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'�ea�a�a a UDi�a�e dos "�ETE": �aóções cuntra Cuba
PUNTA DEL ESTE _ Segundo se comenta em cir

cuias dlplomatlcos prcxímos é reunião de chanceleres da

OEA, uma sensível aproximação da A�entina á posição

ONU �repara aça-o de surpre"sa contra dos zscacos Unidos ameaça a unidade dos "sete" con-
.

u'arrcs a adoção de medidas contra o regime de Cuba.

Um perta-voe chileno confirmou, por outro lado. que. no

tropas rebeladas de Katanga
curso da, conversações que mantêm o, subsecretanos

dos "sete", para chegar a um entendimento comum so

bre a formula que deve ser adotada peta conferência, o

LEQPOLDVILLE, rebeldes congolesas resnon que não podia dar porme-
ministro das Relações Exteriores do Chile comprovou a

�"Sture Liner, chefe savots pela chacina de mts res do plano, "a fim de ����;!�����'�� �;:lg�OSaPr��I��a:�og��P���rd�e,
em sua

���g��e�:�õ:sn::ci�:UhO�� ;::�ri�r:c����c�sue�m !�: �!;es::��; � Ut�o;�:cod:e�� O chanceler Martinez gentlna â postçao susten-

onctatmente sua renuncia tratar da execução desse ganização mundial". �:u�::Y��s�:':e�;�e�a �:� �:��a Ps��� E:!:i�:�a�:,id:Z
ao cargo, informou que as plano, o general S e a n Acredita-se que jzckeown êessartcu a necessidade ab- alguns dias, pelos observa

Nações Unidas realizariam Mckeown, comandante das considera a possibilidade de soíuta de se chegar a um dores de Punta dei Este. O
uma. ação militar de ear- torces- da ONU no Congo, retirar efetivos m.e.tares acordo total e dellnltivo chanceler argentino, Car

presa, que perrrritlrá sub- esteve em ôlbej-tívítle e da ONU estacionados em entre os crtuoos países. Co- foi visto nele, em

meter à Justiça as trepas em Elizabeth'vllle. DIsse ElIsabethville, 'para empre- -

mentando os esforços fel- numerosas oportunidades,
gâ-los contra as tropas tos nesse sentido, o porta- em animada conversação
nmortnadas que atuam na voz declarou: "Se Isso não com o secretario de Estado

previncia de Kindu. rór logrado, cada um dos norte-emenceno. ú e a n

Línner referiu-se também pn ises deverá fixar sua Rusk. com o Qual oonreren
à sua conversação de on- proprrn responsabilidade ctou. ademais, a portas fe

tem com o presidente de no debate geral. Isso sig- criadas, durante a sessão

Katanga, Moise Tshomlie. nltlca que se destruirá o vespertina da Comissão

Declarou que "desta vez" pacto que tão paclente- Geral da conrerencta. Pela

Tshombe atua de boa fé mente foi elaborado". A manhã circularam rumores

Bonn deseja conver

sações com Moscou
BONN, seu partido propuseram

ao governo a abertura de

------- --�-------

,

AANRAJIIRCA, Pene _

Restientes i71dios desta ai-

Dólares do Fisi
,ara o Brasil

.

RIO - O Conselho Exe- tamínes A e D e distribui

cunvo do FISI (Fundo In- ção de leite em pó:

lf1f[T

deiaJ'passeiam
ao longo de

um peque71Q rUa que es- em seu esforço para nber

tar Katanga de elementos

mercenários.
Tshombe prometeu que

preparará uma lista com

Os nomes dos mercenàrtos

que, a seu pedido, aban

donaram a provtncía. de

pois de receber pagamento

ternacional de Socorro ú

lnfancia) aprovou. em sua

ultima reunião, o total de

USS 964.111 para particlpa-

- Erich Mende, presi
dente do Parfido Liberal
Democrata - Que integra
a coligação governamental
chefiada por Adenauer -

declarou hoje numa entre

vista que os deputados de

conversações diplomaticas
com M:oscou, com a conser

vação dos contatos diretos
com os aliados ocidenta�s.
Um perta-voz do mrnís

terio das Relações. Exterto

TAC- GFMZE1R0�80

O TEM
(síntese do Bolet
A. SEIXAS NETTO,

reunião dos "sete",' Argen
tina, Brasil, Chile, Haiti,
Equador, Bolivia e Mexíco

se haviam unido hoje pela
manhã, três subsecretarias
do grupo dos "doze": os

dos gstndcs Unidos. da

Venezuela e da Colombia.

A aproximação da Ar-

de que a delegação argen
tina recebera de Buenos

Aires instruções de endure

cer SUa postçâo perante o

caso cubano, abandonando,

assim, o papel mediador

que a delegação havia de

sémpenhado desde o prin
cípio da conferencia.

BF?,ASíLIA, 27 (V. A.) _

O pagamento do decúno
terceiro mês de sereno aos

trabalhadores, que tanta
celeuma provocou em fins
de 1961, votrarã ao debate
no decorrer deste ano, em O deputada Juarez

virtude da disposição .ce Bfardes, da UDN, d.ecla
alguns .setoree sindicais em .rJt;.esta norte que esta or

leavtVM 11' tM'l�.tb .

�!J�
movImento no sentido da c nêi-tieUlil't.O"mt'Cf.:"
aprovação eo 13.° mês 00- a nte estadual e nos

meçarâ em principlos de p mos meses' nacional,
abril proxlmo, quando os a fD de combater a lnfil-

���::e�;lr::m;nh�P�: tr}ão do deputada Fean-

ci(: Julião no .roeto rural

reeleição - terão o maior dfoiâS e do Brasil. 'Es-

�::�����a;�s a�::dr:�ssa:� tfmos prontos e recebe�

res assegurou. todavia, aos por seus serviços.
jornalistas que o governo :___---_:_------------

--- -- _ .. -- •

Deputado vai Co'!!��t�!,!oU�!�� ,I, '1". f�:rf:::���:�l;:::�],���,Dom Jaime Camarà adverte
�o:lea.::d:::n�Oal�'���� �;:u �:em:,m���:;;I"'L��: sobre lenlal.-va divorcista
c parlametar goiano, que

dentais tinham entrado em

adiantou jâ estar em resé
acordo ao confiar essa mls

��l.�!f�t�_.:l�;:�:I!;;
do.pla'naltt) �:!�.��.:��,1tã�.Jlq. tal
seaundO ele existe' verde- encarr�gado de sontfar. a5

detra .1nQUle'tação. Nos prú ����ç�eos ::ab��S a�e::
xímos dias o parlamentar e Berlim. Concluindo, disse
udenista manterá contac- que era. Impossível prever
tos com camponeses do sul 110 momento a duração de
e Sudoeste do Estado. tais sondagens.

ção em programas no

Brasil.
•

Desse montante. a ím

portancla de USS 508.000

destina-se 'a programas in

tegrados de saude em oito

Estados. (Piaul, Rio Grande

aot Norte, Sergipe, Mar-a-

, ceará., pnrníbu, ",!a
If'"BItfl!", li" '!lerem

eeutados em, looperação
tn Depa.rtamentos do

MInistério da Saude e com

a Fundação SESP.

O restante da verba

aprovada serâ aplicado na

continuação dos programas
de alimentação, forneci

mento de capsulas de vi-

RIO _ Revelando que

mais urna tenlativa'de ím-

�� s��qf:,��(Jpr��
xlma reabertura da ca-

mara Federal, o - caaíeat
dom Jaune de Barros Ca
mara disse hoje em seu

programa radíorontco se

manal que "nem esta for
mula divorcista nem qual
quer outra merecerâ acei-

1· Encontro de Trabalh dores Cristãos: HOU
Atê o momento em que tes e vinculados a Liga Maria, outras Associações FesteJ-os Popularesredigimos ésta nota jâ es- us Maria José, Congre- e trabalhadores cristaos

!::amdeil�;����s d:s S:;a���� �ãO �::�rr;::· ���ão c�� �1����:a��:�doS
ou não ctas

para d."a 31 pro'"x."moEnio Costa; Pe. Tavares: .

����eIF��;!�e���on �e��
J-____________ Das 19,30 às 20,00 horas: 'Queima de

lentlno 'de Sou'a; Améci,o IHISTRO MEXICftN·O fógos de artifício
Meinick; Fran,cisco Rocha N
Raul Sag"; Helu" Gon"

CHEGA HOJE
tedral Metropolitana

• A Comissão organizadora ga; Airton de Souza: Os-

de Itajai. jâ conseguiu reu ���1�0 sal::���:Lea;e�:st�: às 20,00 horas: Ligação do

:�: �:\:���o�e:t:n����::: Nascimento; IAugustinho O RIO, 27· (V. A.) _ O Mi-
.

te a sUa estada, o almiran-
novo sistema de iluminação a Mercúrio da

várias categorias, l1�O fa- . Wan-Dall; Milton Fonseca, stro da Marinha do Me- te Zarmeiino estudarâ a Praça 15 de Novembro.
'

zendo distinção de religIão AntõniO Brassaniri; Anro- c��en:lm�raa���, ��;��� ��:!��l�d:�en:�el1í���:nv��_ às 20,05 hol'á's: Iní�io do des-

:u:e:, f�:a��::eOI���:�iP� ulo Vallart; Silvio Tolenti mingo (hoje) a esta Ca- mercial entre os dois paí- file de Bandas e Escolas de Samba,

do encontro é tentar a

no; Jorge Nelcino Chaves; tal, em visita oficial ao ses, além de examinar, T' S
;

união cri,tã dos trabalha-
Adamastor F. de Oliveira rasil, a convite do alml� também, a possibili�ade de raJeto: alda da .Pra-
e outros. nte Angelo Nolasco de encomendas de navios mel' ça Pereira e Oliveira em, frente á Séde do

��:e:er��raaj:�adocSon�;�� Foram distribuidos mi- �:�te�id��;���t��s dee g�ae�= PSD. •

:�!�OS em suas diflculda- lhares de convites aos. dlri ques, nos estaleiros naelo-
O titulat· da pasta da nals. O almirante Angelo

Nolasco de Almeida recebe
râ o visitante no aeropor
to do Galeão.

Preve-se um êxito abso

luto para o 1.0 Encontro

dos Trabalhadores Cristãos

que terá inicio hoje, na cl

-ciade de Haja!, congregan
do trabalhadores sindlcall

tados e não, das cidades

de Brusque e Jolnvllle. Es

tá prevista a presença de
delegadoS de Florlanõpoi;s.

local: .Adro da Ca-

:Rua Al'cipres�

-,.---------_._._--
arinha do Mexlco pemla
ecerâ em nosso Pais até o

te Paiva,

Calçamento da Mauro Ramo�:
ia a de fevereiro. Duran-

Parte fl'Ol;teira ao PG.
:Praça 15

: Miramar'
:Subida d a PraPosse Amanhã do Presidente

do S. T. F.
Aquisição de Materiais

material em pedra para o

o�e��e����� ��:i��ã�s� calçamento da A.venida,
Mauro Ramos a serem BRASíLIA,-

:na:n:.or���:o d��Cnh:r:� �:i�.�ta:s ��,3�i�0�a�e Feve- Serã realizada, na pro-

ebefe da Divisão de Con- Esta- mesma comissão lo' ;:t :e���a-t:�r�';I�t:�
��Çã:�rei:�' Ch���oal�: designada para examinar 'afail�te de Andrade, no

DiVisão de Pesquisas, Cá'l- �r�;:!!�sp�:ece:onc����c� ��r��:oT��b���lld;�!:r��
CUlos, Projêtos, Normas, administrativa .destinada· segundo a praxe, a ced

Concorrências e Patrlmõ- aquisição das 'esquadria ·monia não se reveste de
mo : ainda Dulclcléia da. ,grades, .gradls

-

e corrimóe maior solenidade. Ao que
SUva. para sob a presidên- 'r Inclpslve' assist�ncla �êcnl M sabe, no �ntanto, o rigl

�la do primeiro constitui-" ca na colocação dos mes o .protocolo do STF, desta
em comissão para, exa.:� mos para a obra "Bloc Ita, será quebrado, talo

�l" e 8�Dtlr parecer sõ- ,

...A��lnlst.ração" da Pen \preço de que desfruta o

�«_' . � �oPO�tl'l:s ,da c:on- 'tenclárla do. Estado a S Jnlstro�presldente.

'\:JonenCl:l. ndl1lill1st.J�iva rf'n1 "abertas no p,róxHl1 Hoje à tarde. na Burd,e
b estlnada ii. afJlli.�iç:'i.o de. dia 2 a� 15,30 horas. ?il.ango, fechada !ln muito,

ça 15

: Visconde de
OUl'O P'reto - em direção às suas sédes.

ROTEIRO DOS DESFILES:
1. Desfile da Banda da Polícia Militar.
2. Desfile da Banda Amor à Arte
3. Desfile da Banda A Comercial
4. Desfile e evoluções da Escola de Samba

Copa LOrd. f .,. -0\
5. Desfile e evoluções da Escola de Samba

Filhos. do Conlinente
.

6. Desfile e evoluções da Escola de Samba
Protegiaos aa Pncesa. '

Prote2ido& da Princesa.

será oferecido um coquetE;!:l
ao novo presidente, pelos
luncionârios do ,Supremo
Tribunal Federal.

Médico para o

Posto de Saúde
O dr: João Conrado Leal,

foi nomeado para -exercer
as ftm_ÇÔes d médicb ®
€'xercicio no Posto de Saú
de de Cricíuma.

Dia tOa conven

ção do PSD.:
Curitiba
CURITIBA. - Foi deCini�

tivamente marcada para o

proxlmo dia 1.0 a Conven- O Departamento Jurídico
ção Municipal do PSD, na do Centro Academico XI de
qual serâ escolhido o can- Fevereiro da Faculdade de
didato do Partido â suces- Direito, promoverâ em
são do sr. Iberê de Matos. Murça o primeiro Juri si
Até o momento, apenas um mulada do qual partlcipa-

�;.n��i�l�o RI:eeir:.pr::�ndlt�eu� rão os Academicos
.

Carlos
• R. Pinto da Luz e Marnio

tal' do Departamento de B�l'ros que farão a acusa
Aguas e Esgotos do govet- ção e os Academicos Antô
no do sr. Moisés Luplon. nio Fernando Amaral c
Infol'nla-Se, por outro Silva � ,Carlos Ronald ScIJ-·

lado, que a bancada para� mldt que 'atuarão na dete
naense aproxima Conven_ , sa ..

-

ção Nacional do PSD, a ser Especialmente convida
realizada em Brasília nos do. presidirá o Tribunal do
j)roxlmos dias, assumirá Juti o E.rof�ssor D,aIDlO

Basto,';_ Juiz. de Direito da

Capital.

tacão dos catollcos instrui

dos, convictos e bem for

meeos''.
Prosseguindo, dectareu:

"Se alguém se disser cato

ncc e não formar nesta 11-

nha doutrinaria será por
falta de conhecimento de

nossa religião ou, pior e

mais culpavel, por colocar

a fé abaixo do sentimen

talismo e pretender a so

lução de problemas pes
soais com prejuizo da mo

rai e do bem social. Não ve

nha tambem ne*ste setor o

IIberallsmo religioso abaftu'

a crença nas doutrinas de

Cristo. Ou aca tamos a

Ig,reja como ela é ou a de

formamos perante Deus e o

mundo".

Acrescentou o prelado
que o referido projeto, que
tem o n. 1.8tO, em 1960,
pretende "um divorcio dis

farçado sob o rotulo de

anulação de casamento,
por motivo de erro sobre as

qualidades do conjuge",
perguntando: "Ora, quem
não percebe a facilidade
com que algum apaixonado
por outra pessoa descubra

posteriormente no conjuge
supostos erros essenciais?

Quantos alegam para o

desquite jâ agora apenas
Incompatibilidade de ge-
nlos

Conclamando a se ma

nifestar contra O projeto
:'os q,lle a.tnda se têm por
viVOS e�'at�tes", assinalou
dom Jaime.
"Jâ que se argumenta

eem o silençlo de nossa

parte, mostremos â Cama

ra dos Deputados qud não
concordamos com e s s e

malfadado projeto, Injurio-
so á dignidade e decoro de
nossas ntmíllas. Assim pro

cedendo, estaremos fazendo

uso de um dnelto que a

Constituição Federal nos

garante".

Homcna�em a
JK: �oie

RIO, 27 (v. A.) - Os
musicas cariocas oferece
rão hoje, um banquete ao

sr. Juscelino Kubitschek

por haver criado em seu

governo a ordem dos mu

siCos do Brasil, que comple
ta um ano de fundação.
Q banquete realizar�se-â

ás 21 horas e a ele de\'erão

comparecer como convida
dos o presidente João Gou

lart e o primeiro-ministro
Tancredo Neves.

Entre as outras solenida

des programadas figuram
# inauguração do primcil'O'
bar da entidade e a cntrc�

ga de certificados 'de habl

IItaçào a musicas não di�

plomados.

Juri na Faculdade
de Direito

"
..

- .--,: •.�

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Gerente

Domingos Fernandes Ih! Aquinu
Hetlalore&

Flhio Alberto de Amorim e l'!<Y/l110 Modo.
n,·dll,or('s AII,iliarco;

Antonio ft'ernando ,1" Amaral e $il,a -

Sflveirn Lenzi,
(")labtn\(l!)re�

Pr()[. H;\I'rr i ..os l-'i'I,(\ _ Pr ()�v;dcl(\ hod ri-

gnvs Caol·,t] - C'i(1 t:(1t17.aJ,':l .- Dr, ,o\kidee
Abreu - Pruf. 0:11")1 d'I�<"a _ :-.r:tjo]' Pr,I'
f(II1"O .luvonal - P;·. ;\lil1<;n Leite da Costa
_ Dr. Rubens Co-tu _ ,;'a1t<!l' L:u;,re - ltor:;
;\fac!HI'!(, _ r,:l7.al·" J;:,r1olol1'('11 _. tlmur (:\'1'
vnlho - Pr"f. 1":111:0 I'crll;':\oio de '\r'1t>jo
uu-tt ,

- A, �ei:;/l1I xcuc
DEPARTAi'llEN P) ESPORTivL

Colaboradores: rnversos

Itellrei_<CHtanl�'s
Repr<'"pl\!:t,'-'''''' A .. �. L:II',[ !A(b,

Rl(, GH' RU:l ;::<'II:lCkl' n:ln'a� 10- :,.0 '�ndar
Te!.' 2�-.-;r'-2·1

;::0'''' P;,!!I(, - l�n:l ('Unia 1:;;7 _ '''1111. :,2
!'iirlo _"I('''"I'c - "I:{);'.\L - 1'1';le;[ f'. Fel:-

i:l1wI.3-I'IlII,i, il- "d.: i-!·iO
,"�"llt,.·� I> ,·'·rl"l""'''<l!)(i'-':I�C."' ''1l "'\0,' '), 1'lU-

JOSE' NUNES

Chegou-nos às mi\os um voiume do renomado

poeta catarinense, José NUlles que ago:'a desponta: em

sua cintllantc e promissora juventude, na alvlll'{'e(lJ"

-Ie sua eon'"('!'a Jited.ri:\. com 1<('U belo livro. "Af:or

rcntam:lo RQ�:l,i' u pren(llwlo clr um brlllnllte pnrvir
nas Ictl'as 1:ntal'inen�('s

O:; nos,';os aplaus<',s a e8t(' moço de U: uIJici que,

não obstll.ptc sua pouca idadc, vcm a Cl10brl>cer S'J·

brcmanl'lra a literatura dI' nossa terra com umn

obra digna dos malore" cneomlcos, já q\le seus ver

SOs. seus poenln5, sel.S sonetos. iilUIS poesias. deno

tam ümn aCUl'<ldn c1nl'ivicléncla, dando sobejas c e

loquentes pl'Ovas. de excelcnte vcr�ejad()l'.
ObsequiOU;.I10s o auto\'. COtil requinte de cava

lhcrl.�m;), um numc'O de 1-iua obra que esta fad:1da

a alel'nçar amplo suce!;.,;o.

�om inusitado entusiasmo a pRr de uma desu

sada satisfação. el�vialllos ao jovem {'scritor o nosso

mais encoriliásjicu apóia, forl1lulal\uo-ihe o mais re

tumbonte êxito na lItE'ratura eala:·inense.

.�T<
ENLACES MATRIMONIAIS

VOLNF,Y I\1IUS - i\II\HLENE OI BERl"ARIH
,

Constituini., Sem düvld:l acontecimenl0 ::mciaI rele

vante, o enlace matrimonial a se realiznl� hoje, as 16

horas. nesta capital. na Capela do Divin,) Espirita 3[1n

to, do nosso jovem e distinto conterrâneo Voley :\I:u:u�o '

!\IlIis, fllh!) do sr. Abelardo da Silva Milis e de su:::. exma

espo!"'a dna. Natalia Macuco Mitig, com a prendada srta.

Marlenl', estrcmosa filha do sr. Fannaccutico Nelson Di

Bemarc!l c de st;.a exma e.�posa <1na, O?U Pessi Di Ber

nardi

No religioso scrvirii.o <,om.) tE'�tcmunhas. p'Jr parte
do noivo, os seus Geultores Sr�. Abel,arelo da Silva Mi

lls _ Natalía Macuco Milis. o SI'. Nagib Daux e Senl�()-

1'0., e Sr. Antonio Silva e Zilda Daux: por parte da noi

va. Dr. Nelson Di Berl10rdi (' 8('01101'0.: lndustrial Eli

zcu Di Bernardi e D. Maria P(\.�si, S:-, Jo.�c Di Bernardi

e Senhom
.

Paraninfarão o ato civil, por parte do) noivo, Dr.

Zani Gonzaga e gcntíllssima noiva, sr. Valmor r-,'Iilis e

Senhora. Sr. EdtH\rc1o R4<;u e Senhora, Sr. Haroldo Pes

�i e Senhora, e Sr. H:1mHtull Adriano c Senho-a. por

parte da noiva o-Dr. Léo Mauro Xavicr e Senhora,
Dr. Mario Laurinho e, Scnllom. SI\. Altnmll'O DI Bl'rrlá-.
di e Senhora, sr. \'ihnal' Vaz e Senhora, e sr. Luiz Li·

ghetto e Senhora.
I

Os lloiv'ls recehel:ão os ('mnprinH'ntos no loeal do

ato. a Cnpclu d'l Di\'!no Espi:'il > 9:>.1110.

O ESTAOO {'tllnnrimenta o JOVClll {'asai f'Jrtllula:1do

votol de pcrenf's f:,]jeidadcs, (' se ('ongratula com os

dignos GenHpl'cs \)E'10 [l('ont('('lmento.
1.1.:'('.'-" "'WGFH-S - lUlA 1lI'f1'RICll

,

No Sflnt.mlrÍ3 de A�a1l11J\l.ia, "ln Brusq_ue, conirairá

nupcla'lJ hO.k. ils 17 hOl:as, l'ivil (' r('llgiosamenle, o nos

so pl'e�.t\do contelTânco S,;-t, Dl'. I.\ll·a,; Wiggers, filho do

Sr. Antônio Wtggcrs e exma ('sposa dna, Elizabelh
MeUl'Ct Wigger.5. com a graciosa e prendada srta. Ir�.I,

estrelllosa filha fIo Sr. Guslavo Diltrich e exma dna,

Dortlalina. Flor, Dittrich, residentes naquela cidade.

Paraninfarão o alo civü c religiOSO, pm' parte do

noIvo, o sr, Wilson Morclli '!II srta. RosIm Dittrich e: pot
parte da noiva, o Sr. Gusta.,.o Dittrlch 'e, sua esposa dna.

Dorvallna Flor Dittrieh_

Ao jovem e distinto casal as felicitações de "O ES

TIDO", com votos de' mulLas felicidades,

/-----
--

i.1I
I

'OS PartidosI
I'I I I

I

\
o "Correio da Ma"Plá" soee-se a.flrmar, sellt rc- cresceu para. além da. ado_

do Rio de Jm/elro, no �el! ceio de ".'·(fI}'f'I·ar, r1'le a tescéncre de 1945 e do tíêr ...
editorial do di" 2,S ,l.)). !1mmte mni·;l'ia dos pes- te com os militares."

opro!:eitando (f emtmlagr!1II srdista.� ti {(II'O!l'l'cI ao E mais esta, la1}irlar: "ti.
do 1I1(1).íjesto do G1'.ll·::ru(l. 1)1"f'sideflr'!a/imllo. M;'1 s vida pública bmsilelm estd
dor J'.fagalhâcs Pinto, ano. Q11t1:1/àll I) Sr. !1{�cclino cheia de tíccões. e a 1/Iaior
liso. o contl'0rtttTnen(o dos Klfbitsch.f'k- fulu {'I/! reter- de/as é o sltfrugio univer_

I 1>al'tidos 1101iticos nacto. 110 ao (mli�o rrqlme, ticam. sal. num país que a mzlade
lIai.�·, com o ,�ltgestil'O tHu/;.) Irio�, (III;' hOll!l'qr:!I!cfdade da populacão adllUa não
de, "Ocaso dos Partidos". ideológica é esta?" t>Ota.. porque é al�flllabeta.
Ferindo frontalmente o ·Não, dfrem�! m:!Uo do PR filas em que os (t/wlfabelos

(I�$ltIlto, di:.: "Na t'erdade. que c cOI!."en·nrlor c lrado- sdo complItados" pala cai

a rmidndE' "al"idril'ln e a Ilalisla ao mr�I"n leI/11)'): cular (t represen ação ,)fO'�'
consbtencia IJ(lrttd'Írl(!, são Il(:fIr do PL q�I"· (O lamenlelr dos Eslarl(l,� do

110 Bnt�H. mlto.,s. O.� sewt- mellfarislfl (> Norte e Nordeste", E /I/la·
dores e d""HdtH,t).� qtle 11111- IIIUnlrJ 1'-"'i'1)'>, /'1"/1 dI) 1'0.1"- Úr.a o cditorlttl (·01/1. uma

dmn ti-e 't'(frnac! (")1110 de UnI") d ... Rn." ·"'W'.'l '1"/'.) PO- lamiJadcL ,�/"(t os maN/('OS l
call1l.''([. sâ') IllOrnhlH"te PU1(1f "IH' �I';, I' • .,.,/n,· ... do jani-,lUo: "qll€

RC)CIII�ct)lltiellál·e'�

..
"0.'

.'l"r.iU},'.
"'

.•
;

..... _'.�1.''' ..
<,�:11t1 t!i1!(i�élll" sub.�til:!:ctos 1)01' purUllo

mctlle rndl"�;(II'r dl'frnrf.·- R· ·fJ fl I" 7'n f) 'e e es· t:erd(l�eiro,�, mail não 7Jelo

;��;J:�;:�a�l�·.� {I�I/';�:: ri: �:::. ��;C'�,�-::'l '1";':,�:7�,:�sd: �:::;';fI:'�;�;'CHf:r�o :I'i�::��:
l)(>tWlo>", . <('{'r> /I" ")"rrl, '.' ('I; 'I1r",_ Iwa,'. que e () mais per/go-,

Ê mnis cf'p"'''' --Pp dfl cr "�;l ",,, r, sr:nE.vI':. l-� 80 l"jlO de 10cl(}.Ç". '

('rlI/ICl"'''r r'lm {I UDN· t>.� 1 llíl11: '-i'·i',l.a." l\ó�, tCIII'lS Ollfr(/.� coisfI/l
rr'tl�,..�(',!f(!'f{! 1)0 f)'lI'énlo e r:: ""I' (l'f.'cl1Ifc Oillr/'l: "O li (I('res('elllol" 1f(i�8.� 1Ilara.

,,�tri. 1/ll,oir)sa 1)'(I'a NA"" rt"',.. hn'!" ",,,t·,,.o") '11li'" nào t'ilht1.�o edi'oria' inc/lI<il'e

(>(1 g()1'ei 1!D. CnTl!(). sã'! as 'lll(>�li/ÍlI('''!(lS cha- (IS. di�("'('7}ânri(tS p(!)":j(/á-
1'[er('c{1 1/111 lI"ónío 1IU/c/eIS 7V,lí1irn';, mas os rias (/(l n"l�M reglilo. Mas

filiem fip' Ç'OP{)Z (I� df"('''- 711'olJ'el11(l-" c('f)Jnhnicos e d('do n esp(lro que l/OS é

I1Jri,' (I ;1,'t!' i�(/rl(' 'l/{ti('(I :"'e"l(;g;('��. Os /)artido,�, perm!lfrlo, (/"ixaremos 1J(lra
';f/ UD"I _ r"HlllOllra - p"11'h�l. e""Il1/(l7n e�lri!(I- outra (\{'(I:;iâo.
Sir" Pari',." rif! V:"'· _ men'e p"'í t('fF, 110 s?ufido

���;:�iO(1: d�D�âr. s �:� :::�:';I:�nti'lll(1ri d�.�s(l 1)(1-

tro.�".
.

"Á'enhu1I1 rI".� llOSSOS

pa.r- RimTi1jjjj-"E () P"i/)? ("11'" .711 o t7[1r!.� tem irle'l/o[/;(I bem _
Gm'erllnr/.""lr rie Goi., C01ll definicla B(/.�t(/ citaI" a

o� �Jessedislas fI ichos.2 UD/'-.'. o-on::.(>1a (//w nunca

Sociais

Tb;s Helena marcou casamenio - A eleçan'e senhora
Neli!a Marilz recebeu para um chá - Jlna Lucia heje na

Gl!alla�ilr?<
1 _ "to-e.'i.iP.::m Bor'ne dr Ouro O n",_ 11 Realízou-se o enlace matrlmo-

!;cmbargador e Sra. Henrique da Sliva nlal (:3. s�'nhor!ta Catarina B. '-1nl'tin�,

g'ontcs _ O nust e cá sat 101 alvo 0<' com o senhor watace Jose Vaz - te

.�lp1UiC[lUVaS homenagens. pelo ceucâo aos eonv.dados dci.J-se na �e;;j·
cõncrn dos pais eh noivatr-ctmcnto.

2 _ 1\'a. r�sillcnd:t do ea',,:11 sr c sra

I.u;� {r:h':lllljJora( sua Filha M:uia. de

Lnurrtes rccr-pcícncu t:olwid:uli's para s uu

.... Ia' (\,. (�I·in7(· :1.no'·- C·.o1II1�1l""N'U ;J

L!ntrl:i!l"';1 ,1:-0'''1<1 mn ., I pHt.l ,I,

\ ;l,O;\'cN<:triante ClIcalltou. aOS convida. ..

E�ta ':;I'ndo C.�Pl'l'ado em il0SS:l

Cirlude o ilU�1 rc ca.'·a1. >ienaclor c "c-

�Cllh()l' c senhOl":t Romeu i\iH,'cil'a. pais 11:1.

5 - Na U':ita d{' hóspedeS d('l Oica�'
Palaee IloteL o ministro Paschoai Carlo.'
l\Iagm,

12 _ 'rnats Helena Gocldner u rre

hul anle que r m 1!.l.'iS 11<0';11 o mais CO

mentndo ""<;\idl1 do ano. mareou en-u

mentol com o senhor ).!::o\u"I'o Hun"r'
Cap�l1�, Aos nnivns 1I'i cunmrtmeutos de'
reoutccmcntos ::;.n'_:",

13 - Il,'o,," e, .,,, Z,n 010 ca'

I
\(,'ho fc�to?Jou Idade n::ova

,.
.

II _ rr(l('(' '(',I! " SUl I':lulu r

In IH li II n '"nh 1 a �I·rh.lcl (apl..:.1l ('n'�
\ l'lta :l �'[('-o l:lr I �'f'

15 - A !l\-\I�tr -, ... Com lcl, T,'ll1:l\i
T (do<:. Fllf)� em dp f e c:!.. 1'11\:1<; as,'
lcai,,:lr ,n na" a (' 0:""1' m1,tlal,\ a

n'l(II'J\··,h ,,>.' �.,r; "·',-..rr 11' e tct'iClos

pa.:\ra o proxlll1o ll1verno.
, f

" * t
lG _ ,'lilu 'inhi:!lI\'l� o ccrto: Alg'II(�1l1

l"ecl'beu h.!efOnelll� �n�c!"lHlciollal... I'17 - A "Chez Moy bout:quc". na

festa de ontem nos ��dõ�s do C!l.:.be qoze
de Agõsto, 'JLreceu a mais animada se

nhorita, um belissimo presente,

6 _ Tamb�nt esla sendo e;>perado 18 - O assunto em sociedade é a

em nos�a ciàad(>. I) ekgan!e ca�al Paulo esperada "Noite do Picrrot·" fe�tlt QII€

K....nder Bornhausen (h'ctel. acontec,;,rá em hlack-tie c lindas fanla-
7 _ Recepcionou em sua luxuosa sias, jlOs saliícs do Ouerênci:t J'alacc 110-

residência para um Chã. a elegante se- tel.

nhom Nelita Moritz Verdadeira parnd:l

,

(
.. 'lÍnpio", Ih, <":··!\ta ('a,[ll'!l\;1 ,
, ',\:::�;.l::l;i:��,n�.<;��::!!tf :"1'1"':01' dp ;,(·,,,·dl' ct>m f)

�
, t\�SJ"\'_\T:'I:.\ .\'\1 :\1. - .'r·� 4.(·00(1,1 , \ll')'� lrineú Boh111al!�en _ O c,'�al

, \ 1':\'11,-\ .\\TI.S,·\ - ('1'.';: ,!l,pt)
• Eo�'nrilu�en será :'cpepclonado com m·)

\ f)ir<'('iw !l:'w �t' l'I'''''''/h,ltriILa :'''lll� �,m-

I
,'lm.nt:\do e .:!cg"n:e jan':u. por um• cl·rll .... l·:nllif!'''' 1,0_ ar!Ii!I' :1 .. �;llltfl"". II

, >. ...... _ '" ...
-

I
'''''1'0 d, "n<"".

r
I - Marcada /lar:1 o dia dc'f. a o('n-

,!'I' ;·�;),am���.�a� ���,;��:;:l�'��'���a;�;�i ����l':�o,�
('CI"111l)lIi,\ rdit:"!o":"L h"'l1 cllnlll a r�e!l("w

(lOS l'Qnvidatlos $Cnl na rcshtcllci;l. 10

I

dI' elegância aconteceu na I'esidêllcii;l -10�

Moritz. cnm f) mnvlmelltmlo .Chã.

\ )
R _ '\ó' senhoritas LCllinha Bauer e

i'\larilenc P. Oli"eira "ão aC!1ntecer na

:C"Ui do Ouercncia I'alace com Pierrot e

muita elt<l;":1ncia.

!J - O brotinho Ana Lúcia Fle-
1'\;lW I'nic. ri'\. hn'n rlia a Florianópolis. c

boa tarde Guanabara.

10 - Circulando CllI nossa Cidade o

pr"ressor Sah'io de Olil:cira, que no v.,,

lado da Guan:ibarn ocupa elevados ear

Il'h II"-Iblicos. O prore!>:>or Sah'io de 01ivei
ra é jornalista, e lambem pessoa de alLe

1l"1,.\lgH) nu Tea(l'u Cnrfu(',:,

19 - Na cidade de T:;ucas realizar·

�a-I�:, I\[�: t�i�:�'l�'l°seàlr:t���I(,(U�l�l'tj:'
cl1!t�l'a do}Estadll, Deputado Attillo FOI
tana. será rccebid'l naquela cidade Peje
dr. Sebastião Van?;as.

Vi�(J!'20 - T:lmbélll a bO\lliqu{' Jane !\ln,

djS ofereceu "(Jara iesta "Sallll:ules cle
i\lOllUI" onte/ll nus S:llões 110 ('I\lhc IlIi'lI
de Ag(J.�lu, um I,rêmio ao Il1llis :ll1illl.ld,
caval,heiro,

21 - Na próxima semana circularei
na praia ele Cambc.'l'iú. a convite de "a
sais amigos.

PENS,\:\fE:\1TO no DI,\: ",\ \':lifll"\clc

.-= ===�==""""=SS""...""'.======
muitas VC:l:Í"s ('{Induz a derrota.

MA'QUINA DE IMPRESSÃO Declaração de Principios da (. R.
RIO, 27 IVA.I - A Dc- gem de classe ruml a {)

claracão de Pinclpios da. vo brasileiro, docum o

VT Conferencia Rural Bra- que foi assinado pelo -

sileira só seni dlvl;lgaàa sidente da CBO e
dentro de alguns dias. Is- presidentes das fcdera s

so porque fol'!l.m apresenta das assoriaçõe,' rurais.
das numerosas emelldn� ao

documento basico e�ab()ra-I
'"--T-n-HA-S-.-T-lj-O-L-C-S-t.do pela Confedcraçao Ru- -

CAL E AFtEJA
1'11.1 Brasileira. o que

illl-llRMAOS mnN(OUR
pediu a realizaçãO da j'e- C"'� & .... O"AÓ 10:;1"
dnç:lo finaL F'ol. enl.retan- ...... 11-:.0 CI.ü'"TC c- ..... , ..

to. aprovada UUla mensa- -
-

-- .,-,._-._,-_._ .. -,_ ._-_.-�

Designados Delegados de Políci
Por ato do Governador pectivamcnte exerCl'I'C!\l

Celso Rámos foram dcslg- funções de Dclegndo
nados os ,�rs. L�uro 81.ld- Policia nos munit'ílllos
bl"l"1ch. Pedl'o Costa, João cump'o Erê. Videira, Ma'
Manoei JoaquIm c Avelino Vieira e PenBa.
António de Souza pnra "cs-

rj"ri:tnup"li�. :,-I,li'!

atarina Reabilitação

Artigos-que são a Vaidade das
Boul1ques do Rio e São Paulo em

Florianópõlis
"Ver para ('1'er" é adagio certo, Dlariamcnte é con

firmado na vicIa prática.
Há dias chegou a Florianópolis um distintísslmo ea·

sal. O espnso veio assumir a chefia de um departamento
autarquieo. l'nqnarlto a esposa dedieOll os primeil'os dias
á procura clt' lima bOa casa para alugar (aliás, um pra

��lc1llal, 1'::" id"n'ir::lI'-se como o m{'io IOf'al.
\'i"'i,Ol1 l. mbrm o nosso comer('io 't, como nào pode

ria deixar de ser, visitou os Estabclf'cimcntos A Modl'lar.
dos fluaIs já lhe haviam falado. Ali fez as compras dos
mobilia.dos. t:lpetes, refrigerado!' etc. mas foi na .,>ecção
de mod!\� que t('ve a maio\' surpresa.

J.Hnaif' j)l'nsal':1, confessou, encontrar em tamnnha
as ll1rlhoH'.'; e máximns :lt�l:'\lidrtdcs da moda,

que Scml)!'e fom das ll:ais famosas boutlqu(),� de
Cop:l.f'aIJHna, f'nl;ontrou. na A Modelar tudo aquilo que
nes.�as ('omtitlle motlvo de vaidade: Os mais lindo.'; ves·

Udo.�, 05 1ll;':1i originais conjuntos, bolsas, colares, blu
sões. mail!ots, ('\t'. {'tc. De tudo. a úllima p'llavra.

Jalllais pen�:'1.ra i.,>�o possíveL Mas n:io há como "ver

pllra {'rl'�·". Rim o Comrrcio de FlorinnúpiJli� n:ld:1., na·

dn fica a dev('l" au mclIlOr comél'!'Ío elo Rio ou de R. Pau·
ln.

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

OS "'ALDO MIt'.O

ORQUESTRi\ SINFÔNICA DE FLORIANOPOLIS FoL
realmente 1l1:1ls uma grande noitada de arte (l que nOll

proporciono,n a OUlueslra SinfónIca na oportunidade da

r,f'alii-:;l.çào ele mais uma' de suas apresentações,
Aliás, cada vêz que o Teatro Alvam dc Carvalho abre suas

suas oortas nara' receber o grand� !lúbJlco florJanopollta
no :lal'a ou':h' e al)laudil' aquela o:'questra, que jà �e tor

nau o !'onto alto dc nossa vida artistlca e cultural, jâ se

sabe que a gpntf' \'11.1 assistir e !}assar uma t'=rande noite,
toda ela chrb. de encantos e fugas tão necessários para
nne.misar e��:'Is horas agitadas e cheias de 1)l'oblellla.� de

a.�pê("tos illteil'iun('ntc materiais, que dominam nossa

Vende-se uma móquina de impressão de fabricação
àlerrõ

...
marco Fr,<lukental fcrmato 56 x 73, próprio.

poro !mpr�ssâc de jcrnais, Revislos, Livros etc.
Vêr na Ruo Tirodent�5 53 entre 9 e 11 horas

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

ELIXIR DE NOGUEIRA
o GRANDE DEPURATlVO DO SANGUE

QUE ENGORDA E FORTALECi;

A venda em todas as Farmárias e Droq-:trla,:: :II) Rra�!l

ALUGA-SE CASA
Alugo-se uma caso o Ruo Júlio Mouro na.

trotar no mesmo.

,

26, O

lllen�e.

Foi eX:l�all1e'n(e Isso que todos os que compareceram
!la teatro p�ra mais es:;e �ncontro ma\'('ado com a boa
mÚsi('a. ,�entimm com verdadeij'a euforia.

Não há adjetivos de que se possa lançar nlão comO
recurso inleipl'etativo para dar um" descrição completa
e exata do que foi o memoravel concerto.

Cada vês melhor. cada vês com programas mais di·
ficeis re"u"rem'to maiores responsabilidades perante a

seleé10nnda a::;�lstcncia. ::.

Os aolau"os. l}Qr('>m, disseram tudo,
Falaram da mnnclra como a platêla recebeu o \llag�

nífico e�prt::i.culo musical. E seus apausoli. foram endere,
�ados desde o Maestro como a todos Os componentf's da
ol'(]uestra e dirIgidos a todas aquelas fip;mrts que de ou

tros Estados vieram trazcr sua valiosa contrlbulç5.o para
maior brilho e completo êxito da estupenda noitada de
arte musical.

Os comentá.rlos que se fa2iam lógo apóS" o concerto,
unanimes, sinceros e justos no elogio â Orquestra Sin
fónira, a meu ver vale muito mais do que esl" sImples
f'1'ôni{'a e estão a pedir para que esse punhado dc verda
deiros herois, que com tantas dificuldades lutam, conU·
nuem sem esmel'ccimenw, porque agora não pode hnver
mais pal'lHlas.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



1,lll)rlaIH,II;_,II�.

IlO.m II ImTt\JAJ': "F.NCONTRO DE TRARAUIA_
nORF.S CRIST:\OS"

TIoj!' na cídncle de Itnj:\i os olhares das ramütas
I'rlstii.s el(' Lodos o.q Estndo estão voltados para cidade
pralnnn que t('ni. romo palco o "Encontro dos Trnbn

111:\(10 cs Cristàos dr- nossa Lena. purt ictparào oeste
conclave ns scnutntcs cidades, Ftbrlanópolís, .rotnvn
Io. Brusque. nlérn de convidados especiais

zstn C01\1I1ft ctcecjn a lodos os delegados como a

eormssâc O�l{nnlzadora feliz extto por êste tão gran
de aronteetmento para os t�abal!llldor{'s cristãos ca,

{n rvncnxcs e que Deus uumíno as ídólas destes no

mel)S,
St\J,\'E OS T'{,\U1.I,IIt\OORf.S ('RIST,\OS

('I\TAIUNF.NSF.S

ENCONTRO r \I{.\ THt\H.\I,'t"I)I)Rr.:.� VISCULADOS
OU NAO A SINDICATOS

Rein,,-,Io Fr'ln"l1
rlr>�"",,'I"l'fl..., ""!l�-I" Inte ';'��f' l''l melas trn-

ba'tv-t .... e'sln1\cn'" c!r� r-toor'es de Joinville, Brusque
r rt";�,í os o-enarnt'v-» )"1"1'0 o e-t-ont-o dr- trabalhadores
crlx' i" 'l� 0111' �e l'''ftll)',''' -' �'" T'" ;"1 '" .... 'r>

f) " ....... ",,,.,,, foi In''1''',,'lo rll' '1'''''''''1 .. ,.. rl� T"1lba1h".
('"re� Cr;"lii',�". v1nf'n'w'lew 011 nii'1 n -"i'lr{ic:lto�. e rle
amocs os sex-.c, f' torto n trnoatho será visar em p-fme!
ro plano a unvade r'r�tã entre «radalhadores.

o e'1('(lIlt'··, (]f'"I"'" I'cr divid!cl0 rm dun.s s('-"�õc",
renfio HM'I. nn''] m:mhã. �"m"ntl" I)nra os delegado�. e

"""vlrl[lr'c� p�""",,,,� " f')u1rn n t.,,.rje para os trabalh'l.�
c!('l'r..; P '1 "'1"0 f'Pl I!Cr'll. em ]'pr!nt, aberto. onde rt>\I

ll'r-.�c�fi ... vAr'o� dplrgaelo�. e'far5.:I u�o da palavra. Tam
bp1ll ('�t'Í. d('sl){'rl:mdo grancle lnterê<;se a noticia. vin
rl11n,'a 1)('!P. jIlH)r"'n�fI. dr 0\1(' o sr ,To�.o Nascimento. da
,1clegnr:lf' (1(' .T'l1nvillc. fftrâ uma belíssIma palestra sô�
bre a Encíli('a MateI' Et Magi."tra,

Para fi se��ão da lurdc foi <,,>colhido como convida
do de honrn o Monscnhol' Vandelino Sacramento, cid,
Vigário d(' Penha, ex�vigúrio ela Parõquia do Santis3imo
SaertHnento de Itaiaí, onde é muitissim'o amado pelos
Lrabn11''1,101'r!oõ ('a10li(·os.

A Comiss:io organhmdol'u do !:;1contl'O ele Trahu�
IhadO"('f; Cl'i.�tào.�. conta com'l ce"La o comparecimento
(lo,> e:)Ilvielaclo� csperinis Mon. VrndeUno Hobold: Pc.
Afamo ,J,,�t'- Riz'ek: Dr, A,Vl1loró Palhares: Dr. José (le
Medüll'os Vieira: M1110n }<�onsern: AJllé�l('o Mcinink:
,lo:;u Nn'TinlC'nl.o: J�!':'n('is('o M:lrlIUei> e muito.': onlro�.

'ruel" indi(':1, (1\1(' (\�se ('11('0111]'0 n:'io srdo d('bfllldo.�
pl'ohlcmn� clt': snlúl'io<:, l'(>al,llcÕC's diplomntiells, dir('i!o
(le l�n'\"\ (''ln�o]jd:lcüo das !Pis do trabalho. férja,� c ou·

tros pl'Obie!ll:l" já por d('mals ('onhecidos. Dev('ra OCUIXl"

maior espaeo o." problf'lnas que digam respt'lto aos de

v('Ce.� (' n� fn!hn� elo "lrnhnlhac101' nJsti'io".

. LOTES NA ESTMÃO AGROMÔMICA
I�n o vi"tn)

'ln "/\ MODELAR"

Bn, ntra-se nesta ca

pital o Professor unwersí
tárto CUbano Carlos Tap
sa auano membro do Con
selho aevotuctonério de
C"ba, Falando aos [ornn
nstas, o Prof. RlIano ln

torraou que r!:<ar.'l. reslden
cial nesta capital, onde

pret.end(' nrgnntaar um

movimento de cscterect
mente da IIpinlào publica
do N01 deste sobre fi venta
do com relat;âo lIS atlvicln
rtes do rcgtmo tosuuuoo
eIU Cuba par Fidel Castro.
Em suas declnrneÕt·,� elas.
stüeou Fid('1 Ct}!oõLro 'um'
louco" que se mnntom no

p.tder com bali(' ]�Q terror
e nrbf turtertnne eontra a

I)()PU/!1C{\(1 ele seu PUI.�

Dr. HILTON

PERE.RA
AlJVO()AO(l

R,.I\ :·,d.�.\ JAHDL\l ).73

Vl·n'n('-.�,
h·"�"r c::� I'('� ·\r"':,
ri'etros

Tr'f<'ar a run 1I'''lln.
,rldt 21 ;"onp ;t, .. .o;

( A S. Á

11m clima de confiança
facilita o desabrochar, o

progresso e o escorcoe. i\

cnanca se sente desde cê

do moralmente obrigada a

fazes o melhor que puder.
A desconfiança Inibe. cons

trange: pior ainda, suscita

'por vêaes o desejo de agir
mal. A alegria ele viver.

fruto da oertesn de ser rom

preendído e amado, deser»

penha um papel ímportnn
te na. vtda da tlinn({;1. Uma
mãe cxeunrta

cneta de quexns. um p.u
cusruvn-o. voltnndo fi nnne

Iattgado. sem nr-hnr
nhum prato n!;Cu �ôstll.
ralhando sem ee�"al'. dts

u+oumoo sem proprll'('flo ra

ctonat pancadas e c-oueos
- nada ramo ísso para ra

zer '] erinnr-a vouar-sc pn

ra dentro de .sí rnesmh. es

perando a evasão

É preciso q:w fi noite. o

�::,:�:o 11E�� I�ai;,:����('Í::�:�
�" rh�"""'''r!<,!,·�l f'�')�""nrl�

()� <ld'IHo" crêem muitas

""1> _,..;; ....'J11<> P nhrr·�!llent,.,

expres�o

as maiores repercussões sõ

bre o desenvolVimento efe

tívo de sua personalidade,
Em análises psíquicas de a

dultos enconu-am-sc traços
de cenas qUE: tiveram lugar
quando os tnteressndos con

Lavam apenas 13 meses ou

atê menos. De tots rato

n50 hnvínm conservad0
qualquer Iembrancn cons

ctent e. I ornando-se neces

�(lI'Lõ n t'Onfinn:-H,flo de pais
l111Cl:1 VI"OH 1):11':1 vc.tüca
a cxaturuo do (1I'e flssltn
se-l'e"i�ll':1 .. :1 no r-crcbrn e\:1

cunnca.
Se quoreía conservar "

eou rlnnr-n de vosso filho

gunrrtnt para vós as suas

conüdõnr-ías e mesmo ns

percuntns que ête vos fizer.

Sr ra1tard�s :1 r-ssn Ipi de'

rI�.�criC'i'o. fi. r'·l.'lnN' ac:�I)ft:
�� ��l' n�):l,�cei�r�;. 1l1���v��
não revele 1,�"'l'i:1 muito nw

""'n\I!'·Sf'�:í 1"CW11!'l t-ntdn. p

11' ....«at-uo- IH0n0 n sua

��""'"n''' �f"n nbnt-td-t
J:: c ,or, .. " ..... \"Il'p"i�(l "'''I1,''''i'

�� "''''1lT1e-�''� r"I'''� ;,� "'·i·
... " ... '\� "..."."",., ,..la� tevam �
.. A"',, I �r 'I' �,' ""��:I" ,"'''

JI,fião D:z Que Quer Implantar no
Brt:s�! o Rerime Russo e Cu�ano
GO!A"'A "

torio e in"e�lIro. aflrlllan�
elo quI:' SI>U movimrnto e�

I'a clt' 1)11'1. :1nu!H'lancl" 1I�

ma revoluciio. o sr. Fmn

r(:-;ro Julião ronfcssou. {lu
mnt{' enLl'{'vista tOlf'tivn

C]t1l' concec\eu nesta' CapItal
"O Cjue {'u qnel'O. 11:1 Vf"'_

:::::::';a(� 1::'i':;����: (JI:�:�l�
(k! ){'I�sia, p'tra \) Brn�1I
8011 1'0!11I111i.�1 ,1 e Il;il) il1l�

pUrl:1 (]III' nw 1:1,'IIf'111

mo la]"

'1'11J\IJlI,TO ..

Quase terminou em fOr
te pancadaria o último ('o�

mie'io P'ubli('o feito prlo dC'�

putaclo l�rnncisco JuB:io,
cm G"i:lllia. Ao rl'Uit'ar o
ex�pr('si(!('lll{' Janio QUI'l�

Curso Particular de P:ano
De30de"teme:.a'3 dt>Fevereira, das 14 àslS

heras, acham-se obertas os inscriçõzs poro os segu:n
tes classes do CURSO P/\RTICULAR DE PIANO do

...

Protêssora Heleno Moritz Pereira, diplomado pelo
éanservatcrio Brasileiro de Músico:
INICIAÇÃO MUSICAL (de 4 a 7 anos de idode),
PIANO, TEORIA E SOLFEJO

.•

R.uo Visconcz de O'Jro Prêto, 62

I) ""l,I\UAUIO ['; O CAPITAL
Abraham Lincoln. o maior gênio de estadista !1uc

tem go�ernado a república norte�americana. anunc!a�

va. hã. mais de 60 anos. dQ..aIl� do seu posto.
"O trabalho precede ao capital. e deste não depende,
O capital não é senão l:m fato do trabalho, e nã!}

chegara nunca a exisUr. se primeiro nâo existisse o tra�

ba!ho. O trabalho é, pois. supe"ior ao capital ,e metece

consideração multo' mais elevada,"

Eugênio Gudin, aulorldu(le em :l�.�t1ntos econômicos

respeitada c ouvida em todo o Brasil. termina um dos

seus argumentos:
"Donde se conclui Que o Únic'.l desenvolvimento e"o

nômico c]lI�ável, fi única decolagem firme, o único "take�

Jff"

verrlfldelro, capnz de reslstil' à e\'olucão da pro('ura
mLndlal como da técnica. é aquéle que se esteta nu

capacidade humana" is�o é, na civilização e educa-

ção do homem".

Realmente, no trabalho, in'>RllO e anônimo de cada

um repousa a prosperidade da. pli.trla.
Para o plello cmprêgo do capital e dos recursos n::t

turais temos que buscar o trabalho, que não ê mais Õ.,

que o homem com o que éle possui inerente 'Ig suà p('s

SO:'l: a ap�endizagem.
E' o homem que fornecr o trabalho. A técnica, for

ma aperfeicoada de trabalha. ê que impulsiona o mundo,

Pela grandeza do homem, mede-se I a grandeza do

país.
E o brasileiro ê forte, Surgido do caldeamento de

três raças, êle trouxe par9 51 o bom.

Com êste povo. o Brasil, apesar das crises sõcio--po
IíUeas que tumultuam o seu' andamento - normal, será

:'���ll!�:o�U:S�::���Ci�� :�t��:u�I;���a:�
xando um ttlstro de fulgor e de heroismo,

---00000--
Lembramos-nos 1\('.'1te Instante de uma frase que

certa vez ouvimo'! Ô(' alguém Cll1(, visitou Br:lsilln
sua. rOllstruçii/l.

'O nordestino /lO Inlriar 11m nrrnnhn�{,"\l ele 15 an-

dnr('i' /"
0h1 u'::1Si1!:'t, rtmYN'!'IV1'\ 1:1 Tll'tm('1r,., C'omn r.andan�o
(. t!'I'mina\fa o últim(\ ('0111(1 f')\imin reb4.z'elor"

-

CM�CER f DOENÇAS DA PÉLE i

DR. JOSE' SCHWEIDSON
Assistente do Foculdade de Medicino e

LJniversid'lde de. _D(Jronó '

LlXAMENTOS DA PELE _ "EPILAC;OES
CONSUI TARÁ "" IqAf"'" n Pf.'S DE JANE!RO

Rua Traiano, 29 _ 1,° ondar
Das 14 as 18 horas

' -..,

ENDEREÇO
" 1{,\lNtlA ')AS Blr'CI.ETAS, fi('a na Rua:
rnn.... ltlf'lro 1\1afrn n/' 1!H. fi.. um ladn /l <;"n3

RCC;l\o 11 PEt;AS E A('ES!lÕ�IOS, e dn. ,,!Itr...
�1'1','?iO dI' PINTlm,<\� I, C'ON('p,Wros.

T..IHollf': :tO"

No Rio o sr .. Julião falou
na UNE sôbre o I Congres
So Brasileiro de Lavradores
e Traalhadores do Campo
de Belo Horizonte que
cl:l.sslficou como "uma to�

lQada de fôrça na luta pe�
ta rciorma agrada" e que
essa' reforma se realizará
;'cnnforme os desejos cios

campone,�es, queiram ou

não".
() sr. Julião fel. um:'! sin�

tese do movimento ;Jela
reforma agrarla no ?ais

seja tumultuado e qUE} os

posseirOS. mcelrü6 parcei
ros e outros trabalhadores
do campo façam por sua

conta e riscos o qUe o Con

g-esso não se julga em

tempomlnlmo,

�O unlvenlitárlo Aldo A�
_. .,

tantes, presldnte da UNE.

__.-::;;;jE12 AGD:::--'_'nnun,'ou n o,.nnl'",'o do 'r""�:.UB . DE �Sl'D,.,I Congl'esoo Est.udantll· •

Opern.rlo-C:lmponés. t\PRJ.:NOA '11" !(' \
Brnulto Rodrlp;u('s" um J Em suu p"rlP'!:" (,:1�:t.

<.los (llrlg'f'nt('s da Fr(\m'r\- --- 'com o prof. :VJ\ ),' I

ção das A.�soclncÕ('s lias \ "" TI \

�:;.'��;;:'g,�; .. �:t:::�,nc1�o PR OG� AM" f" f) ME�
r"s ('SI:-1 .fflf.('nrln fi r,..!'(\l'·

l\lfl agmrln iii. !apú.

Contradi- dros. reepbeu estrepitosa
va::'! do puhlico. que o obri�
�Otl a d('seer elo palanque
f' a(':lh:1" t'om o r0111i('io

VOL
TEI

Durnnt!· os mInutos de

v(\ia ao Ol'ad,J]' SUl'!!'ir:1.m
nig'umns eOlll'ussôcs
no Illf'io elojmblko, ;:001]1

II'O('fI (IC' pese'nçôr,� c lul:1

J
(II' ('orpo ;t. rOrpo. Ne.�se

1Il�lfl.l\le OU\'I!'I\f,)·,,(· �ri
lOs clt' "1lJ.'/.!:O () Juli:\o"
l1l:l" "S!(' .I:i 11'lvl:\ eks:lp:l
lI'('lelo (If':xnnel" n povo "\1-

:linhu lI:l jlr:\I::( pllhll":1

:-0.\ .\SSI,:'IRI,F:I.\

o d(']lut:\Clo Joflo I3rr�

1H\1'(10.� n'lbrlo. (111(' 01)11'\'('

volnc:ilo "<I:rprf'rnclente
jl1nlo :\os hom('lls elo I'/lm

po elo No!'!r de Golas, rri�

tieon ,�everamenl� a a1t1n�

61.0 cio sr. Julião ,.,m 00�

l:i.�· aflJ'Jllnnc1o OUP t'1f' vrit,
f:l?,N .�r'rln.� provot:1(,'ôes
c Ill1pla1\lnr reghl1.f' d,·

r,<r('rão flO!oõ hom('ns (1'1

cnmpo. lrnbrllh:lrIO!'eH r

h"ne�to.�", Rt>"'ll1c10 o el('�

pulndo o IldN rnmll11ê!oõ

deseja apenas fazer COl1�

fusão e de�a tirar p:'oveito
em beneficio de .Moscou,
"mas e1(' só· se fortalece
eOIl) a misct'ia da povo pa�
Ta pregar o comunismo.

NA UNE

- gostoso como sempre,
em legítlmo papel alcaçuz

_ ..

NEGRITOS, 'o
caçuz, voltou gostoso ramo s('mpl'e e em

,

U,.." pr"rtulO CARUSO 5 ..A.

. VENDE-SE

tíWA]} P U,� �� �,� �,�,�.C
��n."••• , '0"""."0 d••,,"",

em todo o Estado

UnIa " ...�,' i.. .I

ceição, Nod, I • a

Tra!ar o () '"n

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

UOE),'l.'A:S I) •• S:�� ...

PAU'l'oS. ü;o.;nAS VI

- ELETROCOAGUI,A(,' t)

Consultório - \'lcl'lr

Meireles, 21 - da', 4 àfl

ü hura ...

nesidt>llcia - Edihcio

FlorianufJUhs - 5" i,",j;,tC

-f'uue: 21·,11,

R.�Ftiirnando Machado, G 1! �'*1' • fone 24 13
.

-"lORIANÓI'oLI'l. •

Dl. SAMUEL FONSECA
�IRURGI"'O.DENTISTA

Preparo de cowjdadet pelo alta "elocidode,
BC�DEN AIROTOR �. S. \oVHITE

R.odiologia Dentôria
CIRURGIA E PRÓTESE BUCO·FACIAL
Consultório: Ru� .\erônimo COE'lho 16 -

: o andor _ Fone 22:3
bdu••yamente com horas marcOL....

D�. Ayrh� r.'m�lh,
CLI1\'IC,\ OI,; l'r:.IANÇ,\�;
l'on�ulta<;: l'�Ja lIlanh�\

nc lIo�pilnl ele' Cariàade.
A tarde, l!:) (',msult()T:h,

das H.30 h�. ih l',:W I.

Consllltúr:o: Rua !liUI1f'''

,r·l{'h/ldo. �
_ 1" andar _

telefone 278C. f

H('sü}{>ll('ia: nll� Patlrl'

Roma. 63 _ Tt'I�ton" 2':' Mi.

PROGRAMA PARA O MlOS DE JAN�ltO
Dia 30 - Cinenfn

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ESTADO O moiv onuoo Di6ri") de Sorr-i Cotorínc t,,]"ia "" Jl"Ii.... '�x- l-ti'!

- cartazes �o dia

----------_.�-----
�----�--_ .._---------_._- -----� ........ "'_-,
• É Um Prazer Hospedar-se no •

: Hotel São Cristovão :
• .o� ESTREITO -0- •

• Rua Santo. Saraiva, NO 453 •

• ESTREITO - FLORIANO'POLIS •

• Fone 6369 •

, .

• •

• •

•
INSTALADO EM PRÉDIO NOVO DE.

• CONSTRUÇÃO MODERNA. .•

ii •

� INSTALAÇÕES_ SANITARIAS COM.:
ii PLETAS E COLCHOES DE MOLAS. • .......... ....,.rr....... '_

·
/.

t ATENDE-SE DIA E NOITE. :
@ �
, �
• •

;���_.._.._�..!'��_.._" .-- - --- - '"' - - - - - -- •.
: G�.��;I���:u;J

Curso Primário Para Meninos QUER EMPREGAR. DINHEIRO! G� ".'..':'
. . "::.:J

pante�0;�loQ�'���6� �Á���J�'Lf��, s:� s��r��;� L (l , E S
meiro distribuição.

"FUNDO BAMERINDUS" --Sob o Adminis· VENDE-SE bOTES A

.troçào do AURORA S. A. - Investimentos, Crédito LONGO PRAZO SEM .lU
e Financiamento - Ruo Candido Lopes n.O 128-11. ROS.
pavirnenlo - Curilibo.· TRATAR RUA FELIPE

4. CAPITAL E �,�?}RV��S,,�;�' 51.698.559,60 SCHMIDT 21 - 1.0 Anda'r,

-CElfID
eiaa SIO JOS!

-IIII,I,BBS
Cia. GLOBIA

ás 10 hs.
Oscerrtc

FONE: 3636
-MATLNADA-

FONE: 8252

és 2 br.

Sõnia Mamede
Cyll Farney
Odete Lara em:

DUAS HISTO'RIAS
Censura até 5 anos

Peter Kraus
Conny sreccess l m:

PETER EN'.'ltE nu'01'OS
Censura até 5 anos

ás 1'h: hs.•
Romy Schnaíder em:

SCA�OLO
Censura até 5 anos

ás 4 - 7 -!l ns.

Et1?re Manni - Rhonda Fleming em:
A REVOLTA DOS ESCRAVOS

Tot.aIScape - EastmanCalor
Censura atê 14 anos

Censura atê 14 anos
ás 3% - 7 - 9y.. hs.

Gary coopec
Audrey Hepburn
Maurice Cheval1er em:

AMOR NA TARDE

cmemaaccj» - TecniColor
Censura até 14 anos

Ciae BI'n

Ciae IMPEBIO
(ESTREITO) Fone6295

ás 21,2 hs.

Audie Murphy
Tony Curtis em:

CAVALEIROS DA BANDEIRA NEGRA
�O!"'F.' "1431

ã,s2-4-7-9hs.
Romy Scnneíder em:

SCAMPOLO
Censura até 5 anos

Cme BOXY'

'recntcotor
Censura até 14 anos

Censura até 10 anos

ás 8 hs.
1) Audie Murphy
Tony Curtis em:

CAVAL�IROS DA B,\NDEIRA NEGRA
TecniColor

FO.NE: 8436
ás 2 hs.

i\udie Murphy
Tony Curtis em:

CAVAL�IROS DA BANDEIRA NEGRA
TecniColor

2)Peter Kraus

Canny s'reccoss em:

PETER ENTRE BROTOS
.. Censura ate 14 anos.

Censura ate 10 anos

ás 7lh hs.
Walter Brandi Cine IASÁ (S. Jp�é'
Helena Remy em: á. 2 _ 5 _ 7 - 9 hs.
O VAMPIRO F, A BAILARINA Oscarlto _ Sônia Mamede em.

_. ;;c:;-c",_u_":-a_a_té-:'"._a-:n_o,_'_-::::- DUAS HISTORIAS'

Escola Técnica de ComérCio S. Marcos
Fiscalizado pelo Govêrno Federal Dr. Réiio ?si>:olo

INSTRUÇÕES PARA O ANO LETIVO DE 1962
I - Exames de Admissão 00 Curso Comercial Básico
Inscrição: de 10,0 15 de fevereiro, dos 19,30 ài Advo�adr
t� '��r��.ros. Inrcio dos exames: 16 de fevereiro, às

Rul1êncla _ luamt..... -

II - Exames de 2Q época 'e 20 chamado. Inicio dos ,,0;1'»)',. Konder, 27 - CI<LXIlo

provas: 16 de fevereiro, os 19 horas' . pObtal.; 406> telet"ne :!"'�2.

I r I - Matrícula poro todos os Cursos F.st'l'tt6no - Rua to'ellpl

I�scrjção: durante todo o mês de fevereiro, no horó- �ldt. lt7 - 1.° odIdlv' -

no das 19,30 os 21,30 harBs. '-I. 4

A Es;.ola _Técnica. d� Çomercip "59€) MÇJrc�'.
fl,lncionaro no ono-Iet,vd de 1962, com 05 seguintes
cursos:

CURSO COMERCIAL BÁSICO - em 4 série�
-

CURSO TÉCNICO DE CONTABILIDADe
em 3 séries

Todo e Qualquer informação poderó ser pre�·
todo diáriomente, dos 19,30 os 21,30 horas ne.

Secretária do Escola, à ruo Marechal Guilherm�
Grupo Escolar Louro Muller.

Florianópolis Janeiro de 1962
Hilton Prazeres' - Sec;retário

RA'DIO TE'CNKO e AUXILIAR DE

ESCRITO'RIO COM PRA'TlCA
NECESSITA rr A MODELAR rr

rua lernondo mochodo. 6

l0. andor- lone 24-13

PERfEIr:ÃO· RAPIDÊZ

Dirigido e ministrado pelos irmãs Franciscanos, à
o Vitor Coo_der nO 4. Inicio do matriculo: de 5 à

,
t O de Feverei roo Horario: dos 8 às 11 hs. e dos 15 os

"'�'.:.J 7 hs.

Hó poucos vo�as.

DR. MARIO GENTIL COSTA
OUVIDO - NARIZ - GARGAN'rA

CLlNICA E CIRURGIA
BRONCO _ ESOfAGOLOGIA

Especialização na Clinico Prof. José Kós,
do Rio de J�ne�o, ..

Atende pelo �an�ã, �o Hospital de Caridade

Consultas à tarde dos 14 às i 8 horas, em
Consultório instalado à Rua Ten. Sil ....... ira: 15
Edifício Parthenon.

�-(LlNICA SANTA CATARINA
Clínica Geral

Doenças Nervosas e Mentais
Angustia - Complexos - Ataques - Manias

Problemático Afetiva e sexual.
Tratamento peto metrocnocue COHl anestesia

Insultnaterapía, - Cardlozolorapia - Scncterapfa e

P.�jcoterapia.
.

Direção dos pstqulátraa _ ,

DR. PERCY 'JOAQ DE BORBA

DR. JOSÊ TAVARES IRACEMA

DR. IVAN BASTOS DE ANDRADE

CONSULTAS: Das 15 às 18 horas

Ende"p�o: Avenida Mauro Ramos, 288

(Praça Etelvina Luz) - Fone 37-53

DB. L.\UBIl DAUB!

E
í í

n
í

e e Geral
__ MS:O.iCO __

I Espf'Cia'I�'a em n.otesna ue tit:l'hora.i I;: vras urI

na-tas. Cura rad1�.a.1 das rnrecccõee aguda" e cro· ,

nrcc,s, do -cerê.nc �enito-urJnálio em' ambos os

sexos. Doençaz do aparêlhn meesevc e do eísse- I

ma oerv(;8'....

Horánc: das 10 lL 11,3,) horas e das 14,30 lo.. 1'1,00
horas. _ coi-snttõnc: Rua.Saldanha Mflrlnho, 2
1.<> ande c. (es�. da Rua reão Pint.:l) � Fone: 3246

Restdêncla: Pua Lacerda Coutinho, D.o 13. (Chã-
i cara do gspanha) - Fone: 3248.

-:. - ,

PESSCAS ATlVAS
Ocupação que pode -1:lNDER MUITu

VENDA ns LOTES do mais belo e futuroso

loteamento
�
da Capital: "JARDIM ATLANTICO"

Informações na "A MODELAR"

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

ADQUIRA O MAIOR PRElEtm I.

Si Você, Chefe de tomí�iu
penso nos pre'sentes paro o notai ENTÃO
Um presente que não quebra, não desvolorizoJ.
nao estrago .

Um presenre que cC'da dia vo�e mais:
UM LOTE DE T,ERUNO

'Jm presente Que pode vir a ser a garanti0 do
.,eu futuro ...

_ "nt roda apenas I O% - rest. 60 mêses

Informações, diàriomente. nCf

Avenida do Jardim Atlântico.
com o sr. Luiz Schweidson.

IMPORTANTE: CONURUÇOES
tivo. afim ie rtY'''!rem inidor o construcão
As pessoa!> que podem obte • .empréstimo do�

Autorquios..bu Cojxa Econômica, terão facili'
dades de obter, medionte prévia combinação,
prontamente, O títudo de propriedade defini-

VENDE-SE
O Armazem N° 28 com

4 portas no Mercado P�bU
co desta Capital
Tratar no locaL

31-1

Dia dez de fevereiro testa de confraternização da Socieda
de Catarinense no Lira T.C. - Dia primeira de fevereiro
II Festa da Bainha do Atlântico C.:Ii:rine!lse - Dia qualro
de março haíle municipal- Promoções do "Redar".

Edurrrrln 1',1crtlz. t\nt�nio Peretrn Oliveira.
�.�;I·(�;(I J\o,e:!cii'ns, LU!'l Henrique. 'rran-.
que.Iu, D"I( II Guilhelll'.c Peixoto, Mar

eio Madeira Neves, IIpnrique Jose Pon

te-, Paulo de T.:i.TSjJ Fontes .Juruor. LUIz

F,!!'::mlLio ('Cta�di::l Di vtccnet, r-télson

RcbH'.·· 1',' are- l'r;:arce�o RUll-p, 'Sandra
Ma caranbas, �iobcrto Süvetra.. Otto

D'El'fl Abreu, vumur n:tlu,I::rIOI. !\'f"lon

suorecv Filho, Raimundo Vieira, Jorge �
Pcxctn, Pedre ,,·�x CuIhon, Luiz Carlos

'��.i��U�u�m%��to;el��:!:osa C��I:ii�,:dU:;lfi_' f
trift nr-la ucntta festa que ofereceram no

(1':1 :N. pp.

-I-I-
A Facul-ta-íe de rnreito w!)m,)v(;'l"��

t-m JU-i S mutac-i. cio Qual partIciparão
os' aeaoêmí-os de air,,;t'J - iv!:a-nio de

Barro'; e' C"rlo<; R. P'nto da Luz. qUe la- (
-

rào a aeuracâo. f
l�a der-se atua-ao os acadêmicos An �
tento Fe nnndc do Amaral e Silva e Car-'
10'<: Ronald Schmidt. Presid;�â o jl'11ga-�
�:��todJ. �:�i��I.mo Bastos, Juiz de Di...

-I-l-
O acadêmtco- de medicina Dtcio '\13-

dclra xeves, um dos prilneiros cmsstüea
'dos nu segundo ano da Faculdade de
Medicina nesta Cidade foi convtdaüo pela

A debutante Carmem Silvia Santos, filt>1l untverstõcee de Minas Gerais, com urna

do casal Guaarcy (Zulma) Santos, que bolsa de estudos
..
a fim de ficar em Bel"

no dia trinia e um de dezembro pp., fez Mortzoute. P:trabens.,

o seu "debut" no Clube 14 de Junho; de -1-1-

Lajes. Qu1nta-feira p.p. o Sr e aro. Desem-

uargedor Henrique (Clotilde da Luz)

Florianôpolls será a séde da Festa de Fontes. festejaram Bodas .oe Ouro. com

Conf:-aternlzação da Sociedade cetan. uma grande festa na sua residência ne

nense que eeré realizada no próxímo aia Avenida Trompowsky, recepcionandr
dez de fevereiro (conforme venho noti ,centenas de pessoas de suas reteçoes.
cíando há mais de três meses), no Lira -1-/-

Tênis Clube, com o desfile das GAROTAS Circulam nesta Capital, o Embatxa-

RADAR de Santa Catarina, quando serac dor I'ascnoaj Carlos Magno e Sr. S:tlvi(

apresentadas quatorze b€ias .moças. para OU"eirá. Ambo� estão hospedados n(

um "shaw" de elegância, beleza e graça Oscar Palace Hotel.

A Garota Hadar de Camboriú, srta
Eliane Campos. rect>berâ a faixa corres

pondente ao titulo, na festa da Rainha do
Atlântico Catarinense.

-I-I-
A graciosa menina-moça, Maria de

Lourdes d'Acampora, com uma elegantis
sima festa de Quinze Anos. recepcionou a

jovem gua.rda florlanopOlitana na resi-
dência de seus pais Sr e Sra Dr. Lul'/' Os jovens Milton Bêller, Arides Mi-

d'Acampora, quarta�felra pp. randa Sobrinho, Luiz Robarg e Victor
-I-I_:__ Braun, reuniram-se no Bar do Lux Hotel

Maria de Lourdes, aconteceu com um para um 'bate-papo", regadci a uisque.
bonito vestido branco de organdi suisso

bordado com nacaradas. Apôs' a cerimô
nia das 15 velas, bolo em forma de um

bouquer de rosas. dançou a primeira
valsa com o Seu pai Dr. Luiz d'Ac:tmpora
e a segunlla com o seu irmão, o jovem
Luiz Osvaldo d'Acampora.

A ornamentação da festa foi org:llli
zada pela �a Seni�ora Mãe d. Ivonr r-

:O:;::;;�;;:�;':�{�:�OI;O::::i:;�;:��;IAna Maria i\lmcida, Ligia Lu'/.. Ana !\la
ria McndoIH:a. Nair Marill Laurintl0. JIlY
� Ramo�. Beatriz Pederneira Corrêa, ha
na Trinelade Muller, Doris Mana Ramo

Gomes, Elizabeth Fontes, Eleonora To· P
lerlo Ribeiro de Barros, Cecilia. e An
Maria Andrnrlc. Lucia Rupp. I\IaríSa Ua

mos, Vera J\1oritz, Anamaria Calladr
lIelfllsa da SiI:'a lloe.�chl, Vera Goular
ltta,ria Ivone Leal, Lais Maria de M6urá(
Sã, Lupi e Leda ""onte�. Regina PatrlCi

Lins, --Regina Pereira Oliveira, Yone Ma
chaelu, Lourdes Carneiro, Eleonora Sar

Hago, Maria ela Gra('!L 1,0hl.'S, Elza e Vr

ra Bonass!s. LHa e "'farilene Rodrigues
Maria da Graça e "'Iaria Helena l\olacha

do, Regina Carvalho. LlLian EVf'ngelista,
Regina, d'Acampora, ""aria Lucia e Leda

Assis, 'Raquel d'Acampora Martins, lUaria A debutante Cleusa Dal Magro, acom

Stela e Doris CarminaHi, Sandra Daux�anh:Hfa de seu lJai S . Olimplo Dal lUa

t:liane Mendes, \'era Faria, Bcatr'Í't. , Cam gl·o. na oca!>ião que fui apresentada a so

pora e Alia Lucia F:�llIing. Jo"ens Kieo- ciedade lIO Clube Comercial, de São Mi
tau ApO�lulo, I>aulu f·.crrcir:\ Lim:\, Joào gllcl do u�te.

da mulner catarlnense. O Pl'imeiI;o des

flle··ser! de slack c o i!i�undo com vesti

cii' If1Q . .J:Ia»e...... 4IWta ... e$ta. \'*'hdb co

mentada em tôdo o Estado de 'santa Ca-

tarina.

As mesas llar:t a festa d:ts Garota"
:�ac1ar' poderã� ser adquiridas à partir
de amanhã. na Relojoa.ria J\oluller.

NO' prôximo dia primeiro Be fevereln

-1-1-
toremos a II Grande Fest.a da Rainha dr

Atlântico Catarinense, no Balneairo \:
Camboriú. A escolba da Rainha aco�te·
cerá na praia, no mesmo dia às 15 noras.

t\ Majestade de 1961, a bela loira Carmem
Dal Magro. farã a coroa�ã.o simbolica
com a fa'ixa na sua subsLituta, O con

junto orquestral do Lira T. C., estara
presente.

-1·(-

-/-1-

-1-1---.--

o moderno con!,ortável "Musical Bar"
do Rrwal Hotel, será lnaugL"".ldo AO pró
xlmo dia LrcS, sábado às vinte horas. C
Colunista foi convidaJo para inaugura
lo. Na minha .opina0 é o mas linojo e

confortável da Cidade. O plano é novo e

multo bonito. A Cidade está de parabens.
-1-1-

Jornalistas da Manchcle. de O r.íun�
do llusLrado e dos princip:tis .iornais do
Rio de Ja.)lCiro, que f:trão a cobertura
dos festejos do· PI,meiro Aniversario ele
Guvêrno du Sr, Celso Ramos. irão assisti!'
A II Festa da Rainha do AUálltico Ca':
tarincn�c, no Baiucario de Camboriu. A�
mesas jâ /or:tm reservadas.

-1-/-
O SI' e Sra Dl'. Manoel (Lauda) Fon·

tes e suas filhas Lupi e Lada Fontes
procedentes de JoinvilIe, circulam nesta
Capnal. Aconteceram na festa de Boda<
de Ouro do Sr e Sra Desembargador
Henrique Fontes.

,

-I-l-
O Colunista anotou 110 Re!stauran14>

do Lux Hotel, o Sr e Sra Dr. Jacô (Li
lian) Rulling, da sociedade do Oeste
Calarinense.

-1-1-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



liRA T. (. - dia 10. de feveeriro - Festa de Confraternização da Socie�ade Catarinense - Desfile das r t s. DA com um "show" de elegân-
cia, beleza e graça - Uma promoção do cronistá social Lázaro Bartolomeu. As Rainhas do Atlântico (atarinense e Misses Esfaduais participarão.

�========"";';';;_,,,,";;;;$..t.C': MESAS NA RELOJOARIA MULLER.

OOPÊfÓR DE COLETORIAS
o Diário Oficiai do Estado publicou ato do sr. Goveri

-

-n-f-o-r-m--a-ç--ã-O--I-i-t-e-r-ã-r-i-anadar Celso Ramos, nomeando o nosso conterrâneo o sr,

Gustavo Lehmkuhl, para exercer o cargo de Inspetor de sa!lm mlg:Jcl
Coleto:ias. A noticia teve grande repercussão não só -�-------------�

nesta capital como em todo o Estado, em virtude de o

novo inspetor ser além de uma pessoa competente, ex

troimamento dedicada ao servioo, possuindo ainda um

coração conrseimo. Nossos votos de felicidades ao sr. Gus
tavo Lehmkuhl.

o CICLO DA LITERATURA AMERICANA

� Oferecendo uma visão geral e bastante ampla

do�teroturo americano, este livro, do ,Editoro Fundo

de Clrlturo, represento uma boa contnbuiç?O poro

o conh��ento de uma dos mais siQ,nlficativas
literaturo'� ,contemporâneos. Assim divide o Prof.

Robert E. sJ}i1er seu trabalho: Prefácio; Primeir? fron

'tlllrq,; Oi ar uite+cs d9 Cplturo, O� �omens de Le

tras, Afirmaça O A�trSfo no Américo do Norte, A
Crise Romont!c O Fim de uma Era; A Segund
Fronteiro: A redes b�ta Li.te�ár!a, A Arte e o Vida

Interior Urn Problem
. de Dinômicq, O Seg�ndo Re

ncscimento.éâtc!o Comp ero e Os Usos do Memória.

LIVROS DE PORTUGAL��ant�ndo as mesmas

secções (Novidades, Ecos, BjbilG�a�lo) co� uml I�
vantamento do panorama editõr� e cu tura e

Portugal êste número 35 correspon
te o novem-

bro de 1961 provoca o mesmo interêss nos que

procuram se manter bem informados a resp

problemas do livro em Portugal.
(Paro remessa de publicações:

_________-'-=-'---=== F_lo_ri_on_ó_po_l_iS_- S_o_nt_o_C_o_to_'i_no_) -\ E D I T A L

'IR' E P R E S- E N T A N T
HORÁRIOS DE EXAMES: 8 horas

II" tPOCA - FEVEREIRO 1962

.' [.)io 3/2 - Espanhol - Canto

I
Dia 5/2 - Geogafio Georl e do Brasil

I
. Venda, lona, de FreiO! ,�!: !;� -=�:�:�,�:' ;'::,:w' - o-.

� Procuramos representanle para o Es lado, altamente capacilado e r�lacio.{ g:� i�/2�0�7s�!�.- Ciêncios - Lotim

I II" CHAMADA - FEVEREIRO DE 1962

I
nado no ramo de peças para aulo'!_ló veis, para venda de lonas para freios,

I ot"�:o_:;�o;;;-��;;��h�1 �R��osofiO _ Hlstórtc

_-----
.___ " revestimentos de fricção e artefatos de borracha em geral. Carias para �.� �;i = ����;ofiO G"ol e do Bcosil

P a se ( Dia 7/2 - Português

rocur -

! Caixa Postal, 483 - São Paulo. (Guarda-se absolüto sigilo). I senhoDD,.ioO 98/(22 _-MHoiStteómcio�.t,Gc:'_o, eQud,�mB"c'oOSil
- De-

BOA CASA Cf GARAGE, PARA COMPRAR OU ALUGAR ..

Informações: tele!. 3188 C'fSr. José. ==========:--:==::::;::===============����=::-� Dia 10/2 - Francês

---ÜEPARTA":rr:::,IE:::N':"':'r:::O_::'__C-t-S-A:_U-n-E-p-U'"B=L-=I=C-=A----- Fut,.:�T����t,-", T. M���0:s2/2 - Ffsico - Ciencios - Lotim -

PLr.NTÕr;S DE FMU<IÁCIA Jocê Terá mais Confiança no Fuluro ���;�_,;���,�' _c,:: IJocócio dos ��Trll:���,SI4 os 17 ho,;s
r<IES Dl:: JANEIRO Possuindo um Lole no "Jardim II R�:��A D��O�,,;_ ;": :Z:ii:: =�: ��;i

Farmâcia Catarinense Rua Trajano I. CLETAS - Telefone: :!'� �éties ê 4°s� Dia 17/2

�::�:�!�:: �:t;�;:��nse ::: �;;l::� Allântico" \ �!�r;:M:f��� l�.�nse- � �:�f��d:; ��od6!{
Farmâcia Noturna !,-'13 �

":cl6gio não se responsa5ilozoró por vogas

O plantão noturna serâ efetuado pelas farmácias sto. Antonio, Noturna. Vitória fi
Distante pouquíssimos minutos do Centro. ----��t��nf ��J�!>� nêo se matricu'arem nas respectivas

Central.
Praia ótima. Vista maravIlosa - Zona sadia

Ruas largas em intercomunicação! lJocals re

servados para la�o e praças.
"JARDIM: ATLANTICO": o bairro Ije malar tu·

, -'I Recebemos,
S aedutor :

nctades entre si, por causa
de casas de mulheres

--.---- --

quando o comu{llsmo a$t'�
a dois P'''O' para destruir CASA PARA REPARTIÇÃO
:�/eligiÕeS e as autorJdu_ Neeesstta-se na área central da cidade.

Muito Grato. .
Tra tar à Rua Visconde de Ouro Preto - 12 ou

João dos Seis Dias f!'I'!:F
enviar propostas para a Caixa vestal 192.

3 vezes

o Dr. Delegado de Tuba
rão mandou fechar uma

ou duas casas de mulheres
que runctonavcm com

•

o

rot!..lo de boites, fora do

perimetro urbano.
Um advogado usando da

panaceia de n:lSSOS dias
requerer medida II.

minar mand-ado de
segurança e o Juiz de Di. ..

retito, sem mais (;eIQngas
r

mandou reabrir iS casas.
Os Padres e o Bispo se

puseram ao lado de Delega
do e com Rádio TuM. c o

Jornal da mocesa Investi-
ram contra o ato do Juiz e .�:.
este passou a ser apalado
pelas seitas adversarias da

.l,.ceja.

IO Lenocinio vem do �im
do século, quando aprovei
tadores Importavam da Eú.(Jo
rapa moças para trabalha

rem em casas nobres eo

Brasil. Argentina. e Esta-

��·�'�mm..mmMmaa_

f,,�OTORE5 EtÉlR!COS

Funcloncmento perfeito. durobilidode excepcional, qucfido de
comprovado.. (I

* Eis os Irês fu!ôres dp garontia qua Os MOlorc, Amo representem para o

cow�ü:l�..", I
* O"s Motores Arno sõ�orosamente controlados pelo Sistema C. L c.. Con·

trôfe Integral de Quolidode, "lr''''at,.l�� asseguro perfeição ,,,óxi,nocf no

- �- .produção em série.

dos Unidos.

\

Mas em verdade elas vi

nham para o mnretrtcíc,
donde nunca mais saiam,

�:�!�na de serem assasst I
A consciência livre do

(mundo se levantou e legi"
tacões especiais foram rei-

tas para debelar o, flagelo ,

_ "a escravatura branca". ,

Dai por diante as casas I
'

de mulheres passaram a

funcional' com gente da-

qui mesmo. 1São Thomaz, um dos raat

'�e.s PJ'i�cipes da Igreja
assim defmiu o mal: - 'A

prostituição é comparâvel
cloaca de um palácio: re

movida aquela, terna-se

êste um lugar fétido e im

puro. "Santo Agostinho
com sua imensa autorida

de afirmou. "Aufer mere

trtcas de "rebus humanls,
tubaveris omía líbldlrubus"
Cautelosamente ondc os

Santos deram �ua opiniaa, ..,
não meto a minha colher,
mas e lamentável brrga
rem as religiões e as auto-

* Motores mcncféslecs ete I /2 H P
.

* Motores trifósicos até 300 H P

®
'.ARMOS.A.

* Motores FOTO máquinas de costure

;,; Mola, es especiais ·INDÚSTRIA i: COMÉRCIO

REPP.ESENTANTE EM FLORIANÓPOLIS:

f\,\EYER & elA.,
Rue f.;!ipe Schmid;, 33

-SINDICATO- DOS JORNALISTAS
PROFISSIONAIS DE SANTA CATARINA

Comunicaçãc
r De ordem do sr. Presidente deste Sindicato, Levo

00 conhecimento dos jornalistas sindicalizados que,

no forma do decisão do Diretoria, em suo última

o�:��;r�' a�sS:������aded;:��iZi���d�:eposs�ó;:tJu
de outro natureza estatuória mediante o provo de

quitação do cnuidcda e do Imposto Sindical, relativo
ao exercici., de 1.962.
Visto:

Adão tAironda - Secretária

20 _ Sábado (tarde)
21 _ Domingo
27 _ Sâbado (tarde)
28 _ Domingo

serâ efetuada pejas fannã-
O plantão diurno compren dido entre 12 e 12,30 horas

elas Vitória e Central.
turo da Capital

21 - Domingo
28 _ Domingo

ESTREITO
}Pal'macia do Canto
':"armácia Indiana \_

REPRESENTAÇÕES
Rua Pedro Demoro

RuA. 24 de Maio

o plantão noturno será' etc! tuado pelas faemáclas do

nense

Canto. 1"di:ma "! Catar

. '

OS ROMANCISTAS _ último volume da Coleção
Vidas Ilustres, da CULTRIX, êste 'Os Romancistas' se

diferenci9.dos anteriores. especialmente por haver

sido realizado por diversos autores. Assim temos

Hernoni Donato, Ruth Guimarães, José Paulo Paes,
Massaud Moises, Nair Lacerda, Alcôntara Silveira e

Marcos Rey estudando, respectivamente, Miguel de
Ce-ventes e Alexandro Manzoni; Thomas Monn e

Hcnore de Bclzoc: Charles Dickens; Comi lo Costela
Bronco e Mochod� de Assis: Leão Tolstoi; Marcel

Proust; e Ernest Hemingwoy. Os pequenos ensaios

nos colocam, assim, diante dos grandes rcmcocts
tas estudados, criando, corn objetividoda, o meio

onde atuaram e o obro que realizaram, sendo o volu

me de inegável interêsse como fonte de informação

e divulgação� t cloro que, como tôdc obra do gênero
depende muito do gosto pessoal dos organizadores,
sendo sempre muito relativo a escolho, embora a

editoro nem se refira o maiores romancistas, mas

o dez grandes rorncrctsros. Mesmo assim,' não

compreendemos como em tal obro não estejam inclui

dos, por exemplo, um Stendhol, um Joice, um Deste

viewki, poro nos atermos apenas o três çrcndes crio

dores e Que influenciaram profundamente os qaro

ções seguintes,
I

Referência especte! merece o introduçôo de - José

PouloPaes, pelo clcreso com que feito e pelo mona!

rc como coloco o problema.

O NATAL NA PRAÇA na Coleçõo TEATRO

MODERNO _ Prosseguindo com o suo ótima

ccleçõo dedicado à divulgaçõo de grandes obras tea

trais, a AGI R lançou, em fins do ano passado, esta

peço de Henry Ghéon, em tradução de Mário do SIi·

vc. Esta coleção, dirigido por Maria Clara Machado,
.ccnttnvc assim, no divulgação de obras teatrais de

maior significação. "O Natal no Praça" ou "A lnfon

cio de Jesus" foi estreiodc em Paris em 1935 e o

tradução brasileiro foi apresentado, com sucesso,

pel Cio. Tânia - Celi - Autron.

G_UINTA PAGIN ...

50 anos no mundo

Produtos Químicos para Construção

Representantes em todo o Brasil

TOM T. WILDI & elA.
Ruo Dom J. Câmoro·Av. R. arcnce-rets. 2850-3503·3J28

Florianópolis

ESCOLA JE'CNJCA ÕETOME'jf(iO
SENNA PEREl1!A

(Frsccltacdo pela Govêmo Federal)
ESTREITO FLORIANO'POLIS STA_ CATARINA

ANO LETIVO DE 1962
EXAMES DE ADMISSÃO AO GINÁSIO COMERCIAL

Inscrição - de 25 de janeiro a 19 de fevereiro
Realização dos Exames - dias 20 21 22 e

23 de fevereiro. •

' ,

EXAMES DE 2." E'POCA
Inscrição - Os alunos devem requerer a ins

crfçõo até o dia 31 da janeiro.
Reollzcçôc do Exames - A partir do dia 16 de

fevereiro
MATRI'CULAS PARA O GII\A'S'O COMERCIAL E
COLE'GIO COMERCIAL

De 25 de janeiro o 28 de fevereiro.
•

OBS: - ASecretario.da Escola estará fundo
nando, diáriamente, poro atender aos senhores in·

teressados, no horário de 19 horas às 22 horas.
Estreito, 23 de janeiro de 1962
Prof. Rubens Victor do Silvo - Diretor

Firma dz primeiro ordem, procura para Rio e

Departa· Belo Horizonte, representações de produtos de
preferência no ramo de aparelhos elétro - domesticas
!)ispoe ce 1)00 o�gani'Zoçõo de vendas, elevado
CC1ncei1'o no praça e grande experiência. Cortas pora
RAMAL. AV. Ajmlront� Barroso, 6 - Sala 203--

.. J;..'i$.,,;.../i!:�ÜJ!�..�. _

[�Iodo dC! Guonabara,
_. ,........______-_.'

-. ,._

..

"

A pres,nte tabela não pode rr.. ser alterada sem prêvla autorização oeste

,menlo

Ir .. José Jadir Hartman" S.J.
Secretório

VENDE-SE
(HAURA - CASA !?RÂNIlE

d. 2_ 143 m2,
,rir" Palácio Presidencial da Ao"nnAmito

.

,,'"i,., n,.,r,., �pdrlfln,..l� "" ..... �__ ..l ... .c"'-llin
f·' 'lrtir:ão Público OU Catá -de Saudt:

- Reconto tronrt\'ôJ"I _
trQtar no ''.A l � .... r)ê'LA ':l'�

,-:�"
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festa �e t.uRlralernizaç'ij. . . Fig�a�e 'I!a�:ro, .I_n�t��e�t!: !������ J.���;
.

Catannense· em JIO(lHnO�olls . 1.< I i/ FtThW;7UcarlofMdgno. �:ba:::�;. P��<hO::c;:�; t: P�.c'�:I:�C����''::�: AI,gco-m, tamb'm

Bera realIzada, dentro a grande nolt�da.l!tl_que (Crlc1uma), �n�se,�Rof;.���� de Porto Alegre, onde-assisti ao � Festival que depois de multes urros operaçao que me deu um vey que antigo eíem
em breve, em nossa Capital contraternizarao a�;- � (C�) 7""" Ellünt. �ot- Nacional de Teátro de Estudantes, ao qual- corpparece- de silêncio, autorizei a re- catartnense. o Professor do Teatro de Estudan
uma festa que reunirá a dade florianopolitana e ca- ter (Tijucas), El1ane C$- ram, aproxímadame'qte, qulnhent<ij; esl.udante.s.;::_a:e to- edição' do meu romance Satvío Oliveira. E' a êíe

sociedade catartnense nu-: tarlnense. pos (cemeceie.

baln:iár
), do o Brasil..". .

., . ..�,,:: ,'-.,. _ � -- "801 sobre Palmeiras" que que se deve, em grande
ma exibição de elegânela c Estarão se exibindo na Ragnit F1scbee_ Jol __ Mos�m, os j�ns, allr�s de espetáculos, do esta obtendo sucesso in- parte, a coordenação das

beleza, trata-se da apre- passarela do Lira 'rema Maria ReUlne (Blu' tS:=-m�'gabarito e da melhor 'qualidade, assim como vulgar."
-

energias e das forças que

sentação das Garotas Ra- Clube as Garotas Radar: nau), Neide Walendosky 'através de uma disciplina de ação e de bom gosto, que os somadas tão bons resulta-

dar de Santa. Catarina. Maria Lucia Francalacci (Brusque) Magali De Mar- moços do Brasil podem realizar, quando bem' orientados, COORDENAÇAO DE dos deram, na realização SO."

Mlss Santa CatarIna e (Tubarão), Ledo. Cotrin chi CRio do Sul) Vania Mo- obras de vulto e de edificação no panorama cultural do ENERGIAS de um Festival de ãi.men-
Mlss Paraná estarão prc- (Imbltuba), Eneida Faria rtta (Florianópolis) Maria Brasil", - disse a "O ESTADO", o Embaixador Paschoal sões nacionais."

sentes, aguardando-se h (Laguna), P,lga de Oliveira Ivone. carlo� Magno, que se encontra em nossa Capital. Referindo-se ao IV.o. Fes

��n!I�,::�ã:b:r:� Mlss Bra-

_

';"',.'
TEAT:�: ;�����::NTO :;�r�",melhor realizado ate ��::lp�:S��a:lr: �leE!s���:� TEATIt�UC::::NTIL:

da� �aad::uoa:;ét:i�oRa� "O próximo será em [a-

fato de não ser patroctna- O ESTADO
"Com a experienctn dos netro de 1963, durante vtn

da por qualquer empresa ::gust�:ai� �����:��r p;::= te dias, abrangendo três

comerctat, mas se con-u- • CapitaiS, Manaus B,I'm e

tul no resultado dos esror- O tuJS .uTlto õlfAllO iiI: SAlI!" UT:'.'NA lízados em �cife, Santos São Luiz.
e Brasília, o de Pórto A-

ços , do nosso cronista so

cial Lázaro Bartolomeu
que, enfrentando toda sor

te de dificuldades, percor
reu vários municípios ob

jetivando reunir '\ graça e

a beleza da mulher cata
rlnense numa festa de am

blto estadual.

FLORIANÓPOLIS (Domingo), 28 de Janeiro de 1962

---- --- ----,. ----

legre foi, de fato, a meu

�6fál'io· fômitia: ain�a os atrasa�os
Durante o baile, que se

rá realizado no aristocrá
tico Lira Tenis Clube, se

rão outorgados três LitU.OS
às Garotas Radar, M1SS

Radar, Mlss Simpatia e

Mlss Personalidade,
A Comissão Julgadora,

que apontará as eleitas,
será composta de jornalis
tas do Rio e do Paraná
A ornamentação dos sa

lões do tradicional Clube
está sendo preparada para

Qua'ndo o Governador

Celso Ramos assumiu (I po

der, havia anasacos de

setánc-rarnuta até de

1.952, além das dividas de

exercícios findos, relativas

a fornecimentos ao Estado,
adicionais de funcionários,
designações, diferenças de

vencimentos, etc.

Os homens da Casa Ci

vil do atual Govêrno idea

lizaram o sistema de reta-

o Conlra-Meslre Malou O

Comandanle
Em 12 de setembro do cargo do dr Helio sacn-

'ano retrasado, foi eseesst- lati de Oliveira que foi au

nado barbara e cruetmen- xuteôc pelo Dr, Odi de 0-

te o Comandante do Havia • lIvelra, prestdíndc o julga
"21 de Abril", Capitão de menta o Dr. Clóvis Ayres
pequena cabotagem Antõ- Gama
ruo Ferreira Pauzelro, com

diversas facadas no tórax

Prestou depoimento em

ptenéno o Capitão de Mar

e Guerra Mourão Sa, que

demonstrou dá maior i us
tlça e imposta pela Capi-
tania dos Portos.

'

Apezar do grande esror

ço dn dlgnissimo Dr. Saul

de Oliveira que lutou co

mo um grande "crack", o

Juri aceitou a brilhante

argumentaçã.o do Dr, Saci

loti e de seu auxiliar, con

denando o réu a 14 Q"lOS

de prisão ce-lular e um a

no em Colonia Agricola.
Serviram de jurados. An

tonio Miroski, Osmar Soares
de Oliveira ,.Aldo Marcnn,
Aloisio Biasi, Edgard Bo

nassls da Silva, 'Paulo Ho-

e no abdomem
O autor do hediondo cri

me foi o contra-mestre

Francisco Marioel Caval
cante e o motivo foi o de

sembarque ordenado pelo
Capitão dos Port.os de San

ta Catarina, _
Capitão de

Mar e Guerra Ernesto de

Mourão Sá,
Depois de muitas mar

chas e contra-marchas e.
de medidas dilatórias re

queridas pela defesa, o cri

minoso acaba de ser sub

metido a julgamento pelo
Tribunal do Jurl.

Foi seu advogado o Dr.

BauI de Oliveira e a Pro-
landa e Odorico Durriex,motora Pública esteve a

tórios, oferecendo ao sr.

Celso Ramos os melas de

atender com ruptdez direi

tos até então a espera. ao

correr dos anos, de despa
cho governamental.
Hoje, 'alêm dos exemplos

já oferecidos, podemos
enumerar os spgulntes: em

28 de agosto, o sr. Celso

Ramos deferiu o processo
de salârio-familla da fun
cionária Noêmla Garcia
Ribeiro, correspondente ao

periodo de Ul53 a 59 (7
anos) e num montante de
o-s 17.500,00. O despacho
pode ser encontrado na

edição de 13 de setembro

de 1:961.
Na mesma data, o pri

meiro mandatário catarl
nense deferia o pedido de

rente, trouxe uma carta
do mêdJco Dr. Francisco

Assis Fernandes, de Salva

dor, endereçada ao sr. Ba
tista de Paula, encarrega
do da coluna "Plantão Mi

litar", cujos dizeres vamos

transcrever:

.Prezado Senhor.
'Venho acompanhando
com interêsse a campanha
'que o amigo vem desenvol
vendo em favor dos "Inte

'l"inos'l. Li com especial
atenção a sua carta-aberta

dirigida ao nosso Preslden-

Emillo Miguel Vieira, de
1.957 a 59,' representando

\

em dinheiro Cr$ 24.15000,
O despacho saiu publi

cado na edícão de 13 de
setembro do Orgão Oficial.
Em 22 de setembro, era

deferido a solicitação da
funcionária Virgilina Mau
dila Alves, de 1.958 a 1.960
e do valor de ors 36.000,00;
"Diário Oficial" de 22 de

setembro.

Finalmente, a 13 de ou

tubro de 1.961, era aposto o

"defira-se" governamental
ao processo de salário
familia de Maria A. Mene
zes da Silva, do periodo de
1.955 a 59 e totalizando ,

crs 63.450,00. Publicação no

"Diário Oficial": a 31 de
outubro.

ram",

E' nossa Intenção condu

zir o teatro como instru

mento de educasãc do "po
vo nas éreas onde as difi

culdades são meteres e on

de o teatro não tem a ex
pressão e atuação que de

via."

ESTE ANO: NOVOS

ROMANCES

Interrogado a respeito

dp. publicação de novas 0-

bro s. declarou-nos o rene

meco escritor: "Espero es�·

te ano publicar meus no

vos romances 'Santo Ina

cabado" e '''Mãe Preta,"

"Todo mundo sabe que o

primeiro livro conta a bis O ,Embaixador PaschoaL Carlos Magno quando prestava
tórta d a minha infân- declarações ti Reportagem.
era pobre e doente no

_

morro de Santa Tereza.

aspectos dos hábitos e cos

tumes do Rio,"

SUCESSO INVULGAR

Respondendo a uma per

gunta sobre a. reedição do

"Sol sobre pal-
malras", declarou-nós o

Dr. Roberto Ama- .

r�1 c!u��n�!�ca", que
O Gov..e os �ru�lcmas mup.ici�ai

registramos a noticia que cels: ::���� n:us:��ida�ist�a ::S�!��ci/eleo c:::er::a
�:roCh�tu�':n:n��t��: �: das atividades municipais, abre incontestávelmente

destaca. Na Universidade
ceientes perspectivas ao desenvolvimento das adm

daqtlhl� cidad€ acaba de se
trações dos munícipíos. Preconizando o entrosamento

formar em medicina. com
Estado com as unidades municipais, a fim de melh

raro brilh�ntlsmo, o nosso
ajustar os Interesses comuns num sistema de plane!

jovem conterráneo Rober-,
mente global, o que O Governador deseja é atender, e

to Buechle. Classificado pecíalmonte, as dificuldades de várias espécies contra
quais se debatem os municípios, obrigados a pesados s
crificlos nos respectivos orçamentos para isoladamen
Irem ao encontro de problemas que, na verdade, apr
sentam correlação com os de outras regiões, no Esta
Além disso, a assistência aos municípios, dentre du
plano de âmbito técnico que ressalvasse a autonomia
lítica de cada um, permitiria a todos o mesmo benefí
comum, sem o: grave onus da manjltenção de órgãos t,éco
nicos próprios.'

Certo, não competirá apenas ao Estado a Iniciativa
de Blumenau e ê filho do dos entendimentos a êsse respeito. Antes, como é da

conveniência dos municipios, aos respectivos govem
caberia a parte preponderante no concêrto das proVi
dências, a que o Estado daria amparo, mediante acorde.
e convenções. Tanto quanto o Governador Celso RamOl
se tem pronunciado nesse sentido, a vcrdade ê que O
pensamento do ilustre Chefe do Executivo Estadual su

gcre mesmo na sua Primeira Mensagem ao' Legislativo
- como o fêz no seu discurso de candidato - a criação
de "uma entidade que sirva átodos na solução dos pro
blemas técnicos".

Não pormenoriza o Governador a forma pela qual
se chegaria a concretizar essa idêla, nem define o tipo
adequado a essa entidade, mas lembra que deveriam ter
presente a hipótese dos consórcios 'municipais, constl
tUidos'para a solução comum dos problemas comuns.

Evidentemente, a feição particularmente técnicll da so

lução precisa a êsses problemas demanda, só por si, vul
tosas despesas, que, na realidade, têm sido a principal
causa das improvisações protelatórias, destinadas, quan
do muito, a atenuar os efeitos dos problemas sem lhes
erradicar as determinantes fundamentais. A maneira de
afastar êsse obstáculo está na sugestão do GovernadOr
Celso Ramos, que lembra a possibilidade de o Banco di
Desenvolvimento do Estado oferecer cobertura finan
ceira aos objetivos daqueles convênios municipais.

"Os problemas tipicos da competência municipal" -

jiz o eminente Governador - "sómente encontrarão
oportuno encaminhamento se, da união de todos, pu
dermos extrair objetivos comuns", Eis como slntetlsa o

sr. Celso Ramos o seu pensamento municipalista, sem

exclusivismos, sem particularismos, mas apenas vlsan·

do a' incutir no espírito dos responsáveis pelas adml·
nistrações dos municípios,o bom sentido duma Inter

cooperação, por meio duma instituição que, represen·
t.ando a c!lÍlvergênc_ia dos interêsses de todp.s as comu

nidades municipais, colime a solução dos prOblemas
que exigem financiamento de vulto x;ta aquisição di
elementos têcnicos indispensáveis.

como o primeiro aluno ati.

turma, recebeu êle como

prêmio do seu esforço e de

dicação aos estudos. a me

dalha de ouro, uma via

gem ao Exterior e ainda
um prêmiO em dinheiro,
sendo êste uma oferta da
Prefeitura de Curitiba. _

Roberto nasceu na cidade

Sr. Hermf:S Buçchle, alto
funcionário aposent.ado do
Banco do Brasil e hojc um

doz diretores da Importan
te firma Hermes, Mace
do & Cia. e de sua digna
espôsa 'D, Anne-Llese, Ama
ral Buechle. E neto, pelo
lado paterno de D. Tacilda
Buechele Gotardi, residen
te nesta Capital' c, pelo
Jado materno do Sr. Juvên�
cio Tavares d' Amaral. da
cidade de Itajai. - "O Es
t.ado" apresenta aos seus

çiignos pais e parentes as

mais efusivas congratula
ções e ao recem-formado o

maior êxit-o na carreira que
inicia, na certeza que êle
saberá levar bem alto, o
nome de sua terra

QUE U-c(-LI-DA-DE I .. :

Termina a carta o DI".

Francisco Assis Fernandes,
confirmando as suspeitas
que aqui lev�tamos sõbre
a possibilidade da queb�a
de sigilo nas provas, que
foram elaboradas e mimeo

grafadas em setembro,
portanto, quatro meses an

tes do concurso, Vamo�
para o Congresso, onde o

projeto de efetivação será
aprovado, para que se faça
justiça a milhares de ser-

vidores esquecidos pelos

JpOdêres públiqos, pelo "cri-
. me" de terem sido. nOmea-
dos. Interinamente por
quem de direito".

Apoiando a campanha do ti��t��;)�sta]l�I:rl Pilíra. :1':,U L-,o---�---------------"'

dicas do I.A.P.C., interinos
com mais de 8 anos de

bons serviç:ls prestados ao

Institu�o, tais como Dr.

W�lmor Z, Garcia, dedi
cando seu tempo no aten

dimento da clínica de gi
necologia-obstetrícia (com

atendimento a qualquer
hora da noite), Dr. Ney
Mund, na clínica cirúrgica,

outro médico dedic:l.do e

humanitário, Dr Júlio

Pauptlz, na clínica mêdi-

cu, Dr. Ayrton Ramalho na

clínica pcdiátrica e assim
outros que no momento
não Icmbramos para citar,
mas todos dedicadíssimos e

de induvidavel competên
c1"" Fica, pois/ o nosso apê
lo ao Excelentíssimo Se
nhor Presidente da Repú
blica, no sentido de ser

aprovada a efetivação dos
Interinos. natal

No que diz respeito ao

___________ meu caso pessoal, t.enho

FRACASSO DIPLOMA'TlCO �-'&'��;�fe���, d;o:�:����;�\d:�:;�a��sP��� I ��sa��\���::��� �r����
. fe1to'! Despachado tropas para lutarem: escriturário (concursado) e

TEREZO'POLIS, 2 DE J�NEIRO -

na I'ndia, cm _defesa d� portugu�l? E.Vi- i cinco como médico interl-
j

:est:�ou n�v�h���el;r�a�r:����s� � �:::l �:�!:l�!��Sn:���:�o: �cN�az��I� e fal� I no. Parece não ser bom

ta�ular fracasso, no tocante à. polltica pacifismo de Nehru teria recuado da a-I ���:i�t:: :�j;o���r�e: :;
InternacionaL Com a violenta anexaçao gressão, receioso de ação mais enérgica

I
o qual vou disputar o meu

á Indla dos territóriOS d"� Goa, Damao e mais extrema do referido organismo. lugar com cinco outros co-

e a vaga reação lírica do Ministêrio da.!' ----. legas que nada têm a per-

Relações Exteriores, denunciámos, pra- Consola-nos, todavia, não havermos der, enquanto tenho eu os

ticamente, ,Q T.rabalhO d e Amizade. e fracassado Isoladament�.
_

Fracassamos I meus longos quatorze anos --- _

Consulta, - prOjetada base da comumda com as diligências de Nova Delhl, ao

\
de bons serviços prestados. COMPRA-SEde luso-brasileira. lado da Espanha, Canad9., A'ustria, A- Outro aspecto ê o fato de

. lemanha, Argentina, Bélgica e Holanda qUE: outros Institutos (IAPB CARROS WOLKSWAGEM 60 E 6i A VISTA
A aventura de Nehru enfraqueceu o Com a falta de operosidade anglo-ame�

I
e IAP!) terem aproveita· Tratar a rua Almirante Lamêgo 2 nesta

espirita do ocidente, Provou ás p.equenas ricana, nos superi2res concilios do .or- do, com justiça, todo o pes- --------

nações, componentes da ONU, que as ,!;ão supremo de execusão

internaclonal'!l
soai contratado ou creden

grandes democracias, - Estados Unidos neutralizando a ação b'!';íica indiana i ciado, no enquadramento
e Gri\-Bretanha, são

-

manifestamente pela faLo de Portuguul haver vivido sem I da reclassificação, dando

Inoperantes. quando se trata de evitar pre em desgraça, em relaçao á União I, estabilidade, A medida,
que aquelas resv;:l.lem para área da, a- Soviétir.a, abriu-se, no concêrto' inter-I com.o digo, ê justa. Apenas

gressividade soviética, pelo fato de lhes nacional, precedente de Imprev1slvels I
quero salientar a diversi·

Serem solidárias, consequencias no oriente. dade de ,tratamento para
com os interinos que ne

njlum direitd conquista-Quando o Forelng-O:ffice atraiu a Consumou-se o crime, com earate-

multlsecular nação ibérica aos destinos risticas idênticas ao da anexação da

do organismo internacional, fê-lo sob o A'ustria pelo nazismo e da Albãnla e A

Irrecusável argumento de se reforçar a bissinia pelo fascino. A chaficelaria bra

posição ocidental na A'sia, em face df sileira rasgou o Tratado -de Amizade e

rumos politicas não de�prf'ziveis. A a- Consulta. A comunidade luso-brasileira

nexaçãO pela fôrça foi a cortante e in- aconselhada, por gregos e troJanos, como

cisiva resposta Indiana á celebre carta elementar comportamento de sobrevi

do Presidente Kennedy ao premier Neh- vência, deu em água de barréla. A Ora

ru, apelando para que seu govêrno nao Bretanha, a seu .."mo, pela Ineficiência

desviasse o caso das possessões portu- da conduta, em tão grave e crucial con

guesas da mediação diplomática. ro� juntura. denunciou, a rigôr, os termos

outro lado, a Grã-Bretanha, patrocina- do Tratado de Windsor, datado de 13 de

<iora do I.llgresso de Portugual na ONU outubro de 1889,\pelos quais se obrigava
deixou seu alindo ao Deus dará. á' defesa dos t.erritõrlos ultra�arlnos

'I
.

____. port�ueses contrs: presentes e futuros

Somos, no Brasil. tradlclonalment� inm{\gos. O desaflo está la.nçado,"E o

contrários ao coionlalismo, em cuj� rér-' 81).0 de 1962 se Inicia em clima de apre
mino no mundo tanto nos empenhamos ensão e de insegurança nas pequenas;
em cooperar, pela atual orientação de

n.ações,
multo presas

á.S ldemocraC.ias
do

IInossa política externa. Nada. obstante, ocidente, mas, por isso mesmo, expostas
at.ravés r:lP lôda no"-S.t\ t!\'olução dlplom::'. a,..tudoJ diante do manl1esto desguárne-

J<lllI�\IS I\U$ c(;mp::tdecenll>s !lI) 1"('1'0- CIlllento de Ita!lros politicas c millt3r('s.

Interino$ querem Justiça
Com o título acima, o te Jang"".publicada em dez também, o direito udquí

"Globo" do dIa 23 do cor- aplausos pela .segurança. rido. por justlç.a. gelos rné

independência com que
aborda o assunto e meus

agradecimento�, na quali
dade de interino que sou.

Para que' tenha uma

idéia do critério, ou melhor

dizendo da falta de crltê
rio, de como.. foram abertas
as inscriçôes para o con

curso de médicos do IAPC,
junto uma cópia de u'm
memorial enviado 'ao Su·

perintendente Médico do

D�partamento de Assistén
cia Médica, que até hoje
permanece sem resposta.

I:.:.. ..•.é.�. j.\ff1,.

--------

LOTERIA DO ESTADO- DE
SANTA CATARINA

Florianópolis, 26 de janeiro de 1962

2757 - CrS 800,000,00\'-- Florianópolis
1.031' - Cr$ 80.000,00 - Chapecó
3.483 _ Cr$ 40.000,00 - Capinzal
6.342 - Cr$ 20,�0,00 -=-�e..
2.434 - Cr$ 15.0tlõ,mr- FlorlanópoNs

Florianópolis, 26 de 'janeiro de 1962

E�TRAÇ6ES DO MES DE FEVEREIRO DE 1962

DIA

16

2:l

Cr$ 800,0000,00
Cr$ 800.000,00 ,.

CrS 800.000,00

CrS ROO,OOO,OO

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


