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VENCE A {Eoç.�_UgMlI·· Jango hoje ,oçm"'��ª,ªm,ª
segundo a Agencia Nacional d:egal'á hoje por voita da� le,ncla comunica .ao me� so- indicar, por maioria euso- {lbpo�LO 110' artigo 11 W1':l eonsurta sobre a posse

12 horas a Brasília.
'

I "e�no que vlaj�r� no dia .de luta. de seus" m�lllbros, o Artigo 7.0 _ O" mini;;- do 81' .. 1 .1;.0 Goulart na src-

Na oapuar da. República, o Sr. João Goulart estudará �oJe para Brasília vg a run presld:nte 'ao, Conselho, t rol! serão nomeados pelo �,r:,. \ -iu da Repúblleu. 91 ';

a emenda parlamentarista recentemente aprovada pele Q� vg cumprindo dever que nao poderá ser qual- presidente ca República das pessoas consultadas

Congresso Nacional, Constitucional vg assumir o quer dos .recusados, depob ce aprovado" seu eram \-f:h� posse do Sr. João

Segundo noticias procedentes de Brasília, o Senador «no cargo de Presidente da 2.0 - Se a Câmara do"
nomes pcla maioria nb, Goulart no Regime Prc-d-

MouJ'u Andrade, Presidente do Congresso Nãcíonal, na Repút-ljea pt Agradecendo a Deputndcs não aprovar o SOlutH dós rr.embros da denc.c ro.tn e as restantes

��.,d�e�eu���e���l�����!�ou��apS::lsa��e��, dd����d�O :�!n�� �:�:I������a �����u�����i���: nome indicado pelo Sana, Camara dos Deputados ÍJ"� ae prenunciaram em rn-

Ministros mllltarcs a partir das 12 horas de 6 do corrente, pessoal de Vossa E
..xcelên- la �C�I:I��a�!�Pl�:���a'�:� �'�I;I�i�:!:�,�t:.noC�il���n�: P�;,

��:���;�; :aP�:;:���;:i�o �/ ;�;:s����:rt� C:�;�ll�� ���n� ,�'�� ��!� t��e�:�t�� "0 Médico Mo.. a formação {lo Conselho ����s(�:6P�:�'lasp���esui���e-.
cação e uma resposta do Presidente em exej-cicío Sr. Ra· roeãc de r-restar a minha dernorr cria prê.. �:r�,in�:�:os�0�os��a;103F�� d:."l..a r'" 31.', Jf)ii.o Goulnrt.

ntert MazziII, ao oficio do Senador Moura Andrade, soã- sincera cccuborecnc pt Res-
seus membro", poderá.

tanto num sistema como no

citando garantias paro. o desembarque do Sr. João Gou- peltosas Saudações Celso 'mio científico den- 1'0 t!e 48 horas, opor _

outro

Iart; na Capital da República.
Pôrto Alegre RG �;'U���a�l�::rnador de San-

se lotai cU parcialmente à

MARC���S�IA DA

0050-32-3.18 OHf.;ERVADORES anual compo�iç[\o do

DA ONU Conselho.
Segundo declarações rct

tas ontem ao Congresso pe
lo Senador Moura Andrade
C' Sr. João Goulart marcara,
após sua chegada, o dia c

n hora de sua ínvestídura
na mais alta magistratura
da Nação.

JANGO TELE'JRAFA
A CE!..SO

O Governador Celso aa
mos recebeu do Presidente
consutucronai o seguinte
Telegrama;
"Exmo. Sr. Celso Ramo�

DO. Governador Estado _

Tenho honra comunicar
vossêncíe vg cumprimento
meus deveres constttucío
nats vg viajarei Capital Re
pública dia amanhã vg
quatru corrente pt Atencío
.ias Saudações João Goulart
Presidente República".
En' resposta a comunico

cão do Presidente Constitu

cional, o Governador Celso
Ramos expediu o seguinte
telegrama:

.

Presidente João Gcularu
Porto Alegre
Acuso recebido o telegrft-

11l!l pelo qual Vossa Exce·F!or!anó.)C'lis

'Prorrogado por três anos

� �rOBrama �e alimenlOS �ara a �az .

WASHINGTON, 2 (A,P.) C:;�pl)niveis para todo o ls!o foi dito hoje pelo lados Ullidos já fonm ex.
_- 0� Estados UniQOS dcse- 1,l'mdo, em tôd�s as par· Presi.r1ente KennCdy, ao portadas para outros paí-
jam que haja alimcntos te�. ' :;anclOnar o,pl'ojeto de lei ses, desde o in'ido do pro.do Legislativo sôbre a agrl· grama.

Atingem níveis lécerde o vaJôr e • �!�'I�\1���"e J��t�%��� Ac juJll:ll' PQsse. êstc lU10.

uma das primeiras" �m�dj:"
volume das êxportações da lavoura ��l' A\:��e��o�s ;a�ro:l'�l�z� d�.� tomadas peio Presi-

l'egundo o qual os exccden· V:õnte Ker,nedy foi pedir

norle-americana t�s. �gl'Íc�las dos E:;tados' {jUC se ampliasse e aceie·
l.,;l1!Qo!' sao postos a dispo, l':J.�e (> Programa de Ali-

_��!�poN.G,,,':..Oo.,N,·dC4 ,:,AOd'�;� ,",IÕeStd'd fa�os do algodão �içãu d� outros paist:::;, pc. melltos para a Paz.
.... "", 'pOI' a o. dendo ser pagos na moeda

Il's agricolas dos Estados A conUnuidade do consu- local do pais comprudor.
Unidos atingiram novos ni- mo de algodão no exterior, O Pt'Ograma de Allmen.
"eis recorde quanto ao vaiar as pequenas reservas de al- tos para a Paz foi estabe.
(; ao volumc nos 12 meses godão nos prinéipais países lecido pelo Presidente Ei"c-
tel'minado� a 30 de junho pmdutores e o abastecimen- nhower, em '1959.
d,éste ano. to abundante do algodão Milil:;,res de toneladas de
AS exportações desses norte·amerlcano a preços pro�utos agríCOlas dos Es.

produtos chegaram a um competitivos foram os fa

valor talai <;Ie 4.944.000.000 tôres principais que fize

çl.ólares, portanto de� por
ram subir as exportacôcs do

cento mais do que 110 ano
ano passado de 6 �ilhões

fiscal anterior c cinco por para 7 milhÕes de fardos,
cento mais do que o r('cól'- O trigo, o milho, o feijão
ue anterior de 4,728.000.000 de soja. o algodão e o taba·

doIares, estabelecido em co foram os produtos que

1956-57, quando a cri�e do n.ais ganharam em dólares.
Canal dc Suez chegou ao Tambem houve aumento

:;eu ponto critico, scgundo
' !)as vendas em dólares de

l,oUcia hOje divulgada pelo Carnes, couros e peles,
Departamento da Agricul- Um fator significativo no

tura, {'cmércio de �porta!ião con

,

Quase 70 por cento das �!�ti:p;;ec���opei: ;�i���i�� O "ECO I" COUPL[TA UM ANO NOCxpol'taçõe:-; talais foram
'lU como o mercado núme- l'l s,;

vendidas com pagament.o r.� um para os produtos a-
em dóiares norte·amerlca- gricolas dos Estado;; Uni- ErpA'Onos em negociações comer· dos,

J 'r
dais privadas em distintas WASHINGTON, 4 (APl como 'o Eco. Este é m'1is

����õ:s ��i m���:ÚZ�d:if�; cí�: fi���e p:}=:�od: J:��� � ::1 ��'Ôsa��: ��O�!��lJ;: �::l:!�l�!fiCa�;r�e���se�i;��
������l��'l��V����. os pro- ��:p�:uE:t7:0�to�n;;;j�O� Unidos lançaram ao espá- no de pesçuisas e expiarã-

O volume das exportações valor de 520 milhões de dó- f�li�: �el��el��zV���lU�.���:� ��á d�e�:::ç�g�r�:;J;rea;:;:
���::;� fO���X��.i�:nt�S��� , �:;e��i�� �:��:i�:���:oil�� o vefculo abrlu.se e di!!e executado pelos E!;tados

'perior ao recorde anterioj: 1Jortação chegou a apenas �I�le�%i�e�:��s e��rl:;i�n�:�;: ����f�:b: ��l�ti�:�:�í�o fi�:
de 1!)59·60.

'110 milhões de dólares,
Em o "Eco 'I", o primeiro tô(ja. a �lUmanidade. O ba_

,As-exportuQGe.i de DIgoJ IJ-'.����� �l�e��� ��id�� l��; satélite de comunicações Ião satelite Que refletiu
dão e trigo cxcedcram o:> DO jJequena margem, _ Ç0l110

infalavel e.-.;Las palavras pode Ser li·

por, cento do valor tot.al das j.:l'incipal mercado para os Quando êle fez 11 sua vremen:e usado por qual-
�xpol'tações da !)tOdutos a- ;,rodutos agrícolas norte- primeira passngem atravé� quer nação em_experiên
gricolas, americanos: Para o mesmo dos Es�ados Unidos, O das identica!' de seu rô_
Tambem houve aumento IJl:l'iodo de onze meses do transmissol' do Labor8.tÔ- prio interesse,"

nas exporlações de �ljões exercício fiscal passado o rio de Propulsâo a Jato,
ne soja, tabaco, couro e pe· Reino Unido Importou PI'O- na Califôrnla, enviou uma

1es, aves e carnes. dutos agríCOlas dos Estados lllensagem, Os .\'lnnl8 trans

As exportações de trigo e Unidos no valor de 451 mi· lllitidos l'efletlram-!;e nn

farinha de trigo, avaliadas lhões de dólares, e, no an- Ruperficie brilhan�e do sa

tm 870 milhões de dólares, terior,.,Ilo valor,de 441 mi· télite e foram captado;;
tlVeram um aumento de 32 !hões de dólares. ' Pelus 'antellHs dos Labol'a_

1101' cento com referêncIa ao 'l'alnbêm aumentaram suas tõrios da BeH, em Nova

Ijxercício fiscal anterior, j'nportações dos Estados Jersey, a uns 5,000 km de
AS exportações de algo- Unidos os seguintes pa\ses: distãneia.

àão, avaliadas em '826 mi- Canadá, índia, Itãlia, Polo- A mensagem, do �ll'ão
lhões de dólares, l'epl'esen- nia, Espanha, Paquistão, Fi- Pl'csidelüe Ei!:!enhower, di
taram um aumento de 13 lIpinas e Formosa. Houve , zia, em parte: "Tenllu a

por cento. declinio nas exportações pa- grande satlsraçno pe�solll
A Europa Ocidental, o Ja- ra Alemanha Ocidental, Ho- de Paricipar desta pl'iln'ci

Tao, a índia, o GanRdá e �anda. e ança,. o que se ra. experiencin_ em comuni-
H(Jng Kong receberum a a1:l'iblÜ às atividades do- caçõo,; (lue ellv<J1vém o

Ulaiol' purtc dos .:sete mi·' il�ercado·colllUIll europeu. u�o ue U!Il' buJãu �uj_eli\c

De llCÔI'OO com a prol'·
rug'�lçõ.o ora aprovada. as

�:l��:: :st:Jo li��:::s ad:
dólares, com um limite de
:2 bilhôes de dólares em

despesas, em qualquer uno.

HAMMARSKJOLD PROPÕE ORÇAMEN
TO DE 73 MILHÕES

Nações Unidas, Nova York, 4 (A.P.) -

O Secertário Geral das Naçães Unidas,. Dag
Hammarskjold, l�ecomeudou para 1962 um

orçamento de 73.533.500 dólares.
•

ISto representa um aumento de 564.200
dólares sôbr� o do ano em curso.

O Eco percorre un1a ór
bita quase circular, a 1.600
km de altura. Por ca usa
de suas grandes dimensõ�s
e de seu envoltório refle

tor de plás:ico aluminizo.
do, tem sido visto em qua_
se todo o mUndo sem a

ajuda de qualquer in::;tru·
menta·
Na manhã de sábado úf"

timo, o Eco completou sua

4.488 revolução- em tôrno
da Terra, num total de

211 milhões de km .. Dever�
eUllUUunr cm ôrbitru Pur
lUui,:; um; 6 mê.::;cs,

RIO - fi ONU designou
ocservocoree especiais para
r.corupnnharern as sclenídn
ues rte posse do SI'. João
Gouhrt ela presidenoia da
Repúblicn do Bl'a�\l
PRr.�TD11:NCIA DO CONSE-
LHO DE MINISTROS;
NOMES ÇOGlTAOOS
Noticbs anui captada�

no" dão con:n de que j rêe

nome;; foram c::gitado�
pa.ra preencher H vaga de
Pres ídente do COlll!elhn de
l\Iinisll'O,�. Sâo êlc!<-, T::m·
credo Neves, A Moura
Andrade e Amaral Peixo_

Dc conformidade eOIll OS

'!I�posi; ivo" expre!'SoS na

�menda 'Pa!'lamentari�'a.
o Prc,<,it!elllc da República
submeterú à Cãmur:l dos
Dep\lta(lo.�, nn P"/lZO de
três dias o nome {lo pre.
sidente do Conselho. para
que :� T esmo. Câmara so
bre ela flC m�lnlfesle con

cedendo_lhe, ou recusan
do-lhe, por maioria uos
preueute..s, :li apl',)va�ã.o. ....

1 - Reclt�ada a pprova"
çáo,

.

o Dl·('.�!dente du R"
públic;l dever;i, em prazo
identico, e 1)01' duns ve_

ze", llpre!,cntDr (lutro no

me. Se nenhum fôr ncei'o
caberá ao Senado Federai

Um prêmlc ctentmcc

anual. constando de di

ploma c 150 mil cruzaíroa,
acuba de ser instft \- do pe

la revi<;ta "0 MeOico Mo

derno", de sao P:\U1o A

ê1e poderão concsrrer," ))0

primeiro ano. �rabalhos
inédit.cs sôbre qualquer te_

ma de medicina humana

Os aujôres deverão !<er

obrigatoriamente me-üccs,

la�icados no Bra�iI C Ins

cntos nos respo> IÇ:S COn

,;elho.� Regionais ce MCl',i
ciua, O;; :rabaihos deverao

chegar ã reda{'ào de "0

M,fidico Moderno" até o

dia 16 de dezembro '"'a::> cor_

rente ano. data em (ue �e

encerrarâo 1lS inscricões
para o' premio de 1961' p

ser oUtOl'g:H:O em abri i dc
1962.
O Conselho Médico Con

sul'ivo ca };"evlsta ' COllsti
tuirá ti Corr issão J<JIga<lo
ra dos trabalho.� apre�en_

tados. O regulamento do

prêmio estáJ>=endo divul'
ga.do no número de setem
bro da ]'evis�a "O Mediço
Moderno" ,em circulacão,
Outras inforll1f:çõe� pode
rão ser obiiflns na l'edu_ '

ção, Caixa Posta) 7281, Sa9 t
Paulo. f

r

"PARLAMENTARISMO SERÁ SUBME
TIDO AGORA A UMA RUDE PROVA"
RIO _ O deputado Rnul

Pila. no encaminhamento
rIa eme1lcla parIRment'l.\·i�
ta _ tipo ulem5.o _ p)'n_
nUllciou a� Sc-guhlteS Pllia
vras - Se j'O!;Se apenas
um doutrinado!' pnrlamcn_
tarista estarln contr;) 11

emenda na atual situação,
pois Que o sistema precO
nizado entmra a fUllcionur
nas mais difíceis condições

qU:i,:�'i:C�::i�":O:':�:"� '-Ao-P-ovo (atarl'nense lisistema de governo qUe 'e

nho defencl:Oo durallte tô-
da n -;lá longa vida pública. f\o senti:lo de tranquilizar a família catal'inense, alar-

I:�!:r�:t��J��J'a a�:� ��t'�� macia por tôda sorte de notícias, como Governador, e depois de

formação p:el;ldenci:;lista h.aver. �.�� madrugada de hoie, iu�t? às ma.i� a:ta� autol'idad�s ci-
���: e�up�:���:�sln� p��:� v JS e, 'il1lutares, tomado as necessanas prOVIdenCIaS, para o mte- l
Institui-lo na pl'e;o;en;e "i. gl'al �sc1al'ecimento dos fatos, sempre voltado para o resguardo I
tuação. da paz e dó ordem, devo comunicar ao povo de Santa Catarina

ISou propugnador do que, em tôdas elas, encontrei a mais patriótica e imediata dispo-
-parlamentarismo' ;;ó em .sição, 110 ,�entido de se evitarem quaisquer incidentes capazes de

:;���r� �\��� ���a:ã�ns��:�� desencadear a luta armada no Estado e no País, superando-se�
menta adeQuado c o mc_ dessa Jorm<J.� a atual crise, dentro da legalidade e da Constituição, IIhor hls�rumento para rea- Dando conhecimento aos meus conterrâneos do completo
;��:U�"i�I��:�ocl'nc::nti�;��: 'ixlto dsu; j)l'ovidências tomadas, em virtude das quais a ordem 1
latlno.amel'icnno. VOto a e a tranquilidade foram mantidas no J;stado, renovo-lhes o apêlo

r

para que cuntinuem colaborando com as autoridades cqnstitui
.:las e cf).nfiem no seu governante.

lVhmtive, na emergência, contatos com o Govêrno Fede-

1'&1, com os Govêrnos doS Estados e com autoFidades militares e

l"eligiosâ<; para, esclarecidos os fatos,'ver atendida aquela máxi

ma aspiração, A todos' pela acolhida e pela atenção dispensada,
enyio os meus comovidos agradecimentos.

De modo especial, manifesto, ainda, a minha gratidão ao

altiyu povo catarinense pela colaboração que prestou e pela COJ1-

iiança que demonstro'u na ação do Govêrno, pêua a manutenção
do. ordem e o pl'estígio da Lei,

Fiorianópolis, 4 de setembro de 1961.

AEROPORTOS
INTERDITADOS
SJ:O PAULO - No'icias

desta Capital informam

que diversos aero-Po]'to.� tia

região norde,<,te ,do Rio

Gl'ande do Sul, foram in

terditado" por ordem do

Comando MUi'ar do Sul,
-por se sltual'cm em pOntos
considerados e�tl':lLóglcos
do Estado.
Tambores com águu 1'0-

ram ,colocados Tlas pistas
1);1)',.1 ill,PCdll o POllQO LTl:
aviõc:l,

fuvõr ria emeneb parla
n:ent-ariHa. embora como

propugnador {lo sbõ'ema

pudes>=e, "e 1'. gra11de CCI1_

tradição votilr contra ela

]le:;1" oportunidade.
Voto n- faval'. porque

desnatural sei-ia sacrificar
o fím (!Ue é o bem comum

aO illstrumenfo que e, por
natureza. secundário

Art. 8.0 - Logo depois
ele nomeado, comparecerá
no Conselho de Ministros
perante o COl1gre�S(l Na

cional, a rim de apresel!"�),
seu ,programa de governo.

JANIO DIA 10 EM
LlSBÔA

LAS PALMAS - Ilhas

,�A GliANi'\.8ARA 100',;

Curuu-ías _ O I .vtc Uru

guai Sal' em QUc viajam
o ex-presiclentc rãnto cua
dres e sua familia devel'á
chegaI' a Las P:,IIll:l� na

próxima qulnta-Ietrn.
O vapór chegará a Li::;.

bóa 110 dia 10 e a Londres
1\(/ dia 13 OU 14.

PEJ A POSSE

:�('l:11!l:!�, notictas dívulgn
d ,S !10 i-110 de .rnnetro. o

Ins�:·"l .. · de Opinião Públt-

CHEFE DO POliCIAMENTO DA GUA-,
NABARA PROCURADO

RrO.4 fEl - Agencia." da DeJeg!\cia de Sçg-uran<:::t da
Guanabara nOr ordem do Chef� de Po-hl'ia P!'ofe�sor Helio

7horguc, estlio procurundo lo.::alizar o CeI. A'l'dvino Bar
bosa. al1:lgo Chefe do Policia'.lento ostensivo C: Juiz dfl
2." Vara Criminal ordenou a ]:.o1':são cio Coronel. ArdO\'ino,
apontado como responsavel pu�' uma sêrie de ul'bitl"\rle·
dadcs c violencias praticadas na Guanallal'a, nu SClI'lunn
Que passou.

P()RTA ,\VlÔÓ; GIG.4NT!'SCf) - O USS kitty Hawl:,

p/'imeiro }Jorla-cwiócs nl'lIlado com da Mari·

11ha elos Estados Uni(los, e 'Disto 1i(t mwcyando na

b(üa de Delall:lue, (/lW1Ido realizada no começo do uno

Sll(t 1)/'imeirn viagc1ll experimentai. A$sim dellollliruulo

cm homellClgem ao local na Cm'oUna do Norte onde os

!rl/LaOs W/'!ght reatt<.aram seu vôo, o porta·al)iõe,� desloca

fiO mil loueladas e scni. equipar/o com I,e/eoutados Terric/'.

CELSO RAMOS

�L,_. _ '_;' "'�

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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ANIVERSARIOS

MENINO LENOIn

Assinala a data de hoje,
o anl',ersário do Inicl!gen·
tI' c galantc menino Lc

:\Oir Gonçalves Bruno, fi·

jh\pho, dUeto do sr. Nair G.

Manoel Bruno e de sua

exma. esposa d. Sônia Te

rezinha G. Bruno, pessoas
multo relacionadas na so

ciedade local.
Nossos votos de felicida

ces, extensivos aos seu,;

vent.urosos geni�ores.

�RA. AMILTON SCHMIDT

Com grande satisfação
registrflmos o nataJicio da
(·xma. sra. Dilma Schm;dt.

ocorripp: nÇl dia 4. A nata·

�i��I���:.'q��\���w:�sa ��s!�
i:olega de serviço, na opor
t.unldade de tão grata efe
méride, foi muito cumpri
mentada, por seu vasto ciro
i!ulo de relaçõ"es.
Embora com Involuntário

atraso, as nossas feliclta
�ões.

Menina ELEONORA R.

SCHLEMPER
Com satisfação registra·

mos na data de hoje o

primeiro aniversario da
mcnlna Eleonora R. Sch
kmpef, filha do Rr. Bruno
H Schlemper" e de su� es

posa d. Iracema Campos
Sr.hlemper
A nataliciantc e seus ge

nitorcs as fellcltnções de
O ESTADO.

FAZEM ANOS HOJE:
- sr. Heitor Bittencollrt
- sr. Roberto Barronn

_ 3r. Jorge Josê Farias
_ s'ta. Ulda Maria Fi

J"mcn;l
_ srta. Nrmcy Sl!va
_ srta. Maria do Carmo

Oalliano
_ s:·ta. Solange Silva
_ "rta. Aracy Silva

FIZERAM ANOS ONTEM:
- sr. Hêlvio Vieira
_ sr. Adauto vieira
- Sl"a. dra. Sulamita

Trupel
Sccundino Lemos

- sr. Almir C!emente

Cunha
- - sra. Nice pe:'cira Silva
- sra. Fernandina San-

los Areão
Carmcm I!n.IZ

Col!aco
- sr. Capili'io Salomão
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� Comeciremos
-'-

MARCADO P.'\,RA O DIA 30

PRÓXIMO A "NOITE ELE

GANTm BANGú NOS SA·

1.0EB DO CLUBE DOZ!!:

DE AGOSTO, QUE ESCO

!.,HERÃ A REPRESENTAN

TE DA CIDADE.

1) nwtrn hoje nossa co'

tuna ii elegante, graciosa
c intellgenle Indava Maria
êartén. eleita recente

mente "Mtss Elegante Ban-

c e:': ;���de E'��c��!:��;
no titulo mnxuno do cer
rume em Santa Catarina.
rndava tem 1.68 de altura

e multa betexn. tem 17

� n".� ("lp Idade e nestes
rtots ultimas unos; viajou
em ccmpanhtn de se�s
nata sr. e sra. D'·. sm-eó-í.
1'1>1" _F,nl"""n. P'Irnh(lTI<; C"i
r-ruma pela sua represen
tante.

moço nuc pa.rtír-ípeí d-i
n-tn ....o. (lrpn�";do no'n ele

j-n ntíssfma NiC'c F'artn

31 Ainda esta semana.

apontei mais 11m dos "Dez
Brotos Elegantes rio Es·
tado".

41 O próximo nnm('t·o da
>!e"lsta do Cl\lbe OO'".le de

.'\.�õsto. C'irrularn. ramo amo

pia rll))OrLa!!"em fnto(!"nífi('a
do balir das r'indereln'i,

5) No restanrnnte do Lnx

Hotel, o eleJ!ante Prof. D·.
Ji.enat;l BarllOil:t alIllocava
!'III companhia ele :1111Ig01i.

61 Bl"I1SClIIC - AJ!":Hlúço:1'-;
senhoras: M:nla Lobato,
Doris Hell, EIC'onora V',1C'I1-
11'llth. Senhores: Dr. J:1I11il
Chrrelll. AdrIano S"l1a('f('1"
e Rolf Erbe, a gCJlti1e�a elo
convite para pnrUrlpar dos
festejo.. do quad"alr('ssimo
...... Itavo aniversário do Clu
Le Atlêtico Carlos Renaux.

'I) Está marcado para
amanhã dia seis. o movi

mentado chã de Caridade
com a apresentação da-;
rlnderelas. A pronujção é
rle senhoras da "Campanha
de Ofensiva Contra o Cân-

D. da Silva ,,'.,;�=......�

�1�Ta:���::��ra..�!:�;_ ��J
- �r· M"l:'io Sergio Mafra ""

- sr. l"e\'ltoll Rruge:mam
- sr. Manuel Pedro Reis
- srla. Marieta Mattos
- /orLa. Josefina Snllen
- 5:a. Lizete Laos Luz
- srta. Fanny Schmidt
- srta. Maria Amélia

Pedroso

-:- srtn.,Alice Flôre.�
- �:ta. Eloisa Marcellos

-.--
--- �

.. ..

LEIA
Panorama
A REVISTÁ 00 PARANA

em tôdas a!lo bancas

WNICA 'SANTA CATARINA
Ciinica GeraJ,

Doenm N�rvilSil5't! Meilfais -

ÂDrutla - COIr"lesOI - Ataquei _ Mania. _

I'roblemitlco Afetiva e eexual
""atamento ;l�l(' ElettaclulQue com anestella _

In'ullnaterapta - CardJozolorapla _ Sonoterapia e

P'·l'lotelapl.,
otreçio do. !'_lQulltru _

DR. �En/�Y JO"O DI!l U09,BA
DR. J081 TAVARES IRAC"lMA
DR. IVAN AA8 ros DE ANDRAD.

CO�BULT.. �: DIU! lf!. à8 18,hera,
E:ld"f"rf'cO� Avenida lVill.uro Ramo!!. 2�e

(Prp. ..n Etelvina Luz) - "Fon6- 3',-511

(:0"1"". ,A tarde elegante
:'calizal-se-á nos salões do

Lírü Tenis Clube.

8) Dona Ondina Simone

Gerg em nossa cidade vi

sttn seus familiares - De

rejamo" a senhora Gerg.
lima fclb; estada.

fll Na noite de sábado no

cueréneta sa'ace jantava
o casal Dr. Paulo P. Mar

t.ns (Lea) .

;01 Estamos informados
fie que será mesmo no pró
ximo sábado, nos salões do

Golden Roon do Copaca
cana Palaee, a festa de

elegância e Caridade,
quando rosé -Rodolphc cá

mura, apresentará Os "Dez

Brotos Elegantes do Bra

.�i1".

o al-
11) Parabéns ao Senhor
flldo nocha PCl0 seu ":,\.

vr-r". QUe transcorreu

ultimo sábado.

OSTTALDO' MELO

RESOLVENDO ° SEU PR-:JBLEMA. - O fáto ê ver·

dadelramente Inêdito, porém, verassissimo. Estavamos

eu e alguns amigos conversahdo nas proximidades da

Padaria Brasil (Praça 15),
'

E': então, aconteceu.
E aconteceu de maneira surpreendente como uma

visão.

......

Sociais

E Icmlll'Ou-se: "Deus ajuda a Quem lrabalha".
E talvcz que a esta hora, ('om um velho balde ao ia

do, vesndo suspenso atê a cintura, esteja esperando que

11111 dcs(,llidado peixinho morda a isca ..

MCt<mo que vqnha um baiacu, serve.
O fato da mulher com o caniço provocou risos' e �e

i>oi� comentários.
Ai ('l'il{l. o cn�o. lllHS desta vez para afirmar que a "ne

cessidade obri!;n" mesmo esses ''1:!stalos'' pal'a ajudar a

intcllgéncla trabalhar.
Ela soube o que fazet'.
E o estomago tambem.... .

�-�----����--�--,

L O T E

1::0 O Capitão Corveta Luiz

Marie. Ft-eysleben cm rapt
:la �'!o'L''lI;oda , '·.r nossa "

d-rde 'n':n'JL:Ul:J" em ( .... 1\

pnnhln de seus pais. SI'. e

sra. Dr. Luiz Freysleben.
WASHINGTON. Agõsto

etc 1961 (Serviço de Im

prensa e Radio em Língua
Portuguêsa da OEA) _ A

rteuntão Extraordlnliria du
Conselho Interamericano

eccnõmtcc e Social, que se

realiza na capital do Uru

guai no corrente mês,
ronstltui sem dúvida o as

sunto mais palpitante da

çôes tntesnacicnnta é vên ClIburn, o jo
vem \planlsta� norte_americano qUe em

1958 conquistou Moscou, vencendo o Im

portan.e Concurso Internacional'de Pfa ,

no Tchaikowsky. Em 1960, Svlatoslav RI

chter, um dos mais famosos ptentstae
russos, visitou Os ElItados Unidos e rece,

beu recepção �ão entusliLSÚ

'U:n outro exemplo de Intercâmbio

cultura! é a realização de temporadas
através dos as.acos Unidos pelas compe

nhhls africanas de bailados, que sempre
foram excelentemente recebidas por to.

do o país,

Um dos pontos mais
iY\II')"(1��rmtr� da azenda,
,"'" .,llflo, n'p'p"e ruafr da
,·;"Irlr" rrnn'imlra e social
:-or "r",�ln"c ri" Montevidéu,
." '\ ""'T'�'jtllicla pelo seu "�'��"""..t, �
Ll"lro.() tema. Isto é, o rere- Desde os tempos de colônia, Os nor- parte os músculos do a'ntigo' lenhallor,
rl'ntp n l.,fl-or""ações e Re- te.americanos iêm desfrutado de recur- embora êste aindn seja o rl' da flores_
i'lc"'es púl:1l1cas. sos florestais virtualmente IlimitadoR ta. O :r.êtodo mais tãcil e uRado de trnns-

P\":l:r:���lcI�:�e�aosC��af::n� �C�d���a;a�'p�á���:�;: �:rt���:u�a�lc�,�� ��;�: ��o�óras de madeira ainrll1 Ó lItra_

rla ab!"an�e planos a curo chegaram· certa vez a ameaçar C.'lsa gran_
1.0 prazo. planos a longo de rúesrva nntural.

.

O Serviço Flores' ai O gigantesco guindaste apequena o

)'11'11.'>.0. planl)s nacionais, dos Estarias Unidos, com a coopcr:tção lenhflc10r que �·jcita as tóras de mlHlelra
p'ano� rel!"lonals, planos de fazendelrqs e da InnúlHrla rr:.aLlclrei,·u, para !Ie.'lcerem novamente o rio. A gar-

;'�tr��o�:!�'II���a�e;Ji:tI:�� In��iou um programn a longo prazo de ra co guinrlas;e tem quasc 5 mctro.� (Ic

p metas econômicas, obje- ��:n::::t���:�;:�:� :�r�l��e;e:�::�:�� ��t�::�n�: t��:: d�P���fi:n l:ezo�ar:n:I��
;�:�'l��lll�ld�:!a: s�I�����UI��� e estaçõs de contrôle 'de IncêndiOS.

., positã-jas onde desejndo. Clentist<ls con_

(Ir l"crnl"�os. diretrizes e
tlnuam descobrindo novos usos para os

instrumentos de implemen. As floregtas que' chegl;mil1 fi estar ���;;.roqdU��O:n;�� ����s�ae�;�et:ad(:: .. ;�;
�����'ç:ion���a��:��s e pc��- ameaçadas estão a�ora cre;éendo mais exemplo, a serragem tratada é u.�ada

1"rôles nnuais de execução. ��;:''l�s:á��I��: :u�:�t��;�� ��1s��:n�l; atualmente p:>ra forragem e a terebentlna

i-,-------.�---.<-- :-- .

ê extrai"da dos tóc05 das árvores.

1

COmllrc o famoso ESTOJO CAMPEAo
cont'm um Apar.lho GILLETlE .....HCII • um MUNIOOR

de 8 lãm!nu GIUfflf AZUl. Im 11m e�!dJb d6 �lh!1êO
,

VEMDE-SE 1 LO'rE COM 402 METROS QUADRADOS
SITO A RUA URBANO SALEK. ..'

TRATiUi: fl'ONE 2391 - OU RU.<\ DON JOA�UIM 174.

Olhamos ao mesmo tempo como se não acredltas-

semos no Que viamos,
Uma mulher de seus trinta anos presumiveis, pas·

sava meio apressada levando na mãe um caniço de pes

cai' e outros ingredientes de pesca.
Aquela herolna, ouvindo di:t.er que se!'ia passivei, Que

a nossa ilha passaria por uma crise de fa�ta de supri
mentos, tomou aquela espanto.':óa resolução.

Decidiu-se a pescar.
SÔ então, depois de tanto� anos, vivendo numa praia

Ol).de tem seu ranchinho, descobriu que havia peixe no

marnesc6briU que poderia fisg;a-los.
De�cobriu que teria garantida sun "boia".

Des('O'oril1 que não adinntaria pedir 'a um e a ouLro

que a ajudasse, porque cada um teria sua cinta berp aper�

!ada. encolhendo a barriga.
_ Eutão, deu o '"estalo de Vif;ira·'.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



·UW6pfJ/1S. - 5/9/1901 -';) ESTADO ....0 Mais AlIt:.{lo Dil1i"ilJ (/(' Sanla Clltur;'m" TERCEIRA PAOINA

ti - ADQUIRIR UMA ROUPA COM
1 CRuzeCRO OE ENTRADA ?

Pois é is-/o que lhe oferece a Sua
•

a MOOELAR

todo um mar-avtlhoso estoque.
de roupas das mais fsr;nosaq contecçõe�
nacioneis nas melhores· Q m13lis.

.eepu+edca tecidos como:

TROPICAIS
eAMBRAIA�
CASEMIRAS

GA8ARDINES
LlNHO�
RAYON

.' , ,

,

: .'f'.á�·�onpi(ó'es de pagamento ,

•

; II:' escolhera' a que melhor lhe agrade !

1 • 15 suaves mensalidades
2 • 8 pagamentos pelo preço de à vida

,3 • 10% de desc,onto;. Pagamento no ato

�.��k,oeh1ip�/
(!.()M 1 C!RUZEIRO oe eNTRADA

.

� roupa de �ua preferencia em" "".

--CEHTRil-
.ir.e SÃiI J08t .

I
FONE: 363G

\

àli 3 e 8 ris
armeu Sevilla _ Domenico Mcdugno

The Ptatters em:

EUROPA DE NOlTE
...!..... 'recnntcotor -

as 3 hs. censura até 5 anos

às 8 hs. Censura até 18 anos

ine RITZ

tis 2 c 5 I1s.

aessêos das MOçus
ia jceenkov

-

- em -

UMA MENINA BUSCA SEU PAI

em Magtcolor

�O
}rOJE

!lme.nle! .

Amanhã
1 são Jose
>petáculo

dos espetáculos!

EUROPA

DE

NOITE

CINE

-BAiPBOS
Cine GLÓRIA

(ES'l'REITO) j'one: 6.:52
as 7'ij e 91/4 hs,

Romy Schlleider - Alaill Dellon em:

CRISTINA

Eastmancolor
Censura ate 14

Cine IMPÉRIO
às 8 h:-;,

Laura Hidalgo _ Julian Solur em:

NINGUEM ME AMA

Censura; atê 1� anos

Cine SÃO JORGE (Capoeira)
às 8 h".

yujire Ishiara - Masaiko Tsugawn em'

KAMIKAZE" OS HOMENS SUICIDAS

Cine RA.iÁ (S. JOSé)
às B 11:;.

Ania Kaenkov

UMA MENINA BUSCA SEU PAI
-Maglcolol"

_ HOJE -CINE RITZ;

CÕÕPÉR'LANCiiSlER
r

J O S É

te tomam parte nos cursos

do Instituto de Medicina
Tropical, 44 medicas de

oumze países, e entre eles
cinco ibero-americanos. To
(los eles são jovens médicos,
vetertnérros ou biólogos
r-om um curso universitário
completo que pretendem
ampliar os seus conheci
mentos no rnsntuto que
ocupa um lugar de relevo
na investigação internacio
nal.
As relações do Instituto

de Medífena- 'rropicai de

HambUl"go com a América
Ibéríca são muito estreitas.
Estabeleceu-se uma coíabo
ração amistosa com o Ins
tituto Tropical de Investi
gações Científicas em São
Salvador e com o .fnsütuto
Oswaldo Cruz, no Rio. de
Janeiro. Desde 1959 parti
riparam nos cursos do rns
tituto' cerca de 150 especia
listas de quase todos os pai

�:�a��t!n;-��l���:�::í_. �:
cursos de medicina tropical
�ão ministrados também
r-m espanhol. Na seção tíe

(química fisiológica traba
roeram assistentes téeníoas
da Colômbia e do Salvador,
O rnstttuto de Medicina

Tropical dc'Hanibllrgo cc1c
breu há alguns meses o 611.'
aniversario da suO). funda·
I lio. O f!i�cip!!:, dG j_,ULdl

manín" para combater a

doença do sono.

O Instituto, hoje modej
namente instalado, consta
de dez seções, estando pro
jetada uma seção comple
mentar de doenças 'conta
glosas. O Hospital de Doen-

1,2.S Tropicais. agregado ao

Instituto, tem fama mun

C:ial. Nos últimos anos na

ca menos de 18% dos paci
entes provinham do estran
geiro, recebendo tratamen�

vinte anos, participou como

membro da delegação ale
mâ no Congresso Anual da
cnentacão mundial da .aú.,
de, realizado em Nova

neün. Mais de 600 delega
LOS de 105 países ocuparam
se, entre outros temas, com
o combate, as consequên
cias de radiações, a varíola
e a Malária, assim como

também re problema-s. do
auxilio medico tnternacrc
nat ao Congo.

�ospedes �a' IImerlcá I�ç- O f2ggUQhO sQgrédo
rica no Insllluto de MedicI-� qUQ produz o
na Tropical de Hamburgo· dH�tz�����e��h��� ���� ��:�i�:;: �:::t�:;� to;���i�Od�Us:�bn�:n��er_ g ran e

manha) ...... Começou -reeen- bater as doenças tropicais ra Mundial, deu-se cada vez
-

temente no "Instituto Ber- que se tornavam cada vea .nator projeção as relações

'd ,r-hard Nochf . de Doenças mais frequentes. Escolheu do Instituto com o estran-

res tTropicais e Navais", em para sede devido as suas geírn. Cientistas do Instl- U a oHamburgo, um curso de numeros�s relações com o tuto trabalharam, alguns
medicina tropical e de pa- estrangen-o. O Instituto de ' deles durante anos segui- •

rusltologín médica que se Medicina Trupleul concuta- dós, no estrangeíro, na

prolongará por três meses. teu rapidamente prest.ígto maíoriu dos casos como con

Cursos desta natureza reall- mundial. Entre os numero- selheiros científicos, mas

«am-se hã vários anos com soe trabalhos científicos re- também como �edicos no

:'rgul11l'ldade e têm suscita- alizados no decorrer dos !.( rviço de saúde. O progra-
do interesse crescente. O <:1l0S, cumpre realçar o tra- ma abrange numerosas con

número dos estrangeiros tamento da malária por rerências no estrangeiro. O
inscritos é quase sempre su- meto de pequenas doses de atual diretor do Instituto,
perior ao número de inseri- {Júlnin'l e o deaenvclvímen- Professor Nauck, que já di

çôes di alemães. Atualmen- to do medicamento "Ger- rige o rnstrtutc há mais de Grandes resultar.los na feitura de
bolos. bIscoitos e piZUlS, exigem
o pequeno sej1Têdo do éxlCo: Fer
mento em PÓ Royal. Tomando a

massa meís leve e macia, o Fer
mento em PÓ Royal proporctcna
um crescimento uniCorme e per_
feito e valoriza o sabor natural
dos demais ingredientes, Preteri
do em todo o mundo, o Fermento
em PÓ Royal é muit.o melhor, é
mais econômico e e de confiança
- porque nunca Calha!

I
!E;,;f}a.«mPT<lCl trCld!ct.cmalllluco",,,u,
dlvellallrlho wrmlllhOdo

CResCIMENTO DESI.
GUAL, Vm lumen_
lO lnfer10rprDVOCa
Um �",sclmento de_
sigualeprt'judlcao.
demalslngrt'dl"ntes.
Amassa tlcap"Sada
esemgôstCl.

CRESCIMENTO UNI.
FORME: A aç�OI"v�_
d,... 1e d& RoYal ptO_
porclonaumc",scl_
menta perfeito.....
mass3flcadcUcloSõl.
leve c mectc.fERMENTO EM PÓ

Royal
GRÁTIS I po....a rcC<!ber a ··cartllha Royal",
�"Om dezenAS de reC<!UIlI nuslr8d"" de bolcoI
epnltou III1gado5,escrevn" D.MarlaSUvetr.

• DeptoftS-4Calxa POstall17�-RIDdeJanrirQ,.
.,ni'utn pto'h'to de qlUllldcd. do.

STANDARD BRANDS OF BRAZ/L.. INC.

PREFEITURA MUNiCIPAL DE' FPOlTs�
A V I S'O

Fica, pelo. presente edital, o funcionário Osvaldo
Meira intimado a comparece:', dentro em o prazo de

vinte. dias, ao serviço ao qual Vel?-l raltando por tempo
superior a oito dias, sem justa causa. Findo o referido

prazo, será exonerado 1)01" abandono do cargo, nos têr-
11":0:> do ru-t. 1955 e seu parágrafo único, do CódigO/Muni
cipal.

:::: de setembro (I(; :lJGl

Natercin Ln/toM Muller
1....'.!..!."!:tUl· .!.J:;!!JaJ.'la!Z.!.w..:.i.(l ue �'lUu:!l!.id.r<.!.\::l'..i

�.;...,..J._ ...... , ..... , ..... .;.".L-
.. �'tt�:�_" ......_t

� 4�radccimento
FILHOS, gcnro c nero. de ALIDA .DE Z�TTER
GOETTMANN, agradecem as manifestações de

pesar, telegramas, cartões. flores e todo o conrór

to levado por ocasião co falecimentos de sua

::;empre querida e lembrada MAE e SOGRA, pe
los parentes, e amigos da família, enlutada.

7-9/61

CONVITE PARA-MISSA
.,,,DE 7.° DIA

A familia da sempre lembrada
CLARA KASPER BUCH

convidam os parentes e pessoas amigas, para asstsu
rem a Santa Missa que mandarão rezar em intensão
da alma, daquela ente, dia 8 do corrente, sexta-terra,
tis 7.30 110m.' na rmeía são reranctsco.

l\ntecill;ltn H[l.l";ldedl1lr:ntos.
FjorÜ\nuJloJi�. '1 cle octcllllJro ele 1{161.

ai; 71., e 9 bs.
_ ançoise Arnoul _ Bernard Eliel' em:

A GJ).TA
Censura: atê 14 anos

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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OS SUSPENDEM
VÔOS SUB-ORBITAIS

OS 8ril�aDtes as �ers�ec«va� �ara
�-�-__,

o l��Odão -Mocõ' Ura,siiei'ro
NOVA YORK - Melhores cesse sendo usada no cultl- grupo de fibras foi enviado

perspectivas para a produ- vo das variedades comuns ao Anderson-Clayton Spin
çãc do algodão tipo Mocó - de algodão, os lucros da r,ing t.aooratorv, em Hous

a safra de capital impor- venda "orçariam em 25 mi ton, Texas, onde foram tre

têncía para milhares de ( inões de dólares, mas o flladas.
produtos do nordeste b rasi- lviF-l proporcionará mais 15 conclui dizendo o "Times":
retro - são antevistas por mnnões de dólares acima Foram feLtas compara-
um experto da ürr-:anlza- dessa soma", disse o dr cões em cada uma das pro-

çêo para a Agricultura e os Bar-r. vas com algodões de alta
.... limentos das Nações Uni- Amostras do MF-I foram qualidade do Sudão, Bepú-
das (F.AO), que regressou r-olhtdas em áreas multo bllca Árabe Unida e Perú. A
recentemente de uma visita r':stanci'adas entre si e en- medição da finura da fibra
de três meses ao norte bra- viadas a laboratórios para indicou tratar-se de uma

slleiro. ír-specão, para uma apre- das melhores, disse o dr.
O relatório .cal apresenta- e'acão de sua qualidade. As aarr, semelhqnte ii. varie

de pelo dr. George W. Barr, "tiras foram submetidas a dade plma do Perú, não di-
há 22 anos chefe do Depar- provas em Plauí, São Paulo reníndo malta do "karnak",
tamento de Economia Agi-i- Recife. e Arizona. Após a a- do Egito, e melhor do que o

cola da Unlverv-dade de presentação de relatórios melhor algodfio ora no mer-

erteona. O dr. Bar-r traba- cncorajadores, um quinto c ...do.

a,

A "NASA" Administracão de Aeronau
tica do Espace dos EUA deci'cÍiu suspender os
VÔOS sub-orbitais e se dedicar a um plano des
tinado ri. colocar em órbita da terr� um veí
culo espacial tripulado. O Programa tem por
finalidade lançar ao espaço uma astronave
com 3 homens. Na foto um dos foguetes re

centemente lancados pela Administração do
Espaço dos EUÂ.

'

:::��o n�ano��e�te ��:� ';; -s·- ·�nd-·lcatos Norte:2anco do Nordeste.

Em entrevista concedia ...

ao redator xaunenn MoLau
' .

amer•.canosghlln do "New YOl'k Times"
o dr. Bar-r disse que o mocó
"(0 um upo de algodão na-

turnt do "00 nordeste bra-

apoi.am a ..pol.·t"lca'snerro. t um algodão que
{lá em árvoi-c. dlferindo das
outras vnrtedades pelo rato

externa' deele ser perene, crescendo e

1 t oduzlndc durante 15 a 18

anos. sendo ainda capaz de

sobrevtver a longos per-in- Kennedy{'OS de chuvas".
o dr. Bar-r disse que das

r.Jversas variedades criadas Washington. 4 (A.P.) - seus companheiros apola-
rem a ajuda de um grupo. Conferenciaram com o Pre- vam "plenamente" as nor-
de peritos em algodão bra-. sidente Kennedy vários Ii- mas de politica externa do
süetros. uma, conhecida por deres trabalhistas norte- Presidente da República, in.
MF·l, foi escolhida para americanos, numa comitiva cluaíve aquelas que se rere
multlpllcaçâo. Originada no encabeçada por George Mea rem à crise berlinense e ao

������ f�� C�:�iV��:ni�ete�� ���:;;c��en�e:�'���-C�� ���;�:��i!:. a::�����aln� -------�
samente em fazendas co- ,Labor-Congress of Indus- formou Meany, o Sr. Kenne., AVIõES PAF,TICULARES _ Hoje para se chegar ao .emünnt de uma com.
mercíarmente operadas em trlat Organízationsj , a gran dy expôs aos seus visitantes nos Estados Unidas, que possuem prevà- • panhia OU então uma oessôa pode deitrês Estados a partir da de agremiação sindical dês- "a gravidade da situação" velmen'e a mais extensa rêrle de aviação xar uma aeronave comercial em qualqUerestação de cultivo de 1959- te país, tendo a conversa gf , e reiterou suas esperances comercial do mundo hã, cêrce de 7q n-tl ponto e alugar um avi.�o partic,:lar.para�r60. tado em tôrno de vários e ce que, no caso de Berlim. aviões particulares e somente 2 mil per'_ visitar cidades na regJao que nao e ser

p�z�F':�l:�;�';;u a provas ;�:�:� problemas da- atua- �ac��; �1:7�1�ea n:e����:��:�� ;�l\��lte:V��e�o;��:���:�e:, ê���to����� vida pelas linhas come�ciais.

;:r:,t���coç�:::;��!����sedi:== ca�:r;:�:�:.: q::�n::�lP:� líd�r;:s���:l��st:�,t����:� lencem a· firmas industriais. Seus fun_

vr,ràvelmente com as varie- receu também o MlIlistro tau o Sr. Goldberg que "sa- ���I���o�léec�.:;�!:a�ista:t��to o�d:Jl:'..:.ae��:dOor:lgO�:i:;reont�u�� �oOI:�:I�:lh�ecI:��u �!��� ���f�ed�=un����i�Oc��I��o �� meios de transpor�es são escas,;os.

oial".
que tanto êle quanto os fClrte alento espiritual".

O dr. Barr dl.�se ao "Ti· _

:��' !�I:���.���k. ��A ::: A EPILEPSIA t HEREDITÁRIA?

N T A-S
(Cont. da última pág.) de financistas norte-amert-

na Patagônia,' uuc .ustacé canos e moxtcanos estabete-
:� milhões de dólares. ceu em Merida, na penínsu-

- ) o ( � la de Yucatan, uma compa-
SANTIAGO DO CHILE _ nhia para fabricar almofa-

Um crédito de cinco mIlhões das de borracha, com a de

!'le dólares concedido pelO nominação de "Panamerl
Fundo de Empré.qtin·lOs pa- cana Tulatex". O capital da
ra Desenvolvi"lcnto. dos firma é de 375 mil dólares.
Estadu,S Unido.'" no Banco - ) o ( -

GUATEMALA _.GraçasCentral do ChlJe, no sentido
de auxiliar o programa de
ronstrução de Cfl�as para a

classe média. está sendo en_

carado no país como um

exemplo que podel'â, ser se

guido visanpo à criação de
novas organizaçnes parti
culares destinadas a expan
dir os investimentos chile·

-) o(-
SAN JUAN O L{!�lslatl-

Y(J do E�tad() J,ivl'(, A�socla
do (}f' PÍlI·tf) Riro apl'ovou a

pl'ol'l'ogaefw por mais tl'cs
anos ela h;enr5.o d(' impostos
cnncedida :J novas fábricas
I' usinas (']n determinadas
�l'giões rio pais. scp.undõ 10-
cnli?:a('ão llOmologada pelo
govêmo. Por outro lado. o

Legislativo t'liminou tnm
bfm o di.�posilivo pelo qual
os lucros obtidos.dul'anle os

nrimciros s('te anos do pc·
ríodo de j'<;f'nção dt" impos
tos tinham dr sh distribul
dos d('nlrn dos prlm('iro.� 15
anos de opcração das fábrl.
cas.

-lo (--r
QUTTO _ O Ministro de

Bem-Estar $ocial do Equa
dor, an",nciou recentemente

Que o govê}'no equatoriano
e o Fundo de Empréstimos
para Desenvolvimento dos
Estados UnIdos destlnal'étm
a ver'ba de cJ.nco milhões de
dólares cudn um para a cria
ç5.o do Bnnco dn Casa, Po
pular.

-) o (-
SANTA FÉ - O Banco

Interamericano de Desen
yolvimento concedeu um

emprestimo de 15 mllhões
de dólares a um grupo de
b:.lnco,<; da provincla 'argcn
tina de Santa' Fé para .re·

empréstimo a projetos de
desenvolvinlenh

-) 0(_
MERIDA - Um consórcio

2.0S esforços l.unjuntos do

Govêrno da Guatemala e do
Pont:b IV (Programa de Co

onera.ção Técnica dos Esta
dos Unidos) foram inaugu
radas 13 novas escolas re

centemente nas provínCias
guatemaltecas de Jutiapa,
El Progresso, Saloia e EI

Qulche.
-) o (-

EL SALVADOR"'::'" O Ban

co de Exportação e Impor
tacão de Washington con

cedeu um cI·édit.o de 2 mi

lhões e 650 mil dólares ao

govêrno de El Salvador pa
ra a ampliação e modcrni

zação do Aeroporto Inter

Tlaclonal de I1opango. Por
"utro lado. um segundo em

p'éstlmo para o mesmo fim,
110 valor de um milhão e 600
mil dólal'cH, foi concedido

l,clo Fundo de Empréstimos
para Desenvolvimento, dos

Estados UnidQS.
-) o (-

BUENOS 'AIRES _ A Pe

troQuimica Argentina está
planejando construir insta

lações avaliadas em 70 mi
lhõcs de dólares na provin
da de Santa Fé, para fabri_
cnr borracha sir:,tética, ben·
zma e produtos correlatos.

Pactlciparão do empreendi·
ment.o várias firmafl norte

r.mel'icanas, como a Conti

nental OH Company, USo

Rubber Company, Clties
8cl'vlce OH Company, Fish 'I
Ir,ternational Company e

Witco Chemical Company.
_) c (-

I BELO HORIZONTE _ A

Corporação Internacional
de Financiamento vendeu a

uma companhia européia
de investimentos ações no

'ialor de milhão e 200 mil
dólares da Companhia Mi

neira Portland S. A. do Bra

sil (COMISA}.
-) o (-

Moças -e Moços
Necessito-se dc mDças e moços, maiores de 18 anos,

para trabalharem no serviço externo do Corpo Social do
Instit.uto D. Pedro II.

Os interessados devem dirIgir-se â, rua Nereu Ramos,
39 -(Grlloo Mod-Io Dia Velhol. exclusivamente das 18 às

I �I )1<11:1,.; di" )'I,II))I'))(C·.

riedade aumentou a produ
cão de fibras de 1.000 rone·
ladas em 1959 pdra 3.000
toneladas no ano seguinte,
e parA 5.000 toneladas em

�·.f61. Esppra-se a produção
anual de 50.000 toncladas
I'm '1966. compreendendo
',lma area' de cultivo de .

:100.000 hcr.tnrefl.
"Se e.�sa grande área estl-

Acerca da epilepsia, The Educational Divisioll. Dep. envia
gratuitamente um interessante livrinho. Nenhum enfênno
de ep:lep"iia deve demora� em solicitar um exemplar.
The Educat!onal Divi�ion. Dep. 1554-J

880 Bergen Ave., Jersey City, N.J.U.S.A.
Que-'-ram enviar-nos gratis, um exemplar do

:ivrinho indicado
NOME ...

'(F���� ·�s����·e�·�� i�t�� 'd� ·fÕ���·)·
.

ENDER1!:CO
CIDADE ............... _ PAíS

Isto

��.....��.�-....,,;.,
O Rato-canguru, habitante dos de- dona,;-de-êasa algum pecas de parcela

sertos do oeliLe do� Es�ado:l Unidos, e de prata; contra <antes alu-am
transpor» seus fiJhote� nas patas dían- daatea e pás elétricas, e assirh per dlal!
teu-as. Es'e Pequeno nníma] pede dar te. Ao ado. essas operações chegaram i

saltos de até dois metros, dai sua deno, mat, de 530 milhões de dolares em 19(i()
minacào Não bebe água e por Isso pode
viver em lugares onde <lutrcs animais
morreriam de sêde. E' um animal notur
no que permanece em sua teca durante
o dia.

O errendaeente e o empréstimo de

tõda a sorte de e::'Jipllmento esta-se.cons
:ituindo cada vêz mai;; num negÓCio de
grandes proporçôes nas ESíl.{tofl Unidos.
Bombeiros alugam dct.rt()l'r:� de minas
oara tocauenr tubUl.lÇÕC$ Rnbtcl'l'üncas;
".-

'X
....

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

---,----

O fec�amento �a front�ira �a Berlim Orientei
�rova, o fracasso comunista

WASHINGTON. 4 (AP) aliados da OTAN .preten_ opera�ão militar convencio-
- Alto.� funcionÍlrloS nor- dem aumentar as suas nal OU atõmlcn. Insistiram
tc-americanos vêem no tropas regulares, cotlslde- em qUe os Estados UnJaos
fechAmento das frotelras rando que êste aumento não dependem inteiran'len.
da Berlim OI'len�al uma de fôrça Pode reduzir o te de suas al-mas atômicas.'
dramática conf!s,<;ão do perigo tle guerra. Observa- Os Estado!! Unidos e seus

fracasso do comunismo na ram q�e os Esi{ldos .uni- aliados, declararam, têm
Alemanha Oriental. Disse- nos têm capacidade sufi- uma fõrça militar combi.
ram também QUe êste fato ciente para responder efi- _nada de 2.200 na:v!os,
ainda desmenfe a!! repe'l- cazmente, em caso de uma 25.000 aviõe!( (a metade a

��vd:�l�:;�:s;jea �h:��= rA!n�:ta���ciO�������nt�� �����1t:. 200 divlsóes de

corrêncla pa6flca. -----------"..-_

A oono",,'ool. oC",old. "Trinidad Guardian" aplaude a Com
,�;!a �oerr��:.s�Ci������l'a:!� panhia norte-americana, de re,erlór�o
para, 08 comunistas, dl::<se- PORT QF SPAIN, 'I'rlni- O 'Jornal diz que Trinidad
ram OS funcionarias, que, dad, 4 (AP) - A apresen- deve multo â. Companhia
ao mesmo tempo, reitera- r tação nesta cidade de
ram a firme posição oci- trê,<; peça8 pela Comp�nhia
dental sóbre Berlim e ex- de Repertório {ia A8Socia_
pressaram a .esperança de ção Norte.Americana de
ver a crise solucionada POI' Teatro, q\le ora visita Port
meios pacíficos.'/ of Sain. foi descrita pêlo

jornal ''Trinidad GUar
(lIan" como "provàvelmen
te o acontecimento teatral

mais notável de que' se

tem memória em Trini_

de Repertório "por ter in

cluido êste território en;
sua turnê mun'lIal, e pela
apresentação em Port of

SPAln, na semana :passa
da, de três obras dramã'ti-

Disseram. os funcioná
rios que na recente Reu
nião de Ministros do Exte.
rior, em Pa�is, forAm re

examinados todos os as·

pectos do pl'ol)lcma rla
Alemanha e Berlim, In
clusive a possibilidade de

se Impor sanções econômi_
cas contra a Alemanha
Oriental. Em Paris, houve
acôrdo geral elll que as
negociações entre o Oci
dente e a União SOviética

cas."

Um exemplo da cooperação interna.
cional: as pérolas cul:ivadas j:.lponê�l!,
frequente:r_ente Indistinguíveis das Péro.
la!'._naturais, dependem para SUa perfIL
ção do uso de uma casca especial l>Ó eJ!

contraoa no rio Mississipi, nos Estall
Unidos. Embora quase tõdas substancia
estranhas introdUzidas na casca de um.
ostra provoquem a formação de uma �
rola. somente essa casca especial re�ul(a
numn pérotn uniforme.

HELICÓPTEROS - Os helicóPteto�
/ que não requerem quase espaÇO parl) ";,!,

colar OU ate�rar, es'ão-se constitulnd
um grande auxilio para pequenaS viagen<
entre aeroportos ou de ilrePOrtoll acida·
des vizinhas. A fabriCação de helicopte.
roll capazes de transportar mais de ln

pessôas oU carga mais pesadas tem au·

rrentado a utiildade dessa curiosa e ln.

MEIO AUXILIAR _ As linhas ae
reas comerCiais e OS aviões particulareS
COOpel'a!I" para produzir padrões qUa,<;e
Perfeitos na tranliporte de pa�sagelros.
Os aviôes particulares podem ser u:lados

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

NO CRUZEIRO DE 1962 O 'LEONARDO DA VING' ESCAl •

,RÁ EM 13 PORTOS, DO MEDITERRÂNEO ATE' NEW YOR '

América do Norte, um to- co Paio' e
'· .....ntoniotto UsO

tal de 106 :'ravesslas. 'As dimare" na linha de Vai'
60 travessias da dupla paraiso.

Pela primeira vez' �a úl·

timo. guerrn, de 2 de fe
vereiro a [6 de março de
1962. t.:' trans�tlàn'lco

• "LEONARDO DA VINCI"

efetuara um grande cru

zeiro do Mediterrãneo a

New 'York, escalando em
18 port.cs, entre Os quà�
Casablanca, Palcrmo, PI_

reu, Es_ambut Alexandria,

Beirute, Siracusa, MeRsina,
Napoles, Palma de Malor�
ca, Tan�er. Li,<;bôa, New
york, t;! Genova. O eX

cepcional -

cruzeiro, orga
nizado pela cOTpanhla
Itália I (!ue cODouifltou

por cincO vezes o SegulH!',)
lugar no setõr internacio_
nal rela':ivo ao movimento
de passageiros no Atlãntico

NOrte _ entra no progra
ma para 1962, dentro da
mesma base de ativir!:vlcs

do corren:e ano. com um

total de 210 trnvcssiafl e

uma disponibllidnde d�
182.000 passagens.

dad."

O jornal ta�nbem eXl'es

sa sua gratidão ao 'governo
dos Estados Unidos por
haver dado o seu ,apOio a

essa turnê artistica. Suge·
re Que se designe uma co
missão para estudar o

plano. Lagne deu mais
fôrça ii sUa sugestão com

uma oferta que fê� de um

prêmio Ile 500 dólares pela
melhol' obra teatral eScri
ta por um l'e;;ldente em

Trinidad e prometeu que
!"erla enCenada (Im Nova
Iorque Pela Compani1ia de
ReperlÓl·lo·

"Grande Erpresso" deVe

mos aCl'eflcentar. ai! das
motOnlives "Saturnla" e

"Vulcanla', cujos extremos
de 'Rua linha "ão Trieste e

New york, com escalas
regulares em Venza. Pa

trasco, Mefl.'lina, Palermo,
Napoles. BaTCelona, Gi

braltar, Llsbôa e Halifax,

atraindo ('ada vêz mais o

Interêsse do mundo turís
tico europeu e americano.
.Para as viagens de. vol_

tn, no sitlnerárlos do pró
ximo ano serão Incluldas
doze escalas em Boston e

alto em Palma de Maior

ca, enquánto Que em' Du_
brovnlk . serão efetuadas
nOve eRcnlas, das quai.'l
duns na viagem �� ida.
ERM. Inc]uldo no pl'ogl'ama
dc crll:t.cll'os de 1!J-02'u

v]ng('lll New Ynr:J,-Medi
ter»fineo_New York, quc °

--------

"V\l!Cnnifl." cre�\laní. no

pl'óxlmn período natalinO
e ano novo, de 18 de Ile

zClllbl'O dc 1961 a 25 de
janeiro ele 196:!.

Para as IIgaçóes com a.

América Latina, nOS dois
grandes setôres. do Bra.'lil
- Mar deI Plata e Amé

rica Central _ Pacífico
Sul, e.'ltão previstas 56 tra
vessias. As motonaves
"Glullo Cesare" e "Augus.
tus', do serviço expres,<;so
Mediterrâneo - Brasil - La
Pia ta., tarão 28 e outras
� a n tas as motonaves
"Américo Vespucl", "Mar-

sare' e
. Augustus".

na "Cristovão Cob'rbo",
foram efetuadas refOl'mn�
em llumerosos se�ôres clns

três classes, e elevado II

tratamento que, anterior·
mente jâ era um do.o; )ll:ll�
modernos e de oarlrãCl <?!e.

vatlo

No se:õr da navegaçãO
comercial tamuem tereii1l1�
a registrar novas ativida
des. Scmente a em

-

ar.r.adcra Itâlla prpgra o

48 :ravessias; 24 com 1l�

motonave- =r.1�ssandro Vol

ta', Antonio Panciotti",
"Gallleo Ferrarili" e "Paolo
Toscanelli' lIa linha cle

Vancouver e 24 para a.�

cinco unid.ades destinadil�
ás linhas de cargueiros
para o;; por:'os da Amél'lcfI
Latina.

Nêsse campo de cl'\lzcl·

ros transoceânicos. mere

cem relêvo' o cruzeiro quc

parte ce New Yol·k. na

área atlân:ica americ:tna
de maior atração tllrisLlca,
especialmente nas Anfl.
lhas; viage��cruzeil'O tra
dicionalmente efetuadas
anualmente, no mês de
dezembro (l.a América do
Norte para a Itâlia; ás
viagens combinada.'l, in
cluindo Lisbôa, qUe poctem
ser E:fetuadas com todos Os
grandes transatlãn�icoS' da
companhia. particIpando
também Os navios do
"Lloyd Tries\ino", da _

;:::;'�iO:;d: ,;;;�;;:�:��,: yO. P I LA
da "F!]1mure".
O pro;rama do prÓ"-"lmode.vlam realizaNle ante!!

O jornal amb2m maní

feoSta apôio á sugeoStüo fei
ta por La,;"rence Langne,
presidente daquela Asso

ciacão, para Que se estabe_
leça um teatro em Trini

dad, e se organize uní, fes
tival folclórico tle Trini·

dad no Qual serillm apre

�entados artistas. ves�uâ

ff'o, música e obras llu.ti-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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,que a Alemonha Orientol
.

deseío e'�lel·ço-es ai,E:�:::"�n��'� �:d;"'':';�
víéucas, peraegulam a ti-
ros 011 manifestantes desar

Douglas Prince Da noite para o dia, ao maram; quando desarma-
macos, forçando' mUhares

ctrundir-se a notícias do. policiais, destruíam, ali dêles a etravessar a fron-
que haviam feito os traba- mesmo, Os seus revólveres. tetee com !Jerllrn oemee-
Ihadores, aumentavam as Elm segunde lugar eaque- tui.
adesões, às centenas de ceram-ae de estender seu Tal3 cenas, observadas
mnnares. Basta dizer, 50- comando às rêces de trans

r m Berlim, repeüram-ee
mente naquele dia, 'Ir-rem- portes e comumcacões, cer- �ot tôda a Alej1lallhd Ort-
peram greves e outras de- tros nervosos Indlspensá- ental, em mais de ISO loca-
ràcnstracões em 274 mu- veis para os quala as tro- lldadeê. Fôratn Vefll;lQt!, a

níclptos. paa soviéticas, ao 6hctal- tneenecna -.de 11 d'e Junho
tomem conhecimento da N�s cidades de malar ta- rem, logo se dirigiram,. de 1959.

.

������r,��:!�o;:,:%��€� �:g�!'i�:i!::::�:��: �lE:��;:����'S::����:: �::f:�:!:������:�:�:;
que a data assinala. Sim, e praças, milhões de pes- instinto politico, em seus durante vários dias; outras
uorque foi a 17 de junho soas _ Inclusive mulheres primeiros encontros oorn começl!J,rarp justamente
cio 1953, que ocorreu o te- c crianças _ allnhavam-> as tropas soviéticas. nessa época. Desafiando a

vante dêsse povo subjulga· se ao lado dos grevistas. "Ao", alemães é que com- pollcla comunísta, quase
do pelo eomuntsmo. Ievan- Em muitos centros urba- pote resolver Isto", Insts- três milhões de pessoas Iam
te tão súbito quanto bru- nos, os oporártos marcha- fiam êtes, confiando em a Berlim Ocidental apan-
talmente reprimido, que vem pelos prfnclpais logra- que os soviéticos, antes essa Ilhar pacotes de mantlmen
mal proporcionou aos revot doures. queimando quais- tranQqllfl anrmauva pet- tos, gratuitamente dístrl-
tosas um gõsto fugaz de }I- Quer de propaganda, ras- peitassem a vontade do po- lluid08. No campo, os lavra
herdade. gnndo retratos de altos tun VO, tão olaramente expres-> dores de 400 fazendas cole.
aervru, Isso sim, para cíõnanoe comunistas, e ee. tlvas debandaram. A Le!

mostrar de forma cabal a a tlrando documentos pelas
.

Nisso residia, allá�, sllq. Marcial, .ímposta no' prrn-

�dee���Ç��llldOe��;:tI::s�te s:o= �:n���ei� �:��rt:��sdl��� �n:�a t:s�crant�:�:�!;::!�� �J�16:n:�.1 fma9�I�a 'durante

unidade era nnsioaamcnte e devastando. Na próIlrla no mais amargo dellcnKano; ° povo berlinense pagou
(:R.1H!rada, nem por ISl.�O os- f·apital, 06 manifestantes' Por volta do 'meio-dia,.. caro: finda a .revoue, con-
morectn o ardente desejo subiram ii. porta de Bran- 10.000,operp,rlqs da Indus, , taram-se 569. -mortos,.-L?44
dr desfrutar nutra vnz ns dcnburgn o de lá arranca- trla síderúrgíea marcha- rencos.a oêrca de 5Q.000 pr!
precíosna Ilbardades tndtvt- mm n bnndetra vermelha. v�m rumo à Praça Marx eionetros.. .quísercrn os co.

�fhmls. E agora, ii. luz das e- Em jubnoaos comícíos Angola, para unlmm-ee n munlsÍ4ls" mais tarde; 'oeul ..
meaces que n Krcmlln pro- por- por tôda a Zona, ln o outro {';ont.lngcnCe, de',. tur quaisquer vestíBios do

tere, do ampllnr o julgo r.ovo dando voz à>: suas re- 20.000 homona, que acabe- levante. Etn Jqlgamentos
eqmunlsta até 'Ilbrnmz:cr IllvidicaçõeS-: eleições 11- vn cln deixar a Avcnida ata formais que duraram até o

também Berlim OCidental, vres, a' revogação dos ltmí- lln. Antcs que pudessem en- fil,ll daqye\e ano, xô rornm
os acontectmentoe daquêle tes entre-as xonaa e Hber- contre r-se. rcram os dois " scntenctedca 177 revoltosos.
éte revestem-se de um slg· dnde de filIação uca partl- r-runo,> atacados nor 20.000 Ao mesmo tempo, cêrea de
niflcado todo nôvo. . dM politicas da Alemanha soldados dq Ej)Çercito Ver- '1.QOO foram d&dQs, Simples
O movimento caractert- 'Ocli:lenlal. melho rOlll n nflÔlo de . mente, cqmo "desapàrecl-

rizou·s{' por sua Invulgar R.OOO policiaI." ela rõrra oue. dO$",
.

("Ilpontnneldadc. Sr nheles, Para multoll, a primeira (p'Hlrnecla ncr1iI1l Orlen-· lião tol em vão, porém,
.'111m planejamento .. '!cm ar· 'nedida s�rla a libertação tal. tóda o sacrifícIo. Gra�as à
ITIf\:; n('m cstrat�qif'fl., �ul!t- do.'! prl.'!ionelros polítlco!'1. -revolt-a, o regime (Ia 'Ale-
do al'lf'nns prla itn,qja da 11- Em dezenove cidades, os A prlnclplo,'só se viam numha Orien411 rol denun- -to

)',eJ:'dade que animava a to' rárcereH c distritos polt· caminhões soviéticos em ctfiqQ ao mundo .com\) go-
do.'! os I1l1r nr:lc tomnrnm cinls foram invadidos. O.� lolssão de reconhecl,mento ,'.érno-lítere ·dos :;ovlétlcos
parte espalhou-1'iC pelo pais rebeldf's npoderaram-se de r:elas vias pUblicas, Logo- a séfp qualqqer soberania.

l�l�ai:�a"r:::'c:��:en::Aod:: varia:; prf'veituras, embo· �:�������te���:��:�8t:s o:' J?or outro lado; à despeito

início, pela própria falta �!�:o ot�v���:o�:��� c�: pontes, de modo a cortar a �� ������s: ��f���l���=
de organhação. munistas senão em peque- letirada por todos os lados. ,te mais livre; e, dés.�e dia
A revolta teve sua orl- nas aldeias. Por fim, com a chegada de p.tn dinnte, todo anuêle nua

��:t;;:�� o:p���:II��s d: I1d����;:o�:�r::I:�::o�o� ��::ov�I��:8�Sfl O���d:a��� ��:���.�aa�;eg:,�e .�ndtll�
'pedrclros _' \lns aoo ho- metert\m aÍguns êrros fa· Meu com o ronClO dos lentos 'Ylcnt.n ãt.r\ impos.'!ível' n. ccr

��e�: �d��d�� t.:��I�=��� tais. Primeiro, não se ar- e pesadOR tanque.'! T-M. ',f'zn de ni1'oÍ!p�llr sã, ...

!'cs da Zona Soviética, guar
davam surdo ressentlmen·'
ta contl'Q o anunciado au-

o povo da Alemanha OrI

ental, bem como os habl

tentes do Betor Ocidental
..

fie 'Berlim, ainda comemo·

t am a 17. de junho, já há

7 anos, o "Dia da Unld�de.
Pátria". Na Zona Soviética,
embora as autoridades não

PREfEITURA MUNICIPAL DE FPOLlS.
mcnto nas cotas de produ· Movimentlo da Tesourar!'l em 19 de Mala de 1981

t\ão, que equivaleria fi um Saldo do dia 18 (em caixa) CrS 5.626.838,00
.corte de 33 por cento em RECEBIMENTOS PAG-Jl..ME1lTOS 't.

Despêsa Orça.mentâ,rla
Educação Pública
Serviços Industriais
Servo de Utilidade Pública
Encargo!! Diversos
Credo Esp. Occ. 125

ReceIta Orçamentária
Arreoadação 206.445,30

seus salários.

,
Na manhã do dia 16 de

Junho, decidiram marchar

ll,.t.c a sede do. govêrno a

':!im de rcgl.�trar �eu pro
t.e.<lto; maa não pararam ai,
po!.'! mal haviam dado ex·

pl·e.�são a essas rclnvldlcn
ções salariais, passaram n

���;;no, t���::enUt: e�:I�� Cr$ 5.835 832,(;:1
pf!lo povo.

, "'�I DISCRIMINAÇÃO DOS SALDOB

el:: I��C���' r�c:b:::����:� ;� T;�::r�á . . .

� 11 ! lIi� J�I

ndcsflcs pelo caminho Que

H' transfomara em vorda-
deira multidão, .enleulada
em J 0.000 pessoas. Quando
se aJ;astavam do local, o go Movimento da Tesoura{If'.,· em 20 de Mala de 1961

vêr_no ,despachou caml· Saldo do dIa 19 (em caixa) Or! 5.630.439,30
l'hoes, com alto-falante.�, '

RECEBIMENTOS

;�'!U°:'iCs:���a�ued�ôr:e;:: Receita Orçamentària

�����.
á nova quotn de pro ��e:,���:�i: de dinheiro a�::�::�

iã agora, os operlÍrlOs
._

não se davam por satlsfoj-- _ . t_'_;'·}:.:.
1I)S com tão pouco; somente
.!'Co contentariam quando
lhes fôsse concedido tqdo
(tue pleiteavam, Mas nin- Cr$ 5.713.820.10

�uém se lembrara, ainda, de DISCRIMINAÇÁO DOB sALDos
p.lanejar ou sequer prever Na Tesouraria. .

1"
o Que se referia no dia se- Em Bancos . .

g:uinte, até que, cm dado ..... .j;�'"
momcnto, um grupo RO a·

JJO.��ou de um dos eaml
l1h'ões oficiais e alguém, a
provelt;ando o alto-talante,
m'ODOS uma greve geraL

.. Já na madrugada do dia
:7. contingentes militares

.

convergiam para Berlim O·
I lentaI; duas divisões de
·tlmques do exército sovlé

.
fico e vários desta{';am(!n.
1.ds da própria zona orlcn
tal.

5.600,00
1700,00

27.650,00
23.995.20
1.00Q,OO

45.448,00
1�0.UOO,09

_5.63�,439,30 /

Depo.'!ltfln�e de dinheiro 2.549,20

Resto.''! a PU"lar
Fundos D1sponivels
Balanço

Or$ 5.B95.B32,!l0

il :q.639·iilR"�
4.034.090,80

Cr$ 9.664.530110
Prefeitura do Munlolplo de Florianópolis, em 19 de Mala de 1961.

PAQAMENTOS
DesJ:lêsa Orçamentária

Encargos Diversos

Administração Geral

,Exação e Fisc. Financeira
Servo de Utilidade Pública
Reslo!! !l. Pagar
Balanço

1.200,00
8.739,20
10.400,00
3.950,00
4.800,00

5.€184,530,90
Cr$ ;;.71;J.62Q,10

5,1181.530,90
4,034.090,80

,,", "- .

fiNSINO
" .,.

A VEMOA MA'S

BlNCaS DE IORHllS
'. (REVISTas,'

�

Cr$ 9.630.598.00
F1ol'ianóPOli!. em 22 d. Malo 'li. 11111.

Cr$ 5.995.272,00Cr$ 5.995.272,00
DIPf')RIMINA"'nO DOS SALDOS

5.526.505.20
4.104..OOO,8Q

Na Tesou'ij!'la .....

Em Bancos ..

'.''Lç..,.'.

�o._.�9Jl"�mºoPd
'.1.5!i3.B

e

II!W _ ....
elA, DE CIGARROS SOUZA CRUZ

Notas de Ciência
eia à humidade do papel,
chamado kraft Hy-poly,
foi colocaQo num saco dés

Um novo material de &e papel um produto qul-
construção leito de asbcs- mico que observe grande
to c cimento recoberto de qu::mtiqade e vaporizadO
plástico foi colocado no pm 90 porcento de tlumlda
mercado norte·amerlcano de quantidade de humida·

rera Companhia Johns- de e vaporizado em 90 por
Mp.nvllle. Deverá ser usado· cento de humidade relatl·

prlnclpalrtlente no acaba
r..lento exterior de casas.

1',0'10 M.."TERIAL DE

CONSTRUÇAO

"a a 38 graus durante1:l
c!las . ..,A subatâncla; se des

protegiqa sob tais condi·

ções, absorveria 2 vezes e

mela seu peso em água em

cérca de uma.- hOra. Mas

quand(l foi aberto o saco,

depois de quinze dias, o

produto estava tão sêco

quanto quando. colocado

L U I 2l e TEREZINHA

Chámn'do ''Petmatdne Flex

bOElrd", o novo material

parece·e tem a duração da

:lecha mas é trn..balhado co·

mo madeira. Pode ser pre·

gado, sen:,ado, entalhado e

unlco por esquadria. Toda
via, a.:l contrário da madel·

ra não é combustível e não
r-.llmel1la cupins, não apo-

clrece, quebra ou descasca. PAPEL TRICOTADO

PAPEL PROTEl)E CONTRA
' um'a nova faceta no cam

HUMIDADE po de fa6ricação de papel
• -� i: um tipo tecido, trIcotado

Um novo papel kraft. pa· que pode ser fervido, lava-
ra embrulho, aperfeiçoado do, limpado a sêco e usado

pela Companhia de Papel llOvamente cerca de 30 ve-

Internaclonai nos Estados zes. l!:ese papel e um pro-
Unidos possue uma capacl- duto da Roland H. Marks

dade excepcional .de prate· de Dallaey, TElxq,s .. � fab�l-
f. er os produtos contra a c:ado por uma única ação

Cr$ 9.718.621,70 humidade. Pal'a por à. pro- mecânica patenteada que

Prefeitura do Município, de Florianópolis em 20 de Maio de 1961. vn a qualidade de reglstên· transforma_ papel em fios

_"MoVlm';to:-::':�=;�:"Ma:'d:7,61"'''' 1_ _'-":',._.
Saldo do dia 20 (em caJxal Cri 5.684.530,90

.

Parl"'ICI·paça-ORe�����a:e�?á�ia DeS��G::=tárla
Arrecadação

• 306.052,80 Administração Geral
�

188.400,00 SR. '! SRA. SR. e SR.'\..

Depo.�ltl\nte de dinheiro 4.688,80 Educação Pública. 17.200,00 Alcibladcs V. Silveira llipólito C. JI1ene�es

\.,......,. _-'--
.

I �:;:�ç� ��1���r�:ISpública 4;:::= particiPa!8 ::sUZ;arentes e -r;:rtiCiPam aos parentes e

Encargos Diversos 2.100,00 pessoa� de sua� l'clações o pessoas de suas relaçõe� o

Creel E.'!p. Occ. 125 3.000,00 contrato de casamento ele contrato de casamente de

Restô.'1 n pag::.r 137.780,80 seu filho LUIZ com a se- :ma filha TEREZINHA com

Receita orçamentária 3.570,40 nhorlta TEREZINHA C. o Dr. LUIZ C. SILVEIRA

DepOsitante de dinheiro 20.41'7,80 MEN::1:ZES DE SOUZA�
Fundos DisponíveIs 70.000,00 j,
P"I:J.nçO 5,528.505,20

noivos r_

Rua Laccrda Continha, n.o 7 Rua Oswaldo Cruz, n.o 453
,

FlorlanópollR, 29/8/61. 5·9·6l

NECESSITO ALUGAR UMA PEQUENA SALETA

_NO CENTRO DA CIDADE.,
Ji'nVl'lt pf\rt·r.VN por::! 'JNDOPE", na redação desta

tolbk, dando deu.lblS.

suficientemente estreitos

para serem tric�t:!1()s em

tecidos para uma grande
variedade de produtos. A

malar parte do papel e trn
tada quhnlcamcnte para
se obtcr çl.urabílldad! sen

do aplltada uma resina hu
r:1lda de resl�téncla. Isto

mantem o papel resistente
lliesmo quando Inteiramen

te molhado. Alguns dos pos
sÍveis usos para esse tipo
àe papcl poderão ser: sub!';
tltUtOS para serrapUreirn,
parnQucdas, papcls de pa
!cde, chapcus c bolsas.

ATENÇÃO
1.UBTI:ll·'::E, LAQTj::::: .... -�F: ENGhADA·BE j; ENVER�

NTZA·SE MOVEIS. M/_:OaES INFORMAÇOES RUA CON

I F:ELREIRO MAFR,!,-, '64 FUNDOS.

-oo-p-:rã:-CaiarinenseaG
Presidenle João Goularl

° Conselho Econômico 'e
!-oclal da Organização das

Nações Unidas terminou
uma sessão de um mês

com a aprovação dE t:.m'l

proposta norte·american:l

nd sentido do estabeleci
mento de um COI-PO Inter

nacional de trabí\lhadore"
experimentados _ os Cor

pos para a Paz _ ao ser·

viço dos paíf!es em desen·
volvimento.
A proposta foi apr�'vflda

em plenário naQue � con

,c:elho pela �ntação de-- 13 a

1\ A Unlãu SOVle!.l'}l\, a PI).
lônia� e a Bulgnrh vota·

ram contra. O Afranlst5.o
e a Jordânia S" �,I]stlver=t
de votar.
A iniciativa �ô,.a aprov�

da na terça·felra pela dO
missão de Assistêuoi:t Téc
nica daquele conlll'hu an

tes de ser submetld3. avo·

tação em plenário

CASA

Aluga·se· uma casa, re

centemente construída, pró·
prla para moradlll,. :iH,) à

rUI\- Professora Enol Schu

te!, 37. Entre Penitenciário.
_ Trindade.
Tratar à tua Crlsplm MIM

ra,89.

G3SU DE CUt1
ENTÃO PEC� L�fÉ ZITf

CASA vende-se
Uma a rua A!tamIro

Guimarães, 30 esquina
Germano Wendh�usen.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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certo, nada possuímos de

definitivo sobre um futuro e

provável avanço das tropas
federais do 18 RI para as

regiões litoraneas da parte
&UI catarínense".

Crime eontre os direito� do homem
VIOLADA A CARTA DA ONU

De acôrdo a uma l'esolu- lar ou na sua correspon- Pção do consêlh() míntste, dêncía, ne� pode ser po\'-
rtet <la Zona Soviética c ta em perIgO a sua honra
atendendo a uma proposta e o seu nome. 'I'ôdas as

dos países do Pacto de pessõas têm direito à pro-'
Varsóvia, a rronteím entre teçào judicial contra tais
os se�ôres de Berlim intervenções e atentadõs.
Oriental foi teoraoa com Ango 13 (1):
arame- farpado e por tãi;- Qualquer pessô" tem di_
ques. Desta nnnneírn os l'eito â liberdade de resí

habitantes da Zona de ciência e à livre escõtne de
Ocupação Soviético. e fie seu domicílio dentro dum
Berlim Oriental foram país.
encerrados num extenso Ar�igo 13 (2):
campo de concentração. Todos têm o direito de
As potênCias do Pacto de abandonar um pais, mes
Varsóvia cometeram fh'(':' mo o seu próprio, bem co

grame infração contra Os mo a voltar à sua pátria.
seguintes -urtigal:! da De- Artigo 14 (1):
claraçâc dos Direitos do Tódqs têm o direito de
Homem da Carta da ONU: procurar e gozar asi!o em

Artigo 9: outros paises. em caso de
Ninguém pode ser deti- perseguições.

do, mantido em prisão OU Arti&l 23 (D:
expulsado dum pais, al'bl- Tôda pessõa tem o (11-
tràriamente.
Artigo 12:

reito de trabalhar, de e,;

colher livremente a sua

profissão, bem como o di
reito a condições razoáveis
de trabalho e pro!eção
cOntra o desemprego.

!t Prontas para regressar
TUBÂRAO, 4 (E) - o Padre Osni, falando ao nosso Contudo por SOlicitação da certos rumores, porém mais

Correspondente sóbre a sttueçãc ,na "Cidade Azul" e a parte de S. Excia. Reveren- tranquilizada em vista do
respeito do movimento ,de tropas pertencentes ao III.o dissima D. Anselmo Pie- afastamento e do retrosces
Exército e que entraram em território catartnense pro- t.tulla, este sacerdote foi so havido com as tl'ópas re
vententes do Rio Grande do Sul, fez as seguintes decja- enviado para conversar e derais vindas do Rio Gran-

'rações: parlamentar com o Major, de d6 Sul. Quanto sabemos,
- "A respeito da presença de tropas federais oríun- Que vinha comandando a estas tropas estão ainda a

das do Rio Grande do Sul aqui em nosso município, posso ponta das forças federais, cnntonadas na cidade de
adiantar que na madrugada passada, tropas do 18 RI cbe- oriundas do mo-oranoe do Ortctuma.
garam as portas de Tubarão. Sul, as tropas chegaram até Notícias várias círcúíam

ns portas de Túbarão, ten- ele um provável retorno, no
co prontamente retornado entanto, nada possuímos de

por volta das duas horas
da madrugada.
.f>{tualmente, podemos a

flançar que é de plena ,cal
ma a situação na cidade de

'ruoarãc, sobressaltada. com

Ninguém pode ficar su

jeito a intervenções l\rbi�
traria sem sua vida parti_
cular, em. I:!ua fRmllia, seu

Noyo Salélite Norle-Americano Eslu
da Elélrons e Prólons no Espaço

WASHINGTON, 4 (A.P.) de sua órbita dentro de
- O mais novo satélite ar

tificial norte'americano,
tiuas semanas.

Conhecido como "satélite

percorre em 31 horas.
A Administração Nacional

de Aeronáutica e Espaço
(NASA) declarou que o vôo

Re'â!i:zaram-se reCe1Jte-
mente, no muniícpio de

Gaspar, os festejos do
Centenário da Par6quia de
S. PerIro A,,?óstolo, conco

mitall'�emente com as co�

memorações 'do Centellário
de fundação do lugar. C�_
mo se sabe, exprel:!sivas e

solenes foram as festivI
dades, que correram para
lelas às da sagração <le
mais um Bispo,' filho de
G;lspar .

O Prefeito Pectro Krauss,
em que pesem os parcos
recursos do seu munici.pio,
não pouPou esforços nem

sacrifícios, no sentido de
proporcionar o· maio1' b.ri
lho aos aconteci'lneJl>�os da-

excessivamente excêntrico
do satélite e o fato de o

mesmo ter sido lançado
muito baixo ao longo do ho·
rizonte terrestre poderão
fazer com que só seja pos
sível a determinação exata

Quando redlgiamos a pre
sente nota as tropas não
haviam ainda se retirado de
onctuma.
No entanto as vfaturas se

encontravam preparadas
para partir a qualquer mo
I/lento em direção ao Rio.
Grande do Sul.

WASHINGT0N _ Com
base num estudo realizado

por técnicos da Italconsult,
rh-ma consultora italiana, o

Banco Inter-Americano de

Desenvolvimento anunciou
a concessão de financia-

mento para os estágios ini
ciais do programa econônn

co-agrário do Vale Viedma,
(Continua .ia

,�

pág.)

resos e Fuzilados
Advogados Cubanos'
MIAMI, 4 (APl - O (:0- Manifestando que, "rei- da Organização uos Esta,

Iégío de Advogados de Hü- teradamenre, foram vtoín- <las Americanos (OEA) a

varia no Exilio declarou dos Os direi'os humanos", aplicação imediata das
Que. 1.500 advogados cuba- �eclarou o Colê:gio qiH��·'o "sanções estipuladas no

nos foram obrigados a ru- povo cubano não mais Artigo B do Tra�ado lnter
gir de sua pátrria, 400 es- tem o direito de Irvre õe, Americano de AssistênCia
tão prêsos e "um grupo ternnnacão.: Um estado Mutua (Tratado 'do Rio

apreciável" de outros foi Polici;L1 foi imposto "pela rle Janeiro, setembro de
"fuzilado OU 1\ ssassinado Violência e terror.' 1947), por se achar o pais
pelas :milicias'. O objetivo da comunica- (Cuba) dominado por um

ção enviada à. reunião de regime comunis.ta, centro
Saint Louis foi Pedir "seu lado por fõrça;; extra-coll_
apõio e simpatia para oS tillentais qUe nboliram o

advogados e povo de Cuba, seu dire�to de livre deter-

"Em Cuba, foram aboli,

dos todos os princípios de�
.mccrá tiC08, del"l'ogadas tõ·

das as disposições que ga

.?antiam OS direitos indivi_
duais" _ disSe o Colégio
de Advogados de Havana
em comunicação â ReU
nião Anual da Ordem Nor
te�Americana de Advoga.
dos, realizada em Saint
Louis, Missouri

na luta Que travam para

libertar sua pátria da ti

rania comunista; que hoje
a oprilne e ('ln::;eguir o res

tabelecimento de um regi_
me .de gOV8l'nO democráti
co representativo"
Pede�se lambéril na co

municação que se solicite

minação."
DiSSe o Colégio

�

que o

não-cumpl'imcn�o destas
obrigações e a demora em

.!lua aplicação abrem cami.
nho para "uma justificada
ção unilateral, no exerCÍ_
cio do direito da legitima
defêsa."

���' �Ôl:�o�eg�::ír���� dqa�
reserve para mim o quadro
em que há uma barca atra
caca a um dos nossos tra
piches, em que a meu ver

Assis foi particularmente
inspirado.

Eu lhe prometi que,
"E rósse à sua exposíçáo.
faria sôbre ela utoe, apre
ciação, e não lhe disse que
estaria disposto a dizer tu-

��h� ��: �:�S:eV�ev��:���� I
til' a um arusta, a um ar

tista honesto e consciencfo-

EXPOSiÇÃO DE H. ASSIS
Hamilton Alvell

Anteontem, aproveitando ;1. noite agranaver do uomtn,
go, em companhia de um amigo, resolvi passear um pouco
pela Ilha, ao acaso. E é vísivel o mal-estar das pessoas, de
um modo quase geral, pela ameaça de revolução que paira
no ar. Mas as pessoas, apesar de tomarem co,
nhecimento do Que se passa e da gravidade do mo.
receberam um ultímatum de retroagir, sob pena de serem

menta, dão a impressão de que nâo acreditam muito na

revolução. Essa atlt.ude Iembru-me a história contada pe-
10 escr-itor francês, Albcrt Camus, da tragédia que, em
uma época, vitimou a cidade de Oran, na costa mernterrà
nea da Arrica. Houve uma peste de ratos mortos. Mas ao
primeiro rato morto cncontrndo, .como era natural, não
se deu ímportàncía; aos mais que se seguiram, mortos em
diferentes lugares, a população fícou alheia. Até que
quando avultou a mortandade de ratos, só ai a população
resolveu tomar a sério a tragédia. Era já um pouco tarde.
Queira Deus que a situação presente não evolua, e que,
boje, ao tomar posse na Presidência da República, já sob
o regime parlamentarista, o sr. João Ooulart seja bastante
feliz em suas primeiras provídêncías, a fim de restaurar
a tranquilidade em todo (I pats.
Mas corríamos a cidade,

meu amigo e eu. lamas aos
pontos e aos lugares mais
distantes, levados apenas
pela curiosidade de ver as

cousas e pelo prazer de an

dar. Foi então Que entra
mos na rua Tenente Silvei
! a e fomos atraídos, ao pas
sar na Loja Eletrotécnica,
vela' exposição de pintura
que ali realiza o artista ca
t arínense H� Assis, que hã.
urna semana atrás, mais ou

menos, me deu um convite

para assisti-Ia.
Em geral, a convites se

melhantes não acedo logo,
pois sempre preferi afluir Com algumas restrições a
às exposições de pintura alguns de seus Quadros, pos
Quando tódas as círcuns- so dizer, com tôda a stnoc
tâncias se juntem e me Ie- ridade, que sua exposição
"em até elas. me agradou e que algumas
E digamos Iogora verdade, de suas obras são excelen

sem rodeio: não dava ruuí- teso
to crédito, no íntimo, à pln-. Ass!:! ainda é um moço;
'tUra do Assis, com a qual, '

hâ, pois, que viver muitas
há uns tempos atrâs, mano experiênCias em sua arte, e
tive contacto, numa sal� do Que, em breve, lhe possibili_
Brasil Estados Unidos, em tarão o êxito pelo qual tan.
que a maioria de seus qua- to se esforça.
dros me pareceu destltuido Quanto ao resto, espcro
de qualquer beleza, a não que reserve o meu quadro.

���ru��:;ã��al prestei me· Fpolis., 2, Setembro, 1961. �

Foi com surpresa que vi
seus quadros e verifiquei
quanto progrediq o arti�ta,
si bem que aInda não tenha

t'nco�1trado o climax de sua

carreira, que ainda, possi
velmente, não encilntrou a

�ua melhor
.

forma' de ex

pressão, não obstante em

iôda a coleção haver qua':
drns que são magnifiCas e

que, pai' si �sós, podem con

sagrar o autor.
Há uH algumas obras que

podem ser exibidas, sem des
douro para o Assis, em qual
quer galeria de arte do
BI'asil. Sem desdouro para
a arte catarinense, acres

cente-se.
Coincidência foi, logo a

pós deixaI' o local da expo
sição, encontrâ-Io à, saida
do cinema, e cumprimentá
lo com alegria � entusias-

so como H. Assis.

JOVEM 4-S BATE
RECORDE

O Jovem Josi Eduardo.
.00 Clube de Trabalho 4-8
Córrego da' Mcmória, em

Minas Gerais. sob 11 oriell
{ação do Serviço, de Ex
tensão ,Rural, cbteve a

produção de 8.272 quilos
de milho e'.11I um hectare.
A média da região c <le
1.500 quilos por hectare.
Velhcs agricultores es-

tão impressionados com o

resultado obtido por José,
e, ao Que tudo indica, vão
substituir as velhas téc�
nicas de trabalho, seg'uin.
do o exemplo do jovem
4-S qUe produziu 5 vezt'!S
mais, na mesma àrea cul- .J
tivada paI seus PltiS.

.

VARA

/
o programa será dado Pe
la Marinha dos Estãdos
Unidos em acõrdos de .co

ooeraçã� com outras na.-

ções. '�
Faz agora o GLOB TROTTE
Percorrendo o munto inteiro
Envolvendo-lhe o cogote

3.0 - Melodia do Adeus
4.0 - Si Pudiera Rêsarte
5.0 _ Desafio
6.0 - Vento

Recebemos:

eH!'.;!

Provindo duma outra terra,
Com barbuça e chuJa eát:t
Numa comuna de guerr.l
Surge Che,o Ohêváru.

Qual Quixote gl'ila e berra
Na aventura que abraçám
Tirou patente na Sen'u
Maestra onde a!Xlrtára

Fpolis., 25/8/61.

O nosso maior luzeiro
Com cordão e laçarote
Da Ordem Sul do Cruzeiro!

Agricola Silvado

'''i'l''

��

"Explorador XII", está �s- de partícUlas enérgicas", o

bdando o comportamento 'Explorador XII' é o primei·
de prótons e eletrons - di· 1'0 de sua série de quatro
m!nutas 'Partes constituin- que têm por obje�ivo "rea
tes de tôda matéria _ no jizar observações repetidas

.

espaço exterior. do vento solar, dos campos
As partículas subatômi· magnétiCOS interplanetares,

cus de alta energia, que se d&S regiões longíncuas.. do
deslocam como gigantesca campo magnético terrestre
lluvem eletrificada envpl- e da "população" de parti·
'lendo os planetas e o Sol, cutas do espaço interplane
ocasionam a faixa de radia' tal' e da região de partícu·
cão Van Allen, as aurora'S las captadas (Faixas de Van
boreais nos palas da Terra, Allen) ", disse a NASA.

interrompem as transmls-
.

:�:.�:;a�o;���:; e:b��d�: E.U.A. LANÇARÃO GRANDE PROGRA MA DE INVESTIGAÇÕES CIENTíFICAS
condições aroslêricas ter- WASHINGTON, 4 (AP) NA ANTA-RTICA -\ica desele a entrada em

restres: •

.

_ Os Estados Unidos lan- vigôr <lO'. Tratado da An-
O veICulo 'espaCial de for_ çal'ão dentro em breve o tártica, fU'mlldo por 12

ma octogonal de 37,3 quilos, seu maior e mais extenso
geologia, glaciologia, gra- �l;:;:r�te�n;�gual;a:�tã��i� \ naçÕes", disse o diretor

um dos mais 'complexos até
programa de inVestigações vidade, cartografiH, me-

da NSF, Alan TB. Water-
hoje criados nos Estados cientifica'S na Antártica.

teorojogia, oceanografia, cas para acomodar Os
m�(!l, "a Rundacão con_

�����S'm��ole:I���a�a u:� A Fundação Científica. física. do. atmosfera supe- ci�t��'i' diz que aproxi- �����:.:s a��d���'!OcT�ien::�
1'm foguete Delta de três Nacional (NSF) anu"c:a

rior e sismolo�ia.
madamente 200 cientistas fica� (lesenvolvidas no

estágiOS disparado ontem à. ��� as .atividades cientifi� nt-��I:d�l'iJ:�!l'a la;:;at���� (le mais de 25 uniVersida- meSlllo espirito de coope.
noite de Cabo Canaveral, .., incluirão biologia, der-:, institutos de pesqui- ração iniciado durante o
Flórida. O foguete, de 28 ::;as e agências governa_ I\no Geofisiêo Illternacio-

��tç�o: o ��EXP���:;��;;iI�; (r$ 350.000,00 -:-- Deputado Pedro lim.. :�:tl�sU��ii�::l'ãoell1 tr��-s nal."
'" . o programa 110rte-allle�·

f-m uma órbita de 272 qui·
I "I di· pl'ojéto" em outubro, que ricano esta coordenado16m,"0, !lO< 86.400 quiló- mermann apresen a .proje 0- e- el, 6.0 intoio do vedo no h,·

Oom o, de out.·" na,óe<metros, a qual o satélite misfério Sul.

benefic�ando O município de Gaspar A Fundação conCedeu 53 ��l��i��pa;�:�Uis�:la �o��:·i:�
subsidias e contratos 110 da Academia Nacional ue
total de US$ 4.587.783,00 Ciências.

O apõio logistico para

RUSK CONFERENCIARÁ COM OS LlDE- i

RES DA ITÁLIA E.ALEMANHA . !
PARIS, 4 - .o Secretário de Estado

Norté�Americano Dean Rrusk, conferenciará,
amanhã, em Roma, com o Primeiro Ministro
Fanfani e com o Ministro do Exterior Segni.

o sr. Rusk veio a París discutir ·com os

Ministros do Exterior da Franca, Reino Uni
do e, República Federal' da Álemanha, bem
como os membros do Conselho da .organiza
ção do Tratado do Atlântico Norte (.oTAN).

mann vem de conseguir, a

concordância. t.!o Sr. Gp
vernadar do E::;tado, no

sen'jdo de submeteI' im,

portante Pl'oj.:Ho de Lei à
Assembléia Legislativa, au

torilando ao Chefe do Po�
der E:"<'ecutivo a conceGel',
ao Município de Gaspar,
um au]!_iJio exh'aordinário
c1c- Cr$ 350.000,00.
Dado o cuidndo e o iJl_

terêsse com Que o ilustre
Deputado Pe'dro Zimmer

mann trata ctOfl assuntos
Que d!zel11 respeito à sua

zona, não há dúvida quan
to à rápida l,.I:amitaçao do
.referido Projéto, propOr
cionando ') -n;encionado
recurso ao Municipio QUe

em apôio ao programa. Se.
rão feitod posteriormente
<lonativos adicionais no

total de US$ 700.ÓOO,�0.
"Com inicio da tempo_

rada de verão na' Antar-

H�je õ Recilal de Fernand Rosel
Hoje na Teatro Alvura de 5.0 - Deus Proteja Uma'

Carvalho as 20 hs. terá Rosa
lugar o Recital de Fernand 6.° _ Calle Rivada Via

Rosel, Poeta, Compositor e 2.'a PARTE

Cantor com o seguinte 1.0 - CanCiOll Del Amor
programa: Perdido

2.0 - Labias Vendidos
La PARTE

1.° - Suplica a la Vir

gem
2.0 _ Noches Sim. Ti
3.° - ilm()r

UMA DO COTIDIANO
Eu vinha pela calma e a�

dlantada noite, As pedras
do calçamento, já refletiam,
orvalhadas, a iluminação
dos postes eletricos, Deparei
no cenário escuro�claro da
ncíte quente, com um vulto
encurvado sõbre uma lata
de lixo; ao seu lado, um se
co de pano. Parei e fiquei
observando a "operação"
que a princípio, me pareceu
.tôsse patrocinada pela um
peea pública. O homem mal

vestido, com largo chapelt
de palha, paletó rasgado
nas cotovelos e omôros. p�s
descalços, tirava, remexen
do do lixo, o que de papel
era aoroveuáoei. A cena, in
comum para êste .escriba, e

comum para o homem, uão
teria valor para certas e

despreocupadas autoridades
soô o ponto de vista huma
no, a 1fão ser quando moo
cadas aes campanhas poli
ticas.

Mas, para encurtar a ccn

versa, com o homem assim
Cf minha frente, olhando�me
tristonho e barbudo, não ti
ve outra alternativa, sol
tei a pergunta que o caso
requerw:

- Ajuntando um lJapelzi
ntio, amigo!

- E - respondeu _, ven_
do se cavo argum dinhero.
O papeli eu vendo Os quilo,
€ dá p1"a comprá comida
pr'os fiios,
Com. pequena pausa, em.

bOI'cou novamente a mãG
pesada no reCipiente. e mu
dou de assunto perguntan
c).o�me:

- Oce viu aquêles avião�
sinho hoje de tarde? Pare
cia uns gafanhoto, né? Pr'a
qui é aquilo? Gozadinho né!

- Ah! Os helicópteros da
Marinha que você quer di
zer!
- indagou;

- Como é memo o nome?
- Helicóptero, informei.

... cateTOs. ' .. cópitero!
Pr'a que serventia é aquilo?

- Ora ... ora nosso ami

go, aqueles aparelhos são.
da "gloriosa". estão aí para
garantir a Constituição. Vo
ce sabe, para garantir a lei!

- Que lei moço! Ainda
ante jui tomá uma pinga,
de noite e não dexarmn. Es
ses di{l, vi um bando de sor

dado c'oas espingarda, ja
zendo Os estudante sentá no

chão, ... e Gomo tinha gen
te! Que lei moço!
Dilas estas, vi que o ho�

mem, albn de apanhador
de papel, era um entendido
e7n leis. vi que continuava
preocupado e descrente, ca·
tando papel para matar a

_IOrne dos seus barrigudi�
nhos,. Mas, a par destas
idéias, tive uma, mais de
acôrdo com a situação: isto
e, como bom e fiél colabo·
radar da sautoridades cons

f.ituidas, maquinei que o

noturno personagem, fósse
�l1n espião enviado da LE·
GALCAP. ou então um acir_
rado ouvinte das emissoras

�a legalidade.
Inteligente como só e ser

'um pacato habitante desta
(. .) (palavra foi
censurada 1)(310 autor), di·

zíamos, de�ta Capital, fiz
pescoço ereto e caminhei
em frente, na dirdção do

bêrço esplêndido. SÓ não co�

muniquei o, ocorrido as au'

to'ridades, lJo1'f/ite a madru

gada era tanta, €\ bolei que
�)Q momento, as ditas deve·
,'iam estar a sono solto, e

mesmo porque, perturbá-los,
- -----

���e!��v��:�s� I'����çc;;�o i
... E caminhei, como um I

justo, vem. marcial, mos"

trando a mmha l'epulsa pe-

Ila autêntico ou suposto es·

pião!
I ..:;-

!1J�!'!!!!!!i!!lll /,,/#O;�H�I" �"

'1 Púl:,rOJ:.<:l'; Cr:'; 180.UO, U(l

hilllPf'eria elo Tr�;d,ro,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



TEMPORADA DA FILAR

MONIC;A DE NOVA YORK

FELO RADIO

A cadeia de televisão da
Columbia Broadcastlng Sys
tem está planejando uma

série, "A Hora Internacio

nal", consistindo de progra
mas da Inglaterra, Austra
lia, Canadá e Itália. Em

troca, espetaculos feitos
nos Estados Unidos serão
apresentados pela TV no

exterior. A 4 de junho os

.iorte-amencanos viram o

r..rimeiro de 12 documen
tários de.uma hora realiza
dos por Intertal, um em

preendimento internacio
nat conjunto da Associa
ção Radíofusoru Ltda. da

Inglaterra, Broadcaating
Commisslon da Australia e,
nos Estados Unidos, A Wes

ttngheuae Broadcasting
Corpany e National Educa
tional Television and Ra-

FEIRA MUNDIAL DE da irigem do sistema edu-
?�OVA YORK cactonat patrocinado pclo

estado que fez surgir 68 uni
Na Feira Mundial de t-!o- verstoades e colégios unt

va York, �1964-1965, será versttêrtos nos Estados U

construtcc um -sarêc de :l:dos, Farão parte das co

Educação", com uma blblio memoracões conrcrénctes.

tece etetrôntca, um labora- ,"Fminárlos e um estudo sô

tórrc de línguas, um "pluy- ure as responsabilidades de

jround" de aventuras do
futuro. uma sala de reret

cões automática e um la
Sorntóno de ciência espa-

o MAIS ANTIGO DIABIO DE SANTA CATARINAA 32R temporada de irra

cíações dos concertos da

Filannõnica de Nova York

pela. cadeia. radiofônica da
Oolumbta Broadcastlng Sys
tem se iniciará a 30 de se

tcmbro. Os concêrtos .ec

ôamegíc Hall de Nova

York serão irradíadcs todos
os sábados. Leonard Benls

teln, diretor da Filarmôni

ca regerá a maior parte
dos concertos. Os regentes
convidados serão Josef

Krips, Fritz Remrrer, Paul

Paray, Thomas Schíppers,
Georg Soltl, Wllllam Stetn

berg e Alfrcd wuuenetem.

PAGIN ASFLORIANóPOLIS (Têrça�Feird), 5 de Setembro de 1961

Notas s'obre Aeronáutica e
E

s.stemas de regeneração de to metereolôgico. Antes.

_ (Í' ua e outras necessidades -ómente 20 porcento da ar-
.

8Paco
para socrovtvêncta no es- r-osrera logo. acima da Ter

ço Um equipamento de r», havia sido observada.

�::Cll� adjacente permi.Lil'á Ambos os TIROS I e II eu

� os engenneíroa reduzir a bnam com câmaras de te-

ANUARIO AMPLIA SEÇOES nno normal, de uma es- pressão atmosrertca dentro Ievtsão e aparelhos mrra-

SOBRE MISSEIS E AERO- cão espacial foi festa por elo tanque. vermelhos que observaram

NAVES urna companhia noi-te-a- s terra de uma órbita bar-

mertcane de aeronáutica e MISSAO DO SATÊLITE XD. e transmitiram rotogm-
A edição 1961 do "Anuá- espaço para realizar pes- r.as para as estações ter-

cursas sôbre o sistema de METEREOLG-OICO restres. O NIMBUS, que

vida no espaço. Consiste seguiu o TIROS fornecerá

de um tanque de aço sob Os satéutee TIROE posst- cadcs mais detalhados. A

qual um cone invertido bihtaram ao homem obter c.irecâo do programa está

simula um veículo de re- dados sôbre as nuvens que a cargo da NASA - ao-

2.° CADERNO

ensino. pesquisa c serviço
;-,úbliC(l das instituições. As

comemorações começarão
ern novembro. A data on

cial do centenário é 2 de

tulho de 1062, 100 anos de

pois que o presidente t.ro

( 'nl assinou a Lei Morrlll

que deu a. cada estado suo

vcncão de terreno público
· 'ara colégtos untvcrsttártos

�:t:g:��u���r�� n;�;:��::
passo no sentido de üm-

r-ral.

TESOUFWS DA CHINA

A exposição 'vrescuro
Chineses". atualmente em

exibição na Galeria Nacio
nal de Washington, é con

stderadn a melhor mostra
«e.arte já apresentada nos

r.stedcs Unidos, Seus 253 rner o ensino superior nos

cbíotcs de arte incluem 'o" Estados Unidos.

crcnzes, quadros, porcela- :KOVOS LIVROS SOBRE

nas, gravuras. tapeçarias MARK TWAIN
_

de eêdn, esmaltes de jade,
Incas c' cerlgraflas , cntnê- Qllat�·o livros novos sóore

,'°:1;S, retiradas do Museu do I>•• ark Twain foram publica
l·alicl·) Nacional c levadas c'os nos Estados Unidos:

a Formosa pelos chefes da Mark 'rwaín on lhe Lectn

Repúbllcn da China quando ! c ctrcutt' de Paul Patout:
zuh-am de Peqoim. ., Mark 'rwatn's 'Letters to

o HOMEM NO ESPAÇO dío Center. O programa se

""': chamou "A Guerra süen
O astronauta norte-ame- etosa" e apresentou as atu-

rtcanc Alan B. Shepard re- ais condIções no víetnarn.
oueou seu histórico vóo a

rio de Aeronautica e Espa
ço" apresenta seções am

pnacas sôbre "Aeronaves

em Produção", -sztssets''.
"Acontecimentos Aeroes-

5 de maio. Três dias mais
tarde um programa doeu
-nentárto pela televisão.
"Projeto: Homem no Es

paço", foi apresentado ao

público ncrte-amertccno.
Tambêm no programa fo

ram apresentados filmes re

cebidos da União Sovlêtl
ca mostrando o treino do
f,stronauta russo e Uma

'Jiagem fictlcia ã. lua.

_"-NATOMIA DE t1M r-rntstraçâo Nacional de Ac

ronáuttca e Espaço.
envolvem a Terra - uma

rcrma vital de conhecímen
pactaís'" e "Governo na A

viação". Esta última parte
r-ontem um retatórto cem

nreenstvo sõbre as attvtda

ces e organização da Agên
cru Federal de Aviação. {:s�

to anuário pode ser obtido
crretemente de "American
Aviatlon PubllcaUons", .

1001 Vermont Avenue, N

W. Washington 5, D. C. e

rusta 10 dólares.

IMITAÇAO DA VIDA NO

ESPAÇO
Uma imitação, em tama·

entrada. A estação se dívl

de em três eompart.imen-
t. .. s : lima área superior de
trabalhe onde será insta

lado o equipamento para
realizar a míssâc da esta

cão espacial;' um compar
timento inferior para co

zinha e instalações sanitá

lias; e o local para dormir

\0 veículo de re�entrada.
(IS testes permitírão a vel'i�

ficação dos sistêmas de su

!Jrimen(.o de oxigenio, duas
unidades para refugo, dos

HOSPITAL

Cronologia
de Berlim

BERLIM _ Foram os se- 28 d>:! novemlJro de 1�,58
__ A exigência de Khrllsh�

"he\' ê rejeitada pelas po

tencias ocidentais.
27 de maio de 1('59 -

Termina o prazo dado' pelo
,-,ltimato de Khru1>hchev C

llada acontece.

"Anatomia de Um Hos·

prtal", um relatório sõbre
os problemas diários de um

hospital e seus médicos,
enfermeiras e administra
dores, foi apresentado pela
'�adeia de TV da National
Rroadcasting Company. O
programa foealizou o Hos

iJital da Cidade em Cam
bridge Massachussets.

l-.'.i:ary" compilaçto e com co

l�l!'ntirio de Ldwi� Le,i;l'Y:
'Twuin ond the lma!!e of

·

:stolf' de Roger 8. Salo
I' on e "The Innocent Evc:

, :,ildhoorl in Mark Twain's

UNIVERSIDADES E COLE-
010S UNIVERSITARIOS
COMEMORAM SUA ORI�
GEMA HORA INTERNACIONAL

:h:st.e ano iniciaCse a co- l"',a�ination" de Albert E

ll,elllo�'uçã_o do centenário ,"'tone, Jr.

A ��iDião Pú�lica .e O De8en�olvilllentismo
E(: isso tudo for rigorosa- ção de opinião.
nlente executado, teremos Êsse grupo de têcnicos
sem dúvida uma verdadel- (.hegou à conclusão de que,
:'a revolução cconómlca
flocial na Amêrica Latina,
fjUe virá modificar radical

mente as condições de vi
aa e o ritmo quotidiano de
1.-rubalho de seus povos.

A::; autoridades da Orga
mzação dos Estados Ame

ricanos, cientes e conselen-I
tcs que o ente humano em

géral dificilmente aceita

mOdificações I-aâicais, mes

mo as que venham bcnefi

cl.á-lo, sem Que haja uma

preparação ideológica bem.
<::ngendrada c melhor exc�

cutada, resolveu incluir
entre os temas do concla
ve de Montevldêu um Que

tspecialmente se destine a

pr�alfarar a opinião pú�
blica pública para a g)'an�
de cruzada desenvolvi
fficntlsta. A prova da nc

cessidade de tal tema se

evidencia pelo fato de, no

passado, medidas admi-
111strativas de vantagem
lndlscutivel, como n vacl-
110. obrigatória contra a

varíola, a implantação do
sistema mêtrlco decimal,
:medidas cujo valor hoje
:J1nguém mais contesta,
causaram graves dJstúJ'

lJiof;, alé mesmo no Brasil,
onde tivemos a chamada
r�volta do "Quebra-Lam
lIiões" no Rio de Janeiro,
ccnbra a vacina obrigató
'.la, e a do "Quebra-Pesos"
lia Paraiba, contra. o sis
tema métrico decimal, Nos
Estados Unidos e na lll�
ólaterra atê hoje o sistema
:rr..ctrico decimal ainda não
foi adotado por não ter
encontrado amblcnte fa

,'arável na opinião públi
ca, náo obstante os incon
testáveis bcnefícios que
lh�s traria.

guintes os 'principais acon·

tecimentos ocorridos em

Berlim, após- o bloqueio de

1948/49:
2<1 de junho de 1948 - Osde tal programa as l>gen�

eias ou escritórios regionais
da OEA localizados nos va�
ri0S países do Continente,
incll!sive no BrasiL terão

�or fôrça papel de grande

r:Js, representando tanto a

.i"lprensa falada como a

escrita, determinou a for·

Inação de um plano de

t.riação de uma agênCia
bl'll.sileira de notícias, de

caráter inteiramente Inde·

;::endente. Como um COlll�

plemento a essa medida
do Chefe ele Estaio bra�

;;iIeiro, a Delegação brasi·
!eira em Montevidéu pode
)!a apresentar um proje
tG de resolução reeomel1-

(lando a todas '!os naçôes do

Continente qU(!, a exemplo
elo Brasil, criasser;� agen
�Ias se filiassem à citada

Federaç:ão, que poderia ser

eufonicamente intitulada

Federação Internmerlcana
oe Agencias de Noticias
(FIAN),
A mobilização da opinião

pública do Continente, se�

!:undo o prf.:cltado grupo de

;-técnicos, deveJ'á ser exe

cutada pelo Departamento
ele Informações Públicas
l!a OEA, em cooperação
çom o Banco Interameriea
no de Desenvolvimento e a

\�omissão EconômiCa para
fi América Latina das Na

!iões Dnldas. Na execução

russos suspendem todo o

tcâfego da Berlim Ociden
t·al e para ela.

26 de junho de 1948 -

.Tnicia-se a ponte aérea

.. lIada.
12 de mala de 1049 _ O,

bloqueio ê suspenso pelos
russos, após o acorc!o do,s
quatl'O potencias de 4 de

-:: RESQUISAS NO REINO
UNIDO

}.EGIME ALIMENTAR DE

i�MBITO )IlUNDIAL
para criar-se o plano de

!.oção exigido pelo ideário
da Operação Pan-Amerlca

lIa, em boa hora lanç,ada
pelo Brasü, e pela "Alian

�a para o Pl'ogl'esso", ini
ciada pelo Presidente Ken

nedy, seria necessário pro
mover-se uma verdadeira

mobilização da opinião pú�
blica. Para traçar-se um

programa de longo alcance
{! bem fundamentado nesse

:oentido seria, segundo es
�es têcnicos, imprescindi
..el a realização de uma

Conferência Continental de
Meios Informativos, sob o

patrocinio da OEA e com

:1. participação de organi
zações nacionais e interna
danais de imprensa, rádio,
tt-'levlsão e cinema, além
das escolas de jornalismo,
:o:indicatos trabalhistas, em

llresas de publicidade, edi
tôres .

e Profissionais da
imprensa escrita e falada,

lO de maio de lOGO �

l_{hrushchev ·diz em Paris,
),a fracas.�ada Conferencia

ce Chefes de \ Estado, q'ue
�;Ill Traiado dc Paz com a

Alemanha deve ser assina�

00 dentro de 6 0\1 8 mrse�.

3·4 de junho de 106! -

;�llrushchev declara ao Pre

,;id(m!.e Kennedy, ?m Viena

flue a União Soviêtlca prc
tende fsforçar-se pela con�

dusão de um Tmtado de

laz Alemão. e que, se sell�

f'�forcos fracn"sa�elll. assi·

!"lará 'com a Alcmanha Ol"i�

(;nt.al um Tratado de Paz

r:lilaLoraL

Estio sendo I realizadas

;lCsqulsas no Reino Unid()
:' fim cc erradicar a "scra�

pie", enfermidade quasi
bempre fatal que ataca 0-

\'elha.') c cab,'as. Dois cien�
t.lstas britânicos. autorida

'ic:-: I\n "matéria. estâo che
t'mndo as pesquisas, graças
� subvenções do Depal'ta
'"I1ento de Agricultura dos
Sst.ado Unidos a institui
':ões &upel"vlsionadas por
a(luêl�s cientistas.

O Secrelário da A�l"icul
tura dos Estado Unidos, sr.
Crville Freeman, declarou

;'E:centemcnte que o "estu·

ç;o hn pouco terminado do

deficit mundial de n.llmen

t.<:.(}50 con"titui um primei�
rI) passo indlspensavel lln

relevância.

CC-OPERACÃO DO SIN

DIéALISMO

Recomendou-se igua!men
�� que os <;ind;· atos tn,IJ,.�

ihistas de teci,) o Conti

nente. represenü:,dos pela:.,
,.,uas maiores e.ltidades c:.�!.

grau superior, ou sejo, a

Organizaçào Rp.g"lonal In�

lcramericana de Trabalh,.·
uures 10RIT) e a Confe

:.Jeração Latino-llmerican.1
c4e Sindicalistas Cristãos

(CLASC) sejam cOllvida
oas a cooperar no grande
;,)Iano. Na realidade, a ex·

periencia' obtida com o

FJano Marshall demon�
I rou que o apoio dos tra
balhaclol'es sindicalizados
constituiu elemento alta
mente efetivo na execução
r"e planos de recuperação
/'conômica.

1),al0,

30 de setcmbro de'1040-
'T'ermll'a a ponte aél'ea
nliada, pl-oJongo com o ob

jetivo de estocar produtos.
Os aviões alL'!dos transpor
taram pam a Berlim Cci�
d(mtai 2.343.3i5 l.oneladas
CIO alimentos e outros arli·
(ws, em 277,26<1 vôo".

27 de maio dc-1952 - Os
i.llemães orientais cortam as

I'('municações tele!õnicas
er.tre·a Berlim Ocidental e

o!:- setores soviéticos da Ale

manha.
16�17 de junho de 1953 -

Levante na Berlim Orien
tal e em oU�l"as partes da
Alemanha Comunista. As

tropas e tanks soviéticos
sufocam a rebellão. Pl"O�
clamada a lei 11,1(1.rcia1 na

cidade,
27 de novembro de 1058 -

· ('nLido de auxiliul' a agri
";Jltun. mundial a forneceI'
um regime alimentar mil1i�

,;:,0. adquado. salutar e e�

r.uilibrado p�ra a popul:1-
c:r\o nllmdial"'. O SeCretario
treeman salientou que a

[·" ....a ��,..?, llllllHlial de j!e-ne."
�'<1S aJimentiC'ios em 1062 ê

c-mivalf'ntQ_a 3, ]lorcen'o
da pl"Oduç5.o anu"l rle lei

:'3:mais 40 por(;ento da pro

unção anual de feijão e er

�'ilhas e mais 120 porcento
ria proriueio anual de trigo
cJos E:otado Unidos. "0 que

podemo" fazer nos Estados
"0niclos para usar\nossa a

bllnd6!1cia a fIm de PJ'ocu
:',,1" preencheI' a escasse:,:

dlal ê auxiliar outms nu

r"''''� .\ I""lhnl'ar seus sis
"mas de produção e-eH"

buição de gêneros allmen
ticios": declarou O secreta
rio Freeman.

VEGETAIS DESIDRATA
;)OS

13 d.' agôsto de 1961 - Os

..'emães Orientais le\'nlÜam

barricadas ao longo da

ironteil"a en:re os dois se

tores de Berlim.
15 de agõstQ de 19G1 -

Os alemães orientais res

tl'ingem o trafego da Ber

lim Ocidental pal'a, o setol'

(,I·ienta!.

Cienti"tas do Departa�
menta de Agricultura dos
'i;stados Unidos estão aper

feiçoando um no\'o procefi.
::;o para desidl"Utaç� de ba

i.atas, cenoul'lls e outros ve

�etals, qu.e ficarão ein COll

(lIçõe,:; de serem servidos a

pós imersão em ngua duran
te a!)ena!:< cinco minutos.
O processo dá aos vegetais
uma estrutura poderosa
que 111es permite absorvere
rc 111 rapidamente a ág'ua
rm conseguência, o tempo
.'eeessário para cozimento
se' l'eduz consideravelmen�
te.

F'EDERAÇ,ãO
.

INTERAME
mCANA. DE MEIOS DE

DIVULGAÇAO Tud� indica\,. pois, que a

Federação Interamerlcana
oe Agéncia� de Noticias vi
rá desempenhar papel de
relevância nàs grandes
t:-ansformações economico�

I i;vite as 1!.lcJvenienoias I
I de última hor9, leve,seu o!
I tricic1(' p��a a reftlrma I

r 0.2 natal, (luaot" antes I
jr:.J. I
! Rainha d(. b,,;icle�.Is I
� - Rua: Cnnselt,airo I
t :!.f:l,fra, 1.54. I

Da agenda dessa Conte
l'i>ncia deverão constar, �------__'
como elemento básico, a

.. COMO t GOSTOSO
criação de uma Federação
Interamericana de Impren·
sa, Rádio, Televisão e Ci� '- _

nema; bem como a adoção
-de um código internacio�

�::da�:glll��"n::�o�m:çi�Ati-d d�:!'�;:f.���i�::f�i�;��� Ua i a es

liJtlma!o de Khl'ushchev
sõbre Berlim - a Berlim
Ccidental deve ser trans-

o Clil'É ZiTO ,�ociais pelas quais passará
o Novo Mundo nos próxi
mos dez anos.

f'Jrmada numa <'cidade li
-::'e desmilitarizada". den·
1'-0 de 6 meses,

artes · Musica
Sindicais 1\ óPERA METROPOLI

TANA VIAJA
A companhia de ópeJ"a

I\'�ctropo!!tana de Nova

York leallzou uma viagem
pclos E1ilados Unidos e Ca

I·ndâ dando 54 espetáculos
t'e nove óperas em dez cio

oades. Entt-e os cantores

(Iestacal·::tm�se Birgit Nils�

S011, Lconle Rysanek, Dora
Ihy K!rsten, Vlctoria de los

t,llgeles, Fl'allCO Corelli, Ri
t1mrd 'fuckel", Giorgio Toz"i
"Jerome Hines.
OPERA NO TEXAS

Quatro companhias lir!

(,�s se apresentaram em

<iuatro das principais cida�

des do Texas: Dallas, Hotls·
ton, S�lIl Antonio e FOl"[

Worth.
OBRAS DE COMPOSITOR
.iAPONf:S

A� obras do compositor
_�Bponês Toshlro Hayuzumi
fOl'am ouvidas durant.e;)
'1 l'mpol'ada de concertos de

llLlSlc::t contempOl'ãnea e da

r'llarmônlca de NOI'a York

Takelchiro Hirai, violonce

IJ"itn jnponõs, deu um con�

(trto na Nova Escola de

?e"qul�a Social de Nm'a

York,

""l''-S'T'T\"/I"L DE BOSTíf1\

I.u de Boston, Massachu

n.. ttS. apresentará a óper;).
'The '1 um of lhe Screw"

úe Benjamin Brittcn. A

,lhra baseada numa histó�
; �a de fantasmas dc Henry
,I,lmes, tem Pat.ricla Ncway
''0 no pnpcl principal. Tal1l�
bêm será apresentada a

..
',imeira audiçào mundIal

" "Anatol' de Arthur Scll·
�;tzJer em adaptação musl·

c, 1. A músIca c de Jacques
( lfenbach c os astros são
To.::an Pierre Aumont e Ma�

',sa Pavan.

MÚSICA ELETRON1CA
Mú�ila eletrônlcà foi a�

r·; escntada num COllcêrto
T f, Teatro McMI!liu da Uni

\'ersidadc Columbia em No·

'. a York. Inh-Oduziu um no

',-c, instrumento musical.

[·.'Ia.mado Sintetizador de
0, U1 RCA. Entre as obras

e ,,\'idas desi",acaram�se "Gar

·:.))'les" de Otto Luenlng
! ara Solo de Violino e Som

�"Iltetizado; "Leiyla e opa·
.. r-a" de Halim El-Dabh e
• F rolo�o da Criação" de

Vladimir Ussachevsky.
(�ONCERTOS EM
BTBLJOTECA

vulgaçfw da Operação Pan
lunericana e da Aliança
para o P;ogresso, e, final
mente dos planos e pro
gramas que concretizarão
os princípios teóricos des
�as duas cruzadas, Na, rea·
lidade, a conjugagão de
:odos os meios informati
vos democráticos do Con�

tinente, ,destinada a for
mar o ambiente psicológi
CG, é indispensável para
que as grandes transfor
;!Iaçõe:; econôinicas e so

élals ora planejadas se�

Jam recebidas com simpa
Ca e compreensão por tô
das as camadas sociais da
Amêl'ica do Norte, do Cen�

tIO e do Sul.
Seria entretanto interes

sante que entre as atribui

çôes da Federação em

aprêço figurasse a de e\'i

tflr notícias alarmantes ou

(IUe possam dar margem a

mal-entendidos, sejam elas

qltals fôrem, Aliás o Pre

:;idente Jãnio. Quadros do

Brasil, cansado de ler e de
ouvh' notícias tendenclo
��s, ine}:atas e provocado"
raso publicadas P01" emprê
,'-as nólcionui.s e estl"all!;ei-

SEMANA DE TRABALHO
DE 43 HORAS
A luta pela semana de 48

haras - 8 horas por dia -

çomeçou na década 1860
110S Est.ados Unidos. Varias
�illdicatos nacionais lal1�
�.aram o movimento que foi
levado avante pela Federa
ção Americana do Trabalho
f.AFL) depois de sua for�
mação em 1886. Por volta
de 1900 foi adotada por tra
balhatlores especializados.
}.ras foi só em 1920 que pre·
valeceu na industria IT'anl1�

:fatureira.

pela LeI de Padrões Equita·
tivos de Trabalho adotad;l
pelo Congresso em 1038.
Além de estabelecer um sa�

lário minimo para traba.
·.hadores que trabalhavanl
no comêrclo interestatal, a

,pi estabelecia que os traba�
:Jladores empregados P,),·
mais !1e 40 horas por sema·
1"'3 deveriam receber um�
vez e meia seu salário regu
lar pe:as horas depois dp.s
40. A dhninuição progressi
va d'l semana de trabalh·.).
�"m corte de saláriO, vem

sendo um dos grandes fato
res do crescente nível de v�
da norte-americano. Alên.
<lf seu impacto econôm!cç

"0 tamanho da maioria dos
acordos em lD61 provavel
mente se assemelhará aos

de I95to e 1960" com aumen

tos de saláriO "variando ti�
picamentc' de 3 a.5 centa
,"o" (de dólar) alêm de li-

berdades em beneficios adi

'---Ionais'·. A conclusão, apre�
fi.entada num relatório é

apenas um palpite c não
uma t;eclaração da "poliU
ra de negociação e objeti
vos dos sindicatos êste ano"

GRUPO ASSESSOR SOBRE
OPINIAO PÚBLICA

Entretanto, para que a;;

delegações da Conferência
não fôssem tomadas de

.

surprésa ao decidir sôbre
l:'Ste interessante aspecto
dos trabalhos, a Secretaria
Geral da OEA em Washing
ton decidiu convidar um

grupo proeminente de têc
nicos em jornalismo e pu·
blicidade para a elabora

ção de um plano básico
!ler<se sentido.

Fizeram parte desse g�'U

po jornalistas de vários
}:aises americanos, tôdos
altamente CI·edencla.dos.
Déle participou um brasi

leiro, ri Sr. Raul Lima, an·
tigo r�dator do "Diário de

Noticias', do Rio de Janel

TO, professor da Escola de
Jonlalismo da Eont1ficla
Universidadc Catôlicu. e

<4 autor de v:hios e:-:tudos �ô·

bre problemas de forma-

Mais um
fl'l'UnSCl'ito de o JOR
NAL DO COMÉRCIO.

c- fato não deixa de ter

'liuita significação. Mais

uma vez, comprova-se a dl1�

�'eza e a brutalidade sob

que trabalh_�m os homens

de ciência na chamada 'pá
trio. d::. Pl-olctarlado'.
As circunvoluções espa

ciais de Gagarln e Tltov

!Ião excluem essa realidade

Hlonstruosa; a tl'ansforma�

cão, em peca de uma poc\e�
rosa máquina estatal. ele

qualquer homem de ciência.

(!ue. pela sua prôpria for·

'!'I'I�dio r nbirtl\'o. -.,..1"" C' 111

Rio de Janeiro)
SEMANA DE TRABALHO
DE 40 HORAS
A redução da semana pJ.'

drão de 48 horas para '10

horas teve lugar dUrante ;).

âêcada 1930. Embol'U Os

,:;indlcz.tos contlnua.<>sc·m a

ser a fôrça orientadora a·

trás <io movimento, a nov::

semana padrão de 40 hOl'a';
foi impos�a pela Jll'imein
vez por regulamento legl-l!
- prinlfilro pai' códljlO!I Pl',)-
1111l1g:i!do� sob a Adl11ini..:

tra(,:flO de Rrellj)n:l<;:lo Na·
clonai em W33-J4, t: (lejlOl.<:
..

O cientista sovlêtlco, pre�
1'1io Lenine, Mljall Kotchko.
j�ediu asilo no Canadá. O
1ll0Mvo que o fêz escolher a

liberopde lo!, segundo in

formação prestada aos jor
nais pelo ministro da Justl�
ea David Fulton, o fato de
não existir na UP.:SS '!iber�

c-:eu ao trabalhador maie_.

c,portunidade e incentivo
para ampliar seus conheci.
mento sociois e culturais e

:er melhor vida de familh.
NEGOCIAÇOES EM 1961

Pesquisadores da AFL�
(':10 (Federação Americana
(,'0 Trabalho-Congresso de

Organizações Tlldll�trlnl�l.
1 l'vcntio a pre\'i�ão eln::; lH'

�och�yÕC,; p:n-:.:. este ano

cl1eg-uralll à conclusão que

,1"'. ,.__A

:3

(lade Intelect,ual",
Há dois anos. o cientista

ru�so preparou, em sigilo. a

mUI f\1gn. Afln�l, p';(11) ('on
... "(;'Ji-t_:, Ia, :1\\ p',l]"ti<'il"l:·. ('111

MonL'·l'al. d(; um r:Oll<;TCSSO
::ielltl1"ico,

•

,;�-;_::,:
,,-�- '

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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VIagem, as ln .. �O hs..

of
ESTADO DE SANTA CA- no cartono do registro ct-

,----- Achnm-ac abertas, até 7 de te o simules preenchimento .._- r

A
TARINA vil nos termos dos artigos

uovou.cro préxtmo. ns rue- ce uma. rtcna. que pode ser ...

V10 I
,TUIZ;O DE DIREITO DA 100 e 105 da lei respectiva

"A MODELAR" cri�i)r,> pnm o Exame de <'oliciladae.posleriormente

,,'�-.Jv>F'ESa"� Id.� I

VARA DA FAMILIA T� rertificando o escrivão os

setocão Prévia que prece- nprcsoutadn ou remetida SUCESSOES detificando o escrivão os

D E P o· C I 'l' O A�' P l' O
rtcrã :10 Exaure Vesl!hular ocre correio à Secretaria do EDITAL DE PUBLICAÇAO demais itens neces-ãnos e

J I A 1'1 para o cuvso de pruparncúo ru-üturo. A rtncumcntncão I DE SENTENÇA DE ABER� referidos no artigo citado
,', onrrctrn de Dlplotuata, rcrú cxtgjda npeuna qunu- T1:JRA DE SUCESSAO PRO- iuã. Decorrido o prazo para

�ara alugar ��lep�O!���S:��'��e:J��c����I� ��S��I:���.c�\�:�ri��le��:n�� Me S DE SE TEM B R o VISóRI;C::A:�RNARDO �:cu;�o i����:��iOa eP���:�
necessita mente. em revcretro próxt- �� f:�!e J:�!il:ea�!�a��tall� DIA 6 -

à����� �����n-;J ��i1�:nE��r.heneficio da Cam-

O Doutor Osvaldo' �:a f��:��� ;.;.��en;�o���=
E D I T A�-L

---

o Exame dI> aetccãc Pré s-er fixada ulteriormente. DIA 10 - às 20,00 horas -r r'csce de pncerramonto e elel- Arêns Horn, Juiz de nôpolis, 12 de março de

via para o referido Exame Quaisquer informações e çiío da Rainha dos II Jogos Abertos de annra Direito da Vara da 1960. O Juiz de Dirclto dn

vesuburm- -cauear-se-á no progrema, poderão ser 50- Catarina. Comarca de Florla- ;�.n Vara (as.) Euclydes de

dia 19 de dezembro, à mcs 'icitados diretamente ao DIA 23 - às 22,00 horas - Snirée da Primavera. com o nópoüa. Estado de Cerqueira Cintra. A fim

rua ]101"(1, nas cidades de rnstttuto Rio-Branco. no famoso conjunto de Norberto Baldauf de Pôrto Santa Catarina. na de produzir a referida sen-

Belém, Bra-dtín. Recife, Sal- Ministério das Relações Ex Alegre. forma da Lei, etc.. tença seus devidos e le-

vador, Rio de Janeiro, Be- rencrés. Av. Marechal Flc- FAZ SABER aos que o pre- gaís efeitos, nos ter-mos do

lo Horizonte. São Paulo c rtann, 196, Rio de Janeiro sente edital virem ou dêle artigo 47t do Côdigo Clvll

�Ô2�1����'��' filZ se mcdinu ��on���:aa�:i��·6�.m 4 Seja um Benemérito do (orpo Social

10 !ns!ilulo D. Pedro II.

EXIJA A
NOTA fISCAl
DE SUAS COMPRAS! '" E CONCORIM A�

gORTE'O� EM dUNHO E PElEMBRO

� SEU T�LÃO VALF, 1 MIL���J

JNRTTTUTO IjE APOSEN';'ADORIA E PF,""JGiES
Dos Empregados Em Transportes E Cargas
DELEGACIA ESTADUAL DE SANTA CATARINA

Faço público que, as empresas vinculadas a este Ins

tituto deve cumprir, para o reeottiunento de prémios de

vidas as taxas'", descontos. correspondentes :'t Tarifa Ofi

ctnt, constante da Portnr!n n.o ii. do Serviço Atuarial do

Ministério do 'rrabanio. Indúslr!a r Comércio. de 20 de

sctumbro de 1960, publicada no Dtárto Oficial, de 17 de

Outubro de HI60 às paginas 13515/13523.

Florianópolis. 24 de ngôsto de 1961

Adil Rebelo _ Delegado Esladual Mail". 296

EDITAL
INSTITUTO DE APOSENT_.\DORIA E PENSõES

D .!, E!�L!1regDdos Em Transportes E C".n�.as
DELZGACIA ESTADUAL DE �·ANTA GúTARINA

Dtt'IS.40 DE ACIDENTES DO TRABALHO

O Instituto de Apos{'n�ndo:'::t e Pensões dos Emprega
cios Em TrallSpOrte� c Cilrgns,

FAZ SABER QTJE. o d('srq'llo de 30';. constante do
!.!·t. 8, da Portaria cio Serviço AtuarinL do MinisLerlo do

T;·abalho. publicada no Diário Oficial. de' 07 de outubro

de 1!)60, é' destinado ii firma, p;\�adora e re"ponsáve! pelo
.�egurl) de seus empregados vlncul,ldos no lapetc, na forma

da legislação \'1f!;CllLe.
A ISCl,ção, é pois, Ila fOl'lI1a dJ. Lei. concernente il�

empresas segul·"ctol"a� de seus Cl1lll\"(';!l:ldo.�.
.

Plorlan6poiis. 05 de a�osto de I%L
Cllrl().� ,I/bcr/o dflõSil"a � l\lat.l'. 2.790
Chefc Divlsiio .!\ridcnte do Trabalho

Adil I:coelo - DeJe!!,:ldo. Esladual Matr. 296

I--------------I
1 DUNLOP, o-pnl'u que vale pol 2. 1

RAINHA LAS BICICLET.\S - RlI, . Cons. l\lafra, 154 J
(--------- -----1

VENDE·SE
As casas :-;il:1S as t"ua� Tlrlldrntes, 21 e Joã, Pinta

21, 23 � Conselheiro Mafra, 9

Tratar à rua Felipe Sci1l1lic1t, 42-A,
I 1.0 andar, _ Fone 30',03

\
\

, . ----- -

(

VOE PELA
'\ A Dircçe'ío dLl. Usina de Ben�fi;:ia1l1ento

�_d'é Leite dCôta Capital, torna públIco que fica
��:._sem-efeito � Edital de ;] de agosto hoje findo,' L;. r7�

que chamava conconente ao fornecimento _

de leite iI população de Florianópolis.
O as:;;unt.J vai ser reexaminado pelo

Conselho SupcJ'i0r da Autarquia, após o que
serão tomada::, as providênci<:ls cpnvenienLes ...

Ficam, assim, os :::;I'S. Concorrentes avi
sados desta decisão e eerlos de que, em outra

oportunidmlc, terão amplo conhecimento de
novo edital, se fôr o caso.

Flot:ianópo!is, 31 de "gôsto de 1961.
Dr. João Demaria Cavallazzi

DlRE'fOR

--'__ .

, ;;'

U1'ONARA HI - FI
DIt. L.lI. U R II

Cl:nica
DAURA

G e r a Io mpihllr arnhieute ('001 .. -nelhor música.
RUA '0,\:("I p ..J'p..... _ "'tRRf;U 00 H07"EL ROYAL

------------�---_

Lei;:j Re\'ista Luso-Brasileir:;l
SENSACI()NAL - NüVID,A:JE -

MAGNIFICA

á Venda o terceiro nÚm€10
--_._-_---------

Usina de Benefic;amenlo de Leite
AVn O

- - - M.E D I C O - - - -

):o..�p(!eI3'i.t·a �m n.úléstia de SenLJ.orli::: e vIas uri
r1··la�. Cura rr.d. 'ai das infece;:ces agudas e cro

nlc_.'i, do -paré·he. O"enit.o-urinâ�io em ambos os

"exos. Oorn<;u! do aparélho Digestivo e do sIste
ma !'en·oso.

tfOl"àr.o: das 10 'tS 11,::;,1 horas e das 14,30 L3 17,00
horas. COilsultório: Rua Saldanha M�rlnho, 2
1.0 anel .. •. (eSq. da Rua Jo.H.O P!nto)'- Fone: 3246
R"'sidência: Ru3. Lacerda Coutin�o, n.o 13. (Ghá

rara,do Espal�ha) _ F'one: 3248.

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

Di·a. tVA B. li.

BICHLEm

Dr. Walmor Zomcr
\i�rdil

("r,l:_,mad'l Pe!'!, F'aeuldd'd�
Nne;,.vnal de Medieina da

I.l1Iiversidadt do B'rtU!i!

li:x-il.terno por c')ncursn da
Malernidade-Esc,)la. (S�rv!·

1.;0 ao prol. Octàv!o n.o_,.

ur!p,"ues Llma). Ex·lnternu

00 1:jerVlçO ne Cirurgia UI)

:�')sp!tal l.A.P.E.T.C. <ia ltlO

oe J�nelr0. lvIé.11co da tio::!

;'I-.;al de Ca"ldade e aa

Maternidarle Dr. CarlOs1\1 11: D I C A
CLlNICA DE SENHORAS

E CRI..tNÇi�S
Atende dlárlamente:
Das 14,OU às 18,00 horas'
";onsuItÓI;.J: Rua Ccl.
Pedro Demoro, 1553

E .. t.rclto -

PARTOS - OP'ERAÇOtr.S
DLJEN-:;:AS DE :'5EN�iORI'S
- F".P,TO SEl'.1 DO� pela
metcjo psic:J·prolilatfco

Crmsultó:-iu:. Rua João Pin
to n. 10 - d:.s 16,W às
hl,OO horas. Atende com

hOras rr.arca:.\as. 'relefol:.e
3025 - Resid:5ncla: RUI\
Genflral BlttenCC":l:t n. 101

Troque suas Notas até o dia 30,íe novembro de 1961, nos djversos Pastos do 'fraca da Cidade.

NOTA: - São vHlirlas para n próximo sOl'tci 0, as Notas expedidas durante o período ele

1.0 p� DEZEMBRO DE 1960 A O DE NOVE!VfBRQ DE..
'
"".,""'�\_,'

'14' _� ;'",�I,j,

e para que chegue no CI)�

nhecimento dos tntcrcs-
conhccímento tiverem (ex

pedidos nos autos n.c 731.

registrado às ris. 25, do

livro n.o 4, de sucessão

Provisória, em que e reque
rente Ana Haendchen Sch

ramm. e requerido Bernar

do Schraram, que se pro
cessa perante este Juizo de

Direito e Cartório da Fa

mília e Sucessões) ,. que

por sentença deste Juizo,
"m 'seguida transcrita, que

produzirá seus devidos e

legais efeitos seis (6) mê

s!'!s depois da publicação
do presente edital que se

orá afixado na sede dêste

Juizo, no )ugar de costu

me, e, por cópia .. publica
do no "Diário Oficial do

l!:stado" na forma da lei.
foi determinado a sucessão
provisória de BERNARDO

8CHRAMM". Vistos êstes

���OS:aêll��c�en�tas:�er::� \ Dr. Hé:io P!lxoto

�:%�:;��ãOsedt�������::e d: Àdvo�'ado
seu marido Bernardo Sch� l-i.eE!iênclll - Alamf�a

ramm. o que tudo visto e Ad')lt'u Konder. 27 _._ Cfllxtl
C'xamlnado e tendo eml vis- Po::,�aI, 406 - telefone 2"'<12.

ta qu� a re(]uerente�provou F,crltórlo - J?.IJa Felipe
o seu Interésse na pedida Sch'-lidt, 37 - 1.0 unaat -

dpclaraç'ão de auséncla: !'Ial"'- 4

Considerando' que ficou Consultórlú: - Rua Victor

provada a ausêncln ale- ,\1:e!rl>les, 24 - das 4 às fi ns.

g-ada com publicacão dos ?esidência· - Rua Santos

('ditos: Considerando o Saraiva, 470 - E""relto.

�l�a�sUl��ep�::a��ut�s a����= ,'_'o_n_,-_,_-_23_-'_'_'_63-e7.
da de Bernardo Schramm VEHOE - SE
(,8PÔSO da requerente e no

meIo rumdorn esta para os

efeitos de diz·eito. Expeçam
�,e editais de notícia desta
clecJal'nçuo c deferimento
da curadoria com prazo de
6 mêses. Inscreva-se esta

sados e ninguém possa ale

gar conhecimento, digo.
ignorância, mandeu expe
dir o presente edital, na

forma da lei. Dado e pas
sado nesta cidade de Flo

rianôpolls, aos vinte e três
(23) dias do mês de março
do ano de um mil nove-

:,entos e sessenta e um

(23/3/1961). Eu,
"gscrevente Juramentado, o

datilografei, subscrevi e

assino. E eu, Julio Cam-

100S • Escrivão da

vara da Familia e Suces-,
!lões, o mandei datilogra
far, e conferi �ubscl'evl e

assino.
OSWALDO ARÊAS

HORN Juiz de Direito da
varà da Familla e Suces
sões.

,lenl�p�Se o Salão Brasl:,
Ins'_itut,) de B=leza, com óti
ma l'requencia. 'vendp-se,
também, sô o ponto. 1v'Iot!

W) de mudança. "RU& dos

Ilhéus, n .... 2. Tratar

Ivcal.

.1

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o E�'7'ADO "O Mais i!ntigo Diáfzõ ati ,sa:lt,a. pt;Lt�ri:�': ,( j _

'

,

' • T�QlNA
LIRA T. (. ..... SETEMBRO ..... DIA 6 -- 20 HORAS.,. GRANDE "SOIRÉE" COM DESFILE DE BROTOS. �M BEN�FICIO D"CAMPANHA NACIONAL '. (ANCEI

CíD�UeDleDál'Ío �o Município uma R��8IUÇãO Prefeiturll Muni' al
� � .�. N. ,on,u,!.��l�!�a�o pais sobreleva d FI

· r

,-
\

e 90010 gs um forte anseio geral para quo! as causas se resolvam em e orlaDopu I�·U U paz e no respeito às normas fundamentais da democra-
-

I \
\

A vida da nação sofreu um impacto 'tremendo
-

em tô-
.

'\
'

,

'

PROGRAMA: 9 A 14 SETEMBRO DE 1961' 20 horas - Sessão solene 'na câmara das as 81LaS atividades. As iniciativas e empreendimentos O E P A R , A M 'E N TO D A F A Z Ex 'A18 horas -

���:�:ldes�fer��:�alí:t�c:�,- ��:s�d�;��e���l:e�oan:!= estã�:��'::e�!i:��s�ac:��:��l:e s�������. os seus erettos. Movimento da Tesouraria, em 13 de Maio de 1961 ,

.

���dida�a:pr������;i�:n�:� .:��,sr� ��ve;�:idorE�:ã��� �:I�n:�����da:S c:n�:c���i�l� ��:�m��t�e��' �e�d��t��� s.aIdo do dia l:E��=�T�i 7.163.466,70 PAGOONTOS \do V FESTIyAL DO MATE. Schmidt, bem como à Do- merciam com produtos alimentícios. � Receita Orçamentária Despesa Orçamentária
22 Hora;; -- Inicio do I. Baile do V na Elmy W. Mayer, auto- Todavia é digno de registro uma promoção de ven- Arrecadação 65.148,70 Ser1. de Utilidade Pública 8.000,00

F'eativnl do Mate, Clube res da letra e música, do das que é, verdadeiramente r evolucíonána. Uma preme- Depositante de dinheiro 1.462,20 Encargos DiversoS 48.550,10
Canoínhns. Traje: Passeio Hino de Cnnoinhas: ao ção que tem por base a quantia de 1 cruzeiro de entrada. Conta de Depósi�o 25.000,00
DIA 10: Dr. Leones Greipcl, tdea, Uma-entradinha que é apenas para assínaljir a revolu- Depositante de dinheiro 125,00

6 horas _ Clarinada pela Banda de lizador e CO?st�uto� do cíonái-ía característica da inovação comercial. Credo Esp. Dec. 125 4.000,00
Música',da Policia Militar. monumento aos pIOneIras. São alguns milhares de ternos, das mais finas conrec- Balanço 7.144.4D2,50

8 horas _ Saída da procissão da Homenagem aos ex-Pra, cões E:' na mais bela padronagem. São ternos que constí-

Igreja Matriz rumo à Co- feitos de oanomnaa tuem realmente a expressão máxima do bom gôsto e.a

una de Santa Crua. Ohe- DIA 12:
. da mais alta qualidade. São os famosos ternos Sparta -

gada: Canto do Hino' de 6 horas - Alvorada pela Banda do �:r:iM-:;-d��;�el��d�:�teq:�::�:i����Oe�e ���d��:�r:��:;�
�l:�l�����::ão 1�:Ug�:(��� ���nà���.S���a c::z2�eU�:: tradinha simbólica de 1 c._'_"'_"_m_._' _

Monumento. Missa com a com a cooperação do Exél'-

presença' dos Revmos. cito.
Bispos Dom, Daniel Hos- . 9 horas - Visi':.a oficial aos túmcros
Um e Dom AJonso Níe., de l�rancisco de Paula Pe,

hueg, Sermão pelo Bispo reira e.. Major Vieira, prt-
Dom Afonso Niehues. Fi- melro Prefeito de oanot.
nal : Discurso pelo Gal. nhas. Otadot: Dr. Ciro
Alfredo Gomes Sapucaia. Ehlke.

11 hora., - Chegada de S. Excia 10 horas _ Desfil� da Banda de Mú-

ooveqnadcr Celso Ramos: sica da 'Pottcta Militar, es-

Recep'ção na Prefeitura colares, assectecões des-

�::�Ci�:l; Cid:��.re;�cu:�: ��:t�::s'de Si����::�o�:s:�= ���I:e:��: Ul�:hA���� ��li���l��.���liS��e a��:���s'�
do Prefeito João Cclodel. do em frente ao palanque r.ha) - No dia 17 de Junho sua "ia'!. pela ,li�)t'n'dade ro .

11,30 hora.'} � I.-\,bel·turfl- da Exposição oficial (praça Lauro Mul., comemora-se pela oitava ram discriminados e difa-

Agro Pecuária Comercial ler), c cs:ationamento na vez o dia em que os operá- mad ....s.

Industrial. Orador: Al- praça Emiliano Abraão rios do sector soviético de Numa declaração gover-
rreco de Oliveira Gnrctn- Sejeme. Berlim, a antiga capital da namentát o Chancele- e e ..

do. 11 horas _ [naguraçâg (ia monumen- Alemanha, se levantaram

13,30 horas - Inicio da tarde espor- to aos pioneiro:; de Ca; contra 'a pot-ência ocupante
tiva, Partida final entre o ncinnes e busto de Emi- e contra os seus lugar-te-
selecionado Cancinhas e o liU110 Abraão seteme Ora. nentes alemães. O motivo

Coritiba F. C. ,(Estadia doreS: Dr. Orty de Maga- visível da revolta 'foi o ele-

"Alinôl' Vieira oórtej; Ihâeg Machado e Dep. Dr. vamento das normas de

19 horas _ Rejreta pela Ba11da de Moldo Carneiro de carva, �����I�Z v!�cÍar�i�:�s �:;õoes�
�aús���ç��:u���C�u�!��.tar, 15 horas _ ���'UgUraçãO do Asilo de

desta revolta sem armas

20,30 horas - Banque�e ofereCido às Velhos' "Dr. Lourenço Ro- ��n!::; �;�:�:d:��z� i�:�.�.

��t�r�,�l���n���.tan�:�d��� l�:��m �al��:e1i'\Jn��m;� 'trerecêc com o regime au-

DI:' Joª,o Ro(ll'igues de Santo Antônio de Canoi_ ��ri�!r!�da� :���{:n�: l�����
Araújo. nhas. Orador: Dr. Harofdo dade e as medidas coel'citi-
Brinde ao exmo. sr. PIe- Ferreira.
sidente da Republica. 0_' 17 horas _ DtisUle das Rainhas e Prin

ntdor; Dl'. Zenon MalT �cêsas (praça Lauro Mul-
t:hitski. ler). Coquetel de enCerra_

l','ui.w.Úpult.:i, _ i.I/9/l!J1J1

/

22 horas - Início do II Baile do V

Festival do Ma�e E·!eição
e coroação das Rainhas do
Mate do Brasil, Paraná,
Santa. Catarina. Homena_

gem à Rainha do Cinquen'
tenário e as Rainhas do
Mate. Orador: Albino R.
Budant. Local: Sociedade

I Beneficiente Operária. Tru
jc: Pa::;seio. Orqucstra:
Banda da Policia Militar
DIA 11:

.

10 !horaS _ Visita ofiCial á. erveira
Imater. (Rua Getúlio Var

gas). Oferecimento de una

te 'gelado. Discurso pelo
Presidente da CooperaUva
do Mate, ::;1'. Miguel Pro'

copiak
11 hora::; - Inauguração do monumen_

tO do Rotary Club de Ca

noinhas na praça Dr. Os

valcio de Oliveira.

i2 horas _ ChurraSCo de confraterni'
zação entre os bolonistas
de Canoinhas. Local: Séde

do Tiro ao Alvo de Canoi
nhas (Água Verde). Jogos
<le bolão entre as equipes
locais e' os bolonistas visi

luntes, na sêde cta mesma

sociedade (Água Verde).
14 horas _ Abertui'a e visita à Expo_

siçãO de Fotografias e Ob

jetos Raros'. Local: Asso

t.:iação ComercÍ<tl e Indu.�
Ll'ial de Canoinhas.

15 horas-- 1naguração do Centro de
Pesquisns Educacionais de

Canoinhas (CEPEC) Ora_

dor: Dr. PaulO Peregrino
Ferreira.

16 horaS _ Conferência !lo CEPEC,
pelo profesSOi' t:iograndell
Se Nelmo Luiz Schumacher .

17 horas _ Campeonato do Cl'iimar

rão. Local: Associação Ru

ral de Canoinhas·
17 horas _ Execução d� músicas po..

pulares pela Banda, de

Musica do Ginã,sio San�a

Cruz. (Coreto da praça
Lauro Muller).

men�O tlPÓS o desfile.
20 horas - Cantos Orféõnicos,' Pelo

C"oral Canoinhense. Local:
Séde da Sociedade B. Ope
rária

22'horas - Inicio do Baile de Gala na

Clube Canoinhense. Passe
da nova diretoria e apre_

sentaçã.o das debutantes
do cinquentenário. Traje:
Gala. Orquestra: King's de
Curitiba.

_ Bailes nos demais clubes.

DIA 13:
10 horas _ Gincana (praça Laura Mul

ler).

14 horas - Desfne das máquinas agri_
colas do municipio, par_

tindo da Associaçâo Rural,
e percorrendo as pnnci
pais ruas da cidade, tendo'
á. frente a Rainha do Ci�_
iquentemirio, e percorren
do as principais ruas da

Cidade, �endo a frente a

Rainha do Cinquentená
rio, e demais Rainhas

presentes.
17 horas - Retreta (praça Laura Mul

ler). Banda do Ginásio

Santa Cruz.
- Entrega de prêmios na

palanque da Exposição
(Associação Rural).

20 horas - Teatro, no Salâo da Co

munidade Evangélicu.
DIA 14:
Pela manhã: Visitas aluga
res pitorescos da cidade e

interior, bem como estabe_
lecimentos de ensino, co

merciais e industriais.
17 horas _ Encerramento da Exposi

ção. Orador: Dr. Joao Co

lodet.
19 horas - Te Oeum em ação de gl'a_

ças Pela cinquentenário.

Presença, de Coros Orfeô
nicas.

Dr. João Colodel - pre§'lqente.
Dr. João Rodrigues Afáujo _ Membro
Alfredo ,de Oliveira Garcindo

Membro.

A RAINH>\ DAS BICICLE

TAS, fl�em de '1m compl:
to serYico de reformas,
pínturas: concp.rtos, soldas,

conta também agora com

um perfeito sel'vieo ele

V:lLCANIzAÇJiO ele pneus
c câms.ras.
RUfl: Conselheiro lO::ufra,

154,

Renê Pires . Machado e Marília

Gomes Machado
p"rticipam aos parenies de SIl<lS

de sua rilbinha Cristina

de Saúde e Matenede ,;ião Sebasl-ião.

Deram a vida
pela liberdade

1'1 .uE JUNHO O "DIA DA UNIDADE ALEMA" - NO

SETOR SOVIÉTICO DE BERLIM FALA-SE
DE UMA "PROVOCAÇAO"

bordinada âs diretrizes da
ideologia marxista na sua

feição soviética; caracteri·
�â-se por uma burocracia
administrativa total, pela l;',ães, a opinião púb:lca na

falta de direitos no indivÍ-, Alemanha Ocidental não
sofreu alteração illguma.
Ninguém deseja que f:e re

pita a revolta sangrenta.
Corttinua a ver-se ('\ único
euminho viável numa solu

ção pacifica do problema
�.lemão. A circunstância de
o Govêt'no da Repuhlic-a Fe·

deral da Alemanha ter de
clarado o dia 17 de Junho

feri�do nacional e "Dia da.
Unidade Alemã" não repre
senta uma provocação ou o

lomento. de insurreições na

}:arte comunista da Alema

nha, mas é apenas o simbo·
10 de que não se esquece
ram aqueles alemães que
lJagal'am com a sua vida o

\ieu amor à liberdade.

de Berlim a numerosas ci·

dades da zona soviética.
Chegou até mesmo a agitar
uma grande parte da po

pulação agrícola. Em toda

a parte a população exigia
eleições livres e secretag e Form? do ,)pla Edcola de

a demissão dos dirigentes Hedicina e-Ch urgia 10 Rio

do regime comunista. Os ��s���aiirda �:;��g�r� g�
operáriOS expulsaram fun- Maternid3.de Clara Bas�
cionários do partidO do es- baum _ Da Maternida.de
tado das suas repart;ções, Mãe�'?obre.

queimaram processos; de- D:si�e���3��� �O:�.:g
3armaram :'policias popu- _ Cl.:tUR(HA.
]ares" e libertaram presos IJonsulta: U''l.te''''l:dade
politicas. Ca.;;�Ià��y��a., ��lt�_�:n:u�
é, !��a i;:��u�!�l o�i:�;�:� �,ninr. 52 - Tet.: 2235

alguma, foi reprimida com

as armas depois dos seus

pri�eir(Js êxitos. Blindados
soviétICOS e unidades arma

das do exército da zona so·

viétiéa abriram fogo e llU

meroscs onerários' alemães
deran, � s�a vida·na luta

Ma��stl'ado aposentado.
pela liberdade. A consequên Advocacia em Geral
cia d:). revolta foi uma au-

bsc. e Res.: Rua Sald!)llha
têntica onda de detençôes Marinho, 2 _ apt.o 301
c uma série dI'. fusilamen- (esquina João Plq.to)tos. Os dirigent<.'s da zon>!.

__-----

�ovi&t1ca da Al8manha de

signaram a revolta. na sua

li!:gu:'1gcm pro);agandistic".
(:e "01:1'::< de provocadores c

eh, fascist,as ele pj
estranhéls e doo:

:;eu.s ajudantes deis mono·

.....as do regime nQ.S domíuios
político. económico e cultu

ral. Até hoje toda a vida
r;a zona de ocupação sovié
tica da Alemãnha está su·

duo, a expropriação pro·
gressiva das empresas agrí
colas e artesanais e pela
restrição constante da es

fera individual em todos os

dommlOs

Na manha do dia 17 de

Junho de 1953 os operáriOS
que trabalhavam na cons

trução da "Avenida Stalin",
que pretende ser a "artéria

imponente" do sector sovlé
tJCO de Berlim, abandonrt
,am o trabalho em sinal de

protesto e deflagraram uma

série. de demonstrações de

todo o operariado. Procla
mou-se a greve geral e a re

volta propagou·se ràpida
mente do sector soviético

"

di:J.

lOU nust ; 11.",.: "A:i ce

monstrações dos operànos
do sector soviético de Ber
lim tornaram-se urna grau
ae manifestação do desejo
da liberdade do povo ale
mão da zona soviética e era

Berlim. Esperamos qu.c nin

ruem se deixe arrastar a

-r- �nsensatos .qUe pus
sa l'r,por em pengo a Slia

vida e a Slla liberdade. A

'.'ida na parte da Alemanha

pl'!v:lda da libcl'dad.<) só po·
ele ser alterada por um �es

tabeleclmento pacifiCO da
unidade da Alemanha em

plena liberdade".

Apesar de todas as acusa·

ções lançadll;s contra o GOM
"cruo de Bonn pelos diri

gentes comunistas, que do·
�l)inam 17 milhões de ale·

DR. HOLDEMAR O.
D:t:MENEZES·

ADVOGADO
Dr. ::::an:ídíiJ cio

Amará! e Silva

crs 7.230.077,60
DISCRIMINAÇÃO DOS SALDOS

crs 7.230.077,60

Na Tesouraria .

xm Bancos ..

"'''' .. 7.144.402,50
4.413.920,80.. :::. I ..

crs 11.558.323,30
Prefeitura, do Município de Florianópolis, 13 de Ma� de 196i.

Movimento da Tesouraria, enn 15 de Maio de 1061
Saldo do dia 13 (em caixa) Cr$ 7.144.402,50:�

I RECEBIMENTOS
.

PAGAMENTOS

Receita Orçamentária Despésa Orçam.entária
Arrecadação 168.228,50 Administracão Geral 1l.60ü,I..J
Depositante de dinheiro 433,40 Educação PÍíblica 4.200,00

Servo de Utilidade Públíca 16,655,60

-'<2�' ���:�ç:sP. Dec- 125 7.27!:���:��
----ll,"" U .• ,.t'; ,.

Cr$ 7.313.064,40
" .

crs 7.313.064,40

Na Tesouraria .

Em Bancos- .. ··

"

7.279.108,80
4.413.92.0,80

c-s 11.693.029,6 ....

. Prefeitura do Município de Florianópolis, em 15 de Maio de 1961.

Movimento da 'resourana, em 16 de Maio de 1961

Saldo do dia 15 (em caixa) crs 7.279.108,80' �_
RECEBIMENTOS PAGAMENTOS

Receita orçamentária Despêsa Orçam.entAria

Arrecadação
Depositante, -de dinheiro

318.6Ó7,70
92.456,90 Exação e Fisc. Financeira

Saude PúbliCa

Administração Geral 23.612,00
15.600,CO
4.600,00

180.480,00
1.124.284.20

48.344,60
3.000.00

Serviços Industriais
Servo de Utilidade Pública

Encargos Diversos
Credo Esp. Dec. 125

Restos a Pagar 1.184.785,00
180000,00

4.92Ú67,60
Fundos Disponiveis'
Balanço

� '(.690.173,40

DISCRL'WINAÇÃO DOS SALDOS

Cr$ 7.690.173,40

Na TesourarIa

��n�s.
4.925467,60
4.593.920,80

CrS 9.519.38õ,40
PrefeitUl;a.. �o MuniC�:)iO L:e Florianópolis, em 16 de Maio de 1961.,

< fI.

Mgvlmento .da Tesouraria, em 17 de Maio .de 1961

Saldo dO.dia 16: (em ·c·alxa) Cr$ 4.925.467,60
·1

RECEB�NTOS PAGAMENTOS
.- Rec:eita Orçamentária.

Arrecadação 258.934,10
Depositante de dinheiro 6.865,70
Movimento de Fundos 1.009.830,00

Despesa Orçam.entária
Administração Geral

�

24.645,00
Educação Pública 42.340,00
Servo de Utilidade Publica 38.700,00
Encar.gos Diversos 21.917,20
Restos a Pàgar 17.750,00
Conta de Depósi�o 114.830,00
Fundos Disponiveis 150.000,00
Balanço 5.790.915,2'0

Cr$ 6.201.097,40 Cr$ 6.201.097,40

DISCRIMINAÇÃO DOS SALDOS

Na" TesOurarià ..

Em Bancos ...
5.790.915,20
3.734.090,80

Cr$ 9.525.006,00
Prefeitura do Municipio de -Florianópolis, em 17 de Maio e\ 1961.

""';! __.......AI
Movimento da Tesourar;a. em 18 de Maio de 1961

Saldo do dia 17 (elll caixa) Cr$ 5.790.915,20
RECEBIMENTOS

Receita Orçamentária
Arrecadação 268.19'!,30
Depositante de dinheiro' 8.253,60

PAGAMENTbS
Despêsa Orçamentária'

Exação e Fisc Financeira

Educaçã(> pÚblica
2.818,80
9.000,00
68.101,00Encargcs Diversos

Servo de Utilidade Publíca
Cred. Esp. Dec. 125

Restos a Pagar
Conta de Depósi�o
Receita Grçamentária

41.627,00
3.900,00

110.784,00
3.600,00
444,30

Depositante de dinheiro
_._

�.---,.., Fundos disponiveis
�. _

.... ,l. BalançO

Cr$ 6.067.363,10
D1SCRIM:INAÇAO DOS SALDOS

250,G"ll
200.UOO,OO

,5.626.838,00

C\$ 6.067.363,10

5.626.838.00

3.934.090,80
Na, T�souraria .

Em Bancos',.

:M. C. DE FREl'j'AS
Chefe Servo OOlltrôle

.'
Prefeiturá do Município oe Florianópolís. em 18 de Maio de HJ61.

. r

I R�inha. das Bicicit'�v.s I
I Pners"e CanHlt·US I
I DUNLOP, i1ã... tem 1

: �ua�sl�(i.: Con::;ell".eü(' \
I Mafr.a, 1�::. ,ú,."". " "' L,....:.,_:.'-'>y"'."""','�"'.,.. '--":""".'."'!':"'''_!f<.•''':,:,.�\'''-:,'.''''';;.:,,..............;,.""._;'.;:;._ ........:;.... ...;;D,;;iL'.;.'t.;.O,;.·..' ..,.�,;:-."';:,.-2':.:i..;"'fi.=;:::;._..

MARIO LóBO
Te;:{"Jreirn

1'[S1'O LUIS CARVALHO

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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(Campanha de Mais 1000 Assii1antes)

AproveiteI'

-----_._ .. __ ._-_._---

7'

,COLABORE COM O MELHOR DIÁRIO DE SANTA (ATARINA E RECEBA JOR nAl 5 MESES DE BONIFICAÇÃO,
\.

UUNDO AGORA SUA ASSINA TURA, UA VALERA ATÉ 31-12-62. AQUI,NA CAPITAL PROCURE A

NonA G�RÊNCIA OU NOSSOS COUElORES. NOS MUNICíPIOS DO INTERI�, �EMETA cr$ 2.000 (DOU MIL (RUZtl�Ol) EM. CHEQUE OU VALE POSTAL.

PANSEXOL "M"
T ó n I c o neuromuscular

que rejuvenesce d.mdc r'õr
ca, Vitalidade, Virilidade e

Vigor'l
PABSEXOL '�F"
F)"igidez, msurtetêncra

ovariana, cbestdade ou ma
greza exee. ,<IV,I. perturba
cões da Idade crítica. e tô
das deficiências de origem
glandular na mulher.

Dr. Hélio Freilas

Médico da Materni
rlarl� Cermela Dutra
DOENGAS DE !::lENHORAS
PARTOS - eIRCRGIA

CL/NICA GERAI
Ondas �IITtas .....:...

'F:lclro-coagulaçáo

MOTOR DIESÉL
14M.P.

Vende-se 'I'rntnr a rua

7 de Setembro n.? 5.

Bar TOUREIRO Nesta.
.

3 9�Bl

Dr. Ayrlon Ramalho
CLtNICA DE CRIANÇAS
consurta-: Pela manhã

com hora marcada pelo
telefone 278B.
Ã teidc, ons 15,30 às 17,30

horas.
Coru.lÕ!tó"lo: Rua Nunes

1.1ach::.do, 7 _ 1° andar_

Resid§ncin: Rua P�ClU

Roma. ôj:; - 'D.,!j:.f"ne 2786.

Música e Romance
Qualidade e máKima re

I'lslêncla, caracterizam as

blciclelas HXCELL - RAI

NHA DAS BICICLETAS
Rua: Conselheiro Mafra,

154.

1-------

Sem Omnpromisso
.l\ntes te fazer su!ls
compras de peças para
t!cicletas, Visite ....

Rainha das Bicicletas
- Rua: Conselheiro

Mafra, 154.

C-O S I N H, E I R A
Para auxiliar de cosinha de restaurante,

precisa-se a Praça 15 de Novembro n.? 24.

VENDE-SE
Lrna r..""!.3quinE de filmar de 15""mm marca

"GIC'\ para lj m de filme marca r-ancês.
Ver e tratar a rua Santa Luzia 25:5 ou

pelo te], 3530.
"

EMPREGADA
PRECISA-SE DE UMA EMPREGADA NA RUA LUIZ

DELFINa N.o 24.
' .

TRATAR NO MESMO LOCAL.
---_._---�--------

DR. ,GUERREIRO DA FONSECA
OLHOS - OUVIDOS - NARIZ _ GARGANTA
Consultório - Rua João Pinto, 35 - Fone 3560
Resídênetz, - Pellpe scbmídt, 99 - Fone 3560
Consultas - tias 10 às 12 e das 14 is 18 horas

Receita de óculos com Equipo Bnnsk - toude.

Exame de ouvidos - nariz e garganta com

EQUIPO ALJ1;NOL rüntco nu. Capital)
Tr...-tamento das Sln');;!tes pe:o Ultras;:;m.
Operacâo de Amígdalas 'Por processo moderno.

1 - - -' - - - - - - - � - - - 1
i . DUNLOP I
I Os pneus DUNLOP oferecem qualidade c rcststêncie. !
\ RAINHA DAS BICICLETAS - Rua cone. Mafra, 154 1
1------------,--1
--------------

PAPEL TAMBÉM E' COMIDA
Enquanto a justiça sociat não chega, vamos prat.lcar

fi. caridade. E façamo-la de maneira récn e prática. Basta
juntar as revistas e jornais que ternos em casa e entregar
tudo aos Cruzados do COlê!;IO catarmense. ties trensror
marão tudo em dtnbeíro.

E com o dinheiro comprarão comida para os pobres
que êlcs sustentam,

Nosso pedido ê c:rlgldo, principalmente, às s�nhoras

mães e donas de casa.

3 kg de jornal ou revista - 1 kg de açucar
12 kg de jornal {lU 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
c ainda. sobra

Como ê valio30 seu auxilio! ColablJ:-e conosco. Com sua
boa. vontade, conseguiremos amenizar o sofrimento de
multas pobres. 31/8

-L E I A

o PRISIONEIRO DA MONTANHA
O RCMANCE MAIS 'FASCINANTE, FATR.IóTIr.O E

CONSTRUTIVO QUE JA SE PUBLJCOli NO BRASIL.

1--...:-----------1
I DUNLOP, o pneu que vale por 2 I
I RAINHA CAS BICICLETAS - Rua: Cons. Mafra, 154 I
1--_·_-----------1

Dr,. Henrique Prisco
I

�arljdo Social Democrático
DIRHÓRIO REGIONAL

C O M Y N I ( A 'ç Ã O
A Mesa Diretora do Partido Social De

mocrático comunica aos Senhores membros
do Diretório Regional que a reunião convo

cada para o próximo dia 1 de setem1:ro, foi
adiada para data a ser oportunamente . mar
cada,

1Clorianópolis. 28 de agosto de 1961

'Serviço Social da Indústria

VENDA DE VEICUlOS

Paraíse'

Médico
.

OP:;:RAÇOES - DOENÇAS
DE SENHORAS

Clinica ée Adultos
EDITAL PARA CONCORRtNCIA PúBLICA DE VENDA

DE VEíCULOS DO DEPARTAMENTC REOIONA!" DO

SERVIÇO SOCIAL DA INDlJSTRIA 9E SANTA CA-

TARINA,

Curso de Especialização no

nospital de Caridade, A

tarde das 15,30 horas em

ciente no consultór!o, à
Rua Nunes Machado, 17
�elef. 27�6. _ rlesidêr,('la_
Mariano de Andrade) . Con
suruas : :Pela manhã no

dosp:.tal dos Servidores do
F:sta::lo. {Serviço do Pt·C�.
Rua Marechal Gàll 1 d'Eça
esqutna da 'rãrade ntes
'1.01-4.1 - ':.:.::el 3120.

VOCs NAO Th.,{ ACNDA O ";UH.S0 GINAISIAL?

!J'·?,;a·(l em mer-os de um -mo rreoventando as aulas
dc pr-maracfin aos candidatos aos exames pelo Artigo 91,
,�o Instituto D. Pedro II.

ótima orientação pertagogica -_ Ensino altamente

esprdali?:aclo _ G!lrnntli'l de êxito e sausrecão qUI} você

comj-rovarâ.

'Pl'!lo presente, levamos ao conhecimento de quem

interessar possa, que se encontram a venda mediante

concorrência pública, os veículos abaixo especificados e

de propriedade do Departamento Regional do Serviço
Social da tndústnac-. SESI - de Santa Catarina:

tv _ Um [eep, marca WilIys. ano 1954, motor n.

80088, cor cinza, 4 cilindros, 60 HP, de placa n. 13-78, pe
lu valor mínimo de orene de CI'$ �O.OOO,OO (duzentos
mil cl"uzeiros)j

2" ....... Um jeep, mnrun Willys Overlnnd, nnu 1957,
motor n 4 J, 157133, cór cruza póróla, 4 cnmoroe. M HP,

placa n. 4·55, pelo vntôr minlmo de orerta (duzentos e

Gjt,e��a�ni�l1�r�I:;·�:(l·:l�[\�;�$ !��i���,O�110 1953, mutôr ri. r-,- FOR'RO---'J13. 803.!f02. r-ór verde �lal'o, a cilindros, 90 HP. de placa !RMAOS 8IIEN(f":1J"f

�it,e�;�t t;�IOcrV���j�'O�;Hl�I;;o ;�������a de (duzentos e

I �.:"�l>� ·,7/'r'.)t:�".; ',.:',; .:.:1. '

4P _ Um aceo, marca WiHys overiand. ano dc 1�58, � -�.�

meter n. B. uo:m08, cõr verde claro, 9 'cilindros, 9Q BP, de

��:;.��d�l��$ 1�.8�.��:00 �duzentos c oitenta mil cruzei- !.,II.E�iiili!!Zijmill!ll!'Ie�IiIII!!IImt'!!••III"•••Ii••
50 _ Um' Jeep, marca Willys Overland, ano 1958,

mot.õr n B. 803.ao9, côr verde cturo. 13 cilindros, 80 HP de

plnca n. 14-70, pelo vulúr minimo de oferta de (duzentos
f) cíter.to, mil. cruzeiros). CrS :.:BO.(}OO,OO.

Os interessados na compra dos veículos acima espe

cificados, deverão trazer suas propostas ao Departamen
to Regional do aervrco Social da Indústria de Santa Ca

tartes, si� no Edificio Sul América, 60 andar, nesta

Oap.tal, no dia 12 de setembro próximo vindouro, até às

------�-------

30 vt6AS SÕMHHE

Jlli"iO de nova turma em outuoro próximo.
I:lformaç.;;CS à r' a Nereu Ramos - :{9. (;)I'11pO Me·

dêlo Dias Velho), rexctusivamento das 19,011 às 20,00 hc-

rns diariamente. I

r

MOTORES ELÉTRICOS

NO
Funcionamento perfeito. durabilidade excepcional, qualidade
comprovada ..10 horas. h�r:1 esta em que ,as propostas serão recebi-

jdas e apreciadas, na presença de todos {.IS 'concorrentes

pela Comissão de concorrêncre Púoãce dêste Departa
niento ·Regional. As propostas deverão vir em envelopes
fechados, com o máximo de sigilo, com tôda clareza e J

pr=ctsão, o veículo- que interessa o proponente, com o

respectivo valor de oferta Que será definitiva. É índts

pansável as assinaturas -dos interessados, na respectiva
proposta.

As _propostas deverão se rerertr a cada veículo de

per si.

Assim, cada veiculo, receberâ uma propos� em en

velope 'fechados e rubricados pelo proponente. Não imo

porta a que o mesmtJ concorrente fa:;a propostas para
todos os veículos, porêm, tais propostas como se escla
rece acima, serão feitas em envelopes separados, veícu
lo por veículo. 'As Pl-opostas serão abertas na presença
de todos os concorrentes, cabendo o direito de aquisição
dó veiculo ao que malar prêço oferecer.

as preços de o!erta serão absolutumente para pa- i.

gamento à vista, não sendo apreCiadas propostas que

conti\'erem a cláusula de pugamento a prazo. O" paga·
mentos deverão ser efetuados em moeda corrente do

país, I

Na partI0 ext,erna do en_Vélope que contém a pro

posta, dever';, constar 11.3 caracterlstlcas do veículo que
int�ressa ao propone:Jte porque ê facultado a todos os

proponentes a retirada de suas propostas antes das aber·

turas das mesmas. Vencida a concorrência no mesmo

dIa 12 de setembro próximu vindouro, o veiculo s.er{,;
entregue ao comprador, mediante o pagamento integral
do preço oferecido pelo mesmo, Em )1Jpótese alguma, se

dilatará o prazo I>l1ra pagamento do veículo comprado.
Os ve;�ulos de que trata o presente edital. se encou

�ram à disposição dos intcres.;;ados, para exame e veri·

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

Rita Maria - no horário das 9 às 12,00 horas e das 14,00
às 17,00 horas, diariamente... . .. ,..

Rvo Fe:ipe ·Schmid;. 33

tari�, �3 d�e S:;���� ��c��16:a Indú�trla em Santa Ca-

I .R!lilllllll!llíí!B!IlIIII!II••••••IIlII••••••••A COMISSAO DE CONCORRÉNCIA
•

* Eis os três Ictôres de garanti0 que os Motores Arl;1O representem poro O

consumidor.

* Os Molor'e s Arno sõo rigorosomente controlados pelo Sistema C. I. (}.• Ccn

trôte Integral de Qualidade, o únko que osseguro perfeiçõo 1I1Ijximo no

produção em série.

.®
ARNOS.A.

* Metores monofásiE05 ate 1 :12 H F

* Molôres trifásicos oté 300 H P

* Molores paro máquinas de codura

* M'otores aspeciois INDÚSTRIA E COMÉRCIO

REPRESENTANTE EM FLORIANÓPOLIS:

rv'EYER & elA.

DR. LUIZ E. ROCHA FREIRE DR. SAMUEL FONSECA VENDE-SECiRURGIÃO-DENTISTA

CIRURGIIlO'DENTl�,{,A
·AD:rr.TOS E CRIANÇlJ'.8

Prp.paro :�� cavi1!Ades pela alta velocidt.�e.
BORDEN àrrW'l'ÔR S. S. WHITE Vende-se o Salão Brasil,

Radiologia Den"'úria Instituto de Beleza, com
do· :::!!tlJRGIA E P!W'rmm nflt.:O·rACIAL ótima freqUE'llCia. Ve,-,ne·sr,

ConsultÓl'iu: Rua Jer:'nnT1(l ::;0(·1110 IH _ '!O andar _ ÜU111,,·m. �Ó (l pont.o. T,íot.il'�
.l'''l::'' 22::;j. eh; llludanr;a. Rua dos Ilhéus

D.o 2, Tratar no local.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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NOVA
I"

r 'GIDAIRE Compacta
pEquena e jeitosa ..•

'

vale mais e custa menos!

2 300 Mensais
.. ,

-, . NUNCA CUSTOU

TAO POUCO

UM REFRIGERADOR

TÃO PERFEITO

" "

Agora qualidade Etiaidaue para todos 1

Faça uma visita ao

. Maga�ine. Hoepcke '

peça detalhe'

(
.

E Seja Oual fôr o Modêlode Sua

Conveniência, Em HOEPCKE-Magazine

V. Compra a Sua Frigidaire, com

':' Aprovação Imediata do Crédito!
,;, Garantia de 5 Anos!
,;, Assistência Domiiciliar

, Permanente! \

"

"""!
I
I

IMPACTO
COM A

P

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



PODERÁ SER DiA VINTE E DOIS O DESFILE INAUGURAL DOS II J0605 ABERTOS - Tao logo o �aís volle ii tranquilidade, o que se espera ainda nQ decor
rer da semana, a Comissão Central Organizadora dos Segundos Jogos Abertos de Santa (atarina, estará reunida �ra marcar a nova data para ii rea
lização da maior festa esportiva amadorista. Acreditamos que a nova data seja a de vinte e dois do corrente, sexta feira, quando haverá o desfile de
abertura com a participação de Iodas as delegações.

� Em�ale lIIJi O limile'�ara que O Paula Rimos fosse eliminado �o certame esta�ual
!.tuito Fraco o Cotejo Intermunicipal de Domingo - Edson Perdeu a Grande Chance Para Abrir a Contagem e o Possível Caminho Para a Vitória -

llomínio Absoluto das Retaguardas - Brandão, o Melhor - Arbitragem Tranquila deOcfávio Bolognini - Disciplina Exemplar - Arrecadação Sur-
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D t Ih (R t d MAU RY BORGES)
melhor .com uma ótima como o grande nome do de otavio Bolonlnl que lO,

,neen en e e r • ,
'- emals e a es. epor agem e . atuação; desarmando e gramado. Sarda e Badi· sua estréia eomo apitado,·.

Na tarde de domingo, ti- u do Carlos Renaux, em 2xI ou mesmo 3x2, o colo- portanto com diferença de que cm decisivo para suas atacando com desembara- nho, regulares p,:i'l rruolo Embora coutasse com a

vemos no estádto do Fi� disputa do campeonato es- caria l10 caminho de proa- dois gols, teria chance de aspirações. Nesse clíma o ço. Valéria e Bentinho. e no ataque mnguern me- colaboração dos jogadores,

gueirense F.C., o segundo tadual de futebol. Para o zeguír nas disputas de ám- classificação pois dispu- cotejo foi tntcrado. O Paula Bõa a dupla do' miolo. Na rece destaque, nem mes- agradou plenamente. Pre-

encontro entre as repre- Carlos Renaux, mesmo um blto estadual. Também se tarta uma série de penalí- Ramos uratou de lançar- ataque Sombra ror a prin- mo Petruakí que possuí cisa acompanhar mais de

sentccôes do Paula Ramos plaeai-d adverso de lxO _ perdesse de 2xO ou 3xl, dades máximas com seu se ao ataque onde pontlfi- clpal figura, embora err; multa categoria e expe- perto as jogadas. Acredi-

adversário. Portanto, con- cava Sombra que demons- algumas oportunidade se. rtêncra. Os quadros forma- ramos que o ex-atacante e

tando cem duas chances a trou estar numa tarde excedesse em malabartsmc. mm assim Pauia Ramos: ex-treinador agora árbitro

seu favor o Carlos Renaux, Inspirada. Todavia, a cban- Os demais embora em aí- Parnplona: Marréco, Nei-l CU Liga Brusquensa, me-

"Veio nté ao estádio do alvr- ce acabou surgindo depois gumas oportunidade :S� e Hamilton: Valeria e Ihcre a aprimore mais suas

negro, para saldar seu de algumas escaramuças. excedesse em malabartsmo. 13enl ;nho; VaI tinha, Edio, Qualidades com O decorrer

compromisso. Por sua vez Num lançamento alto sô- Os demais com altos e bat- Edson (J. Batista', Sombra 00 tempo. Anormalidades

c Paula Ramos tinha co- bre � área do onze brus- xos. No Carlos Renaux, f' aoreés. C. Renaux: Mo- não houve e a renda sO-

nhecímento do ou dos cuense a pelota passou por
Mossimam esteve bem, stmam ; Bels, Brandão e mau CrS 45.220,00, SUl'·

"randlcaps", de seu anta- Brandão e se ofereceu ao Bels, Brandão e Merizio Merlzio; Sarda e Badinho; preendendo a todos, incluo

gonista. Os paulainos te- atacante Edson que comi- formaram o trio de eaguei- Chats, Cestari (Afonsi- atve aos próprios diretores

riam que vencer com van- 1.0U na cocha e acabou ros. Brandão foi o melhor, nho) , r'etrusíc, Pereirinha paulainus e especialmente

tagens de gols. Os jogado- «ttrundo a pelota contra o sendo mesmo apontaoo co- e sunpétíco. Arbitragem a crônica escrita e falada.

res sabiam do pormenor roruo de Mossiman que
\

��;]�lJiiGS:������Figueirót mais um
vttórtn estivesse nessa [c
gada. Mas, o Paula Ramos
ccnunuou forçando a reta
'marcia contrária em busca
tio tento inaugural. vaíu.
ntio teve bôa chance mas

perdeu ao se atrapalhar
com o couro. Alguns tiros
dos atacantes pretancs, fi-

�;�:�mr=:lg=�e aes���!a f��
me e atento a todos os lan
ces. Sombra em três ou

quatro ocustôes vIsou o

arco o cversérto mas sem

menta COS próximos lo- cnence pois o arquei-o
gos do certame de âmbito contrürto estava sempre
estadual quando oito clu, bem colocado, evitando

bes, ao mesmo tempo, es- qualquer surprêsa. O Pau

tnrão sendo desclassifica- Ü:. Ramos tentou alterar

dos do campeonato que se seu ataque, eprovettenco
efetua em série elimina- ainda a troca de posições
tórla.· \

l.,
de ::tJ,;uns de seus jogado-
res. Isso não surtiu efeito,
voltando mais larde aos

<:"f\U; post.o,; de odgem. O
C;).rJot< Renaux por sua vez,_
reiircu do gramado o ata
(·:.mle Cestat"i, entrando em

seu lugar o veterano Afon
sinho. O treinador Newton
Monguilhot agiu acertada
mehte fazendo tal substi
I uição O desejo maior foi
o de fortalecer a defensiva,
pouco importando o ata
que que a .estas alturas

passava a atuar desfalca
cio, embora a defensiva do
ciube metl'Opolltano ga
nhasse o duélo na propor
ção de 90% dos lances.
Contando com mais um

jogador de defesa, o Car
los Renaux tratou de se

Paula Ramos e Ferroviário, dtS
classificados do Estadual

O Depar+ameruu Espor;
üvc de O ESTApO, atra
vés dos resultados dos

jogos realizados lia tarde
de domingo, em disputa
do campeonato estadual, .

aponta os clubes Paula
Ramis da capital e Ferro.
viário de Tubarão como os

dois "grandeS" a serem

eliminados do estadual dn
temporada. O P. Ramos

o campeonato paulista.
de futebol teve prossegui-
mento domingo, com a

efetuação de sete encon-

tros cujos resultado.':! foram,
estes:
São Paulo 3 x Santos 5

Ferroviãria 2 x Palmei-

ras 2

Campeonato
Carioca de

futebol
o Campeonato carioca

de fu:'ebol, teve sequência
na tarde de sábado e na

manhã de domingo, com
fi. efetuação de seis jog01:i,
('Ijos resultados foram

( bs:
:r ltafOgO 3 x Bonsucesso O

'asco 1 x Canto do Rio °

'luminense 2 x Madu
r 'a 1

i'J.amengo 1 x ortugue'_
, O

langu O x AmériCa O

�j, Cristovão O x Olaria O

, ]rgílio Jorge
"ollou

O api�ador Virgilio Jorge ..

d.l Federação Catarinense
d � Futebol quando se di
r: Ila para IBlumellau a

f' n de apitar o eotejo
(. lCisivo entre Olimpico e

A nazonas, foi impossibili
tr.do de prosseguir viagem,
tendo regressado ã. capi_
tal.

depois de perder em Brua-

QUe por 2xO, empatou do

mingo por OxO, O Ferro
viârio depois de empatar
em Urussanga: 3x3, "Voltou
a Igualar.se no marcador

domingo em Tubarão por
lx1. Na decisão por pe-

naltí, o trru-senga sagrou

se vencedor.
Eis os resultados da ro

dada:

Guarani 3 x Portuguesa
de Desportos 1

Botafogo 1 x �JabaQua_
ra O

'

NorOeste 3 x Esportiva 3

Comercial 1 x Quinze de
Novembro 1
P. San:'ista 2 x Tauba

té 1

COLOCAÇ.Á.O

Em Fpblis - Carlos Re
nnux O P. Ramos O

Em Blumennu - Olim-
pícc 5 x Baependi 2

Em S. s'cc. do Sul -

América 1 :":: Ipirnuga O

Em Tubarão - Ferro;

A F.C.F. Apresen tará a Tabela

viártct x Urussanga 1.

Taça Eficiência
A taça Eficiência que

vem sendo disputada por

todos Os clubes da cidade
apresentn. o duélo entre
Paula Hamo>; e FIgueIren
se, clubes que contam com

as maiores chanCe:; palia

conquistá-la. Aqui es'á a

coloca,ção dos clubes e seus

resPectivos clubes·
1.0) Paula Ramos com

122 pontos.
2.0) Figueirense, 177
3.0) Avai, 96

4.0) Atletico 73

5 O) Tamand�l"é 63

6:0) Gunrani 53

7.0) Bocaiuva com 37.

Apôs a realização desta
rodada, ficou sendo a Se- __ .........._ ...... __ ... ,... ':& .......... ,

guinte a ela"iliCação pao � Consórcio TAC - Cruleiro do Sul.
pontos perdidos: • •.

1.0 lugar: Santos, corro � ,

2 pOnlo, Pe'didos ,VANTAGENS QUE SO' A NOSf'A ,

pa�;:e!�::.r� São Paulo e. •
3.0 F",o"viã'ia, 6 'LINHA: CONVAiR LHE OFERECE:,
4.0 Esportiva, 7 • ,
5.0 Gurani, 8 .!) - Direto Florianópolis/S5.o l'a,,!o/Rio:

,
6,0 Portuguesa DesPortos e '2) - �oh���d:tot:Smd�ã�ô:;au.o as 10,15 horas, em apenaf-

,
Bot�fOgO, 9, ':n _� Chegada as 12,00 horas n Rio fAeroport<l Santos ..
7'0 Co�erclal, 11

, Dumnnt, !entro da Cidade), já almoç:do e prc,_ltJJIII'
8. QUinZe' de Novem-. yara (., servIço; •

bro, 13 .4) .:: Possibllldade de regressar no mesm"J dia, â. tarae.•9.0 Portuguesa Santista e •
.

Ja�;�Y';;:;i::'ans, 16 • "ES'I.'At; AS RAZÕES DF. SER A •
11.0 Juventus e NoroeS_ • -

t"12l� Tauba" eom 18 P.P. • PREFERIDA DO PUBLICO •
O ar�Ilheiro do certame .......... '-1.. ............ _- --"""---..,

é PELÉ com 12 gols. OJ3LU�lU OJ!",OJ3t O BpuaA �
V3IàINDVIAI

- :mVaIAON - 'IVNOIJVSNílS -

PRO'XlMA RODADA

Amanhã - Portuguesa
ue Desportos x Esportiva
Santos x Juventus
Sábado _ Portuguesa

de Desportos x Comercilll
Domingo - Juventus x

Ferroviária
Esportiva x P. Salltista.
Guarani x São Paulo

15 de . Novembro x J"a
baquara
Botafogo x Santas

Noroeste x Corintians

Itelé Em Tarde de Gala "Acabou"

Com ,o São Paulo
Mais um clássico apl'e-

8(ntOU na tarde de domin_

gLl o campeonato Paulista

tle fu:'ebol. SlIntOll e São
Paulo fOn1!l"lL os protago
Istas. O fabnTo.'o PEr;JI':

essa vitôrifl o Santos iso_

lou-se ainda mais na lide_

l'�nça do certame. O onze

santisra Que venceu por
6x3 ao São Paulo formou

·M:-t!m: Lnérclo: Getúlio.
em tarde ele grande [-(:lIa. M,w!'o e Dalmo: Formiga

'·.�.(COll�E:!�U!lI. :�?l1f1\*I�H Ollfl_ t' z.ito: Tite, Mengálvio,

B;Ú�d;_s���;��.��:�;; ..,�.�.orv_a�:_p�.�e
e

p�e�
2 - O feITO utilizo.rlo na

COMUNICAÇÃO À PRAÇA
A firma TINTURARIA _ GUARANY - LAVANDERIA

tem a satisfação de comunicar (,.os seus prezado.!' amigos,
freguêses, fornecedores e ao comércio de a industria de

;�lorlanópolls que, em data de 3 de setembro, inaugur011
SUAS NOVAS e MODERNAS INSTALAÇOES à nw, Jui710

Pinto n.o 49, fO'le 3428, onde espera continuar atendelldQ

com solicitude aquêles que a preferem.
FpoliS./set.{61

ELIXIR DE NOGUEIRA
o GRANDE DEPURATIVO DO SANGUE

QUE ENGORDA E FORTAj..ECi':

.'\ venda em todas as Fal"lnácias e Drogn.\'l� do Bra.,H

j-=-= - -

I O� j)w:,:s DUNLOP oferecem qual;cI ,\ele e resi�t�n,-,b.
1 RAI"lHA DAS R!CICI.E:TAS _ I.)U:.";. lV'a_fr.,. lf>4

! -

�.*�.

"(ata
rina)} no Santos F. C.

.

Alem de Mengálvio, jo_
garlor. que iniciou sua car

reira esportiva no Barriga
Verde de Laguna, conta o

Santos Fu�ebol Clube, com
outro valor' cntannense.

-c

Equipes de

Fpolis Em

Atividades
As equipes das diversas

moclalldades esportivas qUe
intervirá{) llOS II oJgo:;
Abertos de San�a Catari-

na, como representantes
de Florjanópoli:-;, continua_
rão em atividade, Pois Ião
logo a situaçâo atual do

pais volte à calma, sera

marcada a nova data pa
Ta 9. efetuacão da grauJe
festa eSPortiva.

Campeonato '"
Brasileiro
de Futebol

precaver contra uma pos- Na efliÇão de amanhã,
:;ivel stlrprêsa. O Paula estaremos civulgando a

Ramos continuava jogan. história resumida do cam-'
(:0 sem esboçar qualquer PCollato Brasileiro de Fu_
sentido de reação embora tebol, desde 1922, quando
o esforço de seus jogado- foi realizado pela primel
res fosse patente. Assim 0\ ra vez, até 1.931, qUando
��arlos Renaux jogando Leónidas o Diamante Ne_
quase sempre na defensi_ gro, foi revelado por uma
va, sentiu pOT volta dos circunstânCia do combate,
25 l11inutos da etapa COl11- quando Nilo Se contundiu,

��:��:stard�ue li������a�; sendo então sub:;titutdo
por Leônidas da Silva, ho-

��t:, v;; �;�. :��'aa�:!�� je, comentarista Esportivo

vencendo a peleja. Pal.tin
da Rádio Panamerlcann.

Cruz e Souza F. (.
Promove Festivi

dades
o CRUZ E SOUZA F. c,

fará realizar nos dias 23,
24 e 25 do mês de Setembro

barraqulnhas prô melhora

para inauguração da foto

. grafia de seu patrono, o

grande poeta Cruz e Souza.

Serão as ban'aquinhas a
hrilhantadas com:

Rifas de prendas; Roleta

ée cavalinhos; Oferecimen

tos musicais. Para o dia ,24
haverã quebra potes, Ca

!ouros ao microfone para

garotoS até 14 anos, e Cor_

rida de sacos.

Para todas as bt"incadel
!'as o Cruz e Souza F. C .

"ferecerá valiosos premlos.
Haverá queima de fogos.

Compareçam todos, pois �b
mente assim estÃ.o'coope-

para o 'ataque mas a de
lensiva do XI local, man

tinha'se firme, barrando
- ::.s pretcnções dos inte-

7-9-61

gl"Qlltel; do. equipe cta cida,
ue dos tecido�. O tempo
1,ranscol'ria e a partida não
apresentava melhorias em
seu aspécto técnj('.(J. Lan
coes de lado a Jado foram
apresentados porém sem

Chega,· a um griu aceitã
, 'el. Na verdade Paula Rt;
mos e Carlos Renam: apre
sentara",l-se quas'1 que bl

sonhamente, sa!vllndo-se,
pelo empenho dos jogado
res que tudo flzer::m para.
acertar, sem consegui�'
lXItO. Desta forma o ároi
tro da peleja deu por en

cerrada a partida CO'{\

zero a zéro no marcador,
Que bastou para desclas
sificar o Paula Ramos ti;)
certame estadual, em vis
ta do resultado negativo
de 2xO, de domingo último
No Paula Ramos, Pamplo·
l'a foi um arqueiro que a

ng"O!' foi mél"O espectador.
Marreco. Ncri e Hamilton

A Federação Catadnen
se .de Futebol, estara di

vulgando nas primeiros
dias da semana cntrante,
a. tabela do campeonato

Certame Paulista: Resultados da ,�'�;��:l f�:'::I:bO\Úbll"
Rodada, Colocacão e Próxima Rodada est,,' toma"do "nh.ci.

Trata-se do lateral Figuei- ses em sua equipe de urc

fissionais. Um, Men.giLh'iO,
é titular enquanto que

Figueiró, apresenta-se co,

ró, irmão 'de Mengálvlo,
campeão panamencen., do
Mexlco, que durantf algum
tempo militou no Grêmio

Porloal�grense Portanto,
Con�a o Santos Futebol
Clube com dois catarInen-

mo reserva, mas poderá
alcançar dentro em, breve
o pôsto de titular abSolu_
to.

Marcílio, Metropol e Caxias na

Próxima Rodada do Estadual
Conforme foi divulgado

nmplamente as equipe:; do
Mal"cillo Dias, de Itaiai,
Melropol. de Criciul1la e

gunda 110 turno.
Marcilistns, Mett-opolla,

tas e Caxienses, �Iveram
tal privilegio por Lerem
formado o trio que COII

quis:ou o certame anLerlor ,...

OU seja: Metropc} - Cam-
Cltxja.�, ce Joinville, esta
rão Intervindo na próxlma
rodada do camp-eonalo ca

tarinense de futebol, a se-

peão. Marcilio Dias e Ca_
xias - Vice-Campeõe,;.

l1embrai1d@
O "vovô" do box,. o ,nOi- Gerurgia de Volta Redon

ca não forneceu nada,te-americano Ar�hie Mon;"

flnc hã pouco conse.\'n)1_'

seu titulo de .

campeao
''1undml dos peso:; meio·

pe�ados ao bater por pali
to:; o campeão italiano Giu·
lfo Rinaldi, defende fi CfJ

!(Ja desdc 17 de dezembro
ce 1952 quando derrotou IJ

};ol-que, na ocasião, só fa
zia ferro perfilado.

3 - De fora, sô existem,
1'0 Maracanã, os relógios,
qlle vieram da Suíça, e os

telefones Jntemos tambclll
suiços. Dos Estados Unidos
"'Jieram os trqnsformadores
e reflelores.rampeão Joey Maxim. TL

Ilha então Moore 38 ano.;.

estando hoje com 47. Para
:ler campeão do mundo; élj:!
teve (jue esperar 17 anes.

Seu recorde ê assombroso'
213 combates, dos quai.-:
'lenceu 182, perdeu 25 e

('mpatou 6. Das 182 vit:)
!ias que acumulou, nad>l.
menos que 130 foram obti
cas por nocaute.

4 - Foram emprcgados.
em tábuas, 7 milhões, 684
mil e 84 pés quadrados, o

que em metros quadrados
ciá 768 mil. Os 800 mil mc
tros lineares de ecoratnel1-

to equivalem a dois terço�
do caminho do Rio a Pôr·
to Alegre, em linha reta.
5'- Se fósse usado todo o

ferro em bitoia de 3/16,
O pl'imeiro clube a sur-

.

t·quivalente a 4 e meio ml

glr no vizinho Estado do ;imetros, êle seria suflclen

Rio Grande do Sul foi I} te para uma volta e mela
E. C. Rio Grande, da cida- ao redor do mundo, se

de do mesmo nome, isto ::ruindo a linha do Equa-
no ano de 1900. dor.

x x x 6 - Durante a constru-

O Esporte Clube Bama, lião, entraram no estadlo
de Salvador, foi o prlmei- '16.925 caminhões de mate·
1"0 clube de futebol sur- ria!. Só em junho de 50,
gido r.a "Boa Tel'fa", da- foram 3.06!), numa media
-ando-se de 1903 a sua fun- cic 100 caminhàes por dia.

Ijação, 7 - Não existe ma!'Qul
ze do tamanho do Maracn-x x x

O primeiro treinador pro. na, em parte alguma do
fissional contratado por ;úundo em comprimento .

um clube brasileiro veio da A circunferência é igual à

Europa: o ingles John Ha- \meta.de do. comprimento da

milton, contratadtl pelo avemda RIO Branco.
Clube Atletico Paulistano, 8 - O numero normal de
€m 1907. operáriOS durante a cons-

x x x trução era de 3.500, mas no

Eis os pdncipais dado." fim chegou a 11 mIl, com a

comparativos estabelecidos cooperação de várias unl

pelo engenheiro Jacob José dades do Exército, incluljl-
Schimitt, baseados nas ve de :lua Policia.

anotações do seu livro sô- 9 - O ponto mais alto
bre o Maracanã:. do estádio atinge a 32 me-

l _ De concreto armado tras. A circunferência ex

foram empre�ados 71 mil, terna é dq 1 qullômetl'O,
IJ27 mil metros cúbicos, aproximadamente.
';08 QllF1If'. 7 mll, 3B5 !'Ião de 10 - Atê'31 de dezetn-

roncretO ciclópico iJro (le 1951. a Cúnstl'\!(;ào
ti,) estádio estava em 276

ldlàej, 376 mil, 415 cru

zeil'os e 40 centavos.
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