através da, x:t
retorla de Adminlstraçao,
irá começar a apreciar e

despachar os requerimen
tos do pagamento dos trie
nais ao professorado cata

rinense. Para requisição
do citado beneficio, 'deve
l'ã'O ser preenChidos reque

rimento!!, de acõrdo com o

modêlo publicado no '"Dfá
rio Oficial" de 22-8�96L

_'

A "Rájio Diário da Manhã" não foI objeto de nenhu·

ma. solicitação do Governador celso Ramos ao Presidente
da República, como mentlrosamente afirmou.

O Chefe do Executivo catarinense, desde que assumiu

.J Govêrno, tendo conhecimento de que essa rádio se

.lmenezou, contundindo liberdade com licenciosidade, fa
zendo oposição, num linguajar que ofende a educação e a

cultura dá nossa Imprensa falada - ignorou·a simples
nlente.

Se os seus programas politicas refletissem o pensa
mento oposicionista, em termos-de gente, por vigorosos
que fossem, também nós estarlamos a gosto em considera·

los, revldá-Ios ou aceitá·los. Não nos sentimos nessa abri

gação, face à. Unha escatológica da emissora, das suas in·

trigas e das suas Inverdades, urdidas sem a menor emo

�iio pela honra e pela dlgnldadp. alheias - prova do pouco

apreço à própria.
Com o pais e o Estado ameaçados pela crise que os

levou até quase a guerra civil, por que cargas de âgua o

Governador Iria preocupar·se com três ou quatro raivinhas,

apalhaçados seus destemperas verbais e .!em a menor re

ceptividade no bom senso popular?
O que, por certo, eles queriam era isso; a intervenção

para poderem explorar o papel de vitimas.

Por falta de cumprlmenkl de dispositivos legais, à

época, foram suspensas diversas emissoras no país. Esse

deve ter sido o caso dessa rádio.

Que continuem a ludibriar seus ouvintes. Que persis
tam nos insultos. Que se envene:lem nas ofensas e se

lambuzem nas Intrujices. e na mentiralhada. A revolta em

que vivem basta para alimenta,r�lhes a raiva pobre. O

mau gosto do estilo exige isolamentos. A vontade, que não

desceremos, senão para o diálogo democrático de educa

dos com educados.
UI'·c.� clt> ódIo não detem as <:aravanas. E as mentiras,

sendo t (la !�engJ(':t,'1.n"bAfu '!e1Hpre venclàâs peta: V;l'-
J

�__�__� �..�.__

Continualldó a desenvol
ver as suas atividades e

atendendo ao reclamo de
muitos anunciantes da Ca
pital e outrns principais
cidades do Estado, a WaIí
Publicidade dedicou-se ao
ramo de painéis de estra
da e cidades, pois que
sempre que uma firma ca-

���ne;��lICi��I�e:si�::t� ��_ Comissão do OCC
�:r �'�r;����:��esa d�ec;:= gratificação
ranâ OU Rio Grande do Foi recentemente deter-
Sul, o Que ab!;olutamente minada pelo Governador

f não cOlld�ia com 'O ritmo do Estado, a fixação de
de }rogresso de nosso Es- gratificação no valõr de
t.. do. mil cruzeiros, aos membros Com destino a cidade ao
Tendo iniciado há pou- da Comissão Julgadora do Rio de Janeiro, seguiu llU.

Co mais de 6 mêses suas Departamento Central-de manhã de hoje pelo Con
a�ividades na setôr de pai- Compras, 'Por compareci- vair da Cruzeiro do Sul o

néis de r·ua,. \VaIl-Publi· menta de sessão, receben- JOrnalista Martinho CaIia
cidade já ê a firma, Que do o presidente .da referi- dq Júnior presidente do
pssue mais placas Insla- úa comissão, a gratificação Diretório Regional do Par
ladas em 110s88 Capital e especial de ce�t'o e. vinte tido Democrata Cristâo,
muitas cidadês 00 inte- mil cruzeiros por ano para juntamente com altos pró
rior, numa demonstraçao representação, Ao funcio- ceres pedecistas a fim de
evidente do presti�lo que llárlo que servir de seere- pariiciparem de uma reu

recebeu das anunciantes de tárlo cabera uma grat.ffica- nlão partidária COll".. l'e

Santa Cataflna, esta sua, ção de quinhentos -crUZel- presentalltes -{los divel"sos
Illlclatlva EnCOntra-se de· r fl As despêsag decorre'n- Estados, com o atinfi MI

llor> conta dO��c �llEl,tro a�Tra1Jalho\ Llep!.l-
__

"

:_
-

'tado Fel'anco- MOllP.ol'O�;l

.0 Partido Social Democrático convida
os correligionários e amigos de VIDAL RA
MOS ,JUNIOR, para assistirem à Missa que
manda celebrar em s�ágio de sua alma, no
Altar Lateral Direito da Catedral Metl'opo
litana, pelo transcurso do 7.0 Dia de sua mor

te, dia 21 às 09,00 horas, Aos que comparece;
rem à ês!e ato de fé, agradece antecipada
mentc.

JORN. MARTINHO
CALLADO JÚNIOR VIDAL RAMOS JUNIOR

MISSA DE ].O OlA
CONVITE

OS membros da fanúlia Ramos convi
dam as Ipessôas lamigas e o povo em geral

p�a
assistirem à Missa que mandam cele

b r em sufrágio da alma de VIDAL RAMOS
J NIOR no próximo dia 21 às 09,00 horas,
n Altar Lateral Esquerdo da Catedral Me

trKolitana, pelo transcurso do 7,0 Dia de
se

. fal�cimento.. AQs que .,�o;r:np,are.ci1!·�m �
és clato de fé, a!;!adecem,antecipaâ'ani'éÃte.

" :,: ''.íi"

IVC: mos
Foram institui dos :.elo

Govêrno do E�tado, selos
nos valõres de 10 e 20 mil

cruzeirOS, respectivamente
nas côres verde preta e

mal'l'on bl'asil, para co

brança do hnpôsto sõbl'e
vendas e consignações, em

complemento aO art. 57, do
decreto J1. 573, de 3 '(f'e
junho de 1958. Os referi
do!; SêlOH possulrié'- as

;c���� ��I���C�j:�
visõ.·.

---- .__
.

..._ .....
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