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N.O 14291

FLORIANóPOLIS (DOMINGO), 22 de Outubro de 1961 EDlÇAO DE HOJE - 10 'p A G I NAS

• RIO - 21 - O aenerat
Nestor Penha Brasil com
r.oreceu uo lluni;,.terio d»
guerra, onfie se llc"ue lu
da ,�l:ci:llid"dc e jorn,,;:,;
.::1" por ler de .(_guh' pa ra
Pórto Alqrc. O gC::l,'rlll
Pcnh-i- C.U10 "e -ubc. :I�

s upí rá o ccm:\Jldo .10 III
Exército com sede IIH cu

pital gaú::h"

II C A' R I O S: GREVE EM TODO O PII'S
NÚCLEOS MÓVEIS DE AÇÃO

ANTI-AÉREA BRASILIA - Representando o Govêr
no Federal, o Ministro' de Minas e Energia
assinou o convênio com a Emprêsa Centrais
Elétricas de Santa Catarina visando a conclu
são da linha Joinville;.,Araquari-Barra Velha.
São João de Itapirú-Piearra-Penha-Arma
ção. o convênio determina ainda-a construção
da linha de transmissão de energia entre Ita

[aí e Praia de Camboriú.

Faculda,:e de Direito d::.
lJniversidade l:e Santa Ca-

Amparo ao

nordeste
Os Estodos Unidos estêe operfeicoando um sistema
de defeso contra ataques de fog'uetes telequiados,
denominado "Coordenodor de Defeso Anti-Aérea
Birdie". Troto-se de .néelees de contrôle de radar e

de disparo de foguetes onti-foguetas, 'que podem
ser tronsportados, inteiramente equipados, par.;t os

zonoS omeaçadas de se tornarem olvo de atoque.
Êstes centros de contrôle podem ser tronsportodüs
por cQminhões, trens ou mesmo helicóllteros; e sã::t

equipados com ampla aparelhogem eletrônica. No
grovura, umo concepção arfística de um núcleo

"Birdie", em ação defensiveI' numa
Ôfeo metropo��\

homem
rurn reveludos p�r p{';"",l)U�
Que as�istil'fl!ll a .eunião,
Relcrindo-se a campa

Ilh') "'I\'jeticíl em favor .ria
coexi-têncíu paCifiCll c as
pI,)po�iô:!" para a nsaína
turn de um tratado "e paz
com U Alelllanha, afirmou
que a Ch\n('J Ccmunisjn
aPóln, sem reservas as »u

pestôe" russas »am asse

gumr a paz c IlS meüda ,

que .endem /I gantntir a

"egurança Co campo co

munlsjn. Inclurnrlo o rei
nicio dn� provas nucrenres.

CIPt
O Governador Celso Ra

mos vem ue a,�stnar ato

clImplemelltanrlo o rlecret;,J
nue criou o Grupo Execu
Úvo de Prédios EScolares,

O� m,·mbros do GEPE,
puru ereuo co cnmnrimeu
.0 flcl r,p sua !inaH,jade,
c�tão autortzadus a dc"ig
nar o� Inspetores Escola
res. para aCc111jlal1':J.arem o

andamento du>! obrae con

tl'alaQ[l,;, Os lllc:-rOrOS deu
te imoorjau te org:mislllo
do sovern., rcquísitnr3.')
dtl� Deleg:,ciu,� de Ell"ino
tôda n culaboro.c50 neees
:-::i.rI:l do clullt)rimcllto de
S\1nS tarefas,.

Congresso do P.
(. Soviético

PARIS _ o 22." COIl-
are-se c'o Partido, come
lti"ta �CVlCl[co que ccuu
nua pob:':'�àndo a atcne,lO
do .T u�'cl�), será seguido
provavelmente (te uma
confc:'2lTeb «o- (J:rl'l;cn'es
c'v _51<::'(;0. comunista,
qual'" 'lí'ól,)l'�'ão a sua
e"tnca em i\Iosc[lu, ate o
dia 15 ce Novembr-o, nntvcr
se rto ria re\'oluçüo sovtêu-

Ferrari quer saber
sôbre inquéritos

BRASILIA � 2t - o
daputmlo Pv-nando Fer-ra
ri, (h 1I1RT -.o Rio Grande
do Sul, apr\::sCI1!,Ju 11.' cá
ma.rn lenllcr: 1 enl" (':'J 'n
rormacõcs inlCrpe�,:ln{lo c»

prjmnlro nÜ'lbtl'o sõbrc a

c:e�,;ao -tOIlHl.(]H com ros

peito ao and<[mcllto oos
mquêrttó, mstuurartos no
governo Janto Quadro!!. O
partnmeu .ar indagou utn
da r.uar, as providencia!!
do ConH:lho .:« Mlni��l'u�
para a evecucao na lei de
Chl.ssifiCllÇão ,e cargos,

(huvas Artificiais
no Nordeste
BRASILIA � 21 r U mi

i-istro a ·.'iação ';1', Virgillo
Tavora rieiennincu estudos
urgente" ;Para � im.,tt J�no
de uma ustn« "em Fol'tale
2:1 cuja rtnaü lfHle ser;') de
aproveitar � agua do mar
para consumo du jmucm
tral1i?,fol',r'ando'u em agua
potável. 'rat in[ci;l1ivH e ti

primeira lia J\IlH�I'lCI\ do
8t1i. AJ masmn teml'o, re

comenuou provfclênc1us ,;:-0-
nt l,ceJ�Tal' "cs(lul�as rela·
tiva� á l)rOvoc:,jcôes dc chll
V:t!> artifici:li;; llO nordcl;tc
do Brasil
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É com indisivel nllcgria que noticiamos na datn de

hojc o tmnseuL'SO de mais um aniversário natalido da
:;ra. Tereza dos Santos TeOdoro, alta funcionária da

sra. Te!'eza dos Santos Teodoro. al�a funcionária da

��
Prefeitura Municipal.

�,/)
/"/ �

A """'·.,,,-'ant, dona d, bóni",'mo 00'""0 o p,,- !IJ
'1 lq '1í�sul vasto circulo de amizade:;, motivo porque será por

.� o'�w;\lcerto alvo das mais expressivas homenagens de apre-
I'

,...

','�'-.",:!"-

'f" . �.I i,ços e estima, as Quais os de O ESTADO pralzeroza- .-,>:_
_ I.I?

mente associam-se augurando-lhes efusivas felicitn-
çoos, por tão significada data, com votos de perenes
felicidade:; extensivas a sua di�nissima família. N.P.O.R EM FLORIANóPOLIS Afinal, agora uma

realidade o velho e acalentado sonho dos catarinenses.

qual seja a da criação de um Núcleo de Oficiais da Re

serva, nesto. Gap,ltal, cada vez mais desembaraçada e

livremente camhllJ4ado sem se deter na rota de seu pro

gresso. O Núcleo mandado criar pelo sr. Ministro da

Guerra atendendo antigo desejo dos catarinenses, prin
clpa.lmente da classe estudantil, agora reforçado pelo
inLerêsst: demonstrado pelo governador Celso Ramo.<;.

possibil,ltot! que se tornasse L'ealidade essa velha neces

sIdade.

Anexo"ao 14° BC estará assim, o N.P.O.R para

formação de oficiais para a Reserva da Arma de In

fantaria cio nosso Exercito, Estão de parabens os (>s

tudantes desta Capital e de todo o Estado, pois, a cria

ção do N.P.O.R lhes proporcionará oportunidade para

não intm'romperem seus estudos nesta Capital, desde

que para fazerem o Curso de �rva: 'teriam que se

transportar para, Curitiba como há muitos anos vinha

acontecendo.

Agora com a aplaudida providência dpsaparece es

sa lacuna.

Fica tudo em casa

PROVID'f:NCIAS PARA MELHORIA DO TRANSI

TO Alem de providências ultimamente tomadas para

coordenação do trânsito cle veículos nesta Oapital, '

outras scrão tomadas dent.ro de poucos dias c que vi

rão atender a necessidades apontadas para melhoria

daQuêle Importante serviço público, diante do cresci

mento ripido da cidade e do crescente número de vei
culas que dia a dia torna mais difícil o trânsito,' ha
vendo ruas em que os congestionamentos são dilirlos
nos crlando prOblemas sérios, entre estes, o da locali

zação de autos nos pontos indicados para os devidos es

tacionamentos, problema cada vez mais complicado de
dia e ó. noite,

Florlanópolls cresce, estende-se, progride
-Isso quer espaço-,

.

;",:, 'c, '1'-'��;"�"��'�di�����������

Sofrendo
Maria Lconcle Martins

É tão pequeno, (ragu, pobre e puro
Que, às vczes, tenho Il1na vontade imensa
De dIzer tudo o que minh'alma pensa
E tC-Ia prêso a mim para o fULU1'0.

Mas élc morre; neste mundo \escuro,
Jamais achou a débil de(:ompensa
Com que sonhnra. em desespera a crença,

Numa inocência d um coração puro.

O nos.�o amor!, E vai morrendo 'agora.
Com tanta calma, tão d'evagarinl"lo.
Sem ter o bl'ilho que possuiu outrora,

E, ao vê-lo assim tão frágiL p06rezinho.
Eu sinto um 'alma que, sentida. chora
E um coracRO a soluçar baixinho .. ,

SOp/\lS

FWf.cm :lIIns hoje

ANIVERSARIOS

Sra. TEREZA DOS SANTOS TEODORO

"Jovem MAURO XAVIER

Com satisfação registramos na data d;-hOj'e' mais'
um natalício do jovem Mauro Xavier, filho do sr. Ma
noel Xavier e de sua esposa d. Anita Xavier.

Ao anÍ\'t'rsnr'lantc e S(>tl genitores as feiirltal)ôes dp
O ESTADO.

menina ELlEBETH C. SCHLEMPER

A data de hO,ie assinala a passagem de mais uma
primavera. da g'cnlil e graciosa menina Elizabeth C.
SchlempCl", dileta fllhlnhn do nosso particular amigo,
sr. Bruno Rodolfo Schemper e de sua exma. esposa 'do
Iracema Campos Schlemper, elementos destacados em

nossos meios sociais.
A anlversarianle e seus venturosos genitores nos

sos sinceros parabens.

menino SÉRGIO GOULART

'Transcorre hoje o aniversario natalício do meni
no Sérgio Goulart, !ilha do sr, João Gaulart e de sua

esposa d, Zilá: Goulart
Ao nataJiclante e seus genitores as felicitações de

O ESTADO,

Lei3. !i.cviSié.\ Luso-Brasiléra

SENSACIONAL - NOVTDADE -

MAGNIFICA

á Vend�o terceir.o número

v comecmenos Sociais

. PARA o DUl 5 DE tf9YEMBBO .

\
I\"ão llI:1b -sed deluadu, hoje, o aRunclado lesh\'al

futebolistico do I>aula l{am(lS em benefício da c.onstruI:ão
,le sua prar:1 ,lI! eSII�rles mi Trindade, isto em "ista da

solicitação feita pelo A"ai no !ocntido de transferir Ilarf\ o

llia 5 clc :\"O\'cmhro Ilrôximo seu encontro com o tricolor

Ilarte Ilrincilml lia festa, com o que concordou a dire.

torla do Campeão da cidade que considerou justos os

moth'os apreselllal]os pelo alvincgro para (. adiamento
do jógo. "

Nunrfl r tt\rdc! E.�t{l.f\
doente, tens n!�o que �é

. aflige? Não desanimes. Es
creV:1. detalhsdamente pa
l'a a Associar,ão Espírita
Barão de Maun com em'c
lope selado e subsc!'ita-do
para a resposta para Caixa
Postal n. 7 S, João de Me
ritl - Estado do Rio,

ATENÇÃO SENHORES CONSTRUTORES
A Indústria de lmpermeabillsantes PAULSEN

S, A. tem o prazer de comunicar o grande lançamen
'to das famosas Tintas Anti-Mlcrobianas e Estereli

zantes fnb!'icada no Brasil sob licença da THE DEN

TON EDWARDS CO., LTD,

Peçam Prospectos e Orçamentos
Representante nesta Capital
Avenida Mauro Ramos nO 66 - FONE 3285

PERDEU-SE
A CADERNETA N,o .

03371. 2.n SÉRIE DA CAI
XA ECONOMICA FEDT;;
RAL DE SANTA CATARI
NA. PERTENCENTE AO
�R. EDGARD JULIO
ELIAS.

78-IO/H}

.
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MÁOUINAS
MATRIZEL

E APRESTO,S

AfSegurança e o Desespê
"A SEGURANQA E O DE- os ameaçadores não des- conseguiu reduzir (\.'1:

SESPIÍ:RO" ment.em. Repetem. l}eafb:- panhas e ameacae '.

Damos lugar. hoje, nesta mamo oonronne a receita verdadeh-a expre.<;s:i�
modesta coluna. a trens- de Hitler: "Rf'oetir atê os tando suas própria�
cncão do editorial do tmber-ís -ncredttarem''. Nos- vras, no Clube Mili
"Correio da Manhã" do ses Hitlers-mh-lns também 1956: "Se a," revolu
dia 18 último, dada 3. ím- recetern Ampliam suas solvessem alcurnn "

poi-àncta, a atualidade e a íh-macões, chomundo de América Latina s
O valor da matéria nôle comunistas a todos. In- parte mais nvancn
contido: ctustve no cstrnncetro. mundo". Não rrsolv
"Ao assumir a chefia do São êles flue erurrandecem (;:1 e não t· ...�f)j"('rãn

Estado-Maior das r'ôrccs o eoncctto do comuniSlll) oorcue o Exé"dto n
Armadas, o general oswer- brasileiro. Não lhes Impor- Ierarn L'cVQlllC'{>('S !1
do de Araújo Mot.t;a rntou ta Que, com Isso. prejudl- rn lat,inc-amNi('nnl1"
das obrigações dei zxércr- nuem tremendamente o .T"";;mrnte ('h<tmnrl:1�
to. entre as quais, ao Incro Estaria da Guanabara e c ues. O ministro da
da defesa das ínstítutcôec. arasu. São patr-iotas. Ie-nbrou r-m �r"'lLj<l:\
mencionou a = � trnnqut'f- aóore a camuanha con- ro-nento do soldado
zar o povo. "roríuzlndo a Ira o Rio Orando do Sul tuurcões. fi Om.;;tr
sua verdadeira expressão não urectsamos dizer 112- :;;; a êsse r(><;Jlf'ito
certas campanhas e ce-tas da. O governador Leonel ncs, Irre'dSlivl'luLeo'"
ameaças". nrb:Ol:1 lá soube dcrcnoer- c r-ngo puhllt-ado 111) ,

A linguagem que <:OI1-.se r-entra ramolnt!", finito Lnr do I'('''(>'''',":(!''.
vem ao mütta', mes.uo mntor e mais per-ígusa. :-<nte os dias r',� ("·i.
quando em cargo da mnl.1 conna-ee e)tl sua capar-i- 1.):'0 em (ju(> S'" ], d
alta responsabilidade, nào dnde de defender-se no f"I:der a Ccns "L,
pode - para usar a exprc-- ruturo. v-orentnr s6 1/'1' .H'I
são popular - -oar os 110- R(><;ta a rrunnonha con- I.]. c OOflhre a su. I \_',(
mes aos bois" No cnta.i- Ir� O r-ner-tro. F,�ta, sim. f ·';f'pC'ia!.
to, as palavras d j gt'l'f'rn! e�tb. SPLHlo desrnenttdn. m-s ';'n!Y>h,'p' n',--p"'(,,!
Oswaldo de Araújo Mot:'l. de maneira tôo timldn generat Se�ada.�
são de perfeita clareza. «ve não adianta. aéoaco. o sua '·replll."a totnt a
Pois no .mcmcnro aluai sô elôtn r cstóve em 314: an- Quer e�])prie de dita
hã no Brasil certes cam- .tconrem em 317: ontem. A nmllr!:._rr-r «'u·;':>
punhas de espécie bem de- ('01 318, Essa Queda do cru- tadl1"fi:
terminada e certas (l1II.ea- -etrc 6 o rcsiutndo direto àq\!f'!fi. de :'n('I���
I;(lS de ospéctc ainda me- <in eamuanha falsamente r-nos d(> .: "1 '!')' Ir' rir
thor determinndn, centrá- nnl;('om!1,'i�ta e. na ver- que () g'O'(""� 1'1,,,' :1
rins a tranquilidade ._10 «ade. anttbrasüelra. É o muni�'a JI'� I:'L " (.,
povo. trtunro dos ('(»'.inheoil'Os d:) )lf>dindo.
Ame.'l.ças? Dtàrlamente, al:ll'rn'''''110 antipatriótico.:::: Lin""'''''-',',H (']:l':,

a an;ústif arioceucttce a vitól"l1. de Píerro (I1mi:, F: (fl!!lnd,) ) !.'fr'N'I
vesneruna e a fúria acoca- nmn vilorinl dt"sses eon- no Ab·(>�. 'CI'll"ll1,i '111
liptlca do governador vcs- s(>r"arl(\rp� sôl}I'C as r+assos I Ex';,·('jlo. r"�l'�!""
perttno incuic:1m no povo conscrvadome que já sen- m;ni�lr(). ".�"'/'o;'''r
a ameace comunista. tem na carne os efeitos fluoi" ln r ... 'I'l\. ("'r:,o
Campanhas? Há uma. e d(><;�a defesa eontranrodu- tll:l('';f) C1'tq t1�1l'"

igualmen'e furiosa c in- ecnto dos seus intêrés.�t'�, revejo» ('PI"l :'S 11
ventlni: contra o Rio �llcr'ifi":)(1"" ""1 b"'1""!efld'J c a'" (':1""1':'\'1'1'" I'f,
Grande do SuL Há só eSTa de nproveitadQres de pa::-- movi'''''r>'''� <r;.I,
c�mpanha? Não. Tambêlll (1T!p" f' "oo.�inantes de letr:::.s movinJ(''l·Il.; 'It' ""fI

;�ir��tra: contra O Cl"U- protestada: • • �;�i::Lfal.q p(ltíti,,�

As amP:leas e as camp'l.-
.1\ ameaça com o comu· nha" ('ont"a (1 [lavo estão Ei'5 n r" "'n, I�. ",'.'

r,lsmo está sendo desmen- ('ond"'n3.oas 10 rraCa;;�;J. p!i('1'I ° de�"�I'·"·'" I,
tidn [lelo próprio COlllU- Els ., ('('rl('7a ('III' no" ct'l{) rntad ''<, ,Ir.' ni"
nismo brasileiro, pela SU:1 o� dls('tll"wS pronn!1ciarlos reSj)"nrlf'l", I.t :líú
f�'a.queza, sua inexpres- na oea."i';o cln possc rio !!e- !<a_(>� n�l.l·"·<'_� �":,,t.'slv!dade, sua falta de lIele- nN'11 Oswaldo de Araújo So Ln�'ll·')s 'J"i�ar
rapça·. stln� dlssensõcs ín- Motta, os qUai� :.l '·I!l;"r. ;.
ternas, enfim, sua ausén- O lllinis'rCJ da Ul1ena; "erta não Se rlnril f:
cia no cenário polítIcO. Mas gene:'al Segndhs Vianp. Has ele tórm,\ '.

Deputados
,,(('onf. da últ. pJU_J nalista Ilmar Carv;dho" a

direm-(ls. PO<;f\O adinlljflr, Cal"gD do.� QII;li� fiCam. res
também, ('ue a_é o IT'O- pectivumente, ç, a�.'el>sora-
menta, !'.om;JS a delE'�Il,.;;n mento parlamentllr e 'de
que leVa nrontas o major im,re-nsa. Levaremos, taT,
númera �e té�es, e1abora- bém, r1aqui. nurnero"of;
das p::>r todos ú:' parla- exemplares dI' lCis catari-
lT'entares, em COnJUntO. ------ _
Ela.;; se subordinam aos
seguinte;; a':suntos; Ne
ce!Oslrlade de uma nsu,ticl
pação mais efetivfj do Le
gi"lativo nos problemas (Ie
administrac;ào. DE'senvnlvi
men:o Re�iollal Harm&.-,!_
eo, Que levanta. sob divcr
�o" R�PectOs, o probl('ma
?O omp::Ibrecimenb na e�o
n0911:1 da região <;ul: Car
vão Mineral CFltarincn�e,
e �t Polltica do Prêço elo
Carvão Vapor, e;:!;\ de au

tnria d'1 de')utado Sebas
üiio Neves."
ASSESSORIA PARLA

MENTAR E DE IMPRf!;NSA
E continUa o deoutndo

E;<jivaI"t Pires: "Com a

::�::Ç��!:la��:��O d� ��� --------------
n"ndo C,liI Bul" , o j"- Boletim do Sindicato dos Jornali

Profissionais de Santa Catarina

de... -

Poro forrar botões e fivelas

"FÁBRICA ARSA"
Rua Leme da Silva, 162 - Tel.: 93-5824 _

HaiL'ro tia J\-TOtícn - São Paulo
1'eçam cala logo e lista de preços �em COIl1IIl'(!mi!t'll
de cOllljlra.

passos artigos pOderãb_ser procurado.� em ...íoria
Ilol)olis - LEQNTrNA JORGE, _ Rua Conseltlf'lro
Mafra: 94 _ Florianópolis,

Melhorai faz voe é voltaI
logo ao seu nakJral. seno
tindo um novo aOlmo pare
suas atividades diimBs

A Diretoria tem-se reunido aos sabados, to

providências administratiV"as,
EXPEDICAO DE CARTEIRA - Foi deferido o

querimento do Jornalista CESAR SEARA. sob nr

satisfeitas as exigências estatutárias.

UTILID�DE PUBLICA � O Vereador Hilton
zeres apresentará projeto-de-lei ii. Câmara Muni
de FloL"i::mópolis declarando ele utilldadc pública
enUdade de classe.

DESCONTOS EM DROGAS E MEDICAM E
- Atendendo. à exposiçft.o do Presidente do Sindl

-fi. FArmácia e Drogaria Catarinense e il. Fal"llllÍ.
Drogaria Hoepcke. a primeira já comunicOu Q

jomalistas, mediante apresentação da carteira s

cal. gosarão do desconto de 20 por cento no.� meq
mentos manipulados e preço de atacado nas csp
!idades e gratuidade na aplicação de injeções. (lt!
apresentadas a filial desta Capital, a rua TrajaJl
segunda, ainda não se manifestou,

PASSAGENS TERRESTRES - Também foi c

do expediente solicitando desconto de 50 por eento

passagens dos onibus das linhas Santo Anjo da

ela, Catarinense, Brusquense São CriStóvão, med

apresentação da carteira sindical. Ainda n:10 houve

nifcstação dessas empresas,
AGENTE EM BRUSQUE - Foi nomeado o JO

lista Jaime Mendes para representar o Sindicato
Município de Brusque, Outros muniCÍpios tambfrn
rii.o agentes, estando sendo o assunto estudado.

REUNIAO NA DELEGACIA DO M. T, - Dentro
alguns dias havcrá uma reunião da Diretorin do

(jjeaLo com o Delegado do Ministério do Trab:1lhq,
ln. CapitaL As.�t1llto; regularização de clocument

pnra jornnllstas sindicalizados,
AMScc.

Melhórall

alivia
acal .....a

reani .....a
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la,; normais são reoresst
Vos e QUe agem diretamen
te no sistema genético pe
Jo controle da síntese �io
mensageiro RNA.

QU!' aumentar o percur�o
ern vn-íurle das corrente,.;,
que se podem ser vencidas
em dtaaonut. Des,.;a turma.
Albel'tondo nik rodou

n�)enas 80 ouuõ 1 erros. mas
150 ou mrvee mais, Seu
.empo .foj. de 43 h:)ras e 5
mmuto-, oue -é con:;idern
do -notávnl. Quando coe-

. ���i_�����('i���i:.,.;tí\{�a�C
nadava.
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.

re eitura de Florianópolis
DIRETORIA DE ASSISHNCIA

MOVIMENTO GERAL
DATA: Setembro
Boletim: DIARIO

'EMANAl
Setembro 1961 - Dias Úteis - 35 Dias

1. Doentes ""atr.ic.ukldos:

2, Doentes internados:
__:,_ No Hospital
- no Mafiernidade
TOTAL

501
459..,.-- Dto-ri no

- Oftalmologia:
- Ginecologia
- Urologia
- Op. Mun, e famílias
- nos Distritos
TOTAL

./ --

42

58

4. Visitas!
- na Sede
- no.;:. Drstr+os
- Socc dos Ltr-iões
- aos orle· órtos
- Hcspi.c'ores
TOTAL

S. Intervenções cirurgic:os:
- na Assistência
- no Hospital
TOTAL

5
6

6. Aparêlho$ ortopédicos:
-)10 Assistêncio
- no Hospital
TOTAL

1. Inspeções de soud'e:

8. Atestados:
- de sanidade
- de óbito 32

TOTAL

9. Gabinete dentaria:
- Consultas
- Curativos
- Extracões
- Obturoçôes

199
11

248
1.89

10. Viagem aos Distritos!
- Distritos visitados

11. Aplicações fisio.ferópicos:
- Ultra-violetas
- Infra-vermelho
- Onda curta
- 30nhos de vapol
TOTAL

23

23

r
"

(total)
(totof) . 37

8
2
3
2

12. Roio X:
- Radiografias
- Rodioscopios

13. Alergia clínico:
- Tests
- Injeções

14. lobaratório:
Exames de. urino
Exames de sangue .

- Contagem globural
- Hematozoorios RH,

Hernoqrcmo
- Sorologio
- Taxa de.....hemoglobina
- Secreçõo

.

Excrrres de féaes "

- Parasitos e avos
- Sangue e outros
Exames de puz (totoD
Exames de escarro. (total)

TOTAL

15. Enfermagem:
- Curativos comuns
- Oto-inologicos
- Oftclmoloçtcos
- Urológicos
- Gmecolóqtcos

•
- Hospitalares .....

TOTAL

256

- Injeções infro-musculares •.•• _.

- Injeções endo-venosos , , ...

TOTAL .

537
17

16. Farmácia: (fórmulas)
- Fornecidos no Assistência ., ....

- Enviadas poro o Hospital •..• ,.

- Enviadas para o Maternidade
- Enviadas para os Distritos

1331

TOTAL

-------�- --

MELHOR ALlMENTA�ÃO -(I"�;\
'

PARA MELHOR SAUDE' ,

D MARIA SILVEI'RA '-.DIRETORA D14. COZINHA rtOYAl�,tlf{1154! Irr�
576 MUHOII ALIMENTAÇÃO PARA M€L4tOR .sAÚI>l

DOCINHOS HORIENTAIS

Maria Silveira,
�

Diretora da Coztnho Royal

1.060

II

Do Oriente nos vêm estas gostusuros, que serão
cpresicdcs por grandes e pequenos Experiment-e! Ve
só ove todos irõo repetir!

32

DGCINHOS ORIENTAIS

�I [oil��rr:sd7c�Z)u�em����ento Sêco Fleischonn
1 1/3.tabl.=tes de Fermento Fleischmonn
2 1/4 xícara de farinha de trigo
1/4 xicoro 1 colher (chá) deccúccr
.1/2 colher (chá) de sol

"

1 colher (sopa) de manteiga
1 ôvo
1 xícara de açúcar mascavo

2 cotheres (chá) de canela em pó
1/2 xícara de possas de uva

1/4 xícara de cmêdoos picados
Coloque a águo numa vasilha, juntando 1 co

lher (chá) de açúcar e o fermento Deixe repousar
10 minutos, depois misture bem. Sôbre o mármore,
coloque o farinha e depois, o sol, o açúcar, o man

teiga, e o ôvo ligeiramente batido. Acrescente o fer
mento dissolvido e vó misturando tudo, até ligar
coropletcmenre :c mosso Trobalhe bem sovando de
vez em oucndo.ce pulverizando com farinha, poro que
solte completamente dos mõos e do rneso . Coloque
numa vasilha alto e untado. Deixe crescer em luqcr
quente, longe de correntes de ar, até dobrar de volu
me - aproximadamente 1 Y2 h. Toque o mossa com

o mão, colcando-o poro baixar, e deixe repousar mais
20 minutos para completar o fermentação. Misture o

açúcar mascavo; o canelo, as passos ei as amêndÇlCls,
Coloque a mosso numa superfície enferinhoda e abro
com o rô!o, em formo de retângulo. Pincele com man

teiga e 'espalhe sôbre elo o misturo de frutos. Enrole
cerne poro rocambole. Corte em 5 pedaços iguais. Dê
2 cortes parolelos em cada pedaço e arrume-os como

um leque. Coloque em tabuleiro untado, longe uns

dos outros, e deixe crescer até dobrarem de volume.
Asse em forno moderado durante 10 o 15 minutos.

Enquanto môrno, cutra com o seguinte glacê'

GLACÊ:
1 xícara de açúcar de confeiteiro
1/4 colher (chá) de essência de baunilha
1/8 colher (chá) de essência de amêndoas
Leite ou caldo de limão
Misture o açúcar e os essências. Junte a liquido em

quantidade suficiente poro O glacê ficor em consis
tência de espalhar.

NOTA� I .SUGESTÕES,

63

o oõo é um excelente alimento. Ê um êrro pensor
se que o põo engordo mais que qualquer outro
coisa, Se você está fazendo um regime paro ema

grecer ou quer manter' o seu pêso atual, o impor
tante é saber o número de COINios contidas nos

alimentos, f: preciso considerar se você queimo o

mesmo quantidade de calorios que ingere. Como
pão, êle é- necessário à suo soúde.
Se você sofre de insônia, experimente tomar um

copo de leite quente antes de deitar. O colar a

presso o digestõo e o cálcio contido no leite acoi
mo os nervos, Poro pessoas com uma sério defi
ciência de cálcio, que se transformo freqüente
mente em tnrttcbtlldode e incapacidade de rela
xar os músculos sõo aconselhados dois ou três ta
bletes de cálcio juntamente com o leíte. Apenas
o médico, porém, poderá dor a palavra final,
quanto 00 uso de pílulas e calmantes .

Um ôVo rachado poderá ser cozido se você passar
sôbre o rochoduro um pouco de vinagre.

256

554
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VENDE-SE SOBRADO DE ESOUlNA
COM PARTE TÉRREA
PRÓPRIA PARA LOJA

Situado à rua nuicão Vianna, nc 67 esquina com a sse

nida Mauro Ramos. Tratar no Escritório de AdvocaCia e

Procuradoria, no período da manhã, à rua. Jerônimo

Coelho, 1 - sala 10 "Ed. João Alfredo" - telefone 3658.
22110

-

VENDE-SE LOTE
Vende-se um lote a rua

Urbano aanes, Aren 405
metros.

'�'ultura
larnbérn
faz parte
dos negóciOs·

...
.

Ele é um homem de responsabilidade.
Trata diàriamente COlOl pessoas de todos os

tipos ... de latias os graus de' cultura.
Prutcipalmente é chamado a falarva opinar,
Precisa. portanto, manrer se informado.
Por isso pretere VISÃO, que além de tratar

de assuntos eeoecrücos de Homens de

mcsica.iteatrc, cinema e

Lêia

.• • -

ao'

o N-egro Americano de hoje
lho de pesquisas e tnror, as mumrcstacões sociais «

cões ati.. então desttnadas mações. a organização pú- econômicas que o RuI está

exclusivamente aos uran- blica anualmente cêrca de agora experimentando ..

CDS, e persuadindo a in�úli- 200,000 pnnrtetos contendo 'Procuramos estabelecer um

trta a permitir que os ]10- tnstrucões sõore a melhor [paraleln entre as mcdifí

mens de oõr tivessem ncas- técrüca a ser empregada cações básicas do Snl e as

so a todos os lugares de para eliminar a segrega- que se registram nas nn-

�::�:�a eca���i���deqU�el;n. �!� dc�m�SCo��� ��i�:gl�S� ���s nat:ec1�;:�e�;e Á;I�:��:�
soai permitisse. Alem dis- < transportes, bibliotecas pú- "Acreditamos" - can

so a Liga treinou diversos blicas e outras entidades. cluiu - "que constitui mil

ne'gros de alt� d.istinção.�:), Seu s escritórios em fato bastante significativo
terreno dos aervieos SOCiaiS Atlanta, Geurgta. tem re- tara os rir..te-americanos

e de direção vocacional e. ,rebido inúmeras visitas de em geral o reconhecimen

em muitas cidades. trans- observadores procedentes to da existência de sulfa

formou-se numa entidaóe ela Europa, Asta e Africa. tas que trabalham calma

rínanceírarnente apoiada -xcsso objetivo para com mente contra os grandes
por tôda a comunidade.

" ;:;�ev�:ii;�n���e�ra�m,�� ��:ig��ab��ã�rog;���'�nd�
O CONS��Os�tGIONAL ����Od� ��'i�o!���rP��SP���i� ���o� an��t;��a�ea d���e�

� vas maiores e mais impor- do norte-americano!"
tantos. relacionados-os com CONT1NUAlTanto no Sul, como na

Norte, o negro sempre te
ve os mais decididos pro
tctores entre a população
branca. Entre êsses. o Con

selho Regional do Sul é
reconhecido como a mais
eficiente de tôdas as m';:':'I
níaacões mterrcctars da

:.:onu· sul do país.
asse órgão surgiu com a

Comissão de cooperação
rneerracteí, fundada ern

1919 cara ncntrabaltincar a

influência da Ku Klu)(
Rlan, a terrível set-a mtc
floresceu a partir do fim
da primeira Grande Guer.
ra. Em 1943, os líderes des
sa Comissão uüaram-se a

um erupc de líderes negros
do Sul e incorporaram .. em

3944. o Conselho Regional
do Sul. "destinac!o a bater
se nela melhoria das con

dições econômicas, civis e

racraís vigentes no Sul. ., e

conquistar, pela enncecão
de programas de pesquisa
c ação, os ideais e as prá
ticas de oportunidades
Iguais para todos os habi
tantes da região ...

,.

Durante os seus 17 anos
de ntivipadcs. o Conselho
especializou-se no auxilia
aos líderes comunais e uo.�
f"l'l1UIlS Interessados nos

o-obtemas do atuatamonto

.fJ'��:u���;· ,..�:n�ct�I�;:_

DR. OCTACILlO DE ARAUJO
CIRURGIÃO DENTISTA

CIRURGIãO DENTISTA
nroressor da Faculdade de odoutorcsta

Rl1:1: oérôntmo- Coelho - �25 - sala '104 __

esquina Vidai R{l.moJ'l

ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES {IVIS
DO BRASIL

Levo ao conhecimento dos mncíonãrros púbücçs CIViS'.
federais, estaduais, municipais e autarquíoos do EM,Mio de
Santa Catarina que, dsvídamente credenciado, estou an�

garlnndo sócios, seguros coletivos e pecúlios.
2 - Dentre as varias finalidades da ASCB, a que ma.ls

se destaca é. o seguro de vida em grupo, mediante descon
ta em folha, Que a Assoótccão oferece aos seus nssoctedce,
operando com as semuntes-companmas:

Previdência do Sul

Bqultativa
Internacional
ootumota

Metl'opol1tana
Adrtatíca
Pecúlio Coletiva da ABOB.
3 - Atende-se a pedidos do-tntertor do ustado..
Para Inscrições e mrormacões:
Rua General Bittencourt 115 - Telefone HB91

,roáo4lffU"Çfl-l.

._Agl!nte:.cre�en�ia�o

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



In�ica�or Pre issional
- -I

i D tr N Lo p.P t
I os pneus DUNLOP otereeem -qualidade e resistência.

i R.'\1NHA DAS BICICLETAS - Rua Cons. Mafra, 1M ,
1--

- - - - - � - - -� - --I

ORIVALDff DOS SANTOS

A.ruDE A 01i'ENSIVA CONTRA O CANC'F.R

Ministério di &.eira _111.0 Exército
5.a RM e s.a Dl1t..o11:. Caçadores

fDtTlt

ROTEIRO
1 - Dentro em poucp o LP do T.:rio Os Gunínmus, gra ..

vado em sêto Pawal, estará na praça.
2 _ O cancioneiro paragueía, é dos mais ricos do

mundo e as. omanagõoo que dele fluem agradam aomete

exigente ouvinte, sedento de vatonaer as obras au assim

dvam ser reoonhectdos. Aa.metodías do país vtatnho en

contrum no .díscórnc brasileiro seu grande apreciador, o

que RI' comprova :10 passarmos os olhos ante os catálo

gos dns gravadoras. que Quase constantemente Incluem

cnconrtrta petoa interpretes guarnnts em nosso moío.

A Chflllt,ecl!,r cont,n em seu elenco com o hurpista Lutz

Burdón, lueesanntr-divulgndcr das coisas prtmgrmius e

(tUI' tem .Impôsto no ,públieo. o agrado !� harpa, ínstru

monto Íllllopacítvol das canções de cneem no ·P�.
neccntcmeuto foi lnneado nrn 78 rpm. de Bordón, cone-

1,i1.l11c1o pelo gnlo.pe cip rtennquc Ayala "Buyra-fru" (Ave

C!'unpp.�t,re) ('_ pr-ln polca rio' próprtc solista "Alonslto"

tJo;io De narro).
Além rtêste 78 rpm. a eunuêta elo g�lmbo msnrueaaor

npreseuto um LP com Alberto Ginl''7., ppigrnJado CAJl-
C'10NF.RQ DELI'ARAGUAY.

:! _ Edlth VHga chegou aos ruscos a eonvtte de Dto

zo .11:\\I1('ro, anos obter o segundo lugar nas r-ltmtnatórtns

dn r-onenrxo "A 'voz de Ouro".
'l _ A Alldlo-Fidelity relançou PARlS C'F.,gT Um::

BI.ONDF, com Patacnou. Anteriormente o 1� polegadlts
da nunf.orn rrancõsn fora dlstrtbuído pela C.S.D.

� _ Pulsos Amores, crepuscuío, gegnh-el Teus .rtas

sns r- .Julgo-m!' «unnõcm o K P; dt'!. Ch'llnj,('c!f'r VF.R,1\.

MARTA.

•
(I _ A uovcr Pnwnl. que .ii conta com ellvorsos lnn

çnmeutos no meio rcnogrartcq, é o mestre de enrtmôntns

do Bloco "Vai Quem Quer", por mtennédto do mir-ro

SAMBA E' ISTO.
7 _ O "extend-pluy" de Anndélja, da chantecrcr, e

acompnnnamentos dn Orquestra E'lrio Alvnrc7. f' Hf'_

gtonnl de Poly, possui as faixas; Se Vcê Pôr Mell Per,
SOÍl"l'ndo Por Ti, Matc·ha. Nupcial (Cnmpai'ifls Nupcln
les) c Se Não Sabe.�.

B _ Os fabulosos Titulares do Rítmo retornam :10

grilvnçõe:; do gnêerp. Fora isto. é de se notnr n. rcceçii.o
convivia musicaI. E o fazem de acôrdo. at.ravcs uma IU!

leção de sambas a. que denominaram TITULARES NO

SAMBA. Chorou, Chorou, Idéias _Errada�, Rosa :MorC'.

II!}. F[lN!!l'n. etc. tomam formas de agrndo gemi "llrstf' 1:!

lIolcf';:ldns d:l. RCA Victor.
9 _ O banjo. instrument.o de cordas dedilhadas C' qlH!

chcgou n.t.ê nós por lnte.rmédlo dos Estados Unidos, n:t1.I:l.I
mC'ntc f'nl foco com a grava!::.ão de Waldir Azc\'edo e Sel!

Conjm\to da "Balada De Bat Mast-erson", toma pol'llção
no ('Jreulo musical com wn 78 rpm. da Chanteclet:. que

aprc.senLa "Chora Por Mim':' -chõro, e "Que Saudadf''',
valsa, interpretados pelo soJlstA. EU de -Barros, autor elos

arrn.lljos das du:J.s melodias.

)0..,.... A Hlspa...Vox e a Audlo·Fidclit,y apresentnm fiOS

[lll(' gn.qtn.m <ias melodias sóbre temas de .Espanha os

LP.'> T'ASODQBI.F.S TORF.ROS {; TOUROS .BRAVIOS,
ri'�p(!-ctl\':l.mcTlt('. O primeiro é ·tT!rflsm.Hitln pela 'Banda

ll[' ftlcnJ'do Dot'!'ldo, o segundo -prJn. J3anda Tm1rlml Wl

Plnza :Mpxieo. _Em umbos n1gutT11tS faixas de 'fmna Jnt('r-

FLORIÃNÓPOLI5. UMA DAS MAIS POBRES
CAPITAIS DE ESTADOS DO B R A 5 l L_.

;�,�;::rrr:�UTÁR AR�:�A.
EM 1960
4

Os cidacHi.os constantes Nert Saturn1no da Silva

do pr.c.'lente EDITAL. .d�e- .NlIsan.,.Nery .Aguiar"
vrrão comparecer ao Orgao Nllton Francisco Menezes

Allstn.dor anexo ao 14.0 Ba- Nllton Martins Moraes

talhão dc Caçadores. a fim, Osmar de .acuae

dt' !.rntal'cm de assuntos dr Osnl Vida1 snveíra

�cu Interesse. Osvaldl Gonçalves
Abriio Francisco da Silva Paulo Albino

j\dnllJcrlo Pnullno da Sllva Paulo de Souza

.AdC'lbcrLh Adem .Pedro r'ernnndes Pereira

Mgell da Silva Medc.lros F'l Pedro &drlgues da Silva

A�m:tinho Antunes N'un�s
.

Raimundo 'renen Netto

AlI,:'l.ir Nunes Ruy Gall

Angr]ino prdro costa SergJo FaTias da SIlva

.antôlll0 oataneo Servolo �(I.tlsta de Araujo

Allt,õnlo I�]1:í.clo 'rncmar Costa de Carvalho

Anlímio ,JoilO de Ottvetrn Valdo Elpldlo êntônío da

Antônio Paulo Marbado Rot-.ho.

Antônio podre s'ranctseoru vatdoômor Pereira

t\ntônio Silva vumer da Cunha

ATmando 'ronera Vllmar Kobuszewski
Antônio Luiz .Prudênctc Vital José de sousc

da Silva Walmor Costa

Ary Freit,n.s pomes wümar Pedro de Souza

At:lldc JO\IO SchmldL Abelardo Souza

Atnlibo. Dirceu Lacerda Adolfo João Níenkctter
TIf'l1to nomcuee 'Alves .Aldo Rústico' Fernandes
Carlos Albcrto de jercltas "'l1gelo 'Medelro." Filho

CMiO Ghischi êütônío t.:ugllsto
.

Lehm-

Ce\Ho Luiz de .sousa kuHl

o-rsc Monger
' Antõnio âofio da Silva

ncrceo Blanchini Arlindo Phl1ippi
unimo Atilio Bianchini Arno Ewald

Di'n!lto Vieira 6rvedorino Martins

Dcr,õy Protâzio Borge,t> AS"Sis Antônio Justino

Domingos Eraldo Alves Augustlnho Conraab "Luake

Edil' Cabral Augusto Boelng
Elcy Sant'Helena Baldur Pa&sold

Euclides Fernando Bawn· . Benito .Carlos Moretti

�nrt Benjllmin Berndt

Francisco Pacheco do Nas- . Dertlnos SchUlz � Sc:hllrk·

('Imento
'Francisco Geraldo Benedito

Francisco José da Silva

Gernldo Pires

Gert Beckcr

Gerty Guimarães Torctuato
Guido Schrclner Pcrelra

Haroldo Boncll
.

Helmuth' IVllbn.ldo Hoellcr

Hlrton Fellx Sanncnto
rtanolr dn. Rosa

Jalmf' {pão Gonçalves.
.Jn.lmi' Vlrl'lslll1o (la Silva

J('ry Fralilli;::(\(\.Morfln'l
João Antônio Druno Filho

João jo�ê MlI.u,rÍclO
Jofto 'Ml('.heL" Freire

Jo:10 Rodrlgucs Sarmento
Jost' nomlngo� dos SanLos

José St2r.nando do Carmo
José -vandcllr Mac'hado
Lourival José Bemadcs
Lourival Luiz Dnrela

l.nlz Carlos MafTa Duar

tf' (\30 Costa

Luiz Carlos PPPiznni
Luiz Gonzaga Nunos Faria
Luiz dos Santos

Manoel Julio de Abreu
Manoel Luiz da SUva
Manoel Nerl -Pereira
Manoel Sebastião Rlca�o
Manor-! g.e;ôo
Mn.rcellno Gorarcli
MarLlns -Afon')o 'Fernandes
Mau'filhho Lorlvnl de '80u-
'" ,'I,'
Mauro Joiioft. Bornellt
Narbnl Carlos. Favero

SÃO PAULO
RECIFE
BELO HORIZONTE
SALVADOR
PORTO ALEGRE
ITEROI

C ITIBA
BEL·
FORTA ZA
VITORIA
MACE to
ARACAJÚ
NA1f\L
JOA
GQ NIA.
• O LUI Z
ANA.Ú{3·
L-ORIANÔPO·L!6

7 S29 044 000.00
�l �� ���.ggggg
90306600000
78 I 2 I O OOD.OO
43130000000
339870000.00
271950000,00

.245640000,00
I 41 044000,00
I 36.249.000,00.
111479000,00
102716000,00
71 185000.00
63740000,00
62649000,00
56300000,00
51.698.00000
40607000,00
16330.000.00

o

/?

MUN/C/PE:
AJUDA A COMBATER OS QUE SONEGAM

IMPOSTOS:
SEM MAIOR RECEITA NA""O TERÁS MELHORES SERV1POS ..

Olaudlo Marchi'
Damasceno ..EfJ;t.ing
Danúbio Luiz. SaVi Monde

Dilspn Dionyslo de Freitas

Egon Antônio Sehétten

Egon Koch

Franc1I��o. Zn.m_poli
"'FrldeÜno Vlcent.i
!'I:),l:olltQn lRaf'rtrl
l;I.orst.Ev,rn's ...

Itn.lo Arredo Manf'tta
dSnéUO 08fTM"

.

Jayme Ralmundo
'JóÍlo Ronotato- da Silva

.

João de Lemos .Br�'1.sll

Joçucly D:rigldo
I.Jorge Antôn.lo Bonazza
Jasé Mauro Cufiha 'PC'try
..José Osmar Prnda

LeopOldo Schott.en
Llndolfo ,Hellm.9.nn
Manoel Inácio Virlra
'Marcelo Bloómer
Nllton· Ellzeu dil Silva

'Osvaldo da SUvt;ilrn.
Po.\.110 Ramos'

QUlntlno Benedet
Sleg.frlQd Mqje '

TrBgo Bodrlgúes
Vrr.lfz:edo Car"doso·

61NA(IO - CIENTIFICO OU ClAnlCO
Curso Ginasial e Colegial pelo Art. 91

T'rt;:R'lmnA f'.x;tmp.q pm maio de 1962. Seja. você também
11Tn Ine\1ro COl'lnnndn. pl'epar9ndo-se no INSTITtJ1lO

n. PF.�RO TT. Tníi'io (Ip 11úva tnrma no próximo dia

fi (jp outubro.
Jnformaçõ('s :'l 1'1In. NNêu R:l.n1('.s, 30 - das 1",00

:'ts l!),OO horn�, cHil'iament,e.

CUNI(j SANTA CA lARINA
Ciinica Geral

.

lJoen.;a� Nsr'/o�i!s e Meiltais -
nacional.

11 - Sôbre músiens paraguaias, que mencionamos

no tópico n. 2, acrescentamos outro lançamento fr-Ito

ainda pela etiguêta de Cássio Muniz S. A., a Chantei'lPr.

Trata-se.do 45 .rpm. wn.F.RIDO PRA"TT GODOY com Or

questra Folclóricn Par:aguaya. e integrado peIm; can
ções: Che .Po(',hyma Nendiv.ê. CUrublca De Amor, Nostnl·

gia De. Ayer e Qulsiera Decirte.
12 - O SAi\1BA R' �A SOARES. da Odcon. nos

tl'n.z a J).fCSen_çll ver:de-�are1a da :mulata que c:J.nta

samba atnênticÇl; e'C.QlIl :multa ·bossa. 'Eu E O Rio Üt he
líssima página -de Luiz Antânio). lnicia o Tec1taJ., que
tem ainda. entre outros sambaf!, Vedete Certinha, Teleco_

Teca, Na Bnse do BllheUnho e Zitlguldum.

ÁD,R.3t1a - C.,tt',�le%O. - A�tteJ.- Y"amu -

Problemitlco Meti... e aexu.al
Tw-1l-ataeDto peb! 1l:Jeliroeboql1e. com aJ'.IlIfteala -

In11l1ln&terapi. - Car4JcnolCir&"Pta _ 8ODQWn;p'.. •
P''�l101;e:ll'PI...

Ol:-�Io da. P"qutltru -

03. HRiJY .mÃO n. SOR.M
DR . .lOS. TAVAR.S9 IRACJD4.&
DR. I'JlAN .RAS'.MB nB A!fDRAD.

CONSULTA"': Da. lJ l.s 18.bGraa
Ibdereço: Avenida M.auro Ramo", 21�

(Pra... Etelvina Luz) - Fon. 8';-5"

DR. SAMUEL FONSECA
CIRURGIÃO-DENTISTA

Preparo ,de! .:=avid.odes. pela alto velocidade.
BORDEN AIROTOR S. S. WHITE

Radiologia Dentário
CIRURGIA E PRÓTESE SUCO-FACIAL
Con<;ultório: Ruo Jerônimo Coelh.o 16 -

10 andor _ Fone 2225
bclusivomente com horas marcada.

l VENCEU!!! I
I A Rainha das BicIcletas, I
I venceu a guerra contra
( os preços altos. _ Rua: I
J Conselheiro Marra, 154 I
r PNEU e C:l.Inntas de 1
r Q.ualidnde, s,ó DUNLOP I
: - Rttinha das Bicicletas. I
I Rua: ConlWlheiro Mnfra,

Qllartt'll em FlorIanó

polis, .1'7" de Outubro de
1.961'.

f, roei riMejs qanharSYLVIO PINTe; DA

LUZ, CeI Cmt do 14° BC

filIAL
O CENTRO SOCIAL

STELLA MARIS e o CONGREGA
çÃO MARIANA NOSSA SENHORA 00 OESTER·
RO, Florianópolis, convocam seus membros poro o

assembléia geral o reolizor·se dia 27 de outubro de
1961, no Praça Pio XII, n.O 8, às 19,30 horas, (Séde
social dos Entidades), o fim -<te procederem às elei�
çÕ€s dos diretorias que regerão as entidades no pe·
r;orlo ele 1961 o 1962.

f)elo diretoria
P. arollft S. l,

SABOROSO�
SÓ VAFE ZITO

I

, � IMPOSSíVEL!!! I

! ��;d:rl::::S�:;a�gl�l: 1
i a RaInha das Bicleletas, I
I Rua: Con.<>e.lhelro Mafra, 1

! N.o 154. rOU(AH
o u ç A '"

Tôdcu: às QUi.-tos-feiNl, ã. 2' hINws. "'\010 .4N'- i-------_TA GAR.....LDI ej> � "A
HORA DO LAR", _• ......,...-'_,
(l0llt o pat,.od"io •• .,........... tDINCIÂ

DO UlI.

COMO e GOSTOSO
O CHÉ ZITO

REVISTA "LUSO-IllASlLll&A".
MAGNIFICA _ SENSACIONAL

DIVULGUE A REVISTA DE

FLORIANÓPOLIS.

CASA
COMPRO OU ALUGO

UMA, FAVOR MARCAR
ENTREVISTA PELO TE ..

L'FlFONE N,o 36t7.
22-tO

LEIA E

IDECl.VIE IEnOIlAlllf8m
Pl'ogramllÇ80 para. setembro � .out;ubro dfl 1981

OlA 25.9 "A TRAPAÇA" Dlr. dI'edeflco nJn.o1
DIA 8.10 "ROMAlNCE MA IITauA"
PIA 10.10 "06 'Sl!lTE SAM1IJIM.te.to Cl6aslco-.laponês
D!A 17.�. ''CfIlII:I:Q�.
m.&: �GlI ,,,���:�.�..

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



47 AMOS DE LABUTA COMSTAMTE

PELO PROGRESSO DE

SAMTA CATARINA

NO SETOR

ESPORTIVO

METROPOL
FLO!UANóPOLIS (DOMINGO), 22 de Outubro de 1961

REDATOR,

PEDRO PAULO MACHADO

REDATORES-AUXILIARES:

MAURY BORGES, RUI LOBO E

GILBERTO NAHAS

COLABORADORES: DIVERSOS

x

tf

CAXIAS1

Gilka Barnudéte Trilh�,

���i���a:aO�te�àn:�iZM�\� HORA

Domingues. Em virtude da Entidade

Na oportunidade,. falou Máxima Carioca não na

também o sr. Osnt Costa ver cOncordado com a ma

congratulando se com a·· joração dos lmgressos pIei
quela reunião festiva, sa :e��os r=:tf:au;l�beS�Od�:�
��lg����U��: �:��n�oa�� do sertame Ouanabarino Guarnição de te,C��� af�I��:�� 'a:������ t;�<; �� �ti��l�(;:O. d�lsq
Vs!a!Jllgal�rj�� .�!O is���ia

mareada para hoje.
"4 Sem" do () Torneio ,'Ministro Luiz rodada marcada para hoJt

. GalJotti", em que paruct. No Estãdio da Empreea
�d� q���odir;��i�efar�� Basquetebol Riachuelo �:� deexC��i����ü��" �:�z����al x �:l���r� A
grêmio.

-

Encerrando as Mantlcemos na tarde õe no o torneio sofreu algu.. No Estádio do Bairra�r���d���vJ�s g���O ;�t� Juvenil ��:�: cg�t:��;z�G:is: �eo ��e c�� J��)��a�����i�u:�" ��p�elha - Vasto Verde
ha preencher �ma'ligrana.e Pros,<;egulu o certwme de Clube Nâutico Rlachuel0, to ao caso das substitui·, No Est.âdio de !toupa"���i:a q�e;uit�m��a:S� r��:u�t� r�����il �o:egia� ���v:i��! o ���e��:ee�� _çõ_,,_,_PQ_d'_l'ã_O_SO_"_'_'''_l_iZ,_"_N_O--,',c_e_-_G_::oc_",__;"n:::y_xc__:U.::ni::;ão••Va· Na oportunidade foi. x BQcaluva. São Paulo, participando da
considerada, pela diretoria

Demostrando maior ca- Regata Forças ARMADAS
eleita, às presntes, Q Htu

tegorla, o Colegial triun DO Brasil. Naquela opor.·
do de_ sôcias f�l.lldadoras fou comodamente pela fi�l�id-:.���,'()a atl:;�:��f::;eqUÍol��daa�:��II�:skosa, )nafcaqor de t68 X�7. O pri

de prestar algwllas dec1a..
Osmarina Satroato, Helena �l���t����odee� �0�7 c;� raÇões IntereSSantes a re'

�iO\�:�!z;s�S�h�!�r��: Colegial. �C::atti-�em,s�!�n;:r�ue qU�
Terezinha GOnçalves, Pau co�,s aq�:����te �����:;f: melhor vinra representan·

���e P�ft���' Órl���a :ie;e��� COlegial: Rui, Pedro E· �� ��a a��.���d�'l��a c����
Elizabeth MariaCristiano, ���o, Nádto, Helio (Mar'

desfeito, 'Pois e voga e o.

N.elsa Scrmiqt, Claudete Bocaluvar Ageno:, Mi� safa. voga desistiram de

ioote��ls�aIH��:n�úsc�:ta:, guel Evaldo Clive Geral remar naquele tipO de bar

Maria Roseli Dias, Vanda do �Nestor)' ,
. �odi���O�r�a'd�r���: s:alq�:

Maria Domingues, Iolanda O ILdider � °CCJ'obJeJ Doze, empenhar no sentido de
Sartorato, Terezinha da segu o pe o o eg a, vin··

Silva.
.

�o o Bocaiuva em último ���o�I���esdeatl::�� i��::"
Pa�f�i�,. c�o��n�r�l�a S!� u:;:ãm â1"�itDbs MB.{:hado _'O_,. _

sucesso, ora apresellt.ando c BrognoJi, e· mesários AI

rev.elaçÕes de atlétas ora berto Silveira e Nivaldo
melhorando a vida social Machaijo FUho.

do clube.
1;; penswm.Cl1.to da atual O at.acante Aquile�, do

presidente do grêmio fe maS mOdificações, Pois o Marcílio Dias, veml de re··
mlnlno formar uma equl.· 0\ím;pICO fiCará de fora formar seu contrato ,por
pe de vileibol e basquete da competiçãO por estar mais um ano com o bi·
boI feminino, além da cri

partlclpnado do EstadUal. camrpeão da cid"a.de Pl-al.
llção 'rio departamen.to"'(!e Enquanto Isso, o Floresta, an:l. Re.soveu, assip a di
tênis e atletismo. NostloS por razões que desconhe' retoria marcilista. um dos
parabéns a familia sam

Cernas preferiu ficar â problemaS qUe poderia 6ur·
paulina porQue "sõmetlte margem também, do inte.. gir, CaSO o destacado van
a união faz a força". No

ressantc torneio. guardeiro não chegasse a
clichê a srta. Nelsi Helena A competição será dis um acordo para a renova

;â��;a,O r�:ohapa�ld·�.se6�e- _Pu_'n_d_a_,_m_.""_,"_,_=__,,,_...,ç_ã_O_d_'=',-eu-::-eo",n"",_a_,o_._
Placard de "0 ESTADO"

CAMPEONATO CARIOCA:

proxlmada e 40
. metros, dto da Praia de Fóra. Pa

encontra se em fase de 8,. ra inaugurar a remodela
cabameutc. O gramado cão pur que cassa o está
também. EHta por ser en- <lia da rua aécetuve é pen
cerrada a fase de trens sumento do Presidc.Iltt'! da
plantanâo de grama. T�.. r'eerucão catartnense dedo corre bem lá no estu- Futebol, trajz.er atê nossa
-_

capital a atração máxima

NOTíCIA DE ÚLTll'tL\. ja f�tes��t����r;ÔI o�l;�e
para uma exnncao espeta.
curo para o publico FIo
rianopolitano e caiannsn
se. Nêsse sentido, o maio
ral efecefeano creoenctou
o sr. João Benjaimim ãos

Aquiles
Reformou

atração: da ,'segunda
Prossegue hoje o Estadual de Futehol- E mCriciuma o jôgo enlre o campeão e o vice-campeão do ano passado - Carlos Renaux x Marcílio Dias e América x Olímpico, os de
encontros seus s��âl�\i�� ��·gran. ��t!,::eí: t;�:rd C;�� ��st� �:it��id�de�::��� dg�ln��mgltt�os��, I�!j�� gff�:t���· t: r;o�a :::tid� �����e��a OCrl��Õ:i�Ub�.��O Campeonato caaartnen 2xl .0 Marcilio Dias, por reaparecendo ante OS Oll::ros quando logrou um estupen pelo Metropol. por 2Xt", embora reconheça ser seu
se de futeboli tem. anda dos proporções que deverá sua vez, surpreendldn pe de sua numerosa eorctce, do empate diante do Mar Vai tentar conseguir r a Intento dos mais utücíeís.
menta na tarde de 1tO'Je apresenW uma. arreca.da.. lo empate diante do Amé-. -------------�
com ao realização de três cêc das melhores. rico. em sCUS dominios, vai

r I' �. �' -I f t
'

! t
'

�pelejaS, zõdas de real in- CARLOS RENAUX X tentar Chegar até a vltô

e e & Ia �o era' o erecer es�e c r no es ateresse para o publico es ' MARctIJO DIAS ria no prôprlo estádio a-

( a u apcrüvo. ,No préllo número dois da dversárlo, quando as cor
l\1ETROPOL X CAXIAS rodada vamos apontar a sas se complicam ainda

I
daC���d��g��e'::o�roap",,':: �u�.;::ll: 5,-:;.050 R���l':. ��:i.:";�S oP';;'�:��:' R�a
tal' o prélío que travarão Renaux rará sua primeira naux conta com 2 PP. cm Os trabalhos para a re

� , � � 8'
sr. Prcsidell�c da entldJ.·

Metropol "'Caxias, no "tá apresentação perante o eeu seu passivo enquanto que modelação �o "tádlo da

remo e a o a rua OCBIUV
de a ROa 'rtraentes ..

�f�m!����� ���el�me;{r� ��b���p����. f���cU:��! �M;r����. D6��I:ld�a ;;�� ��a ri�:!I�:�l���o:;�e�� 9 e e�v.ial" téIe�rama no d

líderes invictos, pois na por todos ?s meios, alcerr perspectivas. ��:�l�cal��al ����idafica��
..

U S�I ��t�a��t���udO na clqi

��ms���a�t�und:o �i�e;f�o �:� :ss��Il�a r�����::ndde ��R��fnv�leO;f��I���o o pavilhão da torcida do
em Blumenau, por 2xl domingo último, quanilO vai assisti!' na estlidro E FigUeirense. ino até o 10.·

enquanto que c Caxias .a' caiu para o Caxias por 4x dgard scntnaider, o duelo cal da cabine das auton
batia o Carlos Renaux, em 2, depois de apreseJllt.ar que proporcjonurjjo Amé dades, numa distãnCia a-

Formado o Grêmio Feminino
do São:Paulo F. C.,

Continua em grande ati
vâdade a diretoria do Sao
Paula Futebol Cl...be, que
tem como presidente o

fundador garsentc OSni
Costa. Agora vem o clube
de fundar o seu grêmio
remtnínc que [erâ li res

ponsablltdade de organizar
as festas do clube tricolor
Com um numero de <Jaze
nove senhoras e senhol'itas
foi fundado dia 12, ultimo
o 'grêmio feminino se.mpau
lino, Que nu oportunidade
elegeu a SUa diretoria, ten
<lo Inclusive :!.omado posse
na mesma data.
Concorreram aO titulo

de pre.Mente e vice presi
dente a� !:lenhoras: Hele
na Costa, Iolando Cabral,
E1iza Landi Menezes e Os"
marina Sartor8.to. ,

Em escrutinio secreto fo
ram elei�as as senhoraS
Osmarlna Satorato e Iolan
da Cabral, respectivamen·
te Presidente e Vice pre..
sidente. sob grande salVa
de palmas. A seguir falou
a pre!:lidente qu,. em pala··
vras agradeceu a conflan
ça nela depositada prome
tendo m.ulto fUZCl' para
qUe o São Paulo :tenha re

alm(!nte um grêmio que
preencha as Suas finalida·
des. AVô/;; ser aplaudida,
convidou as -de.ma1s cole
"gas p:.lra ttomurem posse,
conhecendo se então a pri
meira -diretoria do grêmiO
trico1Qr oue ficou assim
can!;titulda:
Presidente - Sra. Os·

marina Sartoralo.
Vice {ll'esidente _ Sra.

Iolanda Cabral da Rasa
Secretária Geral _ Sra.

Helena Nowaski Costa
1." Sccretârla - Srta.

Nelsl Helena Gosta
2." Secretária - Sra.

Ne��s������hrie��LI �IV;ra. � --,

EJ'{';; i����,.,;;�nez� S"a.
cmm II O. N â O r

Terezlnha da SilVa
2.0. Tesoureira _ Srta.

I-Olando Sartorato. ....-------

COriselho FisCal _ Srta.
Maria Bcrnadete SilVa,

Desfeila a

��l�Át. :�;�zel:oU�%��::
tos, para ultimar os 'lf€":<t'.
lhes com respeito a vinda
do Santos OUe deverá ..(t
contecer entre a primeira
qUinzena de dezembro e

fins de janeiro. Reiorçan
da o Interêsse 11 FCF. em
trazer o famoso onze da
Vila até Florianópolis, o

Início Hoje do Torneio "Minislro
\

Luiz Gallolli"

Cinco Milhões Para o Figueirense
Concluir Seu I5Iádio

Encontra-se devidamen
te em condições para ir

a plenârlo da Assembléia..

Legislativa do Estado, o

projeto de autor,ia do depu
t.ado Fernando B. Viégas
que visa conceder ao Figuei
rense Futebol Clube, a ver

ba de cinco milhôes de cru

zeiros para a construção do
estâdlo do clubc alvinegro
do Estreito, cujos trabalhos
de arquibancadas e de ter·

a se verificar, poderá o FI
gueirense concluir em cur

to espaço de tempo o seu

estâdio, dando assim â me·

tropole catarinense um es

tâdio realmente modemo
que peencha as' necessida
des de nosso exigente Pú·
blico.

Um. Desportista de Escol: Altamiro
Ferreira da Cunha

5.000 metros, além do re

vezamento 4x:400.
-000--

Segunda feira, no gim!"

il�ad� :a�����â, frl��� r��
Campeonato Brasileiro de
Futebol de Salão, intervin·
do as renresentações·· 1:ie
Ceara e S. Paulo; Minas
e R. G. d� thfi e GUana'
bara e R. G. do Norte.

-000.-
Com o sensacional clas

sico varzeano prosseguirá
haje (1 Campeonato ,,'1ír�

���IO dl�ar����b�ar�o�� Ig ,.----------------...,
hOI'as da lllanhã que reu

!lirA. as equipes do Fia
menge de Capoeiras x In·
ternaclonal do Balneario.
A -:'arde jogarão Osvaldo
Cruz x Saldanra da Gama.

-oco-
-000- Avai, Figueirense, Atlê

Por acaslão de 'Pais um tico e Paula Ramos doei
aniversârio de sua funda �ram J"eal�li.ar um. quo.
ção em novembro prôxi. drangulal' em lmeaaos da
mo, o C. R. Flamengo i próximo mês, no campo do
naugurará no campo da Flguell".ense, afim de que
Gavea, o busto do saudoso SUas equipes nã!) fiJUem
Presidente Gilberto Car·· paradas, face a aprox1
doso. mação do campeonato.

O sr. 0��1l0, Pre' Para�ocação dos
o dnb ap UllJU '0 '.!I SO'l atletas Que irão a Blume

.-u,::S' o tUa:> gmuaul!pu�ua nau representar a t!a.pital

tu�lu'ti:as���ta\l�e a��rba:'�m �o ����.�io deTé:�:�!iSl\��
F�orianô.PQIis na premeil'a FAC, convocará.' OS atletas
quinzena de dezembro, que conseguiram Os m.'!

quando se dará a inaugu lhores resultad<Js nos Jo

ação dos meIlV-lramcntOS gos Abertos.
<l campo �oo�aiuv!l. A en�o°ie futebol de

Hoje, no pacaembu, bl'a "O ESTADO". ejue tantos
sUeiros e alemães estarão re!lultados brilhantes Co AG t: N C I A

em confronto no atletismo lheu na várzea, deverá tire RUi! Felipe Sc�.id1, 24
rcuninrlo o aue hã de me vemente reaparecer peran follts 2111 e 3JIIQ
hQ' la� divi!1:Slls rprovaS. te o publicP esoortiJl.o YaI '.

'ier�o j'('�llj7.�r()\'n� de 7.I'fll.10..
cOnl[lntl;o,ia .C0111. n.nR.luo.r,ol�S:.S.c....

de��djcto. sal v:i.l'J,,� cunvites. p""ra' ,e"- � I ..•�s.!.i.'';:'.:';"�'Q���:S�$��;::";;;;;;,.,J.
" i���iCfJ}���l ��c��.��.�· .. :.:__�

Inúmeras as vezes que vellho fazer uma coluna es·

portlva 'nas pâginas dêste simplitico matut.ino.
.

Algu·
mas vezes critiquei. Outras incestivei. Desta vez venho
faJar de um desportista, de um verdadeiro batalhador

pela esporte de nossa glOriosa terra, prlncipalmepte o

esporte dos fortes, que mais tem dado glorias para
SLa. Catarina; o REMO. Este desportista que zela. pelO
desenvolvimento do remo e também da natação çha
ma-se ALTAMIRO FERREIRA DA CUNHA, ou então
Cunha, como ê chamado nos meios esportivos. Desde
rapaz foI grande admirador do remo, pois em sua fn

mílla havia um grande remador, o saudoso Orlando
Cunha, campeão braslleil'o.

Cunha é Riachuelo de coração. Porém podemos a·

firmar que não só é Rlachuelho como também MarU·
neUi, Aldo Luz, América, etc. Simpàticamente ele aten
de aqueles clubes como se fôra o seu. J: seeretârio da.
F. A. S. C. e desempenha esta alta função com grl\_\l.dc
facilidade e dedicação. Como remador podemos cl<Uisi-
ficá·lo dos bons, pois, remado muito bem braçadeira
simples, principalmente ·nu' voga. Foi campeão cat.a!i�
llense de out·dgger a 8 remos, pelo MartineIli.

.:{
Também venceu em Blumenau no out-rigger a 4

���:�:s doaut:r������t;��:��' ;;���m�o:e�;�: !�l�r�U�o ��11
nha apareça remando o dois sem com Ivan. No setor da

natação comanda o Clube 12 de Asôsto: Participou 1.:q
mo grande colaborador nos jogos abert01> dêste ano e

organizará ainda este ano a prova Mi'ra·Mar-Praia- ClU

be, que ê bastante concorrida pelos melhores nadadoJ.:('s
desta metropole. � notôrio que Cunha desempenha sua!;

funções com honestidade, muitas vêzes tornando-se
irrevogável em suas resoluções. Tal afirmativo nato
se bem quando é designado pelo F .f..S·.c. para. ser

juiz numa de suas regatos. Consegue impor o horá
rio certo. Há pouca comandou nosso rapaziada enl

São Paulo que lá foi competir no regato Fôrças Ar
mados. Como chefe de uma delegação congrego umo

série de fatores, que poro mim .torna-se um grpnde
dirigente, pois I}§o só incentiva os seus comandados,
como também foz uma boa político de vizinhança
com seus adversários. Enfim conhece todo mundo,
discu1le agrado, é simpatico o todos. Bem, meus ami
gos, muito mais poderíamos escrever sôbre o nOSso

desportista, mos o espaço será curto. O meu desejo é.
que Cunha continue neste grande trabalho, porque
lestará contribuindo paro a formação de uma juven·
tude mais inteligente e sadía, do qual o Brasil muito
necessito. Sigamos seu ex�mplol ',.,!.":>' "�'!.

"'��1'rjJlll�,: "lo)'P' .... " • 1"-' '::"'::�_::_ .EME!R9 __,_I

Prosseguirá hoje o cer·
tame comerclalino com os

seguintes jogos:
No campo do Figueren

se, Fiambr.eria x Hoepecke
n.o ypiranga, Fal'macla
do CantO x Farmacia Ca·
tarinense .. Na ;preJlminar,
no campo do Figueirense
estarão ep ação Azes de
Ouro enl primeiro com

um pont perélldo. vindo a

segUir, Alvorada com três,
e finalmente Jules Rimet
e Unidos com 4 pp.

-000-
.....

iProvâvel111en�e cinco e

quipe!! disput.arã Q estadu·
ai de futebol de salão:
Bocaiuva, Paula RamoS,
Vera Cruz de Palhoça,
campeã de !tajal e Joinvi
Ue. O certame terá Inicio
a 28 do corrente em JOin ..

ville.

CHE �i�O!
Fluminense x S. Cri4tóvão
Vasco x Olaria

Botafogo x América.

CAMPEONATO PAULISTA:

QUE FA·CI·LI·DA·DR 1. ••
Guarani x Santos
Noroeste x PalmeIras
São Paulo x Botarogo
Juventus x Corintians
Guaratinguetá x Jabàquara
15 de Novembro x Portuguesa Santista
Comercial x Ferroviária

CAMPEONATO CATARINENSE:

Metropol x Caxias
Carlos Renaux x Marcilio Dias

Amértca x Ollmpico

CAMPEONATO COMERCIARIO:

FlamberIa x Hoepecke
Farmacia do Canto x Farmâcia Catarinense

Azes de Ouro x Unidos f
•

CAMPEONATO VARZEANO�

\. IX'9a l(rJ;. da I<>'al cC P"=��"" �c �c da

çom",a. o ,�I,,�,� .. M,ô" oi ""� !C �'e>I"c"e'

mOll><"". co,""V oc,,,,,,..e';'o,.

Internacional x Flamengo
Osvaldo Cruz x Saldanha da Gama

A SOLUCAO paTO o seu PROBLEMA está

no CRUZEIRQ A PRAZO. do CONSORCIO .,:;

TAC·CRUZEIRO 00 SUL
�,

ELIMINATORIA DA COPA DO MUNDO:

Inglaterra x Portugual

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o xército de (atan
ga é a Força Militar

. mais respaitavel
do CONGO

Fn! atl'lto com Moisés

�������' úu�re;l�en,tí�ltin��
nnIDisc eUstou a vida rio
i'\('('I'cL{lrlo da ONU, Dag
H,�.1 m:u'sldocld. Cedendo.
<'olll �:')rla a probab!lIdade
à �ll'e!<�fio do gOVt:I'IlO cen-
1 J'i1! do C"nlfo. hoje pcri
gll"allll'lÜC domil1ado p.cl(.o;
"!!':ll""g"ui"ta,," ce CunhfiJ
)lol{Jrl:tnlI'IlLc comunista
nrrlf'Il:1l':l ;� inlcrvI>nçüJ
{las f(,r('Il.� <:!a ONU em C; •

I:lng;l. a fim de {'vilar \1,(\
iminente aranue a essa
pmvín{'j;t por !)flrt'c .ir-
I-
.... :erd o central c. com

i�.,,!I. uma s:lIIgl'cnta �lIerl":\
r-ívlt. Dectsâo /!!fl('!! ,':-

�:'�:l�lnl�ic ':va�:I�� po;·Ii.��I_
-:�\ de elem('ntos inlorma-
t:'''().� Concreto".

.

O ccn., é flue n cnn.r-i
da indc!)€-ndcncbl (lo Cnn
r,ó. hoje, muio:; de que nun

ca, (s')('l.'m" no pap�l.. p,,
contra múmpra" (1Ifl('1I1-
�hdcs d(> se cristaliZai' de
nnutvrnu-rue. Em ps'lmnl-
1'11 Ingnr, por Ir!' sido C"

oedirtu prcmn ur.uuc-r «.
sem (l ncccssál'io p{'l'in-lo
dc u'ansteêo. Em ��,gl1ndo
lu!);n}-. noroue,
cnnsurunrta. <lg-l'UVOll-�e o

elTo de um" !\tuueao ]J"(>'
('i!'ít:�da (>m pl'O! (1;1 ullifl
(·!'t,·,:tn (1(' um ll:lÍS ('L:lica-
1 �'n�c n(l� mai..; divWldos.
ap:o l'dvcz a exi�llr 110

m,!pa mundial em forma
de Uma c�nfçdel·ação frou
Xa.

(.I'reIAIs BELGA';;
Se Ó ti. C..;S;t realidllde

p1nlr:t ("Ie se deve em Par-
1(' ii for('a politlcfj <to cr('
dn ··i·lldel�i'ndencia!i,..:ta"
,IC' M::L..c<; T('hombe. a p,,
!O.ieiín mili."H· elo presiden
te' (In COIl'!e po,:sui b:\�(' ..
:lInda b"m mais cOncr('t!I<;.
poie; e;e baseia no seu Exér
cit". rue devirlr') ao sCU

sll"priOI' n(le"lrum('nt,Q ('

e(!uip',I11C'nJo pode <;er {"m
�idern'!o o mais !lnn('r"s,..,
(lo eai�, E�tima-�e a fnl'C ...

llH 1'(\ric:\ �o Exél'cil0 de
(':II:1n�:l ('111 ;lnrnxim:ln:l-
1l1f'!jj,. 7 olil h!)m('n.�.
() .. ·J.,"''f.'I�, ,���·lwi'll.

l·r;:prm, "V'�l'-'�·t>lntivA·'
Hlf'n'" :111() Iliv,·j (]l1 ",..."'_

h:ltivid:ld{' {l:l� fot'ca� (,:l
t:!)lf'lI(;�:ls. é o tl'C;nAll1('!l
to (-fl('ielllr (' inilllf'1'I'UPI'1
f!w' '·('(·C'bl'!fll p�l' nart(' '-'e
lIn<: tSO "rki;d�' (o sul)nfi
(,j�d': Ip!r\:lIL Embora 41111->

p:lrjf' d(-"",('s in,::trnlm· ... 'õ
lC'llh:lnl dr!o Pl·��()'<; duran_
'e a rf'('C'nlr op!'r.:lCiío d{'
�11I'11"ê�n (los ..

(':1 ... ,,(' ........

:I�uis" Cln EII7.nbetlWJl!p,
f- inc::rnvel (Iue pel'Í'n"""'''''
;!il1,1" li 1: nlonero sufiC'iell'
tI' del,·s !lara. cm ('liso r'''
Cmer�(1Icia. mesm ....

fOl"mn "subt;errfLnea,\ di
l'i�lr ou pelo lllel1,()� nri:>n-
1.'11' as Op('I'IICÕC'." miliLnl'Cf.;
d!'ts t1'(ll1a,:;' de Mil'
T(·!lol1lbt'.

P,' r:i!o ('onl1erldo l."lnl
bbn (mr C'Xi"l.il;l, :10 me-,
l1();.: ',,1(' l'rc('nle dll':I, uma

e�I?&>jC dc "Le()ião Estrnn
g(>!]'a" na<; fileiras do Exél'
cito c(' Catanga. cemposta
,Ic uos 3 ii 4 mil brancos,
orlg1núrlc'õ :prlnclpaJ�r-Cnte
ela AfdC'a. ,lo Sul C dn Ro
dc<;ia. Hnvia contill�ente,;
exclusivamenle brancos c
t.a'mbém unidades "inte
gradas", eomandadlls. em
eelt,).. c;'."s ale nOr ""u

b"fidal.<: r!{' ('or pre1a
POS�IVEL ATAQUE

S� fatllltn flclnlhes (,xa
jos sobrc c eoulpalllento
bé!i('o do E�ér('jto de Ca.4
tangH. s:lbc·�C' 110 entunjo

-------

QtlC' i'le é moderno e pro- 5AR NAcC'denl:(' em boa partc da,;
�

láhl'i"a!-\ IX\lgas. a!antnd;Js

����� r>�.l;�� ll_'��:�lidade. dl)s ��: ll��'��n�,�c::::'�:in�'::P�:
E' (levido a luclos ê"se$ =i��:,���;���;"�XX:�1'a.jores oue a recente pro- Joln,".,,,, "".1'). C<Hn. cneelr. " .. ,

me.',sa fie Tcholllbc de "1'1:_ ..mu,,,,, � "'Pla.mente 10,..",. _

���t�I�I?!:O�S����;�;1 n�I�lel��� �; .. :;��4.. ,,;I::••e :":.�a':..�·l�

uma frase vangloriosB. PO
de-se dizer raeccém, sem

exagero. QUe foi o reconhe
cimento aelos chefes mi
liLares centl'1l1i�UIS ela. ró!'
ça Intrill3eca do pna!'!r!')
mürar de 'I'chombe o ('Ie
llle-Illo flue até ngnrn írn
pedira o ('mpre{!o das SUaS

FOPa-!; - numertcnm-.
bem sluocdol'C!< _ C,oni,'a
CaLflngíi "inriepcnrlencln-
1i.�la'·.
Com a morte trá:!.ca rle

H:lmIMlrsk_ioe1d_ e a. íne
vítával cenru-âo te-rporá
ri:! na ât\la�ão dos-"c'l""'
('("e� a'euis' no.conc-. n{l ...
está [Ma Oe cogitaÇão Que
o govêrJlo central di>

gc. ]':cri<!;osanwnte c"timu-
1,,(10 'leIa r-reeeente in-.' ---------- _

rtuêncta lurnumhigfn->"
eutst a, deixe de I��o A

SUa C�lll!ehi .c tente um

r.taouo c()nce!l�ra.do conuu
Cnt�llga. Desde que const
gam uma atuacão strnut
t5.nC'a e ccnrenje de tortos
o" seus comooneotes (:!i�
pO"[\o o" centl'nlistn.<: das
se"'u!r>tes fõrças;

8 mil soldados do Exéj-
eu» do er-verno de Le(,u'lld
vi!le, chrfbdos pelo e:êne-
ra l JO�e-')h D. Mobtuu:
uns 7 mil spl<iadOf.; (10 ec
vr;l'r,. e,,"llel'r!k�a de St;'ln
l"'vvillC'. ('''mand"r!o;:; Jlro
vilvdrnplltc p{')o e;enernl
Vir,ter Lundula e de 1 mil
:l 3 ,. ii cnmpollPntes no
F�'crcito dt Albert KalonJi
ll<!{'f rL Ka�lIi dn Sul.

'

Al:::ESTFAM...."'TO E
SQLCO

S(!"ia ;luForio d"ixar-<;e
irrp!'es<:ioll>lr sobremoneh';j
pnl' e��a aparente supel'ÍO
l'j"lflde d�,; fôr('a;:; rentr'l.
I'Sl:l 'õ. Com a eyr.eçãn ciP..
3 mi! h�'nf'n" da ".1I·, .... i
("'n (Ir Thy"ville pel'tf'n
('('ptes ri!) f:nmando O,.., "',,_

l'"'ra! Mobutu. o re�'o rhs
fÓr,..ns .(10 p'ovêmo de Ler)"
l'-ldvill", é inadeouael�m('n_
te a(le�tJ'ar1" ma�. muito
hem pal'o. Cem os 90 do
l::tl'CS lIlenSHÍ>( ('lIe rN'"he
um sold:ldo rUfI,f) e Os 400
,)/']ure" m'!.':ns,'li_� Que é ,)
�oJcI· (!{' U r ofiebl. o Ex(\,'
(.-.itO ,,'] f'rll('rrLI M(,hutll l'
('('Il;.:ldt>l'nffo' um do n"d�
bC'm Jlfl�OS do 1,IlU'"l.
In"t:lla<los C'('llfonàvr-llllrll-
to.' ('lll bllngalus, 011(\(' "

V('IU Be gr[lrll com �n,'l�
familias. f('l':lo POUl·fI. j ... _

dina.�;j{] ]l:tr,'l se aV'lllll
r:-r('lll (,1lI UJllll e«�""""
n('('c�f>lirjnmenle Sal1gl'l'n
-:'1. rentra as fÔICIl� (le
Tctlombe elltl'jn('hrjl'[lda�
<'1' Cat.ant!:a.

di��;_O�!��li��;i1n����nl�e�;�
I-t'overno esou('rdi�t·,
Slall!oyvjlle. Tl'oinadns por
ins1rulores fie mais ou
menc.. bem c'lmuflana pro
cl'dend:l soviética e equi
l�ado" com mall'l'ial b"!i
('0 do último ti')O " ... "

d(-'n!eH na sua lj1aiol'ia de
1Hinns tcheco_�lovar>l;;. r"
"'.iIHem êlcs o Íln;co "',,,_
mento J'enlmenLe a'rC'aç'\
dor Contra o potenri·:1

����;/o presidente de ,--C::t-

Mas mesmo esse adver
�arlo arhn-�e parCialmen
te lleulnllizado pela alua
�jo im!)rovi:dvel de larga"
mas.�a!, tribai.� Imuit�H
d!ls ouai� fanã jcnment('
fiéis fl Tchombel e "'''1·,
g�'ande ineo'!nita. no Con
go. r'e f'ltôres a1tam"'nt2
em('rionais pouco p('-::pici-O"
ii. rondutn <:I-e 0llera.çôes
,militarcs coesa;:.

DR. L.IlURI! DAURA
Cl:llica Geral

___ M�DICO ----I

Especlalll:'a em ll,olést1a de Scnhor:lõ e vtas uri�
n1-las. Cura r::dI�::t1 da� Inferc;..�s agudas e crô

nlc_s. do �p:Jrêihc. «enilo-urinár!o em ambos os

brxos. DQt'nç3!. do aparelhO Digestivo e do siste

nt:l. nervoso,

Horál'l0: das JO 3S 1 Uil) hf}ras e das 14,30 I'.s 17,00
h.ras. _ Coilsultórlo: Rua Saldanha MarinhO,12
1.0 andt>". (esq. da Fua ':-oáo Pinto) - Fone: 3246

Rl'sldéllcia: Rua.. Lacerda COul1nho, n o 13. (Ch!t.
I"flr!'L cto Rspar.hal _ Fonp: 3248.

ODRES NA� [OSTAS Qtn.lldade e máxImo. 1'1'

slsténcia, caracterizam as

bicicletas EXCELL - RAI
NHA DAS BICICLETAS
H,IIA:- Cooselhell'O NAfra,

],5{.

Orion A. Ptntt, Mordomo do Culto Di,'ino

ANTONIO DE ALCANTARA 1tACHADO _ Figura
de proa da fase h('roka do movimento modernista, AAM
foi, duranic anol'i. muiti!'!\im') citado c pOUQui>:sinlo ro

nhe<:ido_ FaJ('Cl'ndo com 34 anos (em 19351. logo. suas

obras. de edlçÓC's prquen!lS. se e.�gotal':lln e niio ma.is
reeditadas, Só h:'t pouco é Que a JO.�é Olympio lançou
uma edit'ão {'onlendo tbóa a obra de ficçfto do nuto]"
"NovC'la.� Paulista 11M". {!om ihtrodução e -ol'gani\l'.ací\O
de F'mnd'õco de Assis Barbosa. 'E é novamente por in�

trmédio elc l<'AB flue t.cmos oportunidade de enLmr em

contacto ('om o aula!' de "Caetaninhb", nesta edição

�1�a;OI\�:��1'I��'���l��e C��1sL����"'d:aA�C���;r�ep��ef1:��� •

mosl.rando a ÚPO('ll cm que lHe exerrf'U ,�\l::t atividade
de e.�('ritol'\ (' jornnlist.n. c que sua ntuaçãn foi (]C' :\])1'0-
ximad:uncnt.c df'7. anos. Fl'I\ncisco de Assis Aar)O,;,l
IIOS ('xplie�t P{ll'fl\lf' AAM fni uni moc]f"lTÜS!:1 líllihl. -=-.:-::-=-:-

_

����t;�lU����L�O�!=_ l�W;��t���;-��=·�\!\� li:' ,A,l E S T R,A
"l)J'llltlpal objetivo dos modcrnistas era df'strull' o con C O N V ! T E
v{'ll('ionallsmo liteni.l'Iio, desmoralizaI' a jnLf'ligrncia
C'mpaHlada, aC'nbnl' (>(Jl1l os medalhõos da cullura". E

(jUf"lll (.(ovC' ol'fl.sl:'lo dí' ler "Cavaquinho c Faxofollf', so
]o.�". !>a..be muito bem quI' AAM cumpl'iu aSila tnrrfa
dc' agre!tlr c deslllornli7.fir os sovados tabils. No "E.�
tudo Crítico" FAB allalL<;c a obra de .AAM, sit.uando-
o dl'ntt'o ele sua geração c sua época, c colo('ando-o
dc.ntro d,a litcraturtl. brasileira, Indicando o que cha
ma -de "caeof'tl's" do movimento. o ensaista ele "Lima
Barreto" _mostra que o autor ele "Mana Maria". Qucr
nêste rorn'hnce Ineompleto quer em alguns dc scus úl
timos cont'os, comoçara a apontar um estilo novo, nu
ma eonstl'uçiio sõlidu. e mais segura, muito cmnnra
COIl.o;eI'Va,Sf;(l o mesmo ritmo e cOlorido.

Volume 57 da ('oleção "Nossos Clássicos" da AGJR.
(llIC J)I'Osscj.(ue na divulr.açi'iq. em cdiçõcs unifOI'mes.
dos melhol'es autores brasileiros e portugue.�es..

NOVA EDIQAO DE "A ARTE DE ENSINAR"
COI1.�iderado pclo Prof. Lourenço Filho "um dos mais
bC'los entre quantos já se tenham e.<:crito sobre o ensi
no c a sua arte". esle "A ARTE DE ENSINAR" ele Gil
bert Hig'hli't smge agora em 311 edição pela Melhora
mentos. Ressaltnndo os requisitos e qualidades do bom

professor. vantagcns c desvantag�ns do magistério,
Importânci:l do ensino; examinando os métodos acon

selhRveis do ensino e oquanto a iníluencia de famo
sos mestres !.cm :lj udado a construir a civilização, o

A. ovoea depol.s famosas figuras do passado.
OS CRIMES DA RUA MORGUE - Como volume

Hospital da Cambõa - Da 22 _ Domingo
2B - Sãbado <tarde)

tYlum - Da Maternidade 29 _ Domingo
Mãe-Pobre. 30 _ Segunda Feira

159. surge. na popular Coleçâo Saraiva. "Os Crimes da Especialidade: DOENÇAS

��: �:t:��e'�o.�cP����I�a�lI:n:OC:' d:q�!c;�t:ârO :�ue��� � ��:��gr�� - PARTO O plantão not';ll'no será ete tunda pel:ts farmâcias sto. jI,ntonlo, Notul'1'.a c Vitória..

cano considerado ,pai do romance policial. Ensaista. Consulta: Maternidade li plantão dlúrno compreendI do cntre 12 e 12,30 h::;'. será. ef c! uado pela farm. Vitória.

:1����)����Cb�; �;:;�a�n�:���ne:� ���:l�!:� ���� ,.� 6��.����, �'���l{'la Dul m, ])�la

�i��!OI�����r:\��Ól�:�fl�e:����n��r��:s�n�:PVi�au;:ia �� Residência: Esteves Jn-

confusões Que se refletiam em sua obra, �r�e�
Éste pequeno volume da Saraiva, que reune alguns

dc seus comas mais eo.l'aeteristicos, dá bem uma idéia EC. !li::MAda impol'tãncia de EAP. E em alguns deles estâ elaru- .. Iii:
mente delineada. mas com qualidade lit.crât'>ia insupe
rável, tôda n linha do mOderno e hoje tão populal' 1'0-

mallC'(' polirlol.

Um produto
de qualidade
SIKA

,!7F"r9'ii
!

Ji�J :Lf='

c _:��SERVIDO p
tlato poro fachadas

Â.I;... :;e - emb�leza • i�p.erme�biliza •.
trmo em po com vortos cores

S:�\A S. A. Produtos Químicos para Conslrução

Vendas em flORIANÓPOLIS:
Tom T, Wildi & Cia,

Rue DClIT' J Cóm..,f(' Av: R. Branco _ Te!. 2850 3503-3128

VINDE-SE
Lrna r.-àquinr de filmar de S mm marca

"GIC", para 1,,)' m de filme marca rI ancês'.
Ver e tratar Cl I'U3.San!a Luzia, 25:) ou

p!"lo Ip1. :15:10

informação literária

saHm mI9:.JI�1

Previdência Social
Cola.boração de A, Carlos Britto.

ASISTÊNCIA ITABITACTONAL

PLANO A _ locação de imóveis para moradia .

VALOR: - 6";' do valor atual do Imóvel mRI" en

cargo de administração c conservação.
PLANO B: _ financiamento para aquisição, eons

trucêo. rorormn. ele, de imóveis para moradta.

VALOR: - ntl> 250 vêzes o salário-mínimo remo
I1n\ clC' adulto.

lArl1�o 127 na' Lei Orgânica da' Prevtdêncta so

('Útl)

• PIEçO EXa'1'CIOHALMEHJl UIXOI eiS 4.0,00.
• VfOAÇÁO MremADA
NA EXTIEAUDADE SEXTAVAOA. _

• IPIGOltOSO CONrt6lE ee QUAUOADE ASSEGURA
Pl'UEITA E SUAVE GRAFIA DE 1.0.000 PALAVRAS.

• "NrA 'NDEltVEL E DOCUfIIEHTÁILII.
POOE"'OO Sflt USADA EM CHf.QUEf.

RERVTÇO SOCTAr.

A.luda pesscnl aos desajustamentos sociais:
A.qsl�tênC'la. JUdiciária para habilitação aos beue

netos ..

IArl.iffo 52 da Leí orgãntca c 1� do Regulament.o
Geral)

REABILITAÇAO PROFISSIONAL

necducacãc e readaptação profissionais de segura

dos c dependentcs incapacitados.
Arttgo 53 da. Lei Orgãniea e 179 do Regulamento

oeran "':'l:!
8"'Ii'I"
c-s 280.-

.,.,51:.
I (r$ 360,-

O deputado Epilogo de Campos apresentou pro

jete de lei crtaudo nos institutos de previdência o AU

XILIO-MATRIMONIO. tsse benefício será concedido ao

segurado que casar, ou segurado se o marido não rõr

segurado. ri couetsuré no pagamento de uma Impor
tünctn correspondente ao dôbro do satàrto-mtntmo da.

regtâo onde resídlrem.
A anrovacâo dêsse projeto. diz o deputado em sua

jusurtcacêo. "consistirá, sem dúvida, para maior in

cenuvo ao casamento, contribuindo, ainda, para a. lc

gnjízaoâo de casais que apesar.de jê, terem construido

prole, continuam em situação irregular perante a lei".

CONCEITUAÇAO DE REMUNERAQAO E:FETIVA
MENTE PERCEBIDA: O õousêtbo Atuarial deve dúvt
vida .<;ól)l·e o conceito de rcmuneração 'efctlvamente

prrcebida a Que se refere o a.rtigo 76 da Lei Orgínlca
'da Providência Social, e mandou ouvir o Consultor

Juridlco do Minlstêrio do Trabalho que, nâo sendo ór

gão de consulta, encaminhou {] processo do D.N.P.S.

O Mlnll';lro do Trabalho louvando-se no parecer do

Conselho Jurídico. pl'Onunriou-S(' contràRamente à

p\'C'!.C'l1rào da União Nacional nos Servidores do SAM-

DU. plplLeando a a.l1tarquisação desse ôrgâo,
,

A ('olaboJ'ação de antoprojcto de lei estendendo

aos úmpt('gudos domésWcos os beneficios êla. previdi:n
cin soe.lal, a�ravés da ('.l'laçao da FAPED (FUNDAÇAO
DF. ASSISTENCIA E PREVIDÊNCIA DOS EMPREG.(I.
DOS DOMÉSTICOS), caiu sôbre a opinião pública co

mo um pclardo, com tõdas as consequências de uma

inovação social, Que ('moC'iona e susdt.(l. contl'ovél'�las\

(Num:1. c1:l.� pr{lx!mas rdicões omentaremos a1go a 'r('$;

]1f'il.o pnhll('f!rln nn l'f'vlslll Rescnha da. Prpvidêncla'So
('ialJ

MAGNíFICA - SENSACIONAL - LEIA E
DIVULGUE A REVISTA DE FLORIA·

NÓPOLlS
'

o Instituto Brosil-Fstados Unidos convido seus Mem
br'os Alunos e pessoas interessados, para a Palestro

do ProfeSsor AN1BAL NUNES PIRES/ Catedrática do
Faculdade de Filosofia do Univer.sidad� de Santo Co-

:��i_��, �ô:��d��f��r�I,Adi�O�:��i���N�:;�s ����i�
sédc �difício Zohia - 6,° Andor

22·10/61
DE OUTUBRO

DIA 22 - ENCONTRO DOS BROTINHO�

DIA 2-l - CINEMA :...... MOCiDADE I�TDOM.AVE'L

DIA 29 - ENOONTRO DOS BROTINHOS

OlA 31 - CINEMA - O ESCORPIÃO N� RO

Formado pela Escola d
M:ediclna e Cirurgia do Rio
de Janeiro. Ex-Interno do

-----

---DEPARTAMENTO DE SAÚDE PÚBLICA
'PLANTÕES DE FARMÁCIA

MÊS DE OUTUBRO
Farmácia NOTURNA
F':trmácla NOTURNA
Farmácia VITÓRIA

21 - Sabado (tarde) RIlR Trajano
Rua Trajano
rraça XV de Novembro"'aternidadc Clara. Bas-

r.armacla VITORIA
Farmácia. MODERNA

Praça XV de Novf'mbro

RlIa João Pinto

ESTREITO
1 _ Domingo
8 _ Domingo
15 - Domingo

Farmácia INDIANA
Farmácia CATARINENSE T ua Pedro Demoro

Rua 24 de Maio

F'm'mácla DO CANTO
F'a '·mfl.ch INDIANA
Farmft.eln CATARINENSE

nua Pedro Demoro

Rua 24 de Maio22 _ Domingo
20 - Domlngn
30 - Segunda Feira.

l' ua Pedro Demoro

Rua Pedt'O Demoro

Nilo JJ"'-n,n" 4"" ""'.-",li.'. "rllPcóea
m,"o��' ru.nrh�" verm�lh... tr1el·
,,,,,..._.,,. "'" "�r1aJI*-" .,.tr.,�..�
'U. p"le. "�.I'"••".._ .... ..:ou w.. ;-- _

2:;';=<'O!"��,i�E���� O Plantf�o noturno seri ('fe Ü'Âdo pelas farIllácias India :Ja, Catarinense e Canto.

(Para l'emes.�a. de publicações: SM _ Caixa. ","I .. 0"'(:,100. cu,.. ••v.tu<lada. Ao t--

jlol'l.al, 3$14 - Florill.n6pOlls - Santa Catarina) �""'"& I & .....UI:' A' prf'1',ent� tabela não poder!!. f<er altcrada Sf'm prévb auto l'i?ação dFste Oepart-amento,

}'armáclJ. DO CANTO

MUClIs. Dn.aSM�
AI.que.deamla e bronqUite ar
l'llinamSlln,aÚ-'etl'nfraQut'Cefr. (I

�i:��:o'ar������.o rd��l��z;t��fl;
",��plrn, lio '<, J:arnnUnd' oi",.,. .a!lO
1J'anqlll.O d ••de (I P InLelro <lI;!.
l_om;>I'"M'H":lo,";lIi,u;l.ah J-. No'..
'lJiUfUlIla .. OI '''' 'UMO,- llrotf>'::�ó

Dra. tVA B. S.
BICIILER
"{ J!:' D I C A

CLlNJCA DE SENHOR.AS
E C/MANCAS

Atende dlfl.rlflmente:
nas 14,01} às' 10.00 horas
.Jon8ult6r�· Rua. Oel.
rn:ro Demoro: 1553

- E,,:trt'itil -

o��·�

Z POR;�����GRE
DIÀRIAMENTE SAiDA AS 't7,10h�,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



ORRO DO G RA : Obra
Um dos maiores probtemae catertnenses é, sem dú-

vida, o das rodovias, que criam grandes dificuldades,
impedindo que o Estado possa se desenvolver mais. Mes�
mo as estradas federais que cortam Santa Catarina, em

lugar de nos ajudarem, sob certos aspectos nos prejudi
cam, carreando riquezas que aqui deveriam ficar, para
o Paraná ou Rio Grande do Sul, a ponto de já se dizer
que Santa Catarina possui três capitais, ou seja: Curi

tl.ba, Porto Alegre e FlorIanópolis.

pcrvlsão geral do Eng. ce
sar Am1m Ghalem, residen
te do DR do Estreito.
Inicialmente está sendo
feita a terraplanagem, cuja
conclusão é previste para

dentro de dois mêses, com
retírtcecêo das curvas num

miníma de 100 metros e
maxímo de 2.000 metros.
1\0 mesmo tempo esté se
fazendo a substituição da
rêde geral de água, pela
Diretoria de Agua e Esgóto,
colocando-se, ainda drenos
novos.
As rampas, que eram em
número de 14%, serão re
duzidas para somente 7Ç(,

com cortes de 3,50 m., o

que dará maior segurança
ao tráfego naquele trecho.
Além disto, encontra-se em
construçao uma obra de ar
te que virá fac111tar a mo
vimentação: trata-se de um

pontilhão de concreto, num
vão de 4 metros por 12 de
largura.

ESTUDOS DAS OBRAS

06 estudos das obras es
tão a cargo Clb ccpograro
Carlos Tunelll, com a su-

DAKiRPOLlDORO AO MICROFONE
·AMANHÃnal, atacar as obras, em

ambas as frentes, para um
mais rápido aceleramento.
Mas enquanto isto não ..e

torna mesmo uma realida
menos a frente de Florla
de, não se concretiza (pelo
norions. já que a de Lajes
101 Iniciada) o eovêmc do
Estado dá inicio aos traba
lhos, procurando dinami
zá-los.

RETiFlCAÇAO
É assim que o trecho Es

trelto-Capceíras, da estra
da Fpolis-Lajes, já esta,
por determinação recente
do Governador, sendo reti
ficado. Nossa reportagem,
no intuito de Informar o
leitor, deslocou-se até equê
te trecho, observando os
trabalhos que ali se desen
volvem e o rttmo em que
caminha aquela rodovia.

PREOCUPAÇAO COM
O PROBLEMA

FASE FINAL
"A Hora lio Desperta-

dor", progl;ama que se rtr- _

mau no rádio cutartnense
p _·,1 "'-�-'l";-" O'lt" su� in
díscutívet uimdade, vOltái-{l.
d _ .··,.t" ......v.4'\"KA LhA
23. das 06: 00 às 07: 30 ho
ras,

Numa visão de conjunto,
o Governador Celso Ramos
logo sentiu o problema. E
vem procurando soluções
adequadas para resolvê-lo.
Uma das maneiras é conse

guir mais rápidas .e melho
res ligações do nosso Inte
rior com a capital. Não é
de hoje que se fala na me
lhoria das llgaçôes Lajes
Florianôpolls. Mas, ficava
se nas simples palavras,
sem uma oojettvecêc das
medidas.

Novo Titular da Pasta do Interior e Justiça toma poss
Pr.esentes o represe,nlante. do Governador Celso Faculdade d.e Direito de cretarta durante aqmHe-s atenção as pala\'ras do

Ramos. o represe,n�ante do }Icc-governador Doutel de Santa Catanna, vereador quase dez mêse .s. Expue.iu secretario Dr. Acácio
Andrad'e, Secretártos de E'S:1,I1o, paralmentares, dirc- el":1 C�!>li'lzal, n�emb:·o do a filtuaçao em cue encou- Santiago f' {IUe prccur

tores de outras repartições, diretores e funcionários da Dlu�rio Reglon:tl do trara a Pastn e o que PI',!- continuar a obra 6>18
Secretaria de Interior e Justiça, realizou-se, na manhã i,TB y

de Santa
. CatarIJ1�, curara realizar no uteu 11- ilustre homem pübllco

.do dia 20, a cer�n�ônia .de transm1ssão de cargo, n� Ga- Fr��t:i�� s�����1��ITec:;t �����]l��dr:iar��c�P�e,a .is n�r� .��cu�a���. A se

bllle�e do SecretarIO, dclxande a Pasta o Dr, ãcacto G, co de Comercio de Cap\!"!- medidas, es�avam em an- �ont!r C��ll -a c61:����
Santiago. zal, sempre teve. por onuc damento. AgradeCeu aos e aoõic de todo o run

Pouco antes, perante o Governador Celso Ramos, o quer que 'Passasse, atuou; 10 p�esentes, rueendo um nali:mo para cue mel
novo titular, Dr. Paulo Macarlni, havia tomado posse

destacada. a�radecimento co T avido e' mente, '!lude;;se 'levar
no cargo para o qual rôre .Indícado pelo PTB, de acôrdo Tra

TR�SMISS.ÃO t?do especial ao runciona- cabo a tlír3fa oue lhe f

com o pro�ocolo existente.- �ovo ��:�l;�dFal�u��i�i:� ��Ir;:�or��l�. c���tesel�e na��: �t(J:!i'����V��n;ll�uI��lvor
t f.ove;; '.lll1da, .0 tn:J� tl- �:�;',�:o�af��!la��sC:pilll��� �ente, o Dr. Aca<;-io O. cerrar, solicl�OU ao «u ex-titular. frj ...nndo cue

s: u:al����d�l :mn:s�ae BaCCarel em Direito pela s��t����ãod:'�1r�n��nd: g;_ �� S��;ltl��:;; qU�apr:l��!;;f;� ���v� c��;���ê�lrCi� ceon
empreendIda, com isto be- ?mizflc!e <:_0 Dr. Acácio

�;t����i��es �o��I:eJr���n�: ���tl��ti�1\���em e�c
vam subordinatios a Pasja. strtsrar. o Sr. (' Sra. S
Agradecendo. comoviuo, tbgo. nqueln r�lJnrti

o nOVO ,tit�lar destacoll O como um prolom�omento
que para ele representava SeU lar. E concluiu re
a confiança flue nélê de- maado Sl'US agmdcclm
r.osltnvnm o Gcvernauer tos aO Governador, vi
Celso Ramos, o vtce-gov-r- gm·el"nR.d-or e seu l1ort"
nadar Doutel de ATlliradB com urna Plllnvra de
e o seu !)artido, o PTB fiqr>f'a I'OS des_illos
Disse oua e!;cu_ara com nOl:iSa terra

INICIO DAS OBRAS

Ao que sabemos, o Gover
no Feeral, cor msís
tentes scncttecões do Go
vêrno do Estado, vai, afi-

Melhoramentos na

praia de (amboriú
Por determinoção do Governador Celso Ramos,

estiveram na manhã de ontem na Praia de Camboriú
o eel. Antonio de Laro Ribas, comandante do Polícia
Militar, dr. Nelson Abreu, Chefe do Coso Civil, e

dr, Manoel Campos, Sub�Ch�fe da. Caso Civil, onde
trataram de assuntos relacionadas com melhoramen
to daquele municipio-balncário. a cargo do Estado,

Dakir Po;'ldoro. 1 ecu

criador, locutor e anLr.n

dor, estará frente 110 mi
crofone da ."Pioneira", in
formando, Jop:t'nntldo ,e

aconseihando o seu nume

ro;:'l ..q: ..... " pabncc OUvinte.
"A HORA DO DESPER

TA..j"......�·, a. partlr de ama-

�o��s dá� ii!oroel�t1�����-

Discofônico
Concêrlo
Por motivo dos festejos

do Dia das Missões, não
haverá êste domingo a

costumada audição disr/
rômce no Colégio' camn
nense.

Grande foi o número dos que compareceram à transmissão de cargo, notando-se,
além dos representantes do Governador e Vice-Governador, Secretários de Esta

do, Parlamentares, diretores dc rcpartição, funcionários da pãsta, eorrellgienu-
rios, parentes e amigos. btc é um aspecto parcial dos presentes à cerimônia.

III
Prosseguindo. ,

Poro o afirmação, feita pelo sr. Luiz Meneguz
zi, suplente trabalhista na Assembléia, de que um

estremecimento entre a bancada do PTB e o sr. Go
vernador Celso Ramos, deftu!c da atitude governa
mental durante o recente crise de cçosto-seternbro
� só hó uma explicação foro da má fe: o de o su

plente desconhec.er aos fotos e acolher versõo de in

dú�tric.
Eclodido a crise o 25 de agosto, dois diaS' de

.

pois o sr. Meneguzzi era procurado nesta Capital,
onde se encontrava antes, e não mais era por aqui
achado.

Dois três ilust�es Secretários de Estado, perten
centes ao PTB, apenas o dr. Walmor Oliveira, na

queles dias agitados e decisivos, frequentou assidua
mente o Palácio, onde o Governador passou o residir,
cercado dos demais Secretários, auxiliares diretos e

amigOS. .

O Secretário petebisto do Trabalho ló não opo·
receu L- tendo-se ausentado quando aqui devia per

manecer, a exemplo do da Fazensa, que estando au

sente no dia 25, poro aqui veio imediatamente ao

agravamento da situação, I
'

Ao lodo do Chefe do t.xecutivo, desde a primei
ro hora, devia estar seu Secretório do Interior e Jus

tiça - que o interior estava no fogo, A ousêncio do

titular dessa pasta, tão vivamente comentada nos

primeiros dias da crise, sàmente deixou de acontecer

no dia 29, quando pessoolmenfle convocado para
uma reunião do Secretariado e das lideranças polí.
ticos.

Estes fatos - apontados apenas como ilustra

ção _ demonstram que o sr. Meneguzzi estava

ô quo, estado em que JX!rmanece, segundo se depre
ende das suas declarações 00 CORREIO DO POVO -

que aliás não lhes deu, no tocante à parte político;
qua'lquer 'destaque, preferindo fazê·lo a respeito de

assuntos administrativos ou econômicos.
x x x

No aludida reunião do dia 29 de agosto, na qual
fôra comunicada aos presentes a nota que o sr. Go

vernador, de vivo voz, faria irradiar logo em seguida,
escutadas algumas opiniões, o deputado Antônio Al

meida, líder pessedista no Assembléia, em cordial

troca de pensamentos com o deputa.do Evilósio Caon,

;�I��:��:���;6�n1;g;��lhuem�e aeii�u��h�!!e:=t��::
da do Governador, face às circunstâncias, viria fa,

vorecer ou poderia prejudicar a causa da legalid«de,
1:Iue era c:. de todos. Homem de bom senso, de sereni

dade e de inteligência, o deputado Caon respondeu
que nõo tinha essa convicsão plena e absoluta, A ho

'nestidade da sua resposta mais reforçava - dentro
dos circunstôncias reais e do quadro geográfico-mi.
litar _ o exemplar conduto do Governador, arcado
-doS responsabilidades de defender o .família cato ri

nense dos horrores da guerra civil, que não seria nem

no Rio Grande do Sul nem em Goiaz, mas aqui.
Ninguem ignorava dos esforços que estavam sendo

feitos por um'a solução pacífica, que sàmente pode
ria ser alcançada num clima de ordem. Ao primeiro
"\"iro as perspectivas dessa solução desapareceriam.
Entre enfrentor'o crise oéh ,.. .... ,...,inl,(I dn prudêncio,
.:10 serenidade dos esforças desconheçidos da publi
cidade pelo m'anutenção Ou pOL, e vencÊ-Ia, ou per
dê-Ia pelo precipitação, pelo imprudência de gestos
de efeito popular - o Governador Celso Ramos não

vacilou.
"Dentro do atitude que me trocei, pre��upa

�ões que as circunstâncias e o mome�t? ffz:iom se

cundários, foram afastadas do meu eSpirita, poro que

neles apenas se concentrassem, na vigília permanen
te dos dias sem noite, a d.e_fesa e fi. bem estar �a fa-

",ilia catarinense", '

Assim q'gindo, I) Goverri.ldor Celso Ramos, pa
OCOl"ltccinu..:nlos, Inercccu o aplauso do Es-

r�b�_�� ��;0l'����o_i� ,.�����_:_ '�

EM PÕRTO ALEGRE:

ne�utfi�oS fie tfi�as as nss[m�léias '�o País em Con�resso
Delegação calarinense: maior número de léses - Jango e Tancredo presentes

participar da reunlãõ. Lunardi, Fernando Vie9:<tS
A DELEGAÇÃO CATARI- e Laerte Ramos Vieira,

NENS� E AS TESES além de nôs, Q_ue a presi-
(eOllt. na 2.:1. llag.'

Logo a)lÓS a transmi.:>são do cargo e os discursos, o

titular da Pasta dc Jnterior e Justiça, Dr. Paulo 1\1

rini, foi muito cumprimentado pelos presentes. O pri
ro a abraçá-lo foi o ex-titular, conforme mostra o n

flagrante.
.

Conforme está sendo amDlamente noticiada pe
la imprensa de tôdo o país, de 25 a 30 dêste mês terá

11�:;�éraô:t�e:i���;�va�, I!�o:;r:�::í�:�s�:ir�n�:;
Parlamentar Interestadual, atualmente presidido "Pe
lo deputado Roberto de Abreu Sodré, presidente da
Assembléia Legislativa da Estado de São Paulo.

Desta formo, veremos no capital gaúcho, reu·

nidos, elementos representativos de tôdos os assem
.

bléias legislativas do país, debatendo téses sob pro
blemas dos mais importantes da conjuntura nacional.

A 9rOooslto de tão sIg-
nifiCatiVO conclave, a re-

_

portagem OUViU do presi-
dente (lo legislativo rata
rinense, depu�ado' Estiva
lee Pires, as !'.eguintes pa
lHvras: "Comungar com
parhmentares de fodos ,JS

quadrantes do pais é u�
oporlullidnde rara e vallo
!'a. Nossa delegação será
COInnO<;ta dos denuta.dos
Ivo Silveira. Sebastiao Ne
ve:.;. Evllario Nerr Caon,
Orlando Bcrtoli, Elgy(!l"(5

Respondendo
pela S. do Tra

balho

JAPÃO PEDE ANULACÃO DOS PLAN
SÔBRE BOMBA DE'50 MEGATONS
TóQUIO - O Japão entregou a Russia por i

O dI'. PaUlo Macaroni, termédio do seu embaixador em Moscou, uma n

que dla 20 assumiu aR fUn- que péde a anulação dos planos soviéticos de deto
ções Ide Secre:-ã.rlo do ln- çõo de uma bombo de 50 megatónes. Acentúa o

����r h�)j�U��I�a'g;��r�:sJ�; vêrno japonêS que os planos a respeito déssa expio
Celso Ramos para re!;}lon- produzem ansiedade no povo nipônico que não.e

der pelo expediente da Se- sidera os mesmos planos em concordãncia com o

��et�ar� d�f:���!��O d�� _H_tic_a_;p_a_d_fi_Co�fi_,m_a_d_a-,-p_,I_o_G_o_V€_,"_o_,u_,,_o_.__
.

___
no re..;pectivo titular, dr.. Va

nio Faraco.

JANGO "E TANCREDO !'JE
VES PRESENTES

A'O que se !;abe. (J COn
clave l'eUllira. mais de uma

centena de parlJ.l.m»ntnres,
e o lee:islativo l'i�h:n. o

do Rio Grande do Sul, sob
a presldéncia do deputado
Helio Carlo"U"R)""o. bí tPlll

tôlla a prOgl'amaçâo pron
ta. A no'a de destaque se
rá a presença do presiden-

te João Gouiart e do pre
mier Tancrecto Neves. en
tre 'Outra>! personalidades
que ja fomlU convidatia� a

�---_ --_._----

Inspeção na Regional de Lajes
Nesta sUa viagem pelo -Vem :.;Uai! atividades

interior, o titular da Ce- interior.
gurança Publica. Dr. J .. -""

Magalhães, realizou inspe- _

ÇãO na Delegacia Regional
de Policia da 5.a Região -

Lajes.
Foi feita um e,;tudo, na

?portuniúade, da situacao
aluaI do aParfllhamenb
policial, a fim de serem
fornecidos os 1l'."(!ios neces- 'As 15 horas do dia 23, (IAPO) terá lugar a. uUlU

sários ao perfeito fundo- segundu-felra, no ltn<!ar guração da ExpOsição de
namen�O dá Policia Civil têrreo do .edificlo d(' Ins- Trabalhos Manuais. comO

lla 5.a Região Policiai, cOp- tituto de Aposen�adoria e acontece todos os anos.

preendendo Os municlpios Pellt;õeS dos Corr:crciários, A referida Exposição,.'
de Lajes, Bom: Reth'o. Uru- I patrOCinada pelas Senho-

���,C�����a�:�íl�:u eJ��� -------- ��!' �:��l����:�õe�a:u:i�:�:
bOn Regis.

E F
bulham em Santa Catari-

ç� �����;;r�bs��v:c�h:'al�� m lorianópolis �i�io S�a P�����'��d:�� :�:�
��"�g�n�:n.x;rtlâl:sen��f! O presidente do �:;;;li��n;gél��� ��n�i��:��

t 110 Sub-Distrito do Estrel-

.-jllJ-I"--------------- S.N.C. tO'A ExpOsiÇão conStará de

PAGAMENTO AO FUNCIONALISMO.. eS��á p��;i�l�ldat�;Ç�-��;�� :��aa�s:S\����a�e e�����Se
��;.teP�r�!���r ��'si�:��� ;:d�Zi�r�S�::�S e ���:�cç��
g�n�:;:v�ç�e s�af��ãa!�o�;: !�ce����i�U�� :�Ó�' ��:��:
Panha,· de sua es-põsa, se-

sUCeSSo.

nhora Carmen Prudente,
escritora de renome e co·

--------

ordenac1ora geral da mo

blllE8.çao feminina nacio
nal de combale ao canrer.

Os ilustre,; v-isi::alltes,
nl!sta cidad.e, resolverão
probl� as da specialidade.

O convite ao Dr. Antô
nio Prudente e senhora foi
formu1i"ld'O pelfl senhora
Ina Tavares Moellmann,
presidente da ofensiva
contra o CâJ1CCl' em Santa
Catarina.
A.. senhora C.urm.e_n Pru

rI"li!'> J"tll"r\ j.l'llestt·:, l:iób["c

defes,l c �l"igl>S do tern

vd mal, pOsSlveltllent� 11a._

���,a.. ��l;Ç<i-.�'!j�;��, �' ''t�h

EXPOSiÇÃO DE TRABALHOS MANUAIS
ABRE AMANHÃ

Secretário do Tra
balho ém licença
O dr. Vania Faraco, Se

cretario do Trabalho, soli
citou licenca por oito dias
a fim 'de tratar, na quali
dade de Presidente do Par
tido Trabalhista Brasileiro
de Crlciuma, de assuntos
Iretamente ligados ao seu

parUdo. Na oportumdade
deverá, por cer' o liderar e

tomar parte ativa nas elei

ções do Sindicato dos Mi:"
nelros, apoiando a Chapa
n.1.

Outro bilhetinho:
"Senhor Diretor.
De regresso, relendo as edições ainda nào

lidas do nosso O ESTADO, topei com o resposl1l
com que me distinguiu o sr. d.eputado Sebastião
Neves.

Não repisarei' o assunto, que jã saiu di

oportunidade. ,

:0:���no�oap��;�no�· ... Li, e conferi no DI»
RIO OFICIAL, a existência de mais de quattf
milhões d.epositados no Tesouro oara a constrUr

ção do Hospital dos Servidores.
Li a fonte dessa verba, que agora é recebi

do na dura, às claros, para fins sociais, e QUI
antes era levada paro uma caixinha,
Parabens governador. Porabens dos barnabés,
Parabens das esposos dos barnabés, ParabenS
dos filhos dos bornabés,

, Parab,ns Engenheiro Gualberto. Abraçol
Sinceros e comcvidos obroças.

Agora me desculpem: bornabé nôo sabe �

crever sem pedir. Deve Sêr até por vicio. E iii
vai o pedido:

"Seu" Celso, comece logo, comece já'
hospital, que os barJ"1t'bés lhe agradecerõo colll
o que têm para agradec:er essa obro de solid..
riedade humcona - com o coração.

Senhor diretor, muito grato o

Barnabé V�ríssimo da Silvo.

.�.,
�

( /," ,77 ,'. !,?:?
t/ _--,- (
t��,· !': l'·,'�

Caça c Pesca, Imurcnsa
Oficial do Estado e CESPE.No dia de ontem foi ini

ciado o pagamento do fun-

����lismo públicO Esta-
_

Na proxima segunda fei

ra o tesouro do Estado em

seu 2.0 dia de pagamento,
estará. no expediente das
12 as 16,30 horas, pagando
os funcionarios dos Gru

pos Escolares, os Professô
rC$ de Escolas Reunidas c

Escolas Isoladas, Enciclo
pêdia de Santa Catarina,
Uf'1eneia de Ensino, Fa
culdade de Filosofia, Mc�
rcnda Escolar, Museu de
Arte Moderna, Escola Pro
fissional Feminina Jorge
Lacerda, Instituto de Edu

c:\�ão Dias Velho, Di"ctoria
do I:icM'lço {Ie Agua c F.!'igô-
1.1', l)irdl.'fh rle 1',-,,'1111;;'"
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Membros da ex

tinta (.(.(. elo
piados

Princesa 'passará
hoje pelo Rio
RIO.- 21 _ E - Em

trãnsito para Buertos Aires
passará a':r:'ünhã pelo Rio
a Princesa de Sabôia, Mar-
11Y Beatriz. filha do Ex
Rei Humberto da Itália. O

já�o Italiano nO Quai viaja
a Pt:.._lncesa Ceverá. );!er.ma
Jleeer cerca de uma hOl'a
!lO Guleã:), Olll:.e (levern

\cnegar às. B horas e 20 mi-

l!ul-o�
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O Governador CelsO Ra

mos vem de assinar porta
ria elogiando pela fideli
dade ,� espirito -público oe
dicado� na defeSa os inte
rêsses do Est"do QS me'l'

bros ida e:llltinla Coph:isão
Gentl'8.1 .Ie 'C"(>mp&�!:I- sr&.
Hi"'!lriflUe (I" Arruda Rll-

'Rubelll VllOr (li! ;Sii-
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