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TEMPO - Me!eorológico
csuuese do Boletim' oeometeoi otoatco, de
A . .il::/XAS NET1·U. vó.li([a atê ás 23,18 lu. do

I
dia 10 de vutuaro 1961

. FRENTE FRIA: Negativo; PRESSAO ATMC5FÉ
RICA MEDIA: 1027.2 mb: TEMPERATURA ME-I

I OlA: 24.5'JC; UMIDADE RELATIVA MEDIA: 84%: f

PLUVIOSIDADE: 25 mms : NegativO/12.5 rnms: INe(ntivo/Grupos chuvas muito espessos ate

0.31t mms. nas margens do "BÓISão'���.

do regimeEsta semana a cartada decisl��': '�onsolidaçãO
tão ameaçados pela jurts
prurtàncín do Supremo
Tribunal ou tornarão a re-

BRAStLIA, 9 (V.A.) - O Gabinete coruecarà esta se

mana :l certada decísíve pnru a sua c'JUsoJidaeao. Duns

rrentcs serão aber-tas no Parlamento, I) _ Pedido de

delegac;}') de poderes para a reaneaca r de varias rejor
mas. inc. ucrvc :J. rerormn admlnístraurç, . -i!) _ Acelera
çuo das reformas de base que darão ;) "tonus" e a capa
rídadc -tc realização do novo regtme.
Entre as reformas, avul- administrativa, enquanto o

ta pela sua importancla, a Congresso se encarregará
reforma agrarta. O Gabl- oe proceder a modificação
nete avançará na parte do aspecto formal e legal.

Em outras pnlavrns: a re

forma agrada 'deverá a

barcar um conjunto de fa

tores, coneutmndc-se uiu
todo, Exemplo: enquanto o

congresso dará andamen

to ao projeto JOfflly, Pql
duto do trabalho de uma

comissão especial (poden
do ou não receber emen

(las restritivas ou substt-

tuttvas) , o axecuuvo pro

cederá ao desmembra

mento da Carteira de Cre

dito Agrícola do Banco do

Brasil e solicitará urgen
da para a criação do Ban

co Rural, antes mesmo da

efetivação de uma outra

providencia, a reforma

bancaria.

O ministro do Trabalho,

SECRETARIO DO GEIA MANifESTA-SE SOBRE A QUALIDADE DOS AUTOMÓ
VEIS BRASILEIROS

Examinou o Sr. Sidney A. Latini as Condições Ap resentadas Pelos
Carros "Aero·Villys" ao Atingirem 100 Mil Quilômetros

euros produzidos 110 Br:h:l,
com mí!.teria prima e na)

de obra nacionais, já se

podem incluir entre (JS

melhores r utomóveís ('J

mundo. Est.amos a�sistin'l.,
hoje ;:: urna nutênice
"Festa da QualidadJ",
pois os "Aero-,\Vi1lys" -s

tão dandO prova de C�\'.)

lente eficiência, nas estra

das'! cidades do Br.i c},
como o comnrova . :Ida a

frota e-r- servic-, inh\1c�

rupto cesta nmprusa".

o Sr. Siancy 11, Laltni ao nrestar declarações â imprensa sàb lt (juttlidad>j dos
velculos brasileiros.

lOS!'. Sidney A), LatiJli.
Secretário Executivo. tIo
Geia, em sua e,;tada em

São PaUlo, dedicou parte
ce suas. a�ivttiades ao eXIl

me das condições que apre
sentam automóveis nacio'
nal:;, �o atingil'em 100.000

::::�::�:�::,Y::�;�; Repatriação continua no�:�:s, �:,,�,::Oe,s;.n��:; Eg"lt·o e o'a S.·r".aPOSSUi uma frota d� 68

�ecrelário
,convidado Para

IParaninfo
Esteve no Gabinete do

Secretário de. Educação e

Cultura, Jornalista Mar' i .

nho CalJado Júnior, a
turma de formando,; do
Curso NOt'mal Regional do
Grupo Escolar Getúlio
Varga,;, tio Bairro do Saco
dos Limões. a fim de COn
vidar SUa Exeia. Pal'a Pa-

raninfo da Turma de 61
Na 'Oportunidade, o orado,:
da turma, ao formular o

Convite ao Secretarl.o, dis
se se sentir bastante a

vOntade para justiflear li

el:lcolha, pOi":lUanto o:> II'

tuais estudante:- viram e',1

Mal'tinho CalJado Jl'l.n·i�:-,
o verdadeiro amigo 'Ia
classe, o qUe tcm delnOll'i
trado através da SUa aç"llJ
a frellte dos c'.e:-;tlnos da
educação baITigu-\,erIJe.
O Secretaria, e,11 ;;c�ui

da, agradeceu as palavl':,;;
elogiosafl a êle dirigida e

o convite, dizendo se �en'

tir satb"feito pela \lItitj,l
ção da escolha para Pai'd
ninfa da Turma de 61. As
festivIdades de fot'nlatl,;ra
do cEado Curso, e!olão pro'
gramadas para '() dln 9 de
dezembl"O,

CAIRO, ) (FP) - Foram sabndo repat.riados da flj
lIa 1.500 eglpcios, anunciou o ciarlo "AI Anram", De seu

lado, 800 sirlos regressaram do Egito a Damasco,
DAMASCO, 9 (FP) O novo Estado sírio foi reconhe

o.;:do pela União Sovietica, Chcco,Slovaquia, POlonia, Hun
g: ia, Bulg:lria e Alemanha O!'iertal, aguardando-se o

eminente reconhecimento por parte dos demais Estados
socialistas, segundo se anunciou ontem oficlahnente "es
i.a capital
RIAD (Arabia Saudita),

i) (FP) - O governo da

Ambia Saudita reconheceu
Co regime do ptesiden�
!{uzbari.

DAMASCO, 9 (FP) -

Um serviço encarregado
de estudar as queixas que
os cidadãos sírios formu
larem eventualmente con-

veiculas "Aero-Will)'s", do";
quais cerca de 2 «6lenaii
já fltingiram 'Os 100 111H

quilometras, sem abertll':'a
do motor.
Nes$a oportunidade, p�

)Prefeilo de
,Pôrto União
(na P. Militar

Esteve em visita de cor

tezlu à Policia Militar do
Estado, o Sellhor S:liu� ..

tlano Costa Júnior, P�2
feito Municipal da prc ..

gressis!a cidade de Porto
União, o qUal mant-:!ve
com o Coronel Lara Rib.:t,;.
comandante' GerHI, '.lma

longa e agr'8.dável pales'
tra, sendo abordados )".
!'untos que 'dizem respeito
a instalação de uma Com..

panhia de Polícia, naqu{"la
cidade,

rantê autoridades l' jor'l't
lista,;. o Si'. Sidne�' A. L·I·
tini, solicitado a se mani
.testar pela ImprensHI dt!
clarou: ';Oom orgUlho, �,c.r

-demos proc!hmar que 'lei'

tra as adminislrações (;; os

funcionarias do desap,lre
eido sirlo-egipeio {RAUl,
foi criado no MJnisterio do
Interior de Damasco,

CAIRO, 9 (FPl - A re-

r.uncia dos ministros sí
rios, m�mbros do desapa

\ recido gabinete sirio-eglp
cio (RAU) foi entregue
cntelll ao presidente Ga
mai Abdel Nasser, pelo
vice-presidente NUl'eddine
Khahal!. 'Ao mesmo tem�

° deputado estadual, .,;'

Fr.i·abuJini Junior, orcscu

te a vjstta do secreta 010

Executivo co GEIA, con

gratulou�::;c com o sr. Luiz
Palma, (lirctor do Expr' ''''0
Luxo, Pela sua confhl!1\.:il
na cap-aCidal1e ela indu.�ti'i:t
nacional, adotando cnr�·'.),;

brasileiros para sua frota c

com ... Willys-Qver1alHj (,O

.Brasil. pele seu alto -pa
(IrJ.o dc qualid�1", i

O .sr. Luiz Palma iI.�:õ1'·t
deccu a visita .(las a,u'b;!l
dades c da imprcp.,;a!'
-t..�afirmou Os magnít�C'lS
rel;lultados que vem ob';f-r

vando com os carros b�f,

slleiros.

1'0 que apresentamos res

pCltosamente a nossa de-
1lllss.lQ - declaram na

nota oficial - desejamos
expressar todo nosso !:l.gra
t;ecimento ao presidente
Nasser pela absoluta con

fiança etn n'ós deposita-
da".
Nenhuma resposta ofi

cial foi publicada atê ago
ra no Cairo acerca da re

l;lUneia dos 14 ministros
sírios e do vice-presidente
I-'crraj, que int.egravam o

rabinetc cúmpost-o por 48
membros. Pode-se dizer.
não obstante, que a :r.:les

ma será aceita. Recorda-se
que o presidente Nasser
:euniu na ultima quinta
:eira todos os ministros si4
rios para anunciar-lhes
�ua intenção de reconhc�
cer o novo regime de Da-

Franco Montara, por sua

vez cst á comprometido em

iniciar o processo da stn

ctcanaecão rural. São pro
vidoncías que, reunidas,

!��;:�E����:,��{����� Uns presos outros foragidosminto para exploração da-

cueta. A realização das re- Um dos Assaltantes do Banco do Brasil de Erechim!�rmas de base é entendi-

��enCt�m;araai::O�e�ap;i��
I

Condenado em Sànta Catafina �:��i�s. v���IMU��!le:Ugl�
doto do regime paricmen- PORTO ALEGRE, 9 _ 'rres membros da quadrfha �:;l'i�ne�;�S��d;�g�:c�;:�
;1:���:d:S e��r:�:e::a. d� ���s;::����: f�lg��e::i;t��, ��.:��_:: BJ:S!�iO��I��eücP�iil� dia da Delegacia de Poli-

lCb'��n,�'o' .doOcSo.Dço,pudtaodOG'abe:� cardo Mcjias e dos peruanos -Pancho' c "Salomão". Es- ���.i::S P:::�o Ale:I�:�im��,. ", te ultimo, cujas impressões digitais n oclicla encontrou

uete. cuja medida de pen- na caixa forte do Banco, já assaltara um estabctectmen- mente transferidos para

sarnento político repre- te' bancarto no jzextco.
senta. A aprovação dos

Os três Iugtram. prova-
projetos de base é, para a

vclmente, para algum pais
Câmara, igualmente o tns-

da Amertca do Sul, com !J
trumento para ,fugir às

milhões de cruzeiros. A

pressões sobre o orçamen- INTERPOL foi solicitada
to que está voltando ata-

,1 colaborar na sua captu-
balhoadamente com um (

ra

deflclt, estimado, até age-
'

::;,Z;.' ��o q�:h�:S ,�:,�;u� Um Brasileiro Médico do Mundo
-erorma agrarla, o minis-

tro da AgrIcultura man

tiara à câmara mansa

aeru pedindo a reforma da

Constituição, pois a pre-

Concurso para
provimento de
cátedras

Conforme já noticiamos

roiam constituidas ati co

missões julgadoras dos

Concursos para o provi
monto das oútcdras de Di

·.eito ConsLit.úcional e Di

-etto Civil lia Fgtccldade
ete DlreitQ da Universidade
dc snl1(a�D,tarlna.O Prof ar Josê MU!!hoz

de' Mcllo que f:\7.1n parte
c'a Comissão Julgadora de

Direito Constitucional, im

possibilitado de compare

ccr, foi substituido pelo
ProCessar Antônio Jose Cor

ceiro, Catedrá.tico da Fa

culdade de Direito de São

Luiz do Maranhão.
Dr, Tclmo Vieira 'Ribei

: o, llust.re advogado e Pro

lessor que ha baslante

tempo vem prestando gran
(.c colaboração ao ensino

Juridlco e� Cata

rina como Livre Docente
em nossa Faculdade de

!"it'elto e�â inscrito no

concurso para a ob\enção
(la Cátedra de Direito
Constitucional.
NO Concurso de DireIto

Civil estão inScritos os

Profes.':Orcs Aldo Avila da

Luz, Edmundo Acácio M04

: eira c o Dr, Dalmo Bastos

e Silva, Os dois primeiros
conceituados juristas que
vem se destacando como

Professores em nossa tradi
danaI instituição de ensi

no superior e o Dr. Dúlmo

Bastos Silva, Integro '} jo�
'em Magistrado de reco

,ahecida cultura juridlca.
Os concursos serão ini

ciados dia 24 do correntc

o Dr. M. G. C.tnd.• n, O Dr. M. G. Cand:-u ;;(1.., A União Cati!rinense de

Diretor.-Geral da Or:!'!,j! ccu no Estado do Uh e é E/>;tudantes está. com'loa'l
z;!ção Munú1al da SaÚr!c. DiretOl' Gel'al da O:flüa ,lo a::; autoridades

.......
ao,; t'�

recebeu o titulo de D.)utor ção Mundial da Saf!(�,� �ICS- tudantes, e as pe,;sOa:; iu

em Direi\o, HONORl:;; de 1953. Em 1952 1953 o leres.�adas pnm OS deb�W'.�

�����' Ha��her P��si�II�:.I:le cupou r.' cargo (!e Sub i�eh�;ItSre��iz���� ��j�J�;�
tai, da Uni\'ersidndf!, t)," �ir�:i�:' pd;;, :l�:l:i�I;��, ��. ��:np���:it�S�:ld�a����a-:�:�el"i��b�� D�o ��:���:� eritório Regiol1"ll ({,l (.',1'.18_

Os debates vel'Harão .�()

são lhe feita� as ,�e.gtl!!l
pum a� A.mel'jcas, bl'c problemas da ... dl'li

tcs referênci;ls: l1istração munjCipnl.
"MARCOLINO (TOME:;

��:,��,�ç�h�����;.l ::�_I.. ��ISaudc. Nestes tempoJ, Ull • J ••_ __�_
que as c�n�unicHções �ll -1 ! f:.i!i•Q�:

��:�::iH;����:�:l��ot� Cl�.?� � _ y .._ ___ -:-
j

�:m:���ed�fI a (1�:n�:f1;.I:� �omo �r�:fo vinculado, por livre delibe.r�ção, a um

ob�a do Dr. Can(httl -:0:' p'n'tldo pohtleo, temos dado cobertura politICa ao atual

titui um teS�.)munho ,dell- "overno. Etisa cobertura politica, :,m função da at�tl1de
t�dGr' c:a potencl;l!'''.l!le/ !.Clitl?fI do jornal, é sim!)les deloorrencia. Ato espont::meo,

infinita que existe. pura � I a�Ulto.

A coberlura adminislratil;a do go"êrno, é do interéssc
do govel'llo. ti; publicidade da C!ue \:i'lem todos OS órgãos
de imprensa, normalmente, honestamente. O que recepe
mos cios Cofres públicos COlTesponde à publicidade aàmi-
1listratilla que di�ulgalllos dos 'Iários setores do govcrllo.

E, se'11 medo cle contestaçi,o .digna de consideraçi'lr.
podemos afirmar que as publh;ações fetiasl se CObl'Rda�
no !}t'eço de tubelo., exigiriam l�agamcnto muito mais ele
vado, [a� à g'igantesca elevação de todo o material de
imprensa. nes�es útimos meses. O papel, para citar, Hlhiu
de CrS N,OO Ilor qullo. a Cr$ 22,00. depois a CrS 46,00 ate o

preço atual de Cr$ 52,00.
x x x

Fomos um jornal que sempre !lrOtiperou durautc: 0.

Ilnos que fez oposição, no Estado. E que do go"crno fed,'
ral, tirante mela duzia de editais de departamentos \la

danais. nadü publicou como matéria paga.
x x x

O to.')ele de aludir ao assunto. com reticências e 1ll'1�

valecer os dispositivos de

desapropriação da Lena,
os projetos em debate es-

o be:r.. na e.�t�·eita ill�c!'

dependencia humanl. �ou

a direçâ,)' do Dr. C,lltt';_, I.
aS' nacões do mundo,

novas e antigas, tem ; m

plial!o e diversificae} d:n

colaboração no caJU!).) da,
ciênci:!s (�e sande. UI' '1�·I:.

mente. vem o 'Dr. C.111r!: '1

contribuindo para r{N(�l' 'l.

deterioração dos ,:;�,'\'i(:l)'

médicos e �anitârio.; do
CongO, re.'lultante de JJru�

ca mUdanç:.H politica: j:!1t:

visão agrar ía tão onerosa
que a impossibllltaru
prn tica.

Eruc'him.
OS DETIDGS A oouctc r-credita que o

plano do assalto tenha si

do feito por Artur Ccqull-

Os ladrões cuja prtsào a

I;olieia desta Capital anun

ctou ontem são Artur Co

qulllard, cx-runcronano
da agunctn bancaria nssat

tnda, Walter 'r'rtncadc

Jàrd. com o auxífío de Re-

noir Viet, residente em

Erechim, que funcionou

COlHO erememo de li'!l:ação.
fornecendo aos demais

membros da qundi ilha va

r.osas ínronnacêcs para o

assalto.
.',l{ _ O"assaltante Ar-

t ur Coquilard. por tenta-

tivu à!t.. esicnonaio. nu La

'I una, foi condenado a 2

;; nos e um mês de rt-ctu

tão,
Seu companheiro de

aventura Evítdo BaruOSQ
Alvarenga recebeu a mcs

.11:). pena Um terceiro,
'Paulo Antonio Ferczin foi

absolvido, havendo apela
rão, ainda não [ulgndn.
muito embora date de \!)55.

NA U.C:E.
Debates Sobre
Problemas

I :Municipais

Condecorado o Presidente do 1 J.

Ça,; a seuS superiore'i (I'll.f!s

administratiVOS, ;;U!l I":)
"erblal afabilidade e SU:l;;

extraordinarias quali Jll h"
pessoais de tiei'cnidad{ 'e
energia, granjeou a ('J\ lidas, partiu de uma emis:mr.'l quc durante o úllimo '!'
�ideração geral, tatlil) pa-

I Vêl no ude.1ista foi regiamente paga pelo erário paril �t'.
1'11 ele como para ,;e�.., (O' I zer a cob�\'tura politica. Foi paga para inclusive Dan ia-

laboradores: num pais t"
;o;cr a c.obertura da UDN. E uara ofendf:r e injuriar a 000-

lado de "nlmositlaole .. ;. S" sição..
- .

te 6\to notavel, qliC S'! di- Tudo isso o TesoUl'o vagava. Generosamente. A p;'1
ferencia das reali:;-;,t1;Ô" disso, os favorecidos valiam-se ainda do governo para :l.
diari.as do Dr. Canda\! ú.'; t'onc01'ré'lIcic� desleal ..

ca:rl nte por sUas l'ePI;'\!lIS

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



SOLfAS
Gabinete do Prímeíro Ministro Tancre_
do Neves. O referido documento é de a1l
toria do dellUütdo Aurélio Viana, que
disse à imprensa; "embora sabedor de
Que nào conseguirei número suliclente de
assl1w�1lTas para derrubar o Gabinete, já
C(J/lt.Q com inumeras", e que, "o principal
eteíto da medida, é mostrar que cxj..�te
no »ortcmento um movimento ele onc
,\"f('ã'J."
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v covecmence), Sociais
l. _Jc7\�U{��.

F011tes secretas elo corpo de -prctcs
sares da Faculdaelc de Filosofia, infor
maram ao co/1tllisla, que já,'descobriram
a m(meirtt etícaz para acabar com a jol
ga das tacas c dos cerczcs que alldam

infestando os 1ardins daquela casa dG
ensina.

--0-_Vi/lia mu-a Brasil.ia O DI'. David
Fun-eíra Lima; onde nu Novacap nssumi
rá f)(ll"Unte. o Minl�tro da Educação, Sr

"\ Olivejl"ll Brito, o CIlI·gO ce Diretor da
Universidade de ctretto de ganta Cata
rina.

Fcstejou () seU 14.° anivcrsúrío o

broflnh., Ligia. filha do casa l :;1". ';1'. D:'.
Oilbm-to Guerreiro da Fonseca.

• Adiantara}n ainda, çue deverá ser

ministrada torte «cse de veneno n« gra
ma, a fim de çne os donos zcs anill/ftis

Num gostoso bllte-papo nb Bcir tomem (!-- Hevida ronrpustur« e não dei-

do Quel"ên('in Palace. o colunbta anotou xem mais as inocentes pastarc�n nc tom-

Senhor Gnldino 'J. Len sf comentnva �"U
bem inocentes grama.

ap.u-tnmonto na cidade e'e CU1·itlbn, �C' Rt(r(t cola1J(Har com os animais, pedi-
nhar Robr-rto Luz dizendo dos tantos te- 1lIOS (1·1$ leitores ouc avisem aos d071o.�.
lefol1cmo.s que recebe por dla, Dr. Mau- . da a(jui denu1)ciada trama sinistra.

rido Reis falava,de suns ocunacõcs nJ -- 0--
ndvccacin, Jair Horrns (n�cutill Sobre A imprensa ('ariíJca informou a de-

desenhos, José Cu rlos P;:dm vteu-n, re- nnssõo (lo Prof. jurcnulir Lodi, ex-Diretor
cêm-cheg:ldo de São Paulo comCn'ou c dI' Ensino do IIIF:C, one oc1tpava o cárço
que viu. George !.Iberto Peixoto, falava hei 20 anos. O �e1t snbsti!lIto foi o rrotee-
sõbl'C um a�flunto já basbnnje comenta· sor üSL'aldo 1'rIrJUe!ro. O pro/. Lad!, fDi
do.. um (/os 1Jalu(!rtes pam a efetivação da

U11iz'ersidade de Santa C{(farinu,
-0--

Tramj�a pelos corredores ([a Cãlllaru
Federal, u1IIa ",ação fie descolifiá.nça ao

O BI"a.ç1l conta, de ((cOrda cOm o cen

so de j.%O, com 70.528.625 Iwhita71tes, el1.
tre neos e vooree, entre maçros e flor
dos, entre alguns que selo lJeneficamell
te nroteeiaos l,ela nossa -nuuca socinl e

.

econômica, e ontros, aesproteotaos. Que
ga1l1wm II/al, e outros ainda oue ri1'c1n
,,,,,is 110 nordeste, e só esteio esperandn (t

ESPFRANÇA pnra 11tlO serem elt�('rrad(J.�

2 Trinta.e c-uco flnoS resteíou o

Lira Tenis Clube, com .�untuoso baUe de

gala; qUílU(lo foram apresenlndn-, 11 f:O

cledade, Debutanjes do Clubp dn Co
ttnn. Reuniu o mundo social para aplnu
<IiI' as manlnns-mocns {lUC faxinm er-n

"Dcbut" e levar à nova Diretoria do clu
be em roce. cumpl·imeytos pel» ,gl'ande
promuçf.jo.

1U/.� natas COmlt71S.

--0--

Temos a gratrt notici(! ele (fite o livro ([o
escritor conterrâneo A/miro Caldeira. a

despeito lIa pessimismo tie (l1{/ul1.�, (jlH! foi
edilado pela GLOBO, para (I "Colcçlio
Cata1le1lto", df!Verá e:>tar em brelle nas

bancas desta Capital e do País. "Roca-
7IIurnnha" é o liame da obra, ';baseodu.
em f(!los históricos (jue determiuaram (/

colonização do extremo sflZ do BmRil".

3 O colunbta Dino A!meid,l da So-
Ciedade de Curitiba. cirC'llou em nossa

cidade. O r.lscuUdo colunista soCial, foi

hóspede oficiai tio ·Querenci;l 1?tllace Ho
tel.

10 Também' ° Jovcm Sr. Ublra\n'l
Bl·nndão. figura na.' diretoria do Lira T···
Jlis Clube.l

II
I

- --'-------_.__ ._--�.- ..._-

dellp",,,��;�::�,�:�,:i�e;:��:;�te;� �O:;��.;,: .Os venCedores do II" '(pncur-XJnla ohlnta·!'C1J"[l. o DCOnlef'llllclltt) sem

���'��:,�J�� ����e�:::nda P,l"" ,mn

so de Robustez Infantil

4 O Dr. Prl�cO Parabo e scnl1nra,
jantavam na reslnurunte do Quercncia'

l'alace.
,

,
5 Terminaram o" Jogos Ab.crtos de

Santa Cntnrina. Florianópolis recebeu o

troféu "Govêrno do Estado". Ao ilu.�tre

[:("put:tdo wal�mar S:liles, Diretor do"
II JogoS Abertos de Santa Catarina os

nllSsOs cumprimentos·

Em nO",,:1 cidade, o cn:::al SI'. P12 Com a panicip,\<'ão de
37 craill('as, renlizOlh;e
dOiringo último, nos .�alüe--;
do Clube G rle Janeiro. o

II Concur.�tt de Robust"z
Infilll.il, patroclnalla pelo
Rotary Clube th E�tJ"eij,l\.

A Comis"flo JU!;'>/lr.ora
(!ue. <!sl-eve constituida pe
lo.� D!"!<. Alvaro de Carva
lho, Armando Valerio (li!

Assis e Eva Schweidsoll
Bi('h:>te1", a!lós o exame

minurioso c1.e tôdn" .IS

Criallça .. in::critas, dechr
rnu \'�I1('edOr,,;1 H� �egu!n-
te!;:

'

e Maria lel:l Meira. 1 .�[H)

e 5 me"es. Pc.�o; 17 q·li�t).�
e 500 gram;\s. Altura; !li
cms

2.0 lugar: AliCe - fil!l3.
de Sobro lzu:t'j (' N<li�(c

GompS lzumi. 2 anO.q. Pê
so; 15 (·uiJos e 300 gl·nm·ls.
Altura: 99 cms.

lha (le Romeu Drnnco 01;'

lnyt e Emília de Agt'jnr
Delayti. 1 a no' e 2 me.�",";;.
PêflO: 12 QullGfI b 70 grn
mn;:. Altura.: 86 cms.

5.° lugar: Myrlam _ 1";.
lha de Nil.on M.llthí'uS P

Mi'·iam Cocfho Matheus. 1

ano le 5 _':ése<;. Pêso: 11

quilos c 300 gramas. Altu

rl\: !lI çms.
6.0 lugar: Luiz _ filho

de Jo::é Alfl·e·lo Perei"·\ E'

Nele:"! <Ie Souza Pereir". 1

ano c 5 m(,,;c!;, Pêso: 14

qujlo..; ü 200 "r.'1mas. :\lIll- j
1'<1: 95 cm�.

13 All:'t Maria Mendonc;l reeE'pcio-
nará cOllvidacl:ls. pxt·a sUa res\.'1 ele 15

nno� na. próxima (Iuinta�fei\"a.

6 Lenillha Bauer, umA d!l.� �Cllho"
ritn!l mnis elegan:es do Estado,. cil','�!
lando em nossa cidade.

7 Bu.�t:{nte apr('clado o custo':o
vestido 111\ debutanLe Belltriz Baltisto!',!.

elU l'enda francesa. beJi�sima confccçf,o
ti:! senhora 01:a Mar:·a.

PENSAMENTO: A �er.UleZa é a pri
meira vaidade. oUe :1 natureza llO" in�
pil·a.

3.° lugar: Luiz _ filho
de Luiz Carlos Ribeiro e

Valquiria Cill':>�S Ri»c;Jro.
] ano (' 10 mêse.�. p .. Sr,:
15 OUil:'s'e 400 gramaS. Aj
lura: !I3cms.

4.0 Jugar; Sandra - ri-

-_-_._-----.'--
-

-Rotary -Cíube-do Estreito
lNFORMACAO ROTARIA I :liró., sempre, atitudc CI;- feição reine, um dia. sôbJ·e

!:lA REUNIAO D� DIA 6 sAncial a conseruçào da vi: a ter1"l\. a missão do rola

DE OUTUBRO DE 1961. (\a em sociedade. rlano permanecera oportu
A mcno,s, pois. que a per- lt<l e inde!:;!innve!.

VENTO SUL
ORIANCAS ATE' 1 ANQ

�DE IDADE:
l.b lue-ar: Rosan[1 - fi-

�;sç�;e����Ul'� �:�I���o ��
.

CONTINUAM CHEGANDO LlNDjSSIMOS
f;:'�':":',n';����,I� �;� VESTIDOS E CONJUNTOS PARA O
gr:�I.�a7�,,�I!�:t1ra E!�lil����<;· _ _ VERÃO
filho de El'lla�io Ner·, JQuasl que diariamente
CHOn e MlIrln "Tcre?hlhll continua a chegada de be+
B·Jggio Cnon 11 mêses .

Pê.<:o; 12 oultos c 500 gra
ma:--\. Altura: 87 cms.

3.0 lll�al": Vania Mal"a -

filha (le Nelson C/lrdellUlo
e Venina MHria Cnrdenut.o,
8 mêses. Peso: II auilos e

250 gl'alUas. Altura: 76
Cfr.s.
4.° lugar: Marcos _ fi

lho de Adherbal As!;is Pei
xolq (le Almeida e Maria
Conceição Opuflki de Al

meida� 5 lllêses. Pêso: 8

quilo.� e 250 grama::. Altu
ra: 77 cm,:;.

5.° lu�ar: George fi-
lho de Egon Carl Wojci
klewio.!: e Benta COllcekão
Wojcikiewiez, 5 mCi>e.�. Pê
>:0 8 ouilos e 200 rrama�.

Conem tantos, apressndo'S.
Do '·cnto sul que assobia
DeixlI.ndo trifite ü cidade;
Eu me debnlço aos costado/-'
Do l·n.ls por Gode se elipia
O mar em anSiedade.

1. P:1l"1I. Rotary. a supre�
.�fto arbitrâria dos encon-

, t!'Os sE'ma,_nais acarreta da -

I
no irreparável. A mntcrla
1'0. verdade, reveste iama-

1:110. i.rllportància que, pqla
Conven,_ção de 1958. as pres

.í.i'�UtoS. Isso, ccrtamente.
com O premeditado fl�Jl dc
(,Iastar o continuo e sério

Vento sul com seus zunidos
Espalha ;=lÓ pejos ares,

Açoita plantas e flore:;;
Já no meu ser. escondidos,
Se aninham doces sonhares
Por algo que fala. amÔrrs.

tes vestidos, tallleul"s, sáias
blusas, blusõcs, slks, sho!:_ts,
bolsa.�, malllots. notamos
modcrnisslmo.� conjuntos
de sêda estampada, com

p05,to� de sâlas plissad:ls e

sôJtos. Repz-esent-:un a úl
-.:ima palavra das f'rlações
ao. moda para I) ver:1O e o

seu l)reco é r('aJment� sllr

}1l"cendente: apen:ls Cr$ 2.
f!50,OQ.

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

;;ssimos al"tig'o�, da moda

de verão para o nosso prin
dpal maguún,

.'

De ucôrdo com as impres
sõcs colhidas entre ele-

Vento sul sacode tudo,
:\lé papeis criam úsas,
Fõlhas ao chão vi·) rolando;
Ele traz chuva de e.ntrudo
E correia nas casas,
Que se vão logo fcchando ..

meutos deslacados da nos

sa melhor sociedade, A Mo

dclar, de modas. estab�Je-
OS"ALDO MELO

RESPINGOS OU NOTICIAS EM GOTAS Uma

inovação do �Iffa no serviço que _está o .se_u c.nrgo é
o que vem de � posta em execuçao: ossIS!en�la per
manente com plantões durante o dIa e a nOite paro
atender o iluminação público.

.

Camianetes com placas indicativos do servIço
percorrendo os ruas do cidade, inclusive substituindo
lampadas apagados e corrigindo outros defeitos no

r�de do Capital.
ILUMINAÇÃO MODERNA NA PRAÇA 15 E

JARDIM Deve chegar por estes dias a material en

comendado para a novo e moderno iluminação do
Praça 15 e Jardim Oliveira 8elo, conforme vimos
aqui noticianda

.

CALÇAMENTO DA AVENIDA "MAURO RA·
MOS" Continuam as trabalhos poro o calçamento da
Avenida "Mauro Ramos" bem como outros serviços
reclamados naquela via público.

Vão em rítmo animador encontrondo-se bem
adiantados os trabalhos realizados pela Diretoria de
Obras Públicos do Estado.

PONTE H. LUZ Prosseguem os serviços que es
t-ão sendo feitos no Ponte HerCilio Luz

Noto-se atualmente grande melhoramento nQ
trãnsito estando em condições de oferecer aos veícu
los e pedestres, passagem mais segura

O material empregado tem sido cuidadosamente
examinado.
_ VIADUTO DO ESTREITO - Acompanhando o

progresso da Capital, o Viaduto, continuo apresen
tando animador prosseguimento em todos os setores
de trabalhos que ali se executam

ceu um verdadeiro record

r,a sua vida comOJ'cial. Ja

mais foram tão lindos, tão
ele alto c fino bom gôsto os

"rtigos do seu tradiCIOnal
comércio.
Ao lado dos mais elegan

Também em artigos pa
ra crianças A Modelar es·t:í
�upcl·loto.da de novidades.
Verdadclrns ma.rnvllhas de
hom gõsto.

Mas, depois dc<;tas lufadas,
Como na vida acontece
Após embates e males,
Voltam doces darlnadas
Do sol que r>:!J.parece
Por sôbre montes e vales ..

Florlanopolis, outubro de 1961.
Polyc(lTpo Simplirio de Assunção

!l�sem-elhavel aos do Rotá-
1":;, nota-se moderna ten

déncia parll baralhar IJr1n
("ipios e cO�fundir médodos,

;-tJue, realmente dl[erem e

muito.

PRODUTOS VETERINÁRIO·S
DISTRIBUIDORES

Insiste-se. por exemplo,
em fixar, como regra. que
() Clube tome a seu cargo a

('ompleta execução dos pro
.létos que patrocinar, 'pro
vcndo, Inclusive, os lpndos
l!estlnados ao 'respectivo
r-usteio,

Atlura: 77 cmsANIVERSÁRIOS
Jovem VILSON MARIOT[

1\ data de hoje aSl;inah
1\ pa�,;agem de mais
aniversúdo natalício !,)
jovem Vilson Marioti, i"
mão do nOf\SO colega ('c
serviço Divino MarioO.

2.. ° _O aniversariante. pessól - Sr. "\Valmir Lamarque 3, A imitação sugerida,que mul:o se destaca cm - Sr. Prof, AtnOllio Lúcio I::ubentendc, prelirninarm·cn
��Il��·:S�.���l:I��:ids::i:li�1"J�t� -

�::n:n�:�ldl"a Regln'.\ te, o abandono de uma prá-
zades. _ SI.ta. Elizl1beth Bay('.'

1.lca jlec,uliar à instlt ..lição
Ao Vilson:-que 0:'<1 ;<.., Fllho

e à 9ue se há de creditar o

Cncontrll em Bras\l:,1 ))1'I'S- _ Srta. Oelza Vieira [lTOSSO de Incontãvels real-
tando Servico MUit"')". n)i> _ f\rta. Olga Ventura !izaçóes: no campo. de sua

de O ESTADO, lIa t'i";1H�- SRTA. OLIVIA AYRES D'\ rompetencla, DePOIS. a It-
1"ille àe \:;0 �I'ata :J'll.l, LUZ

.•

'llitação que aos efetivos
associamo·ro'" aU';ül'a'1'!1;' Transcorre na.. clata rl�

lotárlos Impõe o sistema
lhe voto� I.(ie el·\>�"'"ntt·,; hOje mais um aniver,;ár:o

·de classificações, ocasiopa-
JlJ"osperi:!ades· I da prendada. e gentil srt,1\, ria. sem fúvida, um této
FAZEM ANOS HO.TP.: Ojivia AY)'es da Luz, pes-

:L�sâs insignificante para os
- Sra. Rc·loar Si:;;n .\[.1.::- sôa {lue muito fle de.... taoa fllturos empreendimentos,

�oli em Os nossos meios sociais. I'Jsto que passariam a de-
- Sr. Francisco I'ltoif 'A Ilataliciante as felir'i- J!t;nder da bôlsa. a mlüde .

- �r. dr. Const3ntüw Ui- tações de O ESTADO.

matos
- sr, DurvllI cic F!·(.it�\s

NOl'onha
- SI'. Félix Bral!dâú Sn

bl'inho
- Sra. Stlzana Koerich
- Sr. dr. JÓcio CaldE'ir:l

de Anelrade

6.° lugar: Joris _ filho
de José Ruhland Junior c
Ilva Ruhland. 8 mC-se<;. Pc
so li Quilos e 300 gr�m<l�.
AltUra; 87 crns.

CRIA�ÇAS DE J A "2
ANOS DE IDADE:

l.0 lugar: Sergio _ filho
tle Evaldo dR C<"stn Mri:· 1

Laboratório com 20 (vinte) anos deseja nomeíLr pn
ra esta zona. Gi"I\ndes possibiJiàades de vcnda. Enviar
cartas. com referências J)ara a Caixa Poslal 4744 - Rio
dc JaneiZ"O - OB.

FIRMA FRANCÊSA
Estabelecida à. pouco em São Paulo, fabricando li

nha compleLa de produtos de beleza, maquilagem e co
lónias todos dc primeira qualidade procura para esse Es
lado. um REPRESENTANTE, trabalhando pOI' conta
própria. Duas grandes novidnci.es: leite de bcleza para
bronzear sem sol c Cêra fria para depilação .�em dOi'. DáL
se preferencia a pessoa capaz de organizar a venda a
domicilio nas principais cidades desse Estado. Oferece
mos orientação têcnica. Cartas para Bfo�LMONT, RUA
SA.t.'JTA ISABEL, 3S/46, Vila Buarqu�, - SAO PAULO.

G�sn DE CHf,?
ENTAO I'llÇ� LUI: zn' I
o Amigo pensa e a RAI

NHA . DAS BICICLETAS
"·endem os pneus DUNLOP
J.'lla: Conselheiro Mafra
:;:4

. i'!gada, de pequenos gru
pos de sócios. não nece$sa-

ESCOLlNHA WALlTA , riamente ricos.

Hoje devem começar as aulas da. simoâtica e rellO*
mada Escolinha Walita, dirigidas por c�ll1petentissima
professora

O intcrêsse que e.�sas :lulas praticas, de cousas dc
liriosas, deS)lel"tam em tôda �� parte, bem atestam da
I>ua uJ.ilidade. As demais e senhoritas da me.lhor socie
r1ndf' siío as aulas cntusiast.as que tratam de aprimOl"fll·
os conhedmentos de uma bôa dona de casa.

As inscricôes pOdem ser feitas DURANTE O DIA DE

�gu,"!!u'll'!!l�Yi_�� Jojali A Mo
de fu.ndo de A. M

-0-
4. A medida que atempo

avance, cumpre ao Rotá-
1"y Iniludivelmente, ir-se prc
parando para cometlmen
los cada vez mais vastos,

A

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Ouiralclo (los santos

PAISAGEM SONORA

T",mbém um 45 rpm. com l'úmeros vários êste 12 po
os vornli::;tas do Tio Sam l.::gadas relembra Maria Bo

101 I!'\nrado. cOllstflnt(' dflS l:ita. São Paulo Quatrocen
sp.guln!('s múslf':'Is: Bill('. 1.1.0. CoIOl1P1 Bogey, Rapa
Moon (I,un A7.tlJ). Goodby \ 'l.mda Do Brãs, Cnnt:l Ma

Lave, SummerLlmc (Verão) lIa, e Oh Minas Gerais (

c Teetcr Totter Love. (Vicni Sul Mar).

4 � Com u denominação !) - MAxIMO EM TAN-

bem sugestiva de �Z DE 00: Francisco Canaro e

AJUDEM A OFENSIVA
CONTRA O CANCER.

nornmo

1 - No comércio o longa
duração Lurdinha Pereira,
para a Cbantecler, PAPÉIS
VELHOS. A Intérprete do

sem-no paulista canta a

rompanhada pelo Regional
e- Po!y e pela Orquestrn
mero Alvarea,

2 - Canções sõorc lemas

helenos, em adaptação para
soros de plano, e o que o

E. P. Chantccter MUSICA
GREGA apresenta, execu

tadas por xteolaos Ptmséos.
récttarto solista consta das

páginas: As Deusas Do O

limpo, Dcu,�a Do Meu ncs
'ff no, Maratona e Palna A

thenas.
3 - BLUE MOON, uma

das faixas e chamariz do

disco, é como se denomina

o 33 1}3 rpm. da Colpix,
que apresenta o conjunto
The Mareeis nw,na sérIe

de melodias drstlnadas nos

�mant.es da canção norte-

nmerlcana.

r'iSPIRlTO, refletida no seu

conteúdo, a Challtecler dls

tl"lbulu no comércio de elis
ros o L. p, ('nlll fi Orquestrn

/�Infônlca clt� Si'tO Pmllo.
• t,,�ld:t por Armtindo nelnr
�

ri:' "R.('V'rl'll''', I.tt�� "Mlnu""

to", "Adap:lf'!to", "Toada A

Moda Pnullst:'\', "Anrlantr
C:lntablle", "Dan�a Dos

Espíritos Abrllçoados", "An
dante" e "Moml'nto Musi

<'aI", p:'l.ginn." repOl1santes.
eoníerrm :lO mJ�ros."ul{'o

iOdJe�:u:.5.o rli' ho!l. qll!l.l1dnde.

!i -- Sem dúvida os dan
cannos gostarão de l'M

\:OURS, L, P. Telefunken.
uubtno And His Continen
tal são os nomeados para o

vat-c-vom dançante, ao

som de -Margie", "Paradi
H'" rParalscj . "610ry Or
Lave" (Glória De Amor) ",
"Dinah", "gtormy weather'

ITempo Carregado), "Sln

ring In Rain' I Cantando

Na Chuva) etc.

6 . - O selo Sertanejo, em
'ia rpm., lança nô coieoto

nador as canções "Minha
cese'' de Joubert de Car

valho. e "Adeus Maria", de

Mariano, com o Conjunto
«e Pcly A Sertanejo perten
ce à empresa que dirige a

r'nantecter.
7 - TANGO DA MEIA

NOITE c -o recente 33 1/3
rpm. de Jose Orlando, a

r-orupanhadn pela orquestra
i'e�iç\a pelo maestro Guerra
Peixe. Distribuição e pro
oucão da etiqueta do gali
nho.

l:: - VALSAS, POLCAS E
GUTRAS COISAS você en

t.ontdará no microssolco de

Chiquinho, do acordeão,
::mçamento Odeon. Entre

sna Orque�tra Típica, L, p,
ela marca do templo, a 0-
{1('OIl, !'('vive b('lísSimos tan

g'(ls.

A RA.TN1Jl\ DAS BTCTCI,E

!]'AS, flt('nl -de 11m ('fltrlpl'-
10 1'('; 71,u de reforIDM,
r;iLltnras .. o:o,(meertos, soldM,
co"ta tamMm agom com

um perfeIto serviço de

valCANIZAQAO de pneus
f' r?\maras.
Rlln' rrmsE'lhelro Mafra,

1�4

INSTITUTO DE APOSENTADORIA E PENSõES DOS
COMERCIARIOS - DELEGACIA NO ESTADO

DE SANTA CATARINA
CONCURSO PARA CARREIRA DE MtDlCC

EDITAL
DASP/DSA N_" 65

C. 439
Faço público, poro conhecimento dos interesso·

dos, que o PROVA ESCRITA de tôdas os especialida
des do Concurso em epígrafe, será realizada cela
DASP, nesta Capital, no dia 22 de outub ..yjf 1'';'6:,
domingo, às 8 (oito) horas, no Facyk1ade de Filasdia
do Universidade de $c:.F\ltq c..':;�rina, localizado n:)

bairro do Trindoçl.e}:-resto Capital.
Os c.ol1Jio!ltJtos inscritos deverõo con'parecer 00

local acima mencionopa, com 1 (uma) hora de ante

cedência, munidos de Cartão de Identidade e de c·::·

neto ou esferográfico com tinto azul-prêto.
Florionépolis, 6 de outubro de 1961

Asinoturo ilegível
Delegado do l.A.P.c.

10-17/10/61

Um produ/o
de quoli.dode
SIKA

CONSERVADO P
linla poro fachadas

Â �
pro,rege - emb�leza - i�p,erme�biliza. •

-

Imlo em po com 'lonas cores

SIKA S. A. Produtos Qufmlcol para Construção

Vendos �m FLORIANÓPOliS.:
Tom T. Wildi & qu.

Arthur S, Valle

da Ass. Paulista de Im

prensa

tr:��F�����;;:etr�p��:u���a�
nnenso com as notáveis

paradas nüéucas de Que
foi palco. A garbosa juven
tude barriga verde aten
:!endo ao chamamento de

seu dever viril, deixou as

suas. cidades, parentes e a

migos, ou ainda as prÓprias
aulas, para embelezarem de
forma brilhante os segun
dos jogos abertos.

Repnr-to-ma neste instan
te, às lindas paragens he
lênicas, quando as estrades
ria Grécia antiga eram as

pistas para os notáveis cul

tores do pedestrianismo
grego. As imorredouma 0-

Iimpíadas marcaram época
na. história, e os gregos fo
ram valen�es. foram he
róis e viris, porque cultua
ram o preparo físico. As

memoráveis batalha;; de
Ir'sos em 334 A.O., Oranico
('m 333 A.C., c finalmente a

de Arbelas em 331 A.C.,
quando caiu vencida a rõr
c:::. d(' Dario III, be,m d('�
monstl'�m o ('orrol:'l.rJo ele

tantas jornadas épicas ven

t-idas no Oumpo. Estava

ue plasmando a juventude
�rega para as grandes fa

çanhas de sua história. Po

rem, nesta altura é bom

que se diga que a grande
-naão da Inigualável forma

atlética dos espartanos ou

mesmo dos atenienses, es

tava na sua completa aos
I inência de bebidas fer

mentadas ou de narcóticos,
asses grandes inimigos da

saúde do homem - estlmu

rentes, tóxicos. etc., não
faziam parte da vida eué
! tca dos helénicos. Hoje ad

nitra-se as grandes conquís
tas auóttcas, culturais e

:u·tisticas da Grécia. po

rém, muita;' vêees, relega
S8 a plano secundário. a

grande razão dessas con

quisbas. A absünêncía "sís
temática de estimulantes e

uarcotícos, leva a mocida.;
de a grandes altura no seu

�'õo extasiante nas batalhas
da vida. A par das heróicas

taçanhas no campo atléti

('u, estavam as inigualâ.veis
conquistas no mundo do

pensamento. A Grécia deu

ao mundo os mais decanta

{iaS j)enS::ldores. os mais

fulp;ur!'\nte.:'; gênios nas ar

tes, porcjtlC os dignitário�

ela nação souberam em

preender cruzadas de es

rtarecímentos quando ao

valor do preparo rtstcc e o

inigualável valor da austt

nêncla. A imortal premissa
ele Juvenal: "Mens sana in

corpore sano". bem dernons

u'c o eéio com que se olha

"a os cuidados do corpo e

co pensamento no Império
romano.

Um dos grandes Inimigos
dos atletas é sem dúvida o

cigarro. O tabaco c uma 50

.enúceo nrtginártn da Amé
rtca e da Oceânica e ÇI gê
ncro compreende 39 espé
crcs, tôdris venenosas. O
t-naco contém dois ctca

tóíees tóxicos violentos, a

l�!{íotlnll e a nícoctann. A

:l'Lll contra o fumo é antt

sa. todavia até hoje ne

nhum govêrno decidiu con

denar definitivamente O·

xeu uso. rruerêsses econô-
1nlcos multo grandes Impe
'(em que a venda do !"umo

l1eja proscrita. Mas, a mo

cidade que ama a forma a

,JI�tica e prepara-se para
outra conquistas no futuro.
(leve lembrar-se que o gran
l;C apóstolo S. Paulo afir
mou ser o "nosso corpo O

'p.mplo do Espírito Santo"

(' portanto, não nos é dado

Fuge em massa

bo,lsas de
Falta cie jovens unlvcl'
sitftrlos na Zona Svvié
\.kn li,. Alemanlla
Desde 19!i5 muto. menos

ci(' :!3.632 ('sLudant.es fu
g,iJ'am para u Alema
nha Ocidental

apesar das
estudo

{'on!aclo com pessoas QU lerminadas profissões
FC!deral da Alemanha. O '·t'duC'(tlll-::.e·' funcion:iriOS

"t'�llJ�. da .. ZopOl ".-�J.éJ.i;!(>l POli.lc�s..A)ém dlsli:? cra_

cm;tiga tais "delictos-'" rom ra.m::se ('e.::::�a de iuu' escõ!i1.ti
r. exclusão da lmivenüdade profissionais de nivel mê

(·u cortando as bolsas de {lia. A tendência ê nítida:

organizações nn Repúb!ica nao!>o! atribui gmnde \'alor

(·st\ldo. Muitos estudantes ::'0 universitário de forma-
Bonn - IPor Ulrlch s�o processados e- conclena- t:,io cOlllplet,a e ampla; jul

Korelt - Um dos pl'inci- dos a penas de reelus5.o de ga-se m,u.s facil dOll'linar
pios de('jnr:ldos dos dirigen r:1uitos anos. Inúmeros es- :tl,,,LÍntus de liberdade em

tfS politicos da Zona. Sovle- tudantes sofrem nas en- (.,�p('cla1istas que só conhe-
ti('a eln A!('mnnha e d(' fa- (I('ias, da Zona Soviética. ('em a sua especi�liid3de.
('nítan'm a (oelos os jovens O facto de terem de es- Os factos desmentem es-

'"(Junlifidelos" o atei-;,<;o fi tlldar sem a possibilidade t.,$ c.spC!ranças, "Qunt.o ma

universidade. Criou-se. a- o{' tornarem decisôes indi- i�dUl'a n transformação das
Jcm disso, um umplo slsLe- v;duals, obedecendo as di- universidades pelo partido,
ma de bolsas de estudo que �ectrizes do partido. é para tanto malar é o n\1mtl'o de
cf)nsLi�llil1 um factor impor muitos dos jovens mot.lvo e�tudal1les que se decidem
tante na pl'opraganda eon- :,uficiente para a fuga, As r, fugir pura a Republica
: ra a Rellúlll!ca Federal da . seis antigas lÍniversidades Federal da Alemanha para
Alem",nha. A prImeira vls- nr, Zon::!. Soviética perdera,m ,.i p!"Ocuntr o que lhes é ne

Ln, o facto de 00% de todos !,or completo o seu espirito p:ado nu Zona Sovletlca da
os estudantes das universi- de liberd'ade universitária: Alemanha. liberdade indi
cí ...uC.: da Zona Sovi6tica da f')ram degradadas a instl- ridual. espirita, caracter e

Alemanh"::" receberem um tuições subordinadas a. dl- r.msciêncla'·. São estas as

r.uxíUo de "'�tado parece rectlz�s. Criaram-se desde palavras finais do rclató
.:)€f um argumeh'::cr 3 favor 1945. inúmeros redondos, !io da Federação das Orga
ro regime. Ora, pesa �ilu;, trinta instituições de ensi- nlzaçõe:; de Estudanles A-

��5�:ali1sa�af���:!e :ees:��632 .;,o.e de investigação de de-�('_m_à__" _

destes bolseiros terem fugi

�:I �:caA�:::��ll,:,t�e��: Criado o Departamento de Relações
ge: em massa significa uma' p 'bl' d �' ,n N' Ramos"ntença ,ob" ° ".In" po U Icas a Jta�o ereu , ,
litieo que a sua sede no

BISector Soviético de Berlim. de umcnau
Quando no anos de 195a Sy A Direção da emls�ora

•

\
�:����I��d�S re��r��n�ass�= �YT _ 42, Râdlo Nereu Ra para\.dll'lgir o novo or-

\'Iétiea da Alemanha, em ;:;��'it�ed:I:e%��:Utr���na� �'��tr:t��l�,�:Os:raVi�:�iS��:�
�;7:���:�a pâ:H�:�'�;�I�S :Z� aprimorando os seu qu:l- flssionals do \.jnrnal!sta Jali

mero de estudantes que se
tiros para melhor servir ii. Meirinho, 'nome lIga.do, de

decidiram a fu�ir, aumen- �:l�:� ��b���:r c:t::llln�:_ ��p�����o, de a�all�::�O �ata�
t0U consideràvelmente.

par�amento de Relações I !na,

A organização central dos
f.studant.cs nu República
Federal da Alemanha ten
LlIU recentemente analizar

os motivos da fuga de es

tudantes da Zona Sovlêtl
c'a. Resultou nitidamente
deste Inquérito que n maio
rIa fuqlu por motivos poli
ticas. Nas respostas no in

quérito f!l.la-He �cmpre de
novo c!e! medidas compulsó
rl!ls dlroctas on Indlrecta.�,
ele eo-n.rç.ão, rom as quais
o parUdo único e os sens

ftmclon:'l.rlos tentam eOll-

... tralar c oprImir os estu
dantes. Algllps sentiram-se
dir('ctn.nlf'ntr :1me:'lç:1do,�;

_�;.:;:;=.......:::..:;;.:::::::���:.;:;;.;.;3:.;:5;:03;:.;-�3�12:.::8 ;:�; at('f:;��,�1�1;�;J�n�n�I��

Publicas.

S I G N O
Pérides lui:l de Medeiros P,ado.

Hoje o touro é símbolo. !

Se 00 meu Iodo existem frutos
existo como fruto em meu próprio lodo.

IA árvbre que fabriquei

::'::'e:::::::::::�:�: I
,

Ime comprimento e me distende.
Eu o possua em serenatas de sêda
Penetro seus mlstérlo_s negros, aZUIS,

lmlstenas de côr e mIstériOS sem côr
como o própna morte

(Morte madrugada - sem geomel rIO C espa o)
Se o touro'é meu-simh'l010 I

simbolo .serei
do louro qUi! vive em,,,mim ..

•

ole�ão �o��os}�
Clássicos

É com grande satisfação
e justo orgulho que a AGfR

divulga o texto do "voto de

Louvor e Incentivo" conce

dido ii Coleção "NOSSOS
CLÁSSlCOS"( pero plemí.
:10 da Sessão de Encena

•. -ento do Segundo congros
S(1 Brasileiro de crrucn t:

Historia, realizado na cI

dnde de Assis, Estado nc

pró-temperança. Essa 01'- Sáu Paulo, de 24 a 30 de
,�lini�ação multo tem contrt Julbo do corrente ano.

outoo para que as geracões zncrme é a nossa snns-
lumo e do álcool em oolla as IUt111'!lS sejam menos infe
suas formas, grandes faça- llzes no que concerne a

nhas seriam marcadas c a- um preparo tisico e mer,

purar-se-Ia um pugilo de tal que preparo os homens

.ovens, 'bem adestrados, fi- r-ara bem servirem a Pá

s.ca e espiritualmente. que Iria, a sociedade e a Deus.
seriam grandes em todos os

sentidos. !GREJA ADVENTISTA DO

ração pelo prémio aos es

rovços dispcndidos qUE' tal
Voto representa e sadio o

nosso orgulho pela quali
dade dos que o concede-

Os termos em que ror vn

sacro êsse pronunciamento.

justificam sua rranscncnoO mês oe outubro é de Sln'IMO DIA

nrande importância para a Jtua Visconde de Ouro Pre

I:,!rcja Adventista do Sêti- tu. 77

1';0 Dia. Os adventistas eo- Hoje às 20 horas. tocante

!tIO se sabe. não fumam e cena batismal. A entrada é
pão bebem. C dodtcam ês- ti anca.

te mês para campanhas

na integra:
"Considerando que os cs

i r.carues e ororcssóres das

li: eraturas vernaculns, prin
cípalmente longe dos gran
(:ES centros, se representem
na rarta de bibliotecas que

-ctoquem ao seu alcance os

'crãssrcos da Iingua � pr-ln
l,jlXli» escntoree modernos.

Constdera ndo que esta

rtnanoeoe vem sendo ate

r.ucca pelos sucessivos' t.i
-ulcs crtnados na cotccâo
';·.'ossos Clássiros", dl Li

vl'arJ::L Agir Editôra;
Considerando o eX[1('lel1-

tf' plano de tais edições:
Con�iderf1ndo a e>'eoJha

nlÍdadosa de c�'i;icos e pro
.í"tSÓl'C� aos quais s:.'io da

(.'I)S os encargos de reda"

{;':D;

------- ---I
'";'!'\·J_OP. 'J p�H!U que, vare por 2, I
R.AINHA Ll\.8 DICICLr;;Tt\S _ RUI' Cc-ns. 'vlu Ira. 1::;<1 t

GANHE Cr$ 5.000,00 MENSAIS
Servico o ser feito em coso.

Escre-""er juntando selo pr')ro o resr"osto 00 RA,NCHO
RICO, Vila Iclondo, 901 GUAINAZE$, SÃO PAULO.

S O N H O S
Mario Leonete Mortins

Um hngo olhar azul DOTOU em meu olhar.
Milhões de sonhos bons e lind"s eu sonhei
De fodas um romance - in'lênua _ imaginei
E, desde então, vivi meu sonho a acalentar.

Cons;dernndo que u co

! ied0 p;'eenche de macio brl

Il',;lnte e útil as finalidndes,

Proponho que o II CON

�'R<:;SSO BRASILEIRO DE

CRiTICA E HISTóRIA LI-

1�R_-\RIA, por su:'! Direção
f;' seus Participantes, laça

:i. Livraria Agir E

ji um voto de louvor e

o, incentivo, pe19s volumes

�;:,_ editados da Coleção '

�,rssos Çl:íssic�s;'.
Assis. 30 de Julho de

'9':;1.

JOEL F'O�TES e out\"Ol;

Deixei o realidade e quis somente omar;
E quõa apaixonada e intensamente amei!
Abri meu coraçõo.e os sonhos afoguei,
E em tua indifença eu quis nõo reparar.

Mas, oi! A realidade apareceu contando!
Caiu o fantasio do meu costa altor.
E lágrimas de amor nos "Iersos vou deixando.

Agora, em horas tristes, ponho"me o sonhar
E sinto·me feliz de novo, imaginando
Um longo olhar azul, parado em meu olhar.

--CENTRO -

CiRe a;J JOSE
--BAillROS

Cine GLOR!A
FONE: 3636

às:3 ":' 8 hs. (ES'l'.BRITC)
DÜall Mal't n --' Shirley M:1c Lal:�e em·

CALVARIQ DA GLóRIA
Ct!ns\lt·u nte 5' aliO"';

ii" a hx.

CliHol\ Webb _ Jane W)"mHn em:
AMANTES EM FI�RlAS

Clnem:\SColle - Tecllirolol'

Censu"ra até 14 nnosCinf IUTZ

Cine IMPÉRIO
as 2 - 5 _ 71; 9 h,;.

Sef<SÕeS das, Moçns
Deanna Durbill - Franehot Tone

Akim TRmiroff - em
-A IRMÃ ,DO MORDOMO

CenSUra ate 5 anos

(ESfRFTTO)

as 7 e 9 hs.
Ses"ões cias Maçn,;

AntOnio Villar _ Annabella em

DON JUAN
Censura até 14 anosCi'le RnXy

FONE: 8435
Cine RA.iÁ (S. José!à", 8 hs.

Sessâo dRs Moças
Deanna Durbin - Franchot Tone

A,kim- Tamirof! - em

A IRM.'\ DO MORDOMO

Censura: file J4 anos

ás a hs.

�y:;;�N�����R-; ��aM(�����I��I
Tecnicolor

------__,.--'
€��.� �1�fJi.�
e'umu JlUIIl�rv
Ilnorol..

t�le e'KEN tslll e'!:lILV!A
!:lua e>:poso flão Elo [\O-Ur.ltrl��!jll�
'!oUe ('om Quem e�tmlder�cu IJlIIOl

�1���I:fI.corllro Iwr�I�lill\l'::U

{�rp.4BART
Eh, n(f1ga (�Ull
vergUlIlruem
whi"kQYCine São José

Dia 20 - em

Pré-Estréia

Pró Formandas do

Curso Normal do
.

'

"Instituto de Edu-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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"O fo.,'stado" O /lIui:;: til/ligo Du.uiu de SUlIIa Cu/unl/u

_ (omi�são ,(entrai de (o'mpras
3:3. PARECER CONCLUSIVO Considerando, ainda, que chegou a Comissão Central

Concorrência Admlnistra- àquelas bonificações tnnu- de Compras que, em eum-
_ tíva nc 5

i

em !lnancelramente no prtmentn as disposições
preço de aquisição das unt- contidas na Portaria nO
dades motoras; 169, de 15 de Junho do cor

rente 'uno, leva a alta cons

síeeração de V. Excla ..

DESLUMBRANTE O BAILE DO PERFUME - BELEZA,
ELEGÂNCIA E GRAÇA ANOTADAS NAS VINTE E DUAS
ENCANTADORAS DEIJUTANTES - SÔNIA FERRAZ DE
ANDRADE ELEITA A RAINHA DOS SEGUNDO_S JOGOS
ABERTDS DE SANTA CATARINA.

Foi rleslumbr:tnte o Baile do Perfu,
me, com o desfile das Encantadoras De
butantes do Lira T. C. de 1961, Vinte e

duas aracíõsas meninas moças foram

apresentadas a sociedade florianopOllta
na no aristocrât1co e tradicional Clube
da Colina, numa luxuosa noite de beleza
elegânCia e graça, regístrandc econrect

.
menta "TOP SET" do aUO. Tôdas as de

butantes se apresentaram com belíssi
mos vestidos e com sorrisos feli!Les Com
bonitas rosas da primavera na mão di
reita e acompanhad:lS de seus pais n:)

momento em que desfilaVam 'Pelo sal1;ío
iluminado do Clube. Após a apresenta
ção das vinte e duas "Debs" a srta. Te
rezinha Gonzngu, Rainha de 1060, foi

convidada Para coroar a srta. Tânia Del
Valle Araújo, Rainha de 1961. Duas belas
moças - a primeira uma loira e a se
gunda uma morena.

xxxx

Feita a ccroncac da Rainha com a

rutxa simbólica - á. Diretoria tio Clube,
fêz a entrega dos perfumes francêsc�,
ofertados gentilmente pela debutant{!
'Beatriz Battistotti - em seguida os

membros da Diretoria acompanhados de

Na segunda valsa, os 'lJadetes do Ar,
dançam com as "Debs" e na teloceira
dançaram com namorados, pal'entes e

.
Con vidados·

xxxx
o colunista ao som da I$egunda val

sa "ROSA", -leu a seguinte mensag'em
Ptlra as "Debs':

Meninas Moças. Esta noite e
mais lintla do que 'tôdas aS neSi
tes; sob as luzes do Lira Tenis
Clube, vocês se apresentam â

sociedade florianopoIitana tendo
a. alma em plena flo�ação' de
alegrias sãs. Contentes de ver

qUe os seus so"-nóS de menihas
principiam a desabrochar em

realidaeds felizes e agradecld:ls
pelo novo colorida humano qu,�
a nossa paIsagem social hoje
ganha. Todos q_ueremos oroelà
mar na certeza de oue voces dll
roo brilho e farão honra '.1 �o
cledade c:atarinense.

".

XXXX

o Cronista Social Dino Almeida, do
Dlarlo do Paraná e TV-Canal 6: de Curi

tiba, à cOnvite dÔflte colun�sta fêz :J Il'i

tUl'a na apresentaçao <lHS ··Debs·'.
XXXX

Abriu o desfile a debu'ante La'� ?;';a
ria Borges de Mourão Sá acompanh�(!:I
de seu pai COInle. Ernesto de M\,)ul'iio Sn;
Liliete Ten�zinha Alves, de seu Pai Bn.:';

Joaquim Alves; Virgínia Maria Clll'f'CU"J,
l!e seu pai Dr. Antonio Dins Carne}!',,;
Vânia Ramos Moritz, de seu pai Sr. EWHI

do Moritz; Beatriz Battistotti, de :<EU

pai Sr. Luiz Battls�otti: Eliane da Silva
CampoS, de SeU 'Pài Sr. Milton Campos;
ana Maria Poll1�Lobo, de seu pndrmhc
almirante Lt:1� Clôvis de 'Oliveira; Geluz
'palma BortoluzZi, de seu pai Sr. Hugn
Bortolúui; Elizabet;h orrvetra MMÍ(:t.,
de seu pai Sr. Victor Moritz;

-

Lor..:li..1
Olinger, de seu pai Deputado Ma':io
Olinger; Mima :Marta Meira, de SeU Pil
drinho Sr. Paulo Albuquerque; Anàmaria
Calado, de seu pai Prof. DeITo C'll1lado;
Vera Lucia Baasch, de seu padrinho Sr.
Baasch; Amélia Polli Lobo de seu' pai
Sr. onõrtc Décio da Costa Lobo; Iv1'arcla
de Souza Oolley Bona, de seu pai Sr.

Hana Germano Bona; Rose �inne Keller,
de seu padrinho Ten. r;:'waido Vale; Ma

ria de Lourdes Schaêfer, de seu padrinho
Sr. Aderbal seneérer: Maria' L7gia Ba!
tlstotti, ed seu pai Sr. lUVIm BaWstof:'i;
Neusa FerrJlz de Andrâõ'e, de seu pai
Teu. CeI. Hello Fer'1'ãZ mi rtna,lI.l'íe; :rvra�
ria Ivone Vld!,ll, ele seu Pai Sr. NilSOn
Vidal; ztrca Maria snveira, de seu pai
Sr. Osny suvetra: Edla Trupel f!'_....�_u
padrinho Prefeito Osvaldo Machado.

XXXX
A decoração d-o Clube foi feita pelo

xxxx
O cronista Dino A1mcldn, fêz refe

rência elogiosas â .el'spcito dos belissimos
vestidos das "debs" e da apl'esentaçao
das mesmas. Na próxima Berta-feira, na

SeU prograIl",H na TV-Canal 6, comentariÍ
o baile que passou. 'As 20 horas.

XXXX
Tomou pOBSe a nova Diretoria �o

LIl'a T. C., com os, seguin'es membros:
Presidente Sr. Ewaldo Mol'itz; Vlce
Presidente, Sr. Antonio Apôslolo; 1.0

Vice, Ari Pereilta Olilleira e 2:0 Vice-Prc
sidente Dr. João David Ferreira Lima;
Secretário Geral, Sr. MiltOn Campos; Di
retor Social, Ubiratan Brandão; Tesou
reiro, Darci GouJart; Orador, Dr. João
Batista Bonassis; Dil'ctor dé Esportes,
Sr. Osni DUJtr.iani, LO Secre!.ário: Carios
Augusto Cintra.

xxxx
O orador do Clube, Dr. João Batista

Bonnssis, lêz uma saudação as debutan
tes e aos ex-presidentes do Lira T. C.'

XXXX'

o broti'r!ho qarmem Lucl,a Cai'neiro,
festejará Os seus Q_uinze ano:; no próxim.o
sábado, na residência de seus pais, Sr.

e St·a. Antônio 'tHas (ll'an1) Carneiro.
.

xxxx

FORMA DE CONCORRll:NCIA
ESPÊCIE: DE FORNECIMENTO
REPAR1 IÇA0 INTERESSADA

---�.--
1 CONCORR}!;NTE

OLIVEIRA FIL·fIO
\

HISTÓRICO

QUANTID. ESPECIFICAÇAO PRECO

25 a 40

615.000,00
36.�00,00

Veiculas tipo jipe ou I

Candango 4

Senhor eecreténo •

A Comissão Central de

Compras, institulda pejo
.uecreto nc SF 26-05-61/113.
fi tendendo as conpostcões
baixadas por V. Excia. em

Portaria de 15 de Junho de

J 961, sob o nc 169, reuniu
SI,)

_
nesta da ta, às 15 horas

na sede do Serviço de Fis

canaacãc da Fazenda, pn
ru apreciar e julgar as

propostas apresentadas à.
Concorrência Administrati
va, objeto da Carta Convi
te nc 5 e respectivo adita
mento c dos RádiOS, cu
.las, cópias anexamos ao

presente.
-

serem e pedidas Cartas
Convites e Rádios às seguiu I
tes firmas:

a) OLIVEIRA E FILHO
LTDA. - desta Capital;
b) DISTRIBUIDORA DE

f'RODUTOS NACIONAIS

RESOLVE

apontar como vencedora
da ooncorrêncte Admlnis
t:-ativa nc 5, a firma DIS

TRmUIDORA DE PRODU

TOS NACIONAIS LTDA.
desta Capital, par ter ore
rectdo melhor proposta pa
ra o fornecimento das uni

dades solicitadas.
São estas Senhor Secre

tario, as conclusões a que

Florianópolis, 25 de se

tembro de 1961.

HENRIQUE DE ARRU
DA RAMOS, PRESIDENTE

RUBENS VICTOR DA

&JLVA, MEMBRO

---------- - _,

ALFREDO RUSSI, MEM
ERG

Mais de 800 Peças de Joalheria

FiguraIão 'na Mostra
LONDRES, (BRASA) - ce fato um tesouro de lin

A bailarina mexicana etc- gotos de ouro. Meu pai não
Invest.igou nada, mas to
mou nota-s Importantes,
que eu li após a sua mor

te

"Decidi, agora, iniciar

buscas. Contratei dois mer

gulhadores italianos e en

trei em entendlmcntos com

ria Mest.re que há tempos
trabalha na Inglaterra, fez

proclamar que dentro de

alguns dias estará pamlndo
para a Slcilla, o que 1�:iO e

nada demais. Mas ecor.tcce
(rue Gloria vai pa! aqueln
r-egláo meridional da ttann

para descobrir, ou menicr,
localizar tesourp que eür

_';1I1 ter sido lançado ao

1:18.<:' durante a guerra, por

uu; eviêo Inglês.
Há algum fundamento

nes afirmações da bela.

bailarina. segundo ela, o

tesouro consiste em lingo
tes de ouro no valor de

::00 milhões de cruzeiros.
E'ol atltado ao mar por or

dem '"do marechal do ar

Owen Tudor Boyd, no
- ins

tante em que o aparelho
('aia em terrltorio inimigo.
') marechal foi feito prisio-

ARGENTINA DEFENDE

Zbl\il'IMENTOS RELIGIO
� dOI:) E lJ�M.OCRATICOS

Buenos Aires - CIC -

"i\i.I,U «certamos que outros

governus façam cecreracões
cumpram, estimulem ou

propaguem principias que
cenurocm a tranquilidade
de nosso pais ou das nações
rrmàs, ou que preguem I

deias contrárias a nossos

.;ent.lmentos religiosos e

oemoorúttcos' - essa foi

e declaração de Miguel
Aogcl cercano, novo chan

celer argentino. Disse aln

ou qUI:) o govêrno da Argen
tina está decidido a opor
se ao comunismo Interna

c.onat.

ABERTOS NO ExíLIO
COLEGlOS CATÓLICOS

mar".

LIVRO
Parece não haver duvida

(le que o tesouro tenha si

do realmente lançado ao

mar. Um dos tripulantes
do avião que o lançou,
John Lemlng, contou o ta

to num livro em que narra

os lados pitorescos de sua

<Ilda na prisão, na ltalia.
3fU companheiro de pri
rão, na epoca, o atual ge
neral Sir Phllip Neame,
confirmou ter ouvido falar,
naqueles terrtl0s, no 1an
I,; ..mento do tesouro ao

,':1ar.

__ .
J

_

, É IMPOSSíVEL!!! !
I Sim, é impossível alguém_ 1
I wnder mais barato que 1
: a Rainha dns Bicicletas, \
I Rua: Conselheil'o Mafra, I

! N,o 154. I

EDITA�p�E CONCORR:b:NCIA
,

CO?C�1(-rência Administrativa. .

�:;��íos t,iPO jipes .

10 Publico Estadual ..

um mmonerío Inglês, que CUBANOS

me cederá seu barco. Don- \.
/trc de pouco tempo, part.í- Mia.mi - CIC - COntC-

remes para a Sicilia e lá cura a funcionar, no exmo,

nceremos pelo prazo ma-. os mais famoso .. -olégtos ca

xlmo de dois meses, à pro- roncos cubanos: os colegtaa

cura do tesouro lançado ao uus Lassalistas, dos Jesui

tflS, Maristas, Escoláplos e

rias Madres Filipenses. Co-

11,0 se sabe, êsses colégios
furam confiscado pelo go
v,",rno fidelista e os rellgio
H'S expulsos do pais.

Na reunião pam abert.u
:-n das propostas, realiza
lia na presente data, as

:0,00 horas, compareceram,
',JU1enLc as seguintes fir
mas com as propostas de

·lldamente lacradas;
a) OLIVEIRA & FILHO

LTDA. �:�:o�u:O:a:d:of:e!�iPUla- .

b) DISTRIBUIDORA DE
:"ONGA HISTORIA

f RODUTOS NACIONAIS
Mas seria mesmo ouro o

LTDA.
As propostas das firmas

- i,:e ::1 t�:�;��o d�o v:��!��
. cima, em resumo, foram

!mportancla em papel

\������IRA & FILHO
rr:oeda destinado a Malta?
Gloria afirma:

L�D� preço unltâl'lo _

- "Meu pai sempre se

iuteressou por tesouros

��� 6�R:g!t��1Bu.i�1�� ������t': ��lã:�:�:�:'
N�IS_L���o unitarlo _

1940, quem lhe disse que o

(":-$ 652.000,00 5% descollto '.esouro lançado ao mar era

C�S 32.600,00
Total Cr$ 61fJ.400,00

N.05 .. VISTO

·

.. JBA REVELA A AMtRI

CA O QUE 1': O TOTALITA
RISMO COMUNISTA

Washington - CIC ---:

r-Ulicial1os de Fidel Castro,
utJl'Íram fogo contra uma

procissão de fiéis que reza

vam pela llbertação de Cu

r t. do comunismo. Altas au

r.uridades afirmam consU

ç(hr o la.to prova de que Fi

uel só pOdQrâ manter-se no

iK'Oer pela coerção e pela.
.,,(� uas armas, mas ao

j).JVO repugna a dltadu�'a

<.:OMUNISMO I?ROlBE A

';;..0 SOCIAL

Assinalar com am X o

provável vencedor.

dir a infiltração comunista
},O pais. Afirmaram ser o

comunismo o mais sério
probtema para a Igreja a

u.at, pois sua téuca con

stste em dividir e enganar
dessa forma, ganhar a

.u.ptos. Por Isso, as autort
dadas eelasíáettcas enceta

r ào campanha para mos

u.ar aos católicos as rnerrtí
';JS das doutrinas comunts
tvs e os perigos que encer-

suas cxmas. espôsas cumprimentarnm::ts competente decorador Manoel Garbel{)(:),
"Debs" de 1961. que apresentou '·Macleil'a.<; em F]ór".

XXXX com cO!'llocópins. Estava ma!avllhosa. Os
Prosseguindo a apresentação. !Is meus parabcns.

"debs" acompanhadas de seUs país -fo- XXXX
ram às mesas onde en':l'egaram belii>si- Todos Os cronistas sociais da Clda-
mos !?otõcs de rasas para suas' Sl'nS. de estiveram presentes e gostartlm do
mães, oUando aconteceu uma· emoC1o- grande baile.
nante e bonita tl'oca de felicitações.

XXXX

"Sôbre as Ondas" foi li primeira
valsa - as ''Debs' dançaram com seus
pais e padrinhos.

XXXX

Berlim - CIC - Monse-
b _ Oferece, ainda, co- INSTITUTO DE APOSENTADORIA E PENSOES DOS !lhor Haendly, Conselheiro Nacional, a igreja de Nos-

I' o bonificação, em cada COMERCIAR lOS _ DELEGACIA NO ESTADO da Ctirla de Berlim, decla- ,\,a Senhora da Pena can-
Os Cadetes do Ar fornm. homena- unidade, acessórios, ,ferra- DE SANTA CATARINA !.ou que a Igreja luta com tém pinturas brasileiras e

geados com champa�lle pela üirc-l.oria, lI1en�as e combustível, no CONCURSO PARA A CARREIRA DE DENTISTA dificuldade para se mano' estâtuas das mais antigas_
sendo eonvidado o Almirante Luil� Clo- 1'",101' de Cr$ 20.400,00, ou E O 1 T A L

Il:r na Alemanha OrientaI. Fundada em 1661, a Igre-

��s':::o�li�:i�':t��:ucon:���lu I�t:���:a�: I'm crédito correspondente DASP IOSA N.O 63
Afirmou que os comunistas ja necessita ae imperiosa

troCa de flãmulas entre a D'lretOl'ia dO
em peças valido para reU- C. 43h7. d' t

encaram a Igreja Católica reforma: A antlguíssima
(lidas dentro de um ano. Faço público, poro con eClmento os ln en;ssG- como seu tinlco inimigo 01'- ãevoção a Nossa Senhora

Clube e Os cadet;;XxX A Comlssáó Central de 1�,\��e �e��z��: ��;Ri;:rsp�an;�t�CC��i�a�, e��g��� gr.nlzado. Além de proibir toi trazida de Portugal.
O Dr. João Batista Bonas�ls, em ���::;'a_:�i:::s����C�:d�;o� 21 de outubro de 1961, sóbada, às 14 (quatorze) ho· ;l�:�.��::�:.!ear!f::;:çõe� • INSTANTANEOS •

nome do Clube da Colina, agradeceu aO
í) quadro demonstrativo, a- ras; no Faculdade de Filosofia da Universidade:<}:. - ....

ni t iAlmirante Lu.iz Clôvis e nos Cadel�s pe-
�Iexo, e. considerando o es-

Santo Catarina, local da realização lacaliz"'Sóno católicas, os COmt.l"\.� a�� r:' • Petrópolis. Cle • FreI

�;�:c:e���lç;:c7�d:�:nf��ri����oi�t:n��lrcou tudo realizado, frente aos
bairro do Trindade, nesta Capital.

,
./ pedem qualquer aça �·--i3vt(l>enturQ. Kloppenburg,

X��X . ?t'eços por unidade de vei-
Os candidatos inSCdritos de:e,rãa.• çm;r:parecer 00 .,,!

......."100 LUTA CONTRA memb�
......CO�iSS�O T�-,"fi.I>.. locai acima menciona o, com .,}- . ..dma) hora de ante- J.Y�1:.Ltlo _

C le'iffi �.

!!U!��sldcrando que uma
cedência; munidos de Cartão�de Identidade e de co- l!�FILTRAÇAO COMUNIS- !�i���aP::tiU �:va:e-:���--

oas firmas concorrent�s 0-
neto ou F���r�;��i:f�.�?: -�::�b���:;t�i lA

Mêxico _ CIC _ As au- �:r�e�:' �:�;ll!es-a:�e�ee�=l;���;e�a�i���!c:��::t��� os

�.f' Asinatura ilegível tcridades da Igreja do Mé-
são Geral da Comissão Teo

". Delegado do I.A.P.C :;iCo anunciaram que pros-
.iôgica, em setembro passa-r 1O-17�10/6! l:egulrão a luta para Ill}pe-
do.

Comissão Central de/ê'o m p r a S...._._S:\_8:fREOSZ_��O ;1��;�ir:�lf��}�;1�:�
nos nunca receberam tão

grande colaboração, acu

:;ando 17.730 confissões e

59.460 comunhões.

LTOA. - desta Capital;
c) ALOISIO NEVES BLE

"'ER - de Tubarão;
d) CIA. JORDAN DE

VE:tcULOS S/A. - de Jo

uivutc:
li) S/A. AGÊNCIA MARI

TIMA COMERCIAL SAMAR
l 'O - de Itajai
{) J. THOMÉ & CIA.

J TADA. - de Rio do Sul;
g) AUTO MECANICA IN

DUSTRIA LTDA. - de Con

(·ôrdla.

Decreto SF 26-05-61/113

2 CONCORRENTE
DIPRONAL

PREÇO

652.0Uu,00
23.600,00

OBS.

unidade

CRUZADA DE ORAÇõES
PELOS CUBANOS

Miami - CIC - Os cató
ncos de Lima uniram-se â

campanha de orações de

rôda a América pela Iíber

tacão de Cuba do domínio
comunista. A campanha é

dirigida pela Cruzada Fe
minina Cubana, em MIa
mi.

EPISCOPADO ESPANHOL
LA NORMAS PARA A ATI

vIDADE ECONOMICA

Madri _ CIC _ "A atltu
dE cristã em face dos pro
blemas morais da establU

�ação e do desenvolvimen
te; econômico deve ser de

wbriedadc, austeridade e

dj justiça. social" - pro
clama a Declaração feita

pelas Bispos da Espanha.

PREPARANDO A OPINI
ãO PÚBLICA PARA O
CONCíLIO

Roma - ClC ,- Jean

Dubois-Dumés, membro da
Comissão permanente para
os Congresaos Internacio
nais do Apostolado Leigo,
percorre países da Europa
visando preparar a opinião
pública par� o Concílio E

cumênico.

·IGREJA DA PENA CO
::!-1EMORA 300 ANOS

Rio - CIC - Património

• São Paulo· CIC • Nos

l::3. Senhora da Penha, Pa

droeira dli CIdade de São

Paulo, terá em breve nova

matriz, construida perto do

antigo santuário. A nova

construção disporá de . _ .•

5.645 metros quadrados.

·Petrópolis • CIC • Cen

tro Informativo Católico
(CIC) enviava semanal
mente notícias católicas a

161 rádios, 159 jornais e 79

alto-falantes.

578.100,00 819.400,00
20.400,00 1

I

5% desconto

Boniflc. Sem Compromisso
,r .�ntG" t:e fazer suas

I compras de per:�s para t
I c!cicletas, �slte 'l I
I R,ainha das Biclclet.as! .•

. I --:" _Rua: .. cq�selhelro .. ··4:",it�(""";',' ",; ,"" ��'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



...e ainda sobrou lugar Foi um passeio maravilhoso; nove adultos e três crianças viajaram no amplo e

�li"UOSIJi ambiente da Kombi Especial tão confortàvelmente corno se 'estivessem no

VIVlfIg da 8Ud td::'d O modêlo Especial reúne a economia e utilidade da Kombi,
1.:.0(..>\(1 v (A"itOM(u:;;(!tIJ 1ft.. lHfi <:llltnlnóvf:1 df1 luxo. A Kombi Especial é o major auto

('lfJVGi l..ro;l_�llol,(J t �. h!!�ih� di' I '"Jf!1 "P.Il'jO para todos aquêles que precisam de

um \.�íi.iUI'-" �ut.: il.too> ol��lI, II,,"� t1r·'tJ,;Ub ,,, trabalho e no 'lazer.

i.

ELEI�NO INSTITUTO
HISTORICO E GEO

GRÁFICO

As vinte horas do dia

28 de setembro P.P., na

sMe social, li rua Tenente

Silveira, 69 (Casa fp C:OA�

La c-ta .

Ills.ituto Históric, _
ti

gráfico de Santa Ca�arina
Para, em Assenlbleia Gp

ral de seus membros, rea
lizar eleição Para a nove

Diretoria CJ:n

psrmnnentes, pa-a
nio QUe corneQ3rh a I" "

outubro do corrente.
Na ocasião, foi reeleita

tôda a diretoria, sendo

Presidente _ Des. Henri

que Fontes, Lo Vire -

Major r.uoercto Lopes, 2.0
Vice - Dr. Oswaldo R.

Cabral, 1.0 Secretário -

Prof. Luiz Trindade, 2:0

Secretário - CapItão An�

drelino cos;e, Tesoureiro
- Prof, JOão Ar.eão, Ora
dor - Dr, Oswaldp Bulcão

Vianna. No próxitr.o dia

12, às 20 horas, em sessão
solene, haverá a posse da
Diretoria e das Comissões

Permanentes,

(r4ça

A�Tadeço ao Padre Reus

muitas graças alcançadas,

VENDE-SE LOTE
Vende-se um lote a rua

Urbano sanes, Area 40f

metros.

;n�;:t�� �r�ao:eel��:5acl� ", ,JJ

Nesta,

lôNCURSO DE MOTORISTAA"Sl�a maior preccupeçêc era

a ., Juventude �Ul l��t�oi�z.:çe:!OI�:n�:��� ��a1��)'() ��:lv��:�!:Sn�ar:Str:��:�:
.. " e, por outro lado, no a1Jof{i-

Duísberg não foi apenas lia a jovens estrangeiros

O organizador ge,nlal curso de química, Carl Duis ;�:s gt:�::m ����:������:� j;�: �:�:n:sf:�:r ae ��:���
da indústria quimíca a- berg contava pouco mais ta de ampla visão. Advogou 1,:Ir a sua formação pruris
temê - 1000 aniversá- de vinte anos quando en- incansavelmente a cotauo- slonal. Em obediência aos
rio de Carl Duisberg trou na "Elberfelder Far- racêc no domínio da Indús- crmctptos de Carl Duisberg,

��f:�r�:�cr \:n��:� �t��l� �:�i�Ui::�:�rE:ss�::5a c�;� dedica-se muito especial a-

trabalho incansável, que s'arben''. Durante multas
.encão aos contactos hu

se prolongou por quasi ctn
quente anos, Carl Dutsberg

conseguiu desenvolver esta

I
fu-ma a ponto de ser uma

U1S maiores do mundo. Pau

1:0 depois de Duísberg co

meçar a trabalhar nas Fá

bricas Bayer, uma grande
parte das instalações to-

Programacao para setembro e outubro de 196!
DIA 25.!l "A TRAPAÇA" nic, Fnde'_"ico Fellir:i
D1.'\ 3.10 "ROMANCE NA ITALB..

"

DIA 10.10 "OS SETE SAMURAIS" ciássico Japonês
OlA 17, I O "CRISTO PROIBIDO"
DIA 24.10 "ONDE A VIDA COMEÇA"

(IAPB _ IAPC - IAPM - IAPETC - IAPI - IAPFESP) .

OftDENAOO INICIAL CR$ 21.000,00. i"NSCRIÇÕES ABER

TAs ATÊ 16/10/6L PROVAS EM NOVEMBRO. CARGO DE

FUTURO. PREPARO PRATICO E EFICIENTE DOS CAN

DIDATOS. REVISAO DE TODO PROGRAMA. MAIORES

INFORMAÇOES NO LOCAL Vila da Caixa Econômica
n. 2 - BOLNEARIO - ESTREITO.

L-ma raaquínz dr filmar de 8 mm marca

HGIC··, para lj m de filme marca i!-ancê�.
Ver e tratar' a rua Santa Luzia, 25:5 ou

pelo tel. 3530.
.

Lpin !=tevista Luso-Brasileira'
SEM;ACIONAL - NOVIDADE -

MAGNIFICA
á Venda o- tere=iro número

,}lOS Dulsberg presidiu ao

����I���:���:,:t�V:od::t�- r-I_ FORllO--;;1 (ONTADO�ece:;a (�AEF�o�Et�(RIJÓRIO ,rr-
gJ�n�e trust�dajndústria IRMÃOS BlltN(OLJRl Exige-se referências

.

II
CLUBE RECREATIvO

����eargal�:t��gUiU_Se não í�:��c.��t"'"·oO\"O'�,:f� Informações no nscrttõno u.

I
6 DE ,_J /\ N E I R O

5C; pejas suas publicaçôes -"
'

Rua Trajano, 7 - 1.0 andar �

No domínio pa cíêncta DEPARTAMENTO DE SAÚDE PÚBLICA E S T R E I r O

.i" também pelo, seu, 00- PLANTO-ES DE FARMA·CIA

I
rantes a base de alcat.rão. A'I

Iam transferidas para Lc- Finalmente dedicou mut- ME-S DE OUTUB"O 1\ 'verkuen. Os produtos da to especial atenção à ror-
&'1 ITI.

"Farbenfabriken Bayer A.
mação da juventude, Deve- 1 - Domingo s'armãcta MODERNA ua João Pinto

��s����:i:�n:d��g:;'e�o�� se a sua Iniciativa que em 7 - Sábado (tarde) �':�::!�:: ���: �:�g:�g R�: �:��Pp: ����!��
ti

1928 um grupo 'de estudan- {,! r:���:fog:(tarde) I'
DIA 1 (Domingo) Manhã DJ.nçante, das

nentes. Nomeado. em �912 ses alemães puderam tr�a l' t--" rarmãcta 0ATARINENSE Rua Trajano 10 às 12 horas
DJrector Geral, Duieberg e: Jhar como ptatlCQl}tC$ '1):0 15 � Domingo

.

n'armécta CATARlNENSE Rua Trajano

;'Rbs em Lever�us1-l?-. e ..:�tr�; t �trangeiro, Crlo�t}lma à{-\�j.':� 21 tt:i?i!��rf.o«�aI:Qe) Farmácia NQTURNA Rua Trajaria loIA ti Domingo) Concurso de Robustez
n orae QoS pI�no�(\às _...rl<' r:--gan�zação de! au�t;li-, �çl>ifu\"' 'j 22 Í" D,o_':n1ngó Farmácia NOTURNA aue Trajano

�ilt 28 l3 b cl t d l. F·
,

VITÓRIA b
InfantU promovido pelo Rotary

�:��o: ���:n:aix�i de e:l� 29 ����fit�o«tr/«t, �'::��;� �ITóRIA ��:�: �� �: '�:::b;� Clube do EstreIto

·�E�12DEAGnsw '�:��t!::::�I�'U;:�::��7;�;) :l:;lJ�rL:if;;��"f;i; ��::'::::s!';:�::�:' ·Sto :::i:�:O;::: e Vltó"a.' �

� �,' provam que 'I. ctêncía sou-
n Plan,·DllHul_ :�W�Lie;lhdLdlie'Hi.u.l"-e ,·,·,'0'\. ,·e,·.- o' -

� �\ be apreciar os méritos dos- v iaatd1 Ll1",,,",-,mpr eu i- fi rr " h_ � ,::tuado pela farm. Vitõrla.

%� ,��d:��:��ICO
"Pai dos Es-

PROGRAMA DO MÊS' O"a,t';��"':;'��!�og���:���
rung", fundada há dozc

2.nos na República Federal

da Alemanha, propõe-se
pt osrgUir no caminho in-

OUTUBRO

NOTA:

DIA 28 (Sâbado) Soirée "Noite da Prima
vera", quando serã coroada Miss
Primav€ra Srta. Ana Ligia Costa.

É indispensável a apresenta.
'

ção da CarteirR SociaL

DIA 1,.5 (Domir.go) Vesperal Dançante,
das 20 às 24 horas

DIA 2'1 (Dcmlngoj Manhã Dançante, das
10 às l..! horas

l-Domingo

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



PORdUÊ POBRE

IMPOSTOS PAGOS PELOS MUNíCIPESDR. LAURe DAUI!
Cl:nica Geral

--- MEDICO ---

Especla'iea em n.otéstta de Senboraa e vias urt
r-ã-tas. Cura n:.dJ�al das tnrecccõee agudas e crô
nlc�i!I. do -parêrnc eení+o-urmértc em ambos os

sexos. D<'1('l1çar do aparêlho Digestivo e do siste
ma nercceo.

Horário: das 10 1.8 11,S;1 horas e das 14,30 t..J 17,00
noras. - oonsuttórto: Rua Saldanha Mflrinho, 2
1.0 ande e. (esq. da nua reão PInto) - Fone: 3246
aesrcência: Rua r.acerda cçuttnho, n.c 13. (Chã·
cara co Espanha) - Fanfo: 3248.
- - - - __ - - - - - - - I

.A1IVIIGADO
Dr. Canadio do

Amaral e Silva
Mal;,lstrado aposentado.
Advb::acia em Geral

esc. e ues : Rua l:Salda'lha
Marinho, 2 - apt.o 301

(esqulna João Pinto)

Á UNIÃO 49,9·;'
AO ESTADO 43.6·/.

AO MUNicíPiO 6.5·/.

Dr. Hélio Freitas
Médiw da Materm
da�p. Earmela Dútre
fIOENt;AS DE tiENHORAS
PAftTOS � CIR. RGIA

CLTNICA GEifAI
Ondas zurtas -

E:letTo·(!oQ,gull'çdo

o impôsto arrecadado pelo Muni
cípio é aplicado exclusivamente
em Serviços à População: em es
colas, Ruas e Estrados. Limpeza
Pública; Assist6nclo Social ••te.

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

,.:' 'j(l, (ftlollA f'H4P,tH

-i'n'i., GPI �J

11:')"n I' t.j"P/()<ill fl �iP.01\ili�
"I.nR'l .ltll'> (''l",''lpIi:''� "'ta.au�... MA.,IIIJO

Problemático At�·lva e seXUAl

r'III',I" n :lp! 'P!!pt,ll ...h()OIl� '("I' IH';I'·tp",e.

[n'ullnatf'rlmla Cllr�I(JZ01(11'1l0]' q,,!> ...t"�r.D'!I
DR. Ii6!.DEi>lAB U.
Di: MZNEZES

"F armado pela 'Escola de

Medíclna e Cirurgia do RIo

de Janeiro. Ex-Interno do

Hospital da õambôa - Da

MaternIdade Clara Bus

buum - Da Maternidade

Mãe-Pobre.
Especialidade: DOENÇAS

;,E SENHORAS - PARTO
_ CIRUR�HA.
Consulta: Maternidade

Curmela Dutra, pela
nhã.

MUNICIPE

PARA QUE TUA CIDADE "AO
FIQUE MAIS POBRE. PAGA nu

P..·�r'I".Bl'

Ot;,�ão do .. !"'lilQulatr&l

�.:o. ··F.i'l·�Y 101!.0 DI!. �otlh

� ')sJt TI\vAltl!:!:i rRA(:*Mr
t;. \ArO P-h8l")S Pt! ANTIRA1'"

, ;N'-;L I" D!\., l!' a.' ]8 bera.>
t,!ll j.� "",'r,11" 'v>.a,ur(. Ram()� tl'1� IMPÔSTO PONTU-ALIOAO[COM

_______.cL-------------- - -

DR. GUERREfRO DA FONSECA
r. R R E C A O A C. Ã OOLHOS _ OUViliOS - NARIZ - GARGANTA

consuttõrt � Rua .rcãc Pinto, 35 - s'one 3560

Resídêtu 'to - Felipe Sct>t:!lldt, 99 - Fone 3560

Consullas _ cas 10 às 12 e das 14 3S 18 noras

------ -----

CASAS E TERREMeS - VENDE·SE
OU TROCA·SE POR AUTOMÓVEIs..

N O TASMinistério do Irabalho e Previdência
Social

Serviço. de Alimentação da Previ
dência Social

Delegacia ReQional de Santa Catarina
CONCI1RSOS PÚBUCOS

Residência: Esteves Ju-

rior, 52 _ Tel.: 2235.
Guida PUCCIOReceita de ÓC'1103 com EQul� Bl\llsk . Loude.

Exame de ouvidos _ nariz e garganta com

EQUIPO AT�ENOL (único na Capital)
'rr-tamento das Sln'lsltes pala üttraeom

opc-acêo de Amígdalas no, processo moder-no.

ROMA, setembro (IDRA
:;),a,.l - O Ineotnpnravel
Salvador Dali, o «oosmooo

cteo' de bigodes a ründos,
fez sua nparl�iio r-m Vr

neza dentro do conarto do
Festival. Ao ('hegar, cures
sou-se em dar nos jcma
estes uma noucie sonsa

-toncr realmente Incrível.
'renôo-tbe os jornalistas
perguntado se pretendia
reecr alguma coisa para o

F'f'�'f,\I':1.1 ele r-nu-mo Dali

respondeu:
- uFar!"l multo pelo

F'estlvnl (' pt'lo pubüco.
D.:Il"CI um J)fe.� ..cote excep
cronat: como resolvi cortar
o bigode c deveria compen
sar-lhe a IlllS('ne!a com

!\nla peruca. Veneza terá o

privilegio de asslst.lr a esse

acontecimento. Vocês são
Os mo]'I,nis afortunados que
terão as priml('las de ver o

D�. Walmor Zomer
Gorda

l"71lvmad,' Pe!'1 Faculdtule

Nacl'J"'al de 1I1edir:ma da
lmlversidade ão Brtas4.

i!:'( h.ter'ao por concurso da
Matet:Jidade·Esc,lla. (S�rv!·

1;0 uo e-ror. OcU\VIO J;\oV',

uneues LIma). Ex 1nternu

ao ...erviço ne Oirurgu, Uu

�t')spItal 1.A.P.E.T,C. ao .ttl ....

ne aanerrn. Me nco do l'10""

pl�al oe ca-roaoe e ee

M. ...te-nidaoe Dr. canos

correi,

YIlR,1'OS - O"'I!.·!I./IÇO��
L'i.J •. ·1' .�. UE "5E�'. Q ti

� Fot"10 ss.: D0'L-.JICto
met,'::!,) ,st�.'l-prOlaat:CO

õcnsuttcno: Rua J{.io PIO'

w n. lu - d�s 15,útJ lIJi

ill.OU h.O "as A�cutie .

"ou.

hdral> rTJ.]'f·a_1;i,). Tel.:f"t.t>
3025 _ Rt:sld::nc.a.: :'!'.:3

Geo"l'uJ Hlt,l�ncc;l�·t u. 101

Uma Caso. fi. rua Felipe Neves n. 392 Estreito orá 300.000,00
Uma Casa à rua Eu�ênlo Portéta 92 BíllT�lros com dots

Lotes G)'$ 300.000,00

Duas Casas ii. rya Pio xn N.o 64 Coqueiros CrS GOO.OOO.OI)
Um Terreno com 19.000 m2, com 'rente caro à rua geral

em Coqueiros ors 300.000,00
As casas dão bôn renda. 'rmtar à RUi! Viciai Ramos, n, 75

Fone 2414,- Np.<;M, 17/10/61

DR. 81\"''''"'', FIINSECA
CIRURGIÃO.DENTISTA

Prcp ... ,n d .. covjd... "�\ nela alta vel ...etdede.
BORDF'j AIROTOR s. S. VJI-iITE

Rodtolootc Dentória
CIRURGIA E PROTESE BUCO-FACIAL
Consultório: Ruo Jerônimo Coelho 16 -

]O andar - Fone 2225
�Jld sivemcnfe com horas mereedes VENDE·!E SOBRADO DE ESOUlNA

COM PARTE TÉRREA

PRÓPRIA PARA LOJA

A Detegaoia Regtonul do f:.••.t>S cumurocn aos tntcres
sonos que, ntó o dia 1(l de outubro, às 17 noras, acham-se
:1:.J(>fÜIS inscrições paru 08 concursos de ATENDENTE e

::.Ji!i.':ENTE. scaco que quatsquer cscíarecnnentos serão
prestados no horário de 14 às 17 horas, à run wranctscc
To!cntino, 10 etn FlOrlanópolis.

"'nOAR V. DEICHMANN
DELEGADO REGIONPL SUBSTITUTO

17-21 e28/9 _ 1.°-8/10
l'.-10

Dra. EVA B S.

BICHLER

Dr
Cr.,t�WA D� (' r . ·'CAS

consuuw: P .. ta manhã
com hora marca da.

SitU2.do a rua 1'\uld.o Vianna, nO 67 esquina com a Ave

nida Hnuro Ramos. Trat..lIr no Escritório de Advocacia. e

Procuradoria, no pcriodo da manhã, á I'UIl. Jerônimo
Coelho, 1 _ saln. 10 "Ed. João AIrredo" - t.clefone 3658,

22/10

M ll: O I C A

CLINICA DE SENHOÀAS
E CRIANÇ.t_S

AtendI::' diáriamente:
Das 14,Ou às 18,00 horas
�onsultÓr:.:-' Rua CeI.

i'eCTo Demoro, 1553
- E .. treito -

À tatctc, '):' l_"aO"s 11,3D
boras.

CoP ... ,;;:tÓrlO. Rua Nune3

Machado, 7 - l° andar -

H:lefonc 278B,
t?esld5nr:ia: Rua P'\cr..

Roma. '13 _ T .i .. f ....lle 271:111.

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

--------------------------GlMAClO - CIENTIFICO OU CLÁSSICO
Curso Ginasial e Colegial pelo Art. 91

Próximos ex:tmes em mala de 1962. Seja você também
um futuro fonnando, preparando-se no INSTITUTO
D. pnRO II, InicIo de nova tunna no próximo dia
5 de outubro.

ln!ormações fi. rua Nerêu Raml's, 39 - das lM,UO
As 19,00 horas, dlilrlamentc.

)__ _ _ _ I �E'nIOCOmfl1La peruca â

I D U N L O _':> \ Rlmband. N:lo aceito su-

l Os pnf �s DUrTLOP oferecelll qualW4de e resl�têD"lla. I gestões, mas contentem-se
'RAIlIlHA DAS BICICLETAS _ Rua Cons. Mafrb, 154 , com essa prlmicin e calem-

I-_: _ _ _ _ .- -' - - _ - �e. Todas ns noites, voces
me veria com uma peruca.

____ nova: admirem-me E; pro
curem compreender o meu

RADIO ANITA GARIBALDI �0;:I?;6�"DE LUZ

Dr. Héiic P�iXO!O

Àdvoyado
h:er!1encla � Alamt:::a

Ad'))fu Kondp.r. 27. � C:'llxtl

Po:;,�al. 406 telefone 2"';12.

CASA DOS ROLAMENTOS
DE

JOAO VIEIRA JÚNIOR

PEÇAS E ACESSóRIOS
RUA SANTOS SARAIVA 57
ESTREITO - FLORIANÓPOLIS

F5Crltól10 - R.ua fo'ellj)6

::�':1!�t, 37 - 1.0 �{!d}.J" -

"

Dali veio a Veneza. para
realizar a direção e..�cep
clonaI de um balê de Lud
mila. TchCrina, direção pa
ra a flual ele trabalha si
lenclosamente hã muit

'tempo. Tratn�s� de um

nuadro eenlco no qual
Tcherlna voltearé ,em meio
a marindes de bolhas de
·sabão sobre as quais, por
meio de um sistema espe- •

clal de refletores e filtros

r.oiorldos, choverãb os mais
fantasticos efeitos de luz.

Para conseguir as bolhas
r:.ecessarlas. Dali teve de
Estudar e realizar um apa
relho capaz de encher bo

lhas de sapão em quanti

________________
dade sufIciente para en

cher um palco .

•' ...._-_
......._--,..._....j SA���bIo����� unos

•
•

• de sabão liql:ido perfuma-
• Consófcio TAC - Cruleíro do Sur. �:::m�,o ���:'�::':d;'",
• • siente Guerlaln. E assim,

• VANTAGENS QUE SO' A NOSf1.A • pela .,imelra ve, n. ilIsto-

r_, t: iltAftan II"". • �l: �:·t��ntr�Fe��c���g�:::� ;"lj�.�vH.R:A JIilV!li • LINHA CONVAm LHE. OFERECE: , que os efeitos c•• lcos"o

,
r ��,..�.�u� r ftr'lEM'8"O, • 1) - Olreto Florlanópolts/S§.o Paulo/Rio; II de;!�ro: u�al:���":��;

:j 11 ..i.�n"v I; "li&, Dft • 2) - cheg�da t:m São Paulo às 10,15 horas, em apena.�, - "Tenho de est'ldar

... • 80 minutos de võo; • :el:ras�S: b:::a d:d��

� HAO · 3) - Chegada às 12,00 horas n .. Rto (Aeropol"tt) santos' bão são convencionais e

� • Dumont, �entr" da etdade). 13 almoçsdo e Prollt.,. �áo e,:rlmem exta�n-!
' .

_ 9ara (., serviço; _. aqu o qu.c e� 'lu r�
"; \�'�l '. : I

• 4) �. PosslblHdllde de regtr,ssar no meSlU'J dia, à. ta.rae.. �::=!:' �:l:� ta�uad�:.
..�J .. "ESTAr, AS RAZÕES DF. SER A • das". ma.s ls80 não • sIm·�

__....._�liI E�EFERJJjA DO. EUBLlCO :�'::'iuJ�,� �':d�;;:';� ��.
/., .� • menta para o art.lsta·,nã?
\� • poder J:eatizar; CO��I�-{

. +F1�\:t�>�.sOnhO!�... "'-g._� '.

apresenta a01l domingos às 12 horas o novo programa
RADIO REVISTA DOMINICAL. numa produção de

.Mârio Fnnandes Dias e apresentação de Borges Filbo

ARMAZÉM REEMBOLSÁVEL

DA POLICIA MILITAR
Estâ interes.!'ado na compra de um balcão frigorifl

co, 'solicita nroo()stas das Firmas encarregadas de ven

das, até dia -14 -do corrente.
Florianópolis, 6 de outubM de 1961

João Severo de Lima.

}.O Ten. Gestor do A.R.
12/9

,-' ,.,:

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



I REDATOR: PEDRO PAULO MACHADO

I!,
REDATORES - AUXILIARES: MAURY

BORGES, RUI LOBO E GILBERTO
NAHAS

COLABORADORES: DIVERSOS.

S FLORia OPOLITa OS!'

47 ANOS DE LABUTA CONSTANTE

PLLO PROGRESSO DE SAN-

1'A CATi\RINA 1\10

SETOR ESPORTTVO

16x14.
_\rbltro" _ Aimory Laus BASQUETEBOL

( A�tl'ogj!rlo St'va. Jôgc _ LaJc" 63 x Pôr-
rtta.

Equipes - Florianópolis
(campeã): Marco, Mareio,
Paulo, Eduardo, Manoel,
Ciro, Alexandre, Clâudlo,
Enio, LuiIz Alves, José.
Tubarão: Luiz Paulo, Mar
tinho, Francisco, João car
tos. Jorge, Alcenor, Ruby,
RAINHA DOS II JOGOS

Á rbltrcs - Fl'allco Con
te (ClIcjQ.ue) e Paulo dos

Anjos.
Mesários _ Mário Abr-eu

- Nilton L. Prado e Car
los Brognolli.

E{]ulpe� _ Florianópolis
(campeã): Orlando {19l,
MUnoel (71. Donald, Ia

cry un. Pedro (5), Dobs
(5), Cláudio, Cnrlos, Bru

no, Machado, Raimundo.
.romvme. Ivo (1), Lc.onis
(7), Arlindo, Rodolfo \.I),
vctdcmtro, Belmiro, Adolar
(4), Ro('ue, Osmnn (31),
Angelo, Ney.

1.0 �empo: 26x26. Final:
49x48,

FUTEBOL DE SALÃO
Jõgo _ FlOJ"ianôpolis 1

x T»barão 4.

Local _ FAC.

rv[esúrin Silvio Sera-
fim.

Equipes - Palhoça: He

uo. Gilberto, Pedro Paulo,
Valei, Alceu, Arlindo, Re-

mo, Antôllio, Augu.'lfO, Cu

sar, PedI':), João. Tubarão:
Luiz, Vicente, Luiz P:lU�,},
rjuiz Fruncitlco, ncmbcro.

, Parcillis de - 15x6-

10 Unjno 67
Local - FAC.

..\rbitros _ Mário Abreu

e I�rlco Stractz .rúruor.

Mesários _ Cru-los Brog
Ilolli, Paulo dO:4 Anjo,<;,
Luiz Múr!o Machado

Equipes - LAJES: Mau
ro: João II!), Alvnro (26),
Guy, Rogério �3), Ivan,

';0, �'I ra u

ii, cem 8 !;tu1o- s- ;;
o H

p.

Abaixo damos um re-u-

In:'), :ltirir;;ad�,� do úl-
J, 111\ '!P. an � Ip,), '�c limo dh de rampelicão:
ea'u "ã" e 5 de vice. Bru - VOLELBOL MA 2CULl�O

�';IJ�lP�' ,!;at� �('i f 1- b; li O
1"':lIh, (' I � x Tu-

sa do ciln: u derrota rln
f;elcl.;.'io 90. C,]pijlil�, ca,n
peâ, por antel'ir:a('Uo ':0
certnme uc futebnl de 1:iH�
l;io, rrcntn il l'd})','�ellt3(:ií<J

Árbitros - Ivo Ribeiro
ê Nildo seu.

Mesários - Silvio Sera
fim da Luz. e Nivaldo Ma
chado Filho,
Equipes _:_ Florianópolis:

'Campeã) _ Belfir, Jaú,

��t; N�:���:,o, :;�;����
"Iorberto. Waldir, MáríO,
Q,udy, \Valmor, Danilo.
Parciais de - 15x4

15 x 8,

BASQUETEBOL

A�ERTOS DE SANTA
CATARINA

No baile de encerramen
to realizado domingo no

Lira Tên i); Clube, foi es
colhida a representante de
Florianópolis Srta. Neuza
Ferraz, que tanro brilhou
nas dispU"tas de voleibol
feminino sendo mesmo
um dos pon:'os alto da
equipe da Capital.
A reportagem de "O Es

tado". cue fêz psrte da
Comissão JUlgadora, :tpr1!
senta a Srta. Neuza Ferraz
os sinceros parabéns.

� ------------------_

Surpreende�a. 1 OS Paulistas Vencendo
Regata das Fôrcas Armadas

. 1

,o Aldo Luz venc uno 4 iC�t �-l Cei d e�,.r:$"i"c:�o - O Marlinelli pnnleou ° páreo de oito,
perdendo, porém, �� 11"0 de Ii,A,! - � �..

�;:;. mcim:s:I duelo entre Cachoeira e Barroso queFÚl rcnnencn na uu,n
DESCLASSIFICADO

(�C dominao. na r i" de Ju

I'lIl>n�lIb.], nm f-j .... o Paulo. a

veaat.u donon J'I . F
r-as Alll1íH!n «o 1:."'fI
Nos )l:lreo. mais Iuu

a

o OUrRO LADO DOS JOGOS ABERTOS
sectonet. culminando co-u � - -� E?o.1E-BE

.

l:emovlda do local ��� 'jÔgo
Os árbitros Franco eco- ia ter prosseguimento.

li E! Paulo dos .Aujos, Io- Que coísa ..

i-am vaiados pelo públleo XXX

por chagnrem atrasados
para- dirigirem uma p::(rtJ
da de basquetebol. No ou

tro cta a dupla estava
meia bera mais cêdo no

c�tá::lio da FAC.
-

XXX
Em grandes .aconteci�

mentos esportlv.,Jg, n po
lítica entra lIa dança. Os
II Jogos Abertos não pode
riam ser exceção. O depu
tado Dlb Cherem andou
dat;ldo seu �'shOw" distri
buindo cUmprimentos a

Valer às delegações,
XXX

E,nquanto isso afirmam
que o deputado Olinger
ofereceu uma peixada aOS

rapazes e rr:oça.s da dele
g:ação de BrusQue. Pelo
que ,"-e )lota. a campanha
tIe 62. vai. ser, dU)'!s,sillla e

jã começou a funcionnr.

JI_ voarnícão do Aldo Luz c triunfo do conjunto alldis
to de Santa Oatru-lna, se

auídc do Tietê Cio São Pau- Regressou ° Aldo
Luz

�. !. nnrn no finnl S('I' so- foi a representante eatrot

ncuse. rormnndc a d-rpta
rem a' do "Riacnueío, nr pi
reo do Quatro com, O pá
I'PO (.rvp 11m traascurso-son-

b pujado connrmou-se
n» J. ! ,;1 ban-oststa lo o do nrcchucto de reto-

O telefone aqui da re

dação não cessou de tilin
tar nn manhií d� ontem,

Quedam algumas noticias.
Outros fizeram "cacoeb�
gem". ou-res desaponta
do�.

rtauópoüs.1 rntcmnctouct
Note-se. entretanto. que

houve n'regulnrtdades no

!l<.!I'rU!·SO, tendo o juiz dos
"1'1� írtcndo o conjunto ai
drstn que. aesnu, cedeu o

pôsto ao Tietê, de São Pau
lo, subindo, consequenh?
mente, o Riachuelo para o

:,;cgundo lugar. Os gaúchos
ioram os que mais pl'ote�
�aram, pOl'ém n decisão �re
valec!'ll.
MARTINELLI PONTEOU
PORtM PERDEU EM

CIMA DA CHEGADA
O\\tro páreo sensacional

foi o t,Jnvado entre os Oito
gigantes (Ias scte l'epresen-

.

t.nçôe,<; que, estiveram na

rala. O, Martlnelll um dos

ffWOl'iLos da provll, ponteou
t'Jtlnsc todo o percm'so pur'a
no rlnal ceder terreno para

A delegação do Aldo Luz

venceu com .je st.rquc a pro
'la do quatro sem. :)r'l�!,J
madn pata a Regata 1<�0r

cus Armadas do Bràsil, re
gressou ontem, pelos aviões
ca Tac- Cruzeiro do Sul,
;,�ndo cheg do Pro Florlan�l
polis pot· volh das 19,30 L"

VENCi!:8'��!
I A Rainha das Bíeíeletas, f
VNlceu 3. guel'l'a contra f

, os ptecos a'tos. - Rua: r
J r"uselhl'il'O Mafra, 154 I

I PNEU e Cnma>'as de I
! qualidade, R,) DUNLOP /
! - RE.inha das Bic.lcleta.<!, I
Rua: Cone�jheii'o Mafra, ·1

,�;� .r

- -I
1

Pcnsame:lto: O homem

bom. d" te.�uro ,do s.eu

coração tira o bem, (Oi
deoo He�!'lkson).

f) U N j'_ f) P
f") 1''1 \ Dl' li qu. !ldrtrle C r:(',�l.�t:'ncJa. \
V�H r: ;I(_'T '"

, (.; m� M;t(rrt. 154 \
- -I

___________._..-_ -IVITófUA Cl\ INTT""
N \.('j(,N 1

No p, 1'(':1 1 rl \1""

�-
A Cl}U)'R1H-:'. A N,o O�'l

71. 2!1 ST;rtlE DA CAIX'\_
F:�t)'No],.rrCI\_ FEDERA"

DF. !'lANTA CATARINA,
PERTENCENTE AO f:R.

EDOJ\RD JULIO ELIAS
7f110 )0

PLACARD ESPORTIVO CE "O ESTA.DO"'" C �"rv1!nle
.\pn � - lAPC -

On!('nar!n Cr$ ��ll?:'S4 .ii1n Cm S ",k,,�'
( \

(o.�nroOlU·!f OUA10\ilQ I!PO
I 1II(I'.IV1

�'''' hlPIÇ�1 r�lenlll!O. n' II

CAMP!j:ONATO CARiOCA

América 4 X Flamengo O

Fluminense 2 X Va,<"co 1

Botafogo 1 X Olaria O

B:mgíl O X S, Cristovão O

:{ f ::-.h r'it

,. '1 11 n. C, r o dI' FIl. Iro, Prl' '1'0 pratico r f'Iki('ote (los
("'11' "!'l'f> Pe'''' 'n dO' todo r;� d' 1 :\. M:l.i!'ll'c� inform:J-

INFORMAÇÕES NO LOCAL. Vil" rk! Caixr:J Econô'mica
n. 2 - BOlNEARIO _ ESTREITO

CAMPEONATO PAULISTA

Q Tietê, de São Paulo, !'Jl\e
_____,;,,;:,-......----.-.......................

1-11
"virou" na hora pl'cch:a pll_

Esportl·VO I: I �\;��Z�rO��ll' =���lI�=,.p�:
terceiro lugar chegou a

guarnição do Alvares Ca

eral, do Espirita Sant(),

Noroeste 4 X Jabaq<.tara O

JuventllS 2 X Ehporttva 1
Pahneiras 3 X Botafogo O
15' de Novembro 1 X Ferroviária 1

Comercial 2 X São Paulo 1

xxx
!i"-

t_. Carrossel
c -

Teve seu fecho domintlo IJ mnior f"stll
risto de quo tomos 'Icmbronco no h's+ctio h"
esporte catorincnse. IIl�ant"'st';velm nt a

çõo temerário essa da PFf ,'h" ,I r I
de suo Comis..são d� Es, � t 'o; r' .-j j.l , pi) '''1C
vcl desporti�to general V' ira 'l R')�'lI ." u-";u li

prudênc::ia na escolha d:ls elcm nt"., rc"'P?ns6."ai� J)

êxito dos II Jo�os Abertos. de Sado C "arina e (: .(:

constituiram o Comissão Central Orgoniodora tendo ã.
frente o deputodo Waldemor Soles que deu conb (b
recod9, bem como seus. d�votodos. aux'licr�s, entre
eles Ney Hubncr, Rubons lonqe" Nilton ','Dc.Jé-:

JJ

Pereiro,.Ody Varella, Jaime Cout1), Ros .. ndo Lima e

Waldir Mafra. Nodo deixando o tje�eiar, tal cerna sn

esperava, porquanto homens reolixadores e ca:')':ll(�<;,
Podem eles se sentir a�anl)s do extraordinârio triunfo
que >têm de I09�ar e que sobrcmodJ) im",cliu o:,. a

frente o CS!)'lrtc amadori!ta, pois sómer."e com r (_

l:;:�tod:!ã:u�e:ea:�c:�::o ::dt:r:t:s�i;n!�. e:;r�i��
te dez dias os Jogos Abertos açoMbar rom a n-

,ções (Se tôdas 0$ ,camadas que ficaram e:mv Itos r. ,

entusiasmo inebriem.. Adeptos e nao a.d .,t<>s '"

esportesl contados aos milhar '$, v'veram man ã� t ,.
des e

_

noites inolvidiavtls, com a pr .. s n., diál (I S

quadra$- e ainda nos campos, pi�tas e r ClS da """Çl.
pole bahigQ-verde de mais de meio milhar de seg ,;
doreS' da lema imortol de Juvcnol: "M('ns san i'"
corpere ·sono", Irmanoram-Ié atletas e dirig.a.nte� �

quase todos os ponte ..
, do Esf'odCl, Aproxi'maro.m-sc

pelo fiamo arde,.t efu (1 ortj'li�mo na stJ mo', c:I "')
iHterp.rctocão, O QI"r- nti) feminino d�u CI not .. col\1-
tida :dos 'Jogos, tendo, o'!'óim, parcelo ('nor
brHholtti$mo do (ompe�i ao. Vitái-"os e d rr" ri
sos. Q�lq9rimél�. alegrias r dcoc p!:- 5, lanf:es no: �frtr,?" e�g"fe!; h'emendas são conc�bíveii no esporte �

'la,o �rxarom de acontecer nos J.,gos. Mas tudo tcr�
mulC�,u 110' Santo paz do Senhor, com vence4lores c

. ven�I,d,O$.: pouando recibos de compreen!lão e ol�o
.,ito,; !

Depcis dos Jogos Aber
tos o RoIzendo Lima vai até
a Guanabara para repou�o
e tra:amento da" carê
ca, Vai consultar um. es

pecialista (se é qUe exls
te) em carêcas, regressan
do a seguir para terminar
o, tratamento na capital do
Estado, Achamos (lUe o

medico vai receitar aO Ro�
zendo uma peruca, como
única sOlUÇão.

XXX
A atléta de número 10

da equipe de FloriallÓpOli:i.
depois de perder o tífulo

•

para as brusQuenses 10i
'consolada. pelo MaUl'o
Arr.orim. Entretanto,
moça estava mesmo ner
VOSa e pediu por amôl' de
Deus Que não faInssem
com ela,.

.- 'I'
CAMPEONATO PARANAENSEmn que c!cvau�sc mo;s uma vez o conceito sabio dI)

B�riiQ p'e :c rle Coubertin, o imortal restaurador dos
)0"'0'5 O mp!co�, de que "no esporte o mais impor
t nte ntÍ') é vr.ncer e sim saber competir". As ener�
r' O; cd!'!s pelos componentes do C.C.O., que ntio
f"'r"m de t"" nem de dez dias, mas de três longos
no; ,s�s, treholhando dia e noite, muitos vêzes en

trar.dq pelg madrugada, compensaram perfeitamen_
te, pois tiv().II'IOS uma fe�ta desportiva que, sem co,,�

testaçõo, c'1nst:tuiu a maior de quontos já se reo

I;zoram no Estado, quer em concorrência, quer em
brHI-;:I rr.nindo ino para reafirmar a capacidade do
es rt' ta barriga-verde, quando em perseguição de
um ideal (ala que encontra de prof\,to o apóio dos
C" ern",,'- ...s (! do povo. Os II Jogos Abertos: de Santa
C tl]r;no excederam tóda e qualquer expectativa em
bt'lho p (')rgQnixação, lavrando um tento de feitura
ímpecáv ! os que �os conceberam e levaram o efeito
com critério e alto tino administratêvo, Amanhã
pro"'S '-'uir()mos.

�iP\� X
:( 'Xl"'�.,:>;_�-3.:;:':.4iI

.

Pala o Figueirense e o Paula Ramos a temporr:d� afiei!:!1 do ano em curso foi, pode-se dizer, bôo.
O al,Yi-!'Ir'ta ganhou o título de juvenis e foi vice no.
IJr(lfl�s'onqis e na Taça "Eficiência"', tenda, ainda,
cClnqJ,!: t 103 os torneios de abertura dos certames
dess�s c<!tcgorias. As maiores conquistos do ano fo
ram C'5 q (! alcançou o Paula Ramos que levantou o
cetro d profissionais e foi vice nos demais o que,',e v""'u a obtenção da Taça "Eficiência", O Avni,
que dOSpàt'lt:JVQ com grandes possibilidades de vir a
�er b'cal1lpeão profissionalista, acaboU' em 3,° 'ugar,mCl� �ou -lhe o cetro de aspirantes que foi de todas:
o lha - r! lamente disputado, pois teve que haveI'
uma "m fhor de quatro pont.Gs" entre o alvi-ozul e _,

p,;)Ur� �,"MO' paro dec::lsGo do título. E antes que
nos «.'squet;:!lmo., há outro título de futebal da tem;
p",cdc, o d� salão, �en.cido polo Paula R0":1oS qu�,

�����; �{�n��:�a, �onstl"tll�M_�M-_g!'9* "pQpão" d

I-'C()�O F'.:,CL

Agua Verde 3 X Primavera 1
Bloco Morg. 1 X Curitiba 1

Britânia 1 X Guarani O
Irati 2 X ruo Branco 1

Opel'ário 1 X Atlético O

Também Marti
nelli, Riachuelo' e
Cachoeira retor

naram

CAMPEONATO MINEIRO

Democrata 1 X 7 de Setembro O
VUa Naya, 1 X Meridional 1

A delegação catarinense

compos�a de membros do

Mal'tlnelll, Cachoeira e do

Riaehuelo, deixou São Pau

lo por volta das cinco ho�

rus da madrugada de on

tem, rumando em ônibus

especial da AuLo Viação
tarincnsc. A delegação pas_
sará por Jolnvlllc onde dei ...
y.3.rá a delegação do Cacho
eira viajando a seguir com
destino ii. capital catarinen

CAMPEONATO GAUCHO

Internacional 6 X São José 1
Grcmio 1 X Flamengo 1
Guarani 1 X Aimoré 1

Pelotas 3 X Cruzeiro 2

FarrouPilha 2 X Juventude 1
xxx

A delegaçãO de BrUSQue
{)epois da vitória em fll
tebol de salão por 2:<1
contra. palhoça, deixou �
estádio da FAC e seguiu a

pé 'Pela avenida HerCJlio
Luz rumo ao alOjamento,
cantar-olando e dando vet·

•

dadeiro "shaw!, em plena
via pública,

XXX

CAMPEONATO PERNAMBUCANO

Santa Cruz 2 X Ná:.ttlco 3
Sporte 2 X Central 1

CAMPEONATO POTlGUAR
(Decisão do Titulo)

ABC 1 X Atlético, O
i PNEU e Camll.ras de I
I qualidade, só DUNLOP I
I - Rainha das Bicicletas, I
I Rua: Conselheiro Mafra, I
I N.O 151. r

PLACARD INTERNACIONAL:

Elimlna.t6rlaa da Copa do Mundo
Luxemburgo 4 X rortugal 2

Iugosla\lia 5 X Coréia 1

Checoslováquia 3 X Elre 1

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Govêrno uer

i·

e�'it�r· ����-��ía�'ão:
BRASILIA - O conse-

• r· t - :=��dO��hePr�:;O:�tj:-'lho�, Mlnl't'DS, como posslve ln ervençao ,fetiv", de p"Ço w" Os

O presidente nacional do PSD, sr. Ama- complemento à decretação
qualquer majoração dos de cadelas de distrIbuição p,rodutos agriC�la.s �SPIe.-dos novoo níveta de salá-
prêços de compra, trans- do Comércio jradicíonaf clais_ e, no �etor da �lS n-ral Peixoto, disse que as Iimitaçôes de fun- rio mínjmo, resolveu ain-
pcrtesc, armazenamento AdoÇão de medias Para b,uiçao de géneros ahm,:n-çães do presidente da República e de: pri- da, por unanimidade, a �CI-
e expurgo, cOlocá-Ias nQS eetabníeer o prêço do pe- tlclos, :om a eventual. m.-

melro-ministro estão contidas no proprio ato �r as seguintes del!'bera-
centros de consumo e dia- tróleo e derivadoS; tervençao do �der pU�h-çoes : ,

t-Ibuí-tos etêavés de co- Tomada enérgt-a, de -po-
co na

_

rormação e redls-adicional e que as relações entre os chefes da Envio de mensagem ao

operativas, entidades go- atçãc no setôr da pl'OdU- tl'ibu1çao dos novos esse-

Nação e do governo são excelentes. Não há, COngresso Nlicional, íustí- vernamentala e sem lUCrO çãc em geral, com maior ���:�õ::�tando-se as espe-

disse" dirigente pessedista, o menor ressen- tutndo o sa,"'lo-família Agradecem ao Governador' Oon"""o ,e Iacilldades
timento entre os dois estadistas, nem entre os para Os trabalhadores (5% de créditos a quantos ele-

parudos que os apoiam. O sr. Amaral Peixoto :�rac�����m::to 14a��;::� OS Inativos ��vf��n�e c;!��:rç�:n: ��declarou, ainda, que os partidos estão na fir- cettuadc no inciso I do O gesto, por jodce os tisfeltos ,Ilela consecução contenção de prêços:
disposição de continuar prestigiando os pre- artigo 157 da Constituição titulos louvável, do t>!ni de �Uas antigBS retnvt-it- Prioridade excepcional
sidentes da República e do Conselho de Mi- Fe!��:I;eItamento dos' es- �:�t s�ove��!o:. ��l�)�;: cações. �l�a�:sns�::t���:rsa aass�i�nistros e que na votação das leis estruturais, a toques jã adquiridos Pelo babando, em finS de se fazer as condições minl11lf.s
bancada pessedísta, sem dícrepancias, segui- ��:ê��, ';::�!�a!:n:n�� �:�b;;�ia�::��: ;:��:� Representante d�:���C�;ã:O��lal���striará Q programa partidário. produção, a fim de, sem tamento dos proventos do de alimentação, a fim de

-

O G 't....GEPE pessoal inativo do Estaila, ',do GoveArno que, convenientemente as-

.: ove"rno 'e o repercutiu �.radaveh:T.en stettda pelo govêrno, aUo-
.4

te a esta respeitãvel ClllS� te medidas tendentes a
- •

se, cuja. medida acertudn tomar seu custo mais
velo por nOs devidos tõr . �unto à L.B.A. acessível ai povo;

:��ã�Ol��::!;t�' �r:�:l�r O Governador Cd:JIJ R� su�:��oenecae���:;::,e��:�
:s��: ;r:��va a',ê um mst �:stl::;n��d:ss�n�:oJ;�:��; �:�d�: aoc���se���c�d���
O eminente governador :Nelson Teixeira Nunex, zereni necessal'ias foi ccns

fez justiça, mandan':o Chefe do Cerimcntat, para tituida uma comissão in-
equlpara.r aos da ativa os representante do Goverl\3 tegrada pelos ministres da
proventos cos servlaorc;:; do Estado junto :J. CJmis Fazenda, IndústrIa e Co-
inativos. E era de se espe são Estadual da LegIão mêrcio, VIacão e Obras PU
rar, porque ouvida a clas- Brasilcira de As'll;;��nCia, blicas, AgriCUltura e Tra-

Ise com atenção, estava balho,
a seu favor a iei Lacerc!p.,
ditada p�lo saudoso I?;over
nador Jor-&t: Lacerda,
quando baixando a lei n,

Votacão de leis· de
,

15ase ,P..D. coeso

Com o Governador Celso �omos, no Palácio da Agronômico, pre
sentes ainda o Prof. Alcides Abreu, Secretário Geral do POE e olOr. Nel
s' u, Chefe da Cosa Civil, estiveram os Professôres Côndido Gou-
Ia e Osv Ferreira de Melo e o Eng. João David de Sousa, componen-
tes do GE rupo Executivo de Prédios Escolares), os quais foram de-
bater com o hefe do Executivo alguns aspectos da importante missão
que lhes foi ahj�uida. _

Conforme jó foi divulgado, uma das primeiras tarefas do GEPE é
o estudo, poro o construção, em todo o Estado, que poro tanto foi divi
dido em dez regiões, de 1000 solos de aula, sendo que SOO delas devem
ser iniciadas imediatamente.

Mos a tarefa de que foi incumbido o GEPE é muito mais impor
tante, no sentido de suprir tôdas as regiões do Estado de tantos solos de
aula, de tantos escolas, quantas forem necessórios par que nenhuma
crinns:a em idede escolar fique sem onde aprender.

Oportunamente traremos depoimer.to completo com os membros
do GEPE, a propósito do que deverão êles real.l:or e do que ja esta sendl)
feito.

Nosso flagrante é um aspecto do reunião no Palacio do Agronômica.I

IMemória fraca
i
I

ral conferido ao funcionário pul>Jic"'(;
(reestruturação de órgãos e serviços, al
terações de carreiras, elevação do salã
rio familla, implantação de novo sIste
ma de concessão de adicional por tempo
de serviço ampiíação do numero de tun
ções gratllicada�, etc.), representa um
volume de gastos igual, no minímo, a
CIS 600,000.000,00;

,

8°) que a cnação de cargos públicos,
em numero de 877, corresponde a uma
despesa que Ultrapassará. Cr$ ,

150,000.000,00;
9°) que a criação de, aproximada

mente, 1000 funções de extra-numerá
rios envolve despesas que montarão a
mais de Cr$ 100.000.000,00;

10°) que, Ctn resumo, a sdespesas não
constantes do orçamento com o pessoal
civil e militar cio Estado podem ser es
timadas em C4 850.000.000,00;

11°) que, r.Jém disso, os compromis
sos a serem liquidados decorrentes de
créditos adicionais abertos por conta do
excesso de arrecadação do exercicio an

terior, importam, aproximadamente. em

Cr$ 320.000.000,00 uma. vez que, para um
excesso previsto de Cr$ 800.000.000,00 se

abriram créditos totalizando Cr$
1.120.000.000,00;

12°) que os créditos abertos, nos va

lores apontados acima, não dizem :-es

peito à liquidação das despesas decor
rentes das leis c decretos que importa-

Leg�Sla�fvo:Íç:odOSa���'i;s �: ������t�él�
que he são j:róprlos, vem pro�u':ando
cúnturbar a opinião publica em virtude
d::.s suplementaçbes fei(;a;:; pelo Poder

,,_"'�_.o no orçamento de 1961.

Louvando-se da utUiza.;:ão de exces·

sos de arrecadação parr. estas suple
mentações insurge-se contr:). :l elevação
de impostos objetlvada no Plano de �\1()
Las, i.ntretanto, êste execess') de arreca

dação decorre, em grande parte, Justa
mente desta elevação de impostos, já
_11.ie atlIlgiu no Vendas e ConsignaçÕES
o presente exercício,

• _ .. "'lHana J.raea dos opositores faz

•.• que se retorne a 10 de fevereiro de

,Jol, transcrevenqo'_se abaixo os funda,.

lllent.os da determinação governamcn
Lal a respeito do funcionalismo públiCO
par" que ·<;e po�sa ver que tudo o que z.lí
":OllSi. a, efetivamente, vem sucedLndo.

DETERMINAÇAO DO GOVERNADOR
O GOVERNADOR DO ESTADO, tendo

em vista:
l0) que a receita orçalllentãria para

o exercício de 1961 foi orçada em ,.,.

Cr$ 4.080.000.000,00;
20) que as lotações atribuidas ao

Plano de Obr&.s e aos programas a se

rem executados com os recursos da Taxa ram alterações na despesa com o pessoal
de Investimentos montam a Cr$ ..

civil e mUltar, mas se constitulram em

1.120.500.000,oa que se constituem em autorizações para pagar compromissos
recursos vincUL.::dos, dos quais, aproxi- assumidos ainda no exercícIo de 1960 e

:�;:���dO�r���o�.�������ode j:b:��â� �:�aVI�!Oe:e�����r d:'e1�e6c1�çãO orçamen- I
serviços, firmados pelo ....Govêrno pas� 13°) que o total da despesa com o

lsado; pessoal civil e militar não constante do

30) que em consequência o saldo :lis- orçamento vigente, adicionado dos com�

ponível para o.:orrer a todo os encargns promissos que transitaram para {) exer- \

do Govêrno, alcança, apenas, a quantia cício em cur�u, somam a importância I
de Cr$ 2.959.500.000,00; de Cr$ 1.170.000.000,00 o que constitui I

40) que as dotações constantes do or� um déficIt potencial do orçamento em

I_çamento para ocorrer a tôdas as des'pe- extocução,"
sas governamentais, executadas as Ide- Portanto, a 10 de fevereIro, o Poder
correntes de pess'oal civil e 1nilitar, fo- Executivo Já previa o déficit potencial de
ram fixadas em Cr$ 979.413.862,00; execução orçamentária, superior a um'

50) que as despesas com o pessoal bilhão de cruzeiros, sem dúvida, hoje IcIvil e militar totaUzam no orçamt:nto atenuado, pela liquidação do panamá., à
Cr$ 1.980.068.138,00; partir de maio,

60) que, depois de aprovado o orça- A suplementagão er� fato consuma-

d d t ti do, O hrópl'IO Poder Judiciárif'\ já teve��:!�' �:iSp;I�:iJ�as/ ca�.��es o: �:���g;�: suas verbas su.plementadas até por elei

para o pessoal civil e militar, e os se- especial. da propria Assembléia. O Poder
ndos. ft e- • �antagens para os J.,eglslah5!O, i.d�, e o mesmo 8Ueed7!1�.

.. com o 'l'1'ibunru, de Contãs.... �:.....�}jt' (o;

g.�;i;,h1,.}J�;��O.L�!giS}i�i�i�

1.629, de 22 de dezembro
de 1956, que aumentav!\ t.S

vencimentos de todos c.s

.!uncionãrios da ativa ao
mesmo tempo man,lav:l
equiparar os proven�os dos
inativos, que l'r.ulto mere

clam pelo muito que ílze
ram e pelos seus pl'ei;li i·
mosoS serviçOs aO Estado.

E assim, muito g'l'::tt.:t
uma numerosa e brjlhant.e
turm, de servidores inati
vos, tendo â. frente o se'l
esforçado "l�der", sr. Adu�
to Blttencour� da Sllvl'Í
ra foi, em dias da semana

passada, ao Palãciv .do
Govêrno, a fim de levar ac
eminente e dmámico OI)

vernador, sr. Celso Ramos
o seu sincero e entusiásti·
co abraço de agraCie-::i
mento.
Recebidos em audiênr.la

esPeclar, e l�<.roduzidos no

salão nOOre do }'alácio fi')
Govêrno, 'J'I nobre!; ron:

PQnentes d'l turma abr:l�

Çaram o esforcado "chefe
do govêrno do EstadO; na'
vendo umil cordial trlle"l
de cumprimentos, A;JÓS
uma ligeira. conversae�in,
reldraram S� ISatlslfei"o8
pelo modo com que fora11
acolhidos e scbretudo sa

,comissão
,Examinadora
o Chef-e do Ex�cutivo

Catarlnense vem le.- as;;i
nar a�o designando 05 SIS'
Paulo Manara, Amilton
Mattos, Odilon Jo'urtado,l
para sob a presidên :la do
primeiro cons'itui"em a

comissão que devera exa·

minar os candidato.·, a ab
tenção da Cartein Nacio'
nal de Habilitação de mo

torlsta no Municlpio de
Itajaí.

A Universidade de Santa Catarinil
Dezel,'bro, 1.956 Sessão solene de ionr.'l·ll:a Dia 8,

dia da Justiça. Colam grau os bachares em Direito. Na

tribuna, o orador da turma faz UI):l 'lpe'c ao Goverl1J.dor

Jrrge Lat erda: ".,. Sentimo-nos bem !oitundos para da

qui, q:Jun-;,'" nos de;,pedlmos da vida ac,lcll'mif'!l, fazer a

S Exa wn'apêlo, C;ue é sem dúvida all!:ulll<". atualmpn\c a

maior .;, :� mais cara aspiração do est'.lj!l,nte fi do povo c;,·

tar:nen.;t' em geral; apelamos para sem eS[ú'.ç03 De sen

tido. da :nstalaç:.ão definitiva e fUllC1',l1amento n,'ll'Jna

dêsse velho sonho que desejamos ardentemente seja bre

ve rcali�l'de: a lTNIVERSll)i.DEl DE .3!\'ITl c.'n.'l.H!�A·'
Aplaul:ios lnterro_, rem a Or.\ct·O� Na l'f:,�lkliuh! ,) [Jpêl·) éra
cole;lvo .. � aqUlf'lléncla do s:",.'doso g:lWp.'n.lnlr llr"l"U ex·

;:l(l'1t:'!!leo naQuelE; �ol'tiso j,)\!al e se>n"l'=! amigrl aU :I'uitl.

mais :0 -I_U{' amitL, o Govcl·:ul.dor éra 'J P... t.'"n,_' da Tur

ma. Se o destino inexorãveI tivesse numÍl visão macabra

pruilto . mfausto aconteci,"\ler.to de 16 me,o,·" depvis, te
ria o culto governante recitado aos jovell:i formandos os

versos do "Interpre� da fraternidade humaIla" - WJüt-

"�ois não podemos ma�'ca: passo aqui,
Temos que marchar, llleu:> ':!ucrlu'.)S, ar

rostar o imp:\ctu co perig:l,
De nós, jovens raças enfibradas, de nus

todo o resto depende
Pioneiros! Ó PIOneiros!"

Multas outras vozes se fizeram ouvir. Vozes idealis
tas laZ€l,do continuasse viva e latente a idéia no cora

ção r)(,s jovens no desejo dos mestres, na exlgtncia mesmo

da sociedade, E como não hã. grandes movimentos sem li

der, surgiu a liderança desassombrada, flrn:e, resoluta,
entusiasta. Liderou quem .tinha qualidades inatas, cota
gem suficiente, espírito de orga,ni'�!l.ção e confiança pró
pria. Liderou quem não podia hesitar, nem esmorecer,
ne:n medir a extensão da tarefa e o pêso do b.ttlo Era

cc.mo se Õ'I voz do poeta atravessasse os séculos, no grande
poema aos heróis da colonização amerIcana:

"Por acaso, as raças mais antiga;; hesi
taram?

Ou esmoreceram c remataram a sua ll

çãr' mortificadas !.',-': lá, ; •. etn :,.� n,;lres"

Nós retomamos J. ctel'l!.l. tarefa, o fardo c

a lição
Pioneiros l O PlOneiros l

E a luta continuou. Uma a uma Iam as barreiras sen
do vencidas. Estatutos publicados, professores nomeado:>,
eml t.! �ados em solene e magnífica reunl'io. no wlao no

bre da Faculdade de Dlrdto. Congregações reunidas, ele
gem os pllmeiros Diretores e :ndicam os primeiros repre
sentnntts para C Conselho Universltãri'). Um passado in

teIro para trã.s um mundo novo, de gerpe .• tiv!lS maravi
lhosas. Mas, permitamos ainda que o poeta fale:

"O passado Inteiro deixamf,!; para trás,
Desembocamos em um mundo mais novo

e potente, variegado munjo,
Sadios e robustos nos apossamos do mun

do, mundo de trabalho e marcha,
Pionelrosl O PIOneiros!"

Procede-se, em seguida à votação para o cargo maior.
E a vontade unânime, entre tantos nomes ilustres, apon
ta o lideI'. Justiça c reconheci,nento a quem fez jus.

"Manda a lei e a lei foi cumprida. Coube ao Presidentc
da Republica medIante a lista ,tríplice escolher o Reitor.
Confirma-se a vontade do Conselho Universitário. Magni
fico Reitor pelo' saber jurídico, pelas qualidades profi:i
')ionais = morais, pela dedlcaçâo imensa ao ensJr.o su

perior, pela vont�de soberana de seus pares; PR?F�S
SOR JOAO DAVID FERREIR.1 LIMA. Concluldo o tnhoi

to, abre�se o primeiro capitulo da grande jornada. PrJll
cipahnente agora, saudando a UNIVERSIDADE e seu

�IAGNIFICO REITOR, 110S reverencIamos ante a voz de

poe:r..:
"Já desceu a noite?
Tornou-se a estrada árdua ultimamente?

Estacamos desencorajados, meneando a ca

beça pelo caminho?
Todavia, vos c'jncedo uma hora. efémera

para que pal'els esquecidos de vós mesmos

no vosso roteIro,
Pioneiros! O Pioneiros!

A RadiOfonia de SalHa
Catarina e (lo Brastl, vem
de ser surpreencnn com
a noticia de saída UJS
quadros da "Rádio Diana

da Manhã", do radiali"ta�
produtor, Dakir P.:llidoro
Indiscut,W.elmente, DaJ:ir

POll4,0ro, abnegado n;)�
trnbnlhos de presentear o
nosso Rá.dio com nrogra

mas de primeira lír-ha, vr

nha mantendo na·R. Diarla
da �anhã", um do.'! ;;:na;;;

importantes, OU porque
nãO dizer, o mui ..; impor
tnnte <programa do Rarjio
Ca.arinense, "A HORA DO
DE:SPERTADOR".
Ainda há pouco .r2st�,ou

o seu 5,° aniversário ue

Pela honestidade ·e C1.�
pacidede de trabelho, ojp
dicação ao humilde· e a
criança, inf.mnaçõd$ as
caml\(ias s.:lclais, crases J.) O
dutoras e po;'h';ca", grau
gecu seu pl.lgrama o t'Cs
pe:to e a stmpaua de t:ono
y;ibllco ouvín.a.

As promoções retavnntee
nOl'esentadas no no�l'o pú .

blico crqnm. esPelhál)1 flé!
mente o elevado gráu de
cult1rra ardtorônrca, cesta
cando se a.'! ··Festa" da
Pasc?a", pre�ellça de ·'C�.�
réquinhn e sua turma" e.
tamas outras.

A ausência do:; mlcl'llfo
nes deste baluarte da ta
diofonia de Flotianôpoli:;
é lamentada profundamCil�
te em todas as camada.;.
ApeHal' de nosso Clllp�

nhc não coosegutmes u
nurar ua .!·wlões que ljv!.
i-am Daklr Polidoró it ta!
dectsac.
Oxalá lião seja, llla!,! lil'

do indiCa (Iue o progralll..t,
"A HORA DO bESPERTA
DOR", propriedade re�ls.
trada e ll/ltentcnda t)e
Daktr Polidoro, não .!ll·US
virá alegrar os lares de
Santa Catarina e do Br..t,
sil.

,o ESTADO
o filAIS AHTI�O DIARIO Di: SANTA CATARI""

FLORIAl�vrv.b ...d uely..t,-"elra/, lu oe uu�ubro de 1961

No pleito de Major Vieira o candidato udenista
venceu o pessedista por 240 votos. O eleito, sr. Antr':' ..

nio Maron Becll, levou 752 sufrágios, contra 512, da
dos ao candidato Granemann.

A oposição fez 4 vereadores c a situação 3.

Em Três Barrár o candidato pessedista ver.ceu

o udenista por 275 votos. O eleito, sr. Sizenando de

Andrade, levou 542 votos, contra 367, dados ao can

didato Merhy.
A situação fez 4 vereadores e a oposição 3.
O empate pareee, pois, perfeito.
Em Major Vieira, para o deputado Aroldo Carva

lho, o pleito teria decorrído sob regime de terror,

Apesar disso o eleitorado votou no candidato desse

deputado, em Becil.

�•.
-

J(urso de
IFormação de
,Oficiais da
polícia Militar
Acham-se abertas

insorições para o exame

de seleção ao Curso de
'Formação de OIflciais
(CFO). Sendo esta ultima

oportunidade para todo
jovem Que tenha aptidões
e de�'J,e ;3e tornar um of!
elal da briOSa e tradlcio-
nal Policia Militar de San'
ta Ca:arlna, As condIções

Até que com,) som dos clarin.t ..

Longe, muito longe, o toque ·da alvorada
Ouvi! Como é estridente e claro!

Ligeiro para :1. frente ..
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