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Regressou Ontem o Governador C-elso�Ramó·
Depois, de uartieipar de. reuniões com

DR. N E R Ê U

Manifestam-se �mncns �a IIll�rensa e 00 Há�io oe f�olíS, ;:nge�:.::::a:::�, de�n t�:oVi:jaa�: ;a�: �:a:í:
Jornalistas e Radi�istas . catarinens:s, �����,,1se:I�!V: ����dO c-:;- i���O E�::�� ��:�l:�cnt,) lia) afim de também levar o pensamento

nesta hora em que as forças Vlvas da Naçao sar Gondím _ Péricl('.� __ Ivan de castro Faria _

necessitam definir O seu conto de vista, pl'O- Luis Medeiros Prade - Pedro Ditrich Jr. _ .rose dos chefes de" executivos estaduais às altas

nunciam-se pelo respeito à Constituição da ��l���d�o�::'�e���ll�tH� �i���r�o ;;:!�OS�'é���·g�� autoridades e líderes nacionais � regres-
República, Carta garantidora de nossos direi- hcrto Hubcrt - antonio Hélio H ... Silva - Dalmirn SOU ontem a esta Capital o Governador Cel-
tos fundamentais .através da posse do senhor Fernando do Amaral e Sil- Mafra - Nivea Marques

João Goulart, na presidência da república. ��au� _J�:��l :a���litl�� ��:e:;Décj�a�:c:.��!esp� so Ramos.

Outro caminho, acima de quaisquer diver- :lI1artinelll - watôrr de checo - Zury Machado - De imediato á sua chegada, o gover-
gências político-partidárias, não poderá ser ��il���: �a���e;;-J��li�,\') r.. F. Silveira Nunes _ Os. nante catarinense manteve contato com as
o daqueles que desejem a sobrevivência das eira - Acy caorui 'rerve oar Berent Neto - HWN autoridades e chefes militares, após o que

insti;;��i:sn�:���rtt�cea�'etembro de 1961 fr�,��:c�:�����Jl�t����2 !���L�����e���:;:; se l'eco,lheu para repousar, não nos sendo,
��s�, anven-i Lenzi _ l��!I�'�i��aJ�'�ic�i���'��ó';-, �it��.�� ;l:C��ll�o���ti�,� ��,y��CA���'���\)S����I��� por isso, possível ouvir impressões de S.

'"oi' PIO Catàriôense arPresldeüie"'""" ::�;"'::":,��;:":": .:" c�::
Constitucional João 'Goulart

Se a existênci- ;
desse eminente bras:
lciro não tivesse sid
tragicamente cortad
pela fatalidade de' un
desastre ãviatório, '

Nação leria h o j e
quando enfrenta um

das mais difíceis «

Igraves crises, a sü
serenidade, a sua CJ..

periência e a Iorç I

moral do seu patrioI
tismo e da sua desambiçâo a serviço de uma

solução que viesse tranquilizar a família bra
sileira e assegurar a democracia no respeito
à Constituicão.

E"oca�os-Ihe � memória, em homena

gem de respeito e de saudade, relembrando
que se vivo fôsse o dia de hoje seria o do seu

aniversário natalício.
Quando do seu desaparecimento, a Na

ção proclamou, em consagradora unânimida
de, que com a morte do estadista que, em
] 954, salvera o regime e mantivera o poder
civil - o Brasil se desfalcara de um dos seus

f

maiores filhos. Vozes, as de, maior expressão
e responsabilidade, vaticinaram a imensa
faI ta que faria, ao país êsse grande nome,
marcado de serviços à Pátria. P31'a quem, co
mo o dr. Nerêu, exercera os mais elevados
cargos da República, nesse reconhecimento
estava a consagração,

E hoje, mais do que nunca, o Brasil sen
te a falta do seu grande líder.

HELEN HAYES, a graude
artisUt do teatro norte·

ameru;ano, encOlltrawse
1JreSc'ltemente exc1trsio-
1tundo 1Jela Amê1'iea Lcttinu
com "utros grandes atores
do "Theatre Guild Am.eri

can Rf'pertory Company"
aevendo rt companhia Se

exibi" no Rio de Janeiro
ainda éste mês, Desde q1le

Mo�os tra�alllistas �iri�em-sc ao �resj�ente J.&.
A dtreçãc da Liga d... ,'s suas joviais e calorosa" Doutor João eournrt

Mncidace Trabalhista, 0)"- m.uurestacões. vasndas nos Dígnlsstmn Presidente da

gâo da cotaboracão da Exe- seguintes termos: Repúbhea
cuuvo Regional do PTB Palácio Piratini

�.�·!�:�t;��:e, ;;n�������I1�� Bebidas :�:;����ldO nossas rnani-

do Puis, Dr. João Ooulart, festacôes publicas ccrosc

Alcóolicas assuneão vossêncta vg au-
r urac-os conunuacão acre-

Depois ��e�:�nli��:f�a P��ç�to pr��
Das 18 Horas �:i�,�ai��:ls����b;���S��� ��:
o Secretário de EstadJ miSs,1.o E:"(lcutivn Li{l:il Mo

cidadr Trabalhistu � ... nta

A conüssâo gxecuuva

Regional do Parfído 'rra

bathtsta Bra'siiCiro, seccão
de Santa Catarina, envrcu

ontem ao Presidente cons
i itucional do Brasll, Dr

PARTIDO LIBERTADOR
Diretório Regional

No angustiante momenlo político por

que passa o Povo Brasileiro, o PARTIDO LI
BERTADOR confia no alto espírito público e

indesmentido patriotismo dos homens que

dirigem os destinos do Brasil, para Que en

contrem uma soluçâo tranquila e consentânea
com as nossas tradições democráticas.

Por outro la�o, confia também em Que o

Povo, em seu próprio interêsse, contin�e a

manter essa serenidade Que é prova de ma

dureza dvica e repila os �gitad�res irrespon
sáveis Que soem pulular nessas ocasiões.

FI�rianópoli;, 1 de setembro de 1961
VIEIRA DA ROSA - Presidente.

A Posição do Sindicato dos Jornaíistas
Profissionais de Santa Catarina

se aprese'llo1L 110 pulco 1Je·
la primeim vez ('om apena�
cínco anos de idade, Helen
Halles nunca mais deixou

a vida teatral. A sua car

reira, extr.aordi:lária POI'
sua ver$atilirlúde, abrange
todos os papêis possíveiS
pClra 1I1I1a artista, variando
desde o de 11wça ingénurt
ao de grallr!e dramaticida
tte. NfI. atual cxcwsão, He

len Hrryes viverá o papel

o Sindicato dos Jornalistas Profissionais
de Santa Catarina, fiel às trad,çõe� de cultu
ra e aos sentimentos generalizados de nossa

gente, julga de seu devet, dando expansão
ao civismo de todos os homens de imprensa
de nossa terra, definir a sua posicão de estrito

respeito à Carta Constitucional da República,
que é garantia dos direitos e prerrogativas
democráticas da classe e das instituicões na

cionais. Reafirma, assim o pensamento essen

cial dos jornalistas catarinenses, que têm pre
cisamente na Constituição da República a

ri.e Amand,a 'Wing/leld em

"The Gluss /I1ellri.yerie", de
Tmmessee Williams e o de segurança de suà liberdade espiritual e pro-

';�7:: �;tr�:;�B .!:�;",>:.T�e iisstonal ,da paz socia1.

.

TIL'" '" 1\I'de... "Florianópolis,2 de setembro.de 1961
�,.>.i

' ,

,

mos regressava satisfeito e confiante em

vcão Goulart o cabograma
que abaixo transcrevemos:
Doutor João Goulurt
Pres-idente República
Palácio Ptrunnt

que a atual crise nacional seria encerrada
satisfatoriamente nas próximas horas.

Momento grande onere
_pisa sagrado solo pátrio
fim exercer direito assegu
rado ConStifl'W:lO vg as

sumindo P:''''sid0ncia "Repú
blica v� opraanos levar \'g
nome r.ábauustns ot tra
nalhadorex catannenscs vg
IJ re:.tLJit 't ti tnconrüctonn;
� olidarlr-d-ide luta em pro:
pr:.:�el'\',II':H) »cgtme ot tn».
�ituiQô,'; ;IVl""''' v� bem co"

mo conuuuacão conquistas
dJci,,'·· ]"(:l1cfício trubatha-

z: '��;'�:l�:HI�tp�a��i_-,
missão Executiva Regional

Walmor o'ivetra Walter

Roussenq OUre entoas

oentn Telles zvnasto Caon
Miranda Pamoa Acáctc

Santtaao Agostinho 1.Iignow
ni Holdemar Meneses V;\·

ruo s'nrnco cersc Feldmann

Honra �d ��ina
O Presidente Kennedy

i.uormou ao Vice-Prc
til'rt!e dá 'Rej)"I")Hca (h

China, Chen Ctlllllt, que o

governo dos ES1>1dos UnL
dos cmlflrú UI', sr Io .po!':·�,1l
comemoratívo «I. 50u anl

versárto da Revulueân Ch:
lH::�,1, que cuoutoou no cs

1·" crectmento ,;'1 RClpúl)'l
ca (i'! China.

( ,

dos Negocios da Segul�aJl(:a
Publica, no uso de sua!;

atribuições" e\�.
Comidenmdc a situa�:hl

:lacional e enqt'anto pe�'-

CatJ.:':na

\durar a mesll1:l.,
RESOLVE:
Solir:ltar a cooperação

dos Srs, ::lruprlf'tários ti�

Bares, Restau:'::;ntes, Ho

téis c demais estabeleci
.nentos. no sentido de rcS·

tringirem, ') n:áximo pO';
.:;i \'el, • a venda de bebidas
alcoolicas, no llOrário co

merClbi. ficar.c,l terminan·
temente prClbic!:.l a venda
das .nesma� "partir das
18 horas.

Outrossim, solicita ao�

referidos s ..s, ploprietário�
dos estàbe!e(,;li1i:'Etos sup·::t
citados, o �nc(ÕlT;;mento de
suas atividJ.d,�s as 22 hOras,
Secretaria da Segurançl'.

:�ública, em Florianópolb
10 de setembro de 1961. Greve Geral

na GuanabaraI

No- Estadu ra Guanaba
ra, de acordo com OS ul i_

mos IlIf()rmes aqui che2a
dos reina. grande movi.

mentaçi"to liderada pela"

força.:; legalistas, 37 Sin
Illcatos ent\'ara� Cln grcve

qUe perdurará atz a l)V::;se
do sr, Presidente Cnns'i.

tuci01la1 do Bra!'il, Joao
Goular,t,

Fôrça Tarefa Liderada Pelo
"Minas Gerais" na Costa Sul

deiros.. lilieralldu U'l'fI

força-tarefa es:arla navc-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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ronso Juveual - Dr. ?lJiltún Leil e ela Costa
- Dr. Rubens Costa - Walter Lar.,;rc - Zur:,:
Machado - Lázaro Il.otolomeu - limar Dar
vntbc - Prof. Puulo }>'Cl"Illo:''iO .1e Ar:tl,jo

L:\j!" - Arqil+on Sch-
mi-lt. - A. Sei-ma Netto."
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Redator: Pedro Paulo Machado
nceatcres auxiliares: M:(\l"v Borges, Ruí 1'. Lot-o r.

Gilberto Nahas.
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Representações A. S. Lnra !_·tdsl.

Rio (GB) Rua Senador Dantas -lO - <>.0 -ndar
TC!I.: 22-5!>-2-1

.

,

São Paulo - Rua Vitória r,57 - -onj. [,2
�'cl.: 34-R9-49
Pô-to Alcgle - PROí'AL -- Praça P. Feli
dano 15 - e011j. 11 - \'el.: 7( ·40
Serviço Teletráfico da U.:-.'ITED r'R:;SR n:
TER>lATíOr\"AL (l:P�,
Apentes e corresoondentes em

.

o<te.:: 6� mu

nicípios de Santa Catarina
Anãnctos mediante contrato de arô"d" com a

tabela em ,'igôr.
:\SSJNATU�A A::\'UJiL - Cr$ �.{.útJ.O,l
\'ENDA AVULSA - ('r:õ\ :O,CO

A Direção ,\lIa se re�von",lbili.'a :"'lo� ,-,m

cpill)q cmitidos TiOS artigo"", as�;nanf)s.
.............._-

ANIVERSÁRIOS

FAZEM' ANOS H'1JE

sra. Olga Francisca Bruno

srta. Da.rci Salles
sr. Joa Aristides da Cunceição
sr. dr. Ubirajara "Fal::ão
SI'. Nilson E. da SilV'l
srta. Oarmem Silva
sra. Bakina Co.<;ta
srta. Isa Cascaes
sra. Cidália Santos
sra. Lulza Andrade, espõsa do SI". JOrnalista
Jaime de Art"uda R<ll1loS
sr. João Antf'nio BrllllO

SRA. ALMERINDA LoJMA DUTRA
Ocorreu na efeméride de ontem mais um aniver"irio

da sra. d. AI"\erinda Lima Dutrt•. esposa do sr. Igido Lima
Dutra. A natallciante que na cata de ontem foi alvo de
expre,ssh'as manifestaçôe.s, as fcliclt:"lc:õês ele "O Estado".

Caixinha Prõ·FoFmandos-dil-'
Faculdade de DireIto

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Pelo presente edital 'fi('am convocndo..; os alunos do

�o s:n�e2�7z�.tl��S� 1��x����it�i:::'��e��11�d��::il;��I�; �e::� (

ras, em prlmeim convocação. e, MSO não haja númerO
suilciente, em segunda, as HI.15 horas, com qualquE;r
número, a f:m de tratar do seguinte:

I - ESCOLHA DO PA "':1tONO
�I - ESCOLHA DO PAi:<.ANINFO
'II - ESCOLHA DOS HOMENAGEADOS
W - FIXAÇAO DE DATA PARA ESCOLHA DO

ORADOR DA TURMA
VI - DEMflIS ASSUNTO� REFERENTES A FOR-

MATURA.

Florlan.,ópolis, 29 de agôsto de 1961.
Fernando Nizo Bainh.,

Presidente

CONVITE
A Sma. Célia Ribeiro da Sl!va, convida os parentros

e pessoas amigas, para assltlrem a mIssa de seis meses

pcla alma do seu saudvso espôso Ant.:nôr Rodolfo da
Sl!va. que será celebrada na Catedral as 19 :10ra5, no
dia 3 de setembro.

Anteclosamente !lgradece.

SR. � SRA.

Alcibiades V. Silveira
SR. e SR_'"I..

Hipólito C. Menezes
de Souza

Participam aos parentes e

!lessoas de suas relações (1

contrato de casamento de
seu tllho LUIZ com a '<;1"

nhorlta TEREZINHA C.
MEN:O:ZES

Participam aos parentes c

pessoa.s de suas relaçõe:-; o
contrato de casamente de
.<;ua filha TEREZINHA com

o Dr. LUIZ C. SILVEIRA
DE SOUZA.

O SINDICATO E SUAS
FINALIDADES

PRERROGATIVAS
DO SINDICATO

II oros ELEG TES
As prerroga tlvas ou dí-

,IZARE1. TONOLI NA LISTA D S.BR AN "e!tos que cabem ao Sindl-

, DE SANTA CATARINA , ���� 5:�o d:n�:�;��i�:Ç��
S 1 \ Dh'eçàn do ln"titu:o fie Idio- um môco preocupa-se com o refloresta-' das Leis do Trabalho, Isto

mas Y;íz�;a, 110:; �31õc,. do QUercllcl;l Pa. mente de sua ilha, um outro faz compra. é:
• lace,_ çJf'llomin3da "Noite Y3zlg'l. de um luxnoso apartamento. Alguémllll a - representar perante
• _- X -- compra assunto para ganhar vantagem.1I' as autoridades administra- f.

•
A f'"tt'cllssira Ellzabe'.h oenottt, ,-- X -- , ttves e judiciárIas os ínte- S

•
vai razcr curso d2 �e�1I Pnrls.

barão. ::��n��n:!I, '?�ezCi�:�;osdeM���' rêsses gerais

da.f�es_?Cc,tlivrl f��
i

• Concurso internaclonal transfol'- E1egnntes do Estado". , �:�,e��ri�s ��t�;�ss:�nd;��:
"

!

ma o Rio de Janeiro n. cepret mundial -- X -- • duais dcsasaceíaocs à ett-, (lo -asuer, 10 Fe"tejJl, hoje idade nova o caiu- vldade ou pronssêc exerci- ,

• -- X -- nb;::a social �eba:,{,jáo Reis, da cidade de; da.

I hoje. a �:�I���:;ae(�:ef;,,�� �:r�5r::I�:a�: ItaJai. Desejarnog ao mõço e:n' questão,' O Sindicato se vale dês!;.:!
_ Carmem Lúcia Cruz Lima.

os melhores vo:os � felicitaçÕes. • direito de representação.

• -- X -- n Está passando o weeck·end na' ���:�d�� ��e����a::�ã;eL�:�
III Dentro de �rê!'o meses Mnrfa Coo- cidade de I:aJai. o jovem Celso Miranda., viotcecãc do que seja do ln.

H" per, filha do aplaudídc atol' Cln2mato- -- X --

, terésse da categoria, ou no

H
• eréücc Gary coooer, será tr.nã de Cari_ 12 O Jovem "l;ociety" também está

caso de reelamacêo de um

ti : 1��:�����:;{���i,�;�f,::��::�:��:�� ���:�;�:l':����;:o_.:;�_.:II_>O:/':.�;:Cl6,�: .

,::i:�:�;;��t0)J��:t::
•

colhe-se a um conv�� 13 A elegância da .c;.enh�ra Michel' A celebração de contrato

• Elnyne Amln Heiou, recebgu um �����la(Vanda), está sendo bas'ante Ob., �le��r�da� t::�����,q��;�
1 • arupo de nmtgas em sua rcstdêncta para -- X -- , fôrça de lei, entre os ccn-

• �:��ej:rse�lh��uG��;��::oVlel�!. ca�amento B:l�gÚ" ��s���e°61:e�:�, re�:����n:!:g�:�, :�:�a�t:'nt��esd�o;�:sn��
• -- X -- \ vidados 'e as cnndídataa ao titulo "Mi�s' ordem pública. que a ccn-

, II' A convite d? cronl�ta Nagel de Elegante Bang� Florianópolis", com co._ solldação Impõe). é de ex.

I • MellO, Re?ina Pa.ncia Lins Neves parti· quiteI, na fléde do lat.e. • cdll�'alt'oad:�aibteU.,Ço��a dqOueSie!;�.�l � clpará do baile das Debut,lnteil, na elda-
15 A m� v�ra Lúda Pôrto fes-'

... ... •

.,'.
de d" Blume� X __ feion qulnta.feira o .<;eu "'níver" A Vera,

• está in�;���;�� oa,,:�������? d/�O;���� Lúcia. Os melhores ;ot� teHc:o:'.ações.•
• em CoChicho diz: A bonita Senhora de 16 Continua em cartaz, a elegan-'
I Tal, e"tteanrlo novo pen�earl(J. A �enho- tis:;!ma escri�cra Marilia São Paulo pena,
• �1�:\ot��:!���.nU�l�I�:v��� �;a(�I;:icf�I��I�� �o:!�. :�;u�:On�:��ladl�c:u�g�go��I:�Ç�I�' �:o�=;�����t��1 ��o;�s:�ri:�
• ta vi'órla�. Realmente é "na. E!1quanto F-flo Dimns". ... bera!.

fitêisTümã ÕllerÕ-�lig-rênsài ���fr�gf��;!:�i���I�
O porta·voz _d:t indús· BrIlI1 _ (Por Ulrlch prlo, de))10nS�ando sempre gãos de prevldencia social;

:!�� �aF���I�:�:ac�����'t �J����I:) I��l!'e�����a j� �:���',a:i; ;esl����I�;lst�� I ��:����te:e��r�m��'e;:�
GO anO;i no dia 27 de Agos· pstatura Imponente. irradio da que toca as rais da tel· ���, ed::��:���o�:s'l�d��:i�_t_c__ ._ � ._. .�n���n_"_'_d_on_lin_'o_p� , ���Si�� ;��s��e�::a�!e���� ção désse.<; representant".�

;;ómente pode �er feita p�
los Sindicatos de classe.

d - colaborar com o Fq·
kldo. ('amo órgã.o téf'nicos e

C'on.<;ultivos, no estudo e �o·
;ucão dos problenH\.'I que l'e

relacionam com a respecti
va categoria ou pro!lssiit)
!iberal.
Uma das maneiras mal'l

proveitosas de colal:tJrar é
a apresentação de suge�
tões, pareceres e criticas às
normas atuais do Direito do
Trabalho, assim como a ela.

boração Qe projetos de lei
c rep:ulamentos, vl�ando a

e�tabeleeer a verdadeira "�

pllcacão das normas gerais,
Quando elas não sejam a·

plicáveis cama .iá se achan,
fauto-aplicáveis, como se

costuma di,.;er) ou apresen
t('m dificuldades para uma

compreensão clara do modo
de apliçação.

e -- impôr contribulcFip�
:1. todos aqueles que partl
ciuam daf'; catel1:orta..� eco·

r,ômieas ou profissionais.
C'U das profissões liberais
repres�ntadas.
parágrafo único _ os sin

dicato, de empregadores
terão. outrossim, a prerro
r-at.lva de fundar e manter
_,genclas de colaboração.

-) o (_
Nó'I'ULAS

os·,ALDO MELO
VEM Aí O "LIBERDADE OU MORTE" _ 1 de Setem-

bro. O dia da Pâtria.
Verdade e que tem sido um sonho muito caro.

A palavl":\ é bonita

At(! mesmo divina, porqll'J toda a liberdade vem de

Deu�ibel'dnde cnntan�q �l\1 tqd(lf\ o� Q'elrps � �.a'tul"��.Llberoade conlo conquIsta (mtre os homens.
Ai é que está.

Como conquista.
Conquista-la para sempre.
Para sempre e que seja Intocável nos imperativos que

a determinam.
Liberdade como segurança, como estabilidade, como

�Isa sagrada e eterna.

Sómente por tê·la apenas como conquista efêmera
não vale.

Liberdade são 0$ ideais marchando em llnha re�a.
Sem desvios, sem paradas, sem tropeços mas. progre·

dlndo sen\pre.
Cáda vez penetrando mais e prOfundamente no ho

mem, no seu sentido, no seu conceito, na sua prática.
7 de setembrO quer dizer Isto, porque para isto foi

também nascido no Bral>ll o grande dia.
De quando em vês é gOlpeada no seu caminho, porém�

logo se refaz e continua de pé.
.

'Porque todos a querem. todos a amam e o "homem sa-
be que não pode viver sem ela.

Ela é a vida que aspiramos.
Ela é o verdadeiro sentido dá vida que vivemos.
Sem liberdade não ha vidl.
Somente há rhorte.
Nas leis imutáveis que regem o universo, a liberdade

é a própria vida univel'sal em cuJo âmbito se move a cria·
ção. divina.

O homem vive enqu:1.nto � livre.
Como todo:; os animais vivemos na terra.
7 de Setembro não e apenas Ullla data.
Multo rimis do qlle isso.
Porque ela significa liberdade.
Saibamos defende·lu por qnalquer preço.
E assim, festejaremolS a data com perfeito conheci

mento de causa.

D� que ela significa como marco da. nossa indepen
dência..

Dando sempre a cada um 'de nós. o sagrado direito de
pensar politicamente, rellglolÕ.l.Plente, com liberdade de
pensamento, de ação, de esco'her.

Para ter direito, digamos, a eS':ie próprio direito que
nos assls�a. saibamos manter tambem o direito da res·

ponsabllldade q\le nos cabe, <llisumindo cada um, ares
pon.'iabiUdade de seus atos, ,lunca os atirando sõbl'e os

oulro,s.' ,f.!,... �'"
i $\."- iVIf.\:�, er':�1is��J!.;a�Sua 2ip'�rdad',

TERE%INHA

federaC'ão da IndÍli'ltrla A·

lf'mã. Fritz Ber�. que em

::!7 de Ap:õsto celebrou o seu

r1O� aniversnrio. Fritz Berft
ocupa o seu dif[eil canl"O
há mais de dez anos. Con·
1-iderando os seus predeees·
�ores, provenientes em

grande parte de entre os

�agn1\tes da indústria ale·
mã, Fritz Rer!,! é um O\lt·
.<·Ider. Distringue·se, porém,
r>or duas qualidades indls·
nensáveis ao DOI"ta·voz da
jndú�t}'la da Retrública Fe
del'al da Ale-manha: pela

S1Ja'can�c.içf�9r,ide PI'ocurar
('hep"ar calmamente a um a

côrdo e, ao mesmo tempo,
pela t>nergia com oue de·
fende um ponto de vista
rp.ronhel'ino ('orno .�f'ndo
plenamente just:ificado.

Frlt.,.; :Rer� nfOfenCl"'u dfO�.
df' .�f'mUl'e a tf'�e fine a hn·
��e rifO '''')11l f'''nnomia .�ii. é
:oi liherrlqde dos emp"ed",'l
nor",,,,. [)pV" • .<;P. em �rande
t.a,.tp a Fritz :RerlZ" o rRto de
a Con''''nf01'ariin ria. Jndu ....

trla Alf'mã ser hoie um Ór·
l1iio uodel'o.<;o dos empreen
dedores alemães. Berg cos

tuma manifestar as suas

opiniões divergirem da ar

gumentação do Minist�o da

jicoaomia ou do Ministério
c1as Finanças. Fritz Berg
pôs mais de uma vez à pro
va as !ótia qualidades em

negocIações internacional
. Filho de um fabricante,
Berg p'retendia seguir a

rareira ele c1ficial do exér
çito. Fez, porém, n sua a·

prendiza.gem num banco.
trabalhou nUllla firma ex·

portadora de Hamburg'o e,
depois de estudar ciências
econômicas, esteve alguns
anos nos Estados Unidos on

de trabalhou durante al

gum tempo como operário
nas Fábricas Ford. Depois
de regressar a Alemanha,
assumiu um posto de dire
ção na fábrica de arame'de
)'eu pai, de que hoje é pro·
prietário exclusivo. A fá
brica de Fritz Bng é um

A Direcão da Usina de Beneficiamento
de Leite desta Capital, torna público que fica
sem efeito o Edital de 3 de a�ôsto hoje lindo,
que chamava cQncorrente, ao fornecim�nto
de leite à população de Florianópolis.

O assunb vai ser reexamina:1o pejo
Conselho Superi0r da Autarquia, após o que
serão tomada� as providências convenientes.

Ficam, assim; os srs. Concol'l'entes avi
sados desta decisão e certos de Que, em o�tra
oportunidade, terão amplo conhecimento, de
novo edital, se fôl' o caso.

Florianópolis, 31 de agôsto de 1961-
Dr, João Demaria Cavallazzi

vos que residem em munl-
RE OR

����t� �:i�:U�S�r:ve���:�� � "N�=SJtO'";.;�;�M��Q�E� ."ftETA
próprio munlciplo de resl· NO CENTRO DA CIDADE.
êêncla. o Sr. Delegado do Favor ef\crever para "INDOPE", na redação desta
IAPETC determinou que os folha, dando clet&llles.
aposentados e penf\lonlstas
de Palhoça, São José e BI- !'\. ...... _ "'"" _ :p ..... W\ ........ 'M_ ,. ,

�,:a;;;���;i�%:'''o, naque- Renê Pires Machado e Marília
to�:��n;���:d:�sd:e:���� Gomes Machado

I epresenta, podendo ser
realizada por outra entldlt
de ou pessoa. Há. apehas,
uma exceção: a do arUgc,
921.

c -'- elejZer ou desllZ"n.'tr

Com o propósito de des
E"estlonar os paeamentos de
beneficios na séde da Dele·
gacla e propiciar aos inatl·

tp.s dias, horas e locai".
Palhoça, dia 19 de setem·

'bro, das 14,30 as 16,00 hs.,
:la Preefitnfa.
São José, dia. 12 de setent
bl"O, das 14,30 às 16.00 hs.,
na L.B.A.

,
, -;;"'.,.-���-.: .:-,..,.k, . ..:..,,.,. �

M-Ihoràl �i!.... �,.,.-"�/�
.1 'alIvIa

Sempre que o trabalho e as preocupações deixa

rem você com aquela sensação de desânimo ...

nervosismo. . ou com dor de cabeça, tome I ou

2 comprimidos de MELHORAL. Até mesmo

a dor de cabcça mais insistente -desaparece por

completo! Sua mente se desanuvia. O desâ

nimo cede lugar a uma tranquila sensação de

bem-estar. Em poucos in�tantes, você volta ao

seu natural - sentindo um novo ânimo c uma

outra disposição para suas atividades diárias!

�-, ,

�" � ...

��t � T��:�P�:i:.' d•.• L
/�' �.- .. ;- .�.. '.-j

.'Ú_�\"" ,

COMUNICAÇÃO Ã PRAÇA
A firma TINTURARIA _ GUARANY _ LAVANDERIA

tem a satisfacào de cOlllnnlcar �os seus prezados a�fl:g()S,
fregueses. for�ecedol"es e ao comércio de a indústrJo de

, 7lorianôpolis que, em data de 3 de �etelllbro, inau::;'�J'ou
SUAS NOVAS e MODERNAS INSTALAÇOES a 1'1>,. Juuo
Pinto n.o 49, fO'le 3428, onde espera continuar atendcnd'1
com solicitude aqueles que a preterem.

Fpolls./sel./Jl1

. ;.,' ',:

7-!>-61

Usina de Benefidamenfo de Leite
A V I S O

Participam aos parentes e pessõas d'i= suas relações, o

nascimento de sua filhinha Luciana Cristina ocorrido dia
13 na Casa de Saúde e Maternidade São Sebastião.

1--'-- ---------1
J DUNLO_"» \
J Os pn�::s DUNLOP oteret:em qual:d4de e resl:têncla. J
I RAINHA DAS BJCTCT,E-TAS - Rt'a Con!f: ]\.>I":t1'tl:l, 1,'54 i

j--,- -Il
-w;- .'�..,)'-\- �':F �__:;
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ti - ADQUIRIR UMA ROUPA COM
1 CRUZEIRO DE ENTRADA ?

Pois fi isfo que �he ofernce a sua
•

avMOOELAR •

todo um mar-avilhoao estoque
de roupcc das mais famogaç:. ccnrecçôec
nacionais nos melhor-ee : Q m:'1i"õ

r-eputados tecidos. como:

�
TROPICAIS

CAMBRAIA�
CA�EM'RAS

GABA�DINE�
lINHO�
RAYON

-

,( as, �o"djçõ�& de;pagelnenfo' ',:-,'o:'
, ti egeo1he/"1I li. 'lr.{e ",ello.o,. lhe. tlgróld-,)"
1 • 15 suaves mensalidades
2 • S pagamento!> pelo preÇO de à vida

,3 • 10% de desconto; Pagamento no ato

�.kto e l1.ãJJ� / • "

C!OM f ���.o.:.E��.?:' em .•

a �

--CFHTRí:i�
Cine SAí) JOSÉ

FONE: 3€36

Au'crteado pelo Exmo. 51', Juiz de Meno.

res no filme.

EUROPA DF, N01TE
Nas sessões DIURNAS, com a supreseêc
tias cenas ímorõprtas, :':erá permitido o

ingresso de maiores de 5 anos.

Assim. nas ses.�ões de 10 - 13,30 - 15,45
Censura: atê 5 nncs.

Nas sessões de ts e 21 horas

censura. até 18 anos

Cine IIT!

ás 2 horas -

Anta Kaonkev • - em -

UMA MENINA RUSCA SEU PAI

em Magícolnr
Censura: at� 5 anos

ás4-7-9horas
Gnry Cooper _ aun Lancngter - De-

nise Darcel Surítn Mon:lel
VERA CRUZ

_ SIIPef-;('oPe -

Censura: até 14 anOs

-BAillROS
Cine ROXY

FONE: 343õ
ás 2 horas -

Char-les Chaplin - em -

CARLITQS EM DESFILE
Censura: até 5 anos

Cine GLilB!A
tES'l'RRJ'I'I)) Fone: 6�!)2

ás 21/2 - 4 _ 7 - 9 horas
ás 4 e 8 hx.
Ania Kaenkov - em -

UMA MENINA BUSCA SEU PAI'
Censura: nté 5 nnos

Cine IMPÉRIO
(!<�� riU"','O) Er-n .. , ...2\1;:;

rés 21/2 horas

Ohm-los Chaplin - em -

CARLITOS EM DESFILE
Censura: até 5 anos

ás 5 e 8 horas

Apia K3..cnkov _ em _

UMA MF.NINA BUSCA SEU PAI

Censura; até 5 anos

CINE RITZ: _ HOJE-

crlfE COÕPER-u\NCi(SlER
E

SÃO JOSÉ
H O J E

Finalmente!
Amanhã

Cine São José
O espetáculo

dos espetáculos!

EUROPA

DE

NOITE
E:ttmanColor

A partir do dia 13!
O fabuloso.

BEN-HUR
OS TEMPOS!

Arl xardec de Melo tado, enquanto que o presidente será

I(Econorrlsta) autcmãtlc.amente o Diretor do Serviço de

Fbicalizaçao da Fazenda. nas .suas raios
CRIADO O CONSELHO ES'l;'ADUAL DE 011 impedimentos, o conselheiro mais I

CONTRIBUINTES (C.E.C.) Iflos6e Conformidade com o � "2.0, do art.l
O Diário Oficial do Estado, em sua 3.0, da lei n. 2.825. os conselheiros .'\erão

edição (lo dia 29 de agosto último, publt, escctbtdos (I;) �eguin.e maneira;
cou n Lei n.v 2.825, daougla data, criando a) 3 Itrl'-sl runctonártos públicos e

o Conselho Estadual de Contribuinle.�. igual número de ,:.up]entes, devendO a e»,

Ant!ia aspiração do Fisco estadual colha recair em nessõa, de r�cor."eclda
e dos contnbutn.es, o C.E,C _ cujo pro capaCidade em matéria de direito tribu-,
Jéto 1c lei, de origem parl:i.mentar. hú lárlo; I
aproximadamente três unes. ' tramitava b) 1 (um) contribuinte e seu

):U-lna Assembléia Legislaiva, foi finalmente plente. c."rolhidos dentre UT"R liSta de
criado, pu rn, em ins'àncla colegiada resot 3 (Il"C.�) nomes. apl"el'lenada pela Federa
ver os litigíos suscl'ados entre 11 Fazenda lção das Indústria!" �e �anta Catarina;
Estadual e os contribuines, pela aplica- c) 1 (um) contribuintn e �eU suplen_
ção das leis tributárias e seus re�peclivos te, escolhido dentre uma lista de 3 t três) )regulamenteS. nomes, apre-enada pela Federaçao do

.Ao lei" óra promulgada re:;ultou de Comércio de Santa Catarina; I

substi:utivo apresentado pelos Deputados (j) 1 (um) contribuinte e seu suotee-]
��]:;��n:::t;��a7.� ���:a��;::; �\:��� ��êS�sc������ :;;e�eent�:::a ;!�:a F��era� (
naLos ÓRGÃOS JULGADORES

cêe das Associações Rurais de Santa Ca- J
De acôrdo com a legislação anterior, tarln;. Procurador-ia FisCal do Estado I

eorr-pejja ao Secre:ario da Fazenda. co- runcíonarã juntÇl 9.() C.E.C. como

..mo órgão julgador da 1.1\ Instância, dacl , sentante da Fazenda.
dtr os Pedidos e Julgar as reclamações e

defesas Que lhe fôasem apresenta<las. Em DOS PEDIDOS DE RECONSIDE-
2.8 instância, oS recursos e defesas eram RAÇÃO Q tjulgados pelo Governador do E�tado Tanto o con:ribuinte quanto o repra- I uan OA. no:a legislllcão adml�e também Scntante da FaZenda êm direito a peditlo I ?duas lnstanclas ndministrativas para re- de recsnsideracão. O contribuin�e

dirl-I
"

solver as questões sUl'gidas entre a s'a, girá o p�d�do de reconsideração ao pró. d ti 'I".

zen da e Os contrtcutniea. uma mstãncía prio Consélho. no prazo de 15 dias 11tei",. ura umasingular e eutrc colegiada, decidindo, na contados da data em OUe teve ciência do .

primeira, os Inspetores de Fiscalização e acórdão, das decisões de segunda instAn'

5Arrecadação de Rendas e, na segll11dll, o ela não unânimes. O representante. da I HEAFFEConselho Est!lldual de Contribuintes. Fazenlla dirigira o pedido de recensdde.
DA COMPETll:NCIA DO C.E.C. ração ao Secretário da Fazenda, das de- .

O Conselho Bstadual de Ccntrlbuín- ctsões de Segunda instância, ravcrãveisI· � ·

tes, õrgão eubortilnadu à Secretaria du aos contrlbuin�es, quando não tenham Ninguém eebe Em condlçoes noema s de uso sem que ac
Fazenda terá a .aegutnte competência; sido proferidas pela unanimidade I do teca nenhum acidente. a Shealfer S Irnpenal dura muuo ma

a - julgar os recursos, voluntários COnselho e forem. contrárias à prova dos do (tue qualquer outra canela. E há razoes de sobra para I s
e de oficio, apressnredoe B.S decl.'\õ(oII3 pro. autos ou à !eglSlação (;� rege à .l1'"a.téria. ' Em sua fabflcaçào eotram 379 operações do mais aUo pa
feridas em pJ;imeira Instâncta; As sessoe� rlrl Conselho, determma o !ecmco Tód.1s 2S suas peças são de Qualidade uhra control) a

b - esclarecer. mediante provoca- ar'.. 13. da let n.o 2.825, serão publiCas, A rena clhndnca· exclUSIVidade SheaUer s. é mluto mal �l d

�!�'toa: fi!:!f,,� legais per�inentes aos as- podendo os interessados. pessoalmente, � d.Jra�el do que as penas 'comuns Sua Don!;.! oe lod Ú
... ou por intermedio de seus procuradores. al&11 de garanllr uma escrita suave e hrme. e' .ocmchnr.-nl rDA CONSTITUIÇÃO DO C.E.C. usar da palavra em defésa de seus direi_ Slsk:ntu b,lun. to�s os detalhes da SheaUer:;

bros� s���'�' 6se::ns:�:�:�o ed:�F ::!�� tos.
A lei n. 2.825 serâ regUlament�da' gaTil!1tern durabilidade Com uma .Sheõfler s V

dente. Os conselheiros e seus suplentes pelo r>oder Executivo no prazo de sessen

serão nomeados pelo Governador do Es- ta diaS.

Coluno Fiscal

CASA vende-se -------[
I Rftinhl'l. da.o:: BlclCI€ltpli I
I Pnet's e Cama.ras I
I DUNLOP, nã" tem I

I

Uma a rua Altamiro

Guimarães, 3íJ esquino.
Germano Wendhausen.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



si uação a indus
tria automobilística
Alemã

'tualíé1ade econômica
MEXICO LAR limos para Deaenvclvímen-

Quito - O Ministro d e to dos Estados Unidos des
Bem-Estar Soelal do Equa- tinaram a verba de cinco
ricr, anunciou recentemn- milhões de dólares cada um

te que o governo equatori- para a criação do Banco da
�

ano e o Fundõ de Bmpres- Casa Popular.
.�----

A Companhia Panameri
eana de Enxofre concordou
cm cancelar os pagamentos
ce direitos de exploração
cm troca do direito de par
"tctpar- nos lucros numa ba ,

se assentada de porcen
tagem.

nado. Depreende-se dos úl
times dados estatísticos

que metade de todds os

proprietárias de automó
veis da categoria de .operú
dos e empregados dão, na

Alemanha Ocidental, apre
ferêneia a um carro de

I 1.000 a 1.200 cm3 de cn
arada.

PREÇOS DE INGRESSOS PARA OS
JOGOS ABERTOSDR. HOLDEMAR O.

Dt:MENEZES
A procura incide nos

automóveis da classe
média _ As exporta
ções perfazem 50% da

produção

pernram-se entretanto cer

tas alterações.
Em 1960 a produção au

mentou de cerca de 20%
em relação a 1959. No prt
metro semestre de lD6I a

evolução no foi tão ímpe
tuoee. registrando-se uma

ligeira dlminuicão do rito
mo de .expansã� desta In
dústria. A produção de ca
rmonetas e furgonetas dt
mtnuíu ligeiramente, en

quanto a producão ce-eu
tomôvets ligeiros 'aumentou
A procura passou a Inct

crr nos últimos anos nos
eutomôveís da classe me
ma, com uma cilindrada de
1.000 a 2.000 ema. Os auto
móveis menores com me
nos da 700 ema já não têm
grande procura, A chama
da "classe média" esta re

presentada no mercado
corn um sortido muito va-

AGUA POTAVEL PARA
LIMA

\ C'I;'!li�:::.[W Central o-aamsadcre dos Jogos AI�er,/s,
dvpola de : "tinida resolveu esblpular os seguintes J}'C'�'J$
para us di:;!)Ut(!_� c.!OS Jogos zuertoe a serem' reaüeaccs na

F' \ G.

r'ormeeo ')"10. EJcola <iii'

�>Ied1cina e

-

CI. urgir! 10 RIO
.

de Janeiro. nx-mterno do
E:.JspltaJ da owmbóa _ Da

Maternidade ciare Bas

baum - Da Matel'nidacte
Mfle-':'obre.
ESjJcclalidnde: DOEt'lÇ_'\S

DE SENHOfiAS - PA."tTO
_ c..:I.tURG'lA.
consutta: M'lte.illdade

ca rmela Dutra, peja mant-ê
nestdêncra: Este-;:;!. Ju

n.o- 52 _ Tet· '),235

Estão em franco progres
f o os estudos para a expans
são de tnsta'ecões para su

primento de ágüa potavel
l, Lima, O ünancíamen to
está "pudo feito pelo Ban
('0 de Exportação e Impor
tação de Washington.
BRASIL
A Empresa Financeira

"nternacíonat vendeu a u

ma companhia européia de

Inversàp de capital. suas
,,-";;es 110 valor de 1.200.000
dólares da Companhia de

Míneíruçâo Portland, S. A.,
do Brasil, Que havia adqui
ndo em 1938

Não admira, por isso,
oue a indústria automobl
listica da República Fede
ral da Alemanha conte
com boas oportunidades
neste setor. Aliás, a satu

ração do mercado poderá
ser relativamente rápida.
pois tanto os operários co

mo os empregados têm a

tendência de conservarem

os seus automóveis por um

período relativamente lon

KO. Os péritos manifestam,
no entanto, a opinião que
num futuro previsível não
se deve temer dificuldades
na colocação da. produção.
Sublinha-se que a ínsolvên
cía da firma Borgwarrí não
neve ser interpretada co

mo sintoma. A abreviação
dos prazos de fornecimento
de pràticamente todas as

eébrtcas alemãs de automó
veis explica-se pelo constan
te aumento da produção.

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

Düsseldorf (Por Barbara
Herzog - Impregsúea da
Alemanha) A produção da
mdústrta automobnísttca
da República Federal da A

.omenha parece t.er atin

gido o seu apogeu. Com
uma produção de 2,1 mi
lhões de automóveis no

..no passadn, a Alemanha
Ocidental colocou-se em

segundo lugar da produção
co mundo, precedida ape
nas pelos Estados Unidos,
Cerca de metade de todos
os automóveis produzidos
destinaram-se à exporta
cão. Tem-se mant.ido esta

percentagem da exportação
desde 1958. No interno 0-

7,05-
Bom dia para você

7,35_
Festival Philips

8.05 -

Baile de Sucessos
8,:�5 -

A Voz da RCA Victor

9,Oa-
A França de ontem e hoje

9,35-
Em ritmo de samba

10,05-
Sucessos em LP

11,05-
Shaw musical RGE
11,35-

Radio Reprise
12,Oa-

_1imoçando com músic(t
12,3U-

Carreei Social
12,40_

Solistas eovuuires
13,05-

Música para Todos
13,35-

'

Escala musical Colwnbia
14,05-

As 14 Mais
15,05-

Fireslone nos Esportes
18,VO -

Hora Luterana
18,15_

I} ases e 1 Coringa
,18,45-
.,1e7Isayem Real
19,00-

Hora Luterana
19,30-

Resenha esportiva Brahma
20,05-

Paulo Motim
21,05"":"

Melodias Favoritas
21,30 -

Not'as de Salvaçiio
22,05-

Cartazes VAfua
22,35-

Cadeiras I CRS 50.01}
cavatneteos. , CRS ju,vli
Sra .. Srta., Estudantes e

Militares -iâo graduados .. CRS 20.00
Crianças Acompanhadas. CRS 10,0.0

Oportunid�des
para Iodos

RIO - (A.N.I - Está o mo. Também a luta contra

Brasl! adotando uma série

de medidas diretamente re

lacionadas rn:n::. marcha

-uats rápídn e nrticnada dos
seus progressos tecnícos.
Não apenas aqui e ali mais
em todo o terntóm. nacio
nal. 'laie repetir- sempre
com exemplo upico dêsse

empenho, a providência go
vernamental que manda

efetuar-se o balanço das

riquezas e possibilidades de

todos os municiplos, quan
to a jazigos minerais e Que
lias dágua. A exploracão
dos rrtmeíros. com a pre

sença de energia hidrelé

trica, Irá rmpulsionar, ver

dadetrnmrr-te. a íntertort

aacão do cícic industrial. E

ponto pecrnco que não po
de ha ... e,' progresso sem a

presença de energía acessí
vel em q-iantjdade e preço.
Mas a expansão íncustna:
C;cve Vll' acompanhada do

pl'ogrc,;so 1;ecnico, que lhe

serve de base e apoio. Va
mos di'ipeilder, êste ano,
cêl'ca df' um bllhão de cru

zeiros 0:1 consolidação e

ampllndtO dRS atividades
((C formação e aperfeiçoa
mento de pessoal de nível

lmiversltárlo. No campo do

('nsino médio foi retornada

pela União a política de

disseminação de glnit'sios
:ndustrials pelo pais, Além
disso, tendo em vista os di
!erentes padrões de traba

"lho, foi ativado, de modo

mcomum, a campanha pela
C'rrad.cação do analfabetis-

a doença, isto é, a campa
nha de saúde precenttvn
ganha outras proporções.
São medidas Que se comple
tam tr.dtspensáveís e de sen

tido nacional cujo desenvcl
vímenro não se pode operar
de modo instatâneo sendo

certo Que delas advirão re

suttados seguros e dura

douros
No caso de mão-de-obra

qualificada outra medida
de acão direta acaba de ser

adot;da pela União ao de- .

terminar Que se poderia,
talvez, denominar a sim
plificação e compactação
dos cursos industriais téc
nicos, Com efeito,

-

o Execu

tivo ôatxou decreto Que

permite aos portadores de

curso colegial matricula na

terceira série dos cursos in

dustriais técnicot Det.ermi
lia a realização de concur

so, sempre que houver nll
mero de candidatos supe
dor ao numero de vaga·;,
Estabelece a composição dp.
<�urrículo especial de pel'Íu-'·,
õos reduzidos ao essencin?
baseado exclusivamente em

ensinamentos técnicos e

práticos, êstes mediante e3"

tágios em indÚst.rias,
São medidas que anulam

õe vez o sentido de privilé
gio de áreas ou de grupos,
Visam abrir oportunidades
iguais para todos, tendo em

vista a aauisicão de melhor
nivel de vida individual, o

que redundará em favor de
bem comum.

li INAI'iCIAMENTO PARA
A PATAGôNIA

Washington _ 'Caril base
r-um estudo realizado por
técnicos da Italconsnlt, rir
rua consultara italiana. o

Banco Inter-Americano de
Desenvolvimento anulcícn
}l coucesão de nnaucímcn
te para os estágios iniciais
do progama econômico
agrário do Vale Viedma, na
r'atagónía, Que custará 12
"mtlhôesde dólares.

EMPREGADA
PRECISA·SE DE UMA EMPREGADA NA RUA LUIZ

DELFINO N,o 24
TRATAR NO MESMO LOCAL.

ndústrias tarão primeiro encon

tro Interamericano em lima CASA PRóPRIA NO CHILE
RIO (A.N. I - Industrtaís

do continente deverão rea

lizar em Lima, no Peru, no
segundo semestre do cor

rente ano, o Primeiro En-

centro do rnteramertcano cessarias para melhor en-
para uma série de debates trosamento dos responeá-
há muito considerados ne· veis pelos empreendimentos

rabrts nesta área da Ame
rica. Visando esclarecer, em
linhas gerais, O que poderá
v ír a ser a reunião, que se

efetuaria por ocestêo da II
Pen-a Internacional do ee

dfico, o secretário de nos

sa Embaixada em Lima,
enviou informes aos diri

�c.n!.es das Federaçóes de
!ndústrias dos diversos Es

tados brasileiros e às enti

dades de cúpula das mes

mas., ./ I,
O carát.er do certame se

:'á informa! e seu alvo fun�

damental é estabelecer um

:����Ct�,���:::o i�é::t�S��I;� Música e Romance 5ANCO DA CASA POPU.

te do cont;n,nt,. ún;" m'- (Partido Social Democra",';'odida considerada viável pa- \I-

�� tI;���:,��v�;:�!���� � DIRETÓRIO REGIONAl
:�7,�a�:;��a��

"

!n����: C O M UNI C A C Ã O
����:.l���e�:� ���:�:�� ���� A Mesa Diretora do PartiAo Social De-
tlnental e suas possibilida- mocrático comunica aos Senhores membros
�:e::a:õ::�� o�:;!ai�=�ae do Diretorio Regional Que a n".lnião COllVO-

lho pioneiro poderiam sur- cada para Q próximo di�, 1 de seteml:ro, foi Lma r..áquim: de filmar de 8 mm marca

:��a��t�:s �:g����I��r��:� adiada para data a ser oportunamente mal'- "GIC", para lj m de filme :-l1a1';;a Í!-ancb.
nios e acõrdos comerciais, cada. Ver e tratar a rua Santa Luzia, 25:) ou

��E� �uiêrÓ:'mêrciios' ie�e�'em]a reDla�jli�a�e
peciflcou o secretário Cas-

.

AS lo�as de serviços 'luestão, quê as cooperatl. :xa densidade'populaclonal que se afirma, sufiCiente,
tro Brandia, os industriais próprio na Republica vas na Alemanha Ociden f'Ó será passivei Impór esta mesmo tomando devlda-
pOderiam abrir perspectivas da Alemanha _ Nada lal tiveram maiOr êxito forma do comércio retalhis mente em consideração o

�:��a�sd.etood:t;o;e ;�_i�SU�i� menos de 18 inaugura- com a instalação de lOjas ta se as circunstâncias 10- aumento do numero de au-

ções por di'l.. de serviço próprio: o nu- ('ais assegurarem, de parti tomóveis na Alemanha 0-
lidade, através de cOl.cla- mero aumentou em multo l'a, certo dominio do mer- eident;aL

::�n�:�s�:�in;��ss "jro;�:i�:: Colúnia _ I rOl' Mal'li� ��ai���:I��i:n::�:�i�: i�� ��:oba�!��e r�s�:�ei:�.
no tu::::!::::�h�::; ::t:��

serviriam como autêntico ����n�a)Im:r�����: d�la�; dependente, sendo até mes Na opinião do Instituto bairros residenciais, os mel'

complemento de obra dos
moderna do comércro reta-

mo quatro vezes maior do� de COtônia, as lojas de ser- cados de serviço próprio de

�"�)I:��:�:�:!: ��e��;���� PaO�: Jh�ta, a loja de serviço ���t�;sd�:c��:��:�;:�.���l_- viço própdo têm de se a- '-'em ter por complemento

especialista:: nos mais va- próprio, atravessa na Re- :':ons. Atualmente procede·
rindos ramos de 'ltividade pública Fedel'al da Ale-

se com maiol' cuidado e to
mdustrial para discutir os manha e em Berlim Oel-

mando devidamente em
métodos de trabalho e sis- ���t:'�t����d��::I�� :�P:� consideração todos os futo-
tema de industrializ<!..ção l'es a passagem para este
mais convenientes para as (�C 1960 inauguraram-se em

l1L1V(i mêtodo de venda a

!r���seru�a�i���:��ct�n::�l .:����' ��d�aC::e��: d�e tl�a� l'�tall.O. O Instituto de Co

ganhando corpo, aconte- .ajas de serviço próprio: lõnia manifestou a opinião
cendo o me,�mo em alguns em HJ59 a média foi até Que hoje só dão rendimen·

outros países. O Brasil po-
to efetivo as lojas de ser-

deria ter entendimentos mesmo de diàriamente 25 viço p�óprlo que se situem

����:�:oa���:di�:�eOS s��o:� �:j�� 1��:��:�n:en���t�1�� �'����e�': u:i�i�l:.emAIi:S�
res c!1i' suaI', entidades in- lIaS de 23,000 lojas deste

dustriais em vârios Es; ..ulos. tipo, cujas t.ransaçÓes Já
cOl'eSpcndem a 33�� de to

co o comércio retalhl"ta
de gêneros allmenticio:;, O

"Instlt.uto de Serviço PI'Ó

prlo", com sede em Colõ·

nja. t('ntou responder re

centemente u pergunta se

;li estaria próximo o grau
de saturação. Pubilcamm
fé ao mesmo tempo su�s
tões valiosas para a instala,
Çq0 .de novas 10!�s: de ser-

Santiago - Um crédito
ele cinco milhões de dólares,
concedido pelo Fundo de
Empréstimos para Desen
votvtrnento dos Etados Uni
nos apBanco Central do
Chile, no sentido de am[i·
liar o progama de constru
r,ão de casa para a classe
média, est.á sendo encarado
no pais como um exemplo
que poderá ser seguido vl
wndo à. criação d e novas
ol'ganizações partlCUlàl'cs
destinadas a expandir os

investimentos chilenos.

QUADRO DOS LOCAIS DAS D!SPUTAS
DOS JOGOS ABERTOS

•

LEIA-'
Ptrliorama
A REVISTÁ DO' PARAl'-IA

em tôllas' a� bal'lC3S

J\TLETIS:MO - Estádio do 14::J BaLalhão de Ca(iadores
'''''UTEBOL DE SALAO - Estádiu da FAC e da F. de Dlrcll,,)
13,\SQUETE E VOLEY - EstádJo da FAC.
TJ:i;NIS - Quadra do Li;-a Tenl-; Clubt;
XADRE7 _ Qulões do Clube Doze de Agôsto.

O DESFILE DE ABERTURA DOS JOGOS
O Desfile de Aoertura dos Jogos Abel·tos f;'le 101 ela-

11orado !'leio Coronel Teseu Muniz, deverá ft9resental' a S::

guinte orientação: Banda Milit:it do 14.0 Batalha0 de C.1·
çadol'es, Carro Alegórico, Pelotão de Bandeiras conduzld.:;,;;
por alunas do Colégio Coração cie Jesus e InsLituto dI; Edu

cação, Dirigentes da C.C.O., Delegações dos Munlcipiu.i
por ordem alfabética: Blumenau, Brusque, Concõl·dl;J,
Itajai, Jaraguá do Sui, Joaçaba, Laguna, Lajes, LauI'J

Muller, P<!-lhoça, Rio do Sul, Santo Amaro, São Bento do

Sul, Tubarão e Florianópolis.

��:_��,

ADVOGADO
Dr. Can;ídio no

Amaral e Silva
Mag;strado aposentado.
Advocacia em Geral

�.'>c. e Res.: Rua Sald3'1ha

Marinho, 2 - apt.o 301

(esquina João Pinto)

MOTORES ELETRICOS

NO
Funcionamento perfeit0, durabilidade excepcional, qualidade
comprovada ...

* Ei� Ol Irê� futôre� de gO'onlio qu:! os Motore� A.rno r�presentom poro o

c;on'umidor,

* Os \-\g.Jores Arno sõo rigorosamente controlados pelo Sistema C.:' V, Con
trôle Integrol de Qualidode, o único que asseguro perfeição ,,,óx,mÇl no

lojas altamente especiali
zadas. O serviço própria
não devia eliminar, mas a

penas servir de complemen
to ao comércio tradicional.
No ramo dos gêneros ali
menticios conta·se com Que
no decorrer deste an() a

1J�_:ticipação das lojas de

&erviço própriO no total .

das transações atinja cêr
ea de 40%.

daptar às mudanças dos

costumes dos compradore�
ll:, por exemplo, aconselhá

vel prever {treas de estabe'

lecimento de automóveis

próximo das lojas. Estabe-.
leceu como norma Que por
cada met.1'O Quadrado de a

rea de veneta devem estar

disponível dois metros qua
clrados de área de estacio
namento. Esta relação é, ao

I

@
ARNOS.A.

DB. L,\URC DAUIA
Cl:nica Geral
__ M;J;:DICO ---

Especla'k�a em n.oiéstia ele Senhor�:; t! vias uri

r-í-Ias. Cura I'f;.dl�al das jnfecc�ões agudas e crô
nic�.s, do �parê�h( lTenit.o-uriná'''o em ambos os

"exos. Do('nça� do aparêlho Digestivo e do sist,e
ma pervoso.

Horál';o: das 10 'IS 1l,Slt horas e das 14,30 às 17,00
horas. _ COilsultório: Rua Saldanha Mf1l'inho, 2

1.0 andv". (e!lq, da Rua João PintaI - Fone: 3246
Rl'!sldêncla: Rll!l Lacerda Coutinko, n.o 13. ({lhá
(:ara do Espar.ha) - 'F'one� 3248.

tais projetos exigem a apli
cação de capitais maiores.
e um planejamento a longo
prazo. É provável Que es

ta situação tenha origina
c_o o ligeiro regresso na ex

pansiío das lojas de servi

I{O próprio. Uma circuns·
táncia decisiva para a l'en:
tabilid&de é a localização
Ga loja. Em aldeias ou pc·
quenas cid'ades com menos

õe 5.000 habitante." não vn

:( a pen� inslf11ar IOi�lS d",;
.

Em ;üeas de bai-

* MO!:;Ire5 monofósicos ate I Il H F'

* Maiores trifósicos até 3JO fi P

* Molore� ouro mcíquinos de co<luro

* MOla.e!. espeÔai!.

Di'a. IVA B, l).
BICHLf.RINDÚSTRIA. E CCMÉRCIO
MÉDICA

rlEPRESErHANH F.M FLORIANÓPOLIS: CL1NICA DE SENHORAS
E CRIANÇ/:.S

,I

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



�",.
,L"

'

aisage-m
Oriva1do dos l3antos "Alane", 'Alexander's Rag-

AJUDE A OFENSIVA time Band", "Jattendrai" e

CONTRA O CANCER "Esconàerijo de Hemando"
Contratada pela Phllips, constantes no disco.

Doris Monteiro gravou um 5 - O pistonista Hãrni!-

�5 rpm. como sua primeira ton, Macaxeira e seu trem-

-presentacão ncs':n enonê- bane, Jorginho e seu sax-

ta, intitulado "A Nova Do- alto, o malabans'a da ba

ris Monteiro", com o> sem- teria Sutinho, Tião Mar!

tas: "Sei Lã", "remoca nho c seu contra-baixo, o

Modernos", "Fiz O Babão" panderjsta Gilberto, c pia
e "Palhaçada". Recente- nls�a e orquestrador céuo

mente a gravadura meneio- tvcrooner'', também}, são

nada lançou um tonga-du- os músicos integrantes na

ração, que além dns quatro Orq. Os Gopacabana, todos

músicas citadas, contém: comandados pelo excelente
"Em Tom De Sofrer", -cen- sax-tenor Quincas, e que ti-

cão De Sentir Saudade", veram lançado na praça o

"Passaporte P'ra TItia", L.P. "Ritmo Sob Medida".

"Hora De Nós 0015" "Bala- 6 - Jorge Veiga retorna

(la De Um Ola De Sol", ao convívio dos dísccntos e

"Coração Só Faz Bater", apreciadores da música bra

"O Menino Desce O Morro" stleira com "A V01ta do

e 'Pinta De Satanaz", rodas Sambista".
emolduradas pelos arranjos 7 - Vem de fazer seu pri-
do maestro Monteiro de melro disco para a Chante

crer o cantor mexicano, ra
dicado no Brasil, Ricardo aGONIA DA aSMa
Salvador, onde reuniu duas

composições de sua lavra:
"Jacinta" e LHa pasa-to
Tanto Tiempo", boJero
mambo e bolero, respcctt
vamente, com acompanha
mentos a cargo de Pepe
Avila e Sua Orquestra.

8 - R",nt, ",uJ,Jção da Auguslo Paulino
L�VANTADAS ,:Uho - Fernando
NDTURNAS .

1lUí?ara����� r;t'!i.'[j6:'st,el��!i: Pau�[no
tadu IIDtum.a.a, nervoslsmo,péa:n_
o,:hado., toute1nls, dores de cabeça,

�c:�o::!..�e�: :..U:: dei-eco do consultório. Rua

:f;ia�:=n;';��T�!!:: ���� Conde de Itajá, 510 - 'rer.

..uJado m.Ilhões de pt'$Oas hi mail
'i6-9825 RIO - GB.

a.. • "'(101. H_ ..,,_tIiIJ .... _

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

--------------------_

Delegacia Fiscal do Tesouro Nacional � Florianópolis S.C.
NOTA

de Julho de 1951 e, que le- �1"�0 das Coletorio._s Fere- Es\il.gics.

comprovan.tes. in.dlreto:.. Comp?t�nc�a de pilha�: tipo, prazo de.
cir- 3 - Intimação. Defesa. tnbUI(;�eS do Serviço de

! guiam o concurso para pro 1 D.lS ou na leglslaçao espe- Classificação das verbas e tnbutaçao, Incidência e culaçâo, recolhimento, SU- Preparo de processo e jul- Coletorias Federais, dos

vImento em cargos da elas- cínca. rubr-icas orcamentárias. Vi- arrecadação. primento às repartições, gamento 'em primeira Ins- Serviços Regionais de Co-

se "A" da série de classes 7 - Provas _ As provas gencia dos
-

créditos adicto- 2 _ rmoõsto de ccnsu- vendagem e troco. Verba táncta. ReCUrSOS. Reclama- letorias e das seções Reglo-
de Escrivão de Coletoria do do concurso serão de sele- naís. Sistema de Contas. mo. Incídêncta. selagem, di fiscal e verba especial. A- cão. Decisões por equidade. nats de Coletorias, Coleto-

Mtntstérto da Fazenda. cão (eliminatórias) e de _ cumprímento de estampí- reta e pagamento por guia. pjlcação e Inutfltzaçào de Competência. rias Federais: Criação elas-

No concurso serão obser- halnlitação, lhas. Movímen.o de runaos. Est.ampilhas: formato, cô- estampilhas. Processo das 4 - Escrituração de par- s.ncaçãc e atribuições. D1-

"adas as seguintes condi- 8 _ Prosas de seleção _ Operações ce nl.oito. D�IJt,- res e vartedade: aplicação penalidades: representação, udas no Caixa Geral. Anu- reítce e deveres do funclo-

çôes : As provas de seleção teu- sito e cauções. Modalidades c inut11isação. Momento de auto e denúncia: defesa e lação de receita e dfl,spesa. nário público. Atribuições
1 - Nacionalidade - o minatôrlas), serão as se- de Depósitos. Levantamen- pagar o impõsto. Posição, ção. RestituIção. "Jogo de Contas". Balan- e deveres do Coletor, do Es

e:andidato deverá ser bra- guinte�: A) PROVA DE to. Tomadas de Contas. quanto ao impõsto, dos fa- !·ecursos. Multa e revalida- cetes mensais e balanço a- crivão de Coletoria, dos Te

�ileiro nato ou naturaliza· INVESTIOAÇAO SOCIAL, I _ Resolução de ques- uricanles, comerciantes e 5 _ Sêlo penitenciário. l,ual nas Coletorias Fede- soureiros de Coletoria Au-

co� _ Sexo _ -só poderão ;:� �:r�d�:tof��oV:��f��:� ��:s �:j�!i;:�::��o��::; �;�:i��::�.re;�o���� d:ri�:� �;!�:::;�a�n�pc:��t:��I: rai�t�e�:��:\alerá até.. ��li�� :e�I�����r!�. co��:��
inscrever-se candidatos do ·a antecedentes sociais que de Matematica (nível de tados não tributados e isen põsto de 5/ sôbre loterias. 100 (Cem) pontos, assim bando. Atribuições.
sexo masculino. o contra-indiquem para o dificuldade da 2R série gi- tos. Potentes de Registro: :Licença para venda de bi- distrlbuldos: II - Resolução de ques-

3 - Idade - mínima: 18 exercício do cargo: l1asial): finalidade classificação e lhetes. Legislação, até 50 pontos. tões objetivas sõbre assun-

anos completos à data do b) PROVA DE CONTA- 1 _ Operações fundamen duração. Notificação auto- 6 _ Impôsto único sõbre Prática de Serviço, até 40 tos do seguinte programa

encerramento da inscrição; BILIDADE E MATEMÂTI- ti:l.is sôbre ntomerus intei- de-Infração e representa- energia elétrica. pontos. ce noções de Estatística:

máxima: 40 anos incom- C'A, que compreenderá: ':os e fracionários. ção: defesa e recursos. Fis- 7 _ Taxa sõbre a produ- Só será considerado ha· 1 - Distribuição de fre-

pletos, à data da abertura I - ResOlução de ques- 2 _ Sistema legal de uni calização. Repartições ar- cão efetiva das minas. Ha- tllitado nesta prova o can- quência. Grupamento de

c!a inscrição. tões objetivas sôbre assun- aadei; de medida medidas recadadoras. bilitação para pesquisa ou rlldato que nota igualou ,alores em classe Intervalo
- Serviço Militar � o tos do se�ulnte pOI!:I'ama de de comprime:].:') areo, vo- 3 _ Impõsto de Renda. lavra. 00 pagamento da ta Iouperior a 60 (Sessenta) de cls.sse. Ponto médio.

S.P. que funçiona anexo a candidato deverá estar em Contabilidade: 1) Sistemas lume e massa.
• Incldêr:cia cedul?-l" e pro- 9 - Prova de habilitação 2 - Graficos simples? de

Escola Industrial de Floria dia com o servígo militar. de escrituração. Partidas 3 _ Regras de três sim- gress'vla. Contribuintes. 8 _ Fiscalização da goa_:;' - A pl·ova de habi1itacão (.urvas de barras e de seto-
� Situação eleitoral - �imples. Partidas dobradas. iJles. Percentagem. JurOS Pessoas físicas e jurídicas. r:mpagem e .do comércio deJ .�crâ escrita e versara sô- !es.

o candidato deverá estar Lançamento em livros pe- f'.imples. Declaração. Rendimento uedras preclOsas. certifi-q Lre Conhecimentos Gerais, 3 - Média aritmética.
�m dia com suas obriga- ios mesmos sistemas. Li- Esta prova valerá atê bruto e rendimento liqui- �ado e livro 'de matrícl"

m"
�ompreendendo: Conceito e uso. Calculo da

ç:ões eleitorais. \'ros de escrituracão e seus 100 (Cem) pontos, assim do: renda bruta e renda li- ele garimpeiro. Guia' I - Resolução de ques- media de calores grupado
- Exemplos típicos de requisitos indispensáveis. clistribuidos: quidn. L\lCrO real, lucro pre trânsito. '.ôes objetivas sóbre assun- (processo rápido).

c.tribuições - ao ocupante 2) Dlv�l·sas modalidades Contabilidade, até 60 :::umido c lucro arbitrado. 9 _ Vendas e prestaç?" � '.c)$ do seguinte programa 4 - Números índices.

PORT�� �� 11:6�E JU- �i�::.r��:r�d����a��r�:�:� !.��;o;t:;�i:d�e�!�.ra de fir- :��:: Matematica, �é 40 �l��:���n� �::��:���o"p��, ����u��:te��s ;rê�si:�b�iÇ��:1 (eo�����!a��oD�:i�dminis_ lO�s��e:�v�o���:�á :���
�uintes tarefas: escriturar 3 _ Transposição de Sal- Só sera considerado ha- gamel!t.o do impõsto, luo:ar, tulo de propaganda. Carta tração Pública Federal. A- (listribuídos:

i;vro Caixa-Geral; orgam- dos. Encerramento de con- bilitado nesta prova o can- epoca (' prazo. Da base do patente. rribuicões dos Conselhos Noçnes de Direito, ate 60

zar b·;llancetes; manter a- la. Correcão de enllanos. aidato Que obtiver nota J.mpõsto. Do pagamento no 10 _ "Divida Ativa" da Têcnicos. Diretorias e Di- (Sessenta) Pontos, Noçóes
tualizado o cadastro de Contas de ati"!) e de passl- igualou superior a 60 (Ses- ato das fontes. Domkilio União. Arrecadação. Devc- .... isnes do Ministério da Fa- de Estatistica, atê 40 (Qua-
tOntribuintes; escrituraI' .... 0. senta) pontos. fIscal das pessoas. Cobran- oores remissos e meios de :tenda. Divisão de Orca-

os Caixas Parciais e demais 4 _ Abertura da escritu- c _ Prova escrita de Le- (,a amhláve1 e judicial. Pres l'ongílos ao pa2amento. mento do DARP. Cnntado- renta) pontos.
llvros da Coletoria; passar lacão de uma Coletoria. p-idação Tributária e de r·rlcão Imoósto adicional II _ ResoluGão de ques- ria Geral da República. A- 10 - Nota final - A no-

l:ertidões; redigir expedien- Caixa p"eral e caixas oar- Fazenda e Pratica de Ser· ete renda. Impõsto adicional iões ohjetivas sõbre assun- tt"lbuições da Procuracj.oria ta final do candidato será

tes própriOS das Coletorias; dai". Rnlanrete mpn,,�l e viço quI'! comoreenrlerá: oe pl'oterjio à família. Im- tos do see:uintes programa Geral da Fazenda Pública, a média ponderada dos

preparar, info�·mar e en- bal�nco anual. Escritura- I _ Resolucão de m.1es- põsto sõbre lucro apurado do Pni.tica de Serviço. da Caixa de Amortizacão li:

caminhar processos: lavrar (:ão de e,�trl.Jl1n\lhR.'i. �nrer- tões objetivas sôbre a�sun- 11a vpnrlR de Droorieda.� 1 _ Demonstra('Ro da ca Casa ele Moeda. Orp:ani-

nutos, notificaciies e têr- �·amf>nto de p"r'·ita e llqui- tos do "eITllinte pmIT"ama jmoblliárla. Arl;('lon�1 pa- n::'ari'ha �rocessual de arre- ?a"n.o c at.ribucne� do TIi-

mos; fazer estatística das dap.ão de exerf'Í('jo. áe LeITislacão Tributária e l"n o reaparelhamento eco- (adação.je qualquer tribu- tunal de Contas. Departa-
se "A' da sêrle de classes rendas arrecadadas; verifi- 5 _ Ano f1n'lllrelro e e- ce Fanmrla: nÔmlco. to. l11E'nt,o "Fl)rlp.ral de Compras.
ce Escrivão de Coletorias (ar e autênticar livro, ta- "Pl·,.Íf'I .... fi..,�n,..'II·O. nllra- 1 _ Imunsto. hxa e con- 4 - II)."lnr.l'lto do Ri!lo. In- 2 _ Notifir:'!.ci'es. Autos. Dil'll'liín dn Tmoósto de Ren-

60 Mlnlgtél'lO da Fazenda. l;;'es e notas- fis�als: reali- ("I'. Or<J"Rmf'tlto. Elabora- i-ribnicào de melhoria. Im- p.idp.ncla. Sêlo nrooorcionaL

Souza.
ROTEIRO

1 - Isaura careta, uma

de nossas melhores canto

ras. está no mercado com

o seu L.P. "A Pedida é Sam

ba", sob o sêrc Odeon. Pe

lo coneeôdo d'as faixas e a

qualidade da intérprete, o

adjetivo õtimo quallfíen 'J

lançamento. "Palhaçada",
"Agua De Beber", "Chorou,
ChOrOU" e 'Não Sabemos'.
são algumas das melodia"
no 33 1/3 rpm., que ainda
tem Walter Wanderlei e

seu Conjunto.
2 - Serão Jancados no

Brasil pela Companhia Bra

sileira de Discos, através os

ciscos Pnllips, os l.ps. do

cantor francês Henry Sal

vador.
3 - A cantora Marta

Mendonça, atualmente "ore

rmer" na boate Dlm-Dim.

da capital paulista, foi con
tratada e brevemente o dis
cófilo poderá adqulri r suas

cravações através o sêto da
tjhanteclen
4 _ Reunindo orquestras

regidas por Bela Sandera,
Rudy Risavy e Gene Dersln,
a Telefunken produziu
"Danças, Cocktails e Amor"
Referimos como passivei to
flue .na preferência do dis

cófilo as músicas "Besame

Mucho", "Paloma Cha-Cha.

Cha", "Serenata Na Noite',

A DELEGACIA FISCAL

DO TESOURO NACIONAL

EM SANTA CATARINA, co

munica a tones '.'S mterees.i

coa que as Instruções regu
ladoras do Concurso para

EscrivãO de Coletoria fo

ram publicadas no Diário

Oficial da União do dia 15

c!e julho do corrente ano.

Comunica, ainda, que as

respectivas instruções se

rão abertas proximamente,
�eguindo-se a realização do

concurso nos prazos regi-
mentais.
Qualquer, esclarecimen

to a respeito, poderá ser

f:ollcltado ao Põsto do D.A.

nóoplis.
Em 22 de agôsto de

1961.
Walter Goulart Caldas,

Delegado Fiscal.

O,Diretor Geral do Depal'
tamento Administrativo do

':ierviço Público, usando

da atribuição Que lhe con

fere o item XVI do art. 85

do Regimento aprovadO pe
lo Decreto nO 50.679, de 13

de maio último, resolve:

N0 225 - Aprovar as Ins

truções destinadas à regu
lar o concurso para provI
mento em carlZos da Clas-

AS FAMOS:\S VE._·AS

ACHAM-SE A VD)IT:lA
NGl:{ - Rua litr,1" l\I�i-

reltes "1].') 1S.

etiqueta do galinho madru

gador é rucne Nobre. Seu

78 dmp. contém o rock-ba

lada "Todo Mundo Vê". de

Martha Pedallno, tendo no

verso o samba ·'Amor De

Mentirinha", de Carlos de

Lima e Carlos Morais. Or

questra regida por Guerra
Peixe acompanha a estrela.

9 _ Cantando diversos
êxt-os do Inesquecivel Fran
cisco Alves, Romeu ll'ernan·
oes gravou um 33 1/3 rpm.
na Copacabana Intitulado
"Hornertarrem ao Rei da
Voz". EnLre outras Imortais

cnccões de Chico Viola, vo

cê ouvirá neste Iancamento
ela etrouéta do caramujo:
-r'sve'u'', "Felicidades", 'A

Voz do Violão', "Aquarela
(10 Brasil" e -cínco Letras

Que Choram".

,_\

Comunicam o novo en-

Dr. Walmor Zomer
u�rtia-

thpl:..mad'l Pe?'! Faculdadt
Nac1t)7'al de Medicina da
tmiversidad3 do Bm�1!

zx-n.xernc por concurso da
raetecircace-ascora. ':SGrv:
liU uu i-ror. uctav!o -"<>.

lIL·!p,"ues Lima). E1I. mtercc

no �tll·VIÇO r1e crrurgn, uc

:�Jspltal 1.A.P.E.T,C. 1.0 mo,
ne aanerro. raé nco do nos

prcar ce ca-iceoe e o..

M�tcrnlda(\e Dr. Canos
corre .....

PAF"l'OS - OP�RAÇOlÇ::'
Dl.tEN?AS DE "iEN:10RP-�
- F4.,,:ro SUl DO� JjelO
meh'�o pSIC':>-pToftlattco

ccneutténc: Rua João Pin
to n. 10 - d:.s 16,w às
ltS,OO horas. A�cnde com

horas rr-arca-tas. 'reteroc.e
30::'5 - aeerdõncre: Hua
Genp.ral atttenccart n. 101

nas saladas ... o óleo que faz bem!
purtssamc d; amendoim

Cientlstas dc renome mundial reatizaramestudcsccm

para ti vos entre 40 óleos ccmestlveia, atestando: o óleg
de amendoim é o mais saudável e fácil de dige-"';".

co r.l PROVADA 1\1 ENTE 98,3% de digest:j);id,·..:e

gráus obtidos nas diversas

provas, observados os se

guint'õ!s pesos: Contabilida
de e Matemática 3; LeRls-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Mais 1000 Assinantes)

eitel
(OLABOR� COM O MELHOR DIÁRIO DE SANTA CATARINA E RECEBA JOR NAL 5 MESES DE BONIFICAÇÃO,

fawmo' AGORA SUA ASSINA JURA, ELA VALERA ATÉ 31-12-62. AOUI NA CAPITAL PROCURE A

NonA G��Ê,,(!A ou Nonos CORRETORES. NOS MUNiCíPIOS DO INTEitIOIl, �EMETA cr$ 2.000 (DOIS MIL {RUltl�O!} EM CHEOUE OU VALE POSTAL.

�fiU-�@ � ���r��n
Um exemplo d3. cooue enra cn1 Hamburgo, no qual
racãc tntem: 'li 1 - tomou parte o descobridor
Investigadores de 25 da vitamina, Dr. Lester
países reummm. e cm Smith, do Instituto de In-
Hamburgo "estlgaeâo de Greenford,

na Inglaterra. Os cientis--
Hamburgo - (Por Mont- tas estão convencidos de hamburguês Dr. Biermann

ka Muller _'Imprl",:;"les da rue 9 investigação mais -Ratjen declarou ao receber
Alemanha) Uma estrutura rerreíta da vitamina B 12 os congressistas na sede do
curiosa, constltuida por

barras e esferas r .
res m

tando vitamina B 12 coru .

tttuiu o centro ruubóü..o
de um confresso tntern: cio
nal realizado recentemen

te no Hospital C lL

da vitamina B ?

minarem exatam nte o

seus efeitos.

FígadO, carne, gema de

eia "ant�·per,ni< J(

médicos puderam 1

pacientes atarados d')
lÍvel doença. ·Hoje trata· t:

2. anemia perniciosa c m

preparado a ba. c de fíga
do, assim como com fiando
bem fresco e vibminA B 12.

Consegue-se manter a. do
cnca sob controle.
Quando os invcs'Lig-'_ldores

de vitaminas se reuniram

pela primeira vez em Ham

burgo há cinco a s, aca

bara-se be ele 'CO,1 r a e�

trutura ela vitamina B 13.

'Faltava ainda in'.''', i"8,r

os seus ehitos. Este. probJe
mas estIveram em fulcro
no congresso realizado a-

A DEA atende exigências
WASHINGTON, D.C. Agôsto Os seus comentários apa- a contmuac'i« :1;) obra '. 1-

lUPA) � A Organização recem na Introdução do re- ";'1'" C:C!.1 :1<) ",.'.';ao.io
rios Estados Aplericanos a.í- ratõno de 124 páginas,no aâo '·:��,dil.� '-, adaptat-va
quirfu a flexibilidade neces- qual apresenta um resumo a �,:��l�rorma't.,I;$ qUE: � ,'-

sána.paea enfrentar RS di._ de tôdas as atividades de- !!,CIII 1'1;': '!":'.� esforços "

ncutdades dos tempos 2· senvolvidas pela OEA no maior rapidez nas suas de-
tuais I" satisfazer as urgen- decurso de um ano. A rese- cisões".
tes exigências de ação que nha aborda assuntos poli- "A concentração dos f.;-

lhe sã\\ feitas, diz o secre- tlcos, jurídic,.os, econômico." forças' coletivos para com-

tário Geral, Dr. Jose ii sociais e culturais. bater a pobreza, as doenças,
Mora. o analfabetismo e a via!"
No seu Relatório Anual O Dr. Mora acentua que: cão dos' direitos humanos

de 1960 apresentado ao O ano de 1960 foi consldera- � em outras palavras, na-
Conselho da OEA, acres _ do um "ano de crise" para ra tornar realidade 'os ru-

centou que a Organização as organizações internacio- mes objetivos atuais r.ue
já tem no seu acervo imo nais. Acrescenta que nes-te ainda ontem er-am apenas

portantes reatízacões, mas II 0.' ncc- .vconsc-ndo qve vagas �! ptracões não pode-
que "cada dia se espera ,u orcautzaçóes tnte-na '\.'_ ri attngír tais resuttadoa
mais dela". n;J·.i rii �.�1 'r Jímn-i- e únicamente por meios uni

laterais ou bilaterais, de-

Professor americano estc�a
literatura no Orasil

Com o objetivo de se es

pecializar em Literatura
Brasileira, especialmente
na literatura moderna, che
gou ao Rio de Janeiro o

professor, escritor e poeta
nort.e-americ'ano John Nlst,
contemplado com uma bol
sa de estudos pelo Con�elho
de Pesquis(ts sôbre Ciências
Sociais dos Estados Unidos,
nos termos do Programa
Fulbright.
O professor John Nist pas

!'ará cêrca de um ano no

Brasil realizando estudos e

observações sôbre a litera
tura brasileira'l pr'etenden
co ainda traduzir várias
obras dos princil'ais auto
res modernistas, corno Ma
noel Bandeira, Carlo.'l Dl"l1-
mond de Andrade, Ccr:iJia

Melrelles, Vinici us de Mo
raes e muitos outros.

JA EBTEVE NO BRASIL

O escritor norte·amerlc;a
no, diplomado pela Eastern

Michigan Uni,<en:ity e pela
!ndlana Universlty nos Es

tados Unidos. já esteve no

Brasil em 1958, tendo sido o,
primeiro professor de Lite

ratura Norte-Americana tra
zido segundo os dispo!>itivos
do Programa Fulbrkht. De
1958 a 1959 o.professor Nist
lecionou aquela cadeira na

Universidade de São Paulo.

"HOMEM DO ANO"

Entre·os vários prêmios e

citações que já re�.9beu por
sua obra lit,e'l-Aria. dest.l'I.�a

se sua indica«ão '!')mo "Ho

mem do Ano", feitn em 19M

pela Academia de Ciência,
Artes P. Letras de Michigan,
devido a seu poe111�. épi"co

"Dulce et necorum'' sôbre
a Guerra de secessão norte

americana e às traduções
por êle feitas de poesias
orasíteíras. Foi o pj-Imeirc,
humanista a receber tal dis

tinção nos Estados Unidos.

OBRAS EM PORrUGU�S

o prof,essor John NIl'it já
tem um livro tradu7.ido pa·
I"a o !diollJa portuguêS, "Fu!
Crucifixado", sôbre a II

GnerrlJ Mundial no tentl"O
de operações :'I( P:tcífi('Q.
Essa ohra foi pub1icada em

São Paulo pela revista A·

nhemoi em 1960 e depoi:l
editada em livro. Brcvemen

te, sCrá publicada um se

�undo trabalho �eu, "c'um
prir ou Morrer", também

em primeiro lugar pela rc-

I vista Anhembi e depois em

livro. .

PO!' outro lado, mais de

15 artigos e poemas seus Já
foram publicados em inglê.�
em jornais, suplemeptos li

teririos e revistas de Sã\)

Paulo.

ANTOLOGIA DA MODER
NA POESIA BRASILEIRA

Demonstrando ainda o

g\'ande interêsse que nutr�

pela moderna poesia bra

s\Jeira, o professor John
Nist terá publicado em bre

ve pela Editôra da Univer
sidade de Indiana, nos Es·

tados Unidos, a obra "Me·

dern Brazilla 1'0ety � An

A�tholo�Y", em que trakl.

rá da poesia moderna do
nosso país, aoresentando
em traducão inglesa de su.1.

lavra trabalhos seleciona·
dos dos principais poemas
brasileiros.

ve-ndo também contar com

,i��o!"('sa cooprncão dos pai
s""� por intennbédlo das ('1"-

samzacões internado-
ua.s ..

"Mediante u aplicação
dos dispositivos de Carta e

d::: outros instrumental bá
Si! ('.�, a nossa Orgnnizaçâo
f'c:,p.liriu a flexíblüdade ne

ccssárta para settsro-er ext-

�SI���\�:iSc�I��:���:'? cu-

Br,] matéria dc nconte("Í
menl os .lnridicos e nolíticos,
o r,'· Mora conslf1-.>l'a a so

luç�o' ela que�tãf) {jp fron
:(..:",� cnt!'!' H011f!lH('JS !' a

l'ü <1dlgua "um nohre exem

pio qlle honra as dll:J.S par
tf;S ( uma demon.�tl":'::cã.o da
('íi,'êncla dos ml'{',mismos
ri: c;ur dispõc o Si.�t!'nm Tn·
tcn"mcrlrano pa!"'!. uma a

c;�') coletiva em ;favor da

l'lar.lIt.enção da pa�" .

I firma também flue "a

]:rntf"c;ão do.� di)'eiLo.� huma
nos (' o estimulo :i demo
'·ra.ri�( represent.aLiva têm
sido motivo de grande In

terêsse da parte da Organi·

zação" e recorda que se

criou nesse ano a Comissfi.o
dos Direitos Rumanos.
Tratando _ dos assuntos

econômicos e sociais. o Dr.

Mora diz que a Ata de Bo

gotá "representa uma im

portante �udança de cou

ceito a respeito da ol"Íenta�

ção e da ação que e preci:<o
adotar para melhorar o ní·
vel de vida e as condições
SOl'il'l.is dos povos america
nos".
Por fim, o Dr. Mora de

clara que as funções d.a
OEA nesses setares são de
"caráter prát.1co" e que a

Organização" está ae:ora

encarregada de examin:lr

planos para o desenvolvi
mento econômico, de asses
sorar o estabeelcimento jas

prioridades e de fixar nor
mas de ação".

tarmna B 12 por Cientistas
de. 25 países do mundo e
um exemplo das grandes
possibilidades da coopera
cão internacional. Foi nes
te sentido que o Senador

esctereceré importantes pro
blemas biológicos e será de

tmportãncte decisiva para.
fi medicina pr-ática. Aliás,
é bem difícil a um leigo
acompanhar os investiga
dores nas suas argumenta
-ôes.
A investigação, num i-e

rime de cooperação, da vi-

Oovêrno de Hamburgo:
"Também para um leigo a

historia da vitamina B 13
e tão dramática e empol
gente e demonstra tão cla
ramente a utilidade de uma

rede de cooperação interna

cíonal, que ninguém se

poderá subst.ratr a este ea

pectáeuío Impressionantes.'

DR. GUERREIRO DA FONSECA f

OLHOS _ ouvmos � NARIZ � GARGANTA
Consultório � Rua João Pinto, '35 � Fone 3560'
Resldêncls; - Felipe Sobmidt, 99. -r- Fone 3560

_Consultas � das 10 às 12 e das 14. is 18 horas

grado

Receita de ÓCUl1J3 com Equipo Bansk - Loude.
Exame de ouvidos � nariz e garganta com

EQUIPO ALENOL (único na Capital}
Trotamento das Stnosttes pe;o 'tntrascm.
Ope-açàn de Amígdalas por processo moderno.

1---------------1
DUNLIlP I

I 0.� pneus DTJNLUP of"'rep ..nJ qualidade 'c resi.stêncla. I
, RAINHA DAS BICICLETA:?' - Rna Cons. Mafra, 154 I
'--------------1

PAPEL TAMBÉM E' COMIDA
a ca�i���:�� f:Ç����I� �:i�la�:�a��:�i�' ev�����c�.rtt!���
.i!rntar as l'evistas e jornais que t"'mo� em casa e Ent.regar
j lldn ao.� Cruzados do Coléb:io Catarinense. f;:es transfor
marão tudo em dinheiro.

� C("lm o cl:nheiro comprarão comida para os pobres
que êles sustentam.

Nosso· pedido é c.'.rigido, prtr.tipalmente, às s�nhoras

mães e donas de casa.

3 lc� d� jOl"I'9.1 ou revista - 1 kg de açucar
12 líg de jornal cu revista � 1 kg de bar,ha
15 kg dc jornal ou revista � 1 kg de carne

2 kg d€- jornal ou revista � 1 kg de batatinha
e ainda sobra

Como e, valio"o seu auxílio! Colab'l�e ..:onosco. Com sua

boa vontade, conseguiremos amenizar o sofrimento de

muitos pobres. ( 31/8

LEIA

'O PRISIONEIRO DA MONTANHA
o R(.:\-{ANCE MAIS FASCINANTE", FAl'R.1ÕTICO E

CONSTRUT!VO QUE JA SE PUBLICOL..- NO BRASIL.

'�.L�_���_������j
I DONl,op, o pneu qu-c vale por 2, 't. 1
j RAINB:A J:;AS BICICLETAS - �ua: Cons) Mafra, 154 I

- - - -. - - - - - _. - - - - 1

Serviço Social da Indústria

VENDA DE VEICULOS
EDITAL PARA CONCORRÊNCIA PúBLICA DE VENDA

DF. VEíCULOS DO DEPAR'T'AMENTC REGIONA!... DO

Q_ERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA 9:j1: SANTA CA-

TARINA,
I

Pelo presente, levamos ao conhecimento de quem

interessar possa, que se encontram a venda mediante

concorrência pública, os veiculas abaixo especificados e

de orooriedade do Departamento Regional do Serviço
socjet -rln. Indústria � SESI � de Santa Catarina:

i c � Um jeep, marca Willys. ano 1954, motor n.

1)0088. côr cinza, 4 cilindros, 60 HP, de placa n. 13-78, pe
lu valor mínimo de oferta de Cr$ 200.000,00 (duzentos

-ail cruzeiros);
20 � Um jeep, marca wtnvs Overland., ano 1957,

motor n. 4 J. 157133, côr cinza pó rola, 4 cilindros. 60 HP,
placa n. 4-55, pelo valôr mínimo de oferta (duzentos e

oitenta mil' cruzeiros) . Cr$ 280.000,00;
30 � UI11 [eep. marca wmve. ano 1958, motôr n.

R. 8(13 nüz. cú- verde claro, !l cilindros .. 90_H1;), de placa
n. 4·-53. pelo valor mínimo de orerta de (duaéntos e

ouenta mil cl"uzeiJ:of) o-s 280.000.00;
40 _ Um .reeo, marca wütys Overland, ano de 1958,

Inato!" n. B RO:�f)08. côr verde claro, R cIlindros, 90 HP. de

oro-ta de CrS 2RO.OOO.OO (duzentos c oitenta mil cruzei

ros) _ plnr-a n. 4-51.

50 � Um .Teep, marca Wil!ys Overland, ano 1958,'
motôr n :R. �03.889, côr -erce r]n.r:J,"ô cilindros, 80 HP de

;Jla�a n. J4·70. velo vatôr mínimo de orerta de (duzentos
e otter.ta mi] cJ'\l}';eirqs) Cr$ 280,000.00.

Os interessados na compra r= veículos acima esoe

r-írícartos. deverão tcaser suas propostas ao. Departamen
to Regional rio Sf'l"vico Social da lndústria de Santa Ca

'.arÍ"f'a. sito no Edifício Sul América, 6° anda.r, nesta

Cap;tal, no dia 1.2 de s,.tembro próximo vindouro, até às

10 horas, hor:l esta f'm flue as propostas ..
serão recebi

das e apreciadas, UI. presença de todos os concorrentes

pela Comissão de Concorrência Públ!ep, dêste Departa
\"111""1"\10 Rep:ional. As '1l"opostns deverão vir em envelop�s
fprh,,,iC's, com o máximo de gil>jlo, com tôda clareza e

pr"'cisã.o. o veiculo flue intere::;sa o p�oponente, com o

re<:oer:tivo valor dt! oferta que será definitiva. J!:: indls

pe::1.�ável as assinaturas dos ihteressados, na respectiva
proposta.

A.� propostas devel'ão se referir a cada velcul::l de

pe:r si.

Assim, caoa veiculo, receberá uma proposta em en

,'elope fechados e rubricados pelo proponente. Não Im

porta a que o mesmo concorrente faça propasta� para

todos os veiculas, porem, tais propostas cqmo se escla

rrce acima, serão feitas em envelopes separadOS, vêícu

lo por v-::icnlo. As propostas serão abertas na presença
de todos os concorrentes, cabendo o direito de aquisição
do veiculo ao que maior prêço oferecer.

Os preços de oferta serão absolutamente para pa

gamento à vista, não sendo apreciadas propostas qu�

contiverem a cláusula de pagamento a prazo. Os paga·
mentos d'everão ser efetuados em moeda corrente do

país.
Na partI:. eyt,erna do envelope que contém· a pro

posta, eleve)'"'. constar �3 características do veiculo que

int:'!ressa ao propone!1te porque e facultado a todos os

p"oponentes a retirada de suas propostas antes das aber

turas das mesmas. Vencida a concorrência no mesmo

dia 12 de setembro nróximu vindmirol o veículo será

entregue ao comprador, mediante o pagamento integral
do preço oferecido pelo méslno. Em ripótese alguma, se

dilatará o prazo tiara pagamentO' do veículo çomprado.
Os ve:..-:ulos de que t:-atà o presente edltai,'se enCOl!

�ram à dispos!çao dos Intore;:saclos, para eX'l.me e veri

ficação, no depósito da Firma Carlos Hoepcke S.A. -

Rita Maria - no horário d!l.s 9 às 12,00 horas e das 14,00
às 17.00 horas, diàriamente.... ..} .

D. R. do Serviço Social da Indúr.trla em Santa Ca

tarina, 23 de agosto de 1961.
A COMISSãO DE r:ONCORR@:NCIA

DR. LUI� E. ROCHA FREIRE
CIRIfRGlílO DENT1S"r'A

,

AD:'lLTOS E CRIANQI-.B

DR. SAMUEL FONSECA
C:i"RtTRnT�O-DENTJSTA

Prprun'o "1; \!ávi(�ArlPfl f)�1" alta vpTociil.!:.�e.
R01WE!"J �mO'1'(,R R_ S_ WHITE

VENDE-SE
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Um professor alemão
tomou a iniciativa _

O Instituto Internado-
nai de Livros ESl"olarcs
em Braunschweig

Braunschweie: -.- (Por

as fórmul'ls e todn� flS Ins
terprctacõcs arbitrárias ou

unllalcmls que llnss:l1l1 di

iícult'lr o entr'ndimC'nlo c

a vld:l comum dos pnvtls.
')$ livros de história uL!P

zado.<; na RC'públlca FC�('I:l1
f71'l Alemanha já corrcspnn
riem Inteiramentí' a esta
cxigi\nr.h. Em d(l7C anos

de estreita colabora�ão in·

ternacional, posta à pro
':1 em cinqucnf:'l confcrên
da,,, com historiógrafos, pc

('adas 11a Alemanha, '1 uma

tritic"l. rigoro:-;a. Alêm disso

mini.��raram·sc con'<;l'lho$

nos autores de novos livro,,>

('�('oJar('s de histrirb.. Esses

conselhos foram ditados

pelo desejo de conciliar o

:;.mor â pátria com a von-

1 de firme dI' "er justo pa
ra com 6s pail>es vizinhos.

Todo� os participantes nes

ta ell'vada mil's."io esforça
ram'SI;! par realçar o que

quI' em Elr.6, ao rer,-rc,�,�all
de um :lcampamento de pr!
l'lonei!'o.� dI' guerl':l, assu

miu a (':l!0dra de história
no rn,�tituto SupNlor df' Pe
daf"oP'li' I'lll Braunsehweig.
Nessa ftltum eTa C'vidf'nte
� nece.<;�idatir- de procedcr
a uma revl'>Úo dos llvros cs

colare.;. O Prof. Eckrt to
mou imediatamente a ini·

dativa Mnnifcsl,o{l a sua

intençro de elaborar novos

livros em colaboração com

peritos de outras nações,
f:m 1949 realizou-se na In

»:laterra o primeiro congres
.'la germano·britânico de
livros escola�e�; um ano

mai.� tarde reali;(Qu-$e uma

ronferência ldêl)lica em

Paris, Edtes resultados pro
missares encorajaram todos
cs co.1aboradores do Insti
iuto a persevarem no

trabalho.

ELIXI.R DE NOGUEIRA
o GRANDE DEPURATIVO DO SANGUE

QUE ENGORDA E FORTALECi':

A venda em todas as Farmácias e Drogarias do Bra;;il

I a mais comDieta
e moderna linho

de relógios de contrôle

riógrnfos em Tóquio c es

teve no vej'ão do ano passa
do na Indon6sia. Organi?ou
o inie!'câmhio de livros es-

Oriente, O instituto pro

pq,�-Re 11ão só "desenvene
wu-" os livros escolares a

lem,:1rs, mas também auxi
liar os jovens estados na

�u:l luta. contra o analfa
betismo e põr à disposição
material informativo sõbrc
a Alemanha.
Em princípios do corren

te ano o Conselho em Stras

burgo encarregou Professor
Erkert. de preparar um con

grr-sso que se ocupara. da
revisá'J dos livros de geo

grafiea em obediência a Cf:
térios semelhantes àqueles
que 9resldit'am à revisão
aos Üvros de história. Esta
ronferência deve ser inau
f,urada brevemente na Re·

pública F�deral da Alema
nha,

r-iN'SINO
. _...

A VENDA NAS

BANCAS DE IIlRNAIS

E REVISTAS

IMPOSTO TERRITORIAL E IMPOSTO
ÔBRE ATOS DE ECONOMIA DO

MUNICíPIO
3,° TRIMESTRE DE 1961 Findo o prazo cima, o e

menta, a cobrança dos rm

aludidos impostos serão
acrescidos da multa de 20

9'i
Departamento da Fazen

da, em LO de 8etemJ:n-o de
1961.

DESCUBRA A ELETRICIDADE

��IV����a��:s�Ód���� t,�� :;�)�.�
cunstànctas constituem Ia

tôres de conflitos ê ceen

justes psíquicos, será que
estes ratõrcs explicam su

ficientemente o drama uo

homem moderno, as doen

ças da civilização catite 11-

porêneaç Não! occue-oe
notável depoimento do fa
moso médico psíqtunt-a,
Karl Gustav Jung. -Duran
'te 30 anos, pessoas de tôdas
as religl6es vieram consui

tao-me. Tratei de centenas
de pacientes, Pode-se afiro

mar 'que todos tinham cai
do doentes porque tinham

pcrdtdo aquilo que só a re

ligião pode dar. Nenhum

dêles saiu curado sem ter

reencontrado a sua rcu-

gfào"
portante, a qur-dn na vi ..

dn relir:los!l, n decndêucln

.na Vida f'.�,pjl'ltl�l, o dos

rcsnctto õ. lei divina, a per
da dos principias cristãos, o
abandono de Deus são [)'
grande responsável de todos
estes sintomas de mal-estar
que verificamos, de 'modo

pavoroso. na situação atual.

segue-se qUI:! as medidas te

rapêuticas da ciência psi
quiátrrca são incapazes de

remediar os conflitos reli

etoso-morars do homem.
ror conseguinte a prlltl'la
da Religião, a vivência va

mensagem total de Cristo
são a única garantia de
1 ma vida mais sadia, mats
harmoniosa e mais feliz.

Frei BeT") tcessetmeíer
o.».sr.

querer experimental' rúdas

QUERO SER FELIZ...

De ordem do Sr. Diretor
do Departament.o da Fazen
rants o corrente mês, sê
d a, torno público que, du
ran te o ccrren te mês se
procederá nêste Deparla-
pO!'ltOfl acima mencionados, M, C. DE FREITAS

corre�ponflente� ao 3,° TI'i- Chefe do Serviço de Cón-
mestre d.() corrente exerci- trôle da Tesouraria
cio,

ATENÇÃO
LuBTI"-A-3!:, LAQTTEIA-SF: E'NGltADA.-SE' il ENVER--

N'ZA-SE MOVEIS, MA:ORES INFORMAÇõES RUA CON
SEL.liElRO MAFRA, '64 FUNDOS.

Rua Alves de Brito
(Te-av. Stodieck)

Rua Altamiro Guimarães
cl telefone

para o mal' - t:.j telefone

Rua 'I'rnjanu (prédio comercial)

Sofra .' l« u.cm de !�,):c f'

sofre m .tto ecrre ..:lo'! C011l-

plexos e, rl',; 'cucs. oe :".:':'
coses e nvurc ses, de- aq�:ls
tias e '1n<.'('dadc�, c.�:{l

r.utetudes � rtnstracccs. Su
rre de U(1�, scne ce 'l�,llr�
para 0::- quais os peíquí-tt-es
dificilmente encontrarr. ex

pucecões. 05 consuttórt-is
cios médicos enchem-se oe
clientes Procuram-se' a paz,

(cont. da 5,a pag. 11 _ Observações Gerais a alegria de viver, temam-
Só poderÁ. conamernr-se _ fl) A Inscrição lmpllca- se resolver conflitos e dís-

habilitado o candidato que rúo conhecimento das pre túrblos, restabelecei o eflui-

ubtlver, por essa forma, sentes instruçõcs,por parte !ibrlo da personalidade au-

neta final Igualou superior do candidato e o COmIlrO- mana. Fazem-se exames. ln
1\ 60 (Se,"-�f'nta) pontos. misso tático de aceitar as quérltos minuciosos para o

Ocorrendo empate, será condíoôea do qcncurso, tais diagnóstico.
observada, para classifica- como aqui se acham esta- Quais serão as veí-dadei-

cão, a seguinte ordem de beleetdaa: e b) os casos 0-
• ras causas de tantos sorrt

preferência: missas serão resolvidos pe- mentes?

a) - melhor resultado lo Diretor da Divisão de O rume acelerado da vr-

r.a prova de Oontnbilldnde Seleção c Aperfeiçoamento. dn moderna, o en-moc-a-
c Mat('mát.lcft; e b) - rne- Rio de .ranetro em II de mente impl'óprio nos diver.,

lhor resultado na prova de Julho de 1961 Defl.trl:l: Mar soa grllno�, "orlni'>l n rle spo-

C a-��'
L!'!gl:::Jnç.1o Tributária e de 'D,U,,','tod,'a' SdOa·U'D� S w:".,.,.._..,srJJel�, jnmentn rln� aptlrlÕI''1 na-

Fazenda e práuca de Ser t).lral.� do homem, n inrEll;'-
\'Iço tacão ao mundo :ll'tif!r;ol

orlado pelo progresso d�

técnica, o monótono tracs.

fl-l'ú/��,,��- ��g;=:�I:s��:�:?i!��i'i:'
, ... conchego no lar, as dir-cut-

--de acão ráTlida, c macia! dados na luta pela ""."
� desenvolvimento falh:l nas

diversa! fases do indivíduo,
situações de emergéneín,
desastres. revoluções, caca

cusmas, a descoberta (ia
homba atômica que amea

ca destruir o mundc, li am
bição de possuir sempre
mals, a falta de h\gic!'lC

, mental, o ativismo febril, li
curiosidade desenfreada deí

-

l. (!A. I1IDUSTRIAl DE UTENSíliOS DE AÇO

UTRO®)PICALUI'
_

Rua Pereiré do Nóbrega, 218

L�� '":.,;:,:::�:,::�;:,,�::�=:_�
--� ,,--------�--- ----- - _. -----,--_ ._---_.,-----------

�. "���mmn: nil11mltn �� livm�
e � [ � I' � r � �'f

I ,,;:,:':';x!:::;\ ��'a ';�:

,

I ;�d���,�:"nt:, n;,!:;�;��
de Braunschweig. tomou

Em 1958 parte no Cpngres-
so lntérnacional de Histo-

l.1onika Müller _ Imprr-s- dagor,os e autores de Iivro� de comum na evolução his-

RÕf'.'I da Alemanha) Na c\ Nl<'ol:\]'('s dI' todo o mundo tÔ!'if'a dos povos.

dnde(dc Bl':lun,�('hw('l"" no conscl�nin·s{' um rcsultado O Il'aior mérito na !jolu-

nOrte da Alcmnnhn, ('xlste
�ão próximo ela objf'tivida ('[i0 (!('sl-a importante tarc-

um instituto ('n.lo.� colabo- 1(:��2í��:�toSr;t2;;'�I)i�t����nL� :!�I��l�'��:t�i����I,d��i(:���t �;�llU;;���;o :á��SExi)����
����;�� :t!:����r:l�:r�i�� O t.rabalho 11 venl:'tdl'" l1i.'-;tq

tllto a ]Jf't'�everal'em no sr'!

:i:1: prclt('ndf'm rliminar rica e ao entendimento dos
vros R�col:\res de Braun-

,los livros escolares ttJd:l� povos. suhn:('trrn.m se todos sf'h,wein. Pl'Ofcssor F,ckf'I't.,

os livros de história, publi'

Rua Conaelheh-o Mafra (fundos)

Rua Prnneisen Tolentino

(APARTAMENTO)
Rua Arcipreste Paiva

(pronta entrega)

(LOJAS)
Avenida. Mauro Ramos
(pronta entrega)

(TERRENOS)
Rua Felipe Schmidt (20 x 100)

Rua Almir.'lnte Alvin

Rua Frei Caneca

Rua Frei Caneca (esq.)
Rua ,Taira Callado

Rua Feneira Li'ma

Rua Jerôni::Io Coelho (esquina)
(chácara fnmília Linhares)

E S T R E t TO: (CASAS)
Rua José Elias (p, praia)

Rua 24 de Maio (prérlio comercial)

Rua B de Julho
(3 casas c/praia própria)

(TERRENOS)
Rua Santa Luzia (Balneário)

R�1l; G�rcia (Balneário)

c O QUE T P.. OS: (CASAS)
Rua Pa�conl Simon� (Praia da Saudade)
garagem e dependência empregada)

Praia do Meio
Ca8a� para verâneio e residência

(TERl<ENOS)
Rua P.!Iscoal Sirn.one (P-raia da Saudarle)
Rua Des, Pe(3.rQ Silva (Praia do !{eio)
BOM ABRIGO (11EI\RENO)
Rua Ipanema (prox. à praia)
CHÁCARAS
COOUEmOS (praia do Itaguaçú)
completamente al'borh:ada e/div, frutas
e galinheiros - 7.000 m, quadrados
SACO GRANDE
O'tima chácara c/700,OOO m. quadrados
c/3 -casas.

'Quantas almas inquietas
procuram a felicidade, mas
não a encontram. Outras
parecem t&-lCl achado, eis
que ela se desfaz como uma

bolha de sabão. A retíclda
ce é esquiva: quem a busca
febrilmente, não a encon

trará. Ela também não coso

tuma cair Ictultamenta do
cêu. A paz da alma é uma

precio.3? jóia da qual o;.:

egoístas e os improvisado
res não conseguem J!!nçar

mãos.
O homem aspira forcosa

mente !J fe!i('ldalje. Ob,�er
"amos, todavia, que muitís
simas almn.,<: não f{'caJizám
exat:1ml'nte suas lendên
cla,q. Cor./unde-se a, verda
(Ieira fdicidade com o pra
zer, com o contentamento
,'om '1 !>aLisfacão dos -"enti�
do,�. E<;{Jllccem·se êl% Que a

felicidade é algo mais Que
úma simples satisfa"5.o. De

?Cndendo essa jóia interna
t5.o sOn.êntc das co'nodida
dNI e �aUsfações diárias,
allás tão Inccl'tas c insegu
ras, como poderemns en ..

frenta!' com tranquil!dade o

tran!!cn-w monórono das

. CASA

Aluga'se ",ma casa. re

,.centemente construida, !)ró
prla para moradia, ,;\t,) à
rua Professora Enoi So.:l1u_
tel, 37. Entre Penitenciária
- Trindade.
Tratar à rua Crispim Mi

ra,89.

horas, as incertezas ('o ama

nhâ, e as mil ameaç'ta que
palram por SÕDre a<: nossas

cabeças desprotegtdns? Não.

Uma renctdade que depen
de úmcs r-iente dos sucessos

de ceda c' .a deixa de ser re
uctcaoc para transrormar.,

se em i:::Jquletude, angústia
e tntotcões ncurótícas. Ê

fMÇO,;O '111e haja em nós um

;)oder t:e'1trai, capaz de t! '

l;nfar ,ó!)re o cotidiano, ao::

:',laneir't <l não se �lterar a

;.egura'1çg interna "IIte os

impif'dO.<,('$ golpes da natu
�eza e'''; capr:chos do nos

so car!üer.
Felicidade é a paz de uma

existência bem ordenada
em rel�ção a nós mesmos,
em relaçâo ao próximo e em

relação a Dens. Essa. tran
(juilJd�de e segurança in

tC'l'm,s, ancoradas no. Oni-

potência infinita, irradlam
&e sõbre tõda existência,
desfaí'cndo totalmente as

raízes da
-

angústia e das a

parêntes ameaças que pe·
sam sóbre todos nós. Quan
rio dentro do circulo mais

:ntimo de nosso. alma rei
nar êsse genuino contenta

mentI) conosco mesmo, ti

cotidi"no e o vulgar já não
abalarão o núrleo de nossa

persona lidade. Pela contrá
rio, seremos nós que; com
nossa estabilidade interna,

�uperaremos tanto as pe

quenas, quanto a� grandes
ironias da vida. Temos en

tão eAa �ela incapacidade:
a incapacidade de aborr�
Cf!r-uos conoscc mesmo.

E !" nossa alma vive se

g-ur:l, vive em paz, vive em

Deus. A felicidade mora

Il,,:la em trajes mui humil·

des.
Frei

PANSEXOL "M"
T õ n i c o neuromusculaJ;'

que r2,iuvenesce dando Fôr

ça, Vitalidade, Vil'ilIdade e

Vigor.

PAHSEXOL "F"
ESTUDAMÚS FINANCIAMENTOS E .TRAN
SAÇOES COM A CAIXA ECONóMrCA.

AOS DOMINGOS ATENDEMOS ATE'
NOSSO TELEFONE, 3.9.8.2
V E N D E:
C E N T R O, (CASAS)·
Pi"uç,a XV de Novemb..:o (,fundos)

�ua NUlle �aC"harlo

--�������.�����,��

Frigidez, insuficiência AS 12 RS.

Jonas Vanboemmel,
O.F.M.

GOSTA DE CAFÉ?
ENTÃO PEC� l�FÉ Zn.'

A RAINHA. DAS BICICLE

TAS, �lem de 11m cornpl;::
to se�'lif)o de reformas,
pinturas, concertos, saldas,
conta também agora com

um perfeito serviço de

V�LCANlZAÇAO de pneus
e rámaras.

Ruai Conselheiro Mafra;
fff<:
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PROJETO CENTAURO - Um veiculo espacial CentaurO
é preparado, na foto, para embarque com destino a um

campo de provas: acionado por dois motores de foguetes
de hjdrogê,�iO-oxigê1lio de 6.800 quilos de empuxe cada

um, o Cel,tauro será combinado com o projetil Atlas para

lançar cargas de 4 toneladas e meia em órbitas espaciais
e sondas repletas de instrumentos no espaço sideral., Os

primeiros lançamentos ocorrerão em 1962, calculando-se
para 1963 a primeira descida na Lua. O veículo combi1wdo'

terá 32 metros de altura,

... VOLTEI!
Dentro das prerroaoü

,vas que a Constituição na

cional me confere, como

cidadão e como jomalista,
w1ui estou, de volta, após
1111t "recesso", porque nõo
dizer ·'I"emunenldo'·.
E voltei, porque ausente,

estava colabol"undo com as

atuais autoridades oonstt

t·u.,idas, visto ler cu próprio
reconhecido, que as minhas

''tabeladas'', às véaes não

colabflram muito com IN

JUNÇ6ES, cemo as que
estamos enfrentando nês
t"e.s COflturbados dias.

\ E voltei, assim, de 1nan

s.tn.ho, "ao de leve", para
�on'tinuar colaborando com

a ordem pública, mais prin
cipalmente C017� as autori

dades, ditas constituidas.
E voltei, para flão falar

em política, mas sim, para
contar uma passagem do

méstir'a, ou caseira, COntO

queiram.
A empregada lá de casa,

and(t assustada com êste
clima ambíguo, ou seja,
com a movimentação (de
tr(1)as, é claro), e com a

paTali�ação (de escolas,
bancos, etc..), embora
çuta:; emiss.;ras fiquem
por ai divulgando que está
tudo calmo. Mas a dita, a

('1II1)l"egada, como eu ia

contando, soltou o seg!til�
te protn'''ciamento, censu

rál'el, por sinal:
_ Hi, a "dentadura"

vem ai!
__ O que é que vel1� ai

:ulana, - indaguei?
_ A "dentadura" $eu! O

senhor vê só, vai sê como

nos tempO' de, ·'dentadu.ra"
mesmo!

� _ Eu que estava muito

x;�a��On7�0 1;��1I�e�'��n:e��
s!t caseira, e taquei-lhe a

cie-t);da censura, pam cola

bc.rar. é claro, com as au

toridades;
__ Você quer dizer Dita

dum, 71ão é? Pois você rwtá
,'ItJ.it(l engal.ada, oh do�

11léstica, Você compreenda
(;lIe as autoridades C01/.sti
tu:das estão ai zelando pe
la orde1n, respeitando a

COJutituícão. Não faca ayi�
üwão oh mulher! Não fale
7/wis em "dentaduras" ou

Mtarlltras; isto ê. coisa feia,
ndo beja 11111 cõntravel.to
raz.inha, menina! ... ande,

trana a sópa ... ande logof
Servido o ca'do, iniciei o

i·itual da mesa, com certo

ar vitorioso, dinamos ...

com certo aI" tnarcictl!

FOI inaugurado na Ma

terrudace Cal' los Corrêa,
um ultra-moderno apare
lho de Raios X de fabrlca-

cão alemã e da conhecida
marca "Picker & Har tlng",
fornecido aquela tradicio�
nat instituição hospitalar
de nossa Capital pela con

ceituada firma Macha
do & Cia.

A solenidade simples mas

significativa, comparece
ram entre outros os Se

nhores: Silvio Machado,
Presidente em Exercício da

Associação Irmão Joaquim,
mantenedora da Materrú
dade "01'. Carlos Corrêa",

nrs. waunor Z. Garcia,
Uri Mendonça, Hamilton

de Vasconcellos, Dr. JuEo

Pauptz, Dr. Modesto Pri-

mo, Dr. Renato Costa, Dr

Alvaro Carvalho, Irmã �eFrida, demais irmãs fun

cionários e conv·idados.
Em nossa próxima ed..

cão apresentaremos ampla
reportagem sobre a ínat-

MIAMI, Florida, 2 (A.
P.) - Vinte e trea Insti
tuições cubanas no êxilío

protestaram contra a ação
pela cuat o govêrno de
Fidel cesrc desvalorizou a

alUai moeda do pais, a'
fim de substitui-la por
uu�ra. Declararam es or,

ganlzaçôea cubanas no exi
lio que esta "medida Cons
titui o ponto culminante

do longo processo de ues
pólo e violação de todos
Os direl�os humanos";

pro'estaram especlalmgn
te contra o édito de Fidel

Castro que de.ermtna que
uma pessoa pode receber

apenas um máxlm'O de 200

dólareS em espécie da
nova moeda, sendo o res

ante depositado a seu cré.,
dito no nanco Nacional de

Cuba,

Disseram que isto par
nütlrá ao regime apossar
se "até das economias pes

zembrc último, 278 aviões '

com motores a turbina e

207 turbo-jato.'; ía haviam

entrado em runcionamen.
to.

Recorde Nas Viagens A Jato
Em 1960, o número de quatro dn frota comercial

viagens a jato foi mais de de 1800 aviões. Desde de-
50 porcento do total de

víusens l'ealizadas por a�

víõee, embora esas aero

naves sejam apenas um

WASHINGTOn, 2 (A.P.!
- o Comando da Fórca
_\érea dos Estados Unidos
notificou 25.000 membro:;

Unidades da Reserva Aérea dos EUA
Alertadas Para Possível COllvocação

em aita ordem de pl:efe
rEmela.. no caso de ul1l.a

da Gualaa Aérea Nacivnal

e 3.000 membros da reserva

de que suas unidades estão

SteveilSon, de Volla aos E.U.A.,
Manifesta a Kennedy Seu Otimismo

Quanto à Tunísia

Inaugurado o mais moderno
aparelho de raio x do Estado

�@� I;:;;����a:: ·�,:���;o" �r.��I�!!�,
Maternidade, os médíeoz, II

�e�loram O at6 monetário
fi�el �astro

Tendo regressado, hã

àias, de s�a viagem de um

mês ã. Europa, o Embaixa

aor Adiai. Stevenson aca

ba de apresentar ao Presi
dente Kennedy um relató

rio de tudo que viu e obser

vou, inclusive no tocante
à crise de Bizerta, na Tu

nisla. Sôbre êste último as-

�unto, conferenciou éle

Os fEUU Falam �e suas rélaeêes
CIlmerciais COIIJ. o _broco §oviético

�s Esta�os Umdos, fao acerca de cOlltra-medidas, mícas. com a União 50-

•
estão considerando "neste Inclusive uma ação no víéuce e Os paiscs do bloco

mo�en,o" qual��er �inter- CU'.T'PO ecsnõmíco. sovié'ico
rupçan ou modífícaçào de "Entre-ante, é passive "T-odavia, não acredita-
suas relações comerciais que, se o govêrno sovíéti, mos em que nOgsoS Intt

com a União Soviética e Co porsistir em sua atitude rêsses ou a causa da paz

Os paises do bloco sovíé- ameaçadora para com os mundial seriam servidos,
ucc. tnterêsses vnaís dos Es- neste momento, pelo inicio

O Departamento de Es- tados Unidos e SeUS alta, de medidas destinadas a

tado emitiu breve declara; dos, nos vejamos obrigados interromper ou modificar
ção a resPeLo ao circula- a reconsiderar todos os significativarr.ente noSsas

rem alguns rumoers de aSPectos de nossas rela- atuais relações eCQl1ômictl:;
que um embargo estava ções, inclusive as eCOnÔ- com aqueles paises.
sendo considerado, como

resultado da crescente

tensão criada pela questão
em Berim.
E fi, segui.nte a declar·a

ção divulgada hoje pelo
Departamento de Estado:
"O Departamento de Es

tado e o Departamento de
Comércio discutiram se a

crescente tensão criada

pela qUestão de Berlim
deve oU não afetar a atual

política -<los Estados Uni_

dos em suas relações eco

nõmicas com a União So
viética e os países do bloco
sovIético.
"E' natural qUe as a�

meaÇas soviéticas reIacio_

�:�� °i:hZ:�:tli��a��
coilsid.erãvel j especulação

t(;mb�m com altos funcio
mí.rius do Departamento de

EstadL:, na presença do Sr.

B.1hi I,adgham, Ministro qa
Defesa daquela república
africana, que vem manten

dO {.(,nversações, nesta ca

pit.al, CQm o Secretário de

Estado DeaIl Rusk e, nes

tes últirlOs dias, com o

Embaixador Stevenson.

Disse Etevenson aos jor
nalistas, ma� tarde, que a

situação na Tunisia "con

tém todos os elementos fa

voniHis a uma solução e

poderia chegar a bom ter

mo, desde que houvesse, de
ambas as partes, o sufi
ciente empenho".
QuandO um repórter lhe

perguntou se a crise de

Berlim seria debatida na

ONU, respondeu Steven

son:

"É passiveI que, por
constituir ameaça à paz e

P. segurança, venha a ser

éilscutlC:a a questão pela
Assembleia Geral o],t pelo
Conselho de Segurança,

J a Europa quando o Pl'e

rldente Kennedy falou ao

j:'ovo norte-americano pela
televisão, n 25 de julho,
comentou que, o Velho

Continente, a reação to�
mau a forma de "aprova
ção universal à declara

';ão dos Estados Unidos de

("ue defenderá Berlim".

Aprovado o

Orçamento Para
a Defesa
dos E.U.A.
WASHINGTON, 2 - De

poiS de dois dias de deba

tes, o Senado norte-amer;-'
Lano aprovou por unani�
midade (85 votos) o pro

grama do Presidente Ken

nedy para a defesa do paÍ.;,
cuja execução exigirá um.!

verba de US$ 46.848.000.000.
Trata-se da mais vultosa

Quantia aprovada pelos
senadores, para fins seme

lhantes, desde o ano de

1952, Quando estava no

:wge a crise da Coréia.
Do referido total, a

'-U"laior parcela será desti

nada à Fôrça Aérea (18.932
:1I1ilhões de dólares); a se

gunda. à Marinha (14.529
milhões); em see;uida, ..

11.868 mllões para o Exér

cito. O "estante caberá ao

convocação para o se:"';-:u

ativo.
As unidades que fOl'tll'tl

notificadas incluem 64 da
Guarda Nacional e 7 da re

!:!erva, em 26 Estados e no

Distrito de Colúmbia. ()

pt>ssoal oestas unidade..

d;.�póem de 750 aviões.
As notificações aos l'('

·;ervi:.tas foram despad.a
das pelo Departamento da
!)efc�� ,! t serão encamit.. IM

cas relas oficiais co,', (',;�

pondente nos E:.tados aip
tados.
Êste .: ') primeiro pas.';;c

que se dá de acórdo cem a

nova lei ontem sanClr.n:-.·

da pelo Presidente Kct,
nedy, a Qual autoriZ:l 11

Chefe do Governo a (,OP.

vocar p�J"a o serviço ativ:J
uns 250.000 reservistas.
As unidades desig�adu3

"de preferencia" pela For

ça Aprea dispõem de avlõe"
oe combate tático, de re·

conhecimento e de tl'ans

I)Orte.

Poderia Ser
Extinta
A poliomielite, oU para�

lüüa inf8,ntil, poderia ser

virtualmente extinta com a

vacina Salk se :.óda 1\ po

pUlação fosse inoculada
de maneira adequada. A

polia:')' ieBte continua a

aparecer porque a vacina

não é aplicada a tÓda!:!
pessoas suscetiveis. Foram

estudados casos na região
de Houston, Texas, em

1958, 1959.e 1960 qUe mos

tram Que a vacina Salk

"era bem eficiente contra
a oliomielite em PeSsoa!!

que recebiam uma série
de trés oU mais inocula�

cões". De 100 casos confir

ínados em 1958 e 1959,
sàmente três apareceram
e'í"i paCi�l1_e< (:lW tinha.]'

,sido ytteil1ados três ou

naiS""'vezes, ...'<",'." .....=

soais e famlharea e sig�
nificará oue "seis milhões
de cubanos serão em rea
lidade transformados em

mendigos, cue terão de
depender politica e econo
micamente do capricho do
tirana mais brutal e selva
gam da América".

Os grupos no exilio rc

,comendaram :2. eliminação
de tóda tram;ação comer

cial com o regtme de Pí.,

de], a congelação de todos
os fundos governamentais
cubanos nas puiiaelsí de�
mocrátícgs, a expulsão dos
representante:; cubanos de
tóües as insfituiçõcs eco
nômicas democráticas. par

ticularmente o conseuic
Econômico e Social Inter
A m e r i cano, atunlmenta
reunido no trrumet, e a

invalidação de todos os

dccumelltos que represen
tem valor econômico mo

vimentados pelo governo
.comunista de Cuba em

qualquer de suas emprésas
guvernameu tais.

Novo Radar Em Experiência
O Laboratório de Pesqut

sa!:! da Marinha, loc�li�a
do em Washington, I.-t.tá
realizando experiênCias

com um novo tipo de radar
Que pode "ve,'" além de

horizonte, o que pernig:rá.
que se acompQuhe intclr 1-

A Fórça Aérea dos Es_

tudos Unidos está estu

dando a posslbilidad.e de

fubricar Um envoltório com

in!:!trumentof:j que permiti_
rei. a mecânicos e:;paclais
reparar a superficie exter
na de uma nave e�,",acial
em pleno vôo. Os -enge-
::heiros da Fôrça Aéren
estão tentando solucionar
o problema de elmo dar a

pesOa, que está sem pêso

mente o vóo de aviões :to

longo de suas rotas \',)!.'

mail! extensas que sejam. O
l.OVO radar foI conceb,10
pelo Dr. R.obert M. Page,
diretor do laboratório e

foneiona quandp seu r:>.:n
elétrico ricocheteia :::ta

ie.nosfera e volta ã. t{,l"f9..

�W"_'" ...... iW'SitW"\i4�

OS E.U.A. VÊEM CONTRADiÇÕES
NA CONFERÊNCIA DE MIKOYAN'

WARHtNOTON, 2 (A.P.)
_ O \I1ce-PrImeiro Minis

tro Soviético, Anastas Mi

tra Soviético, Anastas Mi

koyan, fala muito de paz,
da boca para fora, mas, aI)
mesmo tempo, faz muito
barulho e mete m8do r:om

os super foguetes russos -

disse um porta-voz do !p
vêrno dos Estados UnidGs.
Segundo notícias de ilr.

ln'ensa, Mlkoyan, que ora

M encontra no Japiin,

aliado aos Estados Unidvs
fm um Pacto de Segurur
çl'. Mútua.

Joseph Reap, do Serviço
de Imprensa do Departa
mento de Estado, a 'lHem
os jornalistas pediram C('

mentários sôbre· a atlmie
de Mikoyan, respondeu:
"Cai mal o conselho fllle

T10S dá Mikoyan, de que
não devemos mais falar de

canhões, quando, ao mesmo

tprnoh. ampR. ...a em

('ar do Pacífico

que constituem a l1:li.ÚO

Segundo se esperava, o Senado à noite, em sua ses

são de ontem aprovou a emenda que institui no Brasil o f

regime oarlamentarlsta. De acordo com texto expresso
da emenda, dentro de 15 dias da promulgaçâc desse ato
adicional, A mesa do congresso Nacional fará publicar
a redação consolidada na Constituição Federal e do pre
sente ato adicional sem qualquer outra emenda ou al

teração,
Como se sabe, o parlamentarismo já contava com a

aprovação da Câmara, feIta em duas discussões, ante

ontem.

EslâÇão Oficial da LABRE
Dia 10 de !:!etembro, receu elevado numero

Inaugurou-se na séde pro- de pessoas. autoridades,
pr-ia da LABRE neste Es- radt r amaco-es c sil1lpa�'·
tado, o rransnnssór oficial sentes ntcu: uo represcn-
da referida êceíedade - .ante CIO F,X1{\f). 131'. oover-

PY5-AAB, que vem de S(.I'

doado pelo Exmo. Sr. 00-

nador. ()\K: U< r:&.l"OU Iria-r-

vemador dó) Dstadc.
gutada a (Ci,II;i!O, após te:

sido sandcdc pelo Diretor
Seccional da Labre em San
ta Catt.:·n,;" �l. Paulo Oe
vaerd Fe"'�'�r:J - PY5-YC.
Aos ramo amadores co

termenses, :IS nossas sau

oacõce JX't" mill;; esta etapa
veacíoc.

Velha atl�jl'ar.õ.o dos ra

dio amadores eatarfnenses,
agora sattsrcuu. vem pre
encher uma lacuna desde
ha multo senüdu.
Ao nto inn.ugural compa-

�ADAR ESPACIAL - A Hughes Aircraft Co., de €'ltllier

City, Califórnia, aperjp-içoou um novo tipo de radar que
usa pela primeira vez U1n raio de luz ao inves de sInais
de micro-ondas pura detetar objetos distantes. Devido a

seu longo alcance, pequenas dimensõe" e baixa neces

sidade de energia, espera-se que Q instrumento tenha

grande aplicação nas futuras experiências com satélites
e sm.das espaCiais. No foto, vm cientista dem01lstn� o

funcionamento do 7lÓVO radar.

Segundo entrevista con

cedida pelo Engenhei,J;b
Presidente da SOTELCA,
(!O semanario "Correio Su

lino", da cidade de Tuba

rão; os trabalhos de cons

trução da Usina de . ..

100.000 KW estão sendo

ção de Florianópolis.
Eql.'ipamento para a sub

estaç:io de Ilhota.
Parte do eqUipamento

ca primeira unidade de

50.000 KW.
A sub-estação da Sotel

ga em Ilhota vai fomecel'
à Empresa Força e Luz

Santa Catarina a energia
r,ecessaria para o supri
mento do atual deficit no

Vale �o Itajaí.
Assim, a chegada ao

perto de Imbituba desse

equi!1amento constitue no

ticia aspiciosa para toda a

popuiaçio do Vale do !ta

fàl.
(D,l TRIBUNA, de .Blu

i.nenau).

acelel·ados.
Entre outras coisas afir

mou que está previsto pa

ra os próximos meses o

Inicio da montagem da

primeira unidade, de

50.000 KW, já tendo che

gado ao porto de Imbituba,
pelo Loide Equador, mate

rial para as seguintes
obra'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Reunião de Chanceleres Será

m e embro

WILLYS COOPERA PARA O ENGRAN
DECIMENTO DO AUTOMOBILISMO

NACIONAL

A Primeira Divisão; UIva
àivisão de !I.OOO homens.
Substituira a an.iga Pri·

meira Divisão do Quartel
General e estacionara Cl!l

Nerima, Tokyo.
A S",gundn Divisão: Tam

bem composta de 9.00 hOl
mens. Substituirá a antiga
Segunda Divisão em Asa·

hlkawa, Mokkaido.
A Terceira Divisão:

uma divisão de 7.000 ho·
mens Substltulra a antiga
Terceira Divisão em Ita

mi, Prefeltunl de Hyogo.
A Quinta Divisão: Tum

hem integrada de 7:000 ho'

mens. Estacionará em Obi
hira. il�la de Hokkaldo, em

lugar da antiga Quinta DI
visão.
A Décima Divisão: Uma

divisão de 7.0.00 homens.
1n\ estacionar cm Moriv,

ma, na Prefeitura de Alchi
I'ubstituindo a antiga 10°

Brigada.
A Decima Primeira Di

visão: Divisão de 9.000 ho

mens. Estacionará em Sap
roro, Ilha de Hokkaldo, no
lugar da antiga 7° Brigada.
A Decima Segunda Divis

são: Composta de 7.000 ho
mens. 1;:staclonará na al

deia Sl1lnto. Prefeitura de

Gumma, sub!ltltulndo o an

tigo 11° Batalhão de Carros
àe Combate.
A Decima Terceira Divi

são: Composta de 7.000 ho
mens. Estacionará. em Rai'

talchimachl, Pl'efeltunt de

Hlro:;hlma, em lugar do

antigo 8° :F.egiinento de

Infantaria:
As cincos divisões, cuja

lnsteJação estâ- pl"Ograma,,
da em l!I62, sào n� seguin
tc;:;:

.,t'

�:��"';;<.'1:.•\f"�:',.�

�ii.o Paulo. a fim de aue os deveres e

23 l'esponsabilidades da"
Fôrças de Auto·Defesa pos
,.;am ser cumprfflas de for·
ma .'tUave, e (4) dar pode·
res ao Chefe do Consêlho
do Estado Maior Conjunto
para ser o Comandante em

Chefe e para baixar tôdas
r.s ordens referentes as. a
çõesde comando, caso seja
organizado um comando

conjunto.

Durante o jantaI" entre
O\ltt:,o-; oradores, falaram o

deputr..do João Mendonça
Falcão, o Sr. Oscar Malzo
I i, Dr. João Ribclro, Arol
no Chicorino, pcla cr6nlca
esportiva, e o Sr, Eduardo

Andrea Maturozzo, pr�sl·
dente do A.C.E.S.P" Que
leaCirnlou �eus propósitos
de elevar \.' automobilismo
t'm nossa terra.

,barraquinhas (te quentão. em Juaf 1
de ag5stú, .. de 26 do COl"l'p.ute a 3 de se

tembro. Bebidas, galinhas 33sadas, hingt"
com prendas, músfc�, 2tC., et�., eIi� Sacc
dos Limót::&, pró Matriz Nossa Sra. da Bôa
Viagem, às 19,30 hs_.

rrA MODELAR"
DEPÓSliO AMPLO

para alugar
necessita "

, ;�.

nuto! Mas isso ainda não e

nada: a era. Lukjanow de
clarou Que ate o fim do ano.

("1ua.ndo todo o sistema de

produção (tradução, imo

pressão etc.) for ultimado,
,I. velocidade da maquina
tradutora IBM 7090 que foi

FORQA DE AUTO·DEFE·

SA MARiTIMA.

,:erão ('ompostos de caças à

i:1to F86D e F86F, de avi·

A Fôrça de Auto·Defesa
Marítima será aumentada

.,te alcançar 32.0"97 ho·
mens e 203 navios.

A Frota de Autor·Defesa
f'erá composta de uma FIa

'Iilha de Escolta, um Gru·

po A'ereo, uma flotilha de

submarinos e uma flotilha
de treinamento.
A Flotilha de Escolta se·

I á composta do Primeiro

l!;squacirão (com base em

Yokosuka), do Segundo Es
quadrão (com base em Sa·

sebol e do Terceiro Es

quadrão (com base em Mal

ôes de treinamento T33 e

TIA. de aparêlhos de trans

porte C46, e de helicopte·
)'es e aviões de treinamento
T6 e T34.
A Fõrça Aerea de Auto·

Defe:;.:l Setentrional estari
c:-;Wiclonada em Misawa, na
Prelelt,ura de Aomori, a

Fõrça de Delesa Aêrea Cen
trai em Il"IIllla, na"'Prefei·
1.ura de Saitama e a Fõrça
de Defesa Aérea Ocidental
('lU Kasuga. na Prefeitura
de Fukuoka. O Quartel Ge·
r.e)·al do Comando de Trei·

nafnento Aéreo sera colo·
('ado em Utsunomiya, na

Prefeitura de OUI\1l11l\,

Novo grão-mestre na Ordem de Malla
Roma, (IBRASA) - Um ,'orre8se em erros conSide·

lJroblema que há dez anos "tados graves pelas autori-

perturbava as 1 ('ioções (,1\ dades eclesiásti�as.
tre a" Ornem dos Cavalhei· Agora, uma comissão e!\-

ros de Malta e o Vaticano pecial de cardeais vai suo

foi finalmente resolvido em pervlsionar o lado religio·
recente audiência do papa so das atividades da Or-
João XXII a membros re- cem; as questões que ver-
presentativos da Ordem. tençam a natureza de en·

Um acordo abriu possibili- tidadc sobel'ana e indepcll-
Lades para a eleição do no- cente serão reguladas 0-

\'0 grão-mestre rim; Cavai hei b avês de contatos entre a

lOS. Largo vago desde 1951, :cl.!,"ação dos Cavaleiros de
e para a elaboração de no· Malta e a Santa Sê. O

'

vos estatutos. iicano devcra nomear um

A raiz da 'tlisputa estava ('ardeal'protetor para a ar
no caraLer ao mesmo tem- demo

po rehgioso e Independente Durante R audiência, o

da Ordem de Malta. O pu- papa João XXlII expre�sou
pa Pio XII, amigo da cen· I:;ua al'ch,fto particular pe·
tralização de poderes 110 la Ordem e seu apreço pc-
flue concerne is quest.ões lo devotamento dos Cava-

rellglosas, impediu a elel· . leiros à Santa Se, que nes'

ção do grão-mestre a fim tes 10 anos Impediu varias
de evitar, ab'avés de exer-

....
"er,es que a disputa se tal"

"icio de controle direto �o !1J.sse Illais :lmar a

brc a Ol'delll, que e,%o. in, \'NdnoVORiu; zlubil úãbbã

"�'" �� .....� ';,,�.L�

""WA�HiNGTON - US di

"Absolu!os�' e "válidos" os direitos
dos aliado) em Berlim

A AID Inicia Ação Prálica
A Associação rnternncto- recões ativas de rmancta-

nal de Desenvõlvhnento menta desta nova eutrda

�AID), criada pelos países
membros do Banco Inter
nacional de Reconstrução
E" Desenvolvimento no se

gundo semestre de 1960,
concedeu, em maio deste
a nn, seu primeiro crédito
para fins de desenvclvt
mente econômico. o que
csstnata o início das ope·

oe Internacional.

O crédito pôs a disposi
ena de Honduras o equíva
j'ó:nte fi 9 mtlhóes de dóln

res norte-americano ... j)<l;''l

ajudar aquô,e pais a levar

n cabo seu programa cte

expansão e conservação de
snn rôde de estradas de
rodagem.

O Brasil estará representado na

Conferência de Roma
NAÇÕES UNIDAS. teova

York, rv (A.P.) - Cientis
tas de 72 nações, Inclusive
do nrasn. concentrarão
-"ua atenção) nos meios pra
ticas de aproveitar nov.as
fontes de energia. particu
larmente nos paises em

ic"cr· (Qlvimel�w, na confe
ri',lda sôbre f!s."uPt.os cien
i j":ros que se realizará em

ROlH:::. a partir do próximo
(ia 21. A conferência rea

j·zar-se·á sob os auspicio,.;
(as Nações unida,s.
Cêrca de 500 p"rS'Jllalr

dade"" entre cientista",
tecnicos e administr:ldores

governamentais, tornarão

parte na conferência. que
t erá �, durecãc dr 10 dias.

Os lemas a sr-rem discu

t;t!o,; incluem os novos

meius de apro\eitamenw
da energia solar, a eólica e

fi do calor das profundezas
da Terra.

I r:� c ;���;esBr���1(1��:�11�:.I:�
canas participarão dos
trabalhos: Arge,',Una, Bo-

livla, Chile, Colômbia.'
Equadol'. BI Sa!"adot·, Hcn·

("'ma.s, México, Perú, Uru

�uai e Venezuela

ClNE CLUBE DE FLORIANÓPOm
O Presidente do Cineclu'

be d? Florianópo!is, nl' u�o

(Ias ótÍribuiçôes que lhe e'Hl

fere o Artigo 19, letra A.
cios E.�tatutos dEsta cntic'.l"
de convoca pela pres('nt,!
os senhores associado,; PJ.
ra a assmbléia Geral Ex
traordináda a se l"ea1�7.;U
no dia 17 de Setembro (,,'

1961, às 15 horas. na C("I�a
Santa Catarina. a fhr: de
serem tratados os seguinte!'
arsuntúS: - apl'ovar;ão do
)'elatório da Diretoria;

- eleição dos novos mem

bras da Diretoria e COllse
lho Fiscal.

Outrossim, lembr,l auó"
:lenhores associados as (1.

;,rigações constantes do

Artigo ll, letra A e D.

Florianópolis, 31 de A·
-sõs{o Ge 1961.

Jorge Pinheiro - pre·

�idellt{'

UI r>;:l.Unhl,;l:Hlv .lJ'-'." )11 ',,11;

União Soviética.

este e em síntese o cou .

teúdo de uma dectaracêo
hoje divulgada pato Depar
tamento de Estado. sauen
ta uma vez mais a declara
cão a posição ocidental erl
suas relações com a Berltu:

PARIS, 31 (A, P.) - O Ministério de leitos do mundo livre em

Relações Exteriores anunciou que a 14 de !e:I�:I'�a�sad:il:!��o;�:oasc;;setembro vindouro será realizada em O MAIS ANTIGO DIABIO DE SANTA CATABINA ,"m,nt, válidos "não tu-i:

f§���:��:;:f:�!i���;'A�·rO.eCAsDEeRNuOt� d;RI;ÓPmO�ISa(;uNI:UOl�
3

Dc:�;E;8zR�' Dn:et961 tl��;duPAzG'I�'l;
S

'110-rõsso
um

�ida depois de se ter chegado a um acordo, em p uUU u � u upu uH

r��t:;'a��:!�r�:�:�l��ç��:������!��1 ml'( ngl�Yr2s' "Dr ml'nuto iIi:��:�::::���;���:::� #I:��fg:1��:,���:;ti::
cia será o mesmo, ou seja; ao primeiro dia pU UDp I C��aA�Aq��EnSão estão ru- !�at�a�:�,p�'e:����t: tre::�let��conferenciarão os cha�celeres da- França,. �?- LOS ANGELES, (IBRASA) __ A sra. Lukjanow, prest- <ião com a CEIR Inc. de Los míüarlzados com a tradu- do: 7 palavras 'contra 151.)

i glaterra e Estados Unidos, devendo o mlms- âente da Companhia de Maquinas 'rradutcras ("Machine Angeles, foI apres�ntado. e cão e o tempo que leva, mil por mInuto que fará a

I tro de Relações Exteriores da Alemanha OCi-1
Translatlon. Inc.") declarou, hi dias, que dentr� de POli' demonstrado aos. JOrnal�s- basta fazer uma compara- maquina. E ainda promete-

I dental unir-se às conversações mais tarde. ��:O:l�S�:�!i'����:d�:�l:I��;��� �C:r�a��:eU::s���:�I���d�; ��I�'la�Il�:I;:I:�d��a'd::Sv;:: �!� t��I�O °qt::���:��u��:�: �:���iO� P�:�I���s�v:�:o���
bibliotecas principais, a homens do governo e à imprensa agora, melancolicamente, gunda revelaram os apre-

norte-nmertccna. A ímportancin dessa revelação reside no mas de qualquer forma im- sentacores da maquina. que
fato de que a tradução, a publicação e a difusão do A tarefa demonstrativa POSt03 pela realidade que se chegue a 1 milhão ne

"Pravda" e de outros jornais sovíétícos serão feitas no cesse "ccmputer" consistiu estamos vivendo. palavras por minuto!

mesmo díu em que são publicados na URSS. na tradução de um artigo
Isso slgnUCea que, no Esse milagre de velocida- do "Pravda". A tradução foi

mesmo instante em que um de será passivei graças a realizada com a velocidade

leitor russo estiver tendo uma das maiores invenções de 60 mil palavras por mi-
seu Jornal em Moscou ou de nosso tempo, que e o

Entrega' do' "Dauphine" a Ser �:���u��vi�t��:� ����("�� ���.���t�:;�os�:;t�e�n��:
Conferido ao Vencedor dos "500 ����i:: dl:O��h!����:ie�� ��c;:�a�o� ����e;oa"'�:mt;��

, do, também, em inglês, na ter", desenvolvido pela

Quilômetros de Interlagos." sua cidade. "Machlne 'rranstatron'' de
A'MAQUINA Washington em colabora-

�j�;:��fl{�:;����:;�� Progride a Reorganização das fôrças
��li���;q�::,:�f�::{�ê de auto-Defesa - O número do pess'oalMais de 100 pessoas. entre

��;�g:�:;, "�t"�����I�;:=� unl·forml·zado· al·lnge 242 000���,;pO�"�;:;�i��:O Pr::Stt:: .

•
que con�ou tambêm com Graças a duas leis - a . A Quarta Divisão: Di"l· zuru). O quartel general
a pt:;sença. de altas aulo- de Est.abelecimento da A· 13 DIVISõES DE AUTO. /-oão de 9,000 homens. Es- dos Gnlj)os Aéreos e�tá. lo·
"idade,; esportivas. como o gência de Defesa e a das DEFESA TERRESTRE tacionará em Kasugama- callzado em Ralloya e ê
deputado João Mendonça Fôrças de Auto·Defesa, re· (..hi, na Prefeitura de Fu, eomposto do Primeiro Oru·
Falcão, Presidente do Con, vistas em recentes sessão O número total de peso kuoka, substituir:do a a.n- po Aéreo (Kanoy:1.), do
selho Nacional de Despor· ela Dieta, as fõrças de au· :::oa1' uniformizado na. Fôl" figa Quarta Divisão. SegunçJo Grupo Aéreo (Ya'
tos, q!lC mais uma vez rea- to-dcfesa do Japão atingi· ('a Ten'cstre de Auto'Defe A SExta Divisão: Divisüo to) e elo Terceiro Aéreo
firmou O seu propósito de Ião a cifra de 242.000 pes :-;a s.erá de 171,500. Serão e,e 7,000 homens. Estacio· (Toktl,<;}llma)

1 !azer cumprir ::IS leis es- soas uniformizadas. criadas quatro divisões, ca nari na cidade de Higas. A Flotilha de Submari.
portivas dcn.tru dl' automo· Os têrmos "divisão" e da Quol, com um efetivo de' hine, na Prefeitura dc Ya· !"lOS terá sua b:1.se em Kure.
b!ll:->mo, "frota" serão utilizados pe 9.000· homens e \lcve divi. !nagata em l';l.far da anti· A FloUlha de Treinamen
O ohjeUvo -€lo Janta.r �r ln p).·!meira..lvêz""em-vll"tudc I;ões, cada qual, cOm um e.

\ ga' Sexta Divisã? to MarÍLimo seri integra·
1�lena11lCnte alcan�ndo, pois da revisão legislatica, As fetivo de 7.000 homens. Ca A Sétima Divi�ão; Divi· (la do Primeiro Esquadrão
tmha l}Qr finalidade alem lE:cem·emendadas keis tam da ullla das novas divisões são de 7.000 homens. Irá (YI:o.suka). do Segundo Es
(;e confraternizar, também hem providenciarão a co· estari apta a disparar um nlbsti�uir o antigo 110 Re· quadrão (Kul"el e do Ter·
fazer a entrega dos prê- operação do pessoal, de au· total de 20.5 toneladas de g1l11e!l.td de Infantaria em -ceiro Esquadrão ISasebol.
mias :lOS campeões Pnulis· tO'defesa na realizacão dos munição num minuto em ('hitose, ilha de HokKaido.
tas de Automobilismo de Jogos Olimpicos de· Tokyo comparação às 9,5 tonela. A Oitava Divisão: de. FÕRÇA ABREA DE AUTO.
�il60 e receber da Willys- (.m 1964. das que até então eram dis ".000 homens. Irã estacio DEFESA.
Overland do Brasil o au· paradas. O poder de mobi. nar na cidade de Ruma.
�omóvel "Renault Dauphl� Os pontos. salientes na lidade por pessoal será 0..1- moto, na Prefeitura do O Número de pessoal uni.úe", destinado como prê· ;'evisão da Lei de Estabele mel1tado atê 18 cavalos va mesm!) nome, substituindo formizado na Força Aere:"!
mio ao primeiro coloeado cimento da Agência de De por. a a:1tiga 80 Brigada. de Auto'Defesa foi fixndo
nos "500 Qullõmetros de fesa são: (1) aumentar o

Das 13 novas divisões ter A Nona Divisão: Divisâo em 38.337 homens. O Co·

�:6:�a!���1-;:s�1:a;��� q�= ��:���oded��::O�� f��:� restres de uuto.deíel-'a a se.
de 7.000 homens. Irá esta· mando da Defesa Aerea se·

Lntidade, foi entl-é'gue pc- que os 'deveres e as re�-pon- �:�n �;:=�:�' a�����o�:g��; �:�n:� ��e����::a d�oA�ll:��: �:sl�:������s �:l T;�:�t�
��: :i::�l;����'��t��:r���t� �:�li:e�d�;v���g!n�!�:�s� �lOS seguintes locais do �l:a n;;1�r�;�dl��gar da ano �.;lg��I;oi�e te�'��SesdO�:!���:Willys'Overland do Brasil, forma mais suave, (2) re- pais:
Waldemar Geoffroy, Dire- organizar a atividade do
tal' de Vendas da mesma !;ecretariado e do conselho
Cio.., Dt·. Sergio Junquelrb. de estado maior conjunto
( Edmundo Rossi, Relações da Agência de Defesa, e

Publicas e Ooly Ribeiro, (3) criar uma escola de
Gerente de Propaganda. estado maior conjunto su-

Em nome da Wlllys, fala· bOl"dinada áqucle conselho.
rum os Srs, Waldemar As principais alterações
:3eof!I'OY c Sergio Junquei- da Lei das Fõrças de Auto·

.

J'a. Agradecendo falou o Defesa. foram: {l} criar
Fr. Eduardo Andréa Mata· um Comando de Ensino Ae·
!·azzo. O deputado João reo nas Fõrças Maritimas
Mendonça Falc_ão congra- de Auto·Delesa; (2) reor·

tulou·se com a Willys pelo r.�nizar a Frota de Auto·
seu gc:>to em favor dos es- Defesa (3) aumentar <I

l,ortistas e saudou 03 dire- Fõrça de Auto·Defesa, a A·

tores da emprêsa C do Au- la de Combate e a Ala de
tnmóvel Clubc Estadual de Contrõle de Tráfego Aéreo

Livre.

À e.eclarncáo. autcrtzad.i
pOI" Lincoln wh'te. Chefe
ue Imprensa do riepartu
menta de Estado. diz:

"A posição dos Estados
Unidos c, certamente, da"
três potências ocidentais e

bem conhecida, tendo stco.
de quando em quando, e-:

plicada detalhndamentc.
"Os direitos dos attad-»,

ce permanecer em Berlim ('

desfrutar sem írnpecilhos
as rotas de acesso a Bertír-.
cão absolutos e inerentes
'no" acordos de 1944. o ...

quais foram confirmados
subsequentemente em 1945.
mediante um íntercâmbln
de cartas entre o Presider
te Truman e o marechal
Stalin e de documentos es

pe-Iücos aprovados petr
nraqulnnrtn de c-ntróte »

.índo na Alemanha _ isl.c
e. a Ocrmssâo Aliada de
conr-õtc.

..

"Ao; disposit"Acs do Acó-
00 rte Nova YOI'K dr> 3 ê'
maio dr H149 e do Conuu ;

onde de Pru-ls de 20 de ju
nhc do mesmo ano -eaü-,
nruru dtsposícôe, c ntcrtorcs
rota.': ...madns com o 11\'1":'
movtmen-o de c-nvos » pr
�,�:,. r-entr-o dI' Berlim e a,"

.i'lcfncl:1.s 011 entre aorun,
( as zonas orten-nl e cor
dentei.

-i-tc foi plen:llllf'nte ric

r:J,ll��('ido pela Ordem n.1I
56 emitida pelo ComandaI.
t.e·Chefe Soviético na Alt-·
manha a 15 de 1ll,1io dc 1949
na 1"]11111 .�e di�pnnhp qun
lôssem suprimidu; tódas as

restriMes aos c'ireltos (10

'·�orta.nt ... , ni'lo !lode h:1.
'vlcr qualquer dÚI'loa quanto
à vnlldcz contintl:1. dos d�
reitôs de nce�so drts potén
das acidentai!' a Berlim.
"Como renlltadu de su;,'

prôpLas atuações e dc(');.
racõeo;; ofirinis. as :1.utorid:1.
oes 6a União SO"jética ""

conheeer�m ate :1.I;Ora ,(

('xa tidiio disto.

Em vic:s de concretização uma socie
dade Ilara o desenvo'vimento

BONN ":JF) _ Torna'se refas e os detalhes té('nico:-;

,'ada \'ez mais p:'óxima da

lealld;'de a fUlldação de

tlma Sociedade para o De·

tenvolvimento. Segundo se

SOllbe ele I'onte fld>õJ�f'flJ.
() Govêrno Fedeml se ocu·

para. muito em breve dês·
�e plano; espera'se apenas
:. concordfmcia. em pl"in·
npio. C.O Gabinete a fim de

que possam ser iniciados

os preparativ9� pam a sua

runda<.ão.
O grupo de trabalho de·

leri SCI" incumbido, inicial

lllente, de esclarecer as ta

A Sociedade deverá ter
um capital inic'ial de 80 mi

Jhões cc marcos: sua fina·

lidade. como sociedade cm

'1UOt,,�. e p:uLh:ipal' de em

i)!'eenclimentos médicos e

:.'eQ\le�OS _ atê meslllo o

:.rtesar.aLo - que tenclo'
}\em fazer' invc!<tlmentos
i.'al·tlculares nos p'lises em

ctesenl'olvimcnio. Além dls
:.0 a Sociedade para o De·

�en"olviménto prestará ser·

;'icos ('amo "conselheira"
para (luestôes de desen,'ol·
,·imento.

Exposiçao de
,ÊXITO NA PROMOÇÃO DE
ARTE DA RÁDIO GUARUJÁ

Hassis

Pela primeira vez cm Santa Catari
lli!. uma emlssóra de rádIo se propô,; n

apoiar efetivo. e decididamente um ar is

ta cujos méritos iuegávc!;:i mereclum UTa

prujeção bem maior. Pelo Que o l;(U tr,,
balh� rcpre::;�n.a em favor da arte a qUe
se dedica com enlu�ial'mo, Com abne�:t
ção, com um sentido hUlllal,o lIçs mail'

imporlantes.
Promuvenllo aMuai Expcl'içao de

Pin�ura e DeSenho. inaugurada dia 27 de

agôsto últi.r.o, pl"OCUl'OU a Radio Guaru
rá não SÓ levar aO granae p(Jblico:1.
"aplaudida arte dc Hassis, cemo lambem
manifestar o seu desêjo de el"ar )!emprc
ao lado daquêles para os quais a proje
çào Pessoal e infinitamell.C mCnO,; im'

portante do que o aprimoramen:O cada
vêz maior de seus tmballlOs.

Nas LOjHS Eletro-Tccnica, continua.
aber!a a eYcclCllCe E�poslçao de Hassls,
uma oportuna manifel"ltaç;ãu de apôio
da Rádio Guarujá a um Jovem pintor de
quaHI.l;_lde" súbeja;rente conhecid�ls e pie·
namcnte
mo:; 1":1.

ra.i!ictl(,as IlC�Sa ';UJ. nova

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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PRÓXIMA TERÇA-FEIRA ACONTECERA "SOIREE"
NO LIRA· TÊNIS CLUBE. I

Para auxiliar de cosinha de resümrante, 14H.P.

precisa-se a Praça 15 de Novembro n.o 24.
V�nde·se - Tratar � nm',

7 de Setembro 11.0 5. t
Bal" TOUREIRO Nesta. �

3-'-61 �

�----------------_ .. -

por \Valter Lange
N5' 217

uorouir Ballangur, umn
lmdn mora de Allison
r Omoj , está ameacada de
ncar solteira. Não lhe fal
um pretendentes porque
Ituuuôm não lhe faltam a

uruvos. Mas o pai, um an-

.....
T lr�O a; trata de circo. raa Os

nnmoracoe passarem POI
um cturtsstmo teste! ele
quer saber se o futuro gen
"0 é cnrajosn c. quando ai
l!\Il11 pretendente vem pedu
'I flll';l em casamento. elr
(l manda ficai de pê onece

tarte na pnrúde (... joga
ariadvs lacas ao redor du
:·WU corpo: Até o pres.qnte
nenhum passou, sem tru
meu. por cão esquisita pro
va. E o desumano pai ale
).!:t que ainda não encon
tHJU um jovem digno para
ser seu genro!

- 1 o (..:....
JlIrante um ... c(lnferencia

ldta pelo prof. Dr. John
liuston, conhecido módico
rie nervos de San Stefano.
?I'tirhigan,' êle caiu em pro·
JUl1do sono. Mais (,arde des
cobl'lu-se que os seus alu
I\o.� lhe puzeram um narró
tico ;10 copo d'água do qual
êlc, d'� ve?· em quanto, to·
mava uns goles para mo
lhar a garganta <;eca rle>
tanto falar. O tema da p:\
'11\11"U era o srguinte: "�:l.!"
(jUros para dormir e as
�lln� cunsequcnrlas",

�) o I L

O (;.,p6so. furioso. diz à
:.;un espôsa: "Você acahará
no inferno!" E,a: "En �('i
e a culpa é des;-:a lei e�túri·
ria. Que obriga 'a 'espôsn de
�e�ulr o es"pôso".

�) o (-
D\ll':lllte 11111 baile:: "Pa

i:"wra 'clne estou rorfl vonta·
de de me a'lirnr'nqucra pe
qucna que ali esl á IDas não
H.'I se da me dnrá confiún
":1". uiu <;l1jrilo ao.lado de_
Jkadamrnlc: "Se t")uizer
jmAAo pC'rg-ulllar, Õ llllnlHI
,ohheridn" "Ah (,? Quem'

� A mulher

ronllosa. mas Impúdica, é
como um anel de Oura no

focinho de urna truta. ISa-
Jcmàoj .

ConfOl'J1l€' umn cstuttsüca
oüvínt existem na India
250 milhões de ... cacas.

rrsta jrigantesca
'

extsténcra
se deve, ao fato de. naquele
pais, <1 vaca ser considera
ca um animal -santo". Não
r.coe. assim. ser morta .

�) o (

Um grande jornal diário .

ele Detroit mandou um re

pc-ter para Las vceas, pa
ra lá fazei' uma visita aos

célebres cassinos de jogo e

r-nviar lima completa repor
tag"'ll. Poucos dias depois
o reportar. em ve« de mau
r.ar o seu tr-abalho. mandou
("> seu pedido de demissão.
alegando ter ganho na sua

primeira visita a um das.
r assínos, a importância de

setenta mil dólares, cuaritia
oue lhe bastava para viver
o resto de "na vida tranqui;
l?mente.

,...-) o c..�
Em Milão a policia pren

ceu AlbErt Naiar, de 50,
znos de Idade, por estaI,' pc
'!mdo esmolas. Foi desrn
berto quc o mesmo possui
ú titulo de Doutor em Filo

!'')fia, diplomado pela Aca·
aeldla de Sorbonrfe de Pa

I'i.�. ·No s.cu depo!m�nto aIe-
.....ou ef>tar pf'dlndo esmolas

para aqueles que são mais

;Jobrc� do Que êlc, E istc. fi·
r'1U plem1ll1cnte provado e

(onl"ir,,1ado quandO a poli
{ia rerebcu centenas de pe
(lidas em seu favor, prove
:lient.cs de Itent.c pobre aos

quais o filósofo socorria.
tJaiar f- turco de nascimcn.
to. Foi·libertado pelas auto-
ridades,

- lo (-

lavras"

1

PORTARIA
O Prefeito Municipnl de Floria

nópolis, no uso de suas ajrtbuí
côos, resolve:
DESIGNAR:

RICARDINA DUARTE: � pura teger a

Escola de Oosta de Dentre, Distrito de
Ribeirão da Ilha. a contar de 10 de agôa
:;0 de 1961, percebendo a gratlflcaçâo de
CrS 1.050,00,

25 de agôsto de 1961.

OSVAIDO MACHADO
Prefeito Municipal

PO�TARIA
O Prefeito Municipal de ]'lorla
nópolis, no use de suas atribui
ções, resolve:
DESIGNAR:

RENILDA GERALDINO DANIEL: � para
na- EE. RR. de ganto Antonio de Lisbôa,
suostituir a professôra Maria Alair Luiz
que se acha e:n gôzo de licenÇa, no pe
riodo c'ompreendldo entre 9 de agôsto a

25 de setembro do corr.ente ano, perce
bendo a gratificação mensal de Cr$,.
2.10Q,00

�

25 de agosto de 1961,
OSVALDO MACHADO .

Prefeito Municipal

PORTARIA
O Pl'Cfelto Municlp:d de FlorIa

nópolis, no uso de .'>uas atrlbul
çÔ{'.�, re�olve:
ADMITIR:

RICARDINA DUARTE: _ para até�l de
dczembro' dc 1961 exercer a� funções de
profes�ôra Ila� Escolas Reunidas (le

Pântano cio Sul, Dls�rito de Ribeirão da
Ilh:l, p{'l'ceoendn a' gratificação mell�al
(1e CrS :1.700,00, a contar do dia 10 de
agôsio de 19Bt.

- 25 de agosto de 1961.

OSVALDO MACHADO
Prefeito Municipal

PORTARIA
O Prefeito Municipal de Floria·

nópo!is, no uso de suas atribul
çõe�, resolve:
DESIGNAR:

'TEREZA DE JESUS DUTRA: - ocupan'

;):d��o c�:g�o d�u:���es��lICoR��IO�:I��!��
pio. para responder Pela Direçâo do Gru·

po Escolar Batista Pereira de Alto Ribei

rão, Distrito d� Ribeirão dI!. Ilha, Perce
bendo li gra�ificaçiio mensal de CrS ..

1,000,00, a contar do dia 10 de agôsto de

1961.
25 de agôsto de 1961.

OSVALDO MACHADO

Prefeito Municipal

PORTARIA
O Prefeito MuniclpHI de Floria·

nópolls, no ui;o de suas atribui·
ções, reSolve:
ADMITIR:

RENY..DA GERALDINO DANIEL: - para
as funçôe� de ProfesSôl' Regionalista pa

ddo H, (EE. Rij,. da Vila de Santo Antô
nio de Lisbôa), a contar de 9 de agôsto
do ano em'curso,

25 de ag�sto de 1961.
OSVALOO MACHADO
Prefeitô MUrKcipa}

PORTARIA
O l'fefeltó ,MuniCipal de Floria·

PORTARIA

nópcjís, no uso de suas atribui·
cõee, resolve:
ADMITIR:

ELZA MARIA SOUZA: _ para ns fun
ções de Professgr-a Regionalista padrão
H, no Grupo Escalar An iónto Pascolll
Apóstolo, de Rio Vermelho, Dh;tritõ de
,Inglêses do Rio Vermelho.

25 de agôsto de 1961.

OSVALDO MACHADO
Prefeito Municipal

PORTARIA
O Prefeito Mun ioipnl de Flurla
nõpejis, no uso de suas atribui
cões, resolve:
DESIGNAR:

ESTER MARIA NASCIM�vTO: _ ocu
pante do cargo de Profes.�ôr Regironali.�ln,
padrão I, do Quadro único do MuniciPlo,
para no Grupo Escolar Anisio Teixeira
de Costeira do Pírajubaé, Di�trilO de
Florianópolis, sub,'lti:uir por 120 (cento e
vinte) dias a profe:-;sóra nosatoa &e Sou
za Costa que se acha licenciada, a contar
de 11 de agôsto de 1961, percebendo a

gra'ifieacão ele Cr$ 2.100,00, (dois mil e
cem cruzeiros) men.�al.<;,

25 de agôsto de 1!)61.
OSVALDO MACHADO
:prefeito Municipal

PonTARiA
G Prefeito Municlprll de Florla
nópc]ls, no u.so de suas atrlbul
ções, re.solve:
EXONERAR A PEDIDO:

OSNE' SEEMANN: - do efl.rgo de Pro
fessól Normallst.:l, !)fl.ltr;lo P do QU!l.,Tro
Único do Município, com exercício 110

Grupo E>;col;lr Anl�lo Telxel'u. de Cos
teira do PlraJubaé, DIs'rito C:c F1orinnó·
polis.

25 de agÕ.�to de 1961.

OSVALDO MACHADO"
Prefeito Municipal

PORTARIA
O Prefeito Munlcip,ll de Florla-

Na próxima terça-feira, lli;";- :-:eis,:-:t! Ilho,.. 11I.1is bOlll:os de FI"riallüpolh;.
rà realizada no Lira T. C .. uma "Soirée" �:_( r 1_:-
com um "show", 'em beneficio da cem. O luxo é nlUitllS vezes inimi'!,"n do
panbn N. do Cnncer bem gô�to, e é essencial distingUir o QUC

�:_( r )�:_ convém a cada Idade e coudícâo.
O inteligente acadêmico GCI";;OIl Nc- �:�( r )_:_

ves. esta inscrito no 1.0 Fe:.;llvlll de Pia, O Clube cnnemniensc do Cnlloillhas
nn de Santa Catarina - Pa rfictpnrá no apresentará lia próximo dia doze. o üat,
COncurso «e muSica clássicas e Populares le das Debutantes <!e 1961. De!\filarâ-o as

�:_( r )�:_ seguintes meninas móra,,: M i r i a m
Jalle:e onvet-e, está ;Jcontecendo (I"Ac,'lino FOllsêca; Avaru R�drj.g\leH: Ca-

bem lIcompanhada pela CL�ade. [a rinn Maria Sclene; Ceri;;c Rosa: Cdi_'
�:_( r )_:_ na Maria Peretrn ; Maria Clnu 'etc Rlb:l ... :

O Sr. Aldo Rocha. recebeu olltem. Geny Maria Ribeiro: Wal.lIra ;\f:1.t(l:';C): 1
muitos cumprimento", pelo seu aniver�lí_ Maria Izabel -ruuo: Nilva Waitr-íck; RrI

�
rio. AProveito!:� )1:�� . ��:�:a O�����; M�7.::��e:r :;��I\�'; Cêl��r�;�:��

A elegante Ana Maria Schmidt, está nlng: DeYse natmarco: Der!i Pacheco:
circulando na Cidade de Curitiba. Arlele Gren; Siomara Praxínc: círse

�:�( r )_:_ gabcía Lima; Regina Lucia Borba

MalO';;�A "Linuacap" Será a ::Iede·rI II escola Dulce Iara Borges; Djaura More.�: Ana
da Garota Radar de Santa Catarina. Maria palmeguíste: �eglll;1 Culta 'Guim;l
Mais de vinte m�lliciPioS e8�a�ão represen rães e Rostcfer Fernandc,; Cnsamuiou.
tados por belus JOvcns ela sOCiedade Cat.a _:�( r I�:-
rinense. O desClle para o COllcurso será A Cidade de Canllinhas vibrará com
de slack e vestido de baile. LagUna. Ca_ o Quinto Fés'.ival fio Mate, qne atonte
nolnhas, Blumenau e Brusque. 5erão as cera na .prÔxlma semana naquêle Muni
próximas Cidades a escolherem suas re.. cipio. Asrta. LOllrdete BonominE'. con_
presentantes. Es:'e colunl5ta esta organi- correrá ao título (Ie Rainha do Ma'e do
zando um programn para as festividndes. Brasil, representando .0 nOssO E:-:tado.

No prôxl�:��Sr�-;;l��embro. o jur_ LeticiH D��-;;:�:r)di�::!� fil':l�e comt
nali.�ta MauriCio Xavier, Diretcr dos Dia- alguem Ila cidade de Cllritlba. Bl:evc,�
rios Associado,.; de S. C .. mllrcarli uma acontecera mn el\'�Olllro com

"argolas"ijreunião de Jornalistas. p:ira o estudo do de ouro
rConcurso de Mlss Santa ClItarina 1e 1062. .- �:�O· )_:_

_:�( r )�:_; . A debutnn:e Lisele Alv(!S, e�colheu
Roseli Plsani e Laisc Muller, pllrtici. ur,l bonito modelo pal"a o �eU veslÜlo. PiI".!1parão do Baile das Debuta>1tes l1a C'illa- ra. (\ grande baile do PerfuIl1e ql-le acon

de de Rio do Sul. 110 próximo dia vinte e t-ecerá no Lira T. C, no próximo dia Feie
um de outubro. de OU .ubro.

�:_{r)_�_ _:_(0_:_
Rngnit Fischer, da\.�l)clc([ade de Joll\_ MIs,,; Pl!raná de 196U e de 1!ltH. �rtas.

ville, Que tem o título de Garôla Raclnr 1\.f�lurina Kassemack e M .. rla J"sé do
daquela cidade e�tá na H:-;Ia da:> Tre�e Nascimento. foram COnvidadas para par·
Srtas. Mais ElegHllles de Sanla Calarlna. ticipar rle Moda RenuUX qUe aconlecera

�:�( r )_:�
.

lla cidade de B"I·uflque.
Felicito (l Dr. Newton Dl:u,:!r;mann, _:_( r )�:-

pela data lIatalic!� que hoje transCone. A I'lcgant.c. J'ura('y FPt.'". da :;oci("\:ldt
_:�( r )�:- !'njaiclIsc. aClltllC'CE'rú na grande fes!:

No prÓXimo dia seis, :J. .SOChl{lade de qUill7-c anos do t.>"o\Íl1!10 Canhem Lu
Carlos Renaux, oferecera aoS .aJi,.;ociados da Cruz Lima.
uma scirêe com um desfile de Modas -:�(f)-:-
RenitU�.

_:_( r )�:�" gura�� ,;il�O;�� ,��I;�I��F �;�,�it;.?,r� ���:I
Capi\rI\. ,\ �ra. COllcl'icáo Macha(jll. está ,;. da'�1I "Minha I'spõsn".A "enhora. Corália Lu�, cl\conlra� em a�ividadcs na organiza<-;tQ da mC:,;l\\a

_ ) 0-; __se acamada no Hospital de Cã_rh.lall('. De_ �:�(r)_:�
Pensamentos: Não have-sejamos o seu breve restabelecimento. Por hoje é sO - julgucm as pC1>sóa.< :'ia o c.ireito de vencer, seLúc:a Avila, está na lista dos broti� pelos atos e nÔO Pelo que dizem. Tchau..

. llÔo'houvesse o direiLo de�m: �m= �
perdot.�·. ,(E('a 'de Q(lelroz)'...ltMar... .....

, - O coração Icm razõc",( O S I N H E I R A MOTOR DIESE-L I "ue, nu"o "üu ""Mo•.
\ IP�ll)eal). - Os homens

�('nsatos são os melhorcs

nópolis, no u�o de suas atribui
ções, resolve:
ADMITIR:

MARIA DA CONCEIÇÃO NUNES, parti'
exercer as funcões de Merendeira no

Grupo Escolar Antônio Pascoal Apóstolo.
de Rio Vermelho, Distr(o ãe Inglêses lIa
Rio Vermelho, a 'contar de 10 de abri] te
1961, perCebendo a gratificação mensal
de Cr$ 2.000.00 (dois mil cruzeiros)

29 de agõsto de 1961.
.

OSVALDO MACHADO

Prefeito Municipal

PORTARIA
O Prefeito Municipal de Floria

nôpolis, no uso de su�s atribui
ções, resolve:
ADMITIR:

MARIA EUFROZINA DE SOUZA: - pa·
ra nas EScOlas Reunidas de Pontas das
Canas II, Dis:rito de CaChoeira rio Bom

Jesus, substituir por !lO (noventa) dia,�
a professôra Iraides Cecilia elas Nevei'l
Pacheco que se acha liCenciada a contar
do dia 10 de agôsto do corrente ano

Percebendo a gratificação mensal de CrS .

1.050,00.
25 de agôsto de 196f.

OSVALDO MACHADO
Prefeito Municipal

o Prefeito Municipal
de Florianópolis, no

uso de suas atrlbui
cões, resolve:

CÕNCEDER LICENÇA:
de acôrdo com o dispos
to no art. n.o 1.416 item
I da leI n.o 245 de 15 de
novembro de 1955, a

JUCÉI SAMPAIO CARDO
SO: _ ocupante do cargo
de Oficial Administrativo
padrào P, do Quadro Unlco
do M\miciplo, co� exercí·
elo no Depart.amento da
Fazenda, de fO\(vinte) dias
a contar do dia 14 de agôs
to do corrente ano, de acôr
do com o disposto no pro
cesso n. 2961/61.

30 de agõsto de 1961

Osvaldo Machado
PrefeIto Muniicpal

PORTARIA

O Prefeito Municipal
de Florlanôpolis, no

uso de suas at;rlbul
ções, resolve �

DISPENSAR:

,CIPRIANO MANOEL DA
SILVEIRA: - das funções
de Contínuo Auxiliar, refe
rêncla VI, da Tabela Numé_
rica de. Extranumerários

_Mensalistas.
29 de agôsto de 1961

Osvaldo Machado
Prefeito Mun11cp3.l

.
Um berlinense, cheio de

pompa. illaS um tanto "to
cado" dizia a um ita;iano;
"Na últin,la feil'a de Laipzig
havia uma máqUina magní.
íica: Met;a-se () COlll�O nf"

alto e em baixo saia:n os S:1

J1atos pronto:>". d- it:;;;:ano:
"Isso hão é nada, 'em urt,·,
das nossas' feil'ns. uma má
quina onde. no alto." c010c['l.
vam as uvas, em baixo
�alam os .. bêbados".

�) :JI-

I Um filho para o pai:
, Pap:: I, que diferença há
entre uma autr.'racia e

uma cemocracla?" O p:li:
"Uma lHltocracin é govei'"
nada por Ullla pessoa ape

·iiclontlrios de conversação. nas, cuja palnvr.:t. é lei.
'de GceLhel.

_ Uma den�ocracia e gc··/ern<;.·
da por muitas pes<.oa;:;,
cujas ieis sào apena" pa·

Dr. Henrique Prisco

Paraiso

Médico

OP:;RAÇ6ES - DOENÇAS
DE SENHORAS

Clinica cíe Adultos ,

Curso de EspeCialização no

t:lospltal de Caridade, A

tarde das 15,30 hOnls em

GI�nte no' consultórir" {l.
Rua Nunes Machado, 17
.. elet. 27':6. _ rtesidência -

Mariano de Andrade). Con
Sultas: Pela manhã no

rlosp!tal dos ServIdores dI}
Esta:lo. (Serviço <lo Pro!.
Rua Marechal Ganl 1. d'Eçll

esqullla da Tlrade atcs
."l.o 141 - 'r.::ef 3120.

Dr. Hélio Freilas

Médico da Malerni·

da�e Carmela Dulra

DOENÇAS DE 8E'NHORAS
PARTOS - CIR"i..'RGIA

CLtNtaA GEltAr!"
OnJ(u f;urlll$ _.

Eletro-coag7Llar;ão

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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: «Clube Doze de Agosto)) ia de etem ro sá, a o •

JAPRESENTA EDDIE MANDARINO 3 Sus Tropicanos RiI�o "ROSSA NOVA" para danças - Maiena a melhor cantora da "Noite Carioca" - Mauro Zardo :
.cantor - Jorge Areaa Biiilarino Afro - Cubano alrilção do Show de Carlos Machado e Larry Wald o Rei do Rock And RolI H(jlandez - MESAS NA •

: SECRETARIA DOCLUBE.'. �

��--�iiãiiià--liàiõiis-}õiiã��sõii:�----j;·:�:::::::.�:::::::':::::i
(Oont. da 6.a pág.) poude uutar domingo, por 1l .......0, (.h_ ....v.;; de passar foi-mar com: Pumplona: •

•

gado a vencer o seu anta- se encontrar contundido. alguns domingos em bran- Mm-i-eco, Nery e Hamilton; _ •
eontsta desta tarde por di- Recuperado da contusão, co com futebol profissional, vaténo e Bentinho; Vaiti- '! •
���ê���: �fi��:tf���' ;a;�i� ��x:����.h:o�eVqe�: c��t�� ����:l·�o�t�a�:o�!:o!st� ��o� ���okl.sombra, Mauri- ! •
rá para outra disputa em :.--, torcida do ex Brusquense, Carlos Renaux, em disputa Carlos Renuux ; Mossi- •

•

busca da cieeeinceçêc ou para chegar até a vítóría. 60 certame estadual. mam; Bel" Bardo 'M"'- • O PRIMEIRO AZEITE DE OLIVA INDUSTRIALIZADO NO BRASIL •

!:�:,;;:.�:::�:,ifE::�:�
Assim sendo,

�PUb�" '; T

O

�au,�
Ramos deverá

r��;���::�:;�0:�:::!i: + %
�ír����:[�� n�o�l:��;e odb� INSTITUTO DE APOSEN"r'ADORlA E PENS,'ES

»na. .-.-.. •••••
00:< Empregados Em Transportes E Cargas

para ser entregu em :JU":1. servar a situação dos pau- DELEGACIA ESTADUAL DE SANTA CATARINA
-iportunldade. Iainos será de vida ou mar

cOont. da 6." pug.)
O wcréu 1';"'(').. inv.ctc

caries Bonettl dever-ta ser

entregue ao Pu.mcíras por
ocasl10 do coteje GlirnJlico
'= Santos F. C.

,

Todavia, por mottvo da

ímpossrhlildade do crenpn
recimento do direto c getal
(la Rádlo ouer-rt .... Sr Car

los Bonettl. o u')'(;1I ncou

Como se sabe II tmi{'u

Taça Invicto Ca:!..;o,: B'Jnclti

oferecido pelo Depart.a
menta de Espor\'e,� (1'1 Rij,ç
Guarujá, foi vcrctdo peto
Palmeiras de guouenau.

que totalizou uu-n sénc ln

victa de 12 jogf.'') :'0 r-o.r-,

"peonatn Estadual -te l')�;f;

Esteve roururtn nn Ferie

racãão catartnense de veta

e �otor de Sant.i ?atarma.
IJ ;��l: :��l :�e::'�'l�il��eto�li:.

Estiveram presentes a -eu

níâo Cristaldo Araujo. pre
srdente, João José névun.
secretario, 'waldh- Lopc-.
tesouretro lO: mais o� se·

guintes re9resentantes: Pe
lo rate Clube: Sidney La- .

nuuni. Anibal Prado e R')�

berto Cuneo e pelos Veleiros
da Ilha: O'lvaldO Femr,71-
des.

Conforme determinav,( a

convocação pura a reunltlo
-ioi procedirlD a eleição p;J.l'"
os 1I0V0.3 c(irigentes.

.

Por unanimidade foi I'C-,

eleito par,t llresidente ,J SI'.

Cristaldo Araújo e P!iI 'l.

vice-p\"�'JiC;",l1te Itamar Zilli

"
O l�,'esidente rce)c.w,

Gristaldo Araujo, deslg:l�!);_j
para a secretaria o Sr. Jou')

José Mauricio Davl1a e p:l�
la tesoureiro o Sr. W�ldir

Lopes.

O conse:;lO Fiscal da f'"ti

dade, por eleiçào, ficou :ts

sim {'(>nstituido: Lauro Ba
tistotl:. Paulo Malti e Da"o

CTollfart.

As arquiballcad<ls est;i.')
bem adiantadas, estando
sua conclusão par:J. mt�ito
breve. confo'L"llle pal<:.vras
c'os homel1li que ali t;;tli,)
trabalhando.

Muito embora não ten\l.'1�
mos este a::') o campeonrllo
bl'asileiro de futebol, já q'le

� IS�;�'�::S��ei�:l�eC���l��\::
to;;, o Sr. Osni Melo, pn:-;i
r.eate da Feaer3.ção Catur;�

ne11.<;,. de Futebol, CSPf:I'U
concluir ae, obras dentro do

menor espaço de tempo pus
üveJ.

(ruz e Souza F. (.
Promove Festivi

dades
o CRUZ E SOUZA FUTE·

BOL CLUBE, da Rua Cruz

I'
e Souza (morro do Céu)
fará realizar nos dias 23.

r 2"4'-e 25 do mês de ,Setembro

barraquinhas prõ meJhora

para inauguração da. foto

grafia de seu patrono, o

grande poeta Cruz e Souza.
. Serão as batTaquinhas a-
hrilhantadas com:

Rifas de prendas; Rolela
ce cavalinhos: Oferecimen
tos musicais, Para o dia 24

haverá Quebra potes, Ca

!ouros ao microfone pam
garotos até 14 !InOs, e Cor_

rida de lIacas,

Para. todas as bl"Íncadel-

o Carlos Renaux sabe

desse particular e virá até
Lo Estreito, onde jogará pela
prunetra vez, diante da pia
téia do Sub Distrito, dís-

posto a confirmar o pla- _

card de. domingo ultimo,

(I uando logrou vencer seu

adversàrtc desta tarde por
2 X O. Desta feita o clube
da terra dos tecidos esta
rã sendo integt adu pelo ve

terano Teixeirinha que não

te. Além de ter Que vencer,
: uré que conseguir três

gols de vantagens para pc
der ser considerado o ven

r-edor.

No SetoL
tcont. da 6.:1 pr.g)

Catarina r:a Regata Fun

dação da Cidade de São

Paulo.

o conhecido remador

Manoel Silveira sOfreu uma

ligeira torção no tornoze

lo, devendo ficar inative da

prát.ica do remo, durante

alguns dias. Por sinal, o

destacado atléta revelou à

reportagem que se encon

tra afastado dos movimen

tos dos galpões, alguns dias

Já que esteve ocupado com

o falecimento de um de
teus filuos.

o barco do MartineJli do
cais sem, ficou cOlllplet.l.�
mente imprestável. Con
forme tivemos oportunidA
de de divulgar, o barco
quando estava sendo utili
zado por dois remadores do
clube martinelino, chocou
se cont,rl'l ltma onda, abrin
do ao meio.
Em conversa com mem

;�:".� da' direLori", do clube

preto e vermelho, tivemos
a oportunidade de ouvir

comentários a respeit.o, afir
mando que dos restos da

embarcação, nenhum ma

material poderâ ser apro�
veitado tendo em vista o

estado em que ficou apôs
o incidente.

As representações de bas

quetebol, voleibol, futebol
de saJ.ão e atletismo, que
estarão intervindo nos II

Jogos Abertos de Santa

Catarina, contimzarão em

treinamentos, realizando

jogos treinos e mesmo joga0;
,�mistosos inLermunicipais,
com Santo Amaro, Palhôça
e possivelmente São José.

Encontral}1-se abertas fi:)

inscrições para O prôximo
eampeç.nato de basquetebol
;nfantil da cidade, Até o

próximo dia 13 a secretaria
oa FAC, estará recebendo
as inscrições dos clubes.

o Clube do Cupido, nova
agremiação infantil foi a

primeira equipe a se in·..,
crever oficialmente para os

disputas do prôximo certa�
jne da cidade modalidade
ele bola ao cesto.

A Fac, de conceder para
;l Federação Gaucha, a

annsferência do;; atletas
Expeç.ito Paulo da Silveira

!"as O Cruz e SOUl3 F. Q, � Rcn�to Odecio Hock al1l-

cfe!"�cerá valiosos premias. bos do' 7 de Setembro do
Haverá queima de fogos. � Estreito.

• Compareçam todos, pois sb- Também o atléta do Clu··
mente assim estão coope- bc Doze de Agosto, Amau-

randvara o erigrandeci- ,v n .... "rl .. rt teve sua trans-
],ler.to do riu )('. , r'erência envjacra pcT:J. FAC

L�_�::'::T::�:,�
l'a,a a n�;ma F,cte;,ção.

Fuce publico que, as empresas vinculadas a este Ins

tituto deve cumprir, para. o recolhimento de prêmios de
vidas as taxas e descontos, correspondentes ii. Tarifa Ofi

ciai, constante da Pcrtar!a n.c 8, do Serviço Atuarial do
Ministério do Trabalho, Indústr-Ia e Comércio, de 20 de
setembro de 1960, publicada no Diário oüctat, de 17 de
Outubro de 1960 às paginas 13515/13523,

Florianópol!s, 24 de agôsto de 1961
Adi! Rebelo - Delegado Estadual Matr.296

EDITAL
INSTITUTO DE, APOSENTADORIA E PENSOES
D,,:; Empregados Em 'rransportes E Cargas
DEL:;;;OACIA ESTADUAL DE SANTA CA'rARINA

DIVISA0 DE ACIDENTES DO TRABALHO

O Instituto de Auosentadorta c Pensões doi""Elii=
(IaS Em 'rrauepo-tos e Cargas,

'

FAZ SABER QUE, o desconto de 30%, constante do
E.!'t.. 8, da Portaria do Serviço Atuarial, do Ministério do
Trabalho, publicada no Diário Oficial, de 07 de outubro
de 1960, é destinado à firma, pagadora e responsável pelo
.<.egul"O de seus empregadas vinculados ao Iapetc, na forma
ela legislação vigente.

A Isenção, é pois, na forma da Lei, concernente às
emprêsas segul"adOl'as de seus empregados.

Floria�lôpolis, 05 de agOsto de 1961
Carlos Alberto da Silva - Matr. 2.790
Chefe Divi.�ão Acidente do Trabalho

Adil Rebelo - Delegado Estadual Matr. 296

1-- - - - - - - - - - - �-I
I DUNLOP, o pneu que vale por 2. 1
: RAINHA CAS BICICLETAS - Ru: : Cons,Mafra, 154 j
1- ---- ----- ----I

Ministério das Relações EXteriores
Institulo Rio-Branco

(urso de Preparação à Carreira
de Diplomata

Acham-se abertas, até 7 de te o <;imples preenchimento
de uma ficha, que pode selo

solicitada e, posteriormente
apresentada. ou remetida

pelo correio à Secretaria do
Instituto. A documentação
ferâ exigida apenas quan
c') ds. inscrição no Extlme

Vestibular propriamente di
to, este será realizado 110

Rio de Janeiro em data a

M,r fixada ulteriormente,

QuaiSQuer informações e

progr::omas poderão ser so

�icitados diretamente ao

_Instituto Rio-BraDco, no

Ministério das Relações Ex

reriores, Av. Marechal Flo
riano, 196, Rio de Janeiro

Rio de Janeiro, em 4

de agôsto de 1961.

l!ovcIT.bro prôximo, as ins

crições para o Exame de

�eleção Pré't(la que proceM
rlerá

.

ao Exame Vest.ibular

para o Curso de Preparação
�l Caneira de Diplomata,
que o lnstituto Rio- Bran
co promoverá, excepcional
mente, em fevereiro prôxi-

O Exame dr: Seleção Pré
via para o referido Exame
Vestibular reallzar-se-á no

dia 19 de dezembro, à llles

ma hora, nas cidades de

Belém, Brasilla, Recife, Sal
vador, Rio de J?_neiro, Be
lo Horizonte, São Paulo e

Pôrto Alegre.
A Inscrição faz·se median

---------_.---------------�---------

�AYONARA �m RI· FI

o nu�lh9r ambiente com ') melhor música.
RUA ·JOÃO PI!\ITQ - ?'ERREU DO HOTEL ROYAL

Lei� Revista Luso-Brasileira

SENSACIONAL -- NOVIDADE �

,MAGNIFICA

á Venda o terceiro nÚIr.e:t·o

Seja um Benemérito do Corpo Social

do Ins!ituto D. Pedro II.

VENDE-SE
As casas siLas as ruas Tiradentes, 21 e Joã.. Pinto

21, 23 � Conselheim Marra_, 9
Trntm' à Tllá Felipe SCl1mlclt, 42�A.

1.0 andar, � Fone JU,u

Noticiário
País

A Portuguesa Carioca
vem de contratar o jogador
Josué, oriundo do futeból

mineiro, por uma temporn
<Ia, tendo o passe custado
ao clube guanabai-ínc a

sorne de Ct'S 150,000,00
-x

Finalmente o media A
maro do América, resolveu
assinar contrato com o

ciube rubro por mãis uma

'- temporada. Amaro recebeu
:,t., 200 mil cruzeiros de luvas

c ordenados mensais de
:>0 111i1 cruzeiros.

-x_
O Corínttans conseguiu

o concurso por emprésumc
do ponteiro Adilson do Fia

mengo. até o final da tem
}lorada,

-x-
O treinador Jorge Vieira

00 Olaria, recebeu de pre..

sente do Clube Bariri, um

automóvel anm de que pos
sa se locomover cOln maio·
1PS facll!dades de sua resi
Ciência ao estádio da rua

Barlri, para os treinos da

equipe.
-x_

O ponteiro esauerdo Ba

bã, muito embora tivesse
:::ldo poupado do coletivo fi
:tal de sexta feira. deverá
:.:ttuar hoje contra a Portu
'Juêsa.

-x_

Por sua vez o zagueiro
Jouberto que reapareceu
!Ia partida frente ao Bahia
lIa no1te de quarta .feiro,
deverá ficar 11 margem pois
ainda não esta na sua me

lhol: fórma física.
-x_

O zagueiro campeão do
mundo BELINI, deverá fi
car ii. margem dos coletivos
ela equipe pelo espaço de
20 dias em vista de ter so

frido afundamento do ma

lar dil'elto,
-x-

A Confederação Brasilei
ra do Dcsportos apresen
tou o seguinte esboço de
jogos para a seleção brasi
leira que intervirá no mun

olal do Chl1e, '1. titulo de
preparo da equipe:
Dias 26 e 29 - 11 _ Bra

sil X Rússia._
Dias 20 e 32·1-62 _ Bra'"

sll Austria
Dias 21 e 23·4-62 _ Bra

sil X Polônia
Dias 13 e 16-5-62 _ Bra

sil X Pais de Gales
Os dois prélios contra

Portugal esta condiciona�
do a classificação ou não
do pais amigo, para a Co
pa do Mundo.

Dr. Kéiió Peixoto

Advo�ado
Ne.\:! iêncla - Alaml�a
Ad")'�u Konder. 27 - CalXtl
Po:,�al, 406 telefone 2419.2.
K'lcr1tollo - Rua b'ellpe
Sch!:lIdt, 37 _ 1.0 ....!J.aw· _

Sa.ia.
.

ConsultórÍv: _ Rua Victor
Me1rf'les, 24 - das 4 às 6 hs,
gesidêncla' - Rlla Santos
Saraiva, 470 - Enfeito,
D'one:: - 23-22 e 63-67,

COMO E 60S TOSO

O Clir-É ZITO

do

?/:/<:;:::�.
.

..

PECA AO ...... r

SEU FORNECEDOR "Tiç

AINDA HOJE! 'O

------------��''''�- "

;��'��"��E·,��'�"";"'�,A.
Ruo Co"s�lh�"o Mol,o. 90 . Fone 2402

MANGUEIRA O "INVICTO"
Mangueira 2 x Atlântico

Il!di do América
Ra ponla dos ar

tilheiros

Preliando na tarde de

Domingo p.p. no campo do

Abrigo de Menores a equipe
do Mangueira derrotou de

maneira espetacular a e�

quipe do São Luiz pela con

tagem de 2 tentos a 1.

Com esta partida n. Ma

gueira totaEzou as suas 47

partidas invictas.
A equipe do Mangueira

.jogou e venceu com:

Luiz, Calazans, Jocelye
'l'uca; Enio e HéliO; Poét.a
João Melsinho Caça e Ru-

bens
A �quipe do São Luiz a

linhou com:

Joã<)zinho. Orlanda, Gas
f,...o,Sa:'ará; Bibi e Mário;
Enio, Vadinho, Betinho Bi

nha e Cafote.
Estas são as partidas in

victas realizadas pelo Man

e-ueira:
Mangueira 6 x Taubaté

(Estreito)1
Mangueira 2 x Cruz e

Souza 1

Mangueira 2 x Osvaldo
Cruz (Estreito 1

Mangueira 2 x Guarani

(Palhoça) 1

Mangueira 2 x. Bangü
(Laguna) 1

Mangueira 4 x Flamengo

Mangueira 3 x União 1

Mangueira 1 x Seramica 1

Mangueira 5 x Paula Ra-

mosO

Mangueira 4 x Flamengo
(Capoeir.as) 1

Mangueira 6 x Coríntians

(Pantanal) 3

Mangueira' 2 x Ait.lc.!"�

(São Pedro) 2
•

Mangueira 4 x Paisandú

(Aririü) 3

Mangueira 8 x West 2

�Mangueira 5 x Taubaté

(Trindade) 2

Mangueira 6 x Saldanha
ãa Gama 2

Maniõ!ueira 4 São Luiz �

Mangueira 4 x São Luiz 1

Mangueira 3 x Olaria 1

Mangueira 2 x Expresso

Mnr.:;ueira 6 :-: Unlversnl

Mangueira 1 x Fluminen

sd',O I,

Mangueira 3 x Paula Ra
mos 1 (Itacofubi)
Mangu!;ira 3- x Clemente

Rouveres 3

O atacame Didi, bastante
'-'onhecido no futebol cata
r:nense, especIalmente em

F10rianôpolis onde iniciou
sua carreira esportiva no
Clube Atlét;ico Guarany,
f,aindo do tricolor para se

(!on�agrar no futebol inte�
r:'O!'ano, é o atual arWhei
ro do campeonato regional
ca ManchestEl" catarlnense.
(om um total de 8 tentos
ao lada de Lorlval do Ca�
xias' que também sot!1a oi-
10 o número de tentos con

cluistados, Em seguida apa
.!"€cem Ratinho do Flumi
nense e Daniel do Améri
ca com 5 tentos cada.

MangueIra 1 x Florianó
poli::; 1

Mangueira' 6 x Brusque O
(Aspirante do CarlOJ Re
::laux)
Mangueira 4 x Blumenau

: (Cristal J. Herjg)
Mangueira 4 x América 1

Mangueira 2 x Ipiranga
o

Mangueira 4 x Santos
Dumont 2

Mangueira :;. x UnidQS
(Brutique) 2

Mangueira 7 x Marianos
:, !Rodeio)

ce�t:n�t..elra 1 x Indepen-

-F--I-o-.-"'"-n-o-e---m Rue-Mangueira 3 x Escola de 1HZ
Escrita 3

Mangu''''a 1 x Vem Cm, nos Aires e no

ChileMangueim 4 x Bom A

lJrigo 2

Mangueira 2 Y Fiambre
lia, I

Mahrmeíra 2 Aimoré 2 (
São Pedm)
Mangueira 3 x EXPresso 3

Mangueira 2 x Sfio Luiz 1
Mal1ln:.�lra 2 x Bandciran

te I (Ribeirão)
Mangueira 6 x Ferroviá

rio 1

Mangueira 4 x America
2 (B8 freires) .

Map.IlLleira 4 x América
C (Cooueiros)
Mangueira 2 x Nagib Sa

lum 2

Mangueira 1 x Caravana

O ESPorte Clube Floria
r.o fará mesmo duas apre
sentações no exterior, O

. Esquadrão anilado atuará
pm Buenos Aires e San'ia�
p-o do Chile, em setembro
;J1'óximo, As condições do

-:!mpresário Juan Doce fo
ram aceitas e assim não
há maÍs dúvida, Quanto à
,'âplda .gira do Floriano.
Segundo o presidente Os
car Sperb os jogos serão
leali�ados entl-e 9 e 19 de

��etemJ:oro, cabendo ao Flo�
riano 150 mil eru7eiros li
,Tes por apresentação,

o.
ALDO BRITTO, Presi�

cente

VE�O� -SE1 Evite a8 tu(Y)veniencias r
j de última hl)ra, lev� SflU 1
r triclc1r pa�'a a ref ....rma J

! de natal, Quant .... antes I
Ir.:). I
I Rainha dt b.,_;icle·.lS I
,

.- P11tl: CrmSel}",eiro 1""'

I �.[:l._:', ::. ... �,

,,'ent4e-sC o Salão BrasP,
ln:s'..itut,) de Eeleza, com óci
ma f,'equencia. vendl?-se,
também, só o ponto. Moti·
"Q de muda!lça: Ruto dos

!�Ml1� "r..." 2. 'T'rRtnr -nu

HJc�l,

:,�.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Movimento da Tesouraria,
45l1ldo do dia 2 (em caixa) Cr$ 8.905.28S,70

RECEBIMENTOS
<, Receita Orçamentária
Arrecadação 955.504,70
D.eP. de dinheiro 221.557,20'
DesPé!l"a Orçamentária 500,00
Movimento de Fundos 2.000.000,00

crs 12.082.847,60

DEPARTAMENTO
em 3 de Maio de 1961

PAÇl:AMENTOS
Despêsa orcamsnrana

Admíuiatraçáu Geral 273.950,00
Exação e Flsc. Financeira 189.200,20
Educação Pública 180.776,60
Saúde Pública 144.475,00
Serviços Industriais 174.667,50
Servo de Utilidade Pública 344.679,69
Encarg01; DIversoS 611.156,40
Credo Esp. Dcc 125 217.500,00
Restos a Pagai, 756.787,40
Balnnco 9.251.654,90

DISCRIMINAÇ,!O DOS SALDOS

c-s 12.082.847,60

Nn Tes�)Urarlll . 9.251.654,90
F.m Bancos . 3.723.920.tlO

crs 12.D75.575,70
Prefeitura do Munlclpln de FlorianóPolis, em 3 de Mala dc·1961.

,
Movlmen to da Tesouraria,

Saldo do dia 3 (em caixa) 01'$ 9.25�54,90
RECEBIMENTOS

Receita Orçamentária
Arrecadação 214.70.7,80
Depositante de dinheiro -48.745,20
Despêsa Orçamentárta :soÕ,OO·

em 4 de Maio de 1961

PAGAMENTOS
Despêsa 01"<;,a.mentárla

AdmInistração Gérnl 137.165,00
Exação e Fisc Plnancetrn 41.000.00
Educação Pública 283.446.50
Serviços Indnstl"in1s 36.675,00
ÉTlcargO:3 Diversos 197.445.50
Crél. E.9P. nee. 125 71.700,o0
Restos a Pag:1T 144.930,00
Depositante de dinheiro 22.088,80
Balanço 8.580.857,10

Na Tesou!"aria .

Em Bancos.

crs 9.515.607,9'0
DISORlMINA"ÇÃ.o oos SALDOS

8.580.857,10
3.723.920,80

Prefeitura do MuniciPI� de

Movimento da Tesoul":tria.
Saldo do dia 4 (cm caixa) Cr$ 8.580.857;10

RECEBIMENTOS
Receita orcamentána

Arrecadação 120.110,90
Deposl�ante de dinhelr.o 18.846,70

c.s 9.515.607,90

Cr5 l2.304.777,90
Florianópolis, em 4 de Maio de 1961

em 5 de Maio de t961

PAGAMENTOS
. Despesa orcamentana
Administração Gemi 50.900,00
Exação e Flsc. Flnancelrn 36.245,00
Educação Pública 71.386,60
Saúde Pública 3.600,00
8en1ç.os :6tdustrlal� 2,2.686,00
Encargos Diversos 31.54.6,50
Credo Esp. Oec. 125 12.550,00
Restos a Pagai' 31.777,20
Receita orcamentérta
Balanço

1.546,00
8.657.577,40

N� Tesouraria ..

Em Bancos.

c-s 8 919.814,70
DISCRI),.fINAÇÃO DOS SALDOS

8.657.577,40
3.723.920.80

CI"$ 8.919.814,70

crs 12.381.498,20
Prefeitura fio Mun�C!,i? 1:'é Florianópolis, em 5 de Maio de 1961.

Receita Orçamentária

Movimento da Tesouraria, em 6 de Maio de 19�1
Saldo do dia 5 (em caixa) Cr$ 8.657.577,40

RECE�IMENTOS
.

PAGAMENTOS
Despesa Orçamcnt;).rla

Educação Pública 12.800,00
Saúde Pública 1.800.00
Servo de Utilidade Pública 36.100,00

VENDi-SE
L-ma raaquína de Jiilmar de 8 mm marca

"GIC"', para 15 m, de filme marca Í!.'ancês.,
Ver e tratar a rua San;" Luzia, 255

'

()U
pelo teI. 3530.

Arrecadação 80)980,10
DeposltanLe de dinheiro 3.709,30

w_

Ellcfirgo� Diversos
Credo E:-;p. Dcc. 125

Restos fi pagar
contes de. DepÓsito
Balanço

.14.350,00
1000,00
14:130,00
74.074,60

8.588.012,70

Cr$ 8.742.267,30
DISCRIMINAÇÃO DOS SALDOS

8.588.012,70
3.723.920,80

Na Tcsourarla ..

Em Bancos.
_

Prefeitura do Municlplo de
-� __ '\

Movimento da Tespural'la.
Saldo do dia 6 (em caixa) Cr$ 8.588.012;70

RECEBIMENTOS
• Receita Orçamentária

Arrecadação 193.469,80
Depositante óe dinheiro 95 530,50
Movimento de ·P'undo.'i 60'.000,00

Cr$ 8.742.267,30

Cr$ 12.311.933,50
Florianópolis, em 6 de 1-4nlo de 1961,

em 8 de Maio de 1961

PAGAMENTOS
Despêsa Orçam entária

Administração Ger:l1 177.000,00
Exação e Fisc. Financeira 6.750,00
Educação Pública 17.950,00
Serviços Illdustriais 95.176,40
Servo de Utilidade PúbliCa 370.160,00
Encallgos DiVersos 93.911,60
Credo Esp. Dec. 125 10.500,00
Restos a Pagar 790.413,00
ReceIta Orçamentária 3.215,00
Balanço 7.371.937,00

Na Tesouraria .

Em Bancos ..

cr$ 8.937.013,00
DISCRIMINAÇÃO DOS SALDOS

7371.937.00
3'.663.920,80

Cr$ 8.937.013,00

�,.,·""-I·"'I"'"·�'
_'_._'';i

- -

Cr$ 11.Q35.857,80
Prefeitura do Municípío de Florianópolis. em 8 de Mala de 1961.

--j -_�_. �W.Q D17\

DB. LUIZ E; BOCHA REIBE,
CIRURGIAO DZPXIM'A
AD:U.TOS E CRIANç.t-.B

PartIcIpa a seus cl1entes' e amigos 'J, tnstalet;:llo do
seu �ovo consultório equlpado com. m!)tor de alta cotação
oi! Olltro� melhornmcr.too técJlJcol!I.

•
Fo'I& "Fell� flcbmlrtt, 81 _ �o .lQriar _ S/S.

Sem Compromisso
Antes te fazer suas

compras de peças pa.ra
t!clcletas, vi;;ite ....

Rainha das Bicicletas

DA FAZENDA·
Movimento dá ·Teso)Üar:.'l

Salda do dia 8 (em caixa..) Cr$ 7.371.937,00.

RECEBIMENiOS
Receita Orçamentária

Arrecadação
.•

236:162,10
Depositante de dinheiro 8.104,10 •

ia
em' 9 de Maio de 1961

PAGAMENTOS
DeSpésa Orçamentária

Exação e Fisc. Financeira 19.000,00
EQucação Publica 4.400,00
Fomento 2.400,00
Servlços Indus!rials 4.600,00
Servo de Utilidade Pública 2.250100
Encargos Diversos 30.751,60
Credo 'Esp . eec 125 5.800,00
Restos a -Pagar 35.672,40t. Fundos 1I:)lsponiveis 400.000,00
Balanço . 7.111.329,20

Na Tes()urarià ..

Em Báncos .- .

01'$ ·.7:616;209;::lf
"'DIBCRIMI!fAGÃO" DOS SA:LDbs

Cr$ 7�616.203,20·
7.111.329,20
'4.063.920,80

Prefeitura do MuniCípio de

.Movimento da, 'rescurarta
Saldo do dia, 9 (em ceixaa Cr$ 7..l.11.S29�

RECEBIMEbT'EOS '
.

Receita- Orçamentária. '

Allrecadáçãó 944.717SI90
Depositante. de dinheiro 'a.BsH,30

--'�-

Or$ 11.175.250,00
.FIOl"lanôpollll, em I} de M{lio de 1961.

em 10 de Maio de 1961

PAGAMENTOS
Deapêsa Orçamentária

1\_llmin-l.!ltiação 'Gerá}
'Etl.uc�ão Pública

·'S�rvlç�.� 'I'flqu::úll'l1\is
'E;treaTB€ls . Diversos
'Cn!d_' E�. 'Dee. 125

lRe.t;tos .-� ,.P:1glit
, r'undoa Dispoflíveis

,

Balanço
..

5200,00
12'S38,flO
1.050,00
9.199,00
3.500,00

22.465,40
200.000100

7.l05.:lOfl,40

Cr$ .7�359.461,40
,DISCRlMIN1.Ç.10 oos SALDOS

7.105.3(1),40
4.263.920;60

Na Tesouraria' .

Em Bancos.

'Prefeitura do MuniCípio de

Mpvimento da Tesouraria,
Saldo do dia 10 (-em catxaj Cr$ 7105.908,40

RECEBIMENTOS '.

Receita Orçamentária
Arrecadação 25-1'-'Oa,:lO
Depositante d-e dinheiro 1.117,00

,CI'$ 7.359.461,40

CrS 11.369.229,20
Florianópolls, em 10 de Mala de 1961.

em 12 de Mala de 1961

PAGAME!fTOS
Despêsa Orçamentária

Educação Pública
Scrv. de milidade Pública
Encargos Diversos
Credo Esp. nec '125
Restos a Pagar
Receita Orçamentárln
Fundos Disponíveis
Balanço

9.505,00
7.100,00
2.770,00
1.500,01)

32.516,00
1.23>1.,00

150.000,00
7.163.466,70

Na 'resourana
Em Bancos .....

crS 7.368.088,70
DISCRIMINAÇÃO DOS SAl>DOS

.

CrS 7.368.088,70

fre;eitura elo Munlclylo de

M. C. DE FRErrAS
Chefe Servo Q.ontrôle

"'SifO

7.163.466,70
4.413.920,80

C�$ 11.577.887,50
�lorlanópol1� em 12 de �alo de 1961.

MARIO LOBO
'llesourelro

uns CARVAL"HO
Dlret-or

mll(4 SAI" <ATARlfli
Oinica Ger�

Doe�a)Nflrww eMentliis -
IÁDlUtIa - Oom.!'].ezos - 'Atan. - '11'-" -

Pro'olemiltlco Meti.....:mal
Traiamento � BlewcbOQlJe com UlBlleala _

ln,ol1natflrapl& _ CardJolOlora.,. - .�I••
P,:no&e.rapl&.

•

Direçl.o dOI PII1Qtditru _

Da. nKOY IOÁO DI! aQII8A
DR. lOSI TAVABE DlAODU
DR. tvAN AAS'ros O. AlfDBAD.

COHaULT�a: Du 1& ii 18 baru
�de,.oI!OO: Avenida Mauro Ramoa._

(Praça Etelvina Luz) - Fon. S'7-63

DR. LAUIO DAUIA
CUnica Geral
_ - MeDICO -

Especialk�n. em n:oléstla de Senl10r� 1) -v1as url
n4Mia:l. Cura radj".al das lnfeccç-ões agudas e' crô
nic::.s, do "'paréihe. D"enito-urináno em ambos os

tiCXos. DOf'ntta� do aparêlho Digestivo e do slste-

Horlino: -das 10 j.s 1l,ZJ horas e das 14,30 às 17,00
horas. - Consultório: Rua Saldanha MR.TlnhO, 2
1.0 and(l'.\ (eijq. dã. Rua João P!l1to) _ Fone: 8246
R�sldência: Rua Lacerdll. Coutinho, n:O 18. (Chá-

DI". EVA B. S.

mCRLER
MtDICA

CLiNiCA DE ,SENHORAS
E CRIANÇAS

Atende dtéríamente:
Das 14,00 as 18,00 horas
,Jonsultór:,,: Rua CeI.
l'edTo DemOTo, 1553
I

_ E�trelto _

Qualidade e máxima re

sl.s.téncia, caracterizam I as

blcícletas EXCELL - RAI
NHA DAS, BICICL'ETAS
Rua: Conselheiro Mafra,
I",

Dr. A,rloB lamallao
CLtNICA DE CRIANÇAS"
VODsultae: Pela manhã

com hora marcada pelo
telefone 2786.
Â tl!.f\":<':, 69,s 15,30 àJ> 1'1,311

DOIas.
-

CQrull:;:!tótiO: Rua Nunes
Machado, 7 _ }O andar.
Residência: Rua Pl!dN

Roma, � - Thh""De 271l
MÚ8ica ., Romance

VENDE-SE
Vende-se o Salão Brasil,

Instituto de Beleza, com

ótima frequencia. Vende'se,
também,.sÓ o ponto. MotIvo
de mudança. Rua dos Ilhéus
n.o 2, Tratar no local.

Maria·Lucili� de Medeiros

(D. CEL-lNHA)
MISSA 'DE ?·DIA

Juçó. Barbosa CaUndo e sua filha Maria-Lama Call
do; Alberto de Medeiros Barbosa e sua .espcsa D. Maria
Amalia de. ouseíra narcose: R ....natode Medeiros Barb
e sua esposa ID. Elisa-Maria Collaçn Barbosa; Ralmun
Vieira, sua esposa D. Carmita Barbosa Vieira e rnhOl
Lauro de Albuquerque Belo, sua esposa D. Heloisa Barbo�
.de Albuquerque Belo e filhos; Lydío-Ma-tlnho caneco, sllt
esposa O. Luci Snva Callado e filhos; Paulo Bruggemann
Barbosa, sua esposa O. Jaci Barbosa e üuios: Carlos-Alber
to de Ol!vclra Barbosa, sua esposa D. Elci Struuck de 011.
vetra. Barbosa e filhos; Jari de Matos Guilherme e SU�
esposa D. Maria da Conceição Barbosa Guilherme; Cato
'os António Quaresma, sua esposa O. Mar-iu-Lucilta Bar
bosa ..Quanesma e filhos; Ruy ccnuco Barbosa, sua eepcsa
D. rnnê .narreite conaco Barbosa é filho; Flavio·Heleno
Foppe de lF.lg1.lell'edo, .sua esposa D. Elisa Barbosa POppe
de FIgudredo e Jllhas; Rita e Ruth Maria de Souza agra.
dccem, penhorados, as manifestações de pesar, recebldQ1
ncr ccastêc do falecimento de .sua saudosa mãe, sógra, av
blsavil e grande amiga D. MARIA LUCíLIA DE M..EDEIR ....

l1ARBOSA e convidam aos parentes e amigos para a missa
nus, em SUfrágio à sua alma, iarão celebrar no altar d(
Ragrado .coeacãc de Jesus, na eatedrer Metropolitana,
nesta .capital, as 7,30 da manhã de terça-feira próxima,
dia 4 ele setembro.

Mts DE SETEMBR.O

DR. SAMUEL fONSfeA
CiBURGI},O-DZN1:I.8TA

Preparo ;",11<1 cavi<b.des ,pel� alta velocld��e.
BORDEN AmOTOR S. .s.. WIIJT&

Radiolo�a. 1Jen�tfa
:)!_�illIGlA E PR01'ESII BUCD-VAClAJ.

CODaoh6ri;): Rua Jera;��:·��o �6, --: 10 andar _

Ezclu.:!vameDte tom bo� .)I18l'CaW,

mA 6 - n.'i 'W,OO horas - soteée cm bcncücio da cnrn.
panhn Nacional do Câncer.

DIA 10 -.às 20,00 horas - Festa de Encerramento e cteí.
çâo da Rainha dos II Jcgns Abej-tos de ;;anta
Catarina.

DIA 23......: lls az.cn.noras - aoíree da Primavera. com o

famoso conjunto de Norberto Baldauf de Pôrto
Alegre.

Leia Revista Luso-Brásileu-a
SElliS!.CIONAL - NOVIDAUE -

MAGNIFICA
� á Venda -c tere-iro número

L E I·A

o PRISIONEIRO DA MONTANHA
o RC"\1:ANCE MAIS FASCINANTE, FATRIOTlr.O .E

CONSTRUT!V� QUE JA SE PUBLICO li NO BRASIL.

L O J E·
VE!'1D�-&E 1 LOTE COr.{ 402 METROS QUADRAD

SITO A RUA URBANO SALE:-).
TRATAR FONE 2391 - OU RUA DON JOAOUIM 174.

30 VAGAS Sõt4ENTE
'V0CE NAO n..-d AINDA o CUHSt) GINASIAL?
Fi'.t.!a-o em menos' de! um ano frequentando as aulas

de preparação aos candidatos 2.0S exames pelo Artwo 91,
nc instituto D. Pedro II.

Ótima orientação pedagoglca - Ensino altamente
especializado - Garantia 'de êxito e saüsracãc que vacê

comprovará.
Início de nova turma em outubro próximo.
rnrcrmeções à r..:a Nereu Ramos - 39, (3rupo Mo·

délo Dias Velho), Exclusivamente das 19,00 às ::O,O� ho
ras dlà.riamente.

31'8.'61

DR. GUfRREIRO DA FONSECA
OLHOS _ OUVIDOS - NARIZ - GARGANTA
Consultório - Rua Joã'J Pinto, 35 ....L.. Fone 3560
Reslden�l:;. - FeUp!:! SCbClidt, 99 � Fone 3560
Consultas - tias 10 às 12 e das 14 is 18 horas

Receita de ÓCUl03 com EqUipo BRnsk - Loude.
EXflme de ouvidos - nariz e garganta com

EQUIPO ALENOL (único na Capit�l)
Tl'f,tamento das Sin'):.ites pe:o Ultras.:.m.
Ope!'ação de Amígdalaf! 1)Or procJsso moderno.

I
- - - - -

D-U:; 'i.--;';-
- _.� - -- - !

I Qs pneus DUNLOP oferecem qualidade e rcslstêncla. I
( RAlINHA DAS BICICLETAS - Rua Cons. Malra, 154 1
1-- - - - - -,- - -

-,
- - - I

PAPEl TAMBÉM E' COMIDA
"

Enquanto a justiça social não chega, vamos praticar
II. caridade. "E façamo-la de maneira fácil e prâtica. Basta ..

juntnr as revlstas e jornais que tl:'mos em casa e entregar
Ludo aos Cruzados do Colét;io Catarlnense. t;es transfol'- �

marão "Iludo em dmheiro.
E com o dinheiro comprarão comida para os pobres

que êles sustentam.
Nosso pedido é c!:rigido, principalmente, às senhoras

mães e donas de casa.

3 k� de jornal ou revista - 1 kg de açucar
12 kg de jornal cu revista - ·1 kg de bar.ha
15 kg de jornal ou revista - 1 kg de carne

2 kg de jornal ou revista - 1 kg de batatinha
.

e ainda sobra.
Como é vaU0540 seu auxilio! Colabl)�'e conosco. Com sua
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F Comp8t}ta

p�quena e jeitoSi.u. va e
I

·

se' custa menos!

Mensais

E Seja Qual Fõr o Modêlo de Sua
,

Conveniência, Em HOEPCKE·-Magazine

V. Compra a Sua Frigidaire, com

�, Aprovação Imediata do Crédito! ,

':' Garantia de 5 Anos!
':' Assistência Domiiciliar

Permanente!

IMPACTO
COM A

UCOMPACTA"!

,

TI.O 'ER-H1'O
, I

Agora qualidade F'rigidaíre para todos!

Faça 'uma visita ao
, ,\

Magazine Hoepcke

peça:detalhe

,.�
"
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cáso o tempo permita na

.nanhâ de hoje, as guarm
côes de Martlnelli, Riachue
lo e Aldo Luz, estarão sin

grando as éguas das nos-

eus balas, aprimorando
seus treinamentos para a

pré campeonato,

.J
Disposlo O onze praiano a brilhar na larde de hoje - Teixeirinha reaparecerá no leam brusquense - Um placar adverso para o Renaux com diferença
de dois gols, classificará o clube da cidade dos lecidos - Paula Ramos lerá que fazer o máximo - Allerado o alaque do clube, da eslrêla solitária - Tudo

Depois de algumas sema tenções do público. Na ver� OU nada para o quadro d 'I I
com Isso. uma bôa exibição. mos sa.b� da grande

,

res- cação, atra�és da cOb.ra.n- que o Paul� Ramos, .connas sem futebol, volta o dade o cotejo que hoje sera a capl a o conjunto brusquense l)Qnsabihdade. que_ tera pe- ta de penalldades maxi- com uma série de díffcul
publico a se encontrar com disputado, embora esteja çãc politica. Porém, Paula diçôes. vai se apresentar como ra- la frente, POIS nao basta-
um espetáculo que poderá sendo aguardado pelo públi Ramos e Carlos Renaux, Além disso nurge o fato \"01'100, pois tendo vencido rã apenas uma vitória pa- O certo meus amigo.\; é
ser de grande porte técnt- co, nota-se que não alcan- reúnem credenciais suncl- "desclassificação", que será o cotejo de domingo ante- ra alcançar a ciessrücação.

�:n:;�,laes�:��\o�oC:��: ��eod�!::�a ::r�������S�!�- :�t��blfc�raumPl:��������� �: !�:�d:Sqv:��ara�a:: e;�� ��ol�:uel�l:o�;:��� d;a;! �:r: ;t:, ;��c:�e��;l: :ao:
110 estádio do Figueirense, turalmente devido a situa- deveras digno de suas tm- Neguem a fundo, Iorçandc para prossegul'r na camí-
em cotejo que apontará o nhada em luta pelo titulo.
primeiro classificado a pras Enquanto isso o Paula Ra-
seguir nas disputas, do cer

tame que até o momento
não conseguiu atrair as a-

Visila ao Esládio
"Adolfo Konder"
Estivemos em visita ao

est.ádio Adolfo Konder, on
de se realizam grandes re

formas visando o brasllei
'J'O de futebol.

O"FIcamos bastante impra-

Sstonedos com o que ali já
foi feito, pois o ritmo de
trabalho está realmente a-

celerado, notando-se já as

obras quasí concluídas eo-
mo é o caso das salas que
ficarão em baixo das ar

quíbancadas. O piso tem
béru está sofrendo repares,
tendo sido Iniciado o tra
balho de remoção do ter-

'. rcnoc a colocação de gra-

:--.ina.s.-:::::)

CAMPEONATO
CARIOCA

Prossegulrú hoje a tarde
I:' campeonat-o gunnabnrtnn
de rutcbor com a realização
das seguintes partidas e

respectivas arbitragens:
Flamengo X portuguesa,

Armando Marques
Fluminense X Madureira,

José Gomes Sobrinho

§ § §
Com a finalidade de man

ter as equipes florianopoll
tanas cm" continua atlvida
ôe, foi programado para a

noite de quinta feira no

Estádio da FAC, duas ínte-

ressentes partidas, sendo
uma de Futebol de Salão e

outra de Voleibol. Aconte-

Amaro.
§ § ,

o caso da escolha do no-

vc c.eciador para o eetecrc
nado de basquetebol da
cidade, ainda não rtcou to
talmente esclarecido. Fala-
se com certa I insistência
que o !>"hcHtnf,-, ri!'! ;JiamH·
to Platt, deverá ser o r

nhecido atléta do Carava-
na. do Ar, Tomé.

§ § �

A seleção de atletismo de
vera voltaI;, a se exibir na

manhã de hoje no estádio
do Flgueiren::;e, contando
com a orientação técnica
de Edgnr Arruda Salomé.
P..gora com mail;! tempo o

treinador poderá aprimorar
os treinamentos dos aUe·
tas.

treinamentos do seleciona
do de atletismo que se pre
para para participar dos
:iI Jogos Abertos, por 'ter
se contunldo, poderá agora
voltar i:t atividade uma vez

Fiambreria r Meyer o carlaz comer

ciário para a manhã de hoje
Dando sequência ao cam

peonato comerclário de ru

lebol, jogarão na manhã
de hoje no estádio do Pí-

encerramento do turno do
certame comerctaüno.
O Meyer é vice líder en

quanto que a Fiambreria é

�ueirense Futebol Clube as "líder- invicto.

representação do Meyer e Cotejo de boas pespectt-
.....da FiambrerJa Koerich, no vaso

jogos que comporão ii rodada de hoje"pelo
Campeonato Esl�dual de" Futebol

o Campeonato catartnen uvessemos conhecimento 0- que serão efetivadas hoje.

�,�e�;d f�!e���dt:l'ád�al�:j�� �.:��! :�l\ rqe��I�au�Oessse��: C.��xC;��i;nht�Sd�-P.S����
(:01l1 a eretuacão cio. roda- fazer uma análise das poso ão.
dn que colocará novamen- sibllidade de cada clube, Em Rio do Sul - nodo-
te frente a frente as equí- podemos entretanto reme- Viário X Guarani \

pes que prejlaram domingo cer ri rerecão dos jogos bem Em Jaruguà do Sul _

de ultimo. Muito embora não como os locais das partidas Baependi X Olímpico ou AO conhecido atacante campeão (10 Estado
Santa cetannu.
MARCILIO QUER

ODILON
10 lugar _ América com

17

20 lugar - Caxias com 13
30 lugar - Floresta com

Classificação do Certame de Joinville
maaonas
Em Ppohs - Paula Ra

mos X Carlos Renaux
Em Tubarão - Ferrovia

rio X Urussanga
Em vícetrc - vídeíren

se X Caçadorense
Também hoje

.

estarão
sendo realizados mais as

seguintes partidas:
Em São Francisco do

Sul: Ipiranga X América
Em Chapecó - Chapeou-

Bracinho co Ferroviário,
clube que levantou mais
um campeonato tubaro-

nense de futebol, relativo
à temporada de 1961, vem

de renovar compromIsso
por mais um ano, com o

tradícíonat clube rubro-e

negro,

Após a realização da quln .

ta rodada do returrro o

campeonato joínvüense de
futebol apresenta a seguiu
t..! colocação, por pontos
perdidos e por pontos ga-

o onze marcilista Bi

Cl�mpeão de rtajar, dese-
I

ja contar com reforços pa
ra as disputas do atual

campeonato do Estado.
Assim é quc está na mira

dcs diretores do quadro
ttajatense, o avante Odilon
pertencente ao fuLebol pa
ranaense.
ABELARDO EM SANTOS

4° lugar - São Luiz com

5
50 lugar _ Ftumlnense

eorn 4

6° lugar - Operária con�
r nse X Comercial

ilhas:
POR PONTOS

PERDIDOSTORRES E O METROPOL

O a�acan1,.e TorreS do
futebol parnnaense que se

1° lugar - América com

que ccngregarta aproxima
damente seiscentas pessoas,
foi transferido stne-díe.

"' §
A C. C. O. está no firme

propôstto de fazer. realizar

os II Jogos libertos dê San

ta Catarina dentro do ma-

trai Organizadora, pensam

f em tôrno do acontecimento

aue poderá ser realizado
ainda este mês.

§ § §
Todos os municípios es

i,ao aguardando um pro·
nunciamento da C, C, O.

com l'espeito a marcação
da nova data para os II

Jogos Abertos de Santa Ca-

treinamentos, visancc a

quela competição de i-e

vetor para aquele!' que as

piram representar Santa
(Conto na 3.U. pág.)A regata denominada

-CORRESPONDÊNCIA DA FÃe--
Em virtude do cotéto pro

gramado para amanhã á

tarde em nossa ceptiat,
quando o P:lula Ramos es

ta!'á dando combate ao
, Carlos Renaux de Bl'tlsque,

resolveu a Federação Ca
�ari!lense de Futebol
transferir a rodada de [u
venís que estava marcada
também para amnhã.!.
tarde no mesmo local.

Tabela do Campeonato Comerciário
de Fulebol

RETURNO

10 09-61 - MINERVA X A SEDUTORA
10·09-61 _ HOEPCKE X MEYER

17·09-61 _ I�ARMACIA CAT. X FIAMBRERIA
17-09-61 - FAR�ACIA cio CANTO X MINERVA I J

24-09·61 _ A SEDUTORA X HOEPCKE
24-09-61 _ MEYER X FARMACIA CAT
01-10-61 _ FIAMBRERIA X MINERVA
01-10·61 _ FARM. DO CANTO X MEdR
08·10-61 - FARMACIA CAT. X HOEIi'CKE
08-10-61 _ A SEDUTORA X FIAMBRERIA
15-10-61 _ MINERVA X MEYER

15-10·61 - FARM. DO CANTO X A SEDUTORA
22·10-61 _ FARMACIA CAT. X FARM. CANTO
22-]0-61 _ HOEPCKE X FIAMBRERIA

29-10-61 _ A SEDUTORA X MEYER

29-10·61 _ MINERVA X HOEPCKE

05-11-61 - FIAMB�ERIA X FARM, CANTO
05·10-61 _ MINERVA X FARMACIA CAT.
12-11-61 _ A SEDUTOR.o\ X FARMACIA CAT..

12-10-61 - FARM. CANTO X HOEPCKE
19·11-61 _ FIAMBRERIA X MEYER.

"�
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