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Preço da gasolina não sofrerá·
durantelum ano

SÁO PAULO, - "Nos próximos doz.c meses, i) pee �o da gasolina nõo deverá sofrer qualquer acréscimo",
Esta afirmativo foi feita pelo sr, Andre Franco Monto ro, Ministro do Trabalho, em palestra mantida no As
sociação Comercial de São Paulo, com representantes dos classes produtoros, Acrescentou que a medido
foz porte de um vasto programa, que está sendo ela balado pejo governo, paro Q estabili.z:oçêio do custo dos
generos de primeiro necessidade. O congelamento do yosalino, já aprovado pelo Consa1ho de Ministros,
se-é decretado nas pr6ximos 24 horciS. DurQnte o dia logo mantido enhe o ministro e (IS po:tio:ipantes do
reunião, foram abordados ainda diversos itens que es tco sendo reivindicados pelo proletoriarlo, como a ins
tituição das ferias de lO dias, abono de Natal e solá ria.família.
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Adenauer
-- ...------ " • r •__

Aliança para o

Progresso seve

ramente criticada
conseguiu formação de

coligação
os d,!)gent� ..i. [li" H'�'III,d,\ r-ào untes c:" 17 J �-o;I:,:b":).
lia semnm.. ).\:;,�·,::I.l. 1\ 11" ãata c-a abcrtu.o etc novo
nauer c Mç:1.J,' runv.cr.rn r-anuo.euto
cm que .t L!.ll:ll j)"llll<':l O �_omt.<ili(!:d:.l tumocra

�����:���,��I,lr n ct(���::�II� 1 ����:�i�{&�'2�'���:��:��
octtdc esta ,\()il,). )1:lrlda reunlráo qliir.:.:.-fejl";l j , ..

;mpp.i'.. ável �,C".1:ilill1j'·ão !.\ reanaar um dBhaiC 'te-
ue U:'" sove.no fie COli2".-I- r»i.

...

governo
BONN - O chanceler Konrad Adencuer loorcu com

pleto ccórdo com 0.5 democratas livres, poro Q for
mcçõo de um govêrno de coligação.

O único ponto importante que folia .oectdír .é
iii �j�a do neve,Gqbinwe,� , \.

O Perttdo Democrata l.ivre de ...e debater to-
motmcnte agora, entre seus próprios quadros coli
gado sob o mondo do chanceler de 85 cnos.

O debate realizor-se-ó quinte-feiro.
Um con··W,I"·nlu !':-..p,.t;i. que ccegara-u ,1 um -accr-

dç esta not», UCP,JI,; de co geral" em �O(j')3 ',s p. n-
uma conrer-nr-ír cnr e tos de ínuo,e ncc: ..1�3t.
Adenauer, courc do P.ll u- \ omprcendendc f, ucnuce
rto nemocra-o crtstuo, e c social e económica.
Hder den'O'''';\tJ. livre FoI a terce.r.. sessào das
xrtch Mt:ndt, cxnrescu nesociações c-ure ambos

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

CONTINUAM AS EXPERIENCIAS
NUCLEARES

WASHINGTON - Os Estados Unidos
realizaram, ontem, sua terceira experiência
nuclear subterrânea, desde o reinício dêsses
ensaios, em setembro último, segundo breve
anúncio a Comissão de Energia Atômica, que
informa ter sido lima detonação ao nível de
kiliton, isto é. de pequeno poder.

A explosão efetuou-se no polígono de
experiências da CEA em Nevada onde se
realizaram as duas a�teriores de;ois -

que a

Rússia reiniciou suas experiências na atmos
fera, a 1 de setembro.

"AFINANDO. "

I.
- !
I

de

MINAS E ENERGIA - MINISTRO TEM
PROGRAMA DE TRÊS ITENS

RIO _ 'A rrcutc do MI
ntaterío dr> M(n<ls e Ener
gln .

.) "I'. Qabriel Pa,,�O.;
tem um ')1'O.(>:1"8m;\ onde se
dcstacam trcs l)ontos di�
tinto:;: II saber:

I. Recl'ame de IcgiSül
ção Que errou a Eletrobl"uS;
a fim de torná-ta exequr
vel. A lei «uc saiu da Con
gresso não cxprtrr e a rp",
Iidarle br:lslleira, �cndo ill
teiramcntc lmpr-atteável a

sua Hplicaf'iío. O :-:1". Ga
briel pa.,:-:os desetu 1ran<;
rcrmn-tn no órxâo centrai
da riouucn cuergéucn d ....

Pltig, de mote a oue possa
ganhar dimensões nncío
nnts. A Eletrobrás runcj
llara como uma câmara "

compemação. destluada <>

unificar os preços da
energíu-quítcwu tt-, em to
do lelTitório naciOnal,

2 O item serundo se re
l':lciona com as atlvidade�
extra' iVIlS de minér!o, e ('

mini.�tro pretende oue a

Companhia Vale do Rír
Doce se constituH, I ....
n-ente. )10 centro da r-rten
tacão pOlitica governamen-

tal. �lal"lI QUe PO"Sa abar
car tcoo o sistema e !),1'
pulslnna r Q dcsonvorvr
menta de nossas reali7r
cõos nês"e csunpo.j,

3. O terceiro e úlümc
item do progr.am.a e a am

puacêc dos serviço:; d'l

�:�����fl�icae b�isi��{:��t��
qUe -tange aos ol'cb1emas
ca ffrospecção dõ solo, o
programa atual 'da empt-é- I
511 satisfaz inteiramente.

GREVE É GERAL
RIO, 11 IVA) - Nada

menos de cêrca 0e 1.200.000
pc"sóas fiCara)' "cm

transportes 110 Esl:loo tia
Guanabara. jelldo em vis
ln a p;lrHlIsação de cerCa
de 1.900 onibu!' e 2.000 h
tllções. A Cidade teve a

s\l;l fi-.,Ionomia comj)let:t�
mente transformada. O
pOVO se deslocava 1.I pê
pelas ruas, procurandc
avidamente UnlH condu�
ção oara re�re�ar a 's�u�
lares OU se aglomerava
nos pontos dos bO!1de�, es

peranrlo horas e haras pc
los e1etrlcos. Que também
foralll reduzldO� em llume·
1"0 no lrii!ego. Segunda In
formações obtidas junt")
ao:; grevistlls. o movimen
to pl'Os.<-;eguirá firme no
-dia de hoje, estando mur

cada 1)al"n as 14 hOI':-t�,

A. melhorio do sistema de comunicações e o aperfeiçoamento cos previsõ:-s
meteoroltgicas sõo duas aplicações imediatos dos exaustivos pesquisas fei_
to,; ncs Estados Unidos no campo da ciência espacial. As comunicações por
meio de satélites sõo muito mais precisas do que os radio-telegráficas, além
do ci'lcunSi"âncio de Que os satélites podem dor escoamento a maior volum�
de tráfego, proporcionando também Q baixo custo a televisão tronsocefmico
05 satélites meteorológicos têm condições para cobrir tôda a eXl'ensóo d�
nosso planêta, colhendo dados para previsões globais corretas, que permitirõo aos agricultores, às companhias de navegaçõo marítima e aéreo e a ou

tra,s emprêsa.s �pre0ável econ?mia. Além dessas aplicações diretas das PES
qUisas espOCIQ!S, ha grande numero de subprodutos já em pleno uso come
por .e�e�plo, r�ceptores de r?di� do tamanho de 'um cubo de açucar, panela�
e frrgldelros feitos de materIal a prova de rachaduras e dispositivos para es.

tim�lar os botiment<;s de corações deficientes. Na foto uma concepção ar
.......ff�ht9. ,CIo 1Õ."j1lJ6 oder.SI,.sG� Ur'ria eva�50 .t�r;rcstre poro m9��:ç;!'t'1iniversQI;d

.�J,�.d:2dt�llres. ,.,_:-�-�..:.:.,_,.,._, ' .'if.. \
�}')f "::.�;�), -',i/-

'�;/'�\J�; ,ii' '.�' .ih <-.�. '�;'t,

RADIAÇÃO E' RESPONSÁVEL: ME
NINA NASCEU SEM OLHOS

RO)iIA - O profeSSor
Benianilno de Maria, ex
.L1 o comb..,úrio de Saude
do guVÕl"ll::J. insistiu hUje
em �Ufl teunu de Que a

r-côtaçâc atõmi('n é resPon'
eévei do nascimento de
um menino sem oU10S, ape
SUl" da,.; expressões <le dú
vi :aS. Ms circUlo..; cientifi
Cos � da illlpren)'a.

ria. o l)f:Jl"esSOl" df"se que
"0 r'ue "'UC1"(> é (le T onsuur
r-ua CIlo-iOS oêstc tipo. tu ro.,
lizmenle oColTem tau ()
na Hál:a com") no c-tran
gotro .. c chamar a :ttellc,"io
<lcs or({nDislllo:-: reSpl1l�li.
vei,; da Saúde Pública."'

O orofe�sor De
I Mll!"ja

ellou (l cnr;o pe1..'1. primeira
vez ante o Parlamento, c
ontem ofereceu, detalhes
adicionais.

Americanos Ii
i erlam alemães
BERLIM. 11 IUP11

Um hClil:ôptero do .... , t ')

to nortc-amerlca"o rc, �

duziu hoje quatro,) 1'�\'{',l.,

i'efugiados da A,,"11:1\l11,1
OJ"iental ao setor \).!( \('l:
tal da cidade, de<;'lf' " pr_
(jl.!eno distrito -Ic S�CI;',.,;·
tueckell, Que os I!:�tcl.d()'i
Unidos mantém "lll 11rl'"

:.<onu compIetam0211'C
t:eada pelos comunlstu.;.
Dessa forma, o totol de

Ar'tescentou oue o() me' evacuarào de Stcin��,lI"·
'o moncu uOu<;o depois ('ken. transportudos

I 1 <" r1u�
. �. .�.r lO.,.·.,·",,, .._Ctl , , ,""'__-I

i-Qsl::.tir em.�.� teo- IJ:., .

,

�:.�;,.. :�.·;·,�t�1j�".��:��··

Di"'�e �\JC o .ftinÔmen;:,.
filho o::e Ul'a mulher it,,
liano. flue deu a luz '11:,
llproxlmuclamentll I ano".
nasceu atgullS meses dl'
Pcl>t de estar fl mãe ex

pos·fI. 11 uma dose exce:lsi
va de radiação eln uma
visita a umA Central atõ
mlc!t de "um país dll Cor
tlna de ferro".

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



SR. PROFESSOR OSVALDO R. CABRAL
tonos grato noticiar no doto 'de hoje, .rT:ais Lo.m

aniversário natalício do nosso orezodc ómlgo e dIs

tinto conterrôneo, sr. Professor OS"/oldo Rod.rigues
Cabral, pessoa· dQ._s Il)ois relacionodcls no �oC''3dQde

local.CIlnicou durante vôrios anos. dando �s ri,cl�o�
res de seus �sforços para amenizar 1 dor alheIo,
Historiador conhecedor profundo da historia de

seu Estado' natal, do suo pena brilhante ':i::liram o

bras vários que orgulham Santo Catmino; e eno

brecem o cultura brasileiro; Professor, dono �� ca

deira de ontrooologia cultural, atualmente dIrIgin
do o Faculdod� G:atarinense de Filosof!o, �eus �er-

��a:,b�O��i���e���ar������ir;�7e ���() L�';����
J"stituto Histórico e GeográficcT d� S"Jnto Co!annc,
E.S aí algun:; rópidos traços da pers?,"?olidod-= do ra
toli�,ante de �oje, uma das m,.::." IUCldas cxorcssoes

do inteligência barriga-verde.
.. .

Na efeméride de hoje, seus ;numens am:ços
e admiradores terõo oportunidade de lhe t,ibutor
(,S mais significativos provu':. d� apreç.:> E: estimo,
as quais nos associamos, formuiondo-Ihe e ;) seus

familiares, os melhores votos di: f�llcidodes�...;_fi
ANIVERSARIOS

menino GERSON CESAR GONÇALVES

Com satisfação registramos no dota de hoje
mais um aniversário do inteligente menino Genson
Gonçalves, diléto filhinho do ·sr. loldori Gonçalves e

de sua exma. esposa d. Ruth Gonçalves. -

Ao menino Gerson ·Cesor e seus venturosos ge
nitores, na oportunidade de tõo grata dato, nos de

O ESTADO associamo-nos augurando-lhes votos �e
perenes felicidades.

SOCIAIS

FAZEM ANOS HOJE
sr. Miguel Chistakis
sr. Manoel Alfredo Barbosa
sr. Michel América Cury
sr'J. Gio Bauer Ramos
<;ro. Argentino da Silvo Fernandes _

:ór. Os!. Costa
srta. Neusa Mario Faraco
sr. Emilío 80esch
sra. Mario América Coelha
sra. Ceci Libertad 4'

srta. Zulmo Candemil
sra. Aujor AI,:_es.

. 1 .'
Com �atisfoçao registramos no dQtCl de hOJe,

mais um natalício do sra. laro Melo Alves, espósa
do Sr. Aujor Alves, funcionário dos Lojas Eletro
Técnicas e elementos destacados em nossos me;Qs
sociais e culturais.

A a.oiversariante os felicitações de 0 ESTADO.

.
r

CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Transcorre no doto de hoje mais um natalicía

do sr. dr. Carlos Gomes de Oliveira, Ex·Senador Fe
deraI.

Ao aniversariante nossos paraben<;.
�

PREFEITO DE CAMPOS NO\'Oõ

Encontro-se nesta Capital:) ilu.>tre Senhor A
dõa Luiz 80ttin;, diligente Prefeito de Município de
Campos Novos, que veio trotai' com os altos auto
ridades Estaduais, de interêsse dI") s(>u futuro'io Mu
nicfpio.

-0-
PREFEITO DE PORTO UNIÃO

-

...

:.-- comecsrenos Sociais
...

l-j'd\� U{��,
Gen!� Nova no "Society", Dia 21 Nos Sàlões do íluerêncía

Paiace .:'A Elegante Espera a Visita da Cegonha
J - No P:ala Clube foi oro-ec-oo a 8 - A menina �l'll'i I ,\parf'c'ida. fi-

Couussão Organizadora dos rr.cs JO'i1;uS lha do' casal sr e S1"1. ',/1; uuemur Costa
Abertos de Santa ontannn. uma movi- 't Il ta j . recebeu em sua r�';lw·n·;�;a. quan-
mcn'tada peixada do festejava sua prt.ucrrn OIT,llnh50.

_

r

,. de parnhcns .i '),"Pt .rt., C!;I

Sociedade Carlos comes em atuueuau.

i <:'10 bonito b-ule qu
do último súuado.

9 - As Clnderrn,s: P,(':<.;nl Pntricm

Carta, Eleonora ê Elisabeth. brilha.rum

no baile das Debutanves ,:".b,,·I') 'último
na cidade de Blurnenn-r _ ,\1; Cil\(!(.r(\!:t�
em foco também rec:!lJ�;,,"l "I_':-'S de

cristal orcrecica pelo. '";·l'Jencllld,l. firma

Heríng
3 - Sábado na 'i'h i' de ruu.n-nau

o Padre Antôn:o Godi \1:1 -.! Senhora Ro

si Lins Bornhausen, bnttsaram LU;Z;L

filha do essa I SI' e sr. r, '1'IP.H!C Edu.. r

do Santos Uns.

4"- RIO - .accec- .<!l'··lllh:-L n'1S sa

iões do ctuuc da En2:�n'1',

10 - A anfitriã aa t:l -cr. .re boje é
Túrua Fialho, que recc ,o em

ciência para um Chá.

senhor Dr. Jo-gc K"nde: nort-ticuscn

I
li - assamos inr� '",ados petas Ele

f .. ntes. que ngrndo r ',!"r:'!'II'n:� o 1"

inmero ela nnva rC':I'I:' CLAUDIA.

A senhora N::'r .'\1;.1I'i1':. Pr�-':�
dente de Grémio da� 1·.Il.:l�u·jda.· 11.1 d

elnele de caçndm·. CO'-:1'! I ' ,l� :1 Coite' i:(

lun!sla q\1e p,·omov{'!"l1. ) ((e.,f\..(' }J.1ngÚ
naquela rielad('. em ,i,"'" . I ;::'1"('IXl.no.

'2 - O DI'. Ar;I}) uo ;lAunll!; de Ara
! h(.. Presidente da. A;�) ,i-Iqf,:) de Mrrli

(,!ta MllndJ:ll. será ;l'IW:":'J.f'(':l(I'J ·;,,'Ia
(l<.sse n!eelÍl'3 em San·.t Cal"lh'·l.

J\ s{'nhora Dr :�a \ :aauer I'li
ri:mll ns voltas pl·eu":\1.�.It:.' <:!O!.l a ('�_

rolh.\ do enxoval de ';",1 �):i!'�,'i!"O ·bel)e

13 - Mom,' 'r.lf>"�'· a 4,l(':t'c"cle 1"'1-
I!I o jnntar ele _.l,pr ')'1(, !)("( 1lh'I'f'!'á ),<-1,).1-

d' dia 21. fW; '.1.1'; '1<1 q"p{<",iol p,_

l.,ce. A Direc-j_,) ri':) lia',·: ('lll :1·tO arrc>
!, nlara lima ,;el"',II1l, ... ". f !',H"�,O CI�:

�' m; sall�('s.7 - Em nossa Cio:hd." 11 :TI"l"C.�CJ11r..'l
te oficiai d(' "Iberia l.' "1,, Acr;�!; de

Espai'ia" ê o .':icnhor Mano!o Rimbol "')m
cs{'ritóri(l no Quel'(!Or-11 P,ü '{'l' Holel

Pensamellln: :\ 'l.\[O.\D::: F,\Z-,�.L·S
(,IHAR PAR" 'J T::;:\IIP") Q:'L }>t\)O:C:OlJ.

� p �;.b �� �.� �.�,�.e��,.o. ,on"... ,ão d•••In".
em todo o Estado

o XÁ DO IRÃ VISITA PARIS

"V!

O-E�EBRA. 11 IUPIJ
O xá Mohamed Rc>za r'ah
:evl, do Irã. chegou esta
noite a Genebra. enl t"ãn
sit" r,s ra a França. aC'.Jln·

}lanhado por sua espõlm.
Foram .<;audados no aern
drama paI" altos fun{'ion:\.
rioS d!pIOll1átito� imnia
nos, Amanhã. o casa! real
seguirã para Par!s, em vi

lllto. oflrial C!(' trcs tUas.
ramo r.onvidados do presí
(lente CI1:lI'l{'s ele Gaulle
O x:í, deixou Tecrã agit:l

ela por eI!�túrblos e��U{1an
j is. O primeiro-ministro
AIl Am1l1i tcm que enfren
tar limá série de dlfícul
(la(]e� c.�tl1(lnnt1S". que !!"n
lim�iram o elomln�o 113 ele-

_to_n"��-�RÂ�ll R��n(-ON-H-�(_a�o_ú-iN�VO
GOVERNO SIRIO

teso em
.

seguida de um

�ur!o de manifestaeões
contra o governo.
Amini chegou ao poder

em maiO último. com lima

plataforma de guerra à
l'o!"l"upção, quando as ma

nife.':itaçôes de estudantes
c professores derrubaram
o !!ovcrno do prime!ro
ministro Sharif Emamk.

�;�r�ueo�e eS���i����me��;
exigimclas para serem a

provados nos cursos ele
llo�'malistas
Não há programa oficial

para a visita do xá a Ge
nebra. Os viajantes per
noltorão na casa do gene
ral Fnzollah Znhedi. em-

DAMASCO. 11 (FP) - O

Brasil ret('nheccll (l n'1""

I'o\'i'rno da Renúb!!r'\
A!"abe Sirin. A rh'cJ.:iin (ryi
anunciada ontt>m ao pre
sidente ,Ia Conselho
{'h:lnce1cr r.fa:lII1I"lTI F'

,1{uzbnl"Í. rel� con,",ul-'!e"al
do Brasil na Sirin BC'rtheJ
Rosa.

pnis. permit-em-no.s espe
rar relações especialmente
nmi"'tf)�:I� en.ri' as I;U:lS
ll:l("ôe,,--.

Em nota onl'el11 f!l�!ri
buirla ii. iml)ret1.�;1. o It'l
maratl ('u{'. "('lll vi,,!·, (l')�
,Inço" de- :Il".iznde cradirio
llnl (lHe Ii'lnm o DrH"i! a

Sir!� f' das il1[Ol"lll!\{"I'ir�
n�('ebi(bs ."Õbr!' n SitU'I
çfiO llaCluclc p<li�, o I!.
110 br:1dlelro {I�eldil1 r('
('('nhl"eE'r (l novo gOVCI"I'"
<le Dnm:H.clI·' para O OU"

in foram ('Xn('(!;dfl� onh'll1

·me�mo. ins� rurões n"'��('
"en!i{lo ao 1'')''''0 tansul
na.nn"lf1 (':111!taL A nOta
eXi�t«!l{'!a df' umn Im>': ..

-

conelui c!1�"n(!o (OU" ,.,
l:>ntt' r.OI'lll];1 :-;il"i:l n" Br"l
�il e 'I eor{1i:ll!rlac!(' {!11"
�em))re turacv�rt�,)u ,j.,>
nOH.�a� liga('õl's com :Iq\lel�

É IMPOSS"tVEL!!!

I vender mais l�'H'ato {'ue I

,
a Rnjnlh. d;"><; Bklclctas, I
R1Hl: Conll('lhf'it·o Mnfl'a

I N.O lfi'�.

Qu)lJct>HI,· e nlli:dma 1"1'

<1�tCnr:ja. "fll'f[f'r('rizam fl�

bif'!f']o'ta.::; Jl:XCELL _ RAI
�HA DAS BICICLETAS
Rua: Cnrlselhplt·o �1.:�rra,

I �4

HIERARQUIA NOS SALARlOS

A partir do próximo dia 16. estarão

vigorando os novos nixets de salário mi
rumo para os trabalhadores braSileiTOB .

Até aqui tudo muito bom. Acontece, Que
os setores competentes, n{w" ('.�Ui" 1I!l(>1I
do para o ille:rorlÍt"el e obrigaC(>1O ali

mento 1IOS saláriOs dos tunaonartoe pú
blicos [eâerais, estaduais - bancfÍrios.
inclusive - e municipais. Isto porüne, o

principio da hierarquia salarial deve se

observada. e mesmo, as implicações d;..?
-corre-nes (ln espiral injlacionârift. deter
minam um .cuidado especial para este

lJ/"oblell1a, sob vene de ocorrer m}/ l'e1"

(ladeiro eotonso na cresse média.
O desníncíumerüo que estaremos ren

do a partir do dia 16, será. isto não te

mos dtít:ida, uma forte motivação para o

decréscimo de produtividade no trab(L-

ttsmo cair em. '1(m nirvana tuimmístroit

ro. utstos os aspectos psicológico, c mots

nrónrmmente, o material da qlle_.�tão.
Como podem 1l1n funcionário plí})1iro

federal. ficar ganhando o mesmo une vm

trabalhador, ou um [uncionàrio csta(/uul,
ganhar menos do que o salário mínimo
do Imb(tlhador?

t1 resposta da. lJer(jllnta (lr/nw, {> (/

oue já nos referimos, a elo tnCl'ilrirf'/

co!alJSfJ da classe média.
D(>/JcJn os senhores çonernantee 0!('1I

tnr 1)ora o nroblema, o q1UWtO 11l1Ic.�"
{[(((Ia a stui ímiortõnaa. o seu ('(/I'Ii/rl
ourínentementc justo e meritório.

e os sennores dcplll({(}(J.� - !rr!r_
nôs e f'sladuais _, one se IIICX(l1)/ 11m

pouquinho" porque d(U1Ui 1ms tr'mJ)il!!t(,.�.
ter(!J/I(I.� cleicõ"s renoratóríaet

Su/:€stões con.�'trll!t'Vas:
co Estado:Ao governo

conceder um �dõ'J1!) ace

p-nslorustas d') MCJ\t_;·)!,\.
Tudo sabe senhores. tudo

aumenta, e as "[III-I,i.l', !':\S

viúvas. das vel'1''1!,,�S P('l'

sionistas. continuam 1'0111

�[]uêles magrinhos pr,'

ventos mcnsais.

Ao Secrelá�'io da .'>"\'16,:

Os pães, senhor 8-:,1']"(':.'1·

rio. vendidOs nas C2li:U :1-

nhas, s5.o ent.regues como

n3..�I'f'!:l as crlanca<>. Ill:J
nhos. vão de mão em m5.o.

nas apalpadelas dos fre

gueses. Que tal manr',1.J" ('s

p:t.deiros venderem ",' .�I':�S

pl"Odutos emb:-ulhados, 011

coisa Que a -'Ilha? "�:1llm

tflJObém. senhor SecI'l'óà-

1. ia. que no perime�ro 1I!-

A BIBLIOTECA DA DIETA JAPOiUSA
INSTALOU-SE EM UM NOVO PRÉDIO
1.000,000 DE VOLU,MES DEVERÃO

StR REMOVIDOS. 1 I

BntTOS Moura e sua exma.

eSf)Õsa d. Maria Jülla Fa
rias Moura e par parte do

I"noivo a sr. João Paulo Sil-
veira ele Souza e sua exma

esposa eI. Marlen� Silveir�
de Souza.
Os noivos recepcionarnm

seus inúmcl"Os convidados
(·OIO uma bonita festa.
Nossos votos de perenes

felicidades ao novel par
fxtenslvQI!l aos seus geni
tores.
A Biblioteca dn. Dieta

,laponõsa. que atê agora
:>'chuva-se locnllzada no

antigo Palácio Akasaka.
!nstnlou�se em um nov(J

predio construido junto ao

Ldlfíclo da Dieta ao custo
de 2.500.000.000 de yens
'7.000.001) de dólares) .

Seus 2.000.000 de livros

sido e�c!"ito na China du
rante a Dinastl-a Tang, 11-

\"rüs manuscriLo.� por Sa
kin Kyokutei. Que foi um

autor notável do periado

Edo e por Sontoku Nino

miya. (Iue foi um Iider de

ttica·. bastante conhecida e

pertencente ao mesmo pe
riodo. Edições antigas dos

principais j�mais de todo

o mundo, rcunidas em

7.000 volumes. também

(constituem uma prOJ"wie·
oade valiosa da bibliote

ca

A nop Biblioteca do

Congresso Japonês, com

nma ál:ea util de 26.400 m2

dispõe de acomodações
para 1.500 visitantes e es

tara aberta também ao pú
blico em geral. As suni fa

dlidades são meeaniz�das
inclusive algumas obras e utilizam muitos equipa-
taras denol11inndas "im- menta:> autamolivos. As

portantes patrimonios cul- ! uas estantes são mantidas
tnrals" do estado. estão <J uma temperatura perma
tendo removidos de quatro

I
nente de 23 graus centi-·

locais, alêm da biblioteca \ prados durante todo o de

principal e das flUais. Os ("orrer do ano. O número
livros dn biblioteca Dieta de livros atualmente em

�ão avaliados em cerea de estoque sera aumentado
5.000.000 (]4.00Q.OOO de dô- Hentualmer�te atê, ..

Int'es) e a sua remoção de- 4.500.000 volumes. que fa-
lllm-arn ao todo 24 dias r5.o desta Biblioteca a ter-
Entre os volumes raros, ccira em todo o munelo,

acima citados, encontra-se vindo após a Biblioteca ,1'j
"A Cl"Onlca do Monte Go- Congresso dos Estnelos U-

{Ia!". que era um sitio sa- nidos e a Biblioteca Le-

grado para budistas, tendo nin da União Soviél in.

APROVEITE
Todas as bicicletas entregueI; até o dia 30. serão plnta(lfls
pelo !)l'eço nntlll:O _ RAINHA DAS BICICLETAS - RlH'.:
t.:onse!hc!ro Mafra. 154.

andar às curretnrmns. ,',IU:

mêdo dos totacôes. tco �io

de Janeiro, os Icta-õcs n

cai-am famosos. pr-lu "::>,1-

na", pela rúrtn ;,UI,·!:t.1

dos seus rnotortstas. Q".1C
aqui não acontoca-o mos

mo. é o nosso oesêlo. rom

a cotaboracâo do sennor

t.:here da 'rrànxnn Púuh-

Moscou repele
ataques

MOSCOU - A Age-llch
Oficial TASS disse (Iue o
Mini�tério do F>:tf'1"b!' so

vitltieo a>;l"esl'htoll "um

pr"tC>4to 1'1let<J:ico" ao !t'n
vôrno 11l"2:elltin:1 por moti_
vo "()S n:'1(1ues à Emb:ti
xnr1a soviéti{'a e!l-I Bueno,.;
Ait·",�. A AgenCia disse qllf'
o P'O!cs!o e!itá contido em
lima l1:1ta enll'eo'ue aO en
carree'fldo rle A,:"untos da
Argentina em Moseou. A.
OliVa Dei.
Dil a nota (lue o.� nb.

ques a Embaixad:1 ":()\'Ie.tI
Ca continUam aDesa!' da.",
prt'Tes"'as lias aU"_oridadp, C O M UNI C A ç Ã O
:"· ..... l1tlnas do {lue se h- A Secretario do Instituto D. Pedro 11 cómunica

����)��:f_10s.mod��lie"c:�1�� ao público em geral, e principalmente às pessoas in-

tambem, (!ue a nota cita teressodos, que o curso ginasial ref�nte 00 Artigo
il'C"ielentes rios dia..: 26 de 91, poro os exames de moia vindouro, já foi iniciada
julho e 29 de s.etembro, em dia 5, do corrente.

��I�rh�� 1���I:�cr:n;��T;l��: soas ��;r�!s��'ig��:�:�oi��t��u��é�eà�d�;����s g;rs� Sendo no dia de h�c co-mem�do em todotcr�itório��n�di�7�i�IO�a ��lJ;:�;'��:I� fins de matriculo no referido curso, onde obtiveram n�cional o dia dai Nasser Senhoro APARECIDA PA-
As portas t;;tmbén foram informações imprecisos à cêrco. do mesmo, que pode- DROEIRA DO BRASIL, onde no Munic::ípio de Apare-
ineeJ1{liadns e as janelas rõo ainda fazer suas inscrições durante o dia no Li- cida em Sõo Paulo, está instalado seu templo, o qualQtleb\"Hda� em flmbas OCa- vroria Anita Gariboldi, na Praça XV, ou diretamente será a maior Catedral do Brasil. Futuramente por ccr.�i�r���.��lle������ d�r\;�i;��� D. Pedro II! das 19,00 às 20,00 horos t�:V�v��á 6ttmoa �:n!�:e.��OC�:sã':y�Umi::i::',;:a�O�u.:tOll1(' llü!dida� htif',]j'll·..". ...

9t('g�l si.:"·llrÜbaiX(l�_�:"_' '-' l-kll:iO,t:l(?poli&,.- ,1P/ I 0.12.1 ... ,

•

prq..cc- para N. S, AprHeddl'i ptwt ttfr.t"iI'1{ltrMQS plt'i-.

'\.;;. �.,t;:1:J? a�r cfk ��p!eid� 1.....'l.(I.Sep4f6no. ��;: �.$t� f�,m;; Slií1t...

:'�<�\i2.;;�,:" ;:i�, ...i�.�.&;��i::�;::';.� ·Jfi/Ji�t7 :":�j.tí��oiL,

bano da Capital. e mesmo

no centro da cidade, existe
.gente que cria pcrcn-. �.;.
cos mesmo. SUI)"':>")S cne

gostam da lama. 'Ia I "l

rtrtdüo. do mau cheiro. O

senhor não acha que isto
é nntt-tugténíco e coopera
para a ronnncêc de tocos

Infecciosos'? As suas pcc
vtdõnctas serão aplaudidas
c multo bem recetn-tas.

-0-

Aqueles lotações que re

"cm o. l!nha do estreito, as

-Ccmbís" .. são veículos \1('

lozes. está l.'crto. Mas,.,... e

:li vni uma sU;J;e,st�o !)a,,'.
o senhor Diret.or do Tr:ir.

sito Público somos ti\)

.opinião que no cen�ro' dn.
cidade, principalmente no

trecho da Felipe Schrt1idt.

que é compreendido :!nti'!!

fl Soberana e o Ponto C·li-!.
l>S mattJristus nfw dCV!!r>l
correr tanto. não de'icln
fazer d.1 rua. tlIn!l. písta oe

CO;!"id:\. no\io devem at,··")

pelar os lranseuntes, q .. e

11:�O tê-m Obrigação, ju;,ta_
mente no ponto mais llD

\'imcntado da cidade, de

co, é claro!

-0-

"Azularam" tom o Dnkfr

p�lieloro da- Rádio Dlárlo

da Manhã. O seu prem-a
ma. considerado quase

corno dc..-utilidaclc ])1'll)li
ta, alem de ([e�J)er/(/r. t.ra�

zia sempl'e gl'llndes pro�

moções pal'9. o mundo in

fantil d'e nossa terra. O

Dakir. sabe f:l?cr bom rã

dia. e criou novos amifl;os

pum as suas apresl'llLa
ções, as crianças. Sem dú

\"ida, ele despertou tun

bem o mundo infantil pa
ra o rãd!o, mas inf{'lix

me:1te, os donos da Di:"l

rio da Manl1à despcr/(ti"(I!Tl
também com o Dakir. N'-lO

�ei dos motivos. 111:1S qu('
!oi uma pena. foi!

'

-

CONFERENCIA DA Si;)--
NOVA YORK, 11. IUPI) Imprl'j".sa (SlPI.

- Com a.� d('li))rraç,õcs de A confl']"p]1('ia, quI;' "on·
dm de �ell.� onmoisl11os tará ('om a pt"{'stml'fl. de
rUll{hlJ1H"ntui.�· . � h Cornis- apt'oximadam{'!lL(- .. j()o d",�
siío {J.' r ,ibl't:dudc de llll- jorn·lJ;�L.� (' dlil�JI'I'S lllfl i.;
Pl"l'lh:t inieinr<('-á cteslal'adn.-; dr; ('Olu!il"\( 1)11',
nuint "-[('irq n • .-"a . �'ida� .pra!onga. -sl-á. ," e ,) di:1
3 I"('IJnlâo allua} ela 8"'I'i('- Ix c t('rá ('("'1110 ,ril' {) Ih)-
dade IntNamel" <l'h- de fel '�'s.ldol"l lI,tllri.'

---

..
----

COLUNA
CATÓLICA

EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL E'
COMEMORADO O DIA DE SUA

PADROEIRA

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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PREFEITURA MUNIC1PAL DE' NOVA
TRENTO LEI N.o 173 ABRE

CONCORRENCIA POBUCA DE VENDA
ABRE CONCORRENCIA PUBLICA DE VENDA

LEI N° 173
Aires Manoel Rochôdel, Prefeito Munici

pa,l de Novo Trento, faço saber o tod�s
os 'habitantes deste Mun,idpio, q.ue a C��
mora votou e eu sanciono o seguinte. �el.

Art. l° _ Fico o poder Executivo 0un,�,P�'
autorizodo o vender mediante. con_corrent:lo publi
co um Jeep marca Willys, fabncaçoo 1948, perten-
cente ao patrimônio Murlicipol.

_

Art. 2° _ Os interessados deverõo apresentar
os propostas em duas (2) víos em envelope fec�odo
devidamente assinadas, na Secretaria da Prefeitura

Municipal até às 9 horos-do dia 30 de out�bro do

corrente ano, sendo às 10 horas do mesmo dio e do

to abertos no presença dos interessados ou seus

rcprc���03!e=.:_ Coso haja igualdade de proposto,
será feito sorteio poro' decidir o vence_:lar. ,

Art. 4° _ O valor do proposto naa devera ser

infer��t� 5C�S�5�����2'chegue 00 conhecimento

dos interessados o presente Lei, será oml?lo.mente
divulgado no imprenso e por, m.eio de editeis que

serôoA�!:xâ�o.:_nos v���;�se�u�����'rrência, poderá
ser examinado pelos interessados, no horano do

Tren��t. 7(0 Esta Lei entrará em vi9".r _na dato do

sua poblicocôo, revogados os disposlçoes. em con-

tráriOprefeitura Municipal de Novo Trento', em 29

de setemb��r�: ���;�l Rachadel, Prefeito Munici

pal.
Registrado e publicado no -Secretario do Pre

Iauurc Municipal de Novo Trento, em 29 de se

tembro de 1961.
Luiz Virgilio Tomcst, DMER Resp. pelo

Exp. da Secretario

-CONJADOR -=-CHEFEDEEsCRITÓRIO
nocesstta O'A MODF.l�,\R'·

F,:dlH'-S" rerm r-nr-Ias

1:1H'l'mac:õeJ{ no F,s('ritól'io iI

HUfI 'rrn ta nu. 7 - 1.0 nudar

INTERNACIONAL DE ENERGIA
DECLARAÇÕES DO DE-
LHOmO BRITANTCO

ver â elaboração de um

plano de cinco anos para.
:1 Agênnia, e sugeriu que
tJ.S contribuições para o seu

fundo sejam feitas rrn

base percentat, a fim de

assegurar a quantta de

filie ela precisa.
E prosseguiu dizendo que

"a potutcão da atmosfera

pelas explosões de prcvns

ele bombas nucleares pode
produzir os mais graves
ercucs para os povos do

Mundo, c por Isto a Un:�LO

scvtéuca nssumtu pesada
responsabilidade".

BM VTF.NA

LONDRES. rBNSI - l\.

Agenria rntemectomu co

bnergla Atômtcn trn!:t

prtnelpalmcntc de as-sun

tos técnicos c ctenürtcon
o não oe oesnrrnnmento.
provas nuctoares. ('01" ..

ntausmo cu OUt.rM cuu sns

de tensões nouucns no

Mundo", declarou no plr ,

nárto da Agcnc!rt, cm Vle·

na, o delegado brltí\.ni"o
Sir Roger Makins,
Declarou-se êle ravorá-

ENLACE MATRIMONIAL
Realizou-se ontem,

civil c religioso, o enlace
matrimonial da gentil se

ahortta Dirce Silveira de

Souza com o sr. Mál'lo

Moura, pessoa muito esti

madas na sociedade norte

napolitana.
Foram padrinho_s da not

Fernando Luiz

DESPEDIDA
Capitão Aviador Amceo Barbeitas Ferreiro e

Senhora, impossibilitados de se despedirem oesso

oimente, vêm por esse interrnédio, ....agradecer O!;

gentilezas recebidas, e oferecer os pessoos de suas

relccões suo residência o Ruo Santa Cloro, 239,

��:.5�p,:cabCln�, -;- Rio de Joneir_o, _

CASADA ou SOlTEIRA

-: use

REGULADOR GESTEIRA

um gesto de afeto, urn gôsto em comum

E IMPOSSíVEL!!!
, Sftu, é imposuivel alguém I
I vencer nuus \):\I'01to que
,

n, anmuo das BicirJetas.
, teua: COn�f'lll('i1'O M�Üt·". I

\"," 15-\, I

"'_"0'�.º,�1"�mº.9d
riA "'S CIGA"1"1"

-;;fKlf;'�(�::-1iNEMAS� _!'�lltazP'Q( '""0Lma r.raquinr de filmar de 8 rnrn ll1é'11T<-I \.:!: ti li .. uI)
"CTC" , para 1., m ele fil'�lC .nur .. a 1'<m:.+�.

Ver- e tratar .,1 rua San;a Lnz!n. 2�:-) ou

pelo tel. �530,

-_.-.__._-- -----------

BRILHOU A GUARUJÁ NA

COBERTURA DOS II JOGOS AB��TOS
.

A equipe de esporte do Rádio Guaruió fez per

feito cobertura dos 11 Jogos Abertos �e Santo .C�
torina, movimentando tôdo o suo eou.oe es�eclo,\
zodo no ofan de bem informar aos desoorttstos da

capital e do interior, Durante, tôda o semana, os

sintonizadores do prefixo J, 7 puderam ter, CQm

informacões honestos e preciosos, todos os detolbés

da grande compettçõc amad,oristo. Sob o com�n0°
de Fernando Unhares da Silvo, trabalharam �LI\Z

Osnildo Martinelli, Mário I. Coelho, Gonzago Lo-.
mêgo, Mório Cesar, Maury Borges, Rúi Lóbo, e Su-

��i r�a�t���� ��gUd��o��e�ra������s�s�s���o;�r��t:��
mais êste trabalho poro Revendedores FIR�ST10��E
realmente sensacional. Por tudo de bom que de fo

to realizaram, os componentes do MA,IOR � ME

LHOR equipe esportivo de Santo Cotonna, k;-n �e
cebido inúmeros felicitações, os quais, t('m!)e�
juntamos os de O ESTADO, fazendo voto: Que G _Ra
dto Guarujó, que trabalho em coloborccõo com este

matutino, prossigo fazendo um ródio Lltil'porCl a

coletividade "barriga-verde". De Dorabens tO"'l

bém as emissoras do intetiar que formam na rê

cotarinense dos esportes nos transmissões exclusi
yas poro os REVENDEDORES FIRESTONE de todo

o Brasil.

INSTITUTO DE APOSENTADORIA E PENSõf' nos
COMERCIÁRIOS - DELEGACIA NO ESTADO

DE SANTA CATARINA
CONCURSO PARA CARREIRA DE MÉDICO

EDITAL
DA5P/DSA N," 65

C. 439
Faço público, poro conhecimento dos interesse·

dos, Que o PROVA ESCRITA de tôdos os eSDeciolido
des do Concurso em epígrafe, seró realizado relo
DASP, nesta Capital, no dia 22 de outubro de lCj6�,
domingo, às 8 (oito) horas, no Faculdade de Fi!nsc.TiIJ
do Universidade de Santo Catarina, localizada n:J

bairro da Trindade, nesta Capital.
Os candidatos inscritos deverõo comp'arecer 00

local acima mencionado, com 1 (uma)' hora de ante
cedência, munidos de Cortõo de Identidade e de c.:;
neto ou esferográfico com tinto azul-préta

Florianópolis, 6 ele outubro de 1961
Asinaturo ileqível

......, De.leqodrndr"t I ÃP"'""----...,,,
1(\-17/,10/61

--trNTRO -

[ine :iA;) JOSÉ

-- B A ; II R () S-
Cine GLÓR!A

FONE: 31':36
às 3 e r. h«,

G .:al'fle FEST1VAL
da FOX:

"CINEMASCOPE"

2,0 Filme
I"ir-il�nd') (1 01'':)l

CINEMASCOPE" (a FOX
Robert. Stack - LRuren Bacoll - em

ANGÚSTIA DE TUA AUS1:;NCIA

ChlCll1aSC'ope _ 'recntcetor
cebon-c nté 5 anos

Llo\"d Nclan- - �an:l
Ã CALDEIRA uoI
CÍllemaSt'OPc _ T

Censura até 18 fi[inf l!ITZ

tine IMPÉRiOàs 5 e 8 hs.
Grande FESTIVAl,

da FOX:
"CINEMASCOPE"

(ESfRF"i'Q)
às 8 hs,2,0 FiJ..me

Robert Stack - Lauren Bncl111 - em

ANGúSTIA DE TUA AUS,€NCIA
ctnemnacone - Tecnicolor

Censu;'a ate 5 anos

Tyrone PO\\'el' - Julia 1\,1':
{I AVENTUREIRO DO �II

Teenic(;' .

Censura atê 14ChIe ROXY
fONE: aras

tine RA.iÁ (S. Jo<éJàs 8 tis.
última Exibição

Agustln de Anda - Cri!ltlane Martel em
BAT{CLAN MEXICANO

EnstmnnColor

Censura: alé t4 anos

{is 8 us . .-'

Dean Mm-tin - Shirll;'\' Y

CAJ.,V.4.RIO DA GLo 1\

Cine São José

Dia 20 - em

Pré-Estréia

Pró Formandas do

Curso Normal do

"Instituto de Edu-

(:lu�'nHPJ
PUf II �Io '�PXI,
�"lJIIU [lutavlU
1!lIQIOI..

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



salvio" :U����::Z:;:����r�V�SE�C��:�! ren� ��;:d:I�: �:�� �r::s::��o d�.
Matrimonial da si-ta. 'rereemna Gonzaga barra ce tule prateado. complemento'
com o Dr. Miguel Daux Filho, que aconce branco. •corá no��ao��:bro. _ Edla Trup:�� renda'

- A sec�et�ria de EducaçãO e cuttu bordada com fundo branco. complemento'
:�õc:U��l:el�����'O�:'��:���v�oP����Ov;:o ;�:ê bran�.

---00000.-- •
'

e Ritz, para as crianças; como tombem _ NeUsa Ferraz d eêndrede - ves"

�;o����r;o ':l�:��a���lh��I'�I�lh��n� ���a :��:, ��r���l:;o b:��f:ç�o�:a:�t��� ��.
ses. Prcgrama da Semana da Criança. pleento rosa. _

---ootJoO- �oooo-·,
Vida�d��:'l�:l:� ��,�i�c�:r�:iI:�i�:�ã a�O�� do d� O����l:1 ��iç�il�:a�ca:l�:rSd�Ov:�.
que acontecerá no próximo sabado, na re nacaradas e três babados. Complemento'

d
sidência de seus pais sr .e sra. Dr Anlo branco. I11III

No primeiro semcsLr�
.

e

�\) Hrnni) Carneiro. ---ooOoQ--..--...-.-.- ...

1D60, nossas exporta�oes ---OoOo� _ Vera Lucia Baasch _ Vestido de'
para a Alemanha oncn- , _ No próximo dia vinte c um accnte iune branco de poar enfeitada com ren.tat perfizeram 463 011.-

I11III cera um desfile "promovido pele colunista das gr-ipir. Complemento branco. I11III
mões de cruzeiros, contra ... Carlos Muller _ 24 horas na Vida de -----------00000------- "
apenas 68 milhões em' Uma Mulher" _ t.o Desfile de Verão. _ Anamaria Cajado - Vesti&o �m,
'igual período de 1959. Nos- • �000� organdl suíço branco, conreccrcuedo em.
ses tmportesces do n.1es�0 I11III

- No prcxnuc dia Quatro de nnverr babados duplos enviezados franlidos pr!!'"
pais foram de 563 rmthões � bro ,o Grêmio "XV de Julho", promoverá se na saía em sentido vertiCal, d'ando'
no prh t' \ ro semestre de • um grande baile para a esColha dl\ Gal'", uma ideia de petalas. Blusa da mesma.rtec copt.ra 51 milhões no I11III tota Radar �c oanotnuas. fazenda, decote sendo arrematad,o, .pol
primeiro semestre de 1959. ... -----------00000--- um laço de organdi bordado e:n peararias'
__ _ - O colunista Melo Prats em prepu de CrlsiaL Complemento branco. •

nesctto Municípios de " ratívos para apreSent.hl' as debu antes da -----------00000--- _

São Paulo estão arreca- Cid�de do R}O do Sul de 1901. O Clube da _ Rose Eliana Keller _ Vestido azul'
�:n��o r:���:{n�: Cl'::�� Colma estara rePI:�;� ����o �e ����:�:.n��:;�l��170 cl�;���c��'
roa. Quatro dêles têm lima - Ontem, .Po Comando do Quinto -----------00000---- •
��I���a d:uP::��:lr:s. ms�� �:�;��Op:;V:l���o����e�I��� '��O���e�:: tida --ZUl�a�!�n�� �o�ct:=i:��a�r:�a���'
êtes: São Paulo (8,8 bí- aos oficiais superiores da Escola Superi- enfeitado com florzinhas. Complemento'
liões em 1959), Santos or de Guerra. branco. •
g:: �:�����)'e S��:P�: - �����ircUlou - �:O:�osvald�'
dré (657 milhões). na "Líndacnp' e 10i hospede do Luz Ho RLrurlgues Cabral, rceberâ hoje mUitoll'

tel.
-----------ovOo�

eumprLr.en:os çelo seu -mver''. Apro�eitu.
_ Prosseguindo com a discriçao dali

para os�oOoo-- •
vestidos d.as encantadoras "debs' do Bal _ O Vereador Serafim Faucz, feste,le do p�o��� �l��n��l:�l��n��� "Níver". Felicito pela o.

_ Lals Maria Borges de MOUrão S� ---------0000<>"-- •
::i;oes�::nc:�n����:�dn�\dl�ua��:s ��:��Iilzd: próx;: �t:al:es(�:s:;:\ t:��ei�i�!� ��.
dos com aplicações de tomas_na barra (. <lia vinte e três. O Comandante Marcelo'
no deco.e - Complenrbnto branco. Bandeira Maia, do Des. de Baile ,Aereo..

_ ���O��esUdo, ����i��l:�;:.ndo um programa para: ali.
gripir �ranCês branCO burda.do nacarado -;--00000-- •
�e��!.r�r�IO��:.do C.e taf�tá pCl'Ola. Compie

�stá :c������:�:s�o�=I�a!�auL%eit
--00000--- cílio d,omes:icos, na rua trajano, encerra'

-Marcia de Sou<la CoHcy Bona - rá o mesmo no nráximo àia quinze. AS,
�:I�:i��n�::t�l:a���a�:�:le::lur�lítobOrl��:�� :���S�:�::c�n��e:::st: ��!�.GOldne;r es-.
Complemento prateado. ------=00000--'Disse o Dr. Hutter: "A

", ----- -------------

......... AIfít

Z NOS:!::°"'!
para

PORTO aLEGRE
DIÀRIAMENTE SAiDA As 17,10hs.

cor: 121 em 1933 e 322 em

1958.

No decorrer do quinquê
nio 1955-1959, processou-se
no Brasil uma concentra

ção ainda mais forte dos

rendimentos das emprê
ses. como se pode verificar

pelos dados do Impõsto ed
Renda divulgados pelo
"Anuário Estatísticos" do
IBGE (1960). Em 1955, as

pessoas jurídicas de ren

ue superior a 5 milhões de

cruzeiros 0646 contribuin
tes ou 0,91%) par tlcípa
vam com 57,7% do conjun
to do lucro tributado; mas

em 1959, os contribuintes
da mesma categoria supe
rror de renda (1959 ou

1,02%) já estavam deten

<lo 67,9<;0 do montante dos

lucros tributados.

LONDRES (BNS) - O
Dr. O. F. Hutter, especIa
lista britãnico .ec_TI ele'l'o'

flsiolo.';ia, � musculoso· e

do CoraçãO, regressou a

Grã Bteta�ha depofs �e
seis semanas de permanell
cia no Ri'O de Janeiro e ex

primlu li, esperanca de

que ha·.. :\ futuramente
maior interc,ànblo entre os

dois países,
Disse Que o Objeto de

SUa viagem foi estabelecer
'eontacto com fü;iologista
de intcresses comuns com

o)"; sCus, .estudar conjun
tamCn:e com êles proble
maS cl!nicos. conhece)' fi.

atitude dos cienti�tas bra

slleiros em tõrno dêsses
problema� e estabelecer
lü'ços de rurr-izade 'fm bene

ficlo comum. Todos estes
propósitos, afirmou, foram

"satisfatóriamente atingi'
dos.
O I Dr, Hutter foi con"i

dado Pelo Professor Gila.

gus, dire.úr do Instituto
de Biol,;ica da Universi

dade do' Brasil, Que visi'
tou recentemente a Grã

Bretanha, Quando se con

heceram os dois cienth;tas.
O Dr. HunHer teve opor

tunidade' de trabalhar, pe
la primeira vez, em labo

ratórlos da Universidade

brasileira. SUa pesquisa
tem lrelacão com aspectos
do fu�ci�namento de ce

lulas exc"av.eis, como as

Em poucas li nh as

Com O p�esente sôo convidados os abaixo reto

cionodos, poro dentro de 30 dias, o contar desta dot�,
virem a Portaria desta Prefeitura prestar esclareci
mentos:

NUMERO NOME ASSUNTO
1.904/61 _ Muller & Filhos - Consto de Prédio
3.785/60 - Associação Evangelico 8. Rio de Jon. -

Consto de uma Igreja'
1,202/61 _ Woldemar Silveira - Consto coso de

madeiro 3-8 -,

i .708/61 - Alvino Silvo - Consto caso de madeiro
1-8

1.751/61 - Maria Madalena da Silvo - Consto coso

de madeira l·B ,

1 .566/61 - Manoel Almeida - Consto casa de ma

deiro I·B
1.419/61 - Maria do Carmo Oliveira - Consto caso

madeira 1-B r
2.040/61 - Guilherme Jacob Prabst -' Abrir duas

(2) Portas
1,809/61 - Josê Frederico Peres - Retorma .então para cá, numca ma

3.662/60 - Rodolfo Costa Furtado - Consto de is se sltuatam acima de' 9
muro de Arrimo

896/61 - Acelon P. da Costa (Vitorino M. Neves)
- DesmembrÇlmento

e9�66e�:��������Q.-C0610 "Valdemi�.o' Costa)

. 478/61 - Osvaldo João Bueno - Acréscimo
055/61 - AfonS'O Luiz Coelho - Consto coso de
Alvenaria 3-8 1

1.225/61 - Zelindro Farias - Canst. coso de Alve-
naria 2-8

'

.259/61 - Manoel Francisco do Silvo - Consto co

so de Madeiro 2·8
994/61 - Joõo Nozario - Consto coso de Modei·

ro J.B "BrasU em Numeras", do

Certifico outrossim, que findo o prazo indicado, ;BGE, existiam em 1059

sem que seja prestado quaisquer informações PO( um total de 12 unidade es-

porte do acima convocados será o respectivo processo colares para' o eru;ino da

arquivado, o visto do que dispõe o parágrafo único do Agronomia. C· corpo do-

artigo 44, do Lei n.o 127, de 14 de Ju!ho de 1932. cente era.- composto de 4.49

Departamento de Administraçõo, em 29 de professoréi> �contra 20� em

Agósto de 1 .961 . :933), A matricula. gcrql
,

Ernestina Á. Guimarães �;omava '1060' alunos '(.q:lD-
Chefe do Exp. e Pessoal tnl. 892 ein- i9:m. O nu-

�ro 1-8
, c���:�o n��' clieOg:�U!Õ��iPI1�e

-_ ..._ .......-----_ .. ---�-_..-----.
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Dia 17 � 3.° teira- REBELIÃO NA lNDIA - Tecnicolor - com - ...

�

SENSAClONAL - NOVIDADE -

MAGNIFICt\
á Venda o tercpil'o número

DR. OCTACILlO DE ARAUJO
ORURGIÃO DENTISTA

CIRURGIAO DENTISTA

China Continental não che

gou a um milhão de cru

zeiros. Em 1958, axcapcío

nalmente, a cnma com

prou nos meio bilião de

ct'uILeiros, eorreponãenie a

cêrce de 100 mil toneladas

de açúcar demerara.

A produção brasileira de

cal aumentou de 846 .
mil

para 1.112 mil toneladas,

EDITAL

na oeriodo de 1957 a. 1959

consoeme dados de "Anu
ária Estatístico" do mGE.
Os príncipais pr()(lutos são
o Estado de São Paulo, cu

Ia quota já. aeaproxime, de
400 eníl toneladas anuaís,

.

e Minas GeraIs, Que ultra

passou as. 200 mil tonela
das.

Os dncos prcvtsónos tIo
Censo' Demográfico de �9
60 revelam que, alem de
São Paulo e do Rio de Ja

nejro . ,ambos Com mal"
de 3 mUhões de habllan-
tes, pelo menos mais cln :

Co MUlllclplos brasileiros
tem população superior a

melo milhão de habitan
teso São eles: Recife Sal
vador. Belo Horizonte, Pôr
to Alegre e s'crtaleea.

No período de 1938 a

1959, nOSSa_!! importações
de automóveIs de passa.
gelr.;,s a preeentereo-. os :

cilações multo ace1ituu.das.
Nos dois. anos do pré guer
ra (1938(1939 toram da ar

"em de 12 fnll unldíldel;.
Em 1950 atgrelran1 15912:
em 1951.48 055; 32 528. De

mil cnrro.$. exceto em 19

59, elUandp lmpo�ta.:mos 1·2' .

971 dêssell 'veicnlos. (IBGE\
A evolução do ensino da

Agronomia em nosso pais,
no período'de 1933 a 1959,
pode ser considerada ape
lias regular em face da

{'arência dêsses elementos

especializados para o Imen

:;0 território nacional. De

<i.cõrdo com a pUblicação

Grande FESTIVAL "CINEMASCOPE" FOX
- Cines SÃO JOSE' e RIU -

Dias II a 17 -7 Dias -7 Filmes

com - Robert Stock e Louren' Bacall.

úio 12� S." feiro - ANGúSTIA DE TUA AUSENCIA - Tecnicolor -

.\
Dia 13 � 6.0 feiro_A LENDA DA ESTATUA NUA - Tecnicolor-

•
com - Alan Ladd e Sophia Loren.

Dia 14 - Sábado - O JARDIM DO PECADO - Tecnicolor - com-

Richard Burton e Jean $immons,

Gory Cooper e Susan Hayward. ,

Dio 15 - Domingo - O MANTO SAGRADO - Tecnicolor - com -

Dia 16 _ 2." feiro - DEMETRIUS O GLADIADOR - Tecnicolor -

com - Victor Mature e Susan Hayword.

CIENTISTA BRITÂNICO PESQUISOU
EM LABORATÓRIO BRASILEIRO

Pesquisas com as células
excitáveis do organismo

do coracão e dos musculos
As celtaSs (\0 peixe elétrl

co, ou poraquê são de mai

ar tamanho que as dos sê

res humanos, e facilitam
a pesquisa cientifico. por·
que permitem traçar um

quadro explicativO de tõ

d(\s 11M funçôes dos- siste
mnS nervoso c muscular
do homem.

peSt'!ulsa cicn tillca CJ.ue sC

pode' fazer num penado
curto nào c ,em geral, mui
1'0 grande; entretanto,' pU
demos explorar certas pos

lSlblljdadcs e agora ire.nos

continuar os trabalhos em

esLrcita consulta, em am

bos os paise!S. É ptQvavel
quc alguns clentl!Stas bra
sileiros venham trabalhar
comigo, no laboratório do
Instituto N:lClolllll de PCli

quisas Médicas."
Intcrrogado sõbrc a jm

pl'cso;áo que lhc cau15aram
'Os home!ls ele ciência bra
silciros com oS quai15 cola
borou, disse o Dr. Huttcr:
"Em todoS êlel:l pudc a

preciar aito grau de iute

gridade como Lambem de
abs'Oluta slncerldl.lde".

ESTEg PREFEREhf A
GUARUJA'

• Cia. Johnpon & Johnson do Brasil
• Colgate Pulrnolive

•
• Cla. Gcssy Industrial
• CÜI. Cet'vejaria Brahrr
• Cia. Industrial Farmac. .... .ltica
• Destilaria Medellin
• Esso Brasileira de Petróleo
• Ford Motor do Brasil
• Fábrica de Bicicletas Monark
• F:\brica de Teridos Tatuap'"
• Giletle Safety Rasor Co of Brasil
• General IvIotors do Brasil
• In�tiluto Medicamenta Fontoura
• Industria de Pneumáticos Firestone
• Laboratório Anakol
• Laboratórios Zambeletti
• Laboratório Phymatosan
• Laboratório Miles
• Leite de Colônia
• Laboratório Silva Araujo Roussel
• Martini

i PNEU c Camaras de I
! qualidade, só DUNLOP I
! _ Rainha das Bicicletas, I
I Rua: Con!Oelheiro Mafra, I
I N.o 154, I

d:n���o I Ui/e de é'oJoni
medicmo! exila a caixmha verde

• Mmâncora

ESTÃO ABERTAS AS INSCRiÇÕES PARA
A mOLINHA WALlTA

• Maizena
e I'erfurnaria Lopes
• Serviços Aéreos Cruzeiro rio Sul
• S. A. Moinho Santista
• Philips do Brasil
• Toddy \

• Tecidos e Artefatos Kalil Sêhbe
• Viação Aérea Rio Grandense (Varig)
• Vick farmacêutica

E15tão aberta.:: as inscrições par9. a renomaàa e situ

pa.tlca Escolinha W�lita. cujo funcionamento começar2
no máximo dia 4 de Outubro, :..0 amvlo salão de fundos da

"C;culinha" de A Modelar. a !'ua Trajano 20.
Ínúmera'S senhoras e senhoritas jâ fizeram a sua ins

crição e é de se esperar que v número atinja à alguma�
centenas. Pelo que estamos iuformados, em Blumenat',
onde a !'!scolinha Walita funcionou últtmamentc, Q nu

mero 'de alunas excedeu de 600, representando na sua ca

tegoria social o nivel mais elevado.
Findo o cursinho as alunas serão di910mo.da5, sendo

sorteado, entre as mesmas, um dos afamadoo e valiosos

prOdutos Walita,
A Escolinha Walita e uma verdadeira e ef! ,'ente co-

- RIimO GUARUJA'--
DE FLORIANÓPOLIS,

. Tyrone Power e Terry Moore.
.--,---- �---------- -�������

Lpi� �evista Luso-Brasileira I Evite as 1lJcvvenienclas
J de wtlUla húra, leve seu

I t;riCICk p..�a a ref"rma
! d2 natal, quant-; antes
j �o

r .Ft.clnll:l dE. l .. ..;lcleus
.

- nua: C,)llselt,elro
, !!.!j.fra, 151. ZVJ-7 - Ondas Medias - lz.JO Kilocidos - 5 Kw

ZYT-H-Ondas Curtas - 5975 Kilociclos - 10 Kw

A MlVOO poTÊNCIA RADIOFÓNfCA
mil !:IINTR CATAR.lNA

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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PARA USO PESSOAL

.

VOS VOOS orbitais
L NJ;>RES, (IBRASA) _

o f. Godfrey Davis, que
faleceu hã poucos dias,
aOS 71 anos, foi o organi
zador da maior frota de
carros de aluguel da Grã
aretcnba, Sua compahía,
corri 250 agencias espalha
das pela Grã-Bretanha,
opera com 3 mil automo
veis que são alugados para
serem dirigidos pelos pro
príos fregueses, No ano

passado, a firma deu um

lucro de 338 mil libras
(cerca de 250 milhões de
cruzeírosj e pagou 15 por
cento de dividendos a

seus acionistas.
Oodfrey Davis serviu

como. oficial não comis
sionado do Exercíto e pos
teriormente como piloto
da -RAF durante a Primei
ra Guerra Mundial. Ter
minado o conflito fundou
uma companhia para ven

der e alugar automovets. A
companhia da qual Davis
detinha a maioria de
ações desenvolveu-se ao

ponto de steornar a maior
parte da Grã-Bretanha.

1 - O nordeste vivo, a oresença sonora das coisas
boas daquela parte do nosso território, refletem-se nas

ríieíódías que o popularissímo Jackson do Pandeiro can-

_·t;i>J\_Philips, gravadora de .::Il'jo elenco o artista. faz
putãe, sàbe da aceitação do público pelas mústcas típica:;

'J?ràsil.e1ras, e por isto produziu o Icnga-duraçãc :tdAlS

)if�q, emque o agitado pernambuco Interpreta: Bum-
'

te Meu Boi, Vou Me Casar, Caso De Polícia, Jaragua,
Com Multa Razão, Urubu Molhado, Imagem .. 0 cão,
Mandaú, nodojaõ Passo Na Lapa, xexéu De Bananeira,
Desamparado.

2 _ 'A Chantecler pertence a elaboração do LP de

c�tréia de Edith Veiga, onde a novata cantora brinda-nos

com uma audição acompanhada pelas Orquestras z'tcro

Alvares e Guerra Peixe e Conjunto de Poly. O 12 pole
gadas recentemente lançado sustenta o tttutc FAZ-ME

R1R, além do bolero de quem tomou o nome, contém as

seguintes faixas: Nunca Num Domingo, De Quem Estas

Enamorado?, Ingratidão, Inveja, Certeza, Rumq_res, Vi
vemos Para Amar, Volta, Minha Vida Em Tuas Mãos, Ho

je, Amanhã E Depois e Palavras Que Enganam.
O bolero-rancho "De Quem Estás Enamorado?", de Ha

faeI Ramirez e a balada "Rumores", de Joaquim Ptetro,
também estão gravadas em 7.1 rpm. O primeiro com lt,

tru brasileira dlYAlba Prado, e a segunda de Palmeira.

3 _ FESTIVAL DE VALSAS· é a indicação pára você

obter nas lojas o 33 1/3 rpm. do acordicnísta Mârlo zan.

Lançamento sab a égide Chantecelr.

4 _ Vários discos Polydor serão relançados ,!.leIa Com

panhia Brasileira de Discos, Entre êles EIS ... DALVA

DE ANDRADE e CANÇõES Da VELHA RUSSIA, crml

Helmut Zacharias e Seus Violinos Mágicos, n.o· que diz

respeito a produções de LPs. Em 45 rpm. voltarão às.I:::

jas de discos JO'IAS MUSICAJS DO ME'XICO e IM BER

CHTESGADENER LAND, com Roberto Del Gado e Sua

Orquestra e Orquestra Max Oreger, respectivamente.
Além dêstes E.Ps. a C.B.D. �presentará regravações de

Caterina Valente, Pedro Infa\lte e Fredy, cujos primei- O plantão noturno será ete tuado pelas fannácias Bto.

ros lançamentos em nossa meio foram efetuados pela

primeira, trocava anual
mente os carros de sua
companhia por modelos
novos, tendo gasto no ano

passado cerca de 2 milhões
de libras (mais de .

1.400.000.000 de cruzeiros)
em automovels novos.
Quando lutava para im

por sua companhia, fazia
pubhcídade de pagina in
teira, pela qual pagava
então 600 libras (mais dI'"
400 mil cruzeiros) ao

"Daily Bxpress", Mesmo
depois que seu nome se

tornou conhecido em toda
a Grã-Bretanha, conti
nuou a fazer ampla pu
bllcidade, numa especa
em que a pagIna inteira
do jornal "Daily Express"
passou a custar 5.000 li
bras (cerca de 3.500.000
cruzeiros).

Não tinha automovel
Durante muitos anos,

Durante muitos anos,
Godfrey Davis recusou ad
quirir um automovel para
seu uso pessoal, sue maior
satisfação era telefonar

Segurança· e
publicidade

para sua propria compa
nhia, solicitar um carro e

ser informado que esta
vam. todos alugados. Res
pondia então: "Otímo,
Vou tomar um taxi".
O sr. Davis, que foi ca

sado duas vezes, não dei
xou filhos.

No desenvolvimento de
seus negoctos Davis atua
va com base em dois prfn
crníos: segurança e publi
cidade. Para garantir a

----------------
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PROGRAMA DO MÊS'

DE OUTUBRO
DIA 15 - ENCON':.'RO DOS BROTINHOS

DIA 17 - CINEMA - A MALDIÇãO DE FRANKENS
TEIN

,.,......-- .

DIA 22 - ENCONTRO DOS BROTINHOS

D� .24 - CINEMA - MOCIDADE INDOMAVEL
QiA ·29 - ENCONTRO DOS BROTINHOS
DlA ·31 - CINEMA - O ESCORPIãO NF" RO

1 __ _ê: �_1
1 'OUNLOP, u pneu que vale por 2.

. I
: �INHA LAS BICICLETASr RUl : oons. Mafrà;l� .' I
I _ '- _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ .. 1

PAISAGEM SONORA
OR/VALDO DOS SANTOS

AJUDE A OFENSIVA CONTRA o CANCER

ROTEIRO

MOSCOU, 10 (FP) _ É possível que dentro de al

guns dias a URSS leve a cabo uma nova façanha no

domínio dos vôos eeoecíers: novos vôos de vanos dias

de duração, nos quaís Interviria toda uma tripulação de

cosmonautas, lançamento ao redor da. Lua e recupera
çao de uma estação-"robot" de observação ultra-aper
feiçoada, ou, então, aluníssagem de um trator lagarta,
capaz de transmitir por televisão imagens da superficie
lunar.

Isto e, pelo menos, o que

pensam os observadores,
baseando-se no fato de

tos nesse filme e o fogue
te-portador é oculto por
uma nuvem de fumaça.
Ao terminar o vôo, vê

se a aterrissagem de Ti-
que quase sempre que os

sovtetícos reallzaram uma

façanha espacial, e st a tov num campo, suspenso
por cordas de um para

quedas, o que parece pro
var que o cosmonauta ha
via sido "ejetado" da eap
sula do Vostok que o

transportava, quando esta
terminava. sua descida.

ccínoídtu com algum acon

tecimento internacional. E

não se esqueça que o con-

gresso do Partido Comu

nista da URSS vai abrir-se
no proxímc dia 17.

Ontem à noite os jorna-
listas estrangeiros cre

denciados em Moscou to-

ram convidados para a VENCEU! I!

projeção de um filme em I A Rainha das BIcicletas,
que se vêem as pertpectes I venceu a guerra contra
110 treinamento a que foi os preços altos. _ Rua:
suomeüdo o cosmonauta I COnselheiro Mafra, lP4
German Titov e algumas r PNEU e oemaras de
fases de seu vôo orbltâl de r qualidade, só DUNLOP
6 de agosto ultimo. rnre- : - Rainha ses Bicicletas,
lizmente, não- se vêem I Rua: ocneetnetrc Mafra,
multas pormenores lnedi- -.-------------cc..

PARA A LEITORA
(Exclusividade da IBRASA)

RECEITA

Suflê de pão: ponha de molhe, em xiccro e

meia de leite fervendo, uma xicara e-mele de miolo
, 'de pão. Posse em seguido por peneiro fi.na, junte·
.rne!c xicaro de queijo fresco rolado, sol, uma colher
de manteiga, quatro gemas. Misture tudo e deixe
esfriar. Junte depois quatro cleros em neve e leve
00 forno quente em formo untada com manteiga.

CURIOSIDADE

Entre 'os montes mais altos do mundo citare
mos os cinco últimos de lista: Fujiyama, )apão.
com 3.775; Chirripó Grande, Costa Rico, com

3.836; Fogo. no Guatemala, com 3.91�; Accrencn
go"também no Guatemala, com 3.960 e Erebus, no
Antcrttdc, com 4. 929.

.

CRIANÇA

Entre mês e meio e dots meses o bebê ··�q�e.
ço o. "dor sinal de vida" tentando emitir sons 91?r
.garejos e coisas assim.

Criança tento produzir os primeiros sons. qucn
do está satisfeita, deitado ou quando está no cclb.

DECO�ÇÃO
Por- que transformar um ambiente em lccol 'in

tetrcrnenfe neutro e frio quando .com _Umo_.p.ó��e
, diferente (em cor diferente) um conjunto de. sQfà; e
.p?ltron.as em tons ou cores bonitas tprho o;.lGi:ôl
muito l'nais acolhedor Escolhe a cor-que :mCiii� :;.. :!�e

,

agrado e não hesite: faço o
' seu esquema. a�;'di:it'6-

:,.r�(!lção.
.

.,
.: .. :-<i:'..

'

':\:.: �:

O ciume tem ceni olhos. Sagaz deve .ser .óouele
que souber esconder por muito tempo sua infideli
dade à mulher <}ue deveras o amor. IAtexcndre Her
culano)

Há no chorar certo prazer; com O chorar
satisfaz e esgoto-se a dor. (Ovídio)

ENSINAMENTO

Com o peixe devemos servir vinhos broncos;
com caças e mosas, vinhos tintos; com asados
champanhe; com doces, vinho licorosos, do Porto.
---._-- ------

p.ara fazer mais doce o seu lar..,.

açúcar TAMOJO·
A pureza e a alta qualidade do Açúcar TAMOYO
fazem doces e bolos muito mais gostosos

EXPERIMENlE ESTA RECEITA COM AÇÚCAR TAMOYO
llROINIUS UE F'ERllM'o'Jo; ,ROLl/'o'UO l'l'ALIANO):

200 gr. de fubá; 100 gr. de Açúcar TAMOYO;
1 ôvo; raspas de um limao ; 100 gr. de

manteiga e 1 pitadinha de erva doce. Misture
tudo e amasse bem. Faça pequenos bol nhos,
coloque em fôrma untada. Pincelar com gema
de ôvo. Leve a forno moderado até dourar,

POUCO. POUCO ADOÇA MUITO

Prndulo IWRGAN11 da AelinadOla PauliSla S. A. - 70 anos na relina�;o de a��/

:e��: F���O:;;c!��I;A 1ac�T�7t1�NS;, FL��A�a.Ulp
�ua Conselheiro Mafra! 25 - Te!. 3717 - anderêço

CINECLUBE DE FLDRIANOPOLlS
PRODUTOS VETERINÁRIOS

DI�TRIBUIDORES
Programaçao para setembro e outubro de 1961

olÁ 25.9 "A TRAPAÇA" Dir. Federico n'ennu
DIA 3.10 "ROMANCE NA ITALIA"

l?� �0.10 "OS SETE SAMURAIS" Clássico Japonês
DIA 17.10 "CRISTO PROIBIDO"

Laboratório com 20 (vinte) anos deseja nomear pa
ra esta zona. Grandes possibilidades de venda. Enviar

cartas, com referências para a caixa Postal 4744 - RIO
de Janeiro - GB.

DIA 24.10 "ONDE A VIDA COMEÇA"

ESCOLlNHA WALlTA
Hoje devem começar as aulas da símpénca e reno

mada Escolil1ha wanta, dirigidas por competentíssima
professora.

O interesse que essas aulas práticas, de cousas de

liciosas, despertam em tôda ..1. parte, bem atestam da

sua rit1lldade. As demais c senhoritas da melhor socie
dade são as aulas entusiastas que tratam de aprimorar
os connecímentos de uma bôa dona de casa.

As inscrições podem ser rettas DURANTE O DIA DE

HOJE em qualquer das 3 lojas A Modelar. A Escolinha

funciona no salão de fundo de A Modelar, de utilidades

GANHE Cr$ 5.000,00 MENSAIS
Serviço a ser feito em casa.

Escrever i,untanda selo para a resposta ao RANCHO
RICO, Vilc lolondo, 901. GUAINAZES. SÃO PAULO.

r �I
II CLCJB( RECREAT/vl)

I' ; 6 DE ,) ii N E I 'R O
I t e:STREI70

\ I' O U T U B R O
, "DIA 1 (Dsrn1ngo) Manhã DJ.nçante, das

I
10 as 12 horas

DIA 8 Domingo) ·Concurso de Robustez
Infantil promovido pelo Rotary
Clube do Estreito

')IA 28 (Sábado) Solrée "NoIte da Prima
vera", quando será coroada Mis::;
PrlmaVéra SIta Ana LIgia Costa

DEPARTAMENTO DE SAUDE PÚBLICA
I PLANTÕES DE FARIIIACIA

MES/ DE OUTUBRO
1- Domingo
'] - Sábado (tarde)

Farmácia MODERNA

f,iemens. ti plantão·dlúrno compreendi do entre 12 e 12,30 ru. será ei f.tuado pela farm. Vitória.

5 _ Os sanfoneiros e ac�rdeonlstas Doderão enCCll

trar no mercado fonográfico o mlcrossulco do colIsta

David Saidel, gravado em sêlo Chanteclcr, e denomino.do

ACORDEON EM FESTA. 1 - Domingo
6 _ Em evidência o nome de Poly. A frente de s�u 8 - Domingo

(:onjunto o instrumentista disputa a preferência popu- 15 - Domingo

lar com a sua gravação de "Mollendo Café" (Moendo 22 - Domingo

Café), rumba-calypso de Manzo. No verso, de Norman 29 - Domin�n

Petty, ''Wheels''.
, . ,

::10 - Segunda Feira

7 _ !till versão de Paulo RogeriO do b,plel'oJ...'.Olhando
EstrêlaS'! (Look For A Star), de Michaél AntOl'.y, n:.� O plantão:noturno será·'�fe
;l!aça a gravo"çao. d.e�t

..

arl�, ·1-. I-�-------c
T.

o Te 'A prese,nte

!,'armácia Bta. ANTONIO
B -Domingo

14 - Sábado (tarde)
lo armácia sto. ANTONIO
Farmácia CATARINENSE

15 - Domingo
21 - Sábado (tarde)
"'22 - D.omingo
28 - Sábado (tarde)
29 - Domingo
::10 - segunda Feira

Farmácia CATARINENSE

Fanpácia NOTURNA
Farmácia NOTURNA
!,'armácia VITóRIA
F'armácia VITÓRIA
Farmácia\MODERNA

E S,T R E I TO
'Farmácia INDIANA

Farmácia CATARlNENSE
ll'armácla DO CANTO
Farmácia INDIANA

Farmácia CATARlNENBE
:l<"armácla DO CANTO

6�STA DF GHÉ! i
ENTÃO PEC� cAFÉ Zl�-I

da João Pinto
�a FeUpe Schmidt

Rua
\
Felipe Schmidt

.Rua Trajano
Rua Trajano
Rua Trajano
.Rua Trajano
rraça'xv de Novembro

Praça XV de Novemtn'v

Rua João Pinto

PERDEU-SE
UMA CANETA PARKER

21, COM O NOME ORIVAL
DO DOS SANTOS BRAVA
DO. PEDE SE A QUEM A
ENCANTROU O FAVOR
DE DEVOLVER Á RUA,
GENERAL· VIEIRA D A

ROSA, 55, OU NESTA 'RE

DAÇÁ, ONDE SERÁ GRA
TIFICADO.

')IA 15 (Domingo) Vesperal Dançante'
das 20 às 24 horas I'AntóniQ, Noturna e Vitória.

--------

A RAINH>\ DAS BICICLE
TAS, filem de um compl::
to se.7iço de refornla3,
pinturas, concertos, soldas,
conta também agora com

um perfeito serviço de
ViJLCANIZAÇAO de pneus
e câmaras.

f
Rua: Conselheiro Mafra,

154

lIA 22 (Dom:::J.go) Manhã Dançante, das
10 às U horas

Rua 24 de Mala

J ua Pedro Demoro

Rua Pedro Demoro

Rua 24 de Maio NOTA'
,

É indispensável a apresenta
,!

ção �a Carteira Social.j, ua Pedro Demoro

Rua Pedro Demoro

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



DR. L.\ U R C DA U R À
CI:nica Geral

-� __ MEDICO ---

Especlallt�a em n.oiêstia ele Senboraa e vias urt
,,'1-ia�. C Ira l"f.cl; -nl das rnrecccões agudas e crô
ntc.. fio -nnrc hc eent-o-urmárro em ambos os

sexos fJ n� do nparêíno Digestivo e do síste-

Horário: das 10 1.$ u.aa horas e das 14,30 W 17,00
horas. -::on, uttónc: Rua Saldanha Marinho, 2
1.° and .. -. r exq. da nua reão Pinto) - Fone: 3246
Rf'sidcncia: Rua Lacerda Coutinho, n.o 13. (Chá
"ara do Espanha) - Fone: 324,8.
- - - - __ - - - - - - - I

-- ---1------------

1"1 '

'Ni� (nUIN�
i"l"',� (jpraJ

rrll.: t 1õ;!f't, (lI'hOQllf ..oro ar'I!'''t. .. I>J.

rn,ullnIUerR[)la .. ,loz01(,ra'OllI 8nnnt"tap'. f

h. ! \. c. L .J�.) 1'1.li. ANLJftAllII

';',:111:'\ , .1/'- Da.' I� Q.!i 18 hc;rlUo

!"doo"",,, '\\' ,I", !v,l\urn Rumo.' 'lMfI

\ p"II..:� I-'ll>ll1T'h r 117\ _ "�n!"!( W,-n�

OLI!O� n 'VLJ'(W _ NARIZ - GARGANTA

Oon- IH'\ 1 '.1 .Td.., Pinto. 35 _ s'one 3560

Resirlêt f. _ ípe Scbmidt, 99 - Fone 3560

C01L'11t" uas 10 às 12 e das 14 às 18 horas

Receita de óc-ücs com Equ\Po Bansk . r.oude.
Exn.ne ti ouv 1, _ nariz e garganta cem

eou. ) IH !-iI l� t ámco ne ccpnen
Sln"-'sltes pE:O tntrascea
dalaa nor prooesao moderno.

.

,,. FONSECA
CI�URGIÃO-DENTISTA

Preparo d viá'ldCl pelo alta velocidade,
00 Dr'! AIRDTOR S. S. V'I-IITE

'i oloo!c Dentário
CP'U';)G' P!' ó7ESE BUCO-FACIAL
Consutt I' Rua Jerônimo Coelho 16-

� 1 J
OI 11r - Fone 2225

Exd Ivomcr.tc com ho.ras m.arca()'toI.

Dr_ ryr�"p. �lb? !},·a. EVA B li.

CL1NJC� v1 I .\." BICH!.FS
ConsUl o' I Ü nha

com l."ra M -g D I C A

d t2H1c. , , 17,3u CLlN1CA DE SENHOF.AS
E CRIANÇ/:S

COl,�.;..:to", "IIun�l AtendI:: diáriamente:
:i\1achado, 7 dar _ Das 14,OU às 18,00 horas
,defom. " ";onsultóI:2' Rua CeI.

Re':<lci_l.lt P,,<ar4 l-'e":ro Demoro, 1553

H.c)lll'l. 'i;;. 21811. - E"trelt() -

CASA nos ROLAMENTOS
,DE

J0 o VIeIRA JúNIOR
PEf"i\S E ACESSORi:C-S
RUA SANTOS SARAIVA �7

8TR ITO _ FLORIANÓPOLIS

AnVIlGAnO
Dr. Can:ídio do

Amaral e Silva
Mae,lstrado aposentado.
AdVl�-:)acja em Geral

esc. e Re2: Rua ealdenha

Marinho, 2 - apt.c 30 l

(esquina reão Pinto)

Dr. Hélio Freilas
Mé:!iw da Materm
da�p. Carrnela Dutra
DOENÇAS DE dENHORAS
PARTOS _ CIR, RGlA

Ct..fNICA GEIi.4.J
OnClas ':lIrta/j -

Elelro-coogulcção

mI. HllLDEMAB e.

D:t:�{ENEZES
F armado pela Escola d

Medicina e Cirurgia do Rio
de Janeiro. gx-jntcrnc do

Hospital da õambôa - Da

Ha ternldade Clara nas-
\ buum _ Da Maternidade

Mãe-Pobre.

rtspeçtalídade: DOENÇAS
DE SENHORAS' - PARTO
- CIRURGIA.
Consulta: Maternidade

Carmeta Dutra, pela ma:'
nhâ.
Residência: zstevos Ju

;....lnr, 52 _ Tel.: 2235.

Ã UNIÃO .49,9%
AO ESTADO 43.6·/.

AO MUNICíPIO 6.!!·/.

IMPOSTOS PAGOS PELOS MUNICIPES

!ul

SENDO- MENOR É A MAIOR
Para ser a "maior" o tamanho não influe. E' terna-

1'l10 uurn �cntjd;\ que independe do tamaon .... rümen. 1)-

PARTOS _ O'Pl!.·lJA(.'(I('.,�
D0K'" ' � 1 JJj; �;r.:N_ :tw ':I
_ F,,·1TrJ 5 ", -O, lJelC

ma,'--:o pslc.,-pro/ilat:co
ConsUltO�IO: Hu.\ JLJ_'., PJo·
t� n. lu - d_s IS,í.--) à.I
lti.OU no' as A,eIlU!' �Oll.

horas Iran:a1::..;, 'Tcl-!r,,-.::&

30?'3 - Re1>ld::ncl�: l!-'::l
Gf.'n'--nd Bjt.tpnc�c:}:·t n 101

Dr. Hé;io PW,Qlo

Advoyado
"'e��1encja Aiam(.--'!a
Ad)lfV \Kondp.r. 27 C'llxo

f'o:;�al, 406 telefone 2,''-l2.
F�cntóllO _ Rua Felipe
Schr.1id�, 3"1 _ 1.0 .. lia!:.,· _

8alA. 4.

o irnpôsto arrecadado pelo Muni
cípio é aplicado exclusivamente
em Serviços à Populo çê o: em Es·
colos, Ruas e Estrados, Limpeza
Público, Assistêncro Sociol. etc.

,

MUNICIPE

PARA QUE TUA' CIDADE MAo
F IQUIE MAIS PO B RIE, PAGA TEU
IMPÔSTO- COM PONTUALIDADE

cuando hoje usamos a expressão "e a malar" c: para
te.sremunbar- ::.. ó.rlmíi'ação por algo Que é' f'X,1'·t'.l;!l\':'
mente acima do normal. Por atgo extraordinário .

Ç>utro dia um cliente, de recursos mcnetãrtos redu

zidos, correu de "môca a méca'' 'procurando roupinhn
para os seus Itlhca. Pensava só na roupa dos rünos por
Que a lembrança das necessidades pessoais, ou da espó
sa sofria as limitações drásticas das suas posses mo

or susstmes

r-rccurou.. procurou e foi bater na Orutlnha. Ji\)j
t1'1" na espaciaJmente pequena Orutlnha. qlle, agora, ('< m

::t chegada do enOl')llf' {;st.orltH' fie verão, mn\s !)Pqllf'lla
ulnda parece ...

E foi ali, \la Gmtlnba, que se ope�o\l o mlh,gr.' clf'

":.tI(ll'íZfl�ào do seu dinheiro. ALé lhf' pal't'I'en (jUf' _, di·
� '1clro ereSCl'1I em '/olum<' ... J)ols, comprou, compraI: íl

('omprou'. Levou um pacotão de mercadorias. Levou tn�"!·

bém pam muito, muito tempo, um sentimento d� Df0-

Junda simpatia pelo lo'cal onde pOllde adquirir L�n!:\
('ousa por ião ponco dinheiro. E externou eSila SU!1.;;.lr!.l
(Olll fi t'xpressão: "A Grutlnh·t é nH!HmO a maior" ..

CASAS E TERRENOS - VENDE·SE
OU TROCA·SE POR AUTOMÓVEIS

Uma Casa à I'ua Felipe Neve.� ,1. 392 Ejslt'elto cr$ 300.000,00
Uma Casa fi rua Eugênio POl'll'-lfI 92 B:urclros com doif;

Lotes CrS 300.000,00
Duas Casas à rua Pio XII N.o 64 Coqueiros CrS 600.000.00
Um Terreno 1'0111 19.000 m2, com frcnt(' para. fi rua. gNai

'Cm Cvqu('i ['OS Cr$ 800. OOO,OÚ
A.� ca�a.s dão bUli renda. Tmtnõ· à Rltf! Vida I Ramos, n. 75

Fonl' 2414 Nf'�,a. 17110/61

A R R E C A D A C. Ã O

qaohar

NA HOLANDA: --�
foi a�re�i�o O fm�aixa�or �a URSS;" �

_ O embalxndor sovié!.lco Enqllanto 'O:-{ ruSf:-Os da senhora para que pOs"n
P. K. Ponomofenko foi mantinham Q"uflrda SÓbl'C regressar fi Moscou. UIIl

agredidO por um policia] a sl'nhora nos escruõrios" poria-voz da Elllbah:nd3

��::;�I��� QU��dO �crf��oC��� �:I.::;��C:� ��;�:O:I��s� ���i��i:'� cd:��II��I��n�i��á�
nãrio � nove l'USSuS mais rios foram assediados por

que o acompanhavam se embaixador disse enfure- pulicinis hclnnrlêses ,",r.
chocaram com outro poli- ct« o : "Vn i haver graVe!! mndos durante cinCo ho·
ctat Para. rr-tcr em seu po- coesecuênctas". "f' fI:-{ au- rns nos. escl'Lófins dn Ar·

per a e"pôs:> de- um sovj�· lnrldarll'.c.: bclnndésas llflO ronot. e nue POnomnrf'11ko
tll'o. d('\'olvrl'l'nl Q pnssanorto havia srdc convocado pcl ....

l)r[tneiro·mlnistro JRif F,.

{Ie Qnav pal'fl. dl"-�Iltlr o

1neident,f'.
Ant.f'� rlf' Ir f'OnfrtrnrlnrVUmE-!E SOBRADO DE ESQUINA

com DI' QUO.I' o ('mbnlx[I
dor convocou o� Jomaliq.
tas para nrotestar pelO
"comportamento sem Jlrp-
C'euente" Ca policia do
aeroporlo, que chnmou n

senhora Ooluba. sc. apo,
der<lU de scu pal'lsaportC' e

perguntou se regreggavá n.

RUssia de sUa ptóprla von-
1ade. Gohlba é U!1'- engl'

nheiro dc 35 an'Os à.u� soli�
citou asilo politico à� liil
toridades holAndesA�, No
escritório da Aeroflot,
onde a senhol'a foi levarll\
por Ponomarenko, e seUf!

acompanhantes, APÓS a ln·

tervenção da policia, a da
ma começou a chorar .en-'

<It�anto dizia: "Dese'Jo re

gressaT ao meu pais". E!u
continuação acrescentou,
entre soluços: "Meu mario

1aoze��:.��b��o�ed�: ��;�a )
escrevi uma carta ao mi

nistro do Ex:erior holandês
porque amo meu rnã-rido."

Dr. Walmor TomeI
\i�rdíl

L"pl"lIIafl" Pc!'1 F'aculdtXa6

Nll('�"..'al de Mcdfl:ma da
unlversidadt co 8"lasll

Ex n.temo por concurso da
Matcl.lidade-EsNla. caervi
I;V uo l"'r0I. Uet!loVlO ,tt.u.

ururuos Lima). Ex lntl"rp'-'
eu ......r ... iço OI! cu·m·r',I" u,,"

'.:'lspltal l.A.P.E.T_(: co tf.lv

ue MI (lI'1I ,). I,L( .i�('o {lo nQ,�'
pli-al (le Ca lr.l'ltit! e UIf

M;�tel'l\[d, (Ie Dr. C.trlOs

,.....----_.--�-----

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

COM PARTE TÉRREA

PRÓPRIA PARA LOJA
situado á rua 'qulcão Vianna, nO 67 e�qulna com a Ave

nida Mauro Ramos. Ttatar no Escritório de Advocacia e

Procuradoria, no período da manhã, à rua Jerônimo

Coelho, 1 - sala 10 "Ed. Joã::l Alfredo" - telefone 3658.
22/10

1-----
------

t' D U N.L. O.)
Os pm: IS DUULOP of&recem Qua!ld tlde e resl�tên'.:la.
RAINHA DAS BICICLETAS - nua lJons. Mafrl:<. 154

I - - - - - - ._ - - - - - - - ;

6IN'CI0-- CIENTIFICÕ OU CLASSICO
Curso vinasial e Coleoial pelo Art. 91

próximos ey.l.mes em maio d? 1962. Seja você tal"'lbém
11m futuro formando, pre'parando-se no INSTITUTO
D. PF�RO II. Início de nova turmá no próximo dia.
5 de outubro.

�

Informações � rua Nerêu Raml"S, 39 - das 18,00
às 19,00 horas, diàriamente.

Agradeço ao Padre Rem' .....
• "!'

multas graças alcançádas. •
I •

D. S. M.: Consórcio fAC - Cruleíro do Su�:
• VANTAGENS QUE SO' A NOS�A :

VENDE-SE LOTE � •
; LINHA CONVAIR LHE OFEf!_ECE: •

Vende-se um lote a rua 11111 _ Direto Florianópolis/São P'lulo/Rlo; •
��t;:�s� Salles, Area 4Qf" 2} - ChegadlVbm São Paulo às 10,15 horas, em apena.,,-.
Tratar a rua Fcl1pe Sch , 80 minutos de vôo: ,

midt, 21 _ Fone 2145 _.3)
- Chegada às 12,00 horas n-) Rio (Aeroporw santos.

Nesta.. _ Dumnnt, �entro da Cidade), Sé almoç.<1llo e pro:tt'J •
=�--:

- - -- - - -

-. 4) •. �::�i�l1��:v��o�e regressar no mesm'J dia, à tarÔe.•
--�---, .
,.

. ,'::";�:'��;;�A" "ESTAS AS RAZÕES DV, SER A _
!RMAC), P.lTf"C011RT I' PREFERIDA DO PUBLICO �
'�:;,�o, "<,,�:�,�" .:�,: )t?Q� :,�;

ti'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



PELO PROGRESSO DE SAN-

1.__.T...Ao,.:CATARJN A NO

SETOR
�

ESPORTIVO

��==========�----
I

REDATORES - AUXILIARES: MAUR>'
BORGES, RUI LOBO E GILBERTO
NAlIAS

COLABORADORES: DrvERS�

Ex-presidente do Aldo Luz:
O Alvi-rubro

Por ocasião dos Jogos Abertos, um Regula
mento toi feito. Se nõo foi muito cloro nos seus di
versos artigos, foi feito, entretanto, de molde o ser

cumprido, como cumpridos devem ser todos o:: Regu
lamentos.

E assim como existem Regulamentos, existem
tombém as penolídades poro os infrotares. Diversos Or

tigos do Regulamento Geral dos Jogos Abertos fo
ram infringidos e nõo mal interpretados, como di-

zem agora. Houve, sim, uma parcelo de culpo e ir

responsabilidade de algumas delegações, que embru

lharam os dirigentes da eco, inscrevendo atleta,s
nõo-omadores utilizando atlétos de outros muniCI

pios e colocando em jôgo atletas com residência fixo

no município com menos de seis meses.

Muitos julgom que sômente Tuba�ão infri�giu
o Regulorhento. Outras delegações tamb�m possUlam
não amadores em suas fileiras, e, por lSSO, resolve

ram da formo mais prático e amigável o coso do pro

testo de Brusque e Palhóc;o sõbre a participação de

nõo amadores, permitindo o continuoção dos mes

moS atlétas nas disputas, tirando-lhes entretanto �
direito de sagrar-se campeões. Nêia foi correta o d.ecl
são uma vez que outros delegoções já haviam Sido

elin�inadas por Tubarão e Lajes, e, uma v�� cons

tatado o absurdo de não amadores participarem
com amadores, o problema seria fácil de. resolver. E

os senhores membros do Conselho aue Julgaram o

coso 'sabem bem o que deveriam fazer.
. .

O OIirto, no ocasião dos inscrições, sen? agir

com mais severidade, exigindo provas auanto a clas

se do atléto, e o resto, então" fi.corio _Dor uma Ol�es
tõo de honestidade quanto o .ln�lu�c. de a.tletas
de outros municípios e sem resldcnClO fixa estipula
da de <;('i5 me<;es no município pelo qual foi inscri-
lo,

[;510 aconteceu em rUlcbol de Salõo, Bosque·
te e �ol:��as irregularidades, que feriram frontal

mente os Regulamentos, nõo só dos J�g�S Abertos,
mos de leis superirores, vieram e� preJul�o ?e ter

cerros, que ficaram alijados dos disputas finaiS, sem

probabilidade tlb vencerem os prot:�tos. .

mUitoN�a�a�l�� �oour�������o e��uc�à�� ���t�O��!:
'

senço de público nos espetáculos esportivos ft:MA�
, ,pqRES. _

-

nao foi derrotado em

de outubro prõ <!TnI1, ct.':n

seu inicIo mare1!', j1:1l''t

ii;; 19,00 horas:

1.0 jogo _ AD. Co!esw.1
x Clube do Cupl-:h

2.0 jogo - c.:ll..tb� DoZ3

{Ie Agosl.o x VP'1'" lu\" (:n

Primeiro;
7) orr,n.nlzul" ,', lab�!�l

para a d:�pnta I:.)� C.\lll

l:.eonato!l de JuvC'u'.': � ln

lantis, deS1Rn�1l(\.) ':i;. ('

hol"U:
1.ft Rodada. - ·l)l·l U �h'

Outubl"O

1.ft Jogo _ Infanll! -

A.D. Colegial x Clube Ijo

Gupido - 1!),30 h5,
.

2.0 Jôgo - Juvenll-,
A.D. Colegial x Bocaluva

E. C. _ 15 minutos apóc1 o

1.0 jôgo,
�" rodada _ DI:!. 14 de

Outuhro
10 jôgo _ Infantil -

Clube Doze (Ic AgO!;W.X
Clube do Cupido - 14,30,

2.<1 jógo _ Juvenil .

Clube Doze de AF,Mto x

�o��C:i;;: OE,! ,�:i;0�5 ll'llnt�-
3,� rodada - Ola 10 de

Outubro

cão Desportiva Colegia: e

Clube Doze de AgostO.
9) Registrtr' de AtléL ....,:

Pelo Clube do Cupido: '11:

ll'e Unhares Netto, 5.)..;;'
Paulo da Cunh'l Brito, Per

•.,ando Caldeira c"e And"[l�

da.

10) Inscrição de AL1é�J.:-:

Conceder inscl ição, par!l ,J

Campeonato Citadino 11'

!antil, aos abaixo relacio
nados: �! í
Fernando Fiuza Veceh�et

ti. Levi Rtbas de Miranrl;�

Ramos, Luiz Tito Carva1hu

Pereira, Alvaro Armando

'�breu, Cláudio Vieira, !-J�-
110 Pereira Wendhaust'n!
José César Vieira, Marco

.\ntânio Córdova Snn+o:·�,

Vitor Meyer Júnior, N:.1Jl'l

[(>110 Freitas, Jaime Lil�ha

les Netto, José Paulo c\�

Cunha Brito e Fernando
Caldeira de Andrad�.
Florlnnópoll:<l, 21 dr 1'1'

trmbro de 1961.

�
ODY VARELLA

Presidente
I, CIRO CORDEIRO "L

3.° - O-:valdo Nunes e>

Ney uubemcr, rem �1.1)26
pcntoa.

4.0 lugar - Joaquim Be
]10 e Dalmiro Soares, com
€44 pontos.

5.0 lugar -José Espin'
doIa e ·.AntÔnio AdonnPr,

x X X
Impecável ° ,rabo lho desenvolvido pelo Subca

m'ssáo de Divulgação e Publicidade da Comissóo
Central Organizadoro dos II Jogos Abertos de San
ta Catarina, dirigido pelos nossos conhades Rozen.jo
Vasconcelos Lima e Waldir Mafra, auxiliados por
João Leonel de Paula, Luiz Mário Machado, Paulo
Henrique de Mouro Ferro, João Carlos de Freitas,
Nivaldo Machado Filho, Rui Neves Gan�alves, Luiz
Heitor Ferrari, João Batista Barreto e José Paulo de
Britto,. Foram infatigáveis, trabalhando ante', du
rante e depois dos Jogos poro fornecer à impt'ensa
,escrita e falada todos os detalhes para II ('onfecção
dos notO$ e reportagens com referência ao certame
recém-findo. Uma ajudo valiosa. Também merece os

Maiores louvo�cs o colaboração dada pela canc.eltuo
da firmo Rcmington Rond do Brasil que forneceu à
C.C.O., gratuitomentc, toda o cquipomento paro a

confecção dos boletins Informativo!!, como môquinos
de cscrevcr, papC!l, sl'cncil etc. A eles (I noso muito
obrigado.

X)( X
I "...�

São Paulol

Os melhores dos II Jogos Abertos de
Santa Catarina no Basquete,

Volei e Futebol de Salão
De neôrdo Com as oh�er

vacõos .ed nosso departa�
menta. Os :ltlctas abajx()
mcncionados foram 't'flcolhi
dos como os melhores. 110S

jogOS d!:spnL:ldoll 141\. FAC.

BASQUETEBOl.: O�lrt:tn

cn, Ruth, Bernndete, Noe
li C Neli (Brusuue), Alva,
Nema ....\urea e Iria rFIo

rianóPolis) !:' Marlene (Pa
lhoça).
FUTEBOL DE SAL.tO

Uma decisão parcial da juiz gaúcho Túlio de Rose desclassificou o clube calarinense na prova clássica, "Estado.de Santa Cafarina" - Dirl2ente: t.autoridades esportivas paulistas proclamam o valor e a disciplina dos rema dores do Clube de Reailtas Aldo Luz, mesmo d�!l!ll$ de inj!!!!!çedos e�a
desclauificacão - O Tietê também re conhece a vitória insofismavel do 4 se m a!disla �xco'ente c -dediCado Che',unbé'" educados Orfldo, o outros ctubos en tartnen
O Clube de Rcga:'ns AI O n05,;0 (Juerido Clube nã tinham o páreo r�llho e çâo rema rácn e bonito, ho. Enfim, !':dOS slnce. �� ��s���g�ç�'u�a�: �� o r�,,('rv:, taOl�e,;;_ tereno ses, pre�entes em Sao

do LUZ, {'omo todos sabem levem a vitória, êles sou- o próprio Til'lê entrou fo dando fi. impressão de Que dacleiro esportista. HairtDn
e e i�ca,.o, vc� � rnnr es

'

Paulo. foram muito correP;ll"t.iCipo�, flamingo úhl bernm honrar ela maneira ra do livro elas ocorrên . não raz fôrça,. e afirmou: ramente, lamentaram o Teixcira e Vajico, exce- �z;�ta. a,:po�'um :everna d� tos conosco e nos presta

��i��ff�,���f:J���;� ����;����;�ü:::��fi,f!'�� S�';:;�jI:':;:'��:C;';:�:;
o Aldo tm,ia

iieaiiZ'õ�dO oEOVe'i'e'ir'os'C'da Tfha"SIA'ã Pilmeirã'''·'
,0I1d"'"',,dc"

S"o Paulo, na cu«t csttw- de un clube que nossui Çãn ele Rt'mo ele São Pau'

;.��:�:��ll"�:�;;��;�·e��;��émc�: �I�:;�i:\���. ���.:::o�lae i�l� �O'l;;�: :Ii;c�:i';�a�l�',�\a b�I�� Degat:a da Tempored � ;, ({'''0'''"0. """h"C'o e M,,·· íusuca oue "h·cn,m. m» comportndn. C"nf"m" r:un 1\ U Ü t"n�"�,,,,, L,,, P"�L;C'P'U ��':�:,7,,,���' c�:,�:�'" do

�,;;"�,';'��o��::",l;;, p:�,:� Vitoriosa a "dobrinha" Vo!mor Sor ares - Osvaldo Fernandes na prova em que foi homenage-(:11 pJ'OVil e1asslca '. Egta_ r'omccram a Corrida Clube.

h' D T' oi d 2 o I R f I L' Abt I h' Z'J]" nhida, pois houve doIs er.��1 f��l' s���l�a tjn�;�;'I��a�': '��;�e l�li1L�Ü�i��Jteg��:���'l�eO' Nunca pCCllmos nac1a ado o engen elro omingos rlnuil e ha1:es ����o� �a�;ir �� ��.f' SiJV��.u; la lar I I e

pntes na segunda e na tel
uposnr de ter venl'ldo 1\ gUldo.'\ li um b�ll"co do 'nc �::�;1U�:�Ci��m;��I.e O�OI;� A diretaria do Veleiros Pie". A competiçãn que a pes, com 1.299 pODtoS. Portanto, como se pode cetra colocação, com duas

��l���.t=nlt:\":���a�l�o:� ;l�e ��;a��I�.�V:�:lre05�qn���t�0:� pazes iam �l"(,jnal' de la ���� Il:g�13�e2��:0�ai�()��11;.�od �);'l�:�:���csn���::a�:;�:\t"(l:l: h�:':S �l����O�!��.;ll��: �ar: 11 disputa f(;i l"E' ��1ições agruparlns.

tu finaJ nonteou 11 corrt.ln, víurnm se um PoUCO fia.
xi

O Jacó Castro (!\lrl�en- sua primeira competir:ão CUl"So (los rnnts mcvimen- Filho com 1. :299 pautas

,��.:�"'·:eC',I,;,�e':'�'�'�'�"."'·'��Tf!�,:,,:l,'o�o,',�OP"�IO: ����c,e!l!O���d�in��m Ileo��� ���.��) ����l: l����l��t�n:lr�;� r��I�!��:s cl�a t:���:a�:h:�I� ���;;�I;t:�n�]"��u�����: �f)�� re:'O �Ut:rrl;; P�:!��n���
•.

., � gU;jm;çaO cruzaVa as bnli __ ._ .. _,_ ----- ela vot u. r-oncut-uur o prí com 1.026 pOl1I0.�.
." ,"",,·100'. "" do chegada cbocou sc -FEDE-R-A-C-.-A-O-AT-L-E'T·I·C·-A·--CATARI·NENSE m,"·o"l;'u'o da ',,,,po''','aD(' uma c;II'la ,1Il"igida com o noSl>O ban·o. is.__o já CIlI dlsputna Intel"nlls. Ao
ao Pr('s!(!CUle em «xere-i transposto as baliza>: de

NOTA v.'IC::d l" U "I'} (\1 1.0 jógo - Infantil - final, p'iuntou mesmo a
I"ÍI) d-o Chl))(' de negatas (Ir t"hegndH .Tod3� pen- i.H;T'I�y.,q: F !�."":,J' A.D. coicztat x Clube nc- dobradinha O<;valc\o FI'l"
Aldo Luz, a-stnadn pelo snvam cuc ... vitória tinha -

COES DOS ORGÃOS E ae de Agosto _ 19,30 :1';. nnnde., o \Vltlmol" Soares.
(testar,ldo esportista. SI'. sido no;;slI. como c!e rato .

PODERES DA FA.C. 2.0 jogo _ Juvenil - pela 'l'ulor cla,;sc .c e\pe--

:.���: ���tbc,e: :;:e���l�;��l �erliJ�:�ii!� ��'l����O�'S ���:�� COll�eJho Tren;"(l r!r �����o�co;i:l � 15Al�1�:1\�;,1�� rji'�;';:;no. cnlJo o l"cHultad,;s in.el"(>,;,;(>:< do r.lubp C�I do. o �lI!Z Túlio de Rose B�.�qt��I��:I: ':I. ;.\:1',1 (1r 11 :,plís o ].0 jôgo. ri!) p:cJ"al tia l'Cgatn que .foi

��l'h(���;�'i���:;':l'�{�!il:�l��,t�:�� �;<l:::�����, (j��s d���;���s,;:�;s de ollt,ubl"o p.V., pa'él n HF:TURNO �:�:I;�:m;)I�����l:lr:l{I �;;:c�� eom 512 pontoR.

Sào Pnll)o, os )eJ (·OU. A .�\1!1I'l"iorjclaclc oe �'��l��;C�J�r����I�;I)''n'''') ln;·
I.H l'odndfl - Di:"!. 11).:1� rh Dll'rloJ"11l. dI' Ohl"aS P,ú 6.0 Ju�ar :...._ Walmir E� �O;;�d�J�ln���c�� (:�Cl�i�";'I�ll;S rUjll) 1)":1.11�1'1'(,VC'Ill' .�, �.�;I�·�la t�;;:I���:���n��: ea��i' 2) Marr:�r '" "'na (Ir 1� ÓnhJl}}'o hll:��"·lllg:1.1' _ Wnhu'.)l' So !��:1(��1� e19�a;��t.o�.hlrlgUI nópoll�l, �J1nto e Rubens

tir·Me'.)l Itlnn l'n;l("lll";IO <In I"t\fc;mnt" I' l.�'c:i lii(lI;l1rm (1(' Olltllhro 1).','·, p::ra l.'.!�i:l j�O !;:;O 1��:'�.��li1 aj'e.� " O.<;valdo Fcrnnlldrs Foram juizes da -prova Á;::�� ���i;��), r;;:�i��' :
��:��:I? :l�i() ",li��� ,,1.1I:�'1�� �!i:�·.Il��1I �:;(,�I�Vi:�'�(:�ll�:���� :���:::t�J�t,��t��t"';;�r�t :;�l:� �'I. it*o _-Juvmül _ C'om 2. 202 p()nl.o� QS senhores .João. dos Pa� Lultlhho �rt�qui'!), (l Hei

- C'ainrln('lh;f', Pf('Jlldiendo F(I;, sem duvida, a l1lplhoj' ra.tnpl'nnatu.� cjr jL!VI'lll.'l e> �����u..:._a 1�':�ln�t�'���o� nOvg��7;���J'Belfir, iúu11:1 r('gatn. d"lllill�{) último �\Jll"I',;êJüa�iio rlns dllbE's illf:l!1tis;
� jõ I o Helll'lquc (Florla.nópolislil:1 f:\la rll' JUl"ubaluba, de Sa.Jj·:t C'lItnrina. }o'j�r :0 orp;alll::mr'l oll:ldn 1. gOd d D'a 21 de> I

- - -

n-u -; L-;; P
-

-:. -,
- -

t Hélio (Pulhoça), Norberto�.:;� �:t;o����l�;iS�)il��lj.:1 :,;: ::��:ll���� P;�:�l!';�a��I!s-����: �� if�;��;;�;�N�I� F���p::��
2.[\ ro ��t�ro

I,

I Os pneus DUNLOP oferecen. qualidade e �·esistênela., il�;,usiU��i��::IO (�;��V� Bru<:f_lle).""l!?mbol"a es mpaxc;: quI' g.oria. Uma pena, uma la" dos .�('gl1intf's men'br .". 1.0 jógo'- Infanti!
-

i R.>\I:.nIA DAS BICICLETAf? - R:la (;ons. Mafra, 1M: rãol. Futí:b(;l de Salão China (:lqui ViCI"Illll rcpre"C'nlando Ijma o que aCOlltf'C'(>lI. Jú Prof. E'rko St.r:l'�'�� .11., Chibo do Cnpido x C d"'-' I - - - - - - - - - - - - - -

VOL""EI FE�nNIN"O: tri "Floriap.ópolis)

liIU��:���o l�i:���, �i: :��,u��:;o�o J�'::;::; �t----·""'---c""--a----riiiiiriiiiio="�--,"s--e-""'õil=----E--�-p-�'o"---r--t-l-·-T-r--o---
............

-14) a idade lilJl.'c pn'� IõlO7.e de Ago�to - 15 ln!- ! I
_ 4;,) �

a disputa na eate!!IlJ"la de nutos apó!; o 1.0.jógo. :
= ....__= .;.11

infantis, scrft pa"". :)"' aW'- 3.ft :;'odada _a Dul. 23 de t : ""'''''"Fo-m-o-'-b'''":,-am--pe-õ-''-diiõo-,'"J-09'""OS Abertos. Conquis- Encerramento. Graça e beleza, aliadas às suas quali-
��:6;nascidos !tO ,allll ·.lc

1.0 jôgoO�Ui���anti1._ tomo-los com reais méritos, Foi uma conquista que dados de eshêla do voleibol florionopolitano. Escolha
5) organiza ta];ú!a (le Clube Doze de Agosto x ;:�o;�:���sse����r;::od:o:�e��o�o��(j::t;d:�n:�:a�:� merecido I

X 'X X
treinamellt,os de Çll!IJCr. fj- A.D. Colegial - 19,30 !Js.

mente Joinville, Blumenou e Brusque. Estiveram sim- O Congresso dos jogos Abeltos homologou o es�
lindos, na ql.lndl';"I d.:t.F{\(!., 2.° jõgo - Juvenil -

plesmente maravilhosos nossos rapazes e m�ças, 0- colha de Blumenau poro séde dos III Jogos no próximoTcrças-rcir.:l.s - A.D �"o- A.D. Colegial x Clube rJr
destrados com eficiência e mondados poro allça com ano. Optaram bem os senhores congressistas, pois Q

legial - das 16:)í) i1.�� l!l,Oíl zc de Agosto -15 minlltus
o recomenoo"ão de cautela e o máxilno empenho. cidade orgulho do Vale do Itojaí tem tudo paro rea-

horas. após o 1.n. jõgo. Quem os sl1.le�ionou e preparou também estão de pa- lizar com êxito o grande certame. Ao trabalho, pois.
Sextas-feiras - l!bt.;e Obs.: o� jogo� serão rp1-

rabens, mesmo aquele! que não tiveram o satisfação X X X
do Cupido - dA,", jl;.OO :1'< lizados na. quadra do L�-

de vencer nos modalidades que os interioranos abis- A melhor e mais emocionante pugna que ossis-
19,30 horas. tádio Santa Catarina. coitaram, Houve 'gorra", harmonia e compreensão timos nos II Jogos foi justamente a que decidiu o ti-

61 fica eslal:t'Ô'j.: LI \ 8) Conceder inscrição, nos nossos equipes, cdvindo dàí os fatores do nosso tulo cestobolístico, sendo protagonistas os maiores
�eguinte ordcm I� jog;J, pa.ra o Campeonato Cib.... -

sucesso. Dos quinze títulos em jôqo, conq�jstamos rivais e também eXDoentes dêsse ramo de esporte. Do
pum o Túrlleio !mck, ln- dino Infantil, aos segui'l- �mois do metade, tirando ainda o 2° lugar em quatro primeiro ao derrad�iro minuto, o público que super-
lantil. a sel" rcn:\z.�:!) na tes Clubes: modalidades, Uma con,panho notável, estupendo.. lotou a Estódio "Santa Catarina" perml'l"ne"eu em

Quadra da FAC, 1�1) di:"!. J:' Clube do Cupido, Assada mente notável, que atesta bem a nossa superioridade contínuo "suspense". Como sofreram os assistentes
no terreno esportivo amadorista, Foi bem uma reedi- noquele mcmorável emb.,te entre os pupilos de Airton
ção do feito do ano 'Passado, em Brusque. E não foi e Manolo. Verdadeiras leães na guadra. A supcriori-
obra do acaso, pois os jogos falaram por si. Vencemos dade dos metropolitanas foi sentida desde o início
com justiça, com autoridade, fazendo, assim, jus aos do encontro. Porém, os joinvilenses decidiram ven�

aplausos recebidos. Mos não devem os nossos atletos der bem caro a derrota e, assim, (I partida assumiu
dormir sôbre os louros, Preparemo-nos desde já poro contornos fõto do comum. O resultado final: 59 x

novos competições, inclusive os III Jogos que em me- 58 espelhou com fidelidade o aue foram os 60 mi-
nos de um ano' Dlumenou promoverá. nutos do encontro. Magnifico vitória da Capital, num

-cotejo em que o melhor homem da turm" iojnv,le�
se foi o florianopolitano Osmon B!lobaid!

X X X
O Orlando "Torrado" Pessi foi o "cestinha" do

certame de basquel'e, tendo, ainda, p ....ntifk ......... (: �"''S

o melhor astro do esporte do cêsta. Grande "perfor
mance" do notável encestador que, inegávelmente,
possui aptidões para atuar com êxito nos glondes
centros!

X X X
Não conquistamos, Jesta ve%, os louros da Re�

gato das Fôrças Armados. Mos que a p.,rtkio"cão
dos nossos "rowars" tenha sido brilhante não resto
dúvida. As provas fotom um sucesso, justamente
J)or�ue fomos gràhde advenáriol para 05 seus ven

�edOI'II.

'nmeio (Palhoça), J�ia� e

Sabjno (Plorian6polisl, Leo
nnnlo (Pahlcçal., Jositl� e

Altu.rtro (Join'l:Hc), Rohet

to e PIllHO (L_:J.geli) e LlIi�
Paulo (Tub;,ran)
INDIVIDUALMENTE; po

de 08" ci.aI": Basquete -

Osmd."!1 (Joinville)
Voiei - Belfll' (Florianó
polis) I

Volei Feminino _ Érica (

X
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NÃO ,HÁ MILAGRE, MAS O RESUL
TADO DA RACIONALIZAÇÃO

'ADMINISTRATIVA
Com o PLAMEG (Plano de Metas do Govêrno) I

Santa Catarina veró, neste quinquénio qovemc

mentol, atendidos as suas mais instantes reivin

dicações. Nem um só dos setores de sua� ativida
des econômicos deixará de experimentar, de ma

neiro direto, a influência propulsora que Q cçõo
do Governador Celso Ramos lhes dedicaró, atra

vés da execução acelerado do esquema já cpro-:
vedo pelo Leçístonvo e convertido em Lei. Por r
tôdo pcfte, no território catarinense, o presenço
do Govêrno, sem discriminações reqloncls ou po

líticos, será uma realidade. Velhos problemas,

Icujo solução vinha sendo sempre odiada para a

penas servir de engÇKIo eleitoral em vésperas de
I

pleito, já foram esquematizados e serão

resolVi-Idos como o esperam as nossos classes produtoras
e o povo catarinense em geral.

Não haverá certamente nenhum milagre
nisso. O que haverá, o que sobretudo se evtden-]
dará é que Santo Catarina já superou o rotineira

política de mexericos e ressentimentos, o que se I
subordinavam governantes apadrinhadores de

����s a�n��rr�j����:' e����!�ca�OS do����do��n�i� I
núcleos eleitorais. O Governador Celso Ramos I

���i��I�O:i��O àg;���r�od��our:��t�da� ;:Ii��� I
des catarinenses, ao encontro das q��is se enca-jminham os seus atos, as suas decisões e a <;t..a

vontode.
Ao administrador dos neqóctos do Estudo

não bosta que acaricie os conveniências dos fac- l

ções. especialmente quando estas não se acham I

ligados ós aspirações.cole�ivas. � que ora se veri-\fica em Santo Cotarmo e precisamente uma po
lítica de ação governamental adstrito à mais in-.:

contrastável objetividade das soluções, que corres

pondem por igual aos imperativos do bem estar

social e do desenvolvimento econômico de nosso

terra. Já não se concebem os processos empíricos
de administrar o coisa público. As improvisações,
o vêzo .de contornar os problemõs, dissimulondo
lhes o importância, quando, em verdade, são +un

dementeis em muitos casos, isso já fico paro trós,

Vejo-se como no PLAMEG se consultam, estt..:dam
e racionalizam os atividades do Estado poro pro
mover o próprio e\o{ução. O G:::vernodor Lelso
Rômos .

inaugurou, portanto, em Santa CGtarina,
a racionalização administrativo .. no s�ntid<) de
dotar o PoG'-er Público dos meios té-:nicomente
eficientes poro resolver os problemas de que de

rende o desenvolvimento estadual. Nisso :onsis-

te, essencialmente a sua políticr. odministr.Jtiva,
(Jue não exprime o capricho de UT<1 hon-em com o .,
S;"Icrifício do objetividade. Ao contrário, assento

no irrecusável impertinência do realidade cata

;nense e é como tal que rer:lamu senso prático, ,
energia férreo e espírito cíviCO exemplarE"s.

IQue o combotam os que se vêm contrariados
rrOS seus pessoalíssimos desejos e rias suas mes

quinhas conveniências, É poro Santo Cutorino
que o Governador Celso Ramos trabalha. É poro
c futuro maior de sua terra que êle concentra as

s ....a�s atenções, os suas fôrças morais e flsicas e o

seu patriotismo. Não fará milagres; mas, com o

honestidade mais intransigente, com a clarividên
cia admirável que se ,revelo -no ação, promover6
o�prosp.eridade e grandeza espiritual,<ie nosso

[�,tado.

antecederá o inicio onerei,
no dia seguinte, dos fes
teres comemorativos da
Semllna da Asa. Os projé
teis (ballstlCoS) - seis de
um estagio e dois de d-ols
_ foram planejados e

comtruidos sob a super"
são dlre_a do professor

�;���C;;��n ne:-:r;;;:l��
cêo das bombas V-2, du- ----------.1rante a segullda guerra C'FEZI"HO N'Ol
mundial. aerãc ejetado, " a u v ,

"'1:ea���foasd:speJf:��s�c:::; C � F E � i �' O !
_eletrônicos, em local preta- 1..- _

gldo por alto tIl',uro, Tõd. •. �

HAVANA, 11 - O go
vêrno do primeirO-minis
trc Fidel Castro adotou

npvp.s medidas �flra privar
de SUa!-l proonedades Os
cubanos cue se ausentem
do terrltôrio nacional por
p"�""",J�" maioreS que o

autor�ado.
Com efeito, o '!l1inistro

do intenor, major Ramiro
O Professor Agostinho Valdez assinou uma reso-

da Silva proferirá conte- tucêc mediante a opal tõ-
i encias na r'acurdade de das as oessoas qUi' aban-
r.nretto da untversioade de danem o pais e permane-

Santa Catarina nos dias çam_fora dele, por um pa-

12 e 13 do Corrente sobre riodo maior que o nutort-

o tema "Filosofia da Poli- ����g' ;r�I;ll���l�d��a� ��.
uca Externa do Brasil", considerará que deixaram
As conferencias que se o uaís cm Caráter pcrma

míctam hoje serão realiza- nence.

nas no salão nobre daquela
110A,,�f;I�)i�1<;l1icillf,\b��CI���

�����lOs��lert�I�,at\liçaO de
centu oue cs cidadãos qiie
façam viagens aos Es�ados

O Centro Acadêmico XI uuídos terão 29 dias para

Cl��:t: ;aE��a�s �rc:���r ,â:n������ro e:��an�e�nvl; �7�1���;aro��I�b;afs�s q�:
ram várias lestas, en.re Ar-érica terão 60 dias para

��n��:;� �: R::�:��uI?� ::���s pessoas tnteres-

/j:� �e�':l�;à �e��oq�� d��s�
fanttl, com a par tíctpaçac /
de dezenas de crIançaS, --- --- ---

tenno sido alertados prê- ,.

mlos valIosos as vanceco
ras,
No mundo conturbad

de hoje, e.n, que a huma
nidade iuta ienaemema
com o perigo de um ccn
nnc que seria o céos, .

promoções do dia d.
cnunca se conaü. uem co
mo Que uma obrlgaç'::
pois nela resíds- fi espe
rança de um muudo , me

lhor, mais humano.
Pensai, amigo leitor, nas

crlanci.nbas pobres dos mo·
ros, ao menOs no dia Q.

hoje Naquelas lcrlatul'a
Inccente& <,!ue enohem o

lares pobres, avassalados
pelas ct ....enças, llr.lnados p€
Ia 19norancia, por iss(
mesmo proplclanho um

raça fraça, cansat!a,
.

it
capaz de st'rvir, no futu
ao seu torrão. Pens�t r
Ias, Se tendes algur
COisa, re!)arti com elas.
Elas merecem a tua bon
dade, um pouco do leU
carinho.

HOJE O PIA DA
CRIANÇA

Várias solenidades, rea
lizadas durante a semana
que passou, antecederam
o dia da criança, que hoje
se comemora em todo o

país.

Exportação de
Minério Irá a' 5

Milhões

ta da Educação criando

novas EScola!; I::;oladas,

No Mun íuiplc de Cunha
Porã fOI'a.:n criadas, para
funcionarem no ano leti
vo de 62, as Escolas ISola
das de Linha Campinas e

Cristo Rei,
No Municipio de Penha

foi criada a Escola Isolada

bustivel colorido. a fim de
que 2_ pOPUlação POSS;!
acompanhar SUa �rajetória
no espaço.

na locnlídada de
nhos.

Medeu-í-

sença de grande número
de convidados, sócios e

amigos da Sociedade Fl
larjnomca Comercial reali
zou-se a inauguração da
nova séce, sita a rua Con
selheiro Mafra.
Na ocasião tambem fo

ram inaugurados os retra
tos dos Senhores Hipólito
do Vale Pereira Presiden
te de honra da Sociedade,
Hildebrando Américo de
Barros Presidente e do te
soureiro Ari Vieira.
Na oportunidade o Se

nhor Hildebrando Barros

CUBANOS AMEAÇADOS DE PER.DER
SUAS PROPRIEDADES

CONFERÊNCIAS
.
NA FACULDADE
DE DIREITO

Conversão em

Esco!as Reunidas
Em ala u.'lsinado na-

Pasta da EdUCação o Chefe
do Exacutívo Catartnenge
converteu em Escolas

Reunidas, com a denomi
nação de Ant9nio Rocba
Andrade a Escala Isola{la
de Garvatá, Município de
Penha.

TRANSFERENCIA DE ES-
COLAS ISOLADAS

Foram transferidas as
Escolas Isoladas de Bra
ço São João para a locali
dade de Furndjnhc; e de
Morro do Freitas, distrito
de Paulo Loçes, para. a 10M
calidade de Povo Novo,
ambas no Município de
Palhoça.

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

Co�o:ente e. s?1ene cerimônia- toi realizada sábado ultimo na piscina do
EstadIa MuniCipal do Pacaembu, São Paulo, quando cêrca de 264 pessoas
foram Qgr.2gadas à Igreja Adventista do Sétimo Dia, através do batismo_
Essa denomiuação religiasa adota o batismo por imersão. No clichê parte- da
assistência que lotou os dependências do piscina para presencio: à solene
cerimónia. (Leia Reportagem no Edição de Amanhã)

�
.

M
Sim a�mgldo em (: elO, quando nao dc1'i-

Iloprnlzll�ao citárlo, negatiVO e recluso, pelo menos

U II U ",.cu, na. a,""., ""'0" de compo,ta-
menta social.

re�anónica o g�V��� vee:�����n����l;�ati��f;���a�u�Y Y problema depOIS de têcnicamente pla-
RENATO BARBOSA neJado e IJber�ado da habitual e exces-

t
Em sua ,platafórma de candidat.o, o siva burocratização seria o aproveIta

Governador Celso Ramos incluiu a re- lUentiO oe pfOle,,<l>Ures aos nossos lllstltu
formulação da politica educacional em tos de Educação a fim de fazerem no
oa"es de alto e moderno têor técnico e l-tlO e em ô::>"'0 t'aulo cursos de psícotécni
l.lentifico, com fundamento na ampla ca pelos termos de um convênio com a
pesquiza, realizai:la, em 1960, pelo Sen\!- I;)ecre�al'la de hducação e CUltura.
nario Sóclo-Econõmico de Santa Catarl
na, iniciativa do patronato Industrial
do pais.

Modesto, mas dedicado estudioso dos
problemas educacionais em apreço, .sou

de opinião q!-lc o governo catarinense
o.ada obstante, marcaria grande tento,
�e prOjetado p:.tra alem das frontelms do
elerido simpósio. Pertencente a um gm
po humano e fflmiliar que, nas vlclssHu
les da vida pública, se enamorou ele ,.;�M
:ios problemas educacionais, tendo, êlc
_.)I'oprio, na l'esu'ita posição de líder opo
Jcionista no Estado, lançado, coro a

i'UNDAÇAO VIDAL RAM:OS, a nossa ex

celente Faculdade de Serviço Social,
agregada á Universidade, o Governador
Jelso Ramos se encontra em condições
'je imprimir li matêrla nlUlto maior am

plitude.

A pslcotéclllca implicaria na refor
mUlaç<:>.o pnmeira ao problema a ser
completado pOl' um grupo de mêdicos
que se especiailzasse ainda por cOllla d',}
Estado em pt::icanliilse. Tornariamos,
dess'al'te, o estudante, no preâmbulo da
vida, senhor da pl'opria personalidade,
Não posso conceber solução alguma de

protu':lQJdade d problemas de Educaçãu, ����;����:t�d��s e�!��e���otf�n���m�n�\� '�
pl;ilcanÊl.JlSe. Com isso, contaríamos com
geraçoes mais felizes, plenamente rea
lIzo.das, E o Estado aproveItaria o müu
mi l'endnnentu de um trabalhador hu
mano, cientificamente dirigido.

Truismo se nos afigura sustentar, nas
contingências co mundo atual, a ação
constitucional dos poderes do Est�do,
na verdadeira organização de elites,

Quando escrevo elite, tenho em pensaM
ema, - não a sublimação de uma

classe, ou casta, requintadamente aca

lêmica -, mas o amplo e democrático
oferecimento de oportunidades ao maior
iÚmero. tanto no tocante á formação
bumanistica e universitária, como no

ue 'anll,'e ao ,:onjunto especializado de

mão-de-obra, '90s domínios da moderna
récnica,

Que não nos intimidem as despe�as
do lnves,imenro. :Santa Catarina,

deVi-Idamente esclarecida, atravês de divulga
ção publicitária inteligente e persuasiva,
receberia, com compreensão, qualquer i
taxa que, recolhida a tunda especifiCO,
viesse a beneficlar nossa juventude. Com
a preconizada lerapêutIca de prevenção,
enrlquecerlamos o Estado, na autentlci
dade de valore,;, O Governador Celso
Ramos ê homem de indiscutivel coragem
administrativa, e a quem se póde falar
a Jmguagem da franqueza a que me ha
bituei.

Entend{)" qu�, para atingirmos a nivel
. tão elevado, 'determlnando novos estilos
de vida será indispensável a pesqulza,
durante o curriculo colegial das legiti-
mas tendências v

.

No campo da' modernização pedagó
gica, êle precls;lria, apenas, de um pouco
daquele envolvente e contagiante entu
siasmo, com que o Governador Nel'êu
Ramos, á sua �poca e nos esquêmas da
conjuntura, vencendo resistências e su

perando nega:;ivismos, soube lançar em

estruturas diferentes nossa. politica sa

nitária, na vi ilante formação das pri
ll1cll'tIs i:::qüíp s (icsarlitar!:;b.S catar!
B_cm.:.CI.i, sob dC';''1In..?a-. pssistência esta-
;.ml,_.; •.

.' "', \

através de brilhantes pa
ravras saudou os visitan
tes, fazendo um relato das
atividades da soctece.Je
F!larmonlca Comercial.
Após a Inauguraçâo dos
retratos o Sr. Hipólito do
Vale Pereira pronunciou
magnifico improviso agra
decendo, a homenagem
que lhe éra prestada. Re.,
feriu-se ainda ao histôrico
da tradicional sociedade e

Através do pârto de Vi

tória, 'a Companhia Vale
do Rio Dõce exportará êste
ano cêrca de 5 milhões de
toneladas de mlnerlo de

(erro, ultrapassando asSim,
de quase 1 milhão as ex

portações de 1960.
segunda dados oficiais,

,á sairam do país até ago
ra, perto de 4 milhões de

toneladas de mineiros de

ferro em navios com capa

o CRUZEIRO ,0 sair do próximo dia 21, em cin- cidade atê 35 mil tonela

co páginas, divulgará uma entrevista do deputado das.

Joõo Agripino (UDN - Paraiba) - a respeito da re_
_ . _

núncio do sr, Jônjo Quadros,
A Noção precisa tomar conhecimento das de

clarações do ex-Ministro de Minas e Energia, Versan
do sôbre OSSI.:mto que desde 25 de Agosto vem desper'
tando o maior interêsse na opinião pública, depois de

depoimentos decepcionantes, falsos, maliciosos e in

teresseiros, como os de Pedroso Horto, ex-Ministro da.

Justiça e Jose Aparecido, ex-sec�etório oartic1Jlo", e

de declarações frenéticos e fpnáticos, com pequenos A' 7 do corrente, l'eàU

verdades diluidas num mar de intrigas e mentires, do ,,����sed�l�r�����s�,���aEc�=
sr. Carlos Lacerda - aparece o testemunho do/depu- posição Avlcola, " conco"
todo João Agripino. • rendo á mesma exposi!.o-

Do representante udenisto guardamos uma deM reS de inúmeros mu::Ji,cl

finiçõo, colhido há anos, do saudoso Nerêu Ramos' pios catarlnellses,
"João Agripino é um dos mais autênticos valores mo_ A Secretaria da Agrlcul
rais do Brasil".

.' :��a �:;r::;ne:ii:,nteE��_
De representantes federais catarinenses, sem nhell'o Agrõnomo Luiz

distinçõo de partidos, ouvimos o respeito de João Agri Carlos Gallote BaYel', qur

pino, ainda na recente reunião dr)5 oovern..,d .... r.oc: ri,., féz narte da Comisc:ao 3'11

Sul, opinião uniforme e consagradora: ho,!,em púb"- g:ldô.-a das aves expostas·
co do mais alto gabarito, digno do respeito e do ao,ni- dO;r�����t���s, o� �:;�!f��
::i:�!�en:�:�::a��:r:ri�eU:a;::7:.:e:t:ç:::I:n:::: �'���ldl�g��U����OI'� ���
to; um político à moderno com os virtudes de um maM ... Produção Animal, pre

gistrado à antigo. miou com duas Ilndas tO>

O seu dépaimento é simples corajoso e afirma- a OruOu naS rua 'Ilmn l;ieti

tivo, sem �eticências ou cálc�}o; des�jstatórios. Re- �o���a d�� P��p�l�ttr�osD,..
lendo-o, afirmou 00 reporter: Isto vai dar o que fa- aves vencedOl'as.
lar, mos não me arrependo, pois é a verdade". Com êste estimulo, esj

Omig�Od:i�ô�� o�t:��P��:[J:�st�as�a�ee�t�:::�a��: �a� ��fo���ten!�!���I:g2�:'
diminuido, esfj�gético, inexplicodo como figuro hu- pu'ado Attlllo Fontan'>

mono, cem dúvidas sobre suQ'9"Soúôe·mentor. Da p�mia o e!JtOr.ç(Y d_OS'. �1

Joõo Agripino, solt
•

cada e. 'to tr�i

Oferta da Secre
taria da Agri

cultura

finalizou dizendo não ser
merecedor da 1 ao g- aca"
homenagem.
Palou ainda o Sr. rcereu

co Vale Perelr-i agrade
docendo a homenagem que
lhe éra prestada.
Após foi servtdo aos pre

sentes um coquítel.
"O ESTADO" apresenta

a Sociedade Filarmonica
Comercial felicitações pe
la passagem da ereménce.

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

, I »,'.,

Cruz e Souza: Patrimônio Intelectual
Calarinense

As comemorações do centenórto de noscimentc do
poeta simbolista Cruz e Souza, que terão lugar nesta
Florianópolis que o viu nascer e crescer, constituem
justa reparação o tontos agravos sofridos pelo imortal
homem de letras.

Cruz e Souza, à sua época, nem sempre teve no

justiça precório dos seus contemporâneos' o reconhe-

f�;�n:�l: :���d:�s�v:l v��:�: Mais torde, ccntorcrn-

Em �ovembro, Santo Catarina prestará signifiM
cativo homenagem à memória do fi lho aue a soube
en grandecer no cenário literário nôo sô do pois, como
do mundo.

Cruz e Souza, dizem os críticos mais ccteçortzc
dos, não foi sàmente o maior poeta simbolista do
Brasil, como um dos maiores do Universo.

Primeiro acrescentaram os nomes de
diversos homens. Depois os de diversas se

nhoras. Depois hospedóram-nos no melhor
hotel do Rio. E largaram a RAIVINHA neM

les. Primeiro a mentira, depois a explora
ção; primeiro a falsidade, depois ° intriga.

E o pior é que n(io desconfiam que há
um INDECOROSO muito ufano de si mes·
mo, a dor gargalhadas, _ •

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


