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MOSCOU, 23 (A.P.) - O primeiro ministro Niklta
Kruschcv declarou, que a umõo ecvtétíca eetâ disposta a Inegue;... r, a qualquer momento e local, para garantir a paz.

R kMas, em carta endereçada ao primeiro ministro da Indla, I US.rawanartar Nehru, disse que as conversações propostas'
peras chamadas nacões neutras, entre ele e o president.e I

Kennedy, deveriam Integrar um projeto mais amplo, des- NOVA yORK, 22 (APJ _

tinado a preparar o tratado de paz com a Alemanha. O O secI'etãrlo de Estado
primeiro ministro russo tratou da questão do tratado de Dean Rusk pediu à AsSem-
paz alemão e da situação de Berlim ocidental e também bléla Geníl das Nações
do desanüarnento absoluto e universal. Disse que os dois Unidas, hoje, que nomeie
problemas estão relacionados e têm de ser resolvidos si- uma "cestecada figura
multàneamente. mundlnl" ime{llatamente,
Kruscnov respondeu as- pÔs-guert"a do que agora". para nssumtr Os poderes

sim a earta Que a 5 de se- Responsabiliza as potên- eeecu.ívos das Nações
[e-r bre mandaram os re- clas ocidentais que estão Unidas, derrotando, desta
pre:-:entantes cc 25 naÇoes "Intensificando de tôdas maneira os esforços da

A d B I A Ique estiveram reunidos re- as maneiras os preparatl- Russin ;l�l"a "l;aralisar"_ a CO'r o resi - e-cantemante em Belgrgrlo. vos militares", Acres&ntn organfzaçâo mundial. Nu-

A carta dos neutros pe(lia que a URSS se viu obriga- llla aparição ante a A.'"iSo-

���e�i:i����!�\�tl:V�::�b:�� ��J�o�:�to f:rt��:::' ::l� ;����, ��uIs�lP::��é�S�'I:��
tre o nregídente dos Esta- segurança. SUa resposta
des Ur�os (' o chefe co- ao pedida de negociações
mente' a. Foi entregue aqui foi a mesma em discurso
por xenru e pelo preslden- pronunciado durante a vf..
te de Gana. Kwame Nkru- sita de Nehru Reiterou
mnh. A missiva de Krus- que o govérno soviético es

chev, segundo informou a tá inclinado a encet.ar
ag-éncia "Tass", manifesta conversações e que antes Ique "a ameaÇa de guerra de mais nada estâ dhpos
talvez jamais tenha [<Ido to a participar de cOnfe
tão grande lia periodo de (continua na 6" pagina)

-------

Quer Evitar Que ParalizeRussia ONUa
bre Berlim, com o minis

tro <de Relações Exteriores

soviético, Andreí A. 91'0-
myko, numa reuniao (le
quatro heras e meia -'e1e
j uada ontem. Sua resposta
a uma pergunta formuladn
hoje, sôbre se as negocia
ções a respeito de Berlím

apropl"iadu às operações
do COIJ"oO. ,

3.) 0:-: Estados Unidos
não ]l0s�1:!lm um candidato
especifico para suceder
tempol"àrlamente ao extin
to saereiéno geral das
Naçõei; Unida:-:, Dag Ham
mar,:kichl. Porém. o so
vemo norte-a:Tericano es

tá pronto para acEf.tar
qunlquer um de um de
tel'minado número de pes
SÔllH r ue estão sendo con

stdsradns. lIa" Nações u�,Ji
da�. Rusk declinou citaI' os

llOme.� r.O:i nrovávaís can-

di4nto�
.

4' - Sob certas círcuns
táncias :IS quais Rusk uao

poderão "ter um ccméço
fru(.lfero", em breve, deu

confh-mnçâo pública ás in

fcrmações de oue suas

prime í
ra s conversaçoes

com OrOmYko não cnega-

der tal pergunta uentro cc

mais alguns dia;;, mas que

nâo tentaria antecipar
qualquer .:.'espo.:;ta hoje. Ao
discutir outros non{o"

apresentadcs peloS jOl'na-
1i.stas, Rusk salíenrcu o,

seguintes iten,,:
1) - Os Estados Unidos

recebem com agrado a ces

sação das hostilidades em

Katanga e esperam que

conduza a in�egração pa
cifica daquela provinctn no

Congo.

e,;peCific;)u, vs E,;tll:!os
UnidoS constdersrao a" ad
misl'âo da Mongolin nas

Nações Unidas. Em res

posta a uma IlergUnta es

pecífica, disse Que nan ca
rateJ"izaria :>S consultas
norte-nmerrcann, com a

China nRci�nnli<:t" ""hr"
este assunto como consH ..

turnco 'ipl"t's"',w <.,v .... .., u

gover-no chinê", para uno

ve'ar a Mongólia. Ru�k fez
uma rererencí., casual e

humoristic11 à persisf'eute
especulação sóbre uma
conferencia de cúpuja en
tre oriente e ocidente. a

rim Ile tralal" da cri"e fie
Berllm.

ra.n a conclusão algu.ul".
Rusk disse oue deveria

estar cajJacitado a respon-

manha: 370· milhões 2) _ Os Estados Unidos
que [alvéz seja posHível di-

\ 'zer, dentro de anuía nlgun!\
dias, se será possível Iní

ciar- negociações sérias com

a nússta. sôbre a cr-ise de

Berlim. O chefe da polití
ca exterior dos Estados
Unides Hi discutiu tanto
a crise na liderança 'da
ONU como a disputa en-

RIO, 23 IVA - Foi ccn

cluidn, entre os governos
dos Estados trntnos do
Brasil e da República Fe

dern l da Alemanha, um

11111. meSllhl. ocasião, o continuarão em resposta à

embaixador da. Ale:r.unha solicitação das Nações
informou ao millistl"o San Unidas. a dar rodo o apõto
Thiago Dantas que o go-

verno da RePublica Fede-

Aral. da Alemanha, em vi,.;-

rm ata da grande impor:ância
que atribui ao desenvolvi
mento da eccnomia brasi�
leira � em atenção á:-: re

lações especialmente ami�
1o,.;as, existentes entre as HAIA, Hol�lnda, 23 (AP'
duas Nações, estã dispo"to, - G govêl"no concitou a

mio só a conCeder ao Bra� nacão a se preplll'lIr para
sli créditos -"'ce longo pra- enfrentar OS rl!'co,; da
20. a juros bnixos. num guerra nucleal" mundial

total de 200 milhõe,; de

marcos (USS 50 milhões).
destinados ã reallzaçao de

projélos de desenvolvi-
men'o. llla�, tambem, a

facilltllr a cOllcessao ele
créditos ampliados, em

igual montante, para fi

nanélamCnto da importa
ção de bens de capitl""t
�-\.Iém dll>so. bnnco,; Pal'ti
culures alemães oferece-
1:;lm u Ballco� brasilei]"o�.
credit.Q$ a curto prazo. 11€1

valõr de USS 10,75 milhõc�
e ParIlCipara:1! do "Stand
By Credit" europeu, com
USS 32 milhÕeS. Eleva-!\e.
assim, a contrlbuicão da

Alemanha, no programa cre
re"taul"ação finanec!J'a do
govêrno brasileiro, a USS
234,75 milhões�

acordo de consolidaçao oe zen agem:
Risco de Guerro

co:rpromisses comerciaiS

brasileiros a prRzo médio,
no montante de 368 mi

lhões de marcos alemâes
(USS 92 milhõe;;'. Este

aéôrdo, assinado pelo mi

nistro das Relações Exte
riores, profesSõr San Thia

go Dantas, e pelo embai

xador da Alemanha, dr.
H. Dittlllann, cOncretiza,
de modo feIi�, as negó
ciações iniciadas pelo em
baixador Roberto Campo;;,
em Bonn.

tre oriente e oclden.e, sô-------- --------

mcdiante constl"uçao ele
abrigos. al·.razenagem dê
raçôc� ;l.lfmentare,: de

emergénCia e aquisiçao de
maletas de pronto \;ecôrro

médico.

·lei nnti-Iruste: Vota�ãD Novamente noiaoa
BRASíLIA, 23 (V.A.) _ subre o projeto e' frisou: daloso que melhor seria su

Com um plenário impossl- '"Deve haver alguma coisa r;�rir mesmo uma segunda
bilitado de tomar conheci_ muito importante no subs- discussão e, pela força,
mento. exato dos termos do ritutivo da Comissão de Fi- rUJ"ová-lo, como se está fa
substitutivo aprovado na nanças". E mais adiante: zendo ultimamente aqui. E
Comissão de Finanças, de "Não haverá repressão ao a força do numero e Pt·onto.
s.utoria do sr. fiumberto Lu abuso do poder economico, Se o povo brasileiro pudesse
cena. à Lei Antltrustc (que nem vâ o deputado Nelson
súmcnte chegou apôs o iní· Carneiro ao Regimento, se

tio da sessão c�tl'aordlnn- r,ão verificará que todo ele
ria da manhã dc ontem1, ns foi rasgo do da primeira à
bancadas do PSB e do PTB, ,)ltima págiu.1., l1ll apljca.ção
[,traves dos sr!\. Aurélio (:os principias a este proje
Viana e Jacob Frantz ex- to. l!; um negócio tão escan-

O ministro dI) Ill·eri6r.
Edzo Toxopeus, manircst.:lll
em Nltreyista n imprensa
Ser pura coincidcncia
inicio da c;lmpanha na(.'io
nal de pI'ctecãn anti-nU
clear e o agrav'llnent() da
ten,:ão intemacional. Fri
sando Que 'I Holanda COn
ta com abl'igos para ope ..

n.ti:i 27 mll d's seus 12 mi

lhões de ;il1õitantcs. o .en
trevislarlo ncon,:elhull �

huhllll�ese� ,1 constnlirelll
seus próprios abrigos :lnti
llucleare...;.
A r:a:l"pilllha em q"tle,,':'io

abrangerá :1 distribujcá�
por todo I) pais .e n{a
nuais e folhêtes descri! i
"\'0$ dos perigo� diretos e

indiretos Pal'a a Populaçà{\
de Ullla guerrn atômka
bem como da\; medidaS Cfl

letivas e illdivduals para a

proteção cOntra as pc.eirlls
radio-ativa:-:. Os impressoH
e:-:plicarão também OS di

ferelltes tipos de 'lVi.�os l'

alarmas c9ntra a irrupcao
de um conflito a:ómicD.

"Cora�em iju e a Vitória se
n�roxima"

ARGEL, 23 (AP) _ A I rcnlizem demonstrações
or�:;'llização direitista do Contrn uS proposições para

Exército "ecreto r'eal�wu "'Col1cedel" fi. indcpendecia àI

uma segunda tran";.lllissúO AI'gella. Uma voz llpena"

pela televi�ão. lla qual in- perceptivel disse, enquanto
cHou .0" eUropeus a qUe a Imagem deSaparecia da"

telns da telev!.�ão: "Cora-

Não houve expli
cação

BERLL'v!:, 23 (AP) _ A

policia de Berlim Ocidt:.n
tal informou, eS:'a noit.e
que o Exércit-o dos Estados
Unidos deixou caiJ' em

Steinstuecken, porção de

Berlim inteiramente ro

deada por território co

munista, tJ;ês soldados que
foram conduzidos a I é

aquele local em helicôpte
ro. A pOlíCia adiantoU que
o heJicôptero decolou aH

4,40 horas da tarde de ho

je. CO.1'. Os trés soldados a

bordo, e Que regressou 35
minutos mais tarde, "Sem

os passageiros militares.
Os habitantes -daquela mi

nuscula comunidade, de
menos de 200 pessôas con

firmaram pelo �elefone,
que Os s<>ldad\)s se encon

travam ali. Adiantaram

ó.aber, verificaria que há um

jogo de interesses táo gra.n·
de em torno dcsse projeto.
que, se ele- sair como niguns
o de�iam.. ha vtlrã tudo. me
nos l'epressão ao abuso do

}"loder econõmico".
pliseram as dificuldades
que decorriam para a vota

çiio de mátéria de tal Im
portancia.
q'Je continuava a fazer-se
O lider socialista afirmou

!'cntir pressão protelatoria

PROGRAMA FOI APROVADO
BRASíLIA, 23 (V.A.) _

l'..o final de trés horas e

meia de debates, foi afinal
"provado pelo Conselho de

Reunião hoje gem, (IUe a vitória

aproxi.l:a."Ministros e programa de

p:overno que o sr. Tancredo
Neves apresenta rã, dia 28.
ao ParJamenLo. Iniciada as
12,30 e encerrada as 16 ho
I as, a reunião do Conselho
10i apenas interrompida às
15 horas, quando foram ser

v'dos aos ministros "snn
dwlches" e guaranâs.

CARACAS, 23 (A.P.) -

Domingo, na residência pre_
sidencial de veraneio em

Macuto, a 20 quilometras

A voz, qUe não foi iden

\lficada, exortou os eure

PCUs a que participem nas
demOlllltraÇõe;; (jrganizadH"

pUra ontem à noite. Re

corduu-lhes qUe
•

segunda
fpira terão lugar novos

:!IO.�.

cesta cidade, junto às cla

ras e azuladas aguas doVidal Ramos Jr. Mar das Antilhas, reunir

se-ão durante cerca de trcs

horas os presidentes da \{e
liezuela e da Argentina. Se
rá, ao que se sabe, uma reu�

nlão a portas fechadas e C

provavel que só se conhe

("<"im seus pormenores atra

�ês dos fatos que produzi
rem, os quais não poderão
passar despercebidos em fu_

tum não muito dÍstante.

O embaixa'tior Francisco
O presidente Arturo Fron-

�'egrão de Lima, em despa.. ::l:ilaP���::�c�:!en�re����=
eho encaminhado ii Secre-

l·lria de Estado, informou, ���i:�::l�o's:�v:�a::l����
��:l:�:ir:g:On sr� J�:��d�u:� - NoV� York, onde tcrã a 0-

dros ao primeiro"':.minlstro portunidade de dirigir uma

Oliveira Salazar, o qual ex- mensagem a Organização

plieou, posteriormente, que
das Nações Unidas. Sua vl

!J solicitação fora recebida
�·:ta ao presidente Romulo

com simpatia, mas nada po- �,:��:���;t d:dqU����Ul�:s�:�
�i:��a ;ovs;:rj��:d�el����. �:= gorais para a América La-

tentado terrorista contm tina, uma importancla fora

Portugal". ��isq�����:t'de ������a�n��
Usarão, dentro das limita ..

t;ões impostas pelo breve

tempo de que disporá o pre
:,idente argenLI{1o, uma am

pla escjlla de' problema.�
polit!.cos e eeonomicos do
Continente. Ilnalise da Qual
surgirão as bases para Ullla

al;ão poster�or lll�iS �fetiva.
flue se concretIzara pclas
,'(;:spectivas chancelarias.

Salazar não
perdôa

RIO, 23 (V.A.) _ Sergio
Batista, o jovem brasileiro
que se encont.ra encerrado
llUma prisão militar de Por

tugal, scrá levado a. julga
,nento perante um tribunal

! Antes tarde, fJue 1Iulwa.TELMO RIBEIRO

; As lágrimas copiosas com que os céus de Santa Ca-
.1 larina choravam a morte 00 lilho dileto não me dei.

I ::,r:/�I�i�::�};:;'1�el;=�:�n�lC ir prestar-lhe, pessoal1nen- tas somente conseguiram a-

purar que se eonsubstancla
Comecei, então, a )Jrepará-la por escrito.

[fm
três pontos principais:

Quantas vezes comecei, tantas vezes desisti. :l) na parte econômlco-fi-
De minha pobre 1Jena nada saia que parecesse, nem nanceira, desenvolvlmcnt.o

de longe, com O sentimento, com o pesar pela perda do com estabilidade; 2) no se-
amigo inesquecive! e com a mágoa por ver àesvanecida t<:>r sócio-econômico, inte.
a esperança que meu .Estado depositava no dinamismo gração das diversns' reglõcs
e na capacidade do lideI' hábil, empreend�dOT e hu
mano: I

p"','saram-se
as horas, os dias, a primeira semana. I'- Que poderia eu dizer, qUd já não fóra dito, ou pen-

sado?
'

MIrando-me 110 seu exemplo de homem resoluto,

I
decidi·me por traz.er_Ihe o meu adeus, assim mesmo,
sem alavios, lIem e11Iêvo$,

.

- Vidal, como eras estimado! Quanlo falta estás
jaiõendo e quanta. ainda ireis lazer!

Em .nossos dias, as illqwetações populares refletem
se na VIda dos homens lJúblicos, marcando-lhe a jor ..

nada com sucessos e tropêços,

Le1lt� ;��':.'�::� J�io�i::I��r::sc:'��i�ln:�l�o sofreu reveses.!
Se isso não bastasse para IJl'ovar a bpndade de seu'

coração. o sentimenl.o humanitârio para com a sorte
dos humildes, a compreensão dos problemas do povo,
a Ilrova dessas virlltdes era {'le prôprio - q: sua presen-

Iça cat,ivanfe,
a pcrsonalidadoJ illco1llundivel, a nobreza

dos gestos, a simpatia acolhedora, a lidalguia de ati_
tudes, a segurança do líder.

ema��;:��;';;"d:";�,��;6:::,�a,:'u���'m�h�:."e.", na URSS DISP.QSTA A NEGOCIAR
Por suas próprias qualIdades, era o chefe natural, , MOSCOU, 23 (AP) _ O

o comandante indiscutivel. Sem vozeio, ne,n imposições, prlmeiro-mini1>tl'o Nijdta
mas graças, sõme'lle, ao poder de persuasão de sua pa.. Kruschev dlslÕe ontem aOs

lavra e ã garantia de suas atitudes, carreava para a lideres das naÇõcs neutra-
sua liderança a solidariedad.e conliante dos que o cer- listas que a União sovlét!-'
cavall�. ca estlll'â disposta a nego·

Tinha as qualidades inalas do condutor de opi- elar cam os Estad'os Uni-

niões: sereno, perspicaz e decidido. Tinha, também, o dos "em qualquer lllcmen-
dom de saber como, a que1n e para onde dirigir. Que to, em Qualquer lu'itar e

grande perda Santa Catarina sofreu! em qualquer plano."

maj;-ú�:di�; �e��St:,�':at�:=vL:;t��s:n�;:�;tt�ae:e;;;: 'goA(��e���:t��e�� n�u�����
gtôria, e ilumine aos teus concidadãos na escolha de nâo foi tnlv� nunca. maior

quem, sem podeI' substituir·te, possa, ao menos, Suce- que agora em todo o pc-

Ifer-t iQdO de i)pós-guCl:1a, po- J'am ii. r�nt�Qonfet:ên

})e�a1�/:!1lt ll(� vüruk Foste 1/m homem bom rel.H HC�SOll 0.'1 "govõrno.'"i" ele Nações Neutralistas
II "

. OCl{IClll!1l3 ue Serem .ú�. Bels:radd .

. �;;;'� ·'�·""::/'\'l:, ..:'�_" ..�:��.,�,���;:,�,;_,,",,.,,,;

Do plano de govêrno, pro
pl'lamente dito, os jornalis- A SAUDAÇÃO DO GOVERNADOR CEL

SO RAMOS AO IX CONGRESSO BRASI
LEIRO DE JORNAUSTAS

que os mesmos haviam
traziGo v:lveres e vitua

lhas para UT..a longa p'cr
m;Jnéncia. As aUlorhlldes
lIorte-amel"icanas não �e
'receram, <de imediato,
qualquer explicação sõbre
!J razão porque Os três
soldados foram enviados
Para aquele ponto. A ação

O GoVel"lllldor Celso Ra

lr.us expeliu a Delegaçao
de Jornall,;_a" Cataflnen
:-les no Nono Congresso
Brasileiro ce Jornalistas,
{'ue se realf�a em Nov;J
Friburgo, Estado do Rio. o

seguintt· telegrama:

destineS da imprel1.�a bra
"ileira. cuja tradicional al
tivez emerge da eon",cicn
ria mor;1} de seus nr,Jfl�- '

sionais, e no éxito comple-
10 do Nono Congre"so Na
elonai de Jernnlii\tas, qUC
tanto enaltecE: � cultura. o

e.;;�irito. so�:dariedarle c "

sl'-nso de responsabilidade
do" profi!;�ionais cio jGl"lla
lismo no Brasil Iii) Ceiso
Ra.r.os, Governador."

rio pais, especialmente a

110rdestlna; 3) na parte da
justiça, reforma dos côdi

gos, nas bases propostas pe
lo govérno Jãnio Quadros.
A próxIma reunião do Con-

"Acompanhando com

tôc!a simpatia o nôbre mo
vimenb (le solinarieda(le
eSllil'ltual dos homens de
Imprensa do jJnHi. envio
�or intcI'mé,llo dessa lu
'l,ida delegacão ao NOnO

Clll1gres�o BI"a.�i1elro de
JOl"Iln.lIStn'i, as !lnudat;ocS
do OevC!"110 e do POVu Ca
tal'inense. No instante em

qUe o Bra�iI ncaba de in
grcs.�ar em nO'l"O ciclo his

tórico. havendo .�up_!!rlldo
p ... trlotlenmen'e óI, grnve
rrl"e politica oue lhe
t)l1\eaçava as instituições
legais, �l"atls:;;imo devera
ser à opln.:.o democr:ilica
verificll)" q\le se conjugam
cs homens de jorlH\1 Para

relvlnd1cll.çõe:-: legitlora:-: da
classe e para reafirm/lcão
das Uberd�úles llúblicu�
sem IIS o.uaSs a imprenSa
se privaria duma essenCial
l""zi'i.o de exl:-:lêncla vincu
Inda ii sua alta função so

eild e espiritual. Em nOllle

{lo Estado de Santa Cnta
rlnn a.J)rnz-me dirigir, pob.
a Lodos 0$ j()!"nIlJ!:-;tas Que

!.õelho de Ministros será
quinta-feira.

foi :omada depois de uma

Yisita realizada ontem,
àquela comunidade, pelo
general Lucius D. Clay, re
presentante especial do
presidente Kennedy
Berlim.

O primeiro ministro Tan
credo Neves, que hoje, an
t�s da reunião do Conselho
de Ministros conferenciou,
demoradamente, com apre·
sidente João Goulnrt, so ..

mcnte hoje seguirá para o

I,:Iüo de Ja�elro. Deverá estar :; FORB.O ;;,'

presente, Junt.o COlll o chefe
cia nação, à cerimônia de .IRMAOS BITlN(00RT
instalação dos "Jogos da I �:'I�('� �!�l""·��." Q' �,:'... .'::�
\prlmavera", no Maracanã. � ._

Fói colh!do �elo
veículoO jovem brasirclro. preso

porque foram apreendidos
(m seu pOdcr alguns explo
:-:ivos (Lcondicionados em la

tas de goiabada, poucos dias

q>ôs ter desembarcado em

l,isboa, é processado sob a
rusação de ter ido a Portu�

V::.I praticar atos de terro

rismo, a serviço dos lideres

:ulti-salazaristas.

Deu entrada. ontcm.

Hosp'ital dc Caridade. em

1amentãvel e"lat!o, o mo

torista Nelson Anbnio de
Souza, da 9.B ]"('sidellcia di,
Depart;lmento de E�tradas
de Rodagem do 16 o Dis
trito Rodoviário Federal.
Segun,lo conse&ui.rlls apu
rar a vi:illla foi cdhl{ta
por um veiculo por volt a
das 8.30 hora", num tre

cho da BR�59. J.. ogo em

seguida foi .socorrido. sen

do levndo JHU'!J \J HOspital
{Je C;.tridade onde se ell

cOntra �ob o,,:
.

cuidados (1n
médico Osni Berreta. O SI'.

NelSon Antonio de Souz.,
apresenl3 escoriaçÕes por
todo o corpu. hu\'endO in
clusive sido constatad:1S

RUSSIA EXPLODIU 15.a B'OMBA
WASHINGTON, 23 (AP)

A União Soviética fez ex

plodIr na atmosfera, o dé
cimo oulnto instl"umen;'3

de uw- megatoll", ou seja,
o eQ.uivalente de um mi

lhão de toneladas de TNT.
O ensaio, segunda acre,,

cenla o comunicado, foi
realiZado nas proximida
des_. ela Novllya Zeml�'"
(NOVa Lembla), p:lrque de

provas soviéticas no Arti-
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U D Z -DE AGOSTO - DIA 8 DE ,OUTUB _,
E DA AP E&ENTAÇAO DA FA OSA UES TR

ACOMPANHADOS _PELO SOM MARAVILHOSp DO ORGAO ELÉTRICO. - MESAS NA SECRETAR_I_A_� _-

-------,

Roiarv
Clu�e [O

[streito

o ESTADO.
o KAI� l..:fTllioli ;)14110 ce �An':A Cit.l,;.R'HA

rorcnuacêo rotàrtn

da reunião co dia
22 de Se.. ernbro de
1961.

1 A "Avenida de Ser

viços Internos" c con�lde
l'ilf1a básicH para todo Ro

tary Clube. Ela e a, c<:.cOla,
e a que traz novos socres,
assimi1'�,·J'" pl'ogl'Bma, no

tida, :nforma na puouco
e. além disto, pede funeia'
rur lndepcndC'llt('mcnt,c de
ratôres estranhos ao Clu

bo, icnd., sempre Opol'tll
rrirla de oe realizações.

2. Sem FREQUENCJA
não existe e nem ]Jode
exi.�tir Rctary. Sua Impor
tância é Ml�imil;"la !1eh
sua obrig.a,toriedade e à
ausência injustillca,da COJl!l.

titue causa a perdn
de, »ocío. de

com o Art. 7, soe

cêo 5. lerrns A e B, dos
nossos Estatutos. Todo o

rutariano deve entender
bom e cumprir eserupnln
!<;lmcnte ;\S regras de fre

quência, w'ando sempre
que surgir a oportunlda,'lc,
do �i!'ejto de reouperar.
ccm oarecando as reuniões
de outros clubes, !"otârlns.

3. O Boletim do Ra.'nry
Clube (1.0 Estrelt().. daverú
renparecer, imprsysc, em

edições mensnís, sob a ,Ii

rec;ã� do companheiro
Reillaldo Pinto Rasa.

4. Um dos pontos allof:
do Rotnr-y é o ccmpanhuí
rísm.; As reuniões intimas,
para debater ôlsKunlofl ro

tartes e para H.';similaçoo
de novo., sócios, comp1a
tnni fi !)rlitiCfl do COmpa
nheirismo. Par Ia,jl1r em

rcuntôes intima�, ii próxi
ma terá lugar dia 14 tie
Outubro. na re-roêncte do
companheiro Egiclio Amo
rim

5. O tnlbalho da Co
missão de P!"Ogl'ama;; é o

de coordenar. com as de
mais cnmíssôes e SUO-co

missões. um progl'nma
bem equilibrado feito pre
Viamente, com oradores
designado>; com antecc-

SRA. CARMEM NAHAS

Na data de hoje completa mais um aniversário na

tnlícto fi Sra. Carmem Nahas v.úva do saudoso poeta pa
trício Nicolau Naglb Nailns, e J1rogcnítQJ'.Q,,� n�jLJ;.Q[Il.-"""II.pnnheíro Gubertc Nnhas. A .cuversanante os parabens
de O ESTADO. co111:orSlf' da! '!�'Robu'stez

lolantil

por ano, lima pura cadn
Avenida.

7. Uma ComunidadeMENINO ;\i'\RCOS

MAIOR, uma Oomuntdnde
MAIS PRÓSPERA. nem

sempr-e correspondem a

uma comunidnde ME
LHOR. A ccmunida<]e de
pende !las cidadães qlle a

compõem para mnlhorar c

valorizar-Se ou pnru de
c�1ir e conver-ter-co em nl
ao mesqUinho e rlesagra
d;\vcl.

A data d� hoje assinala a passagem do 5.0 antversnrto
do galante menino MARCOS, f'.ho do casal Major Ayrton
Spatdlng de Souza - D. watercut Klmmel de Souza.

Ao �arcos, os nossos votos de perenes felicidades ex

tenstvos aos seus dignos progenitores.
SRA. DR. JOAO MOMM

E' com Indfsfarçúvel prazer que registramos nesta. da
ta. o aniversario da sru. Mar! 1 Lygla Momm, esposa do
conceituado advogada dr. João Momm.

Na oportunidade do registro, enviamos a .nataüctan
te, de hoje, os melhores votos de felicidades, junto aos

seus rarnnare«.
FAZEM ANOS HOJE:
- sr. Rubens oemrõc Dal Grande
- sr. cccttao Reque de oüverra Mendes
- sr. Joaquim Lúcio de Souza
- SI". José Geraldo do Llvrnmento Carvalho
- sr. dr, Si;vlo· Noronha
- srta. Alicte Silve!!'"
- SI". Odal!" Furtado
- srta. Lilian Terezlnha Horn
- sra. Maria Melquiades U!isse:$
- sra. Maria da Glôria Machado
- sra. Betinha Cherem Burbato
- SI". Hcrcillo Alexandre :1.1 Luz

._-------\"'-
PNEC e camaras de
qualidade, só DUNLOP

: - Rainha das Bicicletas,
i Rua: Con.,:ci!.ei,.o Mafra,

I�. �"_I��
_

Jaraguá
do Sul Trará
(arro
Alegórico ...,.
Nota das mais significaM-

A menina MARGARETE MENEZES foi a vellcedora do 1.°

Concurso, para co;.iança,� até 2 atIDS.

QueJ/L vimcerã êste ano?

As "inscrições para o 11.° COILCurso de Robustez Infctntil.
patrocillado pclo Rotary Clube do Estreito. acham-sc

abértas no Cartô1"Ío de Paz do Sub-Distrito.

VENDE-SE
\'n..'l foi a que conSeguimos

PANSEXOL "M" "olh., junto ao, '''pon,á
\'eis pela organização dos
!IJogos Abertos de Santa
Catarina, a Serem iniciados
,5cxta feira próxima, com o
ueslumbrante Desfile de A_
bertura, dele participando

Frigidez, insuficiência lôdas às 18 representações
ovariana, obesidade ou rnu- in�critas.

grcza excessiva, pel"tUl'ba� O Municipio de Jaragu:\
,�õe.� dn Idnde critica. e tô- do Sul. se apresentará no

?�,'{u; �:�i�;_���órl��" � .. :I;Lt�O�O _

Tônico nemomuscumr1 _ Casa, desocupada, con.<trução sólida. necessitando
reparos, ediflca.do. em terreno central, localizado à Av.

ltttl-cillo, n. 186, formando esquina com a rua Blume
nau (antiga Uruguail, I>roximldades dá Maternidade "Dr

Carlos Corn�a". Mercado, Es�\cão Rodoviária, colégip,
Farmácia, Ponto de Automóvci� e com ônibus (Circular)

Que l'cjuvellc,H'e fIando
Fôrça, Vltalldar!e, Virlll
rln.rlf' f' VlgÔl'.

PAHSEXOL "F"
ELIXIR DE NOGUEIRA

o GRANDE DEPURATIVO DO SANGUE

QUE ENGO�DA .I? FORTALECi�

palou
COIIIIJet,ho
e01l1 as

JlleHIOI°f"S
dO'lIl1l1do

o Brasil ])"0.111:1.
agora �.

PS luodt'rDlfoOSllna"
canetas

Em 1110r]{'!O;;,
côres e tipos dp
pena ii. suu e-x-olha,
Apolo, J)jaclC"nul,
Hegent e Iistudnnte
Sã0 canetas di· II ...u

dUTÚVel � elegante.

I

.:�.
11 •••••••••••••••••••••••

!

�
�

fl�tn (;1 ,...t;,a 1>,.�/;t:�,-4_
1.�1>1" JQIIA"\ II\!1il\ IhH
��o I uuo-, . �"(l nl I"

DECEPÇÃO
.Amízade somente! _ e scnu

Que O' dizias com stncettdade.
E, de súbito, a cruel reruidude, J
Nos teus Olhos castanhos, cu li.

Nún chOlci' .tiqucí muda. sorrt,
E pm-ttsto, deixando aauuauc ,".
Apesar de sentir tua. maldade,
Esquecer-te jamais conseeuí.

Já não vivo - não tenho alegria!
Do (111<' fui SOI1 fantasma «ctontc,
A vagar na mansão da ironia.

E do amor Ah! Do amor, tão sõmcntc,
Uma lágnma escorre, sombria,
góhrr- um rosto nunusuaoo e ocsr-reute!

OS" ALDO MELO
QUE E' QUE HA? A rua Felipe Schmldt, incontestavel
mente é a artéria principa.l e mais movimentada de Flo
rianópolis.
;'Tào há que contestar.
E por essa razão vem n.erecenco a atenção das autorida
des para conserva-la sempre Lmpn e bem iluminada.
Acontece. porém. que ha dias foi retirado da iluminação
da referida rua. um globo ornamental da ilumlnaoao pú
unco e a respectiva lâmpada.
O globo estava bom.

•

A lâmpada, também.
Tudo bom.
Retirada a -Jãmp:tda e o globo, ficou um espaço meto cs
curo no local. chamando a atenção de todos.
Exatamente quando se pretende melhorar consideravel
mente a ilurrunaçúo da 'Praça J5. como aqui fi:!. saber a

nossos le-Itores é que se reura um globo com lâmpada e
Ludo da pt-lucipal rua? E a 1"alt'l que faz?
Não se pode compreender. Nâ::J tem mesmo sentido.
Não pode haver abaotutamonte nada que venha justificar
o fato

ECOlllO não hiL efeito sem causa ..

A genle então pergunt.a: _ Que é que há?
Porque o natural, o justo, o certo êm elhorar nunca pIo
rar a Iluminação.

BAR DA PRAÇA 15 FECHADO Outra vez a pergunta:
Que ê. que há? Porquc sem aviso a seus inúmero1i!rcqucn
tndores, trancou as portas, de3aparecelllo por dctras das
coninas de ferro (sem alusão), o "Bar e Restaurante
Rosa", pon'.o muito frequentado e prediléto por uma fre
guesia dliLria e noturna?
Não se sahe o motivo da atitude q.c seus propr.lctàrlos.
Diz-se por �i e dlz-.-:e tanta cclisa, que afiliaI, o motivo
mesmo de fato, fica incognito, interrogaçno
O caso é qlle a Praça 15 de uma hora para outra. ficou
spm o Rosa Bar

Não ê mesmo uma. barbaridade?
Os aperitivos, os bate�papos, as reuniões de amigos para.
seus encontros, de.�a.pm·ece!'am com o f('rh:llJwnt.o �J('m
expllc:u:ões ele qua!qncr modo.
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a MODELAR. anuncia:
Chegou a

ESCOllNHA
inteiramente GRÁTIS para a Senhora!

Aprenda a fazer cenenas de noves

receitas para a sua família. Ê muito

fácil ... as aulas são prá.icas - a

Senhora vc como se faz a receita

e aprende a pr-epara- um mundo

de coisas _çieliciosas! Faça a sua

inscrição imediatamente - é tudo

.. e, no fim, a Senhora ainda

diploma!

.. . E nõo se e-cveçc :

FLORIANÓPOLIS

RUA TRAJANO, 29
ego'(7 ."l'l

ESCOLlNHA VIlu.lTA,

I

. '*

���·M1"'�'�� ':'J:_�-i'.;�;_�,.
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rtorianópotis, - Uj9jl':J(i/ARTA l?!Í.tilNA

-·-CENTRrI
Cine'SÃiJ JOSE

FONE: 3636

-BAillROS

Cine GLÓlUA A Rainha dos II Jogos Aberlos será eleita no Lira T. C. dia 8 'l

Carmem Lúcia Carneiro festejará quinze anos dia quatorze
- Maria de Lourdes Schaéfer no Baile do Perfume 0-

o novo Embaixador dos ESt�ldos Uni- A Sra. Presidente João GouJart, foi

dos, no Brasil, sr, Líncoln Gordon, che- eleita Presidente da Legião Brasileira de

gará ao llC:;!lO pais, no próximo (lO" '� AsslstelJcia.
de outubro.

X X X ;'�...� __

Asenhora Maria daS Dores Balbl,
recebeu muitas reucttacões na �exta-fei
ra p.p., pela passagem co seu "nf var".

X X X X

A g"aciosa menina moça cnr.r em
Lucia Carneira. recepctonara a jovem
gUllrda flcrlanopolitana na restdêncta de

seus Pais Para festejar oS seu); QuinZe

Oscarito _ Cril Parney - EVa 'redor (ESli'REITO) 1<'olle: 6�1)2

OS DOIS LADROES
Censura are 5 anos

_ 2R• Semana _

as 2 e 7 1/2 hs.
_ O mníor espetáculo de todos os tem

pOSI _ 0 "ilme mais vezes premiado!
Charltnn Heston _ Jack Hawkins -

lIaya Ha:'al'eel stophon Boyd em I

BEN HUR
� Tecnicolor _ Câmera 65 _

Censura até 5 unos

Cine RIU

as 2 _ 4 _ 7 9 hs.
A FUGA DO PARAíSO

oecertto - Oyll Farney _ Eva Tador em: Tem-se repetido por ai que ninguém ajuda tanto aos

comunistas como os anti-comunistas. Frase certamente
ditada uela preguiça dos Que não querem combater o mal,
ou 'Pelo veao de certos literatos buscando fama no abuso
dos paradoxos. Foi assim que tentaram silenciar a Oru
ecoa Brasileira ênn-comumstc do Almirante Pena Boto.

Ninguém mais anti-comunista que a Igreja Católica, o

"ultimo inimigo" dos vermelhos, na expressão de um re

pórter da Alemanha Oriental. 3ntre as tãuces de combate
ao comunismo, uma das mais eficazes é fazer os fatos;
contra es�es de nada valem os argumentos dos apologis
tas soviéticos.
Não pretendemos aqui examinar a ficha negra do Mar

xismo, semeador de adias e cavador do túmulo de milhões
de seres humanos. Apontamo.; apenas a fila imensa de

fugitivos do paraíso vermelho. -nesce 1949, cerca de la mi
lhões de pessoà's escaparam a .íomíuaçãc comunista; isso
constitui recorde absoluto de '!migrnção em tóda a histó
ria da humanidade. Não é à tau Que se deixa pátria, pa
rentes, e conhecidos. Certamente não foi por estarem sa

turados das delicias do éden .ovtéüco que tantos homens
buscaram o Mundo Lívr'e ! E se tão elevado numero conse-

!guiu romper as cortinas de feno e de bambu, arriscando
lJ. vida/pela Jiberdade, que seria se as rrontetras estivessem

:��r�::!"��:�:e l:����a��: ��:i�:���� ��Sn����!:a��;:t�:� !1
são gente pobre, que com a liberdade buscam também o

'Pão, bom número pertence a burguesia soviética, à nova

classe de que fala Mljlovan Ojlllas, Apesar das reeaues
Que gozam sob o regime de Panknw, muitos médicos da
Alemanha Oriental têm demandado o Ocidente, preocupa
dos com a educação dos filhos. Em janeiro déste ano, ru

gu-ahr 323 memb�os do Partido ocmumsta: Herbert Prauss
em Chefe do Comitê de Trabalho. Três casos de gente
bem situada tiveram maior renercussêc este ano;

Ojeg Lenchevsky, ctentisrc. e renaucv Ovsyannikov,
Diretor de uma fábrica em Talin. pediram asuc a Inglater ,

ra: e Rudolf Nureev, primeiro canartno da ópera de Le

mngrado. preferiu ficar na França, ao findar a temporada.
Para esconder todos esses Iates, Kruschev apregoa vi

tórias cientificas da União Soviética, proclamando Gaga
rtn herói nacional e símbolo do gêruo comunista. Mas o

Que ê e não diz é que Yuri G:lgarin só há um ano atrás
rei inscrito no Partido Comunista, para que este não per
desse a hànra de ter em suas gloriosas fileiras o primeiro
<tsnonauta!.. \

Frei Adalto Tarcisi-o Beal, O.F.M,

OS DOIS LADROE::'

Censura até 5 RnOS

eine IMPÉRIO
(�SfRE�'i'O) Fone ....2\:)6

às 2';.0 - 5 1 2 - 8 hs.
;'O�TE: 3436

as 2 _ 4 _7 9 hs·
J,,:I\' Le",ly _ Dia Mert-ill em

.

A CANOA FUROU

X X X X
O ccmuu-o de Norberto ��I"auf, eS

tá hospedado no Oscar Pnluce Hotel c

re-,-I'essará hoje, Para Pôrtc Alegre, pela
'rac-orueeir., do Sul.

X X X X

C'6mellta-se oue há possibilidades �o
Brasil ser o �)ab cue dai-à o n(,VO Secre
tario Geral dn O"{U.

X X X X

A srtn. HercillH Luz, o máximo em

elegância, est á confeccionando um bens

simo vestido para 'O Baile do Perfume no

Lira T. C.

escarne _ Cj-Il jrurney _ EVa 'redor

Censura até 5 anos

tine BOXY OS DOIS LADROES

FONE: 3435 Censura a.e 5 anos
2 h�.

Grant WIllim� _ Laia Albright
RASTOS DO ESPAÇO Cine RA.iÁ (S. JOSé)
Ccnsuru até 5 anos

;!" 7 � lis
II _ PO�'O Dji. PERDIÇÃO com Mar.\'

Murphy
2} _ OS JOVENS NÃO CHORAM com

Sal Mir(c� .Iurnes whitmore.
Censura te 18 unes

às 2 e 8 hs

----�António Villar _ AIJnllllcHa em

x X X X No clichê _ Miss Santa oatnnna, iileu
sa Carmem Formighieri, Que lambem será
ccnvídada para participar na Abenum
tios II Jogos Abertos de S. Catarina,

X X·X X

O Cl"OIÜSt.l social Luiz Augusto, ue

Pôrto Alegre, fez UI.a magnifica repor

:agem na Revista do Globo, das "DEBS"
do top set gaúcho, na enars fechada Ies
ta do ano naquela Cidade, reéueeda no

oounrrv Clube,
X X X X

Na Secretaria do Estác!'JO da FAC,
aconteceu uma movimentada reunião
com a CCO, presidida pelo Deputado
waldemar Salles. O Sr. Ahio Pelu'w, fo.
a rctnvíne, a fim de tratar de assunto

ligados aOS II actos Abertcs. O TesOu·
reiro Dr. Newton Pereira, está preocUpa
dissimo éom as despesas do mesmo,

X X X X

D0J'.l JUAN Hoje, se-uiret pai-a pórto Alegt'e c

",manhã, para Pelotas. pela Varig, a fim

de fazer o convite oficial à. Miss Srasil,
srta. Vera Maria 'aruuncr de Menezes,
para par+Icíp-u- na Abertura dos II J-o

gos Abertos de Santa oa'urtne.
X X X X

O colunista entrevistou cntem, a

destacada atriz do Teatro Nacional de

Comédias, sna Elisabeth Gallotti. Nn

prõxLra Quarta-feira publicarei li mes
ma. Amanhã, viajara para li aelecnp,
onde aguardará o. seu embarque para
Paris.

-

Cine São José - Hoje ás 1 e 7 1/1 hs.
P SEMANA

X X X X

A Rainha eleita dcs II J. Abertos,
receberá uma belíssima ratsa azul com

teras douradas confc('cirnada pela gr ta.

Maria Alltonia de CarValho.
X X X X

O De�embargndrr Roberto J,..ao df> O "Sayonara"; continua acontecen-
Silva Medeil'Os. du Tribunai de .fusticn do mui:o movimentado.
do Estado d�1 Guanabara, foi homel�l;'''' X- X X X
geado c,lm um a)mó\,:o no Quréncia Pa- Fclicito a sra, Joel Moura, pelo seu
Ince lIotel ofereci 'o' pelos >ll'S. Desembar- anivers.árlo Que transcorreu, sexta-fch'll
gadares: Alve" Pedrl)su; Arno Hoescht; p.p ..

Osmundo d:1 Nóbre�a: ,Ivc Gul!h)ll P. de X X X X

1 Melo; Palrccinio Gallotti; Ad Perelra No dia 'Oito de outubro, sera reali,

'!1_ Oliveira e Dr. Rubem MOl'ilZ Óa Costa. 'ada no Lira T. C., às vinte horas, I'

i
X X X X fesla de Encerramento dos II .... Jogo

Hoie, o Cç!lselho 0::0 Lira T, C .. p!,p� Abertos. Na oeasiâo sera eleita a Rainh

t- �ididG pelo Dr. Heitcr Ferral'l, estara com uma comissão de sete membl'Os, in

:1
reunido hOJe, para eleger � nOVa Dlreto- dicada por éste colunista, Que está nr

I
ria. direção social do mesmo,

Q:inze M:nic�io: �táo inscritos
nos II Jogos Aber;os de Santa Catarina,
Sucesso ..

X X X X

A Socieda<le Carnavalesca "Grana
, delros da· Ilha", está construindo um be-

líssimo carro alegórico, com o escudo tI<

Santa Catalina, para abrir o desfile dor
II JOgos'Abertos, que acontecerá. no pro
ximo dia 29. Quatro belas jovens embar.
carão no mesmo, para o desfile ..

X X X X

Maria de Lourdes SChaéfer, da so

ciedade de Brusque, será uma da�
"DEBS" do Baile do Perfume,

X X X X

HORARIOS DE MISSA
Catedral - 6 _ 7 - 8,30 - 9,.j _ 10 - 19 horas

S, Fr�ncisco _ 7 _ 8,30 _ 19 :l;:>ras
Colér;io Catarinense - 4,30 _ j._ 5,45 _ 6,30 T' 7,30 _

8,30 � 18,00 horas.
Rosario _ às 19,00 horas

Sao Sebastião às 6,30 horas
'3ão Luiz - 6 _ 8 - 10..00 horas

r

Conceição _ 18.30 horas
ASIlo de Mendicidade _ 6 _ 9 30 �oras
Asilo de Orfas - 6,30 - 8 hor;J..;
N05"a Senhora do Parto - 8.00 horas
Saco dos Limões _ 7,30 horas
José Mendes _ 8,00 horas

Menino Deus - 5,30 - 8 horas
?40nte Serrat - 19,00. horas
Prainha - 19,00 horas.

DO°c�t.�lk'fb'7
ClIAR!JON lIFSrON'JACK HAWKlNS HAYA HARAREfT SfEPHEN""B0'TYD���=

lllGHllltlfFJIll'MARTIl\SCOTI' c.�my(JOOmI.Ls.�\Il\FFE [rlJZf!t!t!!..t!�
), RANTE AS EXIBICOES NO CINE SAO JOSÉ ESTÃO SU",r'J'.,m:�l1..::i ao:> J!;�TRA
DAS DE FERMA�ENTES E CONVITES- INGRESSO.

HORARIQ DE MISSAS NO ESTREITO

6,00 horas: Cap�la Bom Jesús !
7,00 horas: Igt'eJa N. Snra. de Fatima
8,30 horas: Igreja N. Snra. ele Fátima
9,30 horas: Igreja N. Snra. -de Fátima
19,00 hora,,: Igreja N. Snra. de Fatima
18,00 horas: Capela de Coqueiros
10,00 horas: 1.0 e 3.° dorqlngo de mês
Capela de Serraria

10,00 horas: 2.° e 4.0 domingo do mês:
Capeta de Capoeiras

19,00 horas: 1.0 e 2.° domingos do mcs:
Capela de Itaguaçú

1!'l,OO horas: 2.° e 4.0jdomingo do mês:
Capela de Barreiros.

Funcionamento pedei'0, durabilidade êxcepcional, qualidada
comprovado ..

I
"

A Sra. Betinha Cherem Barbato, re

cebel'â hoje, mui:os cumprimentos pele
:;eu aniversário, aproveii;o para o�

meus"

* Eis os Itês furôres dI" gorol1tio ql!� os Molore� Arl10 f�preSel1tom poro o

con!umidor.

* Os Motores Arno sõo rigorosamente controlados pelo Sistema C. I. (.J, Con- X X X X

Neste ano acontecerã um eleganUs'
No cliche - A bela gaúcha, Vera simo jantar, com as treze Senhoras Mal�

Maria Brauner de Menezes, que será COn- Elegantes de Sanat 03.tarina. Para êsle

�
vidada, para abrilhantar o desfIle dos II destacado aeonte'1imento estou praviden-

MISSA DE llJl DIA �����iS�:�r;sS::unsdaOn\�g�;t��n�o��: cíando a lista;a�m�m�,
SR. EDUA'R[)O, LONGARI

."Ia Internacional de Beleza, e recebera A srta, Ru�e Carneiro, 'está

aconte-IIdentro de poucos dias a faiXa de Mlt;1I celldo com um bonito Aéro Wll1yS, na

Vva jllhos gemos e netos de Edualdo Longall, ainda

I
Br.lsll Cidade de La�u:la: Seu "lave", resicr"e na

plofundamente COl1stelllados pelo do1010:;0 transe que X X X X cidade de Itnlal. 01'. R, B....

I
"aSSatalll, agladecem aos palcntes c pessoas almgas que

A debutante NeUsa Feullz de An, X X X X

os confoltalam e convidam para a missa de 70 dia em d1ade, esta cOl1feccl\)nando seu bOOlto

Virgíni,a
Carneiro, n<l, lista dos bro-

suflagio da alma de seu eS1)OS), pal,;;oglo e avo, que sera Vestido br,lllCO no A'eller ela sra. Ananias, tos ma1s bonitos da cidai:'ie,
lezada no dia 26 do cOl\ente lClça-feba às S hOlas, na pala o "eu debut. no comentado Balie X X X X

Igleja Nossa SenhOla do Pmt" _

1
do Perfume. Por hOJe é sô - aguardem novltlades

�:��il��m!�����:�nto a esse atol de ré cristã, agudece a t,�=;;:::_:::'=X�X::::X=X�==::=,n:':d:O,::"p:,,,:m:J,,::,,:,o:-:::t:'h:a;;;u�,0:\�;;=;::::Q

perieição ,,,óxim6 no

produção em série.

trôle Integro I ne Quolidade, o único que o��eguro

IMPRESSORA ID10'biLo@
os.a.

Convoc�ção
ue ordem do S�'. Presidente, convoco' Os senhores

membros e sU!;llentes do Conselho Deliberativo do Lira

Tênis Clube_. para uma reunião a reallzar·se dia 24 do
roneute. domingo, às 10 horas, em sua séde social. a fim

de deliberarem SÔbl'C 1. seguinte ordem do dia:

a) apreciação d .... relató110 da Diretoria;
b) apreciaçào e discussão das contas do exercício

anl.erior;
d} eleição doIS Membros da Dlrctoria Executiva e

Conselho Fiscal, pam o cl'Íodo 1061 - 1063,
� ... '.Y \!lc�.�XJOC&�;Y�

_ D E-
* Motores monofósicos ate 1 11 H F

* MaIores trlfósicos oté 380 H P

*' Malares paro máquinas de CO<tUTO

* MotOJlI1S especiClis

•

O�iVAlDO STUART & elA,

INDÚSTRiA E CCMÉRCIO ---oIIIIII(®�

CARIMBOS, ENCA�ERNAÇÔES
PERFEiÇÃO E RAPIDEZ,

REPRESENT ANTE EM FLORIANÓPOLIS;

l'v'EYER & elA.
�FONE 2517 ......

R(:)A DtODOAO :37.A F'l0J:.IANÓPO'rIS
We;f
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forme prevíamos, ao SUM

gerir (em vão), uma reu

pião de rodos os Interes
sados, afora esforços iso-

lados de alguns escritores nO casp é, mais uma vêz, grama que significasse aI

(exemplos: Othon D'Eça o belo adormecido. Uma guma coisa, Que servisse

OU Osvaldo Melo Filho), única palavra que fôsse, ao mesmo tempo cama di-

nada mus se está fazendo surgiu daquele, organismo, vulgcção e promoção, isto

no sentido de uma come- ao menos para ..{]OS In ror- nada representa.

JUoração condigna do cente- mar que está lembrado da Ai fora, nos nossas cen

nàr!o de nascimento de existência de Cruz e Sou- tros culturais de maídr

Cruz e Sou\�a. Já em comê- aa e sabe que neste ano importância, iodos querem

ços do ano falávamos- da se comemora - nao, co- saber o que está se fazen

necessidade de uma coJa-- memor,a não, fecorre ,_o do, em Santa Catarina

boraçâo ger:ü; num esfõr- centena rio de nasct-ne» o pe}as comeillcr3cões. E1'

co conjugads de todos os do grande simbolista. E resposta que damos é me-

;:� z: n:��b�:n;�stel�e:l� ����:�������� d�e i��::is�:: �a:�������:a��s S:er-fa��
turais. T.nhumcs mesmo por- parte da Diretoria de alguma coisa··

um 'plano pnõto.. Mas Cultura, surgir -agora, já NOVO VOLUME DA

, isto sac aguas !)ass:llias. surge tarde. Mas a'lltes "NOSSOS CLASStCOS" -

I- Deixemo-las correr. tarde do Que nunca. E nao "Euclides _ da Cunha', .rê-

A verdade é Que o g.ran- me .venhgm com a descai- cnos escolhidos por J{'1á"

de ausente � o órgão que pa, mais uma vêz e sem- E54tied"an:oFl,i��Oo' Néos�o;O�;:�aever:a r.ãc só mais se in- pre, de que ainda temos -

teres-ar como SCr o res- tempo. Não temos. Todos sicos da AGIR. Como nas

pensá";>l por tód(l<: estas sabem muito bem que não aunn:elv'i�l'u'mS,!,êsdt: t��t�;��:inic;qiva,.;: Dlre�oria de temos tempo.v" Eg. amos 'v -

Cultura da Secretaria de justamente a dois mêses nesta coleção oue tem di

gducação e cultura, que' da data. E para um pro- vu1:?ado os mais ímportan-
__ tes autores braslltiJ:Os e

---'pÃiSAeEM SONORA
�

po����êS��IMA DA HI8-
J
TORIOGR"AFIA _ Pel

Edameris, em tradu(/io de
Frederico oeanam Pessôa

de Barres, acaba de apa

recer o primeiro volume de
"A' Cidade Antiga", obra
clássica da historiografia
moderna e considerada a

obra-prima de Fustel (jf

Coulanges. Obedecendo"
metódica cercecane, é

'Obra fundamental Para c

conhecimento da eivnías

çâo greco-romana.
NOVO ROMANCE DF'

MOACIR C. LOPES - Com

lançamento marcado para
outubro, a Livraria Fran

cisco Alves vai puonc ·1

na sua coleção "ren-e

Furte", o novo romencr

nordestino de MCL, o ex,

\mal'inheiro que se tornou

famo"o com SUa estréi"
"Maria de Cana Porto". O

titulo do novo livro é
"CHÃO DE MINIMOE
AMANTES".

(Para remessa de puhlí
ca'ções; Caixa Postal, 384

_ Florianópolis - San ta

catarina).

salim. ml9�el

ORIVALDO DOS SANTOS

AJUDE A OFENSIVA CONTRA O CANCER
/ ROTEIRO

1 _ CarméliaAlves, Roberto Paiva e Olivinha Carva

lho são os nôvos contratados Mocambo. Suas gravações

já estác programadas para serem lançadas em breve.

2 _ .• \. etiquêla Disquinho entrega ao ouvinte mirim

o LP BRAI'.CA FLOR, história tradicional numa versão

de Odette de Saint-Maurice.

Em E.P. a gravadora das crianças apresenta OS QUATRO

,� �l:ã�O�:S���:�,o C=�l o��'���tr:���!a�� R:d�;��ca��at:l�;'
3 _ Ritmos modernos em modinhas do passado eis

o con éúc.c do mícrcssufco C_,;.;rULLO DE HOJE, que �
presenta a Orquestra Mocamoo, regida por Carlos Arau

jo. São composições do .poeta maranhense, arranjadas

para danç!!.:/ Ontem Ao Luar, T�lento, e Formusura_. Os

O hos Dela. Tu Passaste Por Este Jardim, Luar rio Ser

tão, C,lbbc� Di Caxangâ, O Meu Ideal, Clé1!a, Templo

Ideal, Recorda-te De Mim e Vai ó Meu Amor Ao Campo

Santo.
4 _ Regravado em super-alta fidelidade, -o LP DAN

CINO IN 'lHE DARK será lançado em novembro no Bra

sil. O·micro da necce foi originalmente gravado em 1955

e aoresenta o pianista 'Carmem cavanaro. Sua distribui

cào em nosso país estará eco a responsabtlidade da

oompannta Brasileira De Discos.

5 _ A reveíacào do rock italiano e defensor da me-

)_lodia cla",;ificada- em segundo lugar na competição de

San Remo, Andrfano cetentencc neura num 45 r pm. dupla

duração, Iancado com exclusividade pela Mocambo. <il
E.P. contém as músicas: Personality, O Mundo Gira. Pie

cola e Rítorna Lo Shímmy, e tem o titulo de JOLLY ITA;
LIA. Ao interprete pesisular juntam-se os "rocxers" de

\muno Libano.
6 _ A R3-E tendo desistido do propósito de gravar um

12 polegadas com músicas de Lupicínio Rodrfgueâ, deu
chance nara que outra etlquêta famosa abarcasse a idéia.

E dentre em ,90UCO, a ODEON lançará um LP com as

mais significativas melodias do renomado autor gaúcho,
Interpretadas pelo ótimo Francisco Egidio. Duas das can

ções incluídas no mtcrossuíco são meditas: Taberna e

Bairro De Pobre. A estas se incluem, entre outras, Maria

Rosa, Quem Há De Dizer e Exemplo.
7 _ DEMETRIUS CANTA PARA A MOCIDADE: con

I

na, Corina, Let's Think About Living; Rock do Cacy e Bro

to t.e-aoo. A Continental produziu êste E.P.

S _ A Odeon deseja repetir o êxito- obtido pelo LP de

.rosé vaseoncelos. Para tanto rança à praça histórias di

vertadas e humorísticas, viV\das por Muruo Amorim Cor

rêa e Maria Tereza, no, volume O DISCO DO VITO'RIO,

MiNISUR[O DO TRABALHO E_
PREVIDÊNCIA' SOCIAL SERViÇO DE

" AUMENTAÇÃO D A PREVIDÊNCIA
SOCIAL

A Del c da Regional do SAPS em Santa Catarina

comunica aos interessados que, ate o próximo dia 16 de

outubro, encontra-se aberta a inscrição de concurso para

provimento de cargos da classe "A" da serie de classes

de MOTORISTA_. dos In_stitut03_De Aposentadoria e Pen

sões dos Ba.lcários, dos Empregados em Transportes e

C:..rgas, dos Ferroviários e Empregados em Serviços PÚ

bi!ws, dos Industriários, dos Marítimos e do Serviço de

Aiimentaçiio da Previdência Social (SAPS).

Úutro,slm, comunica que as informações e esclara-
cimentos sedio prestactos pela Delegacia acima, à rua

1_"Francisco- To!entino n. 10 - Florianópolis, das 14 às 17

I horas.
Edgard V, Deichmann

Delegado Regional Substituto
"

24-26----27/9/61

Esportes Em
Timbó

BASQUETEBOL
A equipe- trmcoense do

A. A. 'punbó, continua sua

cendo, sábado ultimo,'- na

vizinha cidade de Indalal o

quinteto do C, E. Anchieta

pelo placard de 43 a 27.

QUADROS E C'.-E;STINHAS
A. A. Timbó (Eloy)

Aldo 10 - Umberto Pra

de 6 _ Costinha 9 - Ar

mando 6 � (Adam) -

(Arno) e Xará' 12 .

C. E. Anchieta América 9

_ Nico 11 - (Ari) (Rudol
fo) Fuchas 2 - Hilário 2

_ Luiz Antônio 3 e (Frei
Almir).

Domingo: FUTEBOL

A equipe da SD.R. União

de Timbó empatou ·com o

15 de Outubro de Inclaial

pe:a contagem de 1 tento

contra 1. Dioney ponteiro
direito da equipe timboen

se foi o autor do tento de

empate.

Dr. Héiio Peixolo

Advo�iâdo
l{e�!1êncla � Alamt..-ja
Ad?Jfu Kondp.r. 27 _ Calxlõ

Po:,�al, 4.06 telefone 2�?2.
F'5-Cl'ltollO � Rua l"elllll:
Sch:.1l.dt, 37 __ o 1.0 ur,al.,· -

Sala 4

NOVA EMBALAGEM

-ld�ta( n·,i1/6.
��. ·_�·"""9--"+- "" '1<" �

O Senhor João rroncatves Júnior, Presidente da Ból-

sa Oficial de Valores de Santa Catarina, no uso de suas

atríbuiçces legais e tendo em vista a necessidade de pre
venir os mteressados emoperaçôeseobre açces de compa
nhias e outros valores mobiliarias, contra eventuais ne

gócios por tntermécüo de pessoas sem nabüí.ação legal
para o exercício das funções de Oorreton-

RESOLVE:
I - Esclarecer os compradores de ações que, nos

térmos da legislação federal vigente ,somem,e os Corre_
tores Oficiais e seus Preppstos, ou os Agences credencia
dos pela Câmara Sindical para fins especificas, poderão

L.O ocar ou interteril' na venda. de ações para aumento de

capital ou cans�ltuição de SOCiedades anun ..mas, quando
a. emiss.lo dêstes título::; tiverem caracterís�,icas dos Cor
retores O_t:Íciai;s, seus Prepostos ou Agenl.e:;, sâo nulOS de

pieno direito.

II - Recomeçar, a fim de e'i'itar prejuizos aos interes

sados em. negocias com ações, debelltur ...s, apólices, etc.,
que exijam dos agenciadores desses negocias a exibicão
das credenciais fornecidas por esta Bôlsa, não import�n_
do que tais agenciadores sejam empregados de compa
nhias, ou de entidades especJ3!izadas, oois somente a Câ
mara Sindical de Bõlsa Oficial de valo�'es tem autoridade
para fornecer referidas credenciais.

-

III - Lembra, ou�rossim_. aos compradores e vende
dorcs de açijes que tanto as ações nominativas, como as

aJ porcador são títulos de Bôlsa e como tal devem ser,
obügatóriamente, cotadas em Bõ!sa, sendo que as opera
ç[f'S sóbre t,ais titulas deverâo ser feitas exclus.var.,ente
por intel'medio dos Corret.ores Oficiais de }c'undos Públi
cos e em publico pregão, (Art. 1.0 do Decreto-Lei n.o
1.344, de 13-6-1939),

PUBLIQUE-SE.
Florianópolis, 14 de setembro de 1961. j

Joâo Gonçalves Júnior _ PRESIDENTE

BOM NEGÓCIO PARA PESSOAS ATIVAS Hamilton
Você quer ganhar mais 20 - 30 ou 50

mil por mês?
Você érepresentantev Você tem iniciativa e relações?
Eis a proposta que temos para Você: Venda domiciliar,

�i��ae��l�:�����: �O��é���: �:���o::��; ;��::�e��
mundo - LANOLIN PLUS!

�xi�o comprovado porque os nossos representantes
em outras praças ganham mais da que isto. Damos

instruções e material de promoção. Venda por conta

própria, portanto é necess;rii) algumCapí1iiT'"'Escreva
para a Caixa Postal n,o 848'3 - São Paulo,. ou visite,
quanto. antes, a COSMETICA INTERNACIONAL

LANOLIN PLUS - Rua Jagaaribe, 498 - São Paulcf.

Berreta

DemilS1onário
O dinâmico Presidente da

Federação Catarinense d

Putebol de Salão, recente
mente reeleito para o pôs
to e que também V;inha fa

'?endo parte da Seleção de

Futebol de Salão, indicado

i1cla FAC., vem de solicitar

demissão desse cargo en

quanto Que so'icitava licen-

ça do outro.
Afirmou Hamilton, à re

portagem, que os motivos

que o levaram a tomar tal

decisão foi em vista de

conselhos médicos já que
n&o s� encontra bem de

saúde, A reportagem tentaI.!
ainda colher mais algJ.:mas
noticia::. porém, Berreta,
c'm ton de blague fêz cair

por terra nossa pretenção,
«firmando: "Não tenho
,jlaiores detalhes para for

necer à reportagem.
Eston demissionário e co

rno Jinio, nada mais tenho

a dizer",

---_ --��-�-----

PARTICIPAÇÃO NASCIMENTO
Moacyt: Pereir\l e Elizabeth Mello Pereira, participam aos

parentes e pessoas amigas o nuscimento de seu filhinho
Marcos Antônio, ocorrido dia 22 de Setembro na Mater

nidade dr. Carlos Correa,

Florianópolis, 23 de setembro de 1961

24:-26 e 27/9

Leia Revist8 Luso-Brasileira
SENSACIONAL - NOVIDADE -

MAGNIFICA
á Venda o tercpiro número

��'i-

Z
lo

NO VÓO 638

para

CURITIBA
SÃO PAULO

-

RIO

22-24-27-30/9 � 3/10.
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rurrrnmento da Fábrlra ao Consumidor

RU:1 Saldanha Mnrlnho, 11
terorone ;tO.IJ

------------------
13-10;61

llvu :llltllt) C

prof. rronrtouo

não tivera efeito desde
enjáe em tôda a limpidez
de seus lermos, Numerosos
recuenmenrce d(! v(!lho!! c

probos (!x-servido!'es pú
blicos, premido!! muitoS
!I"les pr-ln (nexur:1bi!i{!rU!('

ela" m:tI!! h,'git.imns e-anrn- un tloençfl ou /)1'/0 pr"
q(II'S dos t'ull(:lnl'{Il'ins npn-
senndos : ü )ll;l'fl'tl11 (, exn- gres�ivo a!f,:rVaHlt'P" d"fI

la :lplh'açül) tln I«! TI. 1,(167, condiçõf's - do- exretência,
rio dr. 28 de��!;;;e_;����, 11;vian�T;���
iH

(cont_ du ultima) nrupn rar o" servidores da
por favoritismo incon."- administração pública sem
quente ou liberali!ladcs excronnr da eSlllbi1ir(ad",
COmPI'(Illll' ('(Ie,ra" c., exe- da legi:=lacãn e cln,'{' poss!
quiJI(ladl/; d:j h'i (' da Capa- bílídarlus (10 eráriu_ (IUe o
r!dad(' dos eofres públicos, Govt'l'natlcr C('I"o Ralllof'"

(.:. pnrtallt", d�'lLll'!l dl',;- cl('pois d(' hnvcr rostnbete
s('- �lln(Llm('nlnl �Pl!t!�!n dI' eió;.{J 11 or.!cm IH) OI-f'.al_h:mo
:��.....�� � ? ......... � rm

Rm��:.\ (�tIm�A!

Ministério do Trabah e-�ja
Social

Serviço de Alim� da�i
dênc� Setiil

Delegacia RegiornaJ.·�Cltarina
( ,NCIJRSOS PIIlfm

:-;r,'" di:l� 23. 24 e 25 do mês de Setembro, ha.verKgr:-'�
de,:; !rdi','jrlad('s !�lll pról d o Cruz- e SOuza Futebol elt�' ,;
p"l"\ melhoramento de sua Seoe sOéili1 Nootn opprtum
tinc" ,�E'r'l. inallpurnda a fotOSl'afla de s.eu' patrono, o

rrandf' 11oet� CRUZ E SOUZ·l\.
.'\" h,l''l':lQuinhns C as demels f.esti�idades ,<:erão reali·

z:1d;,1; n ru- Cl"J:: e SOI\Z{I. t�n(l!'ro 0.0 eeu.).

dos servícos do Estado -

e praaervando sempre, em

CI1&o 'por casai dírettcs e

Pl'('l'!'O�:IUvas QUe rósseui
tncontcstevct - acaba

agorn de aicn(j('J' a lima

)','_01' til) ln�litllt(l Pn-
u. 1', l\lfJ','II" Bohr, ti l ,,- lr'Olll!lk!l:ia I-Tmnana ,II'

"e Pnrís. A,'sid{'lllc un pa
t'ulrlae(" de M('dlclna de

�Guerra"""
(Cont, da 1." pá�',,)

rêncln sôbrc "ii C'ünclll�af)
<le um tratado de p:1.:� .!Ile
mão e a nOI'lnalizacão, ba
seando-se nele, da. situa
ção de Berlim cci-jcr,tal"
ExortoH :t 111dll' :, re:-:1-
be1eccr l'elll<iõC's djj}!,)m:i�
tiras ('0111 :l AI.,m:Jnha
Oriental, J.! OUl' a Inàia
está evlti1ndo faz"!". Disse Center Grcup de Londres,
Kruschcv qu(' para ('O!l"o-,.

:10 �atur Und l(uILur, (j{'
lirlM a 1>1\7. vfli aPt>Jat pa- Ml!1l!ch,e no qentl'o Fr:1l1-
Ta a,,! n:lçüc,� qu{, li :) ,'<:!_ ('?-B)'a::;ll��r'l (ie ArflUl'oJo
conhe-cf'm n AIl'1'8nhn �la, de Sao Paulo,

�;��,��a], n fa?ereln-no br: ;,�n:e"������ia ��I:'10l���:
BF,RLIM __ O p!'im,�iro Mitolôgic&s I' as Pirâmide'!

lnjni,,!�)'(J Nikita Kru,'clwv
na Civilização Solllr.'·

declal'ou, (lHe uma �l1('rr,; EXPOSTÇÃO DE MEYER
por causn (1:\ A1emnnho.

FrLHO EM BELO BORI-

"inevlLilvrlmC'n(e II'VIl\'!l {L ZON'l'E

cattUltrofe nuclcur lnl1 '_

O pill�ar cat::dinense El'-
dlnl," SCo.s p,tlav,',,� esl,\0

ll(�stO Múy('1' r,'nho ellcOll�
C;o))tidas em mensl\gem eu-

tn';:,c atll!llmeute, ('xpon_
viaQ_a à flcssão de abcrtu-

<1u seus trabalhoS' no Mu
ra do Con!!:res�o da Fede-

!iHI de Arte Moderna de

�:,ã�lo:�n���:1 ;!�o��i����!� Belo Horizonte, snb o 11"1-

Ilis'as, Uns 200 de]egadcs �Ji:����O �:q����eitl�:p�'l��
�: 4r��1����S t��a'T?';��:� Trinta e oito desenhos fol

oriental" "llara um trata- ���:iC��, ,,��;t�l:do l�:����'�
��o :��:�����::�:�:;:;� ;;�;;;�,f;'�t;t,�O o �;:;n��
lorou suns propOstas pnra �'�:�,�:1. ��:��lae C�daJ��s:�solução do pj-cbl.,rna ger- ri!!) thbalhos flelcciqnado�mânlco, Com a lll>Sin3.tul'a na. úl:l:r,a exposição parade um trnt:ldo dI:! pa7. com e/>l:i mostl'a Ila Casa de

IIrte dn Rua Ten('ntc St}-

(jllt,ólo!-(r,·'. t rn ,s Pari_', Pl'Cfesllor na asco-
:u.; o dia 1(3 de outubro, às l,'r- horas, acnam-,« u la de Antropulcgta de Pa-

I c '('les nara Os concursos- de A'1'ENDENTE p ri� C' S(.>cret,irio Geral do
"E 11 o que qunisquet- f'sclareclmento,<; M>r(t'l centro F:-anco-Bra,'lIl,lJ'o

l,-,r:I';O de 14 à'l 17 hotnl'r,·h, rua Frnn('i.�I'C) �'lljJII,III·,('i,1 I: dt PI (ju·.;,s l\rql1e"loglcll'!;
ta 10 Plor!rmupol\�. Ci.t.u+nru t' rnter A):erirall:ls (Ccntr{l

DDGARv:rrETCTlll'f'ANN r!tu', I,'lun, 1. ti, M,:i'i.,l, aprú_ uron.
DELEGADO REOI.ONAL SUBS'rTTU'f:'J u eur o (" Cl "nlol,,!.'ill

lT-:U c 28/9 - 1.°-8110 :'C lt","- alunos da. F'aculdade
-------�--- - velnnc:{ dal'(I�' 0110 1 n ii" Fik�oLn desta Oapljnl,

RA� �4.0!"NKAS NOS Mil 22,1.4 n IUi: novos c.mhcctmen- �uce�SiV1Jmel1te,_ tOda,,,- asIIIAI." tna. IIHr!i�ularictarle� dit'erell-

E 15 DO COIIBtR ��:S�A ��CU���A���10T��� �:�',�i()Se '(��r�,�����2r;1�1��:
f.'ILOSOF1/\ ll::l :."lt,ell�is", que Se

O dr, PIOITI' V.'Hql, nâHlm l'ennid(l�, 110 M\1�('l1
do Col(,�gio Cntal'incnse,
PROj<'JgSSOR MARCEL
nOMET REALIZOU CON

FERlmCIA

RlIa Alves de Bl'ito
(Trnv. Stolliec:k)

Rua Altamil'o Guimarães

lH1l'a o mnl' - '.:./ t<!lofone

RTla 'J'rajnlln (prédio comercial)

TIna ('r,nS(,lll('il'o 1Vf[lfra (fundOS)

Rna Fntncisco Tolantilw

(APARTAMEXTO)
Rua Arcipreste Paiva

(pronta entrega)

(LOJAS)
Av€nida MUlllO Ramos
(pronta entrega)

(TERRENOS)
Rua Felipe Schmidt (20 x..lOD)

Rua Almil':"'nte Alvin

Rua Frei van.eca

Rua Frei Caneca (esq.)
Rua Jairo Callado

Rua Ff'I'reil'a Lima

Rua Jerôni.:10 Coelho (esqu.ina)
(chácara família Lillhares)

E S � r. E I TO, (C"SAS)
Rua Jo�é Elias (p. praia.)

dI' .JulhoR , I
(3 C'I 1:: "aia pt'ópria)

(TERRENOS)
Rua. Senta Luzia (Balneário)

�un Ç:l"cb m,allleário)

c O Q U j� J nos, (CaSAS)
Rua r,'l>lconl Simone (Praia. dli., Saudad'e)
garagem (' dcpcnrlên{'i:� empl:cgnda.)

Praia (lo :Meio
Ca"et,'1 para 1p.l'âneio e Tl'sidôncia

l'ftml{ENOS)
Rua. r�,;coal Sh:lOnc (Pll'aia da. Snudnrle)
R.ua Des, ped'ró Silva CPI'aia do "!',!eiQJ
BO,! ABRIGO (TERRENO)
RuI). IpaMma (Pl'Olt, :( prai!l)
ClI,l\CARAS
CODUEIROS (pra;a do Itag,uá�ó)
completam('nte arbori�ada -cjdiv. frutas
e g[tlinhoeil'o� - 7,000 m, quadrados
SACO GRANDE
O'tiroa chácarn. e/700.000 m. quadTado:l
c/3 casa::!.

ESTUDAMOS FINANCIAMENTOS E ,TRAN
SAÇOES COM A CAIXA ECONOIIIICA.

AOS DmllNGOS ATENDEMOS ATE'

I NOSSO TELEFONE: 3.9.8,2
V E N D E:
C E N T R O: (-CASAS)
F�'a a .xV de Novembro (futl.I1.Vs)
u l�OS ,aclla;fo

AS 12 IIS.

amhas as Alernan'haR e a

transformaçiio de Berlim
em cidade llvre, Disse fjCe
o Oeste c'nfl'cnta eS(f1S
"PacÍficas" fll'opO::!ta� com
hostilidadú tl e :i !lrman
do "os militaristas da Ale
manha Ocidental _ Os
piores hJimigos d[l pa'z _

ccom as armas m!lls mo

dernas. Em l'l'spo�ta :.'!.
nOssa propO"ht de cMclll

.c;ao. de tl'nladl) c'lr p ", as
potencIa_" (JI'lciCnl' 1, n{)s
(une.!çam com a Il"'fl'a
Que nag llfllt\i<; cOnnkôp'l
inevitavelmell1P I('Val-;',., i\
cat.ástrofe nu"l( :lI' mll_
dial",

Concórdia,
o Grande
Ausenle Dos
II Jogos
.Abertos
LamenLavclmentc a. cida

de de Concôrclla. estará. au
sent-e dos II Jogos Abertos
de Santa Catarina. ° Mu

nic!plo oestino, atravé6 de

eorrespondêncla enviada ��
Comissão Ccntrnl OrganI
zadora, confirmou essa no

tícia o que V:l.lc dizer que
os atuais camp�cs cntari
Denscs de Voleibol Mascuii
:10S estarão nUII('ntes o que'
é d_e se lamentar, Ale[!,-m
0$ desportistas de Concór
dia que motivos l:!uperJOl'r::!
os levaram a tomar tn.1 il

tJf,udê r,\1I )""{[ n cnn I':t
gôsw.

roíte em camoonü: t«: calor c faz llla em crescen
te, Um rano cronista, -píctuío feroz e cor: .. lalltemellte
por illcallsálleis borrachudos, resoll'c sair para n'('{'ber
(I frcw'a ,�c hOIl/lGI' - do 1IIal',

LC1'U7I!a.-,"e c,ç/relll.lIl1}uU/.O no eJ:lellro (/Iwrtn, pro
{'UNI o intt'l'J'lIptol' - mas niio ká luz, Tro]Jc('(( l1U7IIa
cru/eira, diz um ]Jal(wr(io, <'elifc a calça 1)elo ru-êsso
aeS1)e a bal('a, 1Jestc mn sho,.t 'úmido c sai.

'

Levo ao conhecimento dos funcio11ârios públicos civil> A lua se escollde atrás de uma 7I1wêm 7>'cla c o
ft><lcnti>:, e:-;laduais, municipais e autt1.rquicos do Es;tndo de. (.'r(Juisla senta-se 1Ut ([reia ainda morna, ainda Sll]a,
S�nt,1 Calarina que. dlÕVklo.menle cl-edenciado, estou i!o.a-' !' rlflrme e ",onha, Sonha l/ue uma moça clc cabelos
garlando sodu,:;, "egul'Os coletivos e pecúlios. {�Ollr(l(lo,�, 1)elc lJTa11Ca e olhos verdes vai pouco a P01ICO2 - Denlre !IS vál'ins finalidades da ASeB, a que mais I e>ltrrmdo 'no 11Iftr, atravessalldo a rebell,tação, dai a

:� ���t:o��!�, �l�Z��I�S!:i�::O e(�;e�:�:�'O�n�:l;�n�,:S::i:C;��: ! instantes é apellas ll1n ponto preto na imensidão a'!ul,

('pm';llldo com as !;eguinll'S companhias: ��t,,:�::/I���ell�}�i�J:;I��/���o r-:ao:,'�:/�e:�O��:���, :e::e':
�;;;�������:!l elo Rui

c ,�ollem fJuebrando fi. linha do horizonte, h� um grito
1n1.{,l'lul;('ionn! (,lIYlIsli(l(lo c oull'o e 1IIais ontro, os banhislrls param,

ColumbJa r,lha7/! e se rmtreolham, dois rapazes fortes entram 11Q

M.l'hopolitann ' á{./IUI correllclo, uma senhora, -cOTnpletamente N'stlda

���':I�:�C�O!ctJvo d� ASCB,
I �:I�J:I!:'ê�:ll�/���:�. '��C;;e �:;��tt:� t�����lOe ���lr�· ;:���s'

� _ Atendo-se n. pedidos do interior do Estado, sonho a noite é uma trtrde q1lente e mormacc7lta, e cem

Plll'3. inscrições I' Informações: l'('ssôa8 se ac%vela1ll na aTeia, na mórbida esperança
RlI:\ Ol'nl'l'nt BiilCllcourL 115 _ Telefone 389t de 0/1/(11' 1)am Q cadâl'er d� u7Ila 101l1'in11(L de

fJlli11:!elJoão 1I1arç(/1 ('110,,:, 1/(/scida em Ponta Grossa, lIIorlrt, des{jraQ(/rla.
, Agen\.� c!'edenciado mente morta a vinte metros da pmia, em Ca1TlborilÍ,

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

!lUBE DOZE DE AGOSTO
' ,C(�;T;!J()rili.'.��7II0 ��tr'Qrl�'d�';l�;'�;:'e'i�: 't�';t ,(//�CI;�,�'�!'!)r(/1(I e 11111(/ serre de. pequenos COlljortas que ,WtO (lpe- t

Ed"IIal de (onco'reAnc,'" I ?;(/,� fruto rle (niriatil'a particular, No Cjlte depene/esse

I
a til3 r!1' GOI'I'I']l(), Uell! 111/1(/ 1JrOme,�sa OI( pedra fllnrlcuiirutal

De ordem do SI', Presidente dO, Clube DOZê de Agosto" ! 11clL (lleuto fiM eS1JeNI1/çOSoS l'erallist(/�. /.<;:0 afé agora,
Il'vo :lO conhcclmcnte) de quem mteres!<ar possa qlle

n,
O Gm'crllador Celso Ramos, modificando essa ('(J/I-

p!\ltir do dia 25 d� cOl're�1te ati! 14; dé.outubro 1), futuro, �'ula. já dC�ermi11011 as pr011idellcias' para que jôsse
acha-se abcrta a mscrlçao p�\r.. candIdatos [lO arrenda-

I
msta1ad.o, amda nesta temporada, um p6M.f,J de sal/la· Imcnto do Bnl'

e. Restn':lral1te
da sede social e do Balneário '�le,lIto, ,(�lle jll7lcumará sob (! respons(/bilidado drl Po_

do Clube. !Jcla Ml1llrtr, De olll/'({ jonna vai ser e/etiutelo o

Icra"-IAs propo!\tas deverão ser entregues na Secretaria do I tamenla topográfico, para qlle, {'1ft conviinio com as

Clube, om envelopes fechados; no horário dag 8 às 12 e das ; ('uloridades municipais_ se proceda r1 l/rbanLzação ria
14 às 18 horas, devendo constar dos envelopes os dizeres: I' 1Jraia, E II luz - ohA a lu;;! - segu1ldo delcnnill(u;ões

I"Pl'opos�as para arrendamúnto-do Bar e Restaurante'" .:. CELESC jar-se.-ti presente 1I'êsse rmo.
As propost.as poderão abrsnger-ps dUR.'! dependências' Não mais cronistas obscuros lropeçrmdo em carlci-

do Clube, em conjunto, ou cada uma delas em scpal'lldo I ro.:s dentro da 1I0ite, ?lão mais, moças louras de P071la
ou, aInda, só uma das depende:lcias_ mencionada'!, Grossa 7II(I)'/'IIS ti 1'inte metros da pr(lia, porqll(, eIs quI'

Mnjore,� ttclareclmcntos poderão ser prestados na ) PalieI' se levrm[JJ para amparâ./OR! i

SecretAria do Clube, diariamente, no pC110do dns B às lO

loque,
,�(! núo podia tard;ar, podt'ria fal1wr - náo

IhOl'a",. jÔ8SC O Oow':rllfl _ ê.SSI!· GOl'êr'rtD,

1l�:c7e::ri�i�:;'��lIto 27.fJj(l1
. ��<:�����' 'l(,�e l�����l;�!ileil'a, estn Cohllln pa'!sarn

--------------------------.

..'

PROGRAMA DO MES·
SETEl-IBRO

DI.'\ �4 �

E;,(..'UHTRO DOS BROTINHOS
'ciA 26 -

C [N I!;MA _ INDISCRETA

MSOCIÃÇAO DOS SERVIDORES CIVIS
DO BRASIL

S�b o Patl'ocinio dn F:I_
cuLiade de FilO�ofia, rcali
'loll-se no S�lão Nób\'(' da
Faculdade de Dil'tito, Um
bns da Universidade de
Santa Cat,arilla, no din 22
por"� a conferência do PI-O
ff'��õr Marcel Homet, per,
lellcente ao lns-tiuto (Ie
Coin\bra, no The Reseal'ch

vciri'\. WI,'enJ Florj�mopolis,

EXIJA
NOTA

�E SEU

grau de recurso, o Que lhes

cqbla legal.r.ente, de ncôr
do com o prtnuipín cons

titnci"n:d- da ídcntidade
de mueentcs "ulal'inis en-,
tro 0,<;' jllllci{lll{irio� ela :1 i

vi�I:11!1' e 'oS (ln inatiVld[lJl",
Es�as j)et!çõ('s se [\!'\'!l.�tn
vnm, ,,(II> 'O !l1\'{0 110 Hn(('
I'il". ilull!"('!'l'nti"llln gnvr.r-

!Itl' u('r f, Cu
UC'l.�() Ramrs.

(',ll'\f.llej(J O momento.
pT't'o('ll!)elll t-om f1{lllt'lC' C,'l-

O rt'sutru.tc I' nne <)

DC'('l'l'l(l n. CE - :!O-0!l-61
476, d.'rilniu téltln_� as M,
víct IS que pudossem pair�.!'
»m ({,J no �3 ]Jd('rpr('tnr,�(1

os nní i,:'o>: sl'l'vid6,'(:,�, figo
rn no gôzo (1(' justn :'11>0,
s('n'adoria I' tr,lhl(jos CO�
ii'! ruenções QlI.> mf:'rí.'CrTn

Crênica
PR .I!! m:: C-AM�CRm

PAULO D.I\ COSTA RAMOS

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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, (Somente agora. temos oportunidade de dar .so-'
quêncla ao· artigo, dada a seu tamanho. Para go
verno dos tettcre«, umn parte do que vai abaixo

já foi publicada, porém, devido às tncorrecões
verificadas, reproduzimos "in tctun".'

lómetros quadrados. Em

Aznmhuju não hã vestígios
desta coeorta infernal, ruas

existe a apenas 30 qnllô
llwtrOs de dl.�tància, na Ser
ro de Itnjai. em direção de

Rlbetrúo do OUI'(l,"U um; ROO
m etc altitude, Se não as la

vos. runs o cntcr, e talvez a

I1\?: do tétrico incêndio teria
,I. sirto vista de cá. De ímon

LHOES DE ANOS _ ntvíoe
SP esta mais recente EI'a
geológica em 2 períodos: o

'ruretàrto e o Qllutej'nárlo,
atcançando ôste o nosso

tempo histórico
PERtODO TERCIARIO -

DURAÇAO: 59 MILHõES
DE ANOS - Foi um perío
do ele acontecimentos notá
veis entre os últimos 1 a 60

Juntamente com nossa A·

�,:>mbui3. aõmente as mon

tachas mais altas ficaram
com os picos fora das águas
roi-mando nossas ilhas cos

terras.

No sul do Estado esta que
bra. e consequente abaixa
menta da crostra da terra.
,� multo mais evidente fOI'
u-nndo o soberbo pnreoão
da Senil Ocrul que é li ln

grcme escarpa de nosso pla
nalto desde o Campo elos

zam
voràvcl ao desenvolvimento o testemunho oeste acon-
dos seres vivos. 'Plantas no- tecimento é a enorme mas-
ridas enfeitam o mundo sa de cascalho que cobre
com suas variadas cores. as colinas de Azambuja
Desaparecem os grandes ré- com ierca de 50 m acima
pteís e desenvolvem-se os

.

da Rua Azambuja, que cu
n amiferos. Mas ainda nêo
11ft vestigtns do homem.
PERíODO QUATERNARIO

- DURAÇAO: I MILHAO
DE ANOS - Terminado o
movimento de submersão,
há pouco referido, e. equtll
lu-adas as tensões da crosta

SAR
N"', "'·""''''q'''''"CU!n'''.,,,rup,,õea.
ml�o' .. " m.n�ha� � ..nn..JtI .... trlt"t.
.... ,ac".. ""'··"""I"JI>OIll··"waru.,...
,... prJ" 1' ....·s N'AOd .. "" Qo �eu , .....

�:��:,j�.o����i: ",",',7;�':°é'::IJ;��

���':5,�;�,,�:::::e:��:.����::;
sns fendas na crosta 'da ter- milhões de anos. Enormcs a dentro. A camada de car-

padres, defronte de Anita- .tclTe!oltre, começou, em S.
polis, até o extremo sul do "Catru-ina, uma lenta ascen
��stado e Rio Grande do aut

ra, em lnúmorns golfadas.
satrnm lavas que 'cobriram
n.uuns zonas uo urna cnmn

(la dt" ils vêzcs. até 1.100
lTl('ll'6� oc espessura.
A r-nun dr rocnn" basáltt.,

i-n e mctaü-tcn formada
deste ocrrnme é. chamada
de "Trapp", termo sueco

cue significa escada, porque
1"'.0 pnraná as diferentes
rolfadas deram ao solo uma

c�trlltl1la de patamares.
� vida em alguns dos mi'

Ihões de' anos d('sta Era fi

cou mais rica. Imensu.<; fio·
l('stas (te roniferas (pinhc.i�
ros) eobriram quase todo o

F.slado de S. Cnt�r!na. pro'
yflvelmentc também Azam

buja. T('mos no Museu Dom

Joaquim, na &'"Ila de Botâ·
nica. um belo exemplar dês·
!('.e; pinheiros petrificados.
E;.:ta pcça. uma das mais ad
mirado..'-\ çlO nosso Museu.

11",ost1"a na fare policia os

nnei.� rie c)"('seimento bcm
('\"i<!{'nlrs do pinheiro. No
lelno animal dominavam os

l"«jlt{'l� IDinossáurios) de
('nol"me� ]lropol'ções.

!'i.rI PAGINA _ CENOZóI-
CO DURAÇAO: ao MI-

MUClIs. Dn.nSM�
J\tftqu ... U" �·nl. � bronQUite af'
rU!nRnl$"" ·H" .. e ,nfraqu';'c<,lT'"
COl",·çllll. "'".<'''''''''0 rlomlJlr ·ri\plola.
",.'''1e II'

•. ""'.P', ,. h"'"Ii",,ndo a
I'e'pl,·., "" t' ,'.,antinrll""m.o O
(" .. "q,'II'" <1S((""pin1<'I'·"di::t.

V,�l'!:'�'�'� �or�<lO,�� "I'�l���� b':0:��;''::

V��NCEU! !!
A Rainha da); BicicleLaf:., ,

v\;nl'clt a guerra contJ"a '

� os nreços altos. -/ Rno.: I
Cnnsl'ilíclro Mafra. 15�

u.ovtmontos na crista ter

restre produztrnm na mon

tanhas novas: os Andes, 0>1

f.lpcs c a Cadeia du Hlma

In!n que são as montanhas
r-nfx exprcastvns c mais nl-

tcs do mundo.

Como reflexo dêste rnovt

ínento da crosta terrestre.
na reeiêo andlna. a SeITa
de Mar, em S. Catarina. :-;0-
freu um desequilíbrio frutu

rnndo·se e mergulhando, sob
às águn" oceânicas, extensa
p(,lte do lç.�LC cat8rinense,

\ :,0 da Série Tubar:1o ex

plorada no sul do Estado se

formou numa. úntcu e vasta

plnuíctc. Hoje, na sorrn Gc-

rul, está numa quota acima
de 1.000 m sobre o mar; no

'�f!ml?l.!ii!�EZrrsul do Estado de 40 atê 60
nrr; acima mergulha para' 200

rn. abaixo do nível do mar.

O clima do mundo de en

tào vai se assemelhando no

ele hoje: zonas frias Ino po

j(,s, quentes no equador. O

ritmo das Estações vai se

mnrénndo. O ambiente é fa-

PROCURA-SE COSINHEIRA
Família de trato procura uma coslnheira para o trivial
dlá! lo. Dá-se preferênt!nl. a quem dorme no emprêgo.
Ordenado erS 4,000.00. _ Favoi' nâo se apresentar se não

salisflzcr as exigências. _ Tratar na Av. Mauro Ra

mos. 129, durante o dia todo.

24 .28_1.°_5_8-10/61
-----_._-- ---

S!ND/C,1TO DOS EJl1PREGAD()S EM ESTABEI.EC/MEN·
TOS BANCARIOS, NO ESTADO DF:

SANTA CATARIN.1

E » r 'í' A L

ASSEMBLÊIA GERAL rXTRAORDINARIA
,

Na {jualidade de Presidentc do Sindicato dos Empre
gado" em Estal)elecimentos Bancários, no Estado de Santa,
CatRrina, convoco os Senhores Associados dêste órgão de

Classe, panl a Assembléia Gel··tl Extraordinária, que seni.

:co:lizada no dia 26 do concnte, terçt\-feil'a, na Sedc Socilll

(leste Sindicato, à rua dos Ilhéus, 13 - sobrado, em pdmel
l"a convocae[w às 19.30 hora.", ') €cm segunda e úJtim:t rOlh

vOI'a1i:lo õ'l' :W,OO horas, (> rom (1 M.'i!u1n(('
ORDEM DO OlA

Al)]"('t'iõlÇâo da con"trn-nroposl!1 apresenlada pel(\
n�u1l"0 "INCO", sú!)r(' \"l :mmento sala.rial do ror·

rcnte ano.

!
O PRIMEIRO AZEITE DE OLIVA INDUSTRIALIZADO NO BRASIL !
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Outro facto .curtoso ê a PNEU e' Carnaras de I

passagem do Rio Itajaí-a- ,qualidade, só DUNLOP
cú por Azambuja, nade ror- I Rainha das Bicicletas, I
mnvn um cotovelo rumnn- Rua: conselheiro �nrJ"(l, I
CIO .perois parn a sua foz N° 154.

atual, na cidade de Haja! _ - - - - - - - - -

pm' Wft!tf')" f.anve
NI" 220

Quem tem a Iingua nl:lis ligeira? Uma inv'f'ltigar;ão
n respcito deu o seguinte resultado: Os franceses falam
mais ligeiro! Um francês ('onxe�ue pronunciar 350 sílabas
em um minuto. De!lOis vem o !Hponi's com 310: o alemi\.o
com 250; o inglês pronuncia 220 por !Ilinutb. O ]lolíncsla-
110 cOllsegUf> pronunciar nprn .. � 50 si!ab�s ('Ill um mi
nuto.

o pai: "Antoninho. vcnha d! Você me prometeu não
mexc!" nas minhas gavetas. N \,1 foi? r: eu prometi castl
ga�lu sc _você IIIcx.esse.' Antoninho: "Foi, �apal, mas co
mo cu nao I:umpl"l a minlllt promessa, o senhor t.:llnbém
111'10 é obrigad6 a f:lllllUrir a SIl:l".

)
I.�to "aconteecu" em Hollywuod: Uma jovem estrela

ústava sendo impor�unada paI' llm milionurio, já um tan
to �:ioso, que de5lejava. de qualquer maneira, casar com
eJa. '"Sou muito rico e .<;e me acontecer algo. você ficará
com toda a minha imensa fortuna". "Não há d\lvida, rcs
pondeu a e"trêla. ma� o quú me preocupa é se não lhe
aconLc\;el' nada .. OI.

Anna Crinko, llma imigl''"Illte russa na América, dcI
xou a.<; allturidadt::s amrrlcan.l: em dlficil dilema: Mor
rcu e drixoll em te.,>tanH'ulo "denta mil dólares para o

""')0 S.\llI·' P,ll'f]W' 11 l\'I Ih pl'lI} 'el' )"I."r , ,� !1'-;'.a.

p.ll.I.I.

Ull1�l novidade: No mcrcaLio de livros nos E$tados
Unidos aparecemm Iivl"Os com "impressã€l iluminada".
Podem �el' lidos à noite sem luz. Assim de um casal, na
eam'l. um pode estar lClldo sem incomodar o outro.

Paul Horbinger declara: Quando um homem está
com a camisa rasgada ou o palctó sem botõe:;. existem
duas probalidades: Ou êlc pedI.' divorcio ou êle se casa

breve.

O Tribunal de Hamburgo rechaçou definitivamente
;JS pretensões e alec-açõcs de Anna Anderson. uma cam

ponesa polonesa, decidindo que ela não ê a princesa
An:.lstacia. a filha n\ais velha <10 último Czar da Rússia.
A Sra. Anderson, que tem 61 anos de idade, vive encena

da em uma casa na Florestn Negm, na Alemanha.. Esta.
dccisâb do tribunal leva ao ápice 40 2nos de luta. da po
bre senhora para ser reconhecIda como o último sobre\'I
vente da familia czarista Romanov, fuzilada pelos revo

lucionarios comunista!> em 1918.

Um mêdico francês aconselha à pessoas nervosas, que
se sentem sem ánimo, o seguinte: Ficar de manhã cm

�:'e��:s!�,C:�;�:�;d�)Q�u:l��� t:���o s:g:�it::co�l:!��'��:r:
sen.�lvelmente. Ele deverá enVio pronunciar seguidamen
te c.<;ta frase: "Lc miron réflêelilt et tu ne réflêc�l� páK?"

Na National Gallery de Londrcs estâo expostos dois
quadros perfeitamcnte iguais que têm atraido enormcs

filas de curiosos. Um foi omlado por Robert Cam"Çlin, na.
cra quatrocentista. O oulro é idcntico ao prímeiro e foi
emprestado, por algum tempo .. pelo Museu de Berlim. A

:<,c,melhança entre os dois é impl"essiOnal1te.rEslão sendo
feitos Investigações hisLóricas que possam esclarecer o

a.�sllnlo, ji quc os perilos. (ju,) os examinaram aLravês
dos laias X, não c]1t?garl\m :L llenhVma conclusáo.

Curiosidade: A Catedml (le Bost.on é um a4Jtên�ico
calendúrio em pedra. Alí cstG.o representados os dias, as

H'm.:.lnas, c os anos, já que ela tem: sete porlas, 52 jn.
nel1l.�, 12 colunas (' 365 degrau", para a torrc.

o Juca gosta de caçar c �omo todo caçador gosta. de

uJa
tão ocupava a altura do

rio. Afirmam os geólogos
Que a tal quantidade de

depósitos não poderia ser

car-reado por um rio rcratt

vamente pequeno como o

Itafaí Mirim. O rtajnt-ecú
vinha de Gaspar até A

zambuja, onde dobrava, des
cendo pelo aula I leito do

Hnja i Mirim. 86 bem nos

ultimas tempos abriu no

\'0 caminho. de Gaspar dl
. retamente a Itajaí. Pela se

gunda vez Azambuja jazia
a baixo de águas, mas, des

ta vez, doces,
A fisionomia atual de

Azambuja é o resultado de

mor ícgênesc recente por
erosão dos cNrregos que ba

nham êste estreito valo. E

pelos séculos rnüõntos vln

rtouros a erosão nela água
irá abaixando lentamente
as cristas de nosecs montes
com tendência para um nl

vetementc total.
O quaternário é o perío

do geológico que chega eté
IIOSSOS tempos hlstórioros.
A vegetação continua no

rido de vegetais floridos.
No reino animal temos o

apogeu dos mamiferos, ma
iores (Haplomastodonte) já
uesapareceram.
E surgiu CI homem - Ho

mo sapiens L. - o' rei da

Criação. Na forma. selvagem
pisou terras da Azambujo
ourante milênio e na fQTma
àe civilizado, há um sécu

lo. _ Quiz a Santa Mãe de

Dcus distingui.!" o Vale de

Azambuja com sun prote
ção especial fazendo brota

l,ma fonte milagrosa que

gerou as ma.ls sublimes
f1ôres da essência do Cris

tianismo: RELIGIAO -

Gruta luilagrosa .Santuá
rio, Morro do Rosário; CA

:kIDADE _ Hospital, Asi

lo; CItNCIA - Museu: E

OUCAÇAÓ _ SClllinflrio.

BIOGR.AFIA

JONSTET - L'AsLrono
mie. OAUSSEM, H. __l Jtl
\"entud y evoluel6n, em Ho

1mbergla 6: 1960.
MAACK, R. - Exploração
Geografia e Oeológia em

S. Catarina (Tradução) , ..

, :i939. ,

MAACK, R. - Breves no

tícias sôbre a Geologia dos
Estados do Paraná. e S.

Catarina, em Arquivos de·

Biologia e Tecnologia 2:.
1947.

sIlo epirogênica de que vão,
2.0S poucos, emergindo as

tLrras mergulhadas sob as

itguas oceânicas. Sambaquis
eleva.dos, acalleladuras em

penhascos prodmtidas pela
abrasão de antigos ní"
da água oeeânica fazem ado
mitir uma emersão de 60 a

100 metros (Maack: 1947),
talvez atê 200 metros como

admitem outros. Desta for

ma Azambuja. que passou
f,lguns milhões de anos, em
banho, sob as ág\las oceâni
cas, emergiu novamente no

lqu3!ternário. estan'Clo hoje
a 35 m sobr� o nivel do mar.
Os seixos rolados encontra
dos a 10 metros de profun·
cildade nas sondagens para
o assentamento das estacas
de concreto do nosso Semi
nário, mostram antigos ní
veis das âguas, quando o

solo ainda estava mais bal-

;�--�N��;-;-;--I
I A Rainha das Bicicletas, I
, venceu a gucrra. contra I
os preços altos. - Rua: I
Conselheiro Mafra,,154 I

�I�:��r 1.:�:g:;cad��I�;�Ó�:::e dt:/:�:o���:��'u�er:�o;�z�
prdaço de ouro quando caç:w:l elefantes na Afl"lcll. Al- PBra combaler r!\pld.1mente dore.

g;lwm )lel'guntou: "Mas então Lavia veias 6e ouro naque- ri!�J..�:��r.."�E:�rf!���la I·cgiõ.o?" O J llca: "Que eu "aiba não; aquele pedaço de tellfl"1aao& e ""l"d.t'.tTf! ene'·Rlo. cnu""
ouro era do dente chumbado {II' um elefante". 1 dO!! por d.lsturbJos tiO" r!n� ,. \l/l ....

ào seu pai com um pedido ���:;���;jir���� li�n�l
Em uma corrida de cava- 11m tanto estranho: "Papai ��13�r a�r':!et"�� II'ArAntlA � • �".

los na. Suécia, doiS joqueis {Iuero casar-me. "O pai, 50r- 1 VENCEU! t t I
tiveram a infelicidade de se rindente com a idéia. do f1-

r A Rabma das BlclcleLns. !
"chocarem", caindo os dois n10 que tem apenas dez 'venceu -8 guerra. contra. !
no chão. Um ficou ileso e anos:" Sim? então queres 1 os preços altos _ Rua: I
�:���� conr��:��=!:'fO;��= ����:r� c::: e:nq�ei��� Conselheiro M�rra, 154 I

"poIstdesclassificndo, quando avó". O pai: "Mas não é
se verificou que êle, nas possível, pois não podes en- .' _

pr('ssns, mon!O\I o cavalo do �,1!" com a minha mão". O

compnnheirol

ODRES NA\ [OSTA�

PASSEIO
590)t 13 4 lonas Proto.. .Cr$ 3.152,00
670 x 13 4 " Branco. Cr$ 4.951,00
7SO x 14 4 " Branco S câmara .. Cr$ 7.433,00
800 � 14 "Branr.o S camara. . Cr$ 7.842,00
850 x 14 erance S câmara ,., '1'

.. Cr$ 8.528.00
5 O x 15 "Branco Cr$ 4.089,00
560 x 15 4 Branco 1.. . . Cr$ 4.089,00
590 xIS "P�to ,. . .Cr$ 3.440,00
640 x 15 "Preto. Cr$ 4.241,00
640 x 15 '*

" Branco . Cr$ 5.089,00
670 x 15 6 Preto. . .. ,Cr$ 5.414.00
610.'( 15 '4 Prutc ... CI$ 4,821,00
710 x 15 "8.ranr.o. ,Cr$ 5,766,00
710 x 1-.5 "PI"<1to Cid. Carnou.. . ... Cr$ 5.302.00
'710 x)5 4 " Branco cu. CamIlO .Cr$ 6.366,00
710x 15 4 " aranco a'cãmao ,Cr$ 6.905,00
760 x 15 Branco Cr$ 6.168,00
820 x 15 Branco .. . Cr$ 7.233,00
820 x 15 4 Branco S câmara. . Cri 8.556,00
500 x 16 'Prol" . Cr$ 3.299,00
"55Ox 16 Prelo. . ,Cr$ 3.679,00
600.'( 16 "Jecl) Cr$ 5.368,00
600 x 16 "lanlciro. . Cr$ 5.366.00
650 x T6 Lameilo... . ...•. Cr$ 6.046,00
650 x 18 6 Lamuiro. . . Cr$ 7.050,00
165)< 03804 8ranco:. . Cr$ 4.901,00
165)< 400 4 " Pfnl0.. . .Ct$ 4.303,00

CAMJONETAS
650 x 16 6 lonas Camioneta
750 x 16 6 Camioneta.
750 x 17 8 " Camlollflla.

. ..... Cr$ 6.240,00
.. Cr, 9.621,00
.. Cr$11.471,00

ÔNIBUS
700 x 20 8 lonas Caminhão.. . Cr$II.422,OO
700.20 10 " Caminhão... . Cr$12.565,00
750 x 20 8 " Gumillhilo. . Cr$ 12.203,00
750 x 20 10 "Caminhão Cr$16.169,00
750 x 20 12 " Caminhão. . Cr$ 17.787,00
825 x 20 10 " Caminh:io, .. Cr$ 17.739,00
825 x 20 12 " C,lmiflhilo . Cr$ lQ,5t2,OO
900 lI:1O 10 " Caminhlio .Cr$ 21.769,00

... Cr$ 23.9�7,OO
. Cr$ 28.985,00
.. Cr$ 34.026.00
Cr$..32.716,OO

.. Cr$ 35.987,00

CAMINHÕES

" C!uY1Íllhão9<:Ox2O 12
1000 x 20 I"
1100 x 2014
1100 x 22 12
1100 x 22 14

Ca.ninlliío
Caminhão ..

" Caminhão.,
" Caminh1io ..

BORRACHUDOS
750 li 20 10 Lonas Caminll(!o . .. Cr$ 1I:d95,OO
750)(2012 Caminhão , Cr$20.455,00
825x2O 12 " Caminh;J.o ....•..... , .. Cr$22A39,00
900 x::'O 12 " Caminhão .......•......Cr$27.53S,OO
1000 x 2Q 14 " Gaminhão.. . Cr$::!� '3l�."O
l1oox2014 " Caminhão .,.Cr$39.130.00
1lOÓ x 22 14 " Caminhão, .\.. . .... Cr$ 41.385,00

TRATORES
600 x 16 4 "

... Cr$ 4.068,00
600 x 16 , "

.. Cr$ 4.880,00
750x16 , "

... Cr$ 6.948,00
750x18 , "

.. Cr$ 7.549,00
400 x 19 4 .Cr$ 3.436,00
400 x 19 , "

........... Cr$ 4.123,00
600 x 19 4 "

....... : ...... Cr$ 5.178,00
600 x 19 6 "

........ _Cr$ 6.212.00
9 x 24 4 "

..... Cr$11.661.oo
l1x24 4 Cr$ 14.818,00
13x26 , "

. ...

::::::.Cr$28.876,OO
10 x 28 4 "

..... Cr$17.740,oo
10 x 28 6 "

.......... Cr$19.513,oo
l1x28 , "

....... C($19.705,OO
12 x 28 4 "

.... , •. Cr$19.848,OO
13x28 , "

.... .... Cr$ 30.401,00
14x30 P

.. Cr$ 34.726,00
15x30 6 ..

, ..... Cr$ 36.006,00
10 x 34 4 ..

." .......Cr$20.133,OO
10x34 6 .. .Cr$22.146,OO
14x34 , " .Cr$ 36.901,00
15x34 6 ..

.................... .. Cr$ 41.454,00
. 11x36 4 .. ..Cr$19.977,00
llx36 , "

.......... Cr$21.973,OO
11 x 38 4 "

...•.. Cr$ 24.380,00
12x38 , ........ ... ,Cr$ 27.396,00

ENCERBDas COM GARftUTlA
'qIIAI3-CrS113,OO ·10IlA6· CrS150,OO PORM'

PARA o INTERIOR, remessa c""tra cheque.
E�tas pr..çcs s.�o �.c ��Hme�l� p�fa ve�das ii 0I5ta pm nossos balcóes

10"108 IlOI" "0',1" e�LQlJe de poet1s da ten:1p1ena;om

NaTa: ESTIl UOElI IHUll IS INfERIORES.

"PN\GÚ�C"
R.".i,.i_.'�'i!ii
S. PAULO: AI. Nothmann, 1146 - esq. Av. S. João
Rua da Canlaroira, 500 - (Mercado)
Avenida Euzébio Matoso, 1375 - (Pinhfliros)
CAMPINAS: Rua Barão de Ja.,quara. 712
SANTO ANDRÉ: AVflnida XV de Novembro, 338
RIBEIRÃO PRETO: Avenida da Saudade, 835
L O N O R t NA: Rua Benjamin Conslant, 1270
SOROCABA: Largo São Bonto, 11�31

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Recente Decreto
vem recompondo e melhorando a situação do pessoal do

Estado Importa em um depoímentn a mais do apreço e

ampare que merece do seu Governo a honrada e esclareci
da classe. O ruacicnansmo catarmense encontra no atual

governante de IIlssa terra um espirlt.o amplamente fran

queado a toda)'! as justas reivindicações, que possam, mi

norando-lhe as condições de existência digna, assegurar
lhe a estabi'idade dos direitos e a tranquilidade social a

que faz jús pela sua dectsíva participação nos destinos ad
mlniatraIvoa de Santa Catarina.

Sem quaisquer propósito� Inquinariam de suspeição
uemagóglCas, qUe somente Os atos de justiça, 'o Go-

o ESTÁDO
o "AIS AHTI�lJ DlABIO Dr SANrA CATARINA

(." '

� ova LCA
Millistérfo

Orgânica di)
PilhUco

o Governador ceiso R.,.

mos ac..,!'a de enviar ii. As
sembléia !.eglslatlva o pro

jéto da nova ]...cl Orgânica
,do Ministério Públtcc,
Elaborado por uma equi

pe ele juristas, supervI
sjcnada pelo ilustre Chefe

elo Poder Executivo, que

t) a promoç!i.o até o nado a prOfunda resso-
cargo de Procurador do nânelá" nos meros juriOiCos
Estado. do Estado e também do
O trabalho, que vai ser país, convocando a aten

a:gora apreciado pela As- cão de todos' quantos se
sembléia Legislativa a fim illl:eresslllm pela reorga,�l
de ser Oportunamente con- zecão do Ministério Púbjl
vertido em lei está vesti- Co de Santa Catarina.

d,,-ln «ue lhe compete. ObteVe grande êxito a

Numa daquelas reuniões, apresentação da peça tea
Os trabalhos :iveloam a traI infantil "Aladim e a

,.. dos liderçs par- Lãmpada M{lravilhos�'� p�-
lamentares. ra os escolares mUnICipais
Em linhas gerais, a nova resiaentes em Canasvlei

Lei Orgãnica do Ministôrio raso A Prefeitura Munlci
Público. atell1lendo har:rõ-' paJ, pelo se_ Departamen
nhunenle :l.Os lnteres�ti! 10 de Educação e Cultura,
da cla�se, C!O Govêl"no C'"' viSando elevar o grau "de
do povo: In_traduz 110.\ SU'l cultura do nOdso habitan-

j�.��:çt�:s�ç��n(r�p�:t����s te rural, firmou convênio

=alientrun .o.s sc::qint('s: com a Sra. Genl Borges,
::].) a cliação do c.:on_fclhv no sentido de S(hem apre

Surer1cr do Mll'tbtério sentadas peças infantis

Público, com funções defl- par::: os escolares residen

nida!!!: tes no in_erior da Ilha de

b) a Instituição do e!Õ-
Santa Catarina. Nêsse sen-

'aglário, a' ser preenchi 'o tido, a primeira apresen

por estudantes de direito; .....tação, realizada domingo
c) n. ccrre!ç:l.o. que Ijeni. passado no Grupo Muni

exercida pelo Procurador cipal de Canasvieiras, 10-

Geral do Estado ou pelo�
ProcuradorpQ .-1" F.""",�,

�i�) p�o��������ãOn�o .����:\
do (!ue dispõe li Constitui
ção Estadual;
c) a proibiçao do exer

cicio da Il{jvocacla aos

Promotores nomeados após
a -;igcncia da lei, não se

apliCando portanto aos
atuais �itulal'es;

,Renunda O Pre·
sidente do CU.
Na últb:a x{;.'união rea

lizada dias at.rás pela Di

retoria do Clube Recreati
Vo Limoense, fel obrigado,
apÓs violentOS debates, a

pedir l"enuncia do cargo, o

Presidente da(uela entlda·
de, sr. Nilo Marques de

Medelro�, o aual 11300 vi

nha eClrre�polldendo d eX

pectativa dos !lssoclados.

Voluntários para
o. Billill�ão S'iez
o Coronel Comandante

do 14.0 Batalhão de Ca

cadores e da Guarnição
Militar de Florianópolis,
faZ cie!lte a todos oS Inte
l'es�ado� p�I\'encentps as

.

classes de i931 e 1939 que
se ach':l, aberto o volunta
riado TIara os re.,servistas
da Afma da Inf.::,llt<ll'ia da
qualificação militar 07 -

com exc..:;ssão da qu'\lifIca
ção militar ,Çr_rticular 003

da QMG 07.

Quaisquer outras infor

maÇões a resp'eito, os in
teressados deverão _procu
rar junto _

à Secretaria do
14.0 :Batalhii.o, nos dias
uteis, dentro do horário
normal de expediente da
unidade.

.. ,.
\\�, \ ,.,t'

-

I: 'oe ..

,:Busêa�.pés, �
-

-
. �_. �, -

Foi post:J. em duvida aquela estória de um correspon
df'nte do �stado de S. Paulo h;tver telegrafado aquele jor
nal Informando que o Governarior Celso Ramos, demitira
R.OOO funcionários adversarias I.! nomea"ra 5.000 correligio-
nãrlos.

Ocorreu, realmente, um engano, aliás involuntário, da

nossa parte: arredondamos os numeras enviados pelo for

midáveis corre�pondente. E os f'sredondamos para MENOS.

A notícIa, divulgada em S9.0 Paulo, pelo referido jor
nal, em sua ediçao de 21 do (orrente, é a seguinte, na

integra:
DO CORRE,.::;PONDENTE

FLORIANÓPOLIS, 20 - O governador Celso

Ramos, quando ussunuu � chefia do Executivo,
alegando economia e taxando mesmo de "pana
má" as nomeações feltas entre outubro e dezem

bro de 1960 pelo ex-governador, exonerou 3.562

funcionários udenistas, não se incluindo neste

'lilluero os operáriOs e traBalhadores braçais.
Enquanto Isso o 'l..ual governo fez, desde sua

posse, a 31 de janeiro, até 30 de agosto do ano em

iM'!!"",--I- de:- �nctonérlo� 1:oriulr
''C8 .t,atou 440 na maioria com

grcu sucesso, pela mensa

gem cultural transmitida
aos alunos daquele esta
belecimento de ensino. No
do.'r. ingo, dia :1:4, se dará a

segun-da apresentaçao no

Grupo Escolar Municipal
de Ribeirão.
PROFESSOR SOCRATES

DINIZ EM FPOLIS.
"A Convite do Professor
Municipal, Sr. Osvaldo
Machado, encontra-se em

Florillnópol'is, o proféssor
Sócrates Diniz, eConomis
t.a, jul'ista e ex-Professôr
da AO_lga Faculdade de
Dj,·!"t .... no Rio de Janeiro
e de Psicologia da anpga
F:ll.;uldade de Fllosoí:la tia
{'x-Capital do País. O ilustre
mestre, nome êe proJeção
nacional, proferiu, no Sa
lão Nóbre da Faculdade de
Dl::-elto da 'ffnlverslaade de
Santa Catarina, no dia 23
do corrente, uma Conferên
cia subordinada ao tema
"MOtivos dei�millantes
da Questão Social.'

SAMBAQUIS SERÃO FIL

MADOS EM DOCUMEN-
TÁRIO CULTURAL

Eábado passa.do, uma
tu r m a. clnematogratlca
francesa dirigida pelo Sr.

Glmbau1�, velo a esta Ca

pital a fim de cinemato
grafar as jazidas da "Ca
pital dos Sambaquis Bra

(�ontlnua na 6- PJ.giu'J.)

Concêrto
Discolônico

o programa da audiçã.o
dêste domingo, dla)4 de

setembro, às 15,30 hs., no
Salão Nóbre do COlégiO
Catarinellse, organizada
pela Direção do Grêmio

MusiCal "Carlos cromes",
com entrada franca para
todos os amigos <ia bõa

música, é o seguinte:
-

1) Wagner _ "Tan

nhauser", Abertura do r.o
ato (a pedido) _ Eliwal'd

Grieg -"Suite Peer Gyn
lh" n. 1 c 2.

2) Verdi _ os coros

mais cêlebres das suas
óperas: "Trovador" -

"Otelo' - "Aida.".
3) Beethoven - "5.- Sin

fonia" _ "Do Des�illo' -

er dó menor, op. 67, pelr.
Markevltch em gl'avaçãõ
de "alta fidelidade".

A DIRETORIA DO
GRUTlNHA F. C
Convoca seus Associados

e Atlêtas para a excursão

que fara realizar HOJE

na. Guarda do Cubatão,

nadar Celso Ramos a erta
cão de mais uma Escola
Isolada, no muntcipro de
Biguaçu, Sendo que, des'n
feita, na lecalidade de Al

to EgitO. Prossegue assim,
S. axcta. a campanha con

tra o analfabetlslllo, ence-

-Servidores do Estado:

x.a EXPOSiÇÃO AV�COLA MUNICI·
PAL: 30 Df SETEMBRO

No prÓXimo dia 30 ser�
inauguraria a X Exposição
Avicoia Munic.�.Jal (Brus
que), sob o alto patrocínio
(ia sociedade Avícoia 12 de
Julho, daquela importante
cidade catarinense.
O conclave se revestirá

da maior Imporfàncta, já

Vimos a[imenlrr
uma cunça

pobre!
Aprcxima-se a Semana

da onenca, em que toaos
os olhares se volvem Para
este pequeninos sêl'es, que
edificarão o Brasil de
amanhã.

A Casa da Amfsade das
senhoras dos Rotal'ianoH
do Estrei�o, notando a la

mentável sub-nutriçao daa
crianças pobres ce nossa
cidade, lança sob a orien
tação da medica pediatra
Dra .Eva Schweidgcn Bl

chler, a attruisttca campa
nha: VAMOS ALIMENTAR
UMA CRIANÇA POBRE?
As pessoas caridosas in

teressadas em colauorar
nesta campanha, doando
uma cu mais lataS de lei
te em pó, pcuerâo dar o

seu endereço à Rádio
GUarujá e serao visitadas
pelas senhoras da Casa da
Amizade para melhores
esclarecimentos.

que no mesmo te'mpo, con

correrão, além dos criarlo
l'e� desta região, aviculto
res de cutrcs Munlciplos
vísínhcs.
A ExpOSição abranjerá

tôdas as raças de aves

existentes nesta regiao,
desde as mais aprimoradas
ate as mais sugestivas, eS
tando Incluídas neste es-

paço, Faisões reais, pra
teados, broneeados, co

muns, etc .. e comerá ain

da a El':J)oslçâo com mos

tras de po:r.bos dos mais

variados tiPOs, bem como
coelhos, e peixes de orna

mentaçao.
A exposição permanece

rã aberta a(é 8 de outubro.

Campanha do
Agasalho

A Casa da Amizade das

senhoras dos cotarranos do

E�treilo, agradecendo a

colaboração recebida na

CAMPANHA DO AGASA-

LHO, comunica que, no dia

15, no Clube 6 de Janeiro,

'do Estreito, foi feita

entrega dali roupas a 32

[amlllas pobres, residentes

na ÃOI''::õ, -na Colonlnha e

no Marro da Caixa V'Agua.

VAMOS TER A. ESCOLlNHA WALlTA.
ue luu�e em lOnge surge crIl nossa capí.tal, como em

outras grandes cidades do país, a útil, simpática e alegre
Escolinha Walita.

Pas,sa a ser uma anla de cousas práticas, de ,Cousas

úteis, de cousas saborOsas e dchciosa� para o lar. Lá vão
cen"enas e centenas de senhoras e nOlvinhas, da melhor

sociedade, fazer o aprendizado:> ou aperfeiçoamento dos

conhecllnentos inhercntes as neceSSidades de uma bôa
dona de casa.

São centenas de receitas e centenas de maneiras de
executá-las. São atLas práUcd,-, de cousas adoráveis ao

paladar. São aulas dadas por pessoa de altos conhecimen
lOS e fma educação. Ncr termmo dessas aulas cada "aluna"
recebe o seu diploma.

A Escolinha Walita iniciará a sun atividade no dia 4

de OutubIO próximo e funciona rã no amplo saIao de fundo,
claro e arejadlssimo, da "Caçullnha" de A Modelar, a rua

Trajano n.o 29. As inscriçôes podem ser feit.as em qualquer
elas 3 lojas A Modelar. lt justo assinalar que é mais uma

cooperação simpática dos slmpaLicos e tradicionais Esta

belecimentos A Modelar que, há tantos anos, lideram o

nosso ,Comércio.

mentivel e deSastroso des

contrôle de etnudes e

açôes, e foi então o qúa
se viu: fi anárquica Inter
rerêncta da politicagem
que forçou, até ao perigo
de completa irresponsabi
lidade, os QUadros do

funcionalismo, numerosos

Prefeitos provi·
.sórios: subsídios
o Govêrno do Estado

abriu, por conta do exces

so de erracedetão do cor

rente exercic1o, um cn:dito
especial no montante de

ors 253.928,20, para paga
mento dos subsidio>! dos

Prefeitos Provisórios dos

municípios de Três Burras
e Major Vieira, corre-poe
dentes ao periodo de 1� ce
Fevereiro a 30 de Outubro

do ano em CUrso.

de cujos componentes se de repõr a ordem legal ael
der-arem engodar por in- ma do mesquinho leil\tJo
consistentes favores extra- de Incengruêncta., que ra,

legais 'ou tncens.ttucíonaie. cebera. E foi o que fêz,
Ninguém se surpreende- Dai para cá, não tem sido

ria, pois, Que o novo 00':' senão essa a sua norma.
vernedcr, ao tomar sõbre de orientar Os negócfO$
Os ombros as responsablU- públíccs e muito .. partlcu.
dades de gerir os destinos larmente de assegurar ao

de San�a Catarina, tivesse funcionallsmo do EstB.do
como tarefa preliminar e

.

melhorias que sem duvida
das mais ingratas para a lhe cabem de direito, e não
sua senslbflíeade o dever rcocünua na !l� Pdg'.ll�l

MAIS UMA ESCOLA ISOLADA EM
BIGUAÇÚ

Em decreto recente, foi tada no inicio de seu go_
determinada pela oover- vêrno.

VEM FILMAR
PrOCedente de São PauJo

chegaram ontem a esta Ca

pital cais cinegrafistll�
que deverão tomar .(:en�
de importantes cescober_
tas arqueológicas, feitas

I peles eminentes estudiOsos
Pe. Rhor, Marcel Hcmet e
Pierre Vassalo

CENTRO FRANCO·BRASILEIRO' DE
PESQUISAS ARQUEOLOGICAS INTER·

AMERICANAS
(Centro LOUl'S MARIN)

CONFERENCIA DO PROF. uense de FlorianópOlis exis
MARCEL F. HOMET DI- tem diversas escuVuras

R'ETOR GERAL DO desta ave enconírudas nos

ICENTRO Sambaquis catertnensas.
Teve lugar an:eontem:

na Faculdade de Direito de
Flotianópoi::<; a conferência
do Dr. Prof. Marcel F.

Homet sôbre o tema: "As
Aves Mitológicas - as Pi

râmides e a Religião 80-
lar".

Diante de uma sala 1'C

pleta, foi constituida '0.

mesa diretora pelos Dr.
Medico Oswaldo Cabral,
Diretor <ia Faculdlloe tle

Filosofia, �resrdente; Dr.
Médico Osmar Schroeder
Diretor do Instituto Brasll
Es:ados Unidos ;R. P. An- .

tania Loebmann S. J. Di

retor '1.10 Colégio Cllta1'i
nense; Dr. Waldir Busch
Juiz do Tribunal de Can
tas; R . .i'. Alfredo Rohr S.
J. Arqueolo�o, Prof. do Co

légio Catarinense; Dr. Me

dico Pierre Vass:d, cm Mis
são Oficial das "Rel�ções
Culturais" da. França, e

Prof. na Escola de Antro
pologia de Parllj.

Depois de apres.enta!' :10

distinto publico o COnfe
rencista com ,palavras
cheias de cortesia e gen

tileza, o Prof. Cabral, pre
sidente, deu a palavra aO
Prof. Marcel F. Homet.

O conferencista começau
por mos_rar a ctiriosa cor

relação existente entre as

"aves -mILológlcas" que fu
ram encuntradas nas len
.das e tradições de todos Os
povo� tenda seguido a re

ligião solar <'. uns 8 a

10.000 anos. EstaS '·aves''.,
disse o Prof. Marcel Ho

met, eram sempre aVes de
prôa perigosíssimas, CU8}>ill
do fogo pelo bicu e des
truindo :povo;;. inteiros e

mesmo secando os rios,
abalando es montnnhas
até fundir as pedras soo

as serras imponentes·
Na oualidade de all"igo

Prof. de arabe clãsslco, o

./ conferencista citou tam
bêm poesias biblicas, cal
deas, sumedanas onde,
SElMiPRE, se pOdia ver

"aves mitológicas" voando,
dentro das nuvens e tra
vando cOIl'.bates, Se'Ja con

tra exércitos inimigl s, se

ja contra os povos da ter-

E o conferenCista formu

lou a pergunta:'
"Quem OUSaria afirmaI'

que, antigamenle, nao

existisse umn clvilizaçao
comple:amente desapareci_
da?"

DePOis o prof. Mareil
Homet falou das pirâmides
e de sUas ligações cOm as
"aves mitológicas" e a ci

viUzaçã-o solar. Para �s

panto do mui disiilllO pú
blico, mostrou que, ·mesmo
no Amazonas, as lenàas
falam da MONTANHA SA-

Serão toa: ados vârios
flagrantes nas zonas de
sambaquis de Campeche e

outros pontos da Ilha que
apr(;!Sen1am material de
importância arqueológica.
Os cinegrafistng, Junta

mente com os três cientis_
tas apontados, serão trnns
portados ao local nuee

gentileza tôda especial, P
lo Clube de Oaca e Pe�Ca
de FlorianóPolis.

xxx

C ....ncluida a conferencia,
o Dr. Oswaldo Cabral, di
retor da Faculdade de Fi

losofia, resumiu magrufí-,
camente a que acabava de
ser exposto. A seguir foram
feitas ao conrerenctsta, da

Parte do CUlto auditórie,
llumerOsas .Perguntas. Ten

do respondido fi tõoas s"'

tlsfatoriam'elJ�e, foi ,sauda
do entusiàstlcamente .Poi'
calorOsa salva de Palmas.

VOLTA REDONDA
Em outn, local des'a

edição estamos publicando
um artigo sóbre Volta Re
donda. Infelizmente, por
'Um lapso da revisão, 10i
'Omitido o nome da' auto1'a,
que é a sra. Helena G. de
Almeida.

veio Reparar Antiga' Injustiça
A manotra elevada como o Governador Celso Ramos vernaaor Celso Ramos, torais de 3 de cutubro. A legislar e executar da si

desde Que assurnlu o car- corrida de tnterêsses pes- tuação que encerraria o

go cara o qual o elegeu, soais, até o a:is2dio Im- ciclo de sua administra
em -pleito ma.jnifíco, a placãvel à capacidade à2 çãc, 'implicou o mais la
maioria do povo bar'rjglt
verde, vem restaurand'O,
nos quadros crgâníeos do

pesSoal do serviço publico,
o sa dia e sólido equilibrm
legal, Que se compremete
ra gravemente por efeito

duma anterior politica
exorbitante de todos os..n
mltes das Influências per
jldárlas. Ninguém �stá es

quecido do Que OCOrreu nos

últimos mêses da gestão
governamental, apôs a vi

tória '!'() Candidato das
oposições nas urnas eret-

/I. correspondência aq�1i da C'Oluna anda atrasada.
Em primeiro iugar tE'lVOS o sr. J. Valvite Paga

nela, lá do Chapecó. N.io gostou de uma anedota

aqui cont.ada e que tinha por fundo musical a imen-
sidão dos matos oestinos.

O sr. Paganela apegou-se ao cenário e despres
tigiou el Clte1�to,

Mas o cenário tantQ pOderia ser o dc lá, como

o de lima práia aqui por perto ou uma freguesia de

Lage!! _ minha terra natãl. Daria no mesmo, sem

diminuir nlnguem. O s·r. Paganela quer C saliência.
Caso encerrado, pois. Se se voltar out.ra vez contra
esta coluna, já sabe: paga nela!

O sr. Fernando Ferreira, part.idãl'io do sr. Fer

nando Ferrari, quer saber porque tantos deputados
do PTB estão contra o parlamentarismo depois de

terem votado a favor desse regime. Estranha 1�6a
atitude e informa que se mais 4 dos 18 senadores

peteblstas ou mais 20 dos 66 deputados trabalhls�
tas houvessem votado contra, a emenda não passa
rIa. E insistc: por que não votaram?

Nada posso informar ao sr. F. F. Acontece que
os senadores e deputado$ petebistas nada me con

tarl\ll1 a respeito.

Um Pessedista do E#reito indaga se é verdade
que um deputado do PT8 leu, na Assemblêia, a pe·
dido do dr. Acácio Santiago, um expediente agressi-
vo ao Governador do Estado.

\
Se houve a leitura, não acrediw que tenha sido

a pedido do dr. Acácio, que continua Secret.ário de

Estado.

O sr. Mario Bastos, das fôrças do mal, confloll
me o seguinte:

"O Minlstrtf Franco Montara, presic.:cnte nacio
nal do PDC, é um homem cultural e pOlitlcame,nte
dos mais atualizados e evoluidos em materia de so

cialismo. Acredlt.o que se ele soubesse que no seU

Partido, em Santa Catarina, o nu�.3O reaclonarlSSI-
mo Carmelo Fara�o dã cartas ... já teria mnndad
exclui-lo ..

De um Observador IlIgênuo, daqui de Floria
nópolis:

"Tendo assl�tldo, na sexta feira última, a ses

são da Assembléia, na qual os deputados FrederiCO
Kuerten e Artur Mull&r ocuparam a tribuna yara se

.desligarem da UDN, ob,;ervei que essa decisão toi
recebida compreensivamente pelos representante�
udenlstas, mas chocou profundamente alguns depU#
tados do PTB.

Não compreendi mais nada".
Nem eu, seu ... Ingênuo.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


