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Guerra (onlra-Revolucionária Já

Tem (urso: Buenos Aires.
�. BUENOS AIRES, ;;'t:�) � Oficiai, de quinz países
arilerrC'anos participarão, em Buenos Aires, entre 2 de ou::'

·1.r-ubro.j 30. de novembro de um curso de guerra centra

.l:�volueioriaria, para enfrentar eficazmente a 'ação do co

munismo neste continente", segundo anunciou ontem o

secretário da Guerra, general Rosendo Fraga.

Os países que participa
rão do curso são:+rge�
na, Brasil, Bolívia, Chile,
Uruguai, Mexico Estados
unidos Venezuela, Peru,
Panamá, gquador, Colam

l-Ia, Honduras e Guate

mala. Não estarão presen
tes Costa Rica e Ntcaragua.
Cuba não foi convidada.

O programa compreende:
Conhecimento profundo do

v arxísmo, desde sua origem
cté o momento atual; con

rerénctes e aulas sõore in

ruerçcão, penetração e

:" ... 1' uma monografia para
-ecother novas idéias e opi
niões na guerra revolucto
riárta. Também participa
râb personalidades capaci
tadas em diversas especta
l-dades ; civis, eclesiásticas
e militares, <to diretor do

curso será o general Juan
carros 'rurolo, diretor da
Bscola Superior de Guerra
da Argentina,
O secretario da Guerra

revelou por outro lado, que
na segunrlqa quinzena de
uutubro se reafíeará na

-rrovíncra de Cordoba (Ar-

mo: exercícios diversos;
projeções cinematográficas,
stnarmenre, os partícipan
tes do curso deverão realí-

técnica do marxismo em gentil'.'i() ,um exercício de

todos os setõres da vida 11a_ artnbcrta de grande mag-

danai; conhecimento dos., ,_.:tude, com a participa
métodos contra O comunis- çào de oficiais do Brasil,

Chile, Uruguai, Bolívia e

Perú. Também parblcipa
tão observadores dos de

mais países americanos.

\

o (apitai Humano
Este trabalho objeti- mundo, este tipo de inves-

va estimular e pro- timento no homem tem
vocar os Govérnos crescido em velocid,ade

para o problema do

desenvolvi1/!,enlo e

uso racional do ta

lento e dos recursos.

E' baseado nas idéias
de Theodore Schultz.

Quandn se contempla o

ocea/w, a floresta, a terra

aravel, ou um simples len

�ol de petróleo inexplorado,
tem-se imediata compre
ensão de, 110tencialidade que
êles encernl1n como jatô
res de 1J1"ogresAo da hU1iw
nidade.

o avanço tecnológico de
1.'el.

nossos dias é tão gra/Lde
'Jue se tornou 1JOssível I'e
duzir a floresta, o lençol de
lwtróleo ou a jazida de

ferro ao valor quase exato,
(;ue representam como ca

pital di1lamizavel.
No entanto, a maior ri-

queza, o melhor cu-pital,
tem sido esquecido pelos
homens, talvêz por esta

tendência universal que·
tem o homem de ajastar
se, cada vez mais de seus

,'Iemelhantes, porque o me

lhor capital e o melhor in
vestimento que o home'm

'Pod� realizar e no próprio
homem.

Apesar de Ber claro que o

povo é capaz de adquirir
habilidades e conhecimen_
tos I proveitosos, nãa é cla-
70 o jato de sel'ctn estas
hauilidades e conhecimen
tos uma forma de capital e
que êste capital ê, em

grande pm·te, pI'oduto ãe
u minvestimento delibera
do.

mais rapida do quq os in_

"vestimentas 8Ut "cap,ttais
não humanos" e éste cres

cimento poderá ser a mais

importante característica
do sistema econômico.

Tem sidó jartamente ob
I>'ervado naqueles países,
(/ue o aumento da renda
nacional corresponde a um

aumento crescente da ter
Ta cultivada, da produção
jJor unidade de área ou

animal, de homens-hora e

do capital tisico reproduzí-

o investimento no capi
tal humano ê, proviwel
mente, a melhor explicação
para êstes jatos.
(Continur, no. próximo

?lúmeroJ.

mente na Câmara, como

nos quartéis e no meio do
povo - Que se opõem sts
ternàücamente à concessão

I ca emsua pleiteada pelo
Senado, para os militares e

civis implicados na última
crise politico-militar.
declarou o deputado Abe
lardo Jurema, relator do
projeto de anistia na Co
missão de Constituicão e

Justiça.
-

Diz O sr. Jurema que es

ta ouvindo opiniões e pe
sando responsabilidades:

, deverei elaborar meu pa
recer sómente no coruêco
tia próxima semana, após
çplhel' a média da opinião
na Câmara, no meio das

rórcas armadas e junto ao

povo, O pensamento da
Comissão de Justiça deverá
traduzir o pensamento da
rna lorla, direta ou índlre
+anrenta ligada ao proble
ma."

Em Brasília e .no Rio -

diz o sr. Jurema -

vem.mantendo contatos com��:;;'\����t:::�e�uee ������:.����
prêsos, na última crise, ti
porque entenderam que a C!
melhor solução é a defesa �
[Ia consütuícão. �
Diz Que �õde observar

ê

oue há três correntes bem f�
nítidas, em relação à anis- 'e

tia: r
- a primeira é pela

anistia, COm emendas que
beneficiem outros setores,
inclusive o funcionalismo;

- a segunda é contrérta
à .antstía, por considerar
que ela vai beneficiar ape-

Avião de D�g teria sido
metralhado �:

�

�.'
à

tcenuücacão do, câdá-
....

� veres, podem ser considera-
das multo estranhas". An-

ESTOCOLMO, 27 (FP) � "Creio que o aviân em que
drée contou, por outra par-

se achava �ag Hal:llllaljkjOeld !oi met.ralhado"_. declarou, te, que, segundo o que lhe
em entrevista pubhcada pelo úiario "Expressen", de zsto; disse o mecânico do adido
'Colmo �Goesta ElllJ.�mmal', diretor da companhia sueca

"rrnnerai-', que huvía .al_ugado à ONU o "DC-6", no qual
perdeu a Vida o secretarro-eerst da ONU, perto de N'dcla.
Rcdesia do Norte (Colorna Inglesa).

ElIhâ1nmar, que indaga
por que a Torre de Contró
'e de N'Dülü esperou 15 ho
ras antes de assinalar Que o

avião se havla manifesta
do e depoír desaparecido,

expressa sua SlU'p'"i\�a ante
os resultados do trabalho
da comissão investlgndora
da Rodesia sôbre as causas
do acidente.

A Companhia Transair
::!iz que enviou a N'Dola
lrês representantes. mas

éstes devem comportar-se
como observadores passi
\'os. El1hammar declara

aue não acredita numa sa

botagem. Mas. acrescen ta

"nada se opõe a Que se te

llha disparado sõbre a

avião a partir da terra. O

aparélho achava-se, então,
a apenas 150 metros de ,,1-
tura".

Por outra pane, numa

entrevista , concedida ao

enviado especial do diario
"Svenska Dagladet", em

Leopoldville, um pilóto sue

co, Goesta Andrée, que ha
"ia sc dirigido a N'Dola 110

dia seguinte ao acidente,
em companhia de" Khiari,
da ONU, e de Beng Roe

.sioe, consul da Suecia, para
proceder à identlficacão
(los cadáveres das vitin;as,
declarou que "algumas cir-

Novo Plano de Desarmamenlo
NAÇÕ� UNIDAS, 26

(A, P.) - Os Estados Uni
dos submeteram à consi
deração d,a Assembléia
Geral das Nações Unl(]as
um novo plano de desar
mamento Que proscreverá
as armas de destruição
Cm mUSSll e limitada a

dob lnilhões e cem mil l!�
mens o total das forças
militares de cada grande
potencia.
O plano foi apresenta

do pouco depois de o

presidente Kennedy haver
proposto, no dIscurso que
pronunciou perante Os
delegaôos, o "imediato
ein1c10u lIa:-; negoClaçõcs

de deSarlllamento e :;;ua

cunstuneras obscuras cer

cam a inveê._tigação sôbre
as causas do acidente". O
piloto sueco teve que es

perar tórta a terça-feira no

aeroporto ele N'Dola' "E'
evidente Que não se queria
que eu rósse ao local do
acidente. Considero, tam-

bém, .:jue as disposições
que se tomaram quando,
rinalmente, fui ad,mitido.
Quarta-feira, com dois di

plomatas suecos a procedeI"

(urso de
Formação de
Oficiais da
Polícia . Militar
U Di!irio Oficial {lo Es-

��0c!o.es��l,!�;:�ca�:;'ie�ie
Emino e Instrucão da PM,
segunda o Quai acha- se
(lberta a�é o Dia 15 do

No.vemb.r� do cor�te �no
a lnScfJçao_no exame de

.

admissão ao Cursô de For

mação 'de Oficiais da Po'
licia Militar do EstadO.

11l i I i t a r norte-americano

que voou sóbre o local do
acidente e tomou fotogra
fias, estas foram apreendi
elas pelas pntcridartes da
""RodéS"HL 'õ

Novenas Em
Honra de lIa.
Terezinha e

Menino Jesus
Estão sendo_rezada_,; as

19 horas na Capela do A

zilo de Orfãs, à praÇa Ge

túlio vargas, novenas em

hOnra da milagro�u San'
tinha
A 1.0 de outubro, do·

mingo, a� hs.8, será re

zada Santa MisSa na mes

ma Capela 'com assisténcla
do Execeientissimo e Re'

vel:endí;;simo 51' Al'cebis

po Metropolitano Dom
Joaquim Domingues de
Oliveira, havendo também
a tradicional benção das
Rosas.
São JUIZES (' BENFEÍ

TORES
Dr. Otton da Gam,l Lobo

D'Eça
Sr. João Claudillo cta Rú'!;a
Sras. Raquel Ramos da

Silva e América eViga.

nas os que se colocaram
contra a lei, contra a Cons

tituição, porque nenhum

crime cometeram os civis e

militares que não acataram

f;.s· ordens do marechal De-

Bis;
'- a terceira opõe-se à

anistia aos implicados na,
rebelião de Arngurcas, por
que quase todos são rein-

( identes de Jacareacangà.

Movimenlação
Funcionários

O Secretã'i'�o da Fazen·
da, Sr. Geraldo wetzel, €111

recente portaria dispensOu
da função de auxiliar de
Escritório da T.N.M. elo

_Tesouro do Estado, '0 Sr
Adélio Luiz znnrronne,
com exercício na Coleto
ria de Xaxim .

Para o referido cargo
foi admitido o "r. Joaquim
Almeida. ...--

BRASILIA <URG -

Um avião Caravelle da Varig 'que con

duzia o Governador do Rio Grande do Sul,
da Guanabara para esta .Capital, incendiou
se ao aterrar .hoje no aeroporto de Brasília.

O Governador 'Leonel Brizola saiu ileso
do .acidente le seus companheiros de viagem
nada sofreram,

Viajavam no Caravelle os Ministros
Sotto Mayor, Ida iSaúd" e Gabriel Passos, de
Minas e E

...nergia.

o fogo iniciou-se na cauda do aparelho
propagando-se ráp�damente, ,Até 'agora não
foram esc'arecidas as causas do acidente.

O Governador Leonel Brizola chegou
ao Hot"l Nacional de !Brasília visivelmente
emocionado, o Sr, Brizola não fez, ainda}
nenhuma declaração a imprensa. Entre os

passageiros do aparelho encontravam-se além
da esposa do Governador altas personalida
des políticas. 10 Deputado Josué d' Castro

declarou que sómente no pouso é que ·viu

que algo ·de anormal ocorria ctque a 'cauda do
avião estava 'em chamas, Todos os passagei
ros estão passando 'bem,

/IA '

t I d J' /I

pOS O os O amsrno

apoiam governador gaucho
RIO _ o grupo dos levar adiante o inquét-lto. nas encanunhar o entendi-

"apóstolos do janísmo", os porque acham Que os de- mente dos fatos. sem for-

r.uxntares Imediatos do sr. puta dos sabem de sobra mula- acusações nem en-

Jânio Quadros no Palácio c.uais os motivos que leva- volver nomes.

do Plan'alto, dccidiu apoiar ram o $1". Jânio Quadros a Os p-Inctpeís apóstolos,
o ponto-de-vista que o gu- renunciar. depois de uma e-mpenhados na explicação
vernador Leonel Brizola tentativa de governal' Que dos falos, são os srs. Casti-

defendeu em seu compare- durou sete. mêses.
lho Cabral, José Aparccido

ci:nento à terevtsão carioca, Para o "grupo dos após- ��u��i��:��scas:r�ep:���:
".õbre a _lCces:',lidade de se- 1010s" a renúncia, que nos

José Sarnei.
:'cm àpuradas as causas da I'rimeiros dias p�u'ecia inex
:'enúncia do ex-presidente rlkáveL ja está �endo per-
da República fel�amcn.e compreendida
Vão mais longe os janis- pela opinião pública. Eles

tas: desafiam a Câmara fi
•

_ os apustolos - vão ape-

Problemas atuais
da juventude

o nome de F'rei Daniel .�cmpre esteve lig'ado U0S

prúbJell'"lS da Juventude, desde Quando o lembramos
�lt,uando entre nós, em suas re;l!i7.uções na Colônia de Han

senianos do Estado, e na fabulOl.n obra Que foi,) "Oben'm_

1:!I)!'gau Brasiliense". Ainda o ;embramos atuando no cê
lebre processo Aida Cury. defendendo CáSsio MUlilo. AO

deixar Florianópolis, Frei Daniel levou para longe de nós"
a sua ca!lacidade de trabalho. Assim é Que, no Rio de Ja

neiro, Frei Daniel llaSSOIt a. vi'/er novamente pal'a os jo
vens, tornando-se um dos lide,'es do Movimento Escotciro,
distribuindo a experiência adqnirida na Ing\'�tel"L"a, bêl'ÇO
do Escotismo, e onde aquele �acerdote realizou o Curso da

Insignia da Madeira para Cheies Escoteiros. Agora, como
_. Comisso'rio Nacional de Pioneiros (uma das divjsões do Mo

vimento. e quc trata do adex�ramellto de jovens de 18 a

24 anos), da União dos Escoteiros do Brasil_. Frei Daniel
t-::rna à Flo!'ianópolis, l'eallza'1do uma conferencia para

profe�sól'es c interes-mrctos na I=ducação c os !)robleaJUS da

Centenário de
Cruz e Souza
Através do seu Departamento Cultural,

ininLerrupt:1. continuação dirigido l.pela ICscritora Mam'a \dé (Senna Pe
"aie (LUe se haja nâo:;ó reira,'o iCentro Catannense vai 1 participar

����el��o�:t�:' ���P:����- das comemorações do Centenário de ICruz e

ma de geral e Completo Souza. O 'Programa organizado inclui uma
desal11namento". série de conferências Idois 'concursos ._ unl

A nova proposta sugere
literário :(monografias sôbre ICruz e SlIuza)

a criação de uma organi C outro aberto aos artistas plásticos, A's con

ztlcâo intel'11o/:ional de ferências ;constituirão 'O "Currículo Cruz' e

r��::�ll���e��ç;:: �1�i��oS� Souza" e estarão ía [cargo dos escritores An
eliminar ,\S armeiS de des- drade ·Muricy R. Magalhães Júnior, Antonio

��iç:� :��am:asr�� f�:�l�:�� Olinto, _Eduardo Portela, iDiniz Jt(nior 'e Au
nacional de paz, estabe- gusto Meyer. Colaborará ainda o Centro Ca

l�cilllento de uma comi:;' tarinense na Jexposição reo'ospectiva 'que,' em
���r!����rv��ol�:p��op��.: �0l1lel1agell1

J

;ao \ grande. poeta n.egro, r será
ll11to ;9.ra··-n�rô1lt'5I�naug_q_ra(lp 'enl__ OVê!1º�. (.w...1s.d9 CJ�!ltená-
P(lcifico�,. rio) na 'Bibliotctll Nacionnl.

"

juvelJ�ude atual.

'A COnferencia, realiz,,
d�l dia 2 ]l.p., na Ca,;a de
Santa Catarina, ConCorreu

g\'ande número de peSSOas.

que alllauciiram a� expo,

sições de Frei Daniel.
Após ressaltar QUe fala

va, não como sucerdote.
ll1us como EsCOtista,. O

ComiSSário NaciOnal de
Pioneiros analisou Os 1)1'0
ce::!sos edUCativos, a!)l"e
!;entando o Escotismo co

mo tim. método novo, dite'
rente de todos �s "OutrOS
e muito m<iis efici�lltC:
pois trata se de um pro
CeSSo completo para COn
duzir "O jovem, com 'todu>;
as suas Qualidades, para a

vida social. Despe-se o

Escot1�no d!l<Juel lnf.ell

Cal)uClduue (ios outros m�'

tO(:o,;, r::e col-ocar <lentro
du ra_!Jaz o pensamentO do
mestre, e OUe podem levar
o nOme de Ensin,). Instru
ção ...T�IlS nunCa o de Edu
cllção.
No atipecto religio:;ú, o

conferench,ta abordou ! a

absoluta llnpa.rcialidade uo
Escotismo, QUc. apetiar de
Permitir a _entl'ada no Mo

vimell'o sômente a pe�
SO<lS professantes d.e uma

crença religiosa, está. a·

berta à todos os credos.
Demon:;tl'ou, tdmbém, que
as díferencas l'tn--gtos-us
-existentes eutre os Esco
teiro";,, longe estão "de
turVêll' <l fl'aternidade ul"e

guda. Fcz vêr QUC as
-

01'-

j·la.Ç;· eligiQ8as te

(Cont. lia 4" páVinr/./

Os :) pôs tolos acham que
;"J formll;açio elo govcrna
dor Bctzola na televisão,
.. ,dmitindo o reexame pa
renúncia de JQ .. se a co

missão de inquérito da Câ
mara a.purar que houve

realmcnte pressão sõbre o

ex-presidente, para levR
lo a sair do govérno, e uma

contribuição positiva para
" campanha
O sr. Saulo Ramos, ex

oficial de gabineie do Pla

naltu, pretende seguir para
Londres, levandO cor1'CS

pondéncia para o sr. Jânio

(-.!uadms. C sr, José Sarnei

prepara uma entrevist.'1,
que será. publicada numa

tevista, depois que ele es

tiver nas Nações Unidas.
analisandQ a renúncia dC"
Jánia c apontando sua

volta ao poder como uma

I>aída para o quadro de di

jiculdades que o Brasil vai

�travessar. segundo a opi
llião das fÕl"ç�;:.Aanl�tas.
o Secretário
Homenageado
o Secretârio de Educa

cãu � cultUl"�, Jornallstu
Mnl"'.inl:o CallaJo Juniol',
�úbado passado em seu

��bi.n�te, repleto de fun

C10llal'lOS daquela. Secl"e�(I'
ria, foi e_:vo de manifes
t'lçõe:;- de apréço e c:irillho
de parte ce todo� os seus

au:dlial'es, Os Quais lhes

prestaram u'ma homBna'
gem e ofertaram um bo'
Ilito l)resente, pela pas;;a.·
,ge:�J.]. de seu anivel'sál'io,
OCorridO em agosto e sO
mellte agora comemoradu.
em virtude do na�allclall
te nll "O.9ortunIdade se en-

�l1a, l�
"" E ll1'911áf

�,
.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



MOS SALÕES DO CLUBE DOZE DE AGÕSTO ESCDLHA DE "M!SS ELEGANTE BANGÚ
DE FLORIANÓPOLIS - RESERVA DE MESAS NA SECRETARIA DO CLUBE.

----

ECONÔMISTA BRASILEIRO õffatIE A INT�GRAÇÃf
ECONÔMICA SUJEITA Á INSTABILlOADE

"

�,..

v Comecrnenos Sociais

o ESTADO:
o fiV,IS ",'meo alAIUO re �AII:" CJI,t':'R1NA

SAN FRANCISCO, _ A bástcos de que dependem
economia cios oetscs Iauno.. poderá ser salva pela inte
amertcauos. tradíci.j iatmen 'll'(wno rcetonm _ declarou
to sujei-e à instabilidade ) SI'. JoS[; Om-rtdo 'rôrres.
dos preços dos produtos membro do Conselho Na-

-Ional de Economia do

E::,�r��,�����r�r::?,.E�,�ADO" L!da'j;�:'I��:�:;��'� ;����gj.âr;c�a�;" [j���al 1;�'
Diretor

Rubens de Arruda R.!mo!\
Gerente

Dorninrros Fer-nandes de Af)llino
Redatores

Plúvin Alberto de Arucrtm e (';:.vn�10 1-t1(')0,

J(!!thd{ll'es Auxiliares
Antuu!o F'ernand. (1;, Amnra l e Sih'll -

'

Süveuu J.P.1l7:,
("olah� redores

Prof'. Ilat'I'eil'{l,'1 Ffho - Dr � -valdo jcodr-i-

gm'>: Cnbl'ul - Cid Uonzag'� ,� DI', Aki(!c:,:
Abreu - Prof. l"tholl rl'Eca - ?fajm' nr�("

r"IlI<O .Iuvennl - 1)1". )JjJt�n Leite d.1 Costa
- l rr. Rubens Costa - Walter Lanze - ZUI'j
l\THl'hado - Lázn ru n:.l'tolor.'ell-l1m,�t' ClO'
vathc - Pl'uf. Paulo }<'ern:,:>"o Je A!'l\l' ío

Lag-. - Amil+on Sr-h-
mi-lt. - A, Seixas Netto

DEPARTAMEN Cu ESPORTf\lG

Brasil.

ncnrcsentantcs
nepresentncões 'A. S. L:na Ltdn. ,

Rio ((;r,! nUi\ Senador Damn.s 10 - :i,o <:11(1;lI'
Tet.: 22-5f,-21

'

Ríio /',,,tl,\ - Rua Vitõl'Ía (j57 - �'-:lllj, :,2
'r(.I.: ::I-R9-49
PÚl'to A)cgl': - rJ:.Oí',,\L - PI':H'!I f'. Feli
tialJf> 15 - ('mlj,]l - ",'el,: 7<'-40
.';gemte" e (,(lrre!<.pon(le;1�eS "ln 0'10:: G, �tl

n;l'Íl'ios de "'anta Cat:ll'in:i

Em discurso pronuncia
do na Conferência Inter

uncional, aqui, hoje; disse

o sr, Garrido Torres:
"Com o grande volume

de procura proporeíonado
relas mercados regionais,
poderá haver produtlvt
uade f' espccializnção. O

processo está longe de ser

Iácu. mas a Amértca La

una não tem outra alter

nativa além da auto-depen
rtênctn. A medida que rõr

obtendo êxito, sua tndus

t rta trá absorvendo á rnnícr

parte de suas' matérias pri
mas e sua população terá

'um nível muito mais alto

de rendimento. Num merca

tio integrado, não há ne

cessidade de "e preocupar
com os caprichos da 'PI'OCll-
ra mundial"

,

Disse ainda o SI'.

GarridO!"torres que lima coonern21o
mternactonat ericnz, junta\. t
mente com um malar poder �
de compra em tôcras as na 11(i Õ e s latino-americana",

tr,mbém garantirâ a plena
cooperação

la.tino-amcrlca_I"l-a nos progrnmas de desen

',olvimenlo, p:arantlndo, as_

�iJ: � S�\�x:o� _ _ _

�

U{��\Íi'
HOJE,-''NOITE NA BROADWAY" NOS SALÕES DO -...........�

OSCAR PALACE HOTEL.
1 Com muita. ele!'{ãnl'ia e orsttncão o

casal Sr. .' Sru. Dr. Colombo Sales R

(DeYSCI, recebeu na noite de terça
feira em sua re ddêncla. 11m grupo de

amigos parn 11m Inntnr nmortcano.
-- 101.-

2 Prornovtdo pelo Cronista de A Oa�ela
Celso, sei t rennsnoo hoje nos -satôes
do Oscar Perece Hotel. "Noite na B1'O(l
dwav" _ Mal'l�:1 Ramos, vnnín Mo
rua. Lounltnbn Vh'ketl. Bucty jcunes
c Mnrilta Bnlhl, vão -sncw'' n-r

, :j
-)0'- I'./I. cídnde r.xtn bastante movíruentadn i

com a grandQ prQsrnmação dos

11.051Jogos Abertos de Santa cntartna. -

Amanhâ acontecerá o tão esperndn
oesrne das delegações esooruvus. pe-l
tos runs d" nossa etdnrrc.

_ _:_ )01·-

passarola (fim ltndos

ctuto dc V/TU Luctn

_\Or_
,3 Agradeço ao �{'nhor ccsarto Flr-lghio

secrctanc no Clube 10 de 1\1::110 (1:1 Ci-

II CRA - oon rorme estava programndo
realizou-se no tarde de tcrqa-tetra na

bonita rcslrtênr-tn dn srta. MarlJ.fl. Hos

terno. o chá orerectdc as Candidatas
ao titulo "Ml..,� r>;!l'g'flnLe Bnngú da

; Cidade", fi rnuntân ncoutoceu ons
tnnrc cícgunte e movimentado, sendo 1Ma-l-n muuo l'lop,lncla ])('10 fino servi-

ço que apresentou no,� couvidnrtcs. J
-10(-

A Cindcrela Elil'obf't h Ba�'E'r Jorge.,
tambem V!I! repre;o('nt:'\J' nossa socie

dade. no b:J.ile dns Dcbutantes dia se

te pI'(Jximo, na {'idade de Bltl!lH'nau

-)Or-

11 1\ !lanha e c1e�nntc Snndrn Coelho dc

Souza, rO,llenton cm certa t'eunião

qU? �eu rn"anwnto será em

dE'zembro�pl'OXI1110,
_IOi

12 Noite de Gal:l· com estrela elc Gente

Nova no "So('lety" ::;el'(\ a festa do

entro-

da de de Joa/;'abn, n f:\enttle7a de lllC

envinr as :(110.'< da scn,llOrlla Clarma lO

Re�ls, Mi,; El(':mnl(' Ballt!;1l daquela
Cidade,

-10(-
4 E por fal:'!rmns ('111 Bnll!!lJ, s:lbtltl'J

arontcccni a <.Ir�ll,d(' ]Jflrnda de ('Ie

gância nos salôt',� do Clube Om:e dr

Agosto c]u� dC'('Í(llni qual a "Mis� Ele

�ante Ban'1ú F orinnôpoli ... _ Dc.'<e,;
sete ,�cnhOI'ltas ('OIl('OIT('nles no titulo

Quem l'ecr'ber;l n fal:-;a "Miss Elr
gante"?
-)0(-

5 Na pl'óx!m� semana ('om movlmen-
próximo- mês,

-)01

tado jnn!.:'I' dançantr, será inaugura- 13 Stibndo.:l Ridlo Nndonal do Rio, Ra-
ela as novns 1ll.�lalaçõt's do "Mariluz dio Jornal ele Recife e Rádio Naclona!
Bar", na j)m\n. de Camborlú,' de S:'io Paulo, fará ampla cobertura

-=- I O ( _ da granete pnl'n(la dc elegnncia

Bnn-I6 Cil'culando no RIo n ('leg;nnt(' ,�enhorn gÍl, dlrctamrnlE' do CIllbe Do>le de
Dr, José J\1nll)ur� (Crl('�U'l, A�ósto,

_10f,_...,..- \ --101-

7 "eC'rt't"1n':t1I<j;uT;Ht:! l1�'-tiCl:1tl;k dr "fllb-PENSAMENTO _ Ôntcm eu frit fcU,,,,, ....

rão, no pl'óximo dia 14. uhla boutl- Hoje." 1
;���:�:r�sVs�t�'l����C�:;:�'!:� �::�;r��� 14 Em n9s�:l cid;d� o( s�nhol' Jnsê Glli_fJ
th, Mat'iz.1 HO.'itcrno, Yara B, Kastinl!'

' dnlli figura de 'tIesLnque no "society" il
e Maril'a. Ilamos. lajeano. H

=x= ......... ��

Kennedy solicitou "tregua do terror"
NAÇÕES UNIDAS, 26 ( ....ol!cilou lima tregu;l dr al:t 41e um "uce""ol' de

fato de Da� Hummar;;k
Joelel, Pediu tambem, uma

solução negoclad" da

''I'!se de Berlim, intelra

lllent!! prOVOcada - dJssc
-- pel:-t União Soviética,
O plnno dc desarmamen
to de [(cnnec!y con:.pre-
elide f'm re!'umo as ;oe-

g\l!nles . poslcões
'''..?I·imelt'o:1 tcdlls' aS na

..q.oos... f.lrmal'ão· um tr;l�a
do proibindO as esperl
ellr!ns nurleal'es. Isto

pode ser fcito Imecliatw
menle, As neqociaçiie...

por esta pl'Oibição não
tem necessidade de es

llerar negociaçõc,.. pelo
(lcstmnamento. Segundo:
cesSaI' .:: produc<lo de
materini" flsseis e impr
dlr sua IrnnsfCl'encia a·

toda. ""cão Que nã.o pos
sula 'Por ora ItrmaS nu

cleares, Terceiro impe-�
dir que as armns nu

cleures semeiem' novos

campo" de batalhâ no

esPnÇO el<tra-atmo,,'!erico
Quarto: c1c,c,tl'llir progre,,<
Siv;IIlH:nte as armaS' nu

cleares 'exiStente" e d;l)'

u"o" \)llcil'lcos à,.. maté- ..

rkw fis.�eis eyjstenles, Fi

nalmcnte, acàbnr com as

experiôncias ilimitadas e

� produção de vcículos

e':itrateglcos ]Xlrtudores dE'
;)rl!1ll" IJI\clenres, e -de,,-·
: ruí-los, pl'Ogresslvamen-
te.

- O Pre<;ldcnte l,(enneclY
af-resen1ou :mte a Assem
bléia Geral da ONU um

pl�no �:(' deSnrll1allH'lltO e

::'$'S>:'t";A........�

trrrClr (llIe Dennit!a a

ONU ll�'o""eguir CO:l� \'i-'

gol' S\\:, tarefa, come,<an-.,
do Defa mmwac.ft.o imedJ-
=

OS"ALDO MELO
FLOHIANóPCUS DA AO i\WNDO LICÃO DE MILHA_

RES E MILHARES DE ANOS _ Mais um� extraordinuria
contribuiçào, desta \'cs de árnbilo mundial. eStá neste mo

mento ofcrecendo n08$3 Ilha ", história de pesquisas Ar
queológicas na evolução desse,. est.udos na formação de
elementos e dâdos cienUf!cos para, sihmr e alargar os co
nhecimentos respeito n orige:n do homem e esnócie das
raças de ondc \'iêmos.

Graças às minuciosas j}Csquisas do cientista e ar

queólogo P�, Alfrcdo ROhr, foi possivel atrair ii Capital
Catarlnense, renomados profesl:>ores corno Marcel Homet
cienth;ta frant:ês, hmda.dor � diretor om 1'\05.50 pais d�
Centro Franco-Brasileiro de Pesquisas Arqueológicas I�
tCt'-Americanas, com sede em São Paulo, do Prof, Pierre
Vassal, das Escblas de Antl'opologi:l e do Medicina de P:l
ris, representante da França na UNESCO, que aqui se

encont.ram, na fundação do M\1sC'u do Homem Americ:mo
e dr, Seção TelassolitlC':l, am')OS intel!;rantes do Instituto
� Antl'Opolo�i:l,' a)!{ts, já cxl"tcl1tc. Os c,rãnios dcsrwber
tos peto Jll'OrC�,�Or Atrl'rdo R�J}1\' nos sambaquis de Flo�
rianópolis, possibtlitnl'aJ1l ,�Clt1 dúvida alg:um� os estudos
que estão n ca\:gn do !l\'o[cssor P!errc Vn�sal e ('ujos estu
dos resultariío dc suma im.llortúncia' lUliversal como con

tribuição decis!v:! par:t o magno acontccimento, que, ,iã
:l esta hora esta ImpreSSionando e intel'essando o mundo
cientifico em todos os mais adiantados países do globo,

O Museu nesta C(lultal já foi, anteontem solenemen
te instalado com a presença. do sr, Govcrnador Celso
Ramos,

Quando no 1ll0mellLo continua-se a pcnsar em turis
mo em FIOl'ianó!>olls, llellllmna. outra l�lclhor oportuni�
dade do que ésta nara atrair il CapiLal, cien'tistas, estudio
/:os, que �hírn de outra.B tantas mnravilhm; Que temos para
mostrar, terão ocasião de ver o. Museu recem inaugurado
de que ta!1to tl llossa ilha (>e orgulha de !)(H'suir

A cultura. da Capit,al n.vanl}a a. passos l(tq;os e as cons- 1- _
tantes cOl,rcrências qllc ult.lmumente "cm sendo feitas
por homens de projeções em todos os setores da vida cien
tifica " cultural do Brasil ê l)l'OVa io('()ntestavel de que
a capital Catarinense cada vez mais se torna um centro
da preferência doo homens que honram a cult,urà brasi
leira..

E IMPOSSI\lEL!!!
, vender mais J-;'Irato que
,1 a Ralnhu. drs Bielcletas. '

Run: Con>:E'lhclro Mafra

COMO E GOSTOSO
O CHÉ mo

ANIVERSÁRIOS

rAZErI! ANOS HOJE

menina DÓRIS HELENA COELHO
smversane-se na data de hoje a menina Dóris Helc

r.a Coelho, ?i1eta filhinha do nosso estimado colega de
serviço sr, Hcrruunrtlnn Coelho c de sua esoosa o. Benilde
Mm-ia Coelho

-

A natnüciante c !>C\\S venturosos g'enltoj'e� as felicita
ções de O ESTADO,

Redntor: Pedro Paulo Machade ,
Hec1:1LCI'eS auxuteres: M:<lP'v Borges, Rui T, 1.0"0 e

Onbcrro Nahas.

Oomo-radoros: Diversos

ÉDISON TADEU
Comptctn hojc seu 2.° antversanc !lalnlielo o robusto

f!arotinhn, Édson Tadeu, filhillho do nOSf>O companheiro
de trabalho jornalista Pedro Pnulo Machndo e de sua
eXllla, espõsa d, Maria das Nr:'''es Metia Machado., Nossas
felicitações, extensivas aos seu., dignos progenitores,

srla. MARLENE MAFRA VENCEU!!!

Assinala a data de hoje mais um aniversário nata.lir1,
da srta, Marlene Mafra, a qll�m cle�ejamos votos· de feli
cidades, extensivos aos seus g[',nitores,

A Rainha das Blcicleta�, I

, venceu a guerra contra
,

os pl'eços alto!;, _ Rua: '

Conselheho Mafra, 154

POIS GOSTARA AINDA MAIS. PASSANDO A INCONFUNDIVEL MARGARINA VEGETAL SAUDE I No cafe no lanche atoda hora Margarina Saude torna o pao bolachas e OtSCOltOS mu'to mais ap,"tltosos aumentando ainda o valoralimentlcto A tradiCional Malgartna Saude so tem cOisas bo.:'s - leite pasteUrizado oleos vegetaiS unsslmos e
preciosas Vitaminas Por iSSO e a mais saudavel e

QOSI0s.a
que V pode �-'"'",� ,'_M'" '"

"_�.,
� "�,,,',

I!!!.?;"' �:;=�.MARGARINA VEGETAL � ,." ""o.'

, USE lAMltM NOS IOIOS (ASUDOS!
Marganna Saude 10rna ii massa
mais fófa e crescida, e 12Z as,
sados m,�is leves e gostosos I

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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PASSEIO
4 Lerias Prctc . . Cr$ 3.152,00
4 " Branco Cr$ 4.951,00
4 Branco S càmara... .Cr$ 7.433,00

800 x 14 4 Branco S câmara. . . . . Cr$ 7.842,00
850x 14 �rancoS/ca.mara... . .. Cr$ 8.528,00
5 O x 15 Branco.. . ..... Cr$ 4.089,00
560 xIS' 4 " Branco. ..Cr$ 4.089,00
590 x 15 Prelo..... . ..... Cr$ 3.440,00
640 x 15 Preto. . Cr$ 4.241,00
640 x 15 "Branco,.. . ..... Cr$ 5.089,00
670 x 15 "Preto.. . . .Cr$ 5.414,00
610 xiS 4 " Prelo Cr$ 4.821,00
710 x 15 4 " Branco.. . Cr$ 5.786,00
710 x 15 "Prelo Cid. Campo. o-s 5.302.00
710 x 15 Branco Cid. Campo Cr$ 6.366,00
710 x 15 "Branco Srcãmara C'r$ 6.905,00
760 xiS "Branco. . CrS 6.168.00
820;( 15 "Branco Cr$ 1.233,00
820 xiS "Branco S câmara.. c-s 8.556,00
500 x 16 Prol" . . Cr$ 3.299,00
550 x 16 "Preto. . .. Cr$ 3.679,00
600 � 16 "Jeep . . .... Cr$ 5.368,00
600 � m "Lameiro. . .. Cr$ 5.368.00
650 x 16 "Lameiro. CrS 6.046,00
650 x 18 "lameiro.. . .Cr$ 7.050.00
165 x 380 4 " Branco.. . ... Cr$ 4.901,00
165 x 400 4 " Preto. . .c-s 4.303,00

CAMIONETAS
650 x 16 6 lonas Camioneta
750 x 16 6 Camioneta ..

750 x 17 6 " Camioneta

.. Cr$ 6.240,00
. ... Cr$ 9.621.00
..... Cr$ 11.471,00

CAMINHÕES ÔNIBUS

lOCO x 20 14
1100 x 20 14
1100 x 22 12
1100 x 22 14

" Carniunãc ..

" Caminhão ...
" Caminhão.
" Caminhã.o ..

Cr$I1.42�.00
.Cr$12.565.00
.Cr$12.203,OO
c.s 16.169,00
c-s 17.787.00

c.s 17.739,or
C,$19512,OC

....... : : : : g�: ��:��:�
....... Cr$28.985,OO

c-s 34.026,00
.Cr$32.716.00

... Cr$35.987,00

100 x 20 S Lonas Caminhao
700 x 2U 10 Cwninhilo
750 x 20 8 Caminhão ..

750 x 2010 Caminhão ....
750 x 2012 " Caminhão.
825 x 2010 " Cesuluhão .....
825 x 20 12 " Caminhâo .

900 x 20 10 " Caminhão ..

900 x 20 12 " Caminhão ..

BORRACHUDOS\
750 x 20 10 Lonas Carninhão . . .Cr$ lb.:J95.00
750 � 20 12 Caminhâo . .c-s 20.455.00

��:;� :; g::�::��;�: g�: ��:�i�:� ..

1000 � 20 14 �' Caminhüo Cr$ 33.3�.OO

� �� : � �: :: g:�;��:':. . ..

:::g;: :�:!�::
TRATORES

600 � 16 4 " .Cr$ 4.068,00
600 x 16 6 "

.... .Cr$ 4.880,00
750x16 6 " .c-s 6.948,00
750x18 6 c-s 7.549,00
400 x 19 c-s 3.436,00
400 x 19 .c-s 4.123,00
600 x 19 4 "

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

.. Cr$ 6.212.00

9x24 4 " ":: ... Cr$11.661.00
l1x24 4 "

..........Cr$14.818,OO
13x26 6 " Cr$ 28.876.00
10x26 4 "

.. _Cr$17.74tl,OO
lOx28 6 "

.. Cr.$19.513,OO
11 � 28 6 "

...... ,.Cr$19.705.oo
12x28 4 "

..... Cr$19.848,OO
13x28 6 ...... ,Cr$ 30.401,00
14x30 6 "

...... c-s 34.726,00
15x30 6

"

Cr$ 36.006,00
IOx34 4 ... c-s 20.133.00
10 x 34 6 "

........ Cr,$22.146.oo
14 x 34 6 " c-s 36.901,00
15x34 6 " Cr$ 41A54,00
11 x 36 4 " .Cr$19.977,OO
11 x36 6 "

..... Cr$ 21.973,00
11x3S 4 "

.........Cr$ 24.380,00
12x38 6 " c-s 27,396,00

ENCERRO JS COM GftRAHHn
'�!I IH _ CrS 11D,DD _ LONA 8 _ CrS 1S0,00 PO� U'

PARA O INTERIOR, ecmessa COlite.. cheque.
L:,," p' c _r.C . .;t·.dC.-.�'te' _ra ",:rOJ, J ,,_� � oS t;�c..o�

� � �'""Íla�ente es: (joe � ��et..� tia tmra."e�ag�.ll

MOTI: IS'. r. a:u AIIU1I ts .IITfIU,JRES

t·W).il"SiYW)SII"j
S. PAULO: A!. Notluuarm, 1146 �- esq. Av. S. João
Rua da c'antareira, 500 - (wl e r c ado t

Avenida Euzébio Matoso, 1375 - (Pinheiros)
rAMPINAS: Rua Barão de Jaguara, 71?

"A\lTO ANDF.É· Avenida XV de Novembro, 33E

RIBElrÃJ PRlTO: Avenida da Saudade, 83f

L O N D R I NA; Rua Benjamin Oonstant, 1270

C;OROCABA: Largo São Bento, 11<11

VENDE-SE

"O Estado" O 11ft/is Antigo Diario de Santa Catarina 'l'E'RCEIRA PAOtNA

informaça.o literária
",--.�.. s."lIm mlg'.lcl

·NOVO LIVRO DE HAR

RY LAUS � Estrelando
tom 1958 com "Os lncocren

tes", volume de contos que

alcançou õ "Prêmio Afon

se Arinos" da Academia
Brasileira. de Letras, três

anos pàssados surge Harry
Laus com novo título. Tra

ta-se de "Ao Juiz dos Au

sentes," onde o jovem fic

cionista eatarmense, retor

nando a hístórfu curta, reu

ne alguns contos, reallza

oos com aquela mesma qua
lidada artística e despoja
mento que o caracterizam
e que tornaram um dos

melhores representantes
elas novas gerações de es

critores do Brasil. Mesmo

antes de sua estrela em Ii

Vl'0, 'HL já era nome bas

tante conhecido em nossos

metes literários, mercê não

só de uma constante publi
cação de trabalhos em jor
nais e revistas, cpmo da

qualidade dos mesmos Que

Jogo fixaram seu nome co

mo um dos mais expressi
vos valores de sua geração.
Natural de Tijucas, fez con'

tudo sua vida Iiterit.rla, pa
ralelamente à militar, nos

diversos lugares por onde

ia passando.
Conciso, sóbrio, sabendo

erguer c narrar suas nís

tortas com poucas palavras,
dominando o idioma, em

bora não se possa dizer que
"Ao Juiz dos Ausentes" tra

ga grandes progressos, te

máticos ou esmísucos, ao

volume anterior, nlnduj as
sim este de agora mostra

um ainda melhor e maior

domínio da linguagem lite

rária e do Que HL quer re

ratar. Sugerindo mais do

que contando, e sabendo

1>ugerir com precisão � o

que e muito importante �

logo no começo, nas primei
','as páginas o A. nos intro

duz cm seu mundo particu
lar, conduzindo-nos para a

lJ:tHÍ1e ouma espeoíflcc. Suas
histórias se desenrolam
num intermédio entre a

lInha tradicional e a do coo

to moderno, mas sempre
com qualidades que lhe são

drama e da trama. Tmbicn
te e tema se entrosam e

completam. Outro exemplo
_ e êste talvez o melhor do
volume � é o do conto que
da. título ao livro. Nele es

tão claramente determina
nos os lineamentos da lite

ratura de HL e suas quali
dades de narrador. como

quem não quer nada atra
vés de elipses de insinua

ções de cortes bruscos e cr

nematográncos vai êíe er

guendo o conto, criando os

npoe, as situações, o clima
c o meio ambiente, fazendo
com Que as figuras se er

gam e cheguem até o lei

tor. Com o dominlo que pos
sui do "metter" e mui es

pecialmente por êste conto

l"Ao Juiz dos Ausentes")
muito há de esperai' ainda

de Harry Laus.

Edição OPAMA, o livro

t.em rltsbríbutçào do ltvrel-
10 e editor gávto Antunes.

LANÇAMENTO DO "LIVRO
DE .DANlEL" - Será lança
do em São Paulo, no dia 6

de outubro, o volume final
ca "Tt-ílogfa Nordestina"
de Paulo Dantas. EdiÇão da
Francisco Alves, com capa
de Edgar Koetz e xilogra
vuras de Newton Cavalcan

ti, intitula-se o volume "O
Livro de Daniel". Na oca

sião ter-se-é também o

tancamento da segunda e

diÇão de "Capitão Jagun
co", do mesmo autor, sele

ção do Clube do Livro, ti
ragem de 30 mil exempln
res.

CRUZ E SOUZA NA CO

LEÇAO "POETAS DO BRA

SIL"_ - A Editôr,a. CUL
TRIX escolheu para volu
me inicial de sua nova co

leção intitulada "Poetas do
Brasil" os "Poemas Esco
lhidos de Cruz e Souza",
que se constítuírá na home

nagem daquela editora à

pasagem do centenário do

grande símbcüsta brasner-
1'0 que se comemora êste
ano. A edição, seleção, ín
trodução e notas terá ares

ponsabilídade de Massaud
Moises, que organizou para
a Cultrix a edição das O
bras Escolhidas de Macha-

próprias. Veja-se, por e- do de Assis.

xemplo, a contenção, a c- _' (Para remessa de Pu-
cononua de palavras com,' oucecões- SM - Caixa Pos
que realiza o primeiro con- tal, 384 _ Florianópolis
to ("Crime"), colocando- canta Catarina)
nos, de imediato, dentro 'do

para fazer mais' doce o seu lar...

açúcar TAMOYO
.

A pUl'cza C a alta qualidade do Açúcar TA�lOYÜ

fuzcm doces c bolos muito mais gostosos

EXPERIMENTE ESTA RECII!A COM AÇÚCAR TAMOYO
IIROI."lI.\S DE .·EHRA.J"iE (HOU;\1I0 1'1''\l.I.\",0):

200 gr. de fubá; 100 gr.""de Açúcar TA�lOYO;

1 ôvo; raspas de um limão; 100 gr. de

manteiga e 1 pitadinha de erva doce. Misture

tudo e amasse bem. Faça pequenos bolinhos.
coloque em fôrma untada. Pincelar com gema
de ôvo. Leve a fomo moderado até dourar.

açúcar IIlMOYO
..

POUCO, POUCO ADOCA MUITO

Produto MOftGANII da ftettnadom Paulista SoA. -la anos na rellnao;, de aouoar
Rua Formosa, 367 - 18,0 andar - Selo Paulo

Repr.: SOCo AÇUCAREIRA CATARINENSE LTDA.

Rua COnselheiro Mafra, 25 - Tel. 3717 - Enderêço
TelegJ.;âpco: AÇUCAREIRA - Caixa Postal: 371

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



MUNIQJh IP(lI' Fritz
Wahll - Ap{' -IIl' de nns

lotn« de ('ar,· E' nas mor

conrfas ua Al('m:\nha se

te-em rOll"t;_tnj<'llWll1C- os
nomes 0.0,' paise� ptoil1110�
re� d(' c:.\j(', sobretudo no
Rl'H :1. d,' Colombla, <lo
Sah'\dol', da COSkl Ricü e

<ia ount mnlu, não se npn
gou ainc!n entre Os a-';·
miits [I tradição-qne dC;;lg-
lia 'o cnrõ rlc bC'bida ca

ractr-nst ic.:-t na;:; árabes c

doS ;tIl'cos. Quando do cêr

{'O ue vu-na nelo� I 11I'CO.�,
no ano III' 1633, ('alra11\
11a3 �l'ãi)," <lo:. siti�]o.'1 ,II·
V,Un1:l 1':1C'!l"- de i'af,;. -r(,i

'k_'��'ft>t��'�,R� \.�..K',i:c�"'�",,�
, 1', ";..;'

gou sob o nome :'Irab" 0.('
-ccva''.
A República. Federal ela

Alemanha rtmeo. entre Os

maiOfl'l; pai.<:es {'onsumhl-o�
Te-,� rle café. Nos (i,ltimos
a nos ultrnpaascu-se -ãt6

me.�1l1o o consumo per cn

,pila de antes da guerra;
no ano de 1960 estaoete

<'cu'se um' autê'n�ico rc
cord com um consumo per,
captta de cêrca de 4 kg..

.

R-<>sultou de estudos do
mercado qUe hoje em dia
cerca de metade de torro<;
os alpmãps ll.ifilltOS toma\�

com regularfdnde cerc p
la. manha (' que quase 45"

bebem novnrnontc umn

xícarn de ('ahl no d{'f';)r�
oer d:l l nrrlr-. O r-onsumo,

ou ml,jhor () :\ll1l�o rio cu

fé com �,; !<U:I.q ('{l(l,,'t---qu{\n
('i:1:<; ('onhe-ci-:1,H�, lai,: t-omo

]}{'l'tnrbilrôt"S do sts l'ln�1

ucrvo!<f), nfe(i('!-1 Ih) t'stiY
mngo o C:I V(':-;j(,lll'.1 bUiar,
a.cslni ramo j)f'rpub:!(. t--,

�In shqep1a clrCl11"túl i;" in

duzil'ntn vc....os Invc"t,I'{:l
dores II se O('llParem mat«

inlensamf'nl(' no oretro rro

('ll.fé e II procurarem ])1'0-

(,f's�Os de f'limin',r nlZlIlIs
dot; s{'us ('fl'iI" no{'ivú�

uUómetros que (�S ao

milhões
A rMe de auto-estradas da ,Alemanha - O fix!) Norle

�Sul estará pronlo êste ano
BONN -� Por Felix Rcil móv�is noutros sctôres, Co ,linda há muito a faizel'. O

mo pOI" exemvlo a constru- Ministro r1Uf! Comunlca-

cão de habitacões ,e a in.- ções, Seebohm, eSpcra 'TUf'
tegraç'ã.o de refug.l'ldos, ve- dcntl'O dc fllguns anG); o

ritmo da motodznciln di
minua e DUC por volta de
1970 n l"C:dc dr estl'adat; c!:l
Alemat1h;� corrl'�p0l1(la
plenamente as Ileee�sidtl�
de;; dos trnn.<:\)ortl's.. A

execução de tintos (IS pl,l
1l0� re(]uereri�1 35 bllhfle"
de marras,_ 011 f;('jum 8,7:i
biliões dI' dóial'l's, eNIO"
pcritos conh'.<:tnm a estll.�
cifrfls. indic[,ll(lo quI' !>O

flt..Vf' {'on!.;<r rOll' o dflbl'[1
No" lIl�Ílnos 1'_1\0.' apll

{'aJ'f1111-I-\<' SOm�l� avulta!!:!
na ('{llls1rll<,\:iO rir anto l\�

tr�H!as. Ao l"lllrn:nio {in

((IH' :,\Q C'_fll'lI13 fl:cra!ml"n;�',
I).� 1)111110:,\ p�l.l':l. pdTr1d-
'l'f,q al1ln-el{j1'[lrlt'H' :'t!C'm:;s
jú. jlnh:un elllo rl::tl'Gl":1r1.,'
ante'> de Ultlr-r tOllHl.r CMl

!:L do pr,(jrl' E_'m lM5 h�\;11
110 ierl1lOrJo d:'\ :ltllfi.l r.

pubJil'1l Fqiel':il dJ AlP! ..

nl1:l. 2,109 km df' 9.IITO-' -

irada.�. Drvido;( ('01'1

de FpTl'o. os rlx,) OI"

leste for:l.m 1ntercrpta,!:t·,.
Para :.s nl1t.Q-('�,trlll;,

{,llmprit'�m plCn!imr'nt-e
:-;ua mis.sf,o, in.!!. I'n' .-'w'l

:1mpli:lI' a !'l'dp, Alto fins

do ano pa.�":Ldo cun, I, ui

l'am�SC á&l km de novns
!1uto-estl'adt\s. Em fins {li'
Ul62 n !'éde tl'l';t 3015 1111.
"Antes (10 fim dpstr anO

sel';'1 cunrlllid;l a lifl"aç?io
No!'t{'�S\11 entrc JIambuq!','1
c " fronteira suíça. Em

1970 'I, I'êde iie nn(O�('�tl·:1.
das dn. Rrpública Fell<"'l'al
([;1 A\(>manh.'l deve abmn
gel' mal:; (je 5.000 lim, COIl

siderando que um quilô
metro (l.e auto�est1"Uclll
cust:\. hoje en:I'c lrêf\ e

quatro lllilhôe� (le I1l:U'ros,

- A lllotorizar5o atingiu
lia República Federal da
Alemanhtl pl'opOrcõe:-; ines
Perlldas nté- mesmo p:\rn
OS lllnivl'es optimistas. D(ls
110 1950 o númerO de vei
los aUtomóveis, ou sejnm
autom<>e1s, c!1nlione:f1s,
caminhot':-. e motocicletas
-1)fl.SSO U dI' 1.9 para' 8,1

milhões. O Govérno Fede-
1':11 QUe :>plil'ara gralHIC!
parte dn;! 1"er('lta!l dos im"�
J'osots .<;Óbrp vpienlos n1l10-

I F. IMI'OSSlVEr.!!!
I Sim, é impos8ivrl alguém
I vendr'l" m.1i:; btll'nto (lue
J a R:tlnha das Bicicletas.
I Rua: Conscll\{'Il"o Mafl'n,
I NO -lrJlI.

se ante a necessidade de
moderniza)' c desenvolver
n rêele de estrfldas.

A República Federal dJl
Alemanha paSSou entre

tanto para o segundo lugar

no mundo no que -diz res

peito as suas despêsas pa
ra ::l con<;trução de cSLra�
da�. Na oplnlâo dos Pf'ritos

SHOnOSO,?
SÓ CHE ZITO

-� ---

t �\ijssa, de 7" dia
SR. ,ALBINO JOÃO ESTEVÃO

E posa, t1Jhos. irmãos, genro' e net:.os do inesquecível
!'W. Albino João t-;8t.evão, valem-se dêste meio para ex

(('rn:lr (JS :-;",t.� mais !)rofundos agradecimeptos a. todos
QU(', de f1lL'lJqu('r modo concotl'tl'ain para minorar-lhes a

d(H' no cJr,loros6 transe florque t1vf'ram que passar,
Ou 1'O.� \ 1\ 'lprovf'itam o ensejo para convidar aos pa

l'('nte.� , PC",�ÔtlS <'te sua,s reln�õcs, paTa a miSSà- de 7.° dia

que ('!l, �,Ufl Ágio dI' sua bonis.c;ima alma, mandarão l't'zar

no próximo cli:l 30, às 7.30 hora�, na. Capela � S, Jo:io

Bflti.�t:"t ICal)O('lras).
A todos quI' comparecerem 3. ê,�w ato dI' fp cristã, al1_

teripadamcnl(', ::If�rn(lc('em.
�--�-----------_.

Problemas atuais...
r('o/l/'. de, 111- página)

'Obrh�a{'à{1 (1(' a'Poiar, mo'

ral ;:.
�

materialmente, o

Movimento El!cotelro. E a

,cio.
.

de bons cjda'dâos,
.não· e.penas por' nOssas {)- ..

-raçôes, A hora é- (l.e atfl

em Ca;;O Coe abuso. Att::
buíam-se 0<; efei�os nocívos
à cntetna. um a)calóide, o.

•
qur- levou a desenvolver.
pr-lmeirn no taboratórto I'

mais tarde em e�ara "Tri·
(]nstda1. proatlsf'to" de �
mlnaçao (l_a eai",tna. 'Nn
'Alemanha algumas m,b.. �

rsp{'rinlilzHl'al11-Se nc+-t('
1"n mo e fornecem. U cima
C'liclltel�l numerosa o cnfr
sem cafcina.
No entanto, Cel'tos eifei'

tos não desaparacernm. so--.
bretndo Quando êssc cafi'
era bebido por l)CssOaf't-, ht
pergensivuís. Dois rnémcos
:llemães, O Dr .. Schpl�ck ('

o. Dr. Apel. conSeguiimm
:lgora provaI' em Colabora
Çuo com I o. !lt'rito cm <lS
;tuntof't óe alimentação Dr.
Czok, oue a cafeina não i
o único [1I:or resPon,,::ível,

�:����sd�o��I'���i���is,��;'�
cedeU-Se a testes com

quase 500 pesSflÓR, lltl$za,li
do QS mais cliversu!-! lã(l'iI�
lidades r._e café. tietpl�l1\i-'

l'CS.
venncou-sc 'nuc o rElU,O

c;;t-inmlont(' do I'aft> reside
s-0bt'('11l(1o na ('nfli'inn. No

f'll'(!""!O o ('-nf(� SO!)l earet

'11H I inhn r-oasc O mesmo

r'!"f>ltt\ t,,_nto sob O pofuo
ele vi;;ta nngatf vo como

p,dt.ivo. Os urcnos negnLi
"0;; d,C,�!\l'l ... rçcerum por

completo e]{'))ols. de se mí

l'Iisl r-ar fis !lesl;ÔnS subruo

Hl'lns ao" 'cetes um Opo
dr' oaré "dnp1nmentr be

nef!('iM!O", do Dual se ex

tl'uil';'j niio sú ;1 cn!('ina,
mas tllmb(;m ('('ria,; s.ub�-
1ti.lIclas decorrl\nt('s

-

do

pI'OCf',;,;o de torrefação. Co
illO por exemplo:1 "gor-

,��l'�'�!�CCf������::a�'h:���� i
:fe���ê e:�i�1�I�lt:t:� � si�� t1
Vf's'igação clelllifica :1pon-l!tou as;!lm uma, nova Poss':
biJldllde de milhões {Ie

adepto", no Café Sf' porle-
naram-se todos os efePt<;is l,'em en(rcgar na pr ....zer de
nsiOlógico.�, tais como I a,� l'Iebel' 'o !-leU coté SE.m te-

����i��� ��r:���s�á:ü'iI�� �:��et��o. qnnlq\1�r pfeltr}

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

GINÁCIO - CIENTIFICO OU CLÁSSICO
(urso 'Ginasial e Colegial oeJo Art, 91

Próximos exames em maio :::Ie 1962. Sejp, você também
um futuro formando, prep�rundo-se no INSTITUTO
D. PEDRO II, 'Iníci() de nova tl1nnn no próximo dia
5 de outubro.

lnfnrmações à rua Nerêu Rn-mos. 39 - das 18,00
às 19.00 horas, diilfinml'n1e,

PARTICIPACÃO - NASCIMENTO
José Bento e sr';, d. Rosalina Luna Bento,

Participa:;:l, aos parentes c pessoas (\{' sua laml;:ade,
o nascimento de sua filhinha BEATRIZ, o('orric\o no

dh 2G. na Mntel'njdnde Dr, CarlOl'l COl·rl>fl.

Florinn6poUs, 27 clt> Setf'mbl'o de VHll.
....�.......--

CONTADOR - CHEFE DE ESCRITóRIO
11<'L'ffi�1ta "A I\IODFLAP."

I,:xigr'�se_ )'�f(,l'�l1Cln!l
1nformnç&s no EscritórIo fi
Rlla 1'l'5-j:wo, 7 _ , 11 :nHl:n

ESTÃO ABERTAS AS INSCRiÇÕES PARA
A ES(�LlNHA WALlTA

Estão abertas as hlSCl"i('Ô{'s PUI''l a l'�no1TIada e sim

pát.ica Esrolinha Walit�'l. cujo fnD('lonllmento eom�ari
no rwóximo dia 4 de OuLubro, '10 amplo salüo de fundos da
"C.H'ullnha" de 'A Modelar. a l'ua Trajano 29.

Inúmr'rus senhoras (' s('nhol·i{.:ls J:\. fizeram a sua Ins
ctici'io (t É' de s(' cS!)I'J"a1' quf' ,1 nlllllC'!"O atinja :\ nlgumns
ce1l1,<,nas. Pr'lo que (,:-l�amofl informndos, ('rn BU10lennu,
onde [I Efscolinila Walita funeiollOll úli,lmlllllcnl�. o n(l
mel'O el(' alunas excedeu de 600, l'epl'Cs<'lllfl.I1rlo nn sua ('fI.

te�o\"ia social o uive! mOi::; elevado.
. Findo o cursinilo as alunas serão dlplomadas, sendo

sorteado. entre as mesm:l�, um dos afamados e valiosos
produtos Walita.

A Escolinha Wulita é um.l verdadelra e erlelente co

operadora para a formação, do que se pode denominar a

perfeitel d01Ut de casa. Os seus enslnamenl-os contribuem

NplI,�(/ Fnrmigldni. '1/111(/ drl) /071 rio
nail(' rio Perflllflc

UM acontecimento verdadeiramente
"Tap". será o baile de univel'!;>lÍrlo do Lira
Tênis Clube. denominado BAILE DO
PERFUME, com o desfile da_� graclósas
menlnas mOçl1.1, à:-; "DEBS" de l!lGI. A dc
coraç'flo. o nl'Mik. a cOl'o�-:ào da R::a.inh:\
do Cluhe, f' o�llras cou,,:!,,- mais .. " i',�l'-lo
s{ondo ·pn'pnr,I(las ('om rnl'lnho. RlIl"·.�,�o
M'al'l'::a.(io ..

-)}:(-O-)Xl
NA COLUNA elo l}l"óximo domingo apL"e

sellLai·r'i' o \)l'O!;r:lllla eh s(!mnn::l d::ls (11"1)11_
lanl.cs M 1!lG1. do Lira Tênis Clnbe.

__:_ )X( - (] _ )XI -

O QtrERENC1A Pi\1:1�e HoLl'l, OfC'I'(,(,r'l'ft,
fi'9r!n�fcit'n., lllTI

ele�;.�,nt.. ]):11":( iL�, n"bfl-!-{)il
5Elt. -d,-. -n(ltl,� (lo h'I'fl1nlf'. IJ 11'1" 10\"1;11':.1
n" 1..'1.1" I', (C,(f1!",'t Jwe';"llk

-)>:(-0-).1«
A ·UN1AO (.a�NIIHI dI' ,R�I.l!(I:lnl('s,

promoveu- no domingo P,Jl., no Club(' 1. ...

de Julho" 11m Chú D!wçl!.ntf', parn n C'lr'l
çáo dI!. Ralnil'\ cios gstlldantÀI\ dI' 1,!Il_:(es.
ConCO!'l('rn.m 1'h1 tilulo !I.� .�rl!ls.: V.'I·:l
MA;I·�'.j'l\ Fiuza: Dnura Duarte; Sôni:\ RI
b<'lm: Nlldll. R.odolh e Zl'lIfl Mnllnv<'r\w.
O Jnfi �'011l1)Ost.Q (t(' \'In(,' llwmbl'o,s c1enl!'('

�:��:I:ai�I'����;;��O�:llj��II�:I('����n��=;;
Mtriflm Rpull':' <' o rolunlsta Cnlo Sbruz?l:
elegetam ri "rta. Sônia Ribe-lrn Ralnhn
do� P.studantl"�. (' as ,�I't-flS: f);llll'!l nual'l.-,
e Nild:-l. :1S !)l'inc'('sns.

-1,,(_O_)x(_
O PRESIDI';N'I'J� JúÚo 00\11<) 1'1 •• vl,qltnrn os
Estados LTriidn�, 1'111 ch'?'PIl!(JI'O ou jnnciro
próximo,

- I�( -0- \�t-

(lr>nt" {' scorct.tno do mesmo. O Baile foi
confirmado para o dia 4 de novembro .

-IX(-O_Jx(_
E'lznbeth Mcrjtz, será uma deb tnp do

Bhlf e do Perfume que ncontcr-erú no cttn
sete ctc-cutnur-i no Lira Tênis ClulJr

_\xl_O_)XI
ENCONTRAM-SE na "Li'n�!I('ap" Os Srs.

JosP Kautashíko e Rubens s.ouos. dr.,tu_
'cedes jomnttatns da

revi.lita
Visiío o etc �)

�E,�t:\d()" de st.o Paulo.
.:.... Ixl ...-0- )x(-

ESTA marenda para o próximo dlll r1
I'inte e nove, :, ehegadfl do Sr. Hans Onn_ �
kC'r adido :\ inlprensa da Embaixada AI{'_
mã, .no Brasil

.
-:x(-O_)x(_

•

AMANHA a Cidade vibrara com o des-
file do,; II Jogr,s Abertos de Sanla Catarl·
na. Um bonito C:llTO alegórico eonstruldl
pCl,a �ocied;)d � carnavalesca Orannd('iro�
(1:1 Ilha, ('olldl1zi�â mr:ças que p:lrtiripn..rãl
d:11i eompeliçô\'$ dos II Jogos, A Comis,�ã

tl!'g;anizadorn c,;tá em atividades pa,rn (.

S)l(:CSSO do mesmo.

_1'{(�O_lx(_
A RAINHA Gos· II Jogos Abertos. seni

eleila no dia 1.�tO no Lil'll T. C.. ('Oln a

fcsla de encerramento,

-,X(-O-)xí-
VERA MART,". Brauner de Menezes. MIs.

Bm,;i!. não e:-;(.1rá prE'senle amanhã n

desfile, em v':tude do seu compromisso
com Goiás, que encerra hoje. quando j"P

gressarú para Pelotas. Hã esperanças que
ein estará ellLf"! nós na fest.a de cnCl'l'rn�

mento. Vamo� aguardar.

-\x(-O-lxr-
AS GAROTAS Ra{!ar. cOnfOrllli' púhll

qU(-i. 11.1(1 h�ia(':lO \)!'Õ',;ent.cs nmHnlu(, no

dl'sfllc, IJ:1rtkipar:lO $omf'nl(' 11;1 fl'sta de

CI�í'('IT;IIllt'nto :10 Lira T. C.
- )X\ IX(

HOJ�-:. no Ose.lr Palnrc Ho(l'I, ,q('rn
i'cali7.ado um r',cf\file de- Moelas pall'O('lna
do. \)�Ia Loja VCl'alú(:l.'t, orr.anI1,ado \)('io
('olllnir.La Cp\.:;o Pamplon<\. Av:r:Hip�o fi

g(>lllll('7.1l no eonvitf' (' f:11'el o p(Hsíl'f'\ pa-
1'.1 <._�Ift!· pf('s('n!o.

-- ,<-:( n 1-.;,

A �C)('lRnI\DF, Tl[nh';l

(,:ltnl'ln{,'1,,�.-i'(!ll(tl;d ,.f\l;(' ('ohnll.�l:l f. o (UrplOr <;o('b1. <'�h� j
('m .lll\'ld:1ct(·,� pnr:l ;�..'l' !'f'f_�isll'llel:1 IHI Ro- lC'INllH](' 1]l�)k�;-,��as�p�n;X( _ 1
N:. vlu'in{' do Magazin(' lIGÍ'prd{, SNá,

organi?.dn um;] t'xposiçi\o cios prêmios t'

d:1 faIxa da R;]!nh:1 dn!': 11 ,lo�o,� I\t'1Pl'to�
dr R:\IlI:l Calnrin'l.

- J:':\-·O-)�(-
NILOA R-O:.>OLFu, oilo orn:l1ll('nlo da

flod(·(ladl' h\je:W!1, fes!.eJar:'! os S('1\S qnin7.e
anos no próximo db dois.

PI'()(:('dC'nl(!,� (iI) Rio dr' J!1Il('jl'CJ, l·('tornn- f

!':11l1 ::I S(·nhOl'<l 1)r. Adf'rbal (Rul(') Rn- •

nh',s (la HilVa r' O ('n,�al Dr. Fr:lnrl.�('o
IAnlt:ll Gel\!l).

qUe, de reconquista da so

.ciedade, e só um trabalho
�)rodutivo por meio '*a

Leducatão Q_ue o'Escotisli:o
chega-sc a formnr lima

'par.1 ns "delicias e consas deliciosas" dp um lar,

Ise propõe realiZar, poflerá ideta da graIHl(:7,n do pro-

I�_
A par da,; explicações trornecer bons cidadãos. e.

técniCas sól:ll'e o mctodo �onscquent-emcnte. uma. ���'s ��lI�,�J:�roç��r:'�d;��' 1-Frei Dnui4'1 escl<lr�ceu ao:'! Iboa sociedllfle". populacional uh�on'er::>'m I I.católicos "presentes a si I

I
até 22 mllhõ" de mm'.o, I

I 6 DE ,1 fi N E I R Ol�;:á:;) d�,;clo���:;o,c���!�� �vr!��a���a��:ls ap����' por ql1i1õmetro, c!('vj{lo Íls I, _ í-4
11Umet'O,;aS !)On�as de 011- i

\do Mctollo Escoteiro "iier Ipara todoS, na sentido de
tTas obras oe ::1\'lc. NI!. Ol)i- , I:;: 5 T R E l '7 O

,Surgido através dt' um pro- \que voltassem fluas vi-oItas
lliáo ue algunil pl'dt-os' cm 1

���;(�f� �l;tl'�jaa�a.�br ��; 'rara o Escotismo, '

CC'l'tfll; regiôro;.: o si,�wma 1;'C!

III 'IXI e Pio XII, não tardou I" "Não é pOsLvel, disse êle, dna!l._ faixas dllPla� Fl- n�(l
I '

..

I I t' I abandona"mo<' ,'ov.n<: que
basta para dar VIl'(R.O. A I

.em anora- o e ar o 'a o, • � ,�

ligação en�te Colônia c I \jn,���;::,e:��e!'vou, é 11C- i::;,:ne::teb���a��l"�oe�� Level'ku�en estâ s(mdo

Ian,lpliítda ,para dUt)," f;ll-.:a� ,DIA 1 (Domingo) 1-fanhã Dan,ante, da'cessãrlo U;rr>; apóio ativo, Ide bondade que pode ser

I
'

t1"!pl;�s, amda llnl'a ,Il'ílis 10 â� 12 horasda pal'�e �le tOdas as as I-Jesenvolvida, sem Possi- iJumin:l(!as.
fJ,ociaçôes religiosas, ta- bllidade de fracasso, gra"

tólica:ol, ]lTotestflntes, he' \ças aO Método Escoteiro,

[ I
braiea..<: OU espirltns. A tNão' bastam nOssas eriti s FORRO ,'9

{opaca de defesa já. passOu. I�S à uma juventude uana
IR AOS BITlNOíLJRTNão basta Olle nos colo- Ivlada �nexistente, Ou que, .. ("� "�[J�'"/ ,-., '�I

���:o� as���:(�'a���õ�:� �:�h�S�D�vi��Vir:;t() n:; I__:�IICÚ \'fl,r"", �._ �·I

te será. boa pela exlst.ên· Icoteiro é hoj-e uma reaH' - - - - - - - -

dade e dos oIto milhóes de I VENCEU!! ! I
�scote1ros exist.entes em I A Rainha das Biclcleta,:, I

PANSEXOL "M" lt:.odas as part-es do mundo. 'venreu fi gue-rr:l contr:l I
Tônico nf'lnomuscular tresultarão oito m1lhóes de I, os preço!'! alro�. - Rua: !

que rejuvenesce dando Undlviduos em {I_ue� a so--- Co�sclhf'lro M:>ira, 1<;4 I
Fôrça, Vitallaade, Virill (}leda'Cle,� confiaI" pIe- - .. - - - - - -

(!lade e VIgOr. Inamente •

PAJ1SEXOL "F" 'c.",. exibição de dois

ft-.�Frigidez, lnsutlclêncla fllme8 sôbre ESCotismo, "Ato..
•

ov'_rlana, obesidade ou ma. frei �anlel eneerrou a, f{H S I_fú,....u�,f
greza, excessiva,. perturba_ IOOnlerencla. promovida pe

I.ões da idade critica e tôo �a Un}ão dos Escoteiros do {�NIlfClG!!.',U IlIIAI6II:� l;pt
da dett ms tte �rlS'1»l\ M ra!!J, !!eIDã e 1!I!1{lW:. ,

..

,1
. ,.

(li: W.vr

glandulih' na mulher.
�

.,

jCat'arina.
'" .

. '\ ,�'. .�,. f"l'fl!�� r;l"n!�,.��.ll ,

mesma obrigucão compete
fi. tOdo<; o:' flue trabaiham
paI' uma sociedade. me..

Ihor.

CLJBE

OUTUBRO

-_.�
I .

RECREIlTiVI)

DIA 8 Domingo) Concurso de Robustez
Infantil promovido pelo RO!Fll'y
Clube do Estrelt.o

II!:.DIA 15 !Domil:go) Vespernl DançanLP.
à.'L� 20 às 24 horas

I
\DIA 22 !Domingo) Manhã Dançante, d:l.S

10 n.s 12 horas

\DIA 28 (Sábadt) Solrée "Nolt.e da Prima-
vera", quando será coroada MIs.c;

11" NOTP,.'.,lm:lV!?r::l
Srta., Ali!:! L1gl:! Cosf:l.

• .\ € Jndlsppnsável a apresenLa_
I

L
,ão d, Cartel," Soel'L

,,� .-----:----'--�,"-'-'"'-

1i:,:,

MARIA LUIZA Renaux, em grandcs pre
parativ·os par.t a sua fesla de quin�e anos
na Cidade de ?3t'Usque .

.....,..X(-O_)xl_
O DR. ALBERTO di! Alencastro, da so-

ciednde de Bl'usque. dreulQu na "Linda- ..

I
cap" e regl'e.htrã hoje. para aquela CI-

.

dade.

-h:(-O-Ixl_
RECEBI do;" exemplares da destacada

TOURINO RE�lISTA LTDA. Os meus a

gl';;:dl'cillv'ntos no SI'. Leopoldo Miglloli,
pela genWcza. -

- x(-O_)x(_
ESTA aeonteeendo em nossa Capital, o

I
crolllsta Jose Gumd dil, aluni PlesldenLe
do desta('ado Clube 1 o de Julho da CI
dade de Lage., Seu lcglesso aconteceut
hOJe

-'x(-O-)x(-
RLCEBI uml carla do Glcll1io XV de

Julho dn Cldaue de Canolnhas, que está
'credencmdo n azct ,. plomoçiio da esco-

-----

-iX(-O_)X(_
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o elo mais importante da

cadeia que devia cercar Ber
um Ocidental foi a clrcun

-vetncão para mercadorias.

'pQ resto, já existiam de ..

"�'f)M a 1010 uns planos era
h1mdo.<Í para idêntico fim

»eta administração Cerro
. nu-ln da Prússia Destlna
.vnm-se eles, da mesma for
l'.:l que a linha ferroviária
ce Naucn a wustermnrk

inaugurada em 1902, fi. des
conc-süonar o tráfego de

mercadoria da capital do

Reich. Nos últimos anos da

guerra foram postos em

servicc alguns trechos ela

círcurwetacão, de Mlchen

dorf por Tcltow e Llchten

rade pára Karow. Os ocu

pantes soviéticos não se in

teressaram logo por este

círculo ferroviário exterior.

Pelo contrano, no trecho

ne Lichtenrnde a Karow, os

tntbos cbegnram n ser dcs

montados por ordem da nu,

CASADA OU SOLTEIRA

use

REGULADOR GESTEIRA

<cnnor secrecãito:

Comissão Central de (ompras
,�ARECER CONCLUSIVO i.-cerem aquelas vantagens.
ooncorréncte Pública n.c 11 ,ti não ocorreu com a con

113. atendendo as diSJ)('�i-

A Comissão Central de Daí, esta Comissào opina

COl"pras. tnstttutda pelo � ela acu.stcão de 10 «tear

Decreto n.o 26 _ 05 - 61/ máqujnns de escrever com

�;:." ,.ul"''iUS (HIS segutnter
fi I r:IfIS:

1) REMINGTON RANDcõcs baixadas por V. Excia
f H1 Portaria u.o HJ9. de 15

(II' [uunn do corrente ano,

r-unfu-sc dia 13 do COITcn

LL' mós, ús 15,00 horas, na

rede d o Serviço de Flsca

j;zação da Fazenda, para

apreciar e julgar as pro

postas apresentadas à-con;
r-orrôru-ra Públira n.o II,
que SI' desune a adqutrtr
n.úqnlnnx cio escrever e so

!Jl:"1I' unrn o 'resouro do Es

I:H!O.
compareceram fi conco

irónetn Públira as scgun
te ...; firmas:

n I RF,MINGTON RAND
i-o BRASIL S/A.

11) PEREIRA OLIVEIRA
& ('IA.

('1 MACHADO & CIA.

C,/fI COM. AC:f.:NCIAS
ln AC":j,;NCTA PI.i\NAL-

'; INA Dl� VEl( aLOS S/A
ri CARVALHO & AS

:·UMPÇAO
ri CASA ELIANE;

A COnlls."':1O Central de

COInpt"as, tendo presente
(.., quadro anexo, apresenta
�. V. Ex("Ín. as conclusões
fi (jUP cl1egou:
I 10 (dez) máquinas

(le rscreve]' com 1011 a 120

espaços,

DO BRASlL S/A.
:> IdlWIH máquinas de

escrever marca REMIN

GTON modó!o DL-e-I,
com 120 espaços em ti

pos natca.
21 MACHADO & CIA.

COM. E AGENCIAS.

b 'CI11I,;O. máqumas de

-nrcvcr marca REMH'

GTON RAND. cru-ro

"B" rom 120 espaces
eonl Ul}().': pà lr-n, com

tabulador simples.
II tu (dez) mó.qui
nas de somar, manual,
fI'(> 99 milhões.

ministração militar soviéti

ca na Alemanha.

Mas, durante o bloqueio
ce Berlim, os soviéticos re

conheceram Imediatamente

as vantagens da etrcunva

tacão. que lhes poupava a

travessia de Bcrlim octden,

tal. Foi por isso que decre

taram em 1949 a reconstru

oâo do circulo rerrovtáno.. a

�l"inCiPiar pelas linhas des

montadas de Mlchendorf a

l{al"O\v:--nois anos mais ter-

rüenburg e xarow. Em 1956

/57 começou a ser construl
<ia o último troco da ctr ,

cunvetacão de mercadorias,
n qual mede ao Lodo IRa

quilómetros em volta. da cí

onde, se míoeur em Berlim

ocrdentat. Est.e troco, entre
Golm (' gnarmund. que me

de npcnns 14 c meto cuuo
metros de extensão fOI de

ecnstrucão muito difícil.

pois exigia nada 1ll('110S de

coze túneis e viadutos e se,

te cortes de terreno. A obra

de, o governo da ZOna. So- mata compltcadn. porém. foi
viéuca. entretanto consu- o aleno pnrn a construcêo
turco, mandou transferir de unia via ncnonnontc n-

para terrttórto .'1('1\ alguns 1 revés do «tüto La!!,o de

quítometros tia linha que 'rornpttn. ao sul «e Pob,-

nlnda passava pOI" Berlim damo A vín desabou per v;Í.-

octocotcr no trecho de Li- rins vezes c, na. expertôn-
entonraoc. Em Outubro de" ctn t-om 11111 comboio ao

1951 os primeiros comboios

passaram pelo cruzamentó

rerrovtártc de Griinau, que

consta de seis túneis e vinte

pontes. Em fins de 1055, o

ministério das comunica

cõcs dn Zona sovtéucc man

dou construir o trecho da

circunvalação de Blrken

werder a wustcrrunrs, que

encontra, ali, ligação IXlI·a.

o norte na dtrccâo de Ora-

longo da linha. o comboio

partiu-se e111 dois.

I' I
!-Evite as tucovcntencrns

I de úttbna hera, leve. seu
J errcicio pe-e a rerormn

I dJ natal, (jtlant" antes

Ir.:l"
.

r netnna «c b.w1clet.1s
,
- Rua: conseu etro

I Y.:::tfra, !.54.
, I

ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES (IVIS
DO BRASIL

Levo ao conhecimento dos runulouártos púbttcos civis

federais. estaduais, municipais é auterouicos do Estalio de

Santa Catarina que, dcvtdameuta credenciado, estou e:t..�

gartanco sócios, seguros coletivos e pecúlios.
2 _ Dentre as várias finalidades da ASCB, a que mais

se destaca é o seguro de vida em grupo, mediante ccecon

lo em íôlha, (Jlle a Assorlaç�o «rercce aos seus associados,

r-pernudo comas segllinlP'S'CO"!,PflTlhlo::!: '"

Previdência elo RuI
.

jeqnünttva
rutemactonm
Columbia
Metl'O!)(Ilifnna
Adrtattca
Pecúlio Coletivo da ASCB,

:1 _ Mende-s!' a. pedidos do +ntertor do Est!Hlo.

r'arn tnscrtcões r infOI'maç.ôe.<f:
n1la General Blttpnrol1l"l 115- � Tclefonl' :iR!)!

João Marcnl

próprio p:liS, con... acomo

dações: pa.rn 70 cstudantes
ilHernoS. São oferecida,<;
bõlsaf: de estudos no Reino'

râlel' privado.

RELA(úES COM O

SZNEGAL

1'0 clt! Gâmbia, estava cer

to de que '_udo seria feito,
no plano eeonõmico, para
estabelecer contatos com o

Senegal, atrll.vé+; dfiS fron-

cnt;llllo, Que seria impos
:-;ivel prever a situa cão
dentro (Ia qual o Govêrno
do Reino Unido permitiria.
a fusão Ue Gâmbia com
outra terri�órlo, a menos

(llle ficasf:e irrefpl.gavel
mCj\tc claro {Jue êflse era

de afetei, L!m. gq��o. em comum,

0'_••••�ºJl��mº.Pd
Cf A DE C(GARPOS ">(' J7A CRUZ

Conforme se pode ver:

ficar no quadl'o del1lonsLI'n_

Uvo, rm nlll'XO, n. melhor

])l'Opost:"l pnrn o lnrnf'rl

llC'Ol(l ;").('i1l1:1 foli npr('.<;l'n
�[U!;l I)ela firma P'·l'pjrll.

8- Clã., {tlil"! rotou o prrço
{'I"! CrS f)3 .950.00 pol' IInl(la

de pal'a as máquinas mnr

rn EvcrcsL.
Entretanto, a ]lrôprla ('tln

corrénte oferece \llnft má

quina de somar elét!'ira -

Purroughs Ten Key - J -

231, que .�alisfaz plena
mente ns exir;ênria.� do edi

t.al, }leio preço dI' C�'S .

49.400,00.
Daí, es�a Comissão con-

N,) exame das propostas siderando ser mais vanta-

,'j)r('!;('nlaclas pam o for- ]0$0 e conveniente para o

!'l'l'Íll1cnto acima, a garnn- SCl"vico fi. que se destina(l1
�rll) ronstat.oll que o mcl- àqucla>: máquinas, a utili-

110!' pre(:o foi o d a. firma
-

zn('5.o de máquinas elêtrl-

Ag,('m:.ia Planaltina de Ve- c'as, opinamos pela aquisi-
h-ulos S/A. que c, \Oll a câo de ln (dez) máquinas
mâqvinà "ZETA" ao }Jreço "ornadoras Burroughs Ten

(ie CI'S 39.500,00 por unida U:ey, J-281, com caRacidade
oc, eom uma bonificação tara 99 milhões de cruzel

de Cr$ 3.000.00. Entl"e�an_ ;'os, totalmente elétrIca.

tfl, a firma COflCOl"t"ente etc., da firma Perüira 011-

nflO fpz constar de sua. pro veila & Cia ..

}ínsla nenhuma rercrên- São estas Senhor Secre-

da a garantia e assistêll- tário, as conciusões a que

l·ia té/'nica fatores que cs chegou a Comissão Centrfl.l

tn Comis.<;ão considera im- de Comprns, rcspeito à Con

11onanLcs' quando se Lmta corrênci:l Pública iI.o 11.

(!(' fornecimcnto de m:i.qui- Que, �m cumprimento as

.nas. quer de escrcver, quer determinações contidas na

(!{' ralcular ou de somar. Portaria 11.0 169, de 15 de

Ent('ll{lr, pois, .esta Co- Junho de 1961, leva fi elf'-

IlIi:.;,,;1o que, no casd do f01"- \'ad:t consideração de V.

r.fI('l!II('llto acima, a Comis, Exciu ..

tl:� ü a assistência técnicn. Florianópolis, 13 de se-

"f'!)l'(\sf'nlam suhstancial tembro de 1961.

,,:ull,\I'"f'Ul que influem dc- Henr!qft� Arruda Ramos

('i;jv:1mente no pteço unl- Presidente

1:',1';0 de vez que ao compra_ Rube1ls Victor de SillJCI

dor, ]\f'sta espêeic de mCI"- Membro

(':ldori:l, é' normal o comum Alfredo Rlls.�i

['.� firmas vCll(]cdo!"fl..� ofe- Mcmbro

Novos problemas econômicos
( â m b i a em Berlim Ocidental I
(C""inna a" 5,,, p"""') 0no.d�SCjO "0" po,o .omblo' A indúslria da Alemanha Ocidelltal1presta auxíHo à cidade isolada -"O pro-
je num eHtabolecimento elo .

Po,t,,-iá,m,,,,c,, apó: grama de cinco polos para o fomenlo da economl'a
uma troea_ de VISitaS Im-

.
•

.
.

nisteriai>:, COnduzidas pe- BERLIM - (Por Paul }laíses Ido Mundo Ocíden- sua população; 51 Serão obra. A r:lclonaliz.,ç50 e

lo Mini!>tro-Chefe c do Florian) - Os primeiro� tal fi Confiar na capacida- concedidos magnânlma- coordenação nas empl'esa�

Unido e em 0\1:'1'0::; Ilaisüs PI'csidente do Conselho dc seis �nêses do ano de 19":!1 de de fornecimento da in- mente crédi'os de Invei':ti- exige, pOI'ém, especialistaS

pal"a os �..1nnos que dese- Ministros do Scnegal, fo- tinham vHlioo à economifl dústria de Berlim Oclden- menta oura fomentaI' o altamente c.ategorizádos,
jam Ire(1110ntar estabelecj- rum l"eallzailas ge�IÕes no de Berlim Ocidental um�\ tal? Não se teria (le temer desenvoivhnento. e a 1":\- Quem levar a, estes espe-

���lt�;6���9�7,sin�h��I�eriO�i ��:ti��OI;Õelr���ior e cO��o�;':�� :1�;:i:l:e ;���e�I:U:��� ap��� �1���I::I��:��ã�.I:���aa ��= �1�;:I�����ciO�ncl�n���\�':I� �!�:�:ta; �l�:��:de:�I�:r!�:
bolsistas gambianos no COIll�O Seriegal. Ficou esta- eomelldns, do faturamento dús�l'ia de uma cidade que Ocidental. tes não bastam. E', port:m,
Reino Unido, além de mais belecidO, por exemplo, que da indú"tria e emprego in- coloca 75 . porcento dos Apesar dessa ação ele de eSI)�rar que a antiga
de 200 estudante" em Ca- se formaria uma comlssã-o tegr<11 caracteriZaram a seus produtos e artigoS' na ajuda Q:ue constitui ao capital da .-1emanha ex�-

permanente, ce nivel mi- situí\çào. O desenv.1lvl- República Feclern.l da Ale- mesmo tempo Um npêl.l ça celta 'fltração pela sua

nisterial, com uma secre- menta favorável da eCOl1o- manha e em paises oci- ao;; compradore� do n.rtt- vitalidade e pela seu es-

taria conjunla, para trntar n;ia foi subitamente inter- dentais a resposta a estaR gos e Ilrodutos berlinenseS pirita ce metrópole lnter-
<Ie problemas comuns ,.00$ rompido l)elO domingo ne- perguntas era questão de �10 Mundo Ocldf'nll\l, ain�<la naciQnlll. E' passivei que

Em recente declaração (lois }laise:;;, especialmente gro da histlÍria do aPôs- vida e morte_ resta m\ljto a fazer. Como, se obsel've uma evolução
lIa Câmara dos Comuns, o no calUl)O das Cofll-llniea- guerra dn. Alemanha, o dia Enquanto já Se tomou devido à perda do fI('U hin- semelhanle como dePOis

���;el�;e6�:��lÍa:e sr.E��:� ��:�C�I {���'a��suntos técni- �3 b��'l"�:;�o t���� �!n��l�� ���:I�e�;ãO�toPO����tr��� ��r!a��d�a:��:�l" �:Il�lcl�;l� ��1 1;��I��I;�a e;��� �:e!t�
Fraser, decllll"OIl que, ell1- ASSIST!l:NCIA FINANCEI- soviétiCa e do .'letol' soviê- (lo Leste, reploesentantes aumento da sua popula�;o em Novelllbro de 1958:
bOI'fi nijo lhe Couboflse fa- RA DO REINO UNJDO tico ele Berlim. A econOmia da illci'ústria e do cométcio o ritmo de expanf':fI_o cco- desde el1t50 o volume ela

zer pl'evisõc� sõbre o futu- As dotações em f:\vol" ,1;1 de Büllln, Ocidenja! pür- da Ropública �ederal da nõmica exige a aplicação economia de Berlim Ocl-

Gâmbia feitas pela F�ti deu cél'ca (le 50.éOO operil.- Alemanha. reuniram-se em de meios técniCos para sli- dental alimentou de r.t""c
Colonial (lo RelI'.:;) Unlfio, rio,; '2 empregados, os Berlim para discutirem' as prlr a. escassêz de mão de

��:��tofi:�0:;mic�e�n:6���� ��ea�;:�:�h:i:!��n:l��iç��� ������;�;:e:c::õ!��:n!�'d� NOVOS INSPETORES DE COLETORIAS

����:: �4��0 t���li���il: :!= �,�:� I��i(�:���i�ovi�t��b �� c������a�id!lic;:��:�;��� FEDERAIS
terlinas. O Govêrno cio Berlim. No entanto esta um. programa de CinCo nar,op��'e:�;r��':���: �ua:çe�:,a t,','niO,"p,"t'O:,','l'dd,'c"o',cS!!:
Rcino Unic"jo também con- perda não CllU.�f)U tantas pontos parn. o fomento ds. • lN

cordot!, em vlst:l do agra- ·preocupaçó.es eon!o "fi1l11l economia ce Berlim: 1)
rias Federais, em Santa. Catarina, 05 nossos conterrâneos

vamcnto da Situação fi- f:érie fIe problemaS qUe Não haverá resf.rição 301- H:éllo Cabral Teive, atualmente Coletor em Orleães; Hans

111l.1lcelrn do Dais, em'''"con- smglrum Imediatamente: {filma mas alé me:;I11O fo- Germano Bona, Coletor em Mafra; Waldir de Môraes LI-

ceder uma njuda admlnls- continUariam a República menta enérgico da coloro- ma, EscrIvão em Tljucas e Petil'o JOsé de Souza, E:r.;crlviio

tratlva a part.il' de ]961. Fedel'fI} da Alcmanha e OS ç:io qc. encomendjl.S em de Arnranguá.
Berlim. 2) Deve ma'llter-se
a todo o trans� o poten.
eial de trabalho de Bernm
Ocidental. 3) Flrma's da
República Federal da Ale
manha. não acelt{!rio en- :
comendas qUI! se

rlCst!na),��: t;�:��:�:n4e)nteF:r::, f!lin{h'o de·tllnclonll.rl/?fI. está oferecendo cflrgo com-

�1:eeu�;'�Q�:n =:�l pAnSBdor-rom sa16rlo Inicial de Cr$ 14, até Cr$

prioridade todos os torne ::'5000,00,
cimentos d.e que Berll

Oridental precise par_
17,10 hs, manter a. sue. produção e

��.�!!!!�!!��!!!��!�!!iIIl!!!!I��!!!�I!!�!I�!!�!!!!!L�:,..:nt:,,�n,sUi�=ô��e::,as ::!� Pf'ssoal, fi rua Ttmente SUvelra 2Q, - }.O Andar _

como também para 8Sse-

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

\- --

-: � ...,

F U � ( I O N Á R I O (A)

VARIG
ANUNCIA: REDUÇÃO DE

�1

Z
�.::::::NO·�illiÓO..6W3:�EJ,,-.�I

para

PORTO alEGRE
OlARIAMENTE SAioA ÀS

Em1'rêsa de fimblto nacional, ampliando seu

Maiores detalhes, serão dados no DePto. de

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



1iiíIiooi'--....;::;;:..,;:'�v�r��d��>C'�rso··R�;n�s·'det�·r'n;i�·�·ID:.�'d'id�"de a'jt� '�'Icanc�':
MedJda, tendente a alcançar a mais alta repercussão,

acaba de ser tomada pelo Governador Celso Ramos, den
tro Jã do que prevê c dispõe o Plano de Metas do Govêr
:.{1 (PLAMEO).

Trata-se da nomeação de um Grupo de Trabalho, qüP.
estudará os meles, para a construção de 1000 salas de aula.

Com sua atenção voltada para os mais diferentes se

tôres da admíníetraçàc publica, {I Governador Celso Ra
mos está realizando, de acôrdo aliás com sua pjataformn,
um trabalho Intensivo e que trará résuttados mediatos e

imediatos, fazendo com que Santa Catarina venha a

ocupar um lugar de merecido destaque entre as demais
unidades da Federação.

Em :.'.lguns setores, nos- de conhecidos educadores,
50 Estado já ocupou tal num dos ultimas.

posiÇão de roíêvo. E um

deles foi justamente no Tal situação, é claro.
ensina primário, considc· não poderia persistir. E é
rado modêro. Mas i:,to foi tendo isto em vista que o

há muí;o tempo, antes da Chefe do E.xecutivo, COn.

ponnsaçêo intensiva a que tando com <a estreita co
foi submetido, a ponto de laboração de seus auxilia..

se transformar, no dizer res mais diretos no setor

região, e das ueceesídades
destas regiões, para o que

o OT entrará em contacto
com Prefeitos, Ingpetorns
Escolares e outras autorí..

da população em idade
escolar.
I Oportunamante Itrare·
mos, a respeno do assun,
to, Q depoimento dos com

ponentes do GT 110meado
/pelo Governador Celso
Ramos para .2 execução
da importante missão.

construção de':mil;salas del�aula
educaelonal do Estado, fase, estl das mais impor- cladas imediatamente. Lajes - 54 salas.
rem procurando resolver o tantes, começa a se con- Para isto, o Estado foi 6.a região, com séda em

problema, com a adoção cretizar; espalhar salas de dividido em 10 regiões, Joaçaba - 48 salas.
de medidas que são do aula por todos os recantos que são as seguintes, Com 7.& região, com/sede em

conhecimento de todos. do Es�adO,' no sentido de o respectivo número -de Ohapecó � 59 salas.
Tratou, inicialmente, da atingir o maior número salas Que lhes foi atrt!5ui 8.a região, com séde em

despOl1tliZação do ensino, passivei de alunoe eo- tda..· do: Porto União - 30 salas.
da dlgnlficacão do prores- de escolar. I 1.& re,gião, com séde em 9.& região, cem séde em

·SOT. Mais tárde, nomeou Florianópolis _ 88 salas. Rio do Sul - 30 salas.
Grupo de -Trabalho para �o��r�!�so����o�� ��r 2.1L região, com séde em 10." região, com séde ern
a-eestruturar a SeCl'ebia mumenau _ 42 salas. Tubarão - 39 salas.
de Educação e Cul'Ul"a ;�nh;��O;��l,PO�Õl�bJ:� 3.8 reeíão, com séde em

��a�120:n��_t�s s:::�� execução imediata o plano JO!�lVi;��i�, �oo�a��scie em
zando a. ��o l�::li::i:: :m �::�!r�� Crlciuma _ 70 salas.

Cem a iniciativa ora to recantos do Estado de
5.& região, com séde em

marln, da construção de Santa Catarina, sendo que'
1000 salas de aula, outra 500 destas salas serão íní..

dades, no sentido de uma

localização o mais racío

nal, para um melhor aten
dimento das necessidades

o ESTAD-O
O MAIS ANTIGO IIIAIIO IIE SANTA CAtABINA

FLORIANOPOLIS (Quinta·Feim), 28 de setembro de 1961
A -distribuição obedece-

ri ao critério do nÚ;nJero
de estabeleCimentos csco :

iares já existentes em cada

, Convênio Enlre o Deparlamenlo de
Eslradas de IRodagem Ide .Sanla Cala
rina e Prefeitura Municipal de PalhoçaNOTAS

�PLftMEG: bases sérias e objetivas
Fala a "O ESTADQ." o Sr. José Yamas hiro, Chyfe Ido ,Departamento de fdi
forial de "VISAO" . ��-t������e !�iS 1l����;:� �;�o c!�S�oR���S�ov�)r::��

"Minha visita a Santa Catarina tem por finalidade do, 110 entanto, da rápida colegas de imprensa e in

conhecer a situação econômica do Estado e do plano de obssrveçâo feita, Posso dnstriais que �m. !acilita
desenvolvimento", _ disse a reportagem o Sr. José Ya- 8Iflrmar ser o PLAMIEG do o meu trabalho de re

mashiro, Chefe dn Departamento de Editorial da conceí- um plano aesenvô).vimen portagem·_ concluiu i)
tuada Revista Visão. � I :-..JI t1�ta multo- lntere!;8ante". ��::�.nllsta José Yama,?

,[)ECLARADAS DE UTI·
LIDADE PUBLICA

O Governador Celso Ra
mos vem de sancionar leis
declarando de utilidade
o Centro Cultural de Ita
jai e a Sociedade .A:migOS
de Boa Parada, do MUni'
cíptc de São José.

"O Imóvel adquirido por
funcionário púbücc esta

dual para morada com sua

famüía atê o limite de 1

milhão de cruzeiros, desde

que não possua outra pro
prIedade de residência. Se

a aquisição se fizer por
valor superior ao IImi te da

isenção e tributo recairá
sobre o excesso.

Foi assinada entre\ o

D�artamento de Estradas
de Rodagem de Santa ou
tarina e a Prefeitura Mu··

1Jici.pal de Palhoca, atru

'Vês seu departamento es·

pecteusado, convênio pa
ra delegação de atribui

cõea e recursos no senti
do de reparar as estradas
municipais atingIdas pél.i.�
enchentes no ano de 1960.

• A execução das ·obras
caberá 110 De:partament"O
MuniCipal de El:!kadas

.

de

Rodagem, "Otfando 'ns mes

mas em 1 milhão e meio

de cruzeiro".
A Fll:!Calização do anda

mente dos Trabalhos, pe-

19 refeI'ido convênio, ca

bel"â. no DER, pOdendo o

seu diretor Geral determl .

nar -rnspeções técnicas e

adminh;!nativas dos servi·
ços realizados independen
témente da fiscalização

Permanente.
O DMER obriga se a

P�star contas da Irnpcr.,
tãncre recebida dentro de
90 dias incluindo compe-
tente Jusurícauvu das
despesas efetuadas com.
parecer da fisCalisaÇão tio
Departamento de Estradw;
de Rodagem de Santa C:\_
ta'rina.1
O prazo pura a concluo

são das obras .pelo Depur
tamenjc Munichml de "Es·
tl·a:daS de Rod�gem de
Palhoça seré de 75

<!Ial',consecutivos. ,

Nola da
Associação
Comercial

SANCIONADA 'LEI QUE
ALTERA DISPOSiITIVOS
o Chefe do �éutivo

c,ltarinellse sllncionoú -lei
que modifica os dtspceltí..
vos do -artlgo 6 da qei n.

22 Me 23 de agosto de
1955.

, POl· 'esta nova redaçã·o
do artigo 6 da citada lei

Adido de ��StZri:�;�ial s������s
so podera ser aproveitado

Imprensa da para a 'rab,'osção de cal
c catcárro destinado a 'rn-

Embaixada ���r:s�t�e��isa6d�bos ouv��í�
Alemã Amanhã ��l�::�S�� Ce;j�e����:�
N I C 'I I

são 'Participará um repre·

es a ap! a ,enlante �o !n,tituto H'..

Provavelmente na pa·Ô-.
tôrlco e geográfico. de

xima sexta.• feira deverá Santa Catarina. Esta co-

cllegar a esta capi:al
-

o missão ser[l \com.pOsta de

exmo. sr. dr. Hans Dun. 5. membros de livre esco-·

ker, Adido da lmprens(l..
lha {lo Chefe do Poder

da Embaixada Alemã l10 !Executivo, que lhe desig'
Rio de Juneiro. -���l'á tambem o IPreside�.
A informação nos toi

�I.·e�:::��:�b t;·. :!������ - pr��Cel�:��I�, a:e!:��:as ��:
de Cultura Germânica de passivei, uma Iparte slgnl

,'Florianópolis. Adianto1J. iicativa 2. ser protegida

ainda, que � vinda do A- .....elos melas adequadas,
<lião a F1oI"ianôpolis, pren ;i��I�dob:;O�ec�ss_::���oes�
��;:e re�p:i��una�: :���c��s didas e passiveis 'despesas
da Embaixada em. nosso

a cargo dor; concessioná..

Estado.
<' 1'l"os, sob a orientação téc

nica da Comissão.

TEMPO DE SERVIÇO
O Sr. Celso Ramos sun

clonou lei segundo a qual
fica computada, para os

efeitos dos avanços trie

nais, previstos no artigo
4° da lei 2.681, o tempo de

serviço prestado ao magis
tério Municipal.

Em nosso Estado o Sr. José Yamashiro rara um estu
do in-loco da situação econõruíca catarinense, visitando
es nossas principais cidades. Assim, o conhecido jornalis
ta. seguirá hoje para o Vale do Itajaí, onde visitará as nu;

SEMH{A'RIO SO·CIO
ECONOMICO _ BASES

SE'RlAS E OBJETIVÁS

o Sr. 'yamasjnro fará
lima série de -encnaaens
sobre Santa Catarina que
serão publi"cadas na .ae
vista Visão_

Indagado se achava es
rnerosas fábricas que compõem aquele importante parque ter o Plano de Metall deIndustrtal," ecõnío Com li realidade

PLAMEG MUITO nenae, declarou-nas o Sr, catarlnense foi incisivo:
iNTERESSANTE José Ynmashiro: - "Es- ,_ "Evlde:atemente que

Respcndnndo uma PCl'· tou começando a �udar -

está, noís é calcado nos
gunta 80br� o Plano de o plano de metas. rnreíts- estudos procedidos pela
MetaS do Governo Catart- mente, ainda não tive O· Seminário Sócio ECOn6mi.

.co Que foi real1zado em

,bases muito sérias e mül

GOVÊRNO AUXILIA
SINDICATO DOS
JORNALISTAS

O Governador do Estado
r.olaborando decisivamente
.'�O sentido de propiciar a

partiCipação do nosso Es�

tr..do no 1X0 Congresso Na·

cional de Jurnalistas on

tem encerrado e ('ue teve

(orno se brinca
com as' Estatísticas

A ASociaCào Comercial
de Florianópolis recebeu· o
seguinte telegrama tio
De'putado Federal manS

to objet'ivas."

FLORIANO'POLIS
MODERNIZA SE

Interrogada sobre Flo

rianópolis dIsse Já conhe·
ceI' a cidade, cada v$ (j\le
aqui vem nota nlgwlla
c·oisa de novo. - '�loria
nópolis Imodernlza se, U

gora existem várioS 110VOS
edíficlos prova evlde6"te
do pl'ogresso dn bela Ca.

pltal catarlnense".

Designações de
Funcionários

Cunha.

URGT. CONGT. ASSOe.
COMERCIAL FLORIANO'-como séde a cidade flumi

r..ense de Nova Friburgo,
sancionou lei abrindo cré·
dito espe�ial de 100 mil
cruzeiros em favor do Sin·
dlcato dos Jornalistas Pro
lissionais de Santa Catari·
na fim de que o mesmo

lllldesse custear a despe·
sa de sua delegação que
participou do referido con

clave.

As estatistlc·as a oposição, fantasiosas e intencional.
l'úmte favoráveis ao efeito do ódio que nutre contra o

Govêrno do eminente Celso Ramos não têm nenhuma
:onslstência. Para denunciar-lhes a falsidade basta lem

blar, como já o lemos feito, que, na enumeração dOIl
a.los que tornaram sem efeito as nomeações testamenta
tias da.--admlllll:!tração vencida por vereditum do eleitora·

':0, os jornalistas do o!)OSlclonismo Incluiram os que ape.
1as tiveram de ser feitos para restabelece· los, como o fo,

cam, em bases legais, que lhes faltavam. Quer isso dizer

�ue os adversários do Governador Celso Ramos, cegos na

ma ofensiva de vingança, ner.l se advertiram do prôp�io
nescrúpulo, quando compu+'fLram entre as exoneraçõe:1

� dispensas assInadas pelo at.ual Govêrno do Estado, 9.!l

we eram Imediatamente reparadas por novas nomeações
dos mesmos funcionários, dentro, porém, de fundamen_
::Os legaIs a que não haviam antes obedecido,

'Anotamos
os numeras exibidos, à guisa de documen·

�árlo para o libelo oposicionista contra o Governador
Celso Ramos, pelos comentarIstas polítiCOS da oposição,
<'.través do rádio e dos jornais, Temo-los, portanto, co-

;�����l!�a��S�u�v:����e�t��lo�� ::l�ef�d���a::rc��:, �aot�� )
ia a nu a deslealdade dos adversários do Governador
�ara com a própria função ·de criticas da atual admi- ,

·:;iztração pública do Estano.

Dando de barat.o, pois, que de todos os atos do Gover
c.ador Celso Ramos no atinente à lotação do pessoal do
�erviço pÚblico nenhum haja mesmo obedecido ao cri
tério da recondução ppsterior ou imediata do servidor
)argo de idêntica natureza, mas de sólida estabilidade

IPgal, vejamos os números computados pela oposição (

11.3 confrontemos com os que, em realidade, se encontrar

'registrados no "Diário OCllcal", no periodo a que se re·

ri rem os apressados comenw.ristas adversários do Go-

I·'êrn�itam eles, de Ievereiro a junho, englobadamente
t sem mencionar nomes e funções) 3.041 exonerações;
1 que, porém; se verifIca de minuciosa pesquisa no ôr-

��� �::�b��������:i����4d�x���!�:e;ue�:::::e��:
['ouve 204 remoções, quano na verdade (sempre segun.
tio o ·'Dlário Oficiai") as r�JlloçÕCS foram- apenas 135,
nào sendo difícil compreender os motivos que as

deter.,1ünaram, como, entre outros, a demasiada concentra

ção de prol.egidos políticoS em certas regiões do Estado {l

o congestjonamento dos quadros de pessoal de grupo I
;::I�:��s C����lO:������:���:�iSo: �;;;�:0:;::Sur;63 t
-:..ando na verdade se regist.raram 1.097 _ e, em maior

parte, com o aproveitamento dos elementos antes exo

rU2rados e dc cnpacidade reconhecida. As designações,
que são, também, motivadas pela necessidade de da

uridamento legal às funções de natureza especial, so�

f�.aram 2.175, segunda as estatísticas da oposição; mas

1m realidade, tais como se encontram nos registros ofi
cÍlüs do Govêrno (con�uJt,em o '·Diário Oficial") foram

!.792.
Ai esta como se deturpam os fatos, para acomodá-los

·.os sofismas da insinceridade e da oposição sistemática

'10 Governo Celso Ramos, cuja inatacável linha de

p�ocedimento se sobrepõe, contudo, ao assêdio dos ql·

se habituaram a fazer da politica um campo aberto à
licensiosidade na forma de expressão e a calUnia no cri

tério para a catequese demagógica.
Ao Governador Celso Ramos o que importa não c,

porêm. o que dêle possa pensar ou dizer um grupo im
permeavel u evidencia dos a�ontecimentos e das neces

�idades públIcas. O que preocupa o atual Chefe dô Exew
cntlvo de Santa Catorlna é a integral l·ecuperação do
'Estado,
J r: _ .. o c.u ora liC proces.:;.a em teu·as catal·incn.

{",ps, cu nl<\l);;oluta ;;u�urançfl.

o Sr. Secretário da A·

gricultllra vem de designar
Evaldina Lull3a Bento 0-

POLIS SC
A 165 BRASILIA 834903
NIL 2218hOO
Prazer comunicar apli).

vação minha emcncta o.·

çamento. l[162 Verba cento
quarenta milhõe::; cruzeiro,"
PÔ1"tO Florianópolis e vinte
milhões cruzeiros tlraga
gem para LagOa Conceição
SaUdações
Dep. OSMAR CUNHA

eupanle da 'função de Au'
xJlli.lr de Escritól'lo, para
ter exercicio 11:1. Dlreto.ria
de Serviços ESPeclais, dis
penSada Que foi do exer·
cicio 110 Serviço da Defesa
Sanitaria Animal de Blu·
ntenau.

RECEPÇÃO AMAVEL
E HOSPITALEIRA

"Gostaria de agradecer
a maneira amável e hõ.:;
,pitale(ra com Que tenho
sido recebido pelas auto
.rid�.des, prinCipalmente

PROJETO DE LEI DO DEPUTADO DIB CHEREM
Autoriza Estado a Pagar Contribuições Devidas ao !Mon

tepio Pela' IPrefeitura
'Cenlro de �sludos Oceanográf:cos
de Sanla Calarina, Assembléia Geral

CRIADA A DELECMCIA
REGIONAL DE

O de!}Utado Dib Cherelll I
acaba de aPresentar, Jla

Assembléia Legi::;la1.iva,
Projeto de Lei Que tcr;
grande repercussão. E' o

que autorTza o Estado a,

paga rcontribuições 'evi
da::; ao MOntepio pela Pre·
feitura Municipal ce Floria
nôpolis. Dito 9agamento
seniL por cOnta do crédito
deCorrente da uquh;içâo {IC
terrenos (lo património elo

Município, de acórdo com
o deCreto ll. SF-07 61 197,
pUbliCadO no Diário O(icial
de 23 de agósto do apo
corrente. As contribuiçóe�
em atrazo, até a impor
tância de cr$ 6.500.000.00
serão dedufzidas dos paga
p:ent08 parcelados pela
aquisição dOs tel're110.<; U··

ludldos.
Damo::; ab?lixo u. jus:ifi

cativa que ,\companha I)

Projet9 de Lei do parla·
menl1ar :pessedi:,;lll:

JUSTIFICATIVA
A::; condições finallceiras

da Prefeitura MllJlicipal
de Florianópolis, não per
mitem o imedi<.lto resgate
dn.':! cOlltribu&coes em a·

Irazo devidas-ao Morlre
pio dos Funcionário;; PÚ ..

No dia. 24 do cone:nle, :blico.s Civis <lo Estado.
foram emuoSsados os Ve� Tal situação dificulta,
readores d·a Câmara Mu- aos funcionários· munici-
nicipal de I!:uPol"anga. Na 1)1.l!:;, as transações com
mesma OCasião houve elei� aquela au�arquia estadual,
ções para escolha da llle· servindo se do financia.

Pesquisa Parasitolótlica ::;a qUe dirigirá. o legislai! mento para uCluisiçao OU
� vo r_aquele novel municio construção de. Casa pró-

Os alunos de Parasito- algumas casas do sub. pio na presente legislatu- pria, ou uHUzando--se aos
logla da Faculdade de di15trito ca Trindade, a ra, verificando-se, entáo, pequenos emprestimos em
Farmacia e de Biologia da fim de Que na mesma se �v'itôria da bancada do dinheiro.
Faculdade � Filosofia l"ea jam peSQuizados ovos e Partido Social Democráti· O presente projeto tle
lIzarão, na próxima sexta' parasitos -de endemias. co. A cQl11J)oslÇão da meSa le1 objetiva solucionar tah;
feira, um interessante Tra1a-se de uma con- é a seguinte: Presidente, Pl"oble.lr..as, autorizando o
tl'abalho de ,pesquisa, sob tribiuição bastante intê' João BOaventura; Vice - Estado P. pagar as cOntri
a orientação do Dr. Bla::;e res::;ante aos nossos pro-· Presidente, Arno Alex Zim buições em aLrazo, Ilor
Faraco. blemlLs de f>aude publica e mermann; 1.0 Secretário, Canta do crédito da Pl'e·
Naouele dilL os l'('fCI·idos Bertolillo Guilherme AI i'. .tll::�. proye.niente d

aluno� procc'lJcl"ào ã tólctH �h�f.r; 2.:<> s�cre�ü.do, ,�er� ...y,eI}U� de tel:..re�os,�o ._,seude poe1nl. re:l1deuclúl, elll ver;:;ltál"lQS. tirtDlo HU!..I&e.
__ '"'._ -,. ·'l,!:!ll"irtii311fo•.�_:._"!� . .:.:_'

CURITIB:ANOS
Por outro lado, o

Govêrno tio Estado poderá.
facilitar li PrefeitUra de

Florial1QJ)Olls, a a1_1lOrtiZa
ção da referida divida, em

prestações mensais que _

serão deduzidas dus par
celns r). serem recebidas
pelo Município, POr força

da transação aludidu.
� Por ser justo e oporlu.
110, temos a cel·leza de que
êste pl'ojefo de lei mere·

ceqfi o npóio integral da
Assembléia: Legislativa.
Sala das Sessões, em 25

de setembro de 1961
Dib Cherem - Deputudo

O Chefe Xlo Executivo
Catarinense vem de a::;sl·
nar ato sancionan.<io lei
.que lomou o n. 2845 crian�
do a Delegacia Regional de
Curltlb<lnos, com. jUl"Ísdi
ção no referido municípiO
e na.':! Be Lebon Régis e

santa Cecilia.

FiCa convocado uma As
sembléia Geral. dos mem

bros do C.E.O, de Santa
Catarina, para o dia 30 à.'i
14 horas em prlmelrá reu'

mero suficiente de mem__

bros fica a mesma Assem
bleia Geral Convocada pa·
ra uma segunda re.união
ás 15 horas tlelibera11do
então com. ? presença e

qualquer nÍlmero de mem
bras.

eorge Agostinho da Sil
va _ Presidente

nião na Diretoria de Caça
e Pesca, para eleição de
nova Diretoria.

Caso não compareÇa nu
Devendo essa lei entrar

em vigor t'. partir de}.o
de janeiro !.lo pl�óxilll0

loteria �o fstaõo �e
Santa Catarina

PAGAMENTO DE PRÊMIOS

ano,
MODIFICADO DISPOSI·
TIVOS DA L�I N. 1631 DE

20 DE DEZEMBRO DE
1956

Em ato recentemente as

tinado o Governador Celso
Ramos sancionou ·lei mo

dificando a redação do nO
9 do art_ 7° da lei nO 1631
de 20 de dezembro de 1956.

A Administração da LOTERIA DO ESTADO pagou os

seguintes prêmiOS malares:
UI:; décimo do bllhete n. 6795, extração de J 1 de

agõsto, premiado com 500.000,UO, ao sr. EMILIO STIEGE
MEIR, rel;idcllW em PALMITOS; Cinco décimos do bilhc.
te n. 5992, extração de 25 de agósto, no sr. LINO MAZZA
RINO, residente ·em HERVAL D'OESTE; Quatro décimos
do bilhete 11. 5992, extração de 25 de agõsto, premiado
("0111 Cr$ 500.000,00, ao Sr. ROMANO MASSIGNAN, resi
dente em JOAÇABA; Um décimo do bilhete 5992, 0.0 Sr.
FRANCISCO DECZKA, residente em JOAÇABA; Cinco de
cimos do bilhete 11. 5190, extração de 8 do corrente, pre
miado com Cr$ 500,000 ..00, ao Sr. SALVADOR JOSE' PIAZ

ZA, residente em ITAJAI; Cinco décimos do bilhete 11.

5190, ao Sr. WERNER GUILHERME LUIZ Eberhard, resi
dente em ITAJAI; 50a MIL CRUZEIROS ao Sr. IVO BEHR,
residente à rua 3 de Mala 131, l-() ESTREITO, neste Muni_

cipio, extração de 22 do corrente, bilhete n. 1727.

"]\ clvilização, alarmacia com as explosões ató·
l1llCaS e com a ameaça de a energia nuclear ser
aplicada cSj)p.cificamente em finalidadcs bélicas _

está exigindo uma geral revisão do problema.
O mundo, sob ,-as ir_uas do dilúvio, já ::>e li·

quefez. Agora, se nao houver a rcvi-são reclamada, >
acabará gasozificando-s8.

O imperativo universal está neSl;a revisuo. Nos
cinco continentes o povo exige a revisão. A COIlSw

�i:��!�V�l�:���;a:�: st:.�lo.:e��s;:.tiLUdes, concordlV
X X X X

Ainda anteontem, aqui em O E�)'I'ADO, um al"�

tigo saiu com o titulo Temârio, quando devia ser
TEMERARIO. E numa. transcrição, onde estava
cujos mandatos aparece:l sujos 1nandatos.

A GAZETA, do mesmo dia, enaltecendo decisão
governamental em prol COS inativos, quis significa.r
que o sr. Celso Ramos, com o seu ato, viera acabar
antiga injustiça.. E o que saiu foi que êle viera
te/orçar antiga injustiça,

O CRUZEIRO, aqui chegado 'na mesma data, por
duas vêzes escreve Ponte Hermínio Luz, em vez de
Hercilio Luz,

Tudo. isso no mesmo dia vem demonstrar para
os céticos e descrentes que sem revisão não é pos
$ivel.

Passou agora o nO 9 do
art. 7° da Lei em questão
a ter a seguinte redação

Câmara
IMunicipal
Ide IIuporanga

--

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



�:��U�:�::;!:'=:;�:!�!�1; Dep G Mart·lno em New YorkcqulUl:; de proJetlst:J.l! que
obtiverJ�ll progrcssc.:: tão

••

I'cvoluciomi.rios como o mo� Roma (Agência Itália) - mara. (;Om r<>lJl.câo aos problemas
tal' "Fegasus", p!'cpulsor O deputado Gaetano MarLi- ENTREVISTA COM TITO mais importantes, e procu-

dos novos aviões de decola- no, chefe da delegação Ita- Roma (Agência Itália) - !arão manter essa unidade

gem vertical "Hawkcr" _ Hana na ONU seguirá para O Presidente Tito concedeu par meio de consultas e ou- 00 homens que amanhã nos

P _ 1127"; o turbo-reator New York a fim de parti- &05 jornais "Avantl" c "Uni tros modos de aeão !<ira da !râo substituir na socicda-

"Olympuô", que e um dos clpar (ias trabalhos da as- tâ", c.uas entrevistas, pu- UNU". "Nós não creamos tie.

mais potentes do Mundo, r: sembléla geral das Nações blicndas simultaneamente um bloco mas isso não nos DIante do papel que tem

o turbo-reator leve "Or- Unidas. O deputado Marti- ("lUe ilustram os resultados impedf! de formularmos :1. resempenhar, o jôgo vcm

pheus", já instalado em llO estará de volta a Roma da conferência de Belgrado consultas reciprocas e de :;endo objcto de estudo pe
nove aviões. a tempo de participar de (�as teses iugoslavas sôbre ,tssumir atitudes unanimell. lOS homens de ciência e cn.

_ O _ \1Utras reuniões dos órgãos coexistencia. Ao quotidiano h agôra que tomamos essas (:a qual tem se manifesta-

LONDRES (B.N.S.) _ A diretorcs do partido liberal, social!�t.a Tito disse entrc t.lecisões históricas não de- dO dc formas desencontra-

seleção inglesa de futebol que terão lugar depois de outra3 coisas que os países "l..jamOS--ficar a"donnecidos".

logará contra a do Luxem- concluidos os debates das não comprometidos, os AUTORIDADES VISITAM

burgo cm 28 dc setembro, verbas destinadas ao Minis- quais na conferência de Bel A PERFURAÇAO DO

no campo do Arsenal, numa teria do Exterior na Câ- p:rndo "foram unanimes MONTE BRANCO

Jas preliminares de classi- Roma (Agencia Italia) -

n,,,,o paca a d;'Puta da NOTAr rOoBRE /tVACINA'A-O
" nün;,'co d, Obca Púbh-

Taça do Mundo, em 1962, J J "cas e Transportes frances
no Chile. Tem-se como cer- Robert Buron, seu colega
to um resultado favorável à ANTI.RÁBICA !La!iano Zaccagnini e os mi-

!nglaterra. No di:l. 17 deste �istros dos transportes Glu-
J'euniu�se os selecionadores Criador: A raiva e uma de Leite. No Córrego Gran- !icppe Spataro e da partici-
e os quais fizcram multo doença que não tem cura. de, defronte a propricdade pação estatal Giorgio Bo,

poucas modificações no on- DepoIs de atacar o animal, do Senhor Aceloll. Na Trin_ vls:taram os trabalho!> em

zc qu:=:, no ano passado, con ela sempre mata. Pense no (lade, na praça da Igreja. andamento na vertente lta do ser humano podemos
quistoll para a Inglaterra volor que seu rebanho re- No Pantanal, perto do Pos Hana, para a perfuração do observar as múltiplas eta- rem não o fazemos para
expressivos triunfos contra presenta. Assegure a sobre- to da Defesa Vegetal e no Monte Branco.

]Jus d� sua evolução mar- não fugirmos ao aDjetiVO
varias cquipes nacionais e vivência de seus� animais Saco dos Limões no pont.o Os trabalhos nesse setor, cadas segundo os jogos que destas palavras que é o i�

estran;\eirus. fazendo todo o ano a vaci- nnal do ônibus, prosseguem e seu avanço ja desenvolvem, como o senso 11l"Ocurar entrosar a fami-
_ O _ na contra a raiva. A vacina custara 23 Cm- atingiu a 3500 metros de rial, o motor, de imagina- lia ao trabalho desenvolvi-

LONDRES {BNSI _ Au- Os vacinadores da Inspe- "eiros por cabeça. profundidade sendo que, .. 'l'ão,
.

intelectuais e final- do por uma entidade, que
mcnt.ou o consumo bl'itô,ni- torla Regional de Defesa Atenção criadores do 3400 já com o diametro eoS- mente aquela que põe em visa o melhor e maior au-

.,;0 de todos os tipos de cur- Sanltaria Animal vão vaci- IUO �ERMELHO� �ia 28 tubelecido. As dificuldades prova tõdas as conquistas xílio no preparo de seus fi-

nc. As vendas de carne de li.ar os animais de todo o - Qumta feira. sera feita pte agóra encontradas na ubtidas através da granda- lhos. O auxilio que vem

vaca c viLela subiram três interior da TIha. Prenda a vacinuHão geral dos uni- realização dessa grande 0- ção porquc passou. Desde prestando à educação e

pat· cento, chegando a 587 seus animais no dia em mais contra a peste da rai- bra foram numerosas; dois sua Iniciação na escola a confecção de brinquedos

;:!ilm��;I�::lS�str�U��nt:n: ��eIO�:lv:��ea���:s m��:�m ��is���::s:�a::I�;:d��:: �:�o;od:ea�; 1��o�o�:rW�� criança começa a por em �:�a�:á��::oo�s�e:���I:;�
subiram também as vendas Agricultor: Defenda sua Os vucmadores da Inspet.o- 3undo e outro com uma va- ���:icf�n����:��n:,d�� �!�� de pequenos concursos pu-
Ge carne de porco e carnei criação contra a terrível ria Regional de Defesa Sa são de 150; dois fornos, im- mo tempo, adextramento hlicados em revistas e jor-

molestia da raiva. Lembre- llltal'ia Animal estarão pe- t:'ortante fenômeno de de- (la imaginação e desenvol- nais, sâo de um valor bus·
se que não existe tratamen la manhã na localidade de cpmposição da rocha, e ou- vimento do corpo. Joga, nes tante considerâvel, por for
to. Só a vacinação feita to- Rio Vermelho. Pela tarde, nos inconvenientes que es-

te Instante, tambem o mes_ llecerem aos Chefes esco-
do o ano e capaz de prote- nas outras localidades de> tão retardando o anda- tre, fazendo-se coaduna. teiros um campo imenso de
gel' seus animais. Coopere Distrito de Ingleses. Pren- menta do programa de tra- rem a matéria e o espírito �lementos que lhe facil1ta-

��I,lnlO"anpe:�����n�:e�c:ot::�= ��': °se�o;:��I�����. g_;::i� �:l�� :e::c����o:lsn�aisr���= ����TOM E PROGRAMAS
eom grande proveito para tão a tarefa tão nobre a

"" aquele que ê o motivo dêsse úesempenhar e que hã. de

;110 de carnc de coelho, 1:e o seu gado. ximo. A vacina custará 23 ELETRONUCLEARES '.:rabalho. No ag·rupamen- f.er um dia reconhecida co· O PÕ1'OO de Salvadur

BRIGHOUSOE� G l" ã- cr��;�:o deag;�:����; ��·����;�1":S°�oc������ior da lT:!�N{��encia Itália) _

to escoteiro, centenas de ve mo obra meritória presta- ocupa, ntualmente, o ter-

Bretanha (BNS,) _ Foram CORREOO GRANDE, TRIN Ilha, A Inspetoria Regional O prof. Fclice Ippolito, se-
zes o jôgo pode e deve ser da à Pátria. ';elro lugar entre nd<.s os

DADE, SERTTAO DATRIN- de Defesa Sanitária Ani- cretário geral da Comissão

ODADE, PANTANAL E SACO mal, em cooperação com o nacional de energia nuclear

q' eDOS LIMOES - QUARTA- Serviço de Extensão Rural, ('f,creveu para a revista "A- U
J'EIRA, DIA 27, os vacina- vai ex.ecutar uma lalxn de tomo, petroleo e eletrici-

���e�ed�e�::::e����a�i:gi�= �:c���J!Oa aCt����·; t�d:I:� :1:���:n�I:'"1:t��� ��Ci��:� Imprensa BII·taAnl·canimal estarão vacinando animais do Município. O tomadas pelo Conselho de

bois, vacas, cavalos e eães sucesso de tal operação de- Ministros da EURATOM a LONDRES 4BNSl _ A com grande variedade de que seja a provoc'lção."
eontra a raiva. penderá, sem dúvida, da 3 de julho último, para o iniciativa tomada pell'.s Na- ponto; de vista. O ·'Times'· acha ·'estra-

Pela manhã serão aten- cooperação dos criadores. financiamento do progra- ções Unidas em Catanga ê O "Guardian" aprova à nha e singular" a interven-

NICOSIA (BNS.) _ Dois cidos os criadores de ITA- 'Iodos devem cooperar que ma de partiCipação nos rea- sem dúvida o assunto do- "ção da ONU, embora su�s ção a:·mada da ONU, venQO

radias-amadores britânicos CORUBI. Pela tarde, os a vacIna ê o único melo cf: tores de potências, abran- minante nas edições dos plimeiras palavras sejam possiveis reflexos perigosos

operado com uma emissora criadores de Córrego Gran- ciente que se pode usar pa- gendo os trabalhos jâ rea- Jornais britânicos de hoje estas: "A independéncia df.l vara os paises que fazem

por eles construidas reclam de, Trindade, Sertão da ra o eombate â terrível mo- lizados e os futuros, de co- tdia 14.9.61). Nove jornais Catanga chegou ontem a frontdrn� com Catanga".

�:���:t:���r��o�:��alq:; �:p!t:�,n�'ddae�,níl�,:u��naalni:n:::. ��i�i� ��!��e:�:aiV;re��� ����;�?�ra�:::n�ár��r:�� em onze tratam o assunto �:lr:li�� ���!�o;. d� :�uai� (1aO��:�:ir�or����s cr���:�,�
'-Ima de suas mensagens foi • " ., nam-se agora, mandando f,. prof. Ippolito - de uma - - yolo, ('om a ressalva, no en- n atlt.'.lde da ONU, desde o

'.'aptada por um râdio-ama ����:���� u;�a�:� p;�::�: :�c:avl����:d:��l:�:l����� �:��:��ne�� �i�::::tr�, o tanto, de a ONU ter usado "DaUy Mail", que também

,",or de Bornéu, a cerca de
Em rtacol"ubí, os vacillado- as localidades do Interior relativamente modesto, pois �a�:�e�:á�:.iS fô:-ça do que ����l:�� go��e ��:e�ti��� a:�
�:�t::��ã�� s2e�;��:d�.� �:rv���· �:;;d!:u�:a:ni� ��;l":��:�::t�m:l���i���:� O "Financial Times" te- "Glasgow Herald", que re-

Euzébio. Na granja do A- lnais no dia que for marca-
dama "um vigoroso prote�_

trigo de Menores. Na pro- do. A vacina custará 23 ;�g�:���,l1i�,��·tr�j�D��; �:=
prl.eclad_e gg $eJ!hor_ Y�r.�- ct"uZetl·OS. tendo efelt() por_
Jio M. Inácio c no Po:;to da

Uzln!l de Benetici.a.nleJlw

.��.�"

visitantes estrangeiros -

nove mil - visitou êste ano

na Exposlçào Aeronáutica
oc Parnborough, contando
se enlre eles gerentes de

empresas de avIação, chefes
ce estados-maiores, técní
nos etc., como ainda vários
ministros de Relações Ex
teriores. A simples presen
ça das delegações soviética
e chinesa revelou que elas
teriam algo a aprender, se
gundo o presidente da ao
ciedade dos Construtores de

Aviões, Sr. H. G. Nelson,
que acrescentou que há
boas passibilidades de que a

procura est.rungelra de a

viões continue dando anual
mente ao Reino Unido cêr
(a de 160 milhões de libras
cstcrnnes. Entre as cnco

mendns feitas durante a

Exposiçào, ou divulgadas
cm seu desenrolar, figuram
as de um "ccmer'' para o

Rei Saud, da Arábia Sau
dita: três "Heralds" para
empresas Italianas e cana

deuses: motores "Bristol
Slddeley" no valor de um

milhão de libras esterlinas
pnru o avião "DH-125"; rc
cretrartores de vôo 'M1das'
para aviões 'Vlscount' e na;
vegadores 'Doppler' para
aviões franceses 'Mirage 3'.
-0-

BRISTOL (BNS) - O Dr,
S. G. Hooker, orretor-técm
co aeronáutico da Brtatot
Siddley, foi agraciado com

a Medaiha de Ouro ctn. Ae-

Venderam-se no mesmo

periodo 60 mil toneladas de

Larne dc galinha, em que
ocorreu um aumento de 15

pperfeiçoados por uma em

prê:;a britânica dois meios

de conservar a rã, que ller
hlitem fazer pregas durá
veis c rcsistentes, u m dos

fluais, além disso, propor
ciona ao tccido um brilho

atraente depois de passada
a ferro.

-0-

nammarskjol� foi De�ica�o Estadista Internacional
NAÇOES UNIDAS, Nova organizou as fôrças das vo do ataque soviético, por tria em 1930, como membro tarde, foi designado vtce-

York, _ Dag Hammarsk- Nações Unidas na citada não estarem os russos aa- cio Comitê Governamental Ministro do Exterior.

jold, Secretârio Gerai das regtâc, a fim de que elas tisfcitos com os esforços de Desemprégo. Depois de Em fins de 1952, veio a No-

Nações Unidas, que, aos eonertuuíssem para o ccn- que desenvolvia para Im- uma temporada como ca- ova York na qualidade de

�6 anos, encontrou a mor- seguimento daqueles obje- por a paz no Congo, onde tedrátíco em Economia, em Vice-Presidente da delega-
te, juntamente com outras tlvos. as operações das Nações Estocolmo, foi nomeado cão sueca ii. Assembléia Ge-

13 pessoas num acidente Sua trágica viagem a Ka- Unidas impediam a. tarefa Secretário do Banco da. ral das Nações Unidas. Em

aéreo ocorrido perto de tanga era um dos projetos de Infiltração dos eomu . Suécia, em 1935. No ano fevereiro de 1953, foi no-

Ndola, zocésre do Norte, em ravor da paz. O prímet- nlstas. seguinte, era více-aecreté- meado Presidente da dele-

foi um incansá.vel batalha- ro consistiu em uma via- Diante do empenho do rio do MinistériO da mnan- gaçâo. Continuou neste pós
dor da paz mundial. gem que fez em 1955 a Pel- Primeiro Ministro Xhdush- cas da Suécia, cargo que to até 7 de abril de 1953,
Eleito Secretário Geral, ping a fim de conseguir a cnev para conseguir a sua desempenhou até 1945. Em Quando a Assembleia Geral

em 1953, em substituição a. libertação de 11 aviadores demissão das Nações Uni- 1949, foi nomeado assistén- o elegeu para o cargo de

Trygve Lie, da Noruega, norte-americanos aprlsío- das, o sr. Hammarskjold te do Ministro do Exterior secretário Geral das Na-

deu ao importante cargo nados durante a ouerra . prometeu no Outono passa- da Suécia. Dois anos mais ções UnIdas.

que ocupou um sentido de da Coréia. do, que resistiria às pres-
grande autoridade interna Pouco depois teve que en sões soviéticas e contínua-

Ectonet. �:����i��:': r:�:::s����= �i�i�x�:c��:�g�/�� pc�r:;:� seot I"smOIperturbável e tranquilo, viéuce do levante húngaro nos países, que consideram

�u�� ��::�r��:l�é��:s;� �e�oi�le:t;:b:l�ã�ue�� I�:� eo��:u�:��:��:;O�dn�daas� Na parte educacional de-

crises ocorridas durante o omconsequêncta da qual os ceu em Jokoping, Suécia, �:�:o��idaco���:ee���:eir�:
tempo que esteve na chefia Estados Unidos tiveram a 29 de junho de 1905. Era
das Nações Unidas, enfren que enviar várias unldnd- filho de família aristocráti
tande-ns com paciência, de seu Corpo de Fuzileiros ca, que, durante várias se-

constância, objetividade e Navais ao Líbano, e a Grã- rações, deu a. Suécia ertcí-
calma, Bretanha um exército il. entes funcionários públicos.
Convencido de que para Jordânia, para manter a r rssuta títulos untverst-

conseguir a estabilidade do paz naquela parte do mun -ái .. .Is em Economia e Di-

mundo era necessário que elo. rene da Universidade de

Imperasse no Congo a paz Recentemente, o sr. Ham Uppsala Suecia. Entrou no

_ a paz e a unidade _, marskJold vinha sendo ai· rerviço público de sua pá-

::7�ll quilometras de dis
tância. O recorde anterior
foi um contacto radiofôni
co em duas direções, numa
cístãncía d e oito mil qui
lômetros.

o MAIS ARTIGO DIÁBJO DE SAHTA CATABIRA
FLORIANóPOLIS (Quinta-Feira). 28 de Setembro de 1961 2.0 C A D E R N O -

um agrupamento perfeita
mente organizado, salien
ta-se a prática de jogos
Desde o Inicio desa escola

que vem com sua técnica
SObrepujar às demais, a

função educativa do jógo
foi posta em ação e, desse
; rabalho, colhido os melho·
res frutos. Todos os que a

r.ompanha.m a evoluç.:io por
Que vem passando a arte
de ensinar com sua missão

educativa, hão de observar

quanto o jógo auxllia essa

tarefa, uma vez entregue a

!.ndivicuos eônclos de suas

1.0sslbiUdades no preparo

das, porém reconhecendo
SEU valor no preparo das
• Iovas gerações. Podemos

citar, dentre os cientistas,
Spencer, Stanley Hall. Gro
os, Claperede, Freud, Adler
e muitos outros, que procu
raram objetivar suas obser

·,ações como grandes pes·

quisadores, quer na parte
inteler-tual, pslcológica,
Quer na parte fisiológica.
Desde o comêço da vida

- . PÂGINAS

No AeroportO de Soo

Paulo, cujo .movimento
crescs dia a dia, desceram
45.360 aviões em 1959, ha
vendo levantado vôo. no

mesmo período, 45.507. Ern

barcaram nêgses aviões
704.876 passageiros e (lêles
desembarcaram 712,349,
registrando-se ainda um

número de 162,680 pessoas
cm trânsito. A carga de

sembarcaoa em 1959 foi
da ordem de quase 12 mil

toneladas, e a embercaun,
de cerca de 20 mil.

XXX
O estoque de vInhos exis

tentes na Rio Grande do
Sul, em fevereiro, segun
do os dados da Secretaria
de Agricultura do Estado,
foi de 97 mllhôes de liim;;,
aproximadamente. Os Mu

nlcipjos vinÍculas que
apresentaram maiores par

celas foram CaxiaS do Sul

c Bento Gonçalves com

mais de 29 mllhões de li

tros, cada um, segutccs de
Garibaldi (mais de 15 mi

lhões) e Farroupilha (cer
ca de 12 milhões). O esio
Que muis elevado era do
'·inho tinto c O m um:

39.159.998I1tr.os.
XXX

o Instltu·o jnten.men
cano de Estatistlctl, que
tem séde em Washington.
convocou para Os dias 28
de novembro a 10 ele (I"

zembro do corrente ano
uma reurnác da comtssao
de Aperfeiçoarr.ento das

Estatistic(\;; N fi. c i o n a is
I(COn:R), organl�mo (Ie

que faz parle o Brasil
Nel:lsa reunião os tecnico�
deverão formular as reco·

mendaçõcs especiais p,lra
a realização cios cenll;)S

e('onõmlcos incluídos no
j:lano do RecenSeamento
das Américas de 1960 e

ainda. discutir :.emas rela�
clonados com ii organiza'
ção d:\s estlltistlcas Íll
dustrinls permanentes.

XXX·

O Municipio de AlvillÓ

polis, lucalizado na ZOna
de Minas Gerais, foi pri
meiramente, em 1832, ri

Freguesia de N. S. do Ro·

sá rio de Paula _, Moreita.
vindo ... tornar-se. em

1891. Vila de Alvinópolis.
c!eno!Tinaç5.o que tomol1
em homenagem a Cesârio
,Alvim. E::;tima-se hoje sua

população, disseminada
numa área de 611 quilôme
tros QUadrados. em mais
de 17 mil habitantes, veri�

flcando·se assim uma den
IiIdade derr,ográfica dI'

mais de 27 habitantes rr,l·
quilômetros quadragos. As
a ividades agricolas e in

du;;tf':uls apresl:·tltam indi
ces ce dcsenvolvimento
(\esS;\ comuna mineiru.

XXX
Num secuia inteiro, (Ie

1857 fi 1957, foram COll�
truidos, no Rio de JaneirO

apCnas 884 "km de rede d�
esgotos Sanitários. Em me

lias de tres ano,; de ativi·
(lade. ce 1958 a prineipio�
de 1960, D. SL'RSAN COns'
truiu ma i,; 278 km de réde.

Significa que a razão de
8.84 km/nno de rede de es

gotos sanltá.rlos cOnstrui
da, vigente em 1957. aU

lllent"OU para 93 km ano.
segundo se lê !lo úl'imo
Relntórlo do Dcpartamen
to de Esgotos Satütarios.

X1<x

portes mal'itimo rdrBI"
sIl. nerereutements, ao vo

lume toun de mercadorias
exportadas e ímpcr-tadàs
no comércio exterior, a sua

poaíção superou, em 1958.
pela primeira vêz em mui
tos anos, :J do Recire, co

locando-se mesmo à frente
do pôrto do Rio Grande, o

que não acontecia riasde
1949.

empregado com a fínahdu

de de despertar ns qualida
des inatas dos rapazes, até

então, sem tais opor-um
dades. Qual"�do se trata dc

jógo como competição es

portiva, visamos, natural
mente, a parte fisiológica e

social, procurando de um

�:�:;:�:;:aJJeap::�u���
':'rentar, com elevaçào, o de

fenvolvimento da mente
aue requer um corpo sào, e

de outro acionando uma

das grandes modalidades
fociais que é a cooperação.
Contudo não se pode des

lxesar outra finalidade des

HiS manifestações, pois, co
�Jl0 vemos constantemente,
os homens não demon::;

Ham o mesmo comporta
mento quando perdf:m e

Quanio ganham uma dis

puta esportiva. Falta-lhes
l'l educação própria em ma

nifestações dessa natureza,

mormente em se tratando
de encontros, cujo interês�

""'!Sé llrecipuo é conhccedor
do valor físico dos compo
�lentes e, ao mesmo tempo .

urovocar a ginastica reque

rida para a consela'açâo da

�aude. QuandO o Chefe es

l"oteiro tem oportunidade
dc aliar o útil ao agradá-
'leI, aplica o jôgo para sa

t.isfazer um determinado
desiderato. podiamos dar

como exemplo vârios aspec

tos da prática escoteira on

de se faz mister o jôgo, po-

xxx
As 16 estradas de Ierro

qua se Incor-nnrnm à Rede
Ferl'oviúria

-

Federal S.A

apresentaram, em 1959,
um aumento de 12.1 % gô
bre 1958 Quanto as unida
des em tl'ÍIJego, cunnrlo
en-r todo o decênio 1948·57
o acrêscimo médIo anual
foi apenas de 3<:;.. Outros
aumentos apreciáveis fo.
rum o do tráfego de mer

cadorias C19,7,:""�, em 1959.
sõbre 1958), o do percurso
médio de carga (que pas
sou de 215 ::"m, em 1958.
para 249 km em 1959) e

do percurso médio de pas
sageiros do in:erlol' «te
79 km, para 83 km" em

1959).
XXX

,

Em oea unos. de 1950 11

�959. o número t.:!e matri
culas no curso médio, cons
trtutdas em cêrca de 70';
pelas matrículas no cur .-c
secunoértos. aumentou de
540.726 para 1.076.201 alu
nos .Apeser deste senstvct
desenvolvimento. contlnun
ocsnenoo dasequllibrto en
tre os contingentes ce ma
trícul;i� nOs curso .. c'e l,i
vel primáriú e médio: há
14 alunos d�..:."'1'�o médiO
para cada 100 rio pri Tal ia.

XXX

o povoamento do terri

tório "ollIle estú localizada
Erasilia I)rocessou-se vn

garoSl'l.men·.e até ;! metade
do presente século. Em 60

anos. c.e 1890 fi. 1950. a Pll

pulaçào local multiplicou
se anenas 2 "êze� e meia.
enqu-anto ? nopuh1cao do
cOnjunto do naís aumentull
mais de 5 vê�es e a da Re

giãú Centro-Oeste cresceu

8 VeZei<. A Partir (le 1956 o

crescimento demografico
do. ál·ea do atual Distrito
Federal passou a ser '·ex

J::lOsivo". Em dezembro da

quele ano, a deni<!{laüe de
mográfica não pnS;:ava de
1 haoitante }lor qUilüTetro
quadra(!o. elevou·se a 211

em julho de i957 e passou
a 4.9 em março de 1958.

Em maio ce lK·:r. a (1el1si
dade ce Brasilia chegou a

11 habitan�es por qUilOlllC·
tl'o Quadrado. Quer 1l1zcr.
em 3 anos o cre�cimenio
foi de 11 vezes.

:h"XX

Em �\Ia recente se';:jao
(Ie As�embléia Geral. o

Conselho Nacional (le Es·

tl')tisticll [IBGE) aprovou
uma resolução em que re

comenda"" e"pr!:!s�a:rellte
aos órgãos l'CQiOn,lb; a apu

ração c.as estatistictls to
Comércio Interestadual
por Vias Interna,;, tendo
em vista a necessitiade da
l·eaE�ação de es.udo::; com
parativos, só po:;siveis se
fundamentados em elemen

tos informativos completos
c concernentes à totalida
de dc:o.s Unidade.� da Felle-

ração.
xxx

No primeiro trime,.t!'p
do corrente ano, segundo
informaçõe.-; do Grupo de

E;;tudo da Indústria Auto
mobili.stica (GEIA), regis
trou-se lu:a produção de
23.261 veiculos automotores
de ft\briCnção nacional,
assim distribui dos: 8.391
caminhões e ônibus: 4.693
utilitario se camlnhõeJoj le
ves; e 4.813 Jiges.

XXX

Enlraram no PÔrtO (I"
R:o ce Janeiro, lias doi,.;

primeiros mêses do corren
te tmo. 672 emb:lrcações.
tias Qual,; 364 sob bandeil'H
estrangeira e 308 naeiona i.�
1281 de cabot.agem e 27 de
longo curso. Tôdas essa"
embarc:Jçõe.s apresental'am
um registro de 2.13�."V.7
toneladas, com U:1'. decrés
cimo ce 20.997 tOl1!:!la<lns
em relação a"O me."mo pe
riodo do ano anterior. A�

embarcaçÕes bl"asllelrn.�
contribuir:lm com 19.4',
(ia tonelagem to�ai, parti
ciPação não ultrapassada

i;':-'i"TI�����*i.�f'T-m���ii��;;';.�""':�!�';;"����;_ <1",

comento a

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



AGORA JÁ É FÁCIL
AOS SEmtORES

.

ENOE 11'rR6s - C'óNSTRUTO-
_ INSTALADORES - ELETRICISTAS

V. S. já não precisa mais iurar paredes - esbuj'ncnr
vigas de concreto armado - 0\1 qualquer problema em

atravessar vigas de ferro ou aço.

Para Instalar sanitários - revesttr com esqundrfns -

Instalar perstnnas ou decorar - cravar ,;uportp$ de- nuat

quer bitola uune-:n:
Ferramentas 1I1LI�T

r(..solve n u-ateuno em st"p;llllc!CJlI sem prl'd.�nl" .te I'FIOflfteS,
ou fll':lh:lllll'nlns

J)a F!Íllricll ao consurnltínr

Iurormncôes e domouxu-acõos.

CM'I'L G('I'(}!11mo Coelho IB f'nla 10

l�d .. toõo Alrredn fQuel'f'nt'ia 11011'1)

cntxn Pn-dü I �lfJ _ ]"Jf1l'i:'tniípollis
VI.�i{f' RI')/1 ('mnllrnml.�.�()

'lista da evolução da 'réc

cntca. Mas a evolucão da

'récntcn não poderá tnvc

'utr a vida?

A. Sei.Ta.-; Netto á nnerrerêncta de nevoei
ro-cumutnr com elevada
rtensroude óptica. entre ali

raios selares e a superfície
da 'ren-a. ua área do "Bol
são" da Ilha de Santa Oa
tartnn. E. igualmente, a

percentagem média de 95'";
fie Umidade Relativa nu

come será pesado IÍ vida

.iumana o adaptar-se eoru

eretamente ãs oror-rêncías
rtucts. Há, na atualidade,

algumas centenas de -bo

lhas acrotérrntcas" teu

grandes bolhas de ar extrc

.nnmcntc quentes, cuja ga

aeoaroaoe, por certo, difere
da gazeoxidade aunosrén
ca normal), produzindo
comportamentos íuustta

dos na baixa aemosréra.
Sua dissolução c a cstnbt

lizacão do campo contera
c.o levará, ao que se deduz,
.uguuins uczcnns de anos.

B que ocon-er'á, então. pa
ra. o futuro?
Esse!' fenômenos são evi

dentemente normais, ao

uue parece, do ponte de

ma do campo termobárico

local, os comportamentos
rerertdos se tornam,.. mais
e specijtccs e observáveis.

As emissões polares. que
s ão também cíclicas e o

bedecem ( ou melhor coe

etcctam até 3 anos passa
c'osj a ciclos rígidOS e cons

cantos. estão sofrendo, dós
de há algum tempo, resso
ná ncia quente, o que tem

provocado retardas e blo-·
oueíce de emissões básicas

por outras retardadas ao

.ongo de seu curso, ortgt
r-ando, assim, uma eompac
la maré Iria sobre o henus

tcrto-sut até a altura do

Trópico de Capricôrnio; e

missões frias que esbarram

em ressonâncias quentes e

estacionam: as mais eras

vezes essas emissões, assim

bloqueadas. ficam num ba

lanceio atê a dissolvência
sóbre determinada aren,

,FlohanÓpolls. a exemplo.
onde. o "Bolsão" imprime
movimento rotatório a es

sas ondas de emissão polar)
11rovocando altos fenôme

nos higl·ieos com base para

!IS ocorrências antes desel'i

Pneumosfcra. 'baixa at

ruosrora I, impede a oco r

rênctn útil na campo bto
rtsrco planetário. Assim, a

rnt ragum dos "trens-de on ,

(ia" luminosas solares nêo
.rcont ece no exato curso cs

caln r dentro do mar atmos

férico: a tnctoônctn uma

.era. básica i\. vida. estacio
na sobre um nivel de, ter
rnu-módto, 2.500 metros. Os

.rtntn "dtns escuros". de

agôsto e setembro. 1961.

tendem. o que é mais grave,
a continuar um largo ereto
cc 56 dias, cm unamcnte

ru-ejudlclais a vida. céece

( ponto de vista geometeo
I"OIi")gico. O Incompleto me

cantsmo da roto-csíntese.
c'uverá. então. ser suprido
pela luz «mareta da üunu

r ação eletrtcn ? Ê. não I"CS

ta dúvldn. a fundamental

sl-ernouva.

Por outro lado, o mee

-usnio do ctcrc-aníurtoo
carbónico tende a um esta
no semi-inercial. com agtu
unacões de etctrtctcreoe ga_
it.eoza, muito prejudicial.
ainda desde uma compre
.;nsfto geometeorológlca. ao

('omple::o biológico huma
no. e.�se gTUpO, rujo equilí
brio em atmosfera nonnal
� notável. mantem-se. nes
tes ·'dlas escnros'· ocorrcn

tes, muit.o lento. não per
mitindo :i. umid:1de. em sus

IJensão na baixa atmosfe

ra, o curso ciclico exigido.
}Jrovocando um cel·to ·'en

durecimento·' das molécu
las de ar. tornando-as mais

pesadas no mecanismo bio

ióg!co e, assim denslflca

das, originam um ar-ptlsa
t�o. mcnos assimlhi.vel ao

ristenll org:lnico. E o equi
i:b!"io, em micro-clima. sc

:·li possível todavi3. com pi
:has de clclo-meteoro-hl
groscópico?
No ··Bols[to'· de Ar Qucn-

1(!.' da Ilha de Santa Cnta

l·lna, cuja est.rutura geome
ICOI·ológlca repousa sóbre
,ove grupament.os en1isso
r.cs de nr-f]nente. nas colu
nas basóltic3S. que Ida Ir
:·adiam calaI·. hodiernamen
tt'., na ordem de 8" C. aci-

Nota 4/61. Não tem o-

corrido. dêsde o dia 28.
«c ngôsto. B16l, até agora.
dia. 25 de setembro. 1961,
em Plcrlanopolts, um com

portemcnto de falo-síntese

.ntegrn l e normal. devido

(1) _ "Dias e3CUI'0I.", n

qui. significam '·clia.� (te

baixa visibilidade e lumi-

1w.�icl(!.de selar: não sondo.

110is, "escuros" no si�ni
ficado de ausência tntat de

tua.VENDE·SE 2t-::!·12fl/O/1l1

1--- ---------,

I nUNLO_) I
I 0.<: pnr :s DUNLOP orcreccm qnnnd ide e rest-têncta. J
! RM"lllA DAS BTCICLBTAS _ tiea cons. M:lfr:., 1M I

1 - - - I

-UNIÃO CATARINENSE DE
ESTUDANTES
EDITAL

Lrna maquina de filmar de 8- mm marta

"eTC· , para 1"; m de filme marca jT·ancê::..
Ver e tratar a rua Santa Luzia, 25:) ou

pt'ln tcl. 35�O.

'PNEU c camuras de I

� qunltdade. só nUNLOP
I

_ Rainha dns Birlcll'�ns, I

( Rua: Conselhrll'O Mrtfrn,
rc.o 154.

RIO TAVARES
CAPELA: 1 DE PEDRA

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

CINECWBE DE FLORIANÓPOLIS' De conformidade com o l\l"L. 13 ela Constilui6to da

união Cntnrtnense dos estudantes, O Conselho C!(' Rept-e
scrnnnies. por nnnntmtdnde dt.:' seus membros, eonvor-u

parn os dias 27 e 28 do Corrente'! um conçreeso ertraorm
nál"io com a seguinte Ordem do Dia:

1 nevtsêo das Diretrizes trncndaa pelo Con�I·f'��O,
com rnlnoân ao Restaurante Universitário.

2 ASSUlltOS Gerais

}"Iorianópolis, 23 de'[�eLembl·O ele 1961

Fmncfsco MasteUa - p/Presidente

[,oll/"iJ)(I/.Pedm da Costa _ p/ Secl"l. <Ir EXj)NliN11P

progrnrnnçúo paro. setembro e outubro .de I!J/>i

['tA 25.!l "A TRAPAÇA" mr. teedencc Fl'!1ini
DrA 3.10 ·'ROMANCE NA rTALIA"
DIA 10.10 ··OS SETE SAMURAIS" crásstco Japonés
DlA 17.10 '·CRISTO PROrBIDO"
OrA 24 10 ·'ONDE A VmA C0"MF.CA"

GRANDES FESTEJOS: Na. Sra. Di!: FÂTIMA

E SÃO i.urz

P R O G H. A M A

DIA 30 DE SETEMBRO
-------.-----

As 20 horas: Novena Solellf'. Das 20 i:s 23 1101·as: Fogos
Leilôes - Churrascos _ Ga:etos _ Churrascos de' ca

IJ!"Ito gordo - Cnlabreza _ e"bidas _ Café com mistura.

DIA 1.° DE OUTUBR0 _ DOMINGO -_·-·-���-1)

�2��
""-.'.

PR OGRAMA DO MES
SETEMBRO

As 10 horas: Missa solene.
Essas ressonâncias quen

tes produzem, ao contflcto

rom as emissões pojares,
campos ocluidos de elevado

nivel tempestuoso, que es

rapam aos métodos comuns

de observação. E essas 0-

tlusões têm ocorrido nes

tes '·dias escuros". em mé

dia. duas vezes em cada 24

horas.

Procedentes do hemlslé

:·io norte. essas ressonân
cias qllcntes não obedecem

J ciclos regulares. portanto
�lftO são de ordem cósmica
t.; muito menos de ordem

g:eo1118teorológica natural

Só\nel,te � ciclos de blo

,nlCló·das emissões frias per
.11Hem estabelecer um ter

)l'o-médio para essas furt

'6es. que, do· ponto de vis
ta geometeorológico, são

,nmplexas e totalmente a-

As 14 hora,,: Sanl<t CI"I"n101 pelo EXlllO. e Rp.vlllo. SI·.

An'cbi!1po Mell"opolitano, D. J-laquim Doming-ues dc Oli

veira, com o ses·ulnte programr.:

R.eeepcão - Novena solene - Crismas (' Despedidas.
Durante todo o dia haverá. Café, com OH sem PlistUl"f1

- ChurraliCOS de re.�. dt' :min .. c dc ('abrito - ... �Hlbl·e7,'l
- leilões - bebidas.

Oferta de rendas ofere"·idn:-; pelas abnt>!!adas senhori
t3S e senhoras do Rio Tavare�. eximias rendeiras.

A renda será totahnente I·mpregada elil ampliar os

�erviços do Centro Social Stella Maris.

FESTEIROS: Sr. DcputadJ dr. Dib Cherem e E;o'\11:t.

Senhora Maria de Lurdes Cht:(€.l1l.

JUIZES. JUIZAS, MODOR�10S E MODORMAS: Exmas.

famBias do Rio Ta\·at"es e' arredol·es.

PATROCiNADORES E BE:J!FErTORES: Os amigos de

FlorianópOlis e os Cong-rcgad,).'; marianos.

CONDUÇAO: ônlb1ls sainrlo etefronte a ,-'atedral. As
7 horas - i's 11 l10ms - ,is 15 (' :.(.� 16 horas. Preço: CrS 30.00

S-ALVE MMtJl\

MINISTÉRIO DA MARINHA
COMANDO DO 5_0 DISTRITO NAVAL

Florianópolis - SC,
26 de !'.etembl"O dc 1961.

COMUNICADO N.o 019/1961
CONCURSO DE ADMlSSAO AO COLÉGIO NAVAL

Acham-Se a disposição dOoii interessados, na .�{'(1I' (lo

Comando do 5.0 Distrito Naval as)nstruções pam o rOI1-

CtlrsO de admissão ao Colégio Naval.

As Inscrições serão abcrta� no periodo eompl·pl'll(lIrll)
entre 2 de oulubro e 10 de novembro do eonente :til!).

Os intel'essados poderão comparecer a éste Cmll:Hl{lo,
.no horário ele 1200 as 1800 horas. de see;unda a s('xta-(f'lr,'l..

DIA 30 -

SorRJ!;E - DESFILE BANGü
--------------------------------

Radiacões Russas Atingirão, o Brasil
RIG-, 27' _ Cientistas do :informou não ter recebido

lnstitulo dc Doshl13tria �inda solicitação do Ha-

Jnarati para prestar escla

> ecimcntos sobre os efeito"S

])rovocados pelas últimas

f'.xplosões atom"icas sovleLi

{"as. Assim que reéebek'" tal

lõedido, co,!forme ud'uziu,
ultrará em entendimentos

com a Comissão Naclona\
de Encrgla Nuclenl", pois
;,té hoje não tratoU"de .lles
quizas desse genero.
Em meios meteoroll'lglcos

desta capital ponderou-se
hoje não se poder afirmar
com precisão se '·em no

"embro próximo as radia

ções c!as bombas sovIétI

cas atingirão o Brasil". A

flxação de tal prazo não

pode ser feita, porém é pro
vável {Jue as radiações atin
.iam realmente o hemisfério
sul numa determinada fai

xa de latitude, pois até n'a
Antartíca já se aetectaram

radiac;ões artificias de ex

PIOSõ!!S anteriore�. O q.ue,
(1corre, como afir"mou o me_

terologista Rubens Jun

queira Vilela, é que tais ra

diações, que parecem ser

fracas no hemisfério norte,
provavelmente atingirão
aquela faixa já em quantl
da.des muifo menores e di
luidas.

Nucle:ll· da Pontil'icla Uni

versidade Católica (padres
Thomas Lynch Cullcn, nor_
te-americano. Antonio A

maral Rosa. brasileiro. e

prof. Karl Heinz Jurgen
tcn, alemão) revelamm que
;·omente em novembro pró
Almo as rnellnç6es das bom

bas atomlcas russas atln

�irfto as camadas atmos

féricas sobl'e o Brasil.

SINDICATo. DOS CONTABII.ISTAS
DE FLORIANÓPOLIS

EDITAL DE CONVOCACÃO
Pt210 !l(·cscliLe edilal ficam eonvo(·ado� os se'nhór('s

A.�SO('jfldo.� dêsLe Sindicato. !lafa uma Asst'ml)l(.i:l Grr.'lt

Ex(ranrdil,úl·ia. n sel" rcaJizatIa, -a" pl'nnf'irn c'nlwnNH:fio.
às 16,00 hOl·a..� cIo dia 3() de seteml)ro p.f.. l' em spr,nndrl
convoc:1('ií.o ("om qualqucr numcl"O, âs ]/5.30 hO)"(l� do m"p -

mo dia, em sua sede social, à ma Trajano n." 11, 2.° rln

dar, ne.�ta Capital, com a seguinte:
ORDEM DO DIA

I. Eleição ela D�legacão àeslinada à r{'novarão no

têrço do Conselho Regi?naJ de Contabilidade;
2. Outros as.�untos de interesse geral.

Florianópolis, 24 de Setembro de I!)Gl
SINDICATO DOS CONTABILiSTAS DE FLORIANóPOLIS

Airlon PC/"l"one Machado - Presidente em eX('l'!·irlo

Leia RevistH J,uso-Brasileira
SEN ACIONt.L - NOVTOi\DE -

MAGNIFICA
(1 Venda o terc"'iro número

normais.

Ainda que. pelo curso

astronômico, as estações
do ano ocorreram ao cálcu- Embora reconhecendo
lo. não ocorrem, todavia, que se admite a permanen-
,orrespondentemente. j á ria geral das radiações a-

oentro da natureza. pela" 10micas 110 mesmo hemls-

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

EgrE� PREFEREM A·
GUARUJA'

menos desde o Trópico de

Capricórnio até ao polo
HuI. Não ha pois, natural
mente. estações do ano de-

feria em que são lançadas,
afirmaram que as atuais
nuvens radiativas das bom
l,as so\·ictlcas estiio sendo -

COMPROSELOS COMEMORATIVOS�jnidas a não ser pal·a os jogadas para o hemisfério
astrônomos. Os comportn-; sul, em vlrtudc cle um fe

me.ntos cósmieos estacio-p nOlTIeno ainda não escla
r.alS

r_ora.m.SUPla.nta.
dos

p�rl:'l
'·ecldO, porém ligado a tu!"

úeorrcnClaS locaIS planeta- .
bulencias atmosféricas que

!) ç��o�:�b:��o., ;�l:i:ers� I ���il::!:�,� n�\s r,�g\?e;:�:.l;qua-
fazem sentir como fenóme· O almirante Otaeilio Cu-
nos defmidos e deterrnim nha, presidente do Conse-
dos clclica e rigidamente. lho Nacional de Pesquisas,

• Cia. Johnson & Johnson do Brasil
• Colgate Palmolive
• Cia. Gessy Industrial

I • 'ela. Cervejaria Brahma
• eia. Industrial Farmacêutica
• D�stilaria 1\Iedellin
• Esso Brasileira de- Petróleo
• Ford Motor do Brasil
• Fábrica de Bicicletas Monark
• F:ibrica de Tecidos Tatuapr..
.' Gilette Safely Rasar Co of Brasil
• General Motors do Brasil
• Instituto Medicamenta Fontoura
• fndústria de Pneumáticos Firestone
• Laboratório Anakol
• Laboratórios Zambeletti
• Laboratório Phymatosan

\ • Laboratório Miles
• Leite de Colônia
• Laboratório Silva Araujo Roussel
• Martini
• Minâncora
• Maizena
• Pe-rfumaria Lopes
• Serviços Aéreos Cruzeiro do Sul

• S. A. Moinho Santista
• Philios do Brasil
• Toàd'y
• Tecidos e Artefatos Kali! Sêhbe
• Viação Aérea Rio Grandense {Varig)
• Vick F8.rmacêutica

Filatelista nrocura selos romemorativo ... do nl':1s11

Cfll·il1lbf1do.�, pagando CrS 70. - por 100 romlwo �pm-

pre e qUfllqller quantidade ofertas n.

H. BRILL

Rua..Max Schmmm, 36l
1"Es''tr1eit6; sY�.

-Ã�AAõESTüõÃNTEPõBru:-=AsSiS:-
Tli:NCIA Mli:DJCA _ ASSISTll:NCIA JURtOICA - APRO

XIMA-ÇAO DE EMPREGADOS COM EMPREGADORES
- SAO PROBLEMAS QUE O INSTITUTO D. PEDRO lr

PROCURA FACILITAR AOS NECESSITADOS. SEJA
VOCfl UM BENEMÉRITO DESTA OBRA ALTAMENTE

SOCIAL E HUMANíSTICA.

VENDE-SE
U�la caçamba FORD - ALEMAO, 1955 _ PRtÇ(]

t"JE OCASIJl..O ou TROCA-SE por carro pequeno.
-,,,ar,,, r-_a :.ião Vicente e Paula, 101.

AGRONóMICA, 30-9/(, CLUBE RECREATIVO 7 DE SETEMBRO
(Santo Antõnio de Lisbóa)

CAFEZINIIO, NAO!
CAPE �i�'O!

- - - - - - - - - - --I
DUNLOP 1

Os pneus DUNLOP oferecenl qualidade c resistêncIa. \
i RAlNHA DAS BICICLETAS _ Rna (;on5. Mafra, 154 \
1 - - - - - - - - - - -- - __ 1

RADIO ANITA GARIBALDI

Temos a. satisfação de convidar à V. S. e Exma. Fnmí�

lia, IXtra participarem de uma toirée que faremos reall'1.n.r
nOI:l s.'1lõcl; d�sta Sociedade, no próximo dia 30 do COl'ren-

te. I.�nb;).(lo), eO\11 inicio as 22,00 homs.
.

Instituto Histórico e Geográfico
de Santa Catarina

A RAINHA DAS BICICLE

TAS, ;l.lem de um comple
to se"i.yiço de refOI"lllas,
}::inturas, concertos, soldas,
conta também agora com

um perfeito serviço de

VVLCANIZAÇAO de pneus
e câmaras.

RUl�: COilselhelro Mafra,
ltj4.

apresenta ao,> domingos as 12 lloms o novo programa
RADiO REVISTA DOMINICAL. numa produção de
Mâ,.io Fprnande� Dias e apre8entação de Borges Filho

DIA 28 do corrente. às 20 horas, na sua sedc soClnl,
lUa Tenente Silveim, 60, (Casft de Santa Catarina,) reu

nir-se-á. o Instituto HistóricO) e Geogrifico de Sflnta
Catarina, em Assembléia Ger".l oara eleicão da Oiretol'la
e Comissões Permanentes, 'pa�·a -o biênio que cOl11pçarft 1\

J2 cip outuhro ]ll·óximo.

Ministério do Tra'ba'lho e Previdência
Social

Serviço de Alimentação da Previ-
.

dência Social
Delegacia Regional de Santa 'Catarina'

(ONCURSOS POBUCOS

"IMPRESSORA IDlgh�LO'''
-RJÚ)lO GUARUJA'--

DE FLORIANÓPOLIS.

_ D E-

QRIVALDO STUART & elA.

""I' 1'" ...,......

�®JP---'

CARIMBOS, ENCADf:RNAÇÕES
PERrElÇÃO E RAPIDf.Z.

\é
ZY.T-7 - Ondas Medias - 1:t40 Kilociclos - 5 Kw

ZYT-H-Ondas Curtas - 5975 KilocicJos - 10 Kw \:

A Delegacia Regional dQ S.1.l'S comunica aos interes·
sa<los que, até o dia 16 de oUÍ,ubro, às 17 horas, acham-se
abertas inscrições para os concursos de ATENDENTE e

SERVENTE, sendo que quaisquer esclarecimentos serão

prestados 110 horario de 14 às 17 homs,· à rua. Fl'anclseo
Tolentlno, 10 em Florianópolis,

/!"DGAR V. DEICHMANN
DELEGADO REGIONI'.L SUBSTITUTO

A Mil/DR POTÊNCIA RADIOFÓNICA
J)6, 9IINTA CATARINA '" f .... FONE 2511 ..........

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



CI,;UBE DOZE DE AGOSTO - DIA 6 DE OUTUBRO - SEGUNDA APRESENTAÇÃ ;1 ORQUESTRA Dr; TOBIAS TROISI E; SEUS VIOLINOS MM!C
ACOMPANHADOS PELO SOM MARAVILHOSO DO ORGAO ELtTRICO. MESAS NA SECRETARIA - CR$ 400,00.

VENDE·W
umn D1i'ü:-lefn Monark

trrnn Mesa

Um EsCovão.de zucerãr

Uma Máquína para "Lavar

Roupa
.

ver e'Tl:atal' it Rb:l'
F.f!tr.vr� Júnior, um
Neetn

Ê IMPOSSÍVE;L!!!

Conttnun sel}do nncínsa
mente aguat'drido o Desfi
le de Abcl'lilrn do;.: rr Jn
ecs Ah('l'�'Os de Santa ca

tnl'ina. Muft a, sl\l'prêsa

I Sim. é impossível alguém
I vender mais barato que
,
a Rnlnha das mctctetas,

I Run: conseuictro Mafra,
! N." I!H

LOTERIA . PERUANA
31 DE OUTUBRO 1961

1.0 Premio nprnx. Cr$ :!O.OOO,OOO. B!!!lp!1ê' inteiro apenas
Cr$ a.nno lncllH' lista de premtos via arpa, Maneie seu

cheque cm ('1'$ '.'10111'1' qualquer üanec no Bl'l1.�tL a' r" A.
-

� f ,I
-

UI
.ti MAS�EUlt.

@fM-AS _ -bar azes- uO ·18 1 "", ,"�:,'1lI' H'" LIMA p,-" -

::::::::2:�:':""'S
-CENTRO

Cine SM JOSÉ_
":"BA;p.ROS�

Cine GLÓiUAFONE: 3631f
n" 2 e 71/2 11.<:. (ESTREITO)

3.· e última. Semana
_ O enaíor espetáculo de todos os tem
pn.�r _ 0 mOle mai� ve:?es' premiado!
CIÚ'11']tOll HCston _ Jack Hawktns _

rravn H:u'a1'Qet - Stephen ;Soycl em
BEN HUR

'- Tflf'11ico!Ol' - Oâmera 65 -

as 7 1/2 e 9 1/4 11S.

JP1'ty l"ewls - mna Me1TiU _. em -

A CANOA FUROU

Censura : até 14 anos

Censura até 5 lHl'OS tine IMPÉRIO
CRSTREI'l'O) Fcnfo: :;2915

I! i •. ';'

Cjll,tl�l� ,I
�ONE: 34�

ás 5 - 7 3/4 - !) 1/2 hs.
John Sutton - Celeneh Cogla :_ em -

TUMULTO DE PAIXÕES
EastmanColor

Censura té IR anos

fls B 11:;1.

Jerr-y Lewis - Dina Merr-lll

A CANOA FUROU

Censura: até 14 anos
,

,*'""

CineROXY Cine RAJA (S. José)
FONE: 3435

ba� ••� hn�

Jo'hn autton _ Celeneh Costa _ em _ Mary Murphy:
TUMULTO DE PAIXõES'

EastnnanColor O POÇO DA PRRDIÇÁO
Censura: até taanos Censurn ; até 14 anos

(ine São José - Hoje ás 2 e 7 1/2 hs. la e Última Semant'

''I

TIUtHO PARA CORTINAS
UT,'J'RAS MODE1RNAS

Diretamente da Fábrica ao Consumidor

Rl\:1 Saldanha Marinho, li
telefnne 2041

13-]0/61

I -;;'U-;LO-;. o�n� q\� v� p� 2�-
- _:-:_-::.

i
J RAINHA.LASBIcrcLETAS-Rua: conaxrarre, 154 J
1---------- ----I

-i êm

!)oen\lJ� NgrVOSilS e Mentais -

rtngt:.Jtla - Comnlexo. _- Aiaaue. - Maál� _

I-roblem'tlco Atét1v� e aexü.l'
-, <

,

T"aZaraentO ;Iel� EletMcboQ1le �om ..ftN�I. _

I1imllnatp.rapia _ -cllhU0201(jr"lna _

- entroteraptA •

Pr.r-otel'ap1l.J
'.

Ot;.'pçAo do_ !I.I1qulltru _

ba. i'EBo.."'Y' JOÃO DE BORBA
DR, lOBa TAVÁRE� IRACm.u "

DR. IVAN RA_s'Z'OS DB A!iDllÁ!i.
'

CONSULTJ!.�: Da! 15, às 18 hG,raa-
.

-Itldeteço: Avenida �uro Ramos. 281
(Prece Etelvina I"llZ) ...:... Fon6 S7�5"

ADVOGADO
Dr. Cahiídio do

Àrríata(e SilV<1
Mal!:.lstradoapaserrr.ad.o.
Ad1)ocacla em GeraL

Isse. e Res.: Rua aatcaana
Ma:rlnho, 2 - apt.o 301

(esquina João Ptnto)

DR. HOLDEMARO;
DE-MEHliZEs

: conaultóffiJ:' .;;;.-gnQ iVfctor

�:;;��S�I!:��n::�r!:�
saraiva" 4.70._-iáif,reiliQ,

, b'ont:!:.- :13-22 W""'7�

.

Dra. EVA B-= �.
BICIltERDr. Hélio Freitas

Médico da Màlernl·
dada Garmela Dutra
DOENÇAS DE bENHORAS
PARTOS _ ClR\,;RQTA

CLtNICA GERAL
Of/das cu.rtas _

EletTD-cúauulaçflo

Mt:DICA
CUNlCA DE seNHORAS

E- CRIANÇAS
Atende d1âr1a.mçnte:
Das 14,00 às 18,00 horas
consultõr.c- Rua oet.
rearo Dem.oro, 1553

Estreito

Rua: Conselheiro Vafra,
ln'L

. Df� Walmor Zomet
\larcia

DI"ltJmad.fl Pela Faculdad8
Nac;f)'l'a� de Medicina da
IJnfve"rcidade do B'7asU

Ex-h�terno por concurso d!l.
Maternldade-EscolH. (Serv!·
ço ao r-ror, OeUI,'Y10 ltlr

rmgnes LIma). Ex�lntel':flu
nn fiervJ�t1 ee Clmrglfl (ln

ncemtar r,A,p,R.T.C. �o RIO

rie annetro. Mé!llco do :nOIl

pl'fjal ele Ca�Id8.de e <ii:'

M!\.tern1dade Dr. canos

corres,
PARTOS ...:. OPERAÇfjF:J
DuENQ-AS DE SENHORl\S

, - PA..�TO SEM DO1/, perfi
l1/_ér.c::!o pslco:proltlatfco

ClJD.ím1tórfo: Rua João Fin
to n. JI).� cca 16,[;U à.f
111,OO aorae. Atende com

:floràs
. márc"ÍWas. T?letou

::035 - Jrestdôncta: )'tu:!
Genera! Bttteneeurt n, Ul\

i PNEU e Cnmarae de I
I qualidade, só DUNLOP I
I - Rainha. das ntcíeretas, I
I Rua: oonseuieírc Mafra, I
I N.o 154. I

�Jàqanhar

j

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Não Deixe de Prestigiar Com Tua Presença a Realização Máxima da Temporada

II Jogos Abertos de Santa Catarina
•
•
•
,
•
ii
•

De 29 de Setembro a 8 de Outubro •
-' '-

, .
ATLETISMO - BASQUETEBOL - VOLBOL - CICLISMO - FUTEBOL DE SALÃO - TÊNIS - XADREZ - NATAÇÃO LOCAIS: ESTÁDIO DA FAC, ESTADlO DO.
14.° B. C, QUADRA DO LIRA TENIS UUBE, QUADRA DA FACULDADE DE DIREITO, SALÃO DO CLUBE DOZE, RUAS CEN-TRAIS (CICLISMO) PISCINA D�:

: ' 1 E. AA. MARINHEIRO �

--;;�;�----------p;;��g-';r-;d�-�-T;;,p�;�d�·-d�--V-;j;-d;-61:62€fil Boletim n. 46,
I ,Vidlória dOp VdeleiroJs da S"ha que bObtne as cinco pprimeiras colocações -,"tA rgonacuta", triPtu- �;:!f�:a�'b;i�::'� ;:I':'�-

/;,,//��-v:� a o por e ro e oão oares, o arco vitorioso - repa ratiYos com YIS as ao ampeona o ,"�'o:':������;" gerais rc-

d[ sm�\"
'

'Brasl'leiro de Sharpie LO) Pedro SEo"", e João
Rubens Santos deverá. I� IJ��

..
� Soares - Veleiros da Ilha

A senhorita. Vera Maria estar ausente dos li Jogos I a.J. rI,:"-:.l!J -=_� �_�
-

:;::_._

.' ealízou-se a regata de aber do late Clube, registrando- � barco Argonauta
Brauner de Menezes, Miss Abartos nas aisputas' de •• r -.. tura da temporada 1961/62, se uma vitória fácil da du- 2.0) Joaquim BeUo e AI-
Brasil, foi convidada cs- cícusmo. Porém, seu � patrocinada pelo Feedração pIa formada pelos irmãos mil' Soares _ Veleiros da
pecialmente Para panicl- mão, Saul, vencedor' da

_=-11_::----�'---,-I-==��ill-
.

I ':,1'i,J'--""IlL!l'1I
de Vela e Motor de Santa Pedro e João Soares, dois Ilha - barco Píridur-a

par dos II JogOS Abertos, preliminar III Volta ao Catarina, tendo por local a experientes velejadores per 3.0) Walmor Soares e 0:;-
O convite foi formulado a Morro, devere estar pre- baía sul de Florianôpolis. tencentes ao Veleiros da waldo I'ernandes _ verei-
sua mêe, uma vez que Ve- sente, correndQ por Floda- Os dois clubes de vela da Ilha. ros da Ilh<!- '- barco Pio-
ra encontra-se na zona n6:ilolis, cidade, o Veleiros da Ilha e A regata teve um trans- neiro
central do Brasil, Goiânia, o late Clube, estiveram prc- curse normal, apesar do dia 4.0) Oswaldo Nunes e AI-capital de Goláz. Para o Deverá chegar hOje, [un-, sentes com os seus barcos não estar completamente fredo HUmann _ Veleirosdesf11e de abertura Vera tamente com a delegação da classe sharpie, prestt- adequado para a prática da da Ilha _ barco Kon-Tiki

���a:áo b���:ntdc !��:;::: �l: !::��au'p�c�:��,or��� V i poderá ser'convocado para ���!� :0 fe���i:;Oe:��:�� ::�ã!�eCi��::�:,�: ;e�� 5.0\����.E��i::�I�â��al-menta, poderá estar pre- inclusive podem ser apre- nense. Também estiveram
sente

;�:�;d:I':: ;;.�, p;�ab�;: O .scretch bresíleiro em 6Q ?';I�I','o:i����g!�o'n:i'�I:'�d:':D:'C"�po��� HOJE O JULGAMENTO QUE PODERÁ
ce�t�a.loll�:-a;;za����s�� quetebol c voleibol. A.

;os c o�. Saul Oliveira, s;- TRANSFORMAR O� CERTAMt ESTADUALo axtremu canhoto Vi, Iecêc do Brasil em 1962, Ilho e Gessy estiverem. ....nl
. IpII Jogos Aberoos de Santa O sr. José Vicente Jú- ca�arinense, filho do sau- justamente no ano da Co- Perfeitas condições fibkas cretártc do mesmo Conse-

M' '1 U bCatarina, havia recebido nior, Diretor de Atlet.i!mo doso astro do passado, 'ct- pa do Muná�, quando ten- até 2. época da convocação lho, além do Comodoro da Inerasl X russanga nas arrastrês comunicações onctats de Federação Paulista, de- lo, e que há anos ccíecrõ- taremos reeditar o feito de e não surgirem outros que Federação, Prof. Cristaldo

d T b I�,��!:�Z��� y�.'�� !;;::�:�E:!���t::if.:: :��,t;��l �':.::�::o �;1 �!:,�',u�:�:��t::�;,:!� ;�i:��r,��i�:::�:������ ::;:E�:�;:,a�:to �:,:�!'�: Será reaífzadc hOj� ,,!i c���o dU'ante o Camp,o-

��r�:' ����:�: ��:i �:t�: estar(�ont��tir.:���.) as cotado para formar na se- ;��: ��;:il��O'E���, �;�:= da seleção. ��a�:le���:P�� s:I��Oec���� ;11�:Il:ea :Ce��:�:� aC�!:: ��!�' J�g:�: v����oscon:;�
rá amanhã, por volta fJas níão do Tribunal de J·us- corno sentenciará o T.J.D.

��,,��'��,,;�n:':;;a' :��:o MI·SS BraSI·1 S-o'mente no Ba·lle _ de Encerramento
g��ai���:O;��:�U�:da:::: :�:� ":'��al: ::�e��',;,,�:�

rihâ ao anoitecer, isto é, que julgará entre Os pro- seja dada ganho de causa
19 horas. Tõd� as delega- cessas que COnstam da ao Minerusil, deveràc ser
sões serão recepcionadJ.s pauta, o Intarpôsto pela realizados jOgoli entre MI-
na Rodoviária. A senhorita Vera Maria Abel'tos de Santa Catai-i- ração. Acontece que o en- Pelotas, não 11 encontrou, <lade respondidb que pro- Minerasil, contra o Urus- nerasn x Ferroviário, e o

Brauner de Menezes, que na, não eetarã part1Cipan- víado especial da CCO à pois a mais bela brasüeíra, vàvelmente para o baile de sangu, alegando que o clu- vencedor terá que enfl'en-
deveria vir até Florianôpo- do desta festa de ínaugu- cncontra-sc passeandO em encerramento das fes'Jvi- be foi declarado Campeão tal' o Marcilío Dias,_'pllrans, participar do Des!ile oiáz. TOdavia, o convite foi dades poderá estar pre- nrcttamente No processo o rui-rio de classificaçuo,
de Abertura dos· II Jogos feito, tendo a mãe da bel- sente. apresenlado a julgamento isso se fôr obl:iervado o

"" __ __ na noite de hoje, narra a critério anterior.

Venceram fácil rt�A1fA�� PROVÁVEL UM JÔGO DO AVAl :::���:�, d�:,::;:!���iI
os russos VOL��OL FEMININO: • tidas novas-e quase sem DOMINGO EM TUBARÃO �\�.����a��a:,st:�I���U P:���NA, 2.'. (UP) --:- A Releção de Florianópolis X c.xperiencia, a equipe Pa- Ao que nos informou al- realizaçjo do match lnter-

Uruao Sovietlca conqUIstou Seleção de Palhoça. lhocence deu insano traba- to mental' do Avai, o clu- municipal, seguir integra-
q.uatro titulos e ganhou Intensificando seus trei- ;ho 'as Floriallopolitanas, be possivelmente estará 9? por sua fôrça máxima.
fãcllment.c o Campeonato namentos para estréia ofi- que tiveram que se empe- atualldb domingo na clda-
Mundial de Levantamento clal nos 2.os Jogos Abertos nhai' a fundo para conse- -de de Tubado, a conviLe

C t Cde pêsos cOm um total de '-'oltaram a prellar no esta- guir a vitoria por 2x1. Apa- do Ferroviário, campeão , ampeona O a-42 ,pontos. rlio da FAC, na noite de se- leceralll com destaque Li- local. O clube "azzul'ta",.
d F t b IEm segundo fiCaram OS gunda feira, as equipes l'e- dia e Marlene no conjunto que Vell'!J de uma vitória rloca e u e o I

�;E�r�:,�:�;i��i.����� ��I����I:���:v�E�::�;n� �:i:::1!;i:��:q���,��: �;�:o :�o F:E�::::i�:d:';� si::Ode:,:t��,�lpc� ;��;:�
nia, 18, quinto Japão Fin- falta de uma jogadora de ia bem, Moema levantando :��11 s��n�n������� ,�<I;���landla com 9, sétimo Irã. maior altura na equipe de e Alva sacando e cortando Manéca tentará tuguesa acabou :;endo a8, e oitavo a Itália com 7, �oalhoça para cortar, já que muito bem. O 1.0 Set termi- quarta equiye eliminada
�:u��:oe� �l��m!r:t�: i:ss��:e:��d:���eA�=:I:�= �1�:14C�% �::�:�a��r2.��vi- novo recorde 110 turno de classificação
Ça com 4. :;im, com um sexteto de a- torla de Palhoça por 15x13, �:t��;:e:�:tor����c�e��

e no set final vlooria de hoje
I"polls por 15xll. As equipes
estiveram assim formadas:
FPOLIS: Llzete _ Maria
José - (Silvia) - Alva _

Rose - (Ivone) _ Aurea_
MoeJ.na.

PALHOÇA: Marlene - EU
zabeth - Ivanilda - Lidia
- Rit2. - Zenilde. Arbitra_
gem de Astl'ogildo SIlva e

João Carlos.

Os troféus Que estãrão
em -disputa, foram grava
<l.os dioreres alusivos aos II

Jogo:; .bertos, na ISTIcina
de FéIL'( ZagulnL Por falar
em trOféus, pOdemos afir
mar que serão expostos
numa das vitrines dó '1\\a
ga:zi,n Hoepcke.

A Remlngton Rund do
Brasil S.A., colaborando
com a Coml:;sâo Organi
zadora dos II JogOS Aber-
tos, vem de colocar a dis

Posição, qUatro máquinas
de eScrever, acompanhadas
de seus respectivos mate
riais nccessários. 'I'am'bém
um Mimiógrafo, foi colo
eado à dl::;posIÇão da eco,
Uma valiosa Colaboração.

ODr. Acaclo Garibaldl,
Secretário -da Secretária
de In:erior e Justiça, foI
escolhido convidado de
hOnra da Comissão Central
Organizadora doS II JogOS
Abertos.

�LOJAMENTO DAS DELEGAÇÕES AOS
II J060S NA NOVA ES(OLA

INDUSTRIAL
O sr. Delegado do- Mate

em Joinville, estara. pres.
�igiando com sua presen
ça as disputas dos Jogos
Abertos, oportunidade em
que mandará distribuir o

saboroso mate �elado,

\
Tõdas as delegações que

�lUrticiparão dos II Jogos
Abertos de Santa Catarina,
cujo inicio e,;ta marcado

jadas no novo prédiO da
Escola Industl'i3i, na Ave
nida Mauro Ramos, con

forme a relação abaixo:
para amanhã, ficarão alo-

Sala n. 1 - Capacidade:
40 pessoas - Delegação do
Blmnenau, com 30 pessoas.
Sala n. 2 _ Capacidade:

40 pessoas - Delegação de

JQÍnvUle, com 40 pessoas.
Sala n. 3 - Capacidade:

30 pessoas - Delegação de

Lajes, com 30 pessoas.
Sala n. 4 _ Capacidade:

30 pessoas - Delegação de
Pôroo UnIão, com 15 pes
soas.

SaJa n. 5 - Capacidade:
30 pessoas - Delegação de

Criciúma, com 15 pessoas.
Sala n. 8 _ Capacidade:

30 pessoas - Delegação de

Tubarão, com 13 pessoas.
Sala n. 9 - Capacidade:

30 pessoas - Delegação de

Jaraguá do Sul, com 25 pes
soas.

Sala n. 10 - capacidade:
30 pessoas - Delegação de

Joaçaba, com 15 pessoas.
Sala de Alfaiataria _

Capacidade: 60 P�!\!I _

Delegação de Brusquc, COtU

50 ycssoa$.

Sessenta e três
jogos

A Comi:lsão Central 01'
ganizadora, nestes últimos
dias que antecedeni -aO

Desfile de Abertura dos II
Jogos Abertos de Santa
Catarina, continua em 'in
tensa atividade, visando
agora, a confecção das di

Versas tabelas que deve
rão ser observadas Para a

marcha dos jogos. As ia
belas, a:'é o momento em
que redigiamos 'esta nota,
não haviam ficado pron-

'. (!Qllfll(fõ"rabé,; c qu
o,; jog-o,; alcançarão a sO
ma de 63.

Sabt!-se que a delegaçào
de Brusque será a malol'
entre as demais, apreSen
tando um ';;otal aproxima�
do de 50 atlétas. Em se

gundo lugar, aparece a ci

dade de Joillville COITh 40.
Seguem-se, Blumcnau e

Lajes com 30 cada. Jara
guá do Sul 'tontará com

25. São Bento 'dp Sul, Ita
jai e Joaçaba são os que

apresentam .menor núme

ro, somando ao todo 15

participantes.

VOLEI MASCULINO:
Seleção de Flol'ianôpolls 2 x

Seleção da Palhoça OSerão Yálidas as

permanentes da
ACESC

FUTEBOL SALãO:
Seleção de Palhoça 2 X

:::eleção de Florianópolis 1

COnfOrme fiCoU estabe
lecido na época em que
seriam observados os Jogos
pelos II JogOS Abertos de
Santa Catarina, as penna

nentes da Associação dos
Cronistas Esportivos de

Santa Ofttarina, seriam re
cOnheeklas pelos SenhOl'es

dh'etores da OCO. Os jo
gos foram transferidos,
porém a ·medida P. a deli':

bel'ação anterior da Co

m.issão Central Organiza
dora, continua de 'Pé. Por
tanto, todos Os nssociad'os
<la

-

AOESC que apr�enta
rem suas credenciais no

-J)ortAo n. 4 do Estâdto
Santa Catarina, terão li-

Osr. Aldo Peluso, Pre
sidente da Sub-Comissão

..

Portanlo, "julgamento
desta noite sera de grande
importância para o fUle
boI catarinense.

FUTEBOL PELO R'Á'DIO
Mais uma vez, enquanto /'.s equipes do Intcrior do

Estado disputam o titulo m5.ximo, proporcionando ao
público grandes espetáculos, nós da CapItal, clubes e

torcedores, contentamo-nos em escutar pelo radio as
suas disputas.

SÃO PAULO, 27 (VA) -

O nadador Manuel do"

Santos, que estabeleceu
nova marCa mundial para
o:; 100 metros nado livre,
qual'ta-felra última, no �o
de Janeiro, tentara. novo

recorde, desta vêz na .a'!;
tância de 50 metroS, livreS.
A ':'entativa sera levada

a efeito hoje, àil 17 horas,
na piscina da SE Palmei
ras. OutrOl:i nadadores
também tentarão superar
recorde:; na mesma opor
lunidade.

Nl10 nos surpreende muito f:starmo8 1l0valllcnte pas
sando domingos em branco.

No campeonato que passou, ainda tivemos alguns
jogos na Capital, graças à condição de campeão do Pau
la Ramo,�, entrando nas disputas finais.

No presente campeonato, uma partida apenas assis
tiu o público esportivo da Capital. E justamente aquela
em que o campeão da cidade se-despediu do cer�ame, no
melancólico zero a zero com o Renaux.

Entretanto, verdade seja -(hta, salvo Marcilio Dias e

Metropol, clubes que dispendem muitos cruzeiros com

seus times, de � consciência, nenhum outro, no momcn-
2, no Maracanã, entre to, possue condlçães de chegal' ao titulo máximo, a não
Botafogo e Flumincnse e a scr mesmo que aconteçam surpresas. ,

derrota do São Cristóvão E os mesmos finalistas, do (;ampeonato passado voi-
-.mte o Canto do Rio, em tarfio a decidir o titulo máximo.
Teixeira -de castro, por lOque causa admimção, é que, apôs tantos unos .sem
a O. Participarão, IJortall- projeção no cenário esportivo estadual, com um futebol
to, da etapa decisiva do desacreditado, tendo o Paula Ramos trazido para a Ca-

�:�I���iad�uan�:1��1:�, a� pltai o título de 1950, tivesselll os clubes da cidade se

equipes do BOtafogo, FI'f :��C�!�:d;o�a���;Sa:l��:�a�::�o t��:I�egq�:e:I�:n���
��:.g�a���oFl�:;!�n:: custou a conquistar.

São Cristóvão, ten-do sido Sabemos, e disto ninguém duvida, que a fôrça do no:;-

desclassificados, a Portu-
50 futebol esta no interior, em Criciúma, Joinville, Uajai,

guesa, o Cauto do Rio, o
Tubarão; pela convocação de <Itletas para o certame na�

Bonsucesso e o Madureira. cional tiramos tais conciusões.
.

CLASSIFICAÇÃO FINAl, O que fazem, entretanto. 0''; clubes interioranos para
Encenada a faSe êe elas

se destacarem tanto? Serão os treinadores? Não acredito

sifiCação, a situação dos nesta bipôtese. O que há, de certo, é que os clubes do in-

concorrentes, par pontos terlor, dotados de maiores recursos financeiros, contratam
perdidos, ficou sendo a

em outros centros esportiVOS, atietas capazes e que per-
seguinte: 1.0 Bot'afogo, 4; cebendo bons vencimentos e "bichos", ràpidamente se

2.0 Flamengo e Vasco, 8; tornam "estrelas".

4.0 -;- Bangú, 9; 5.0 _
Admira-nos que os responsáveis pelas nossas equipes,

América, Olaria e Flumi- hã tanoos anos, vendo os clubes do interior crescerem e

nense, 10; 8.° _ São Cris- triunfarem, cada qual tentando conquistar para si a he-
tóVão, 11. gemonla do futebol do Estado, não tenham se decidido
t>esclasslficado,.;;, POl'fu- em cortar de vez a trajetória brilhante destas equipes,

gueSa, Com 12, Canto do formando, também, esquadrões em condi
-

'sP\l-
io, Cõin"i3, Bonsucesso, tal' o titulo, à fiih de que, nos prÓXImos certamcs, Iiqu,em

����1'6; MaQureil'� 'J'��n t ,c�es l'j1!�\.����:l���OS \r��?;E�.��ifi� J�{��i����!�d�t,(
------.____�� �---:

- .

radeira, iniciada na quIn
ta-feira, com Vasco x Ola
ria (3 a O para o Vasco),
Bon:;ucesso x Madureira
(vitória do primeiro por
2 a '1), com PI'Osse'gUi
menta na sábado, com

Flamengo x América (2 a

2), foi completada na tar
de de domingo, quando se
verificou o empate -de 2 a

México quer ser

séde da (opa do
Mundo em 1970

OIDADE DO MÉXICO,
27 (UP) _ O México rei
terará seu pedido para Ser
a séde da Copa Mun-dlal de

1970, InfoIllllou Ignaeio
Gomez Ui"quita, vice-presl
-dente da FIFA, que em

barcOu esta tarde para

Londres, onde toma"
parte 11a reUnião <lo. con
selho da enUaade' que se

iniciou no dia de anteon
tem" (26). AcreSCentOu
que a Federação Mex1caha

��:t:l�Olg��ê{.�I�t�l com e�
'hlco para a l'e'àli(1mç[o-.dcs
ce importanto torneia.
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