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Instalação da Universidade
de Santa::Catarina

Os l�'·OI't-SiWI·t<; Osvaldo Rodriguês Cabral, Luiz Oswaldo D'Acampora, Nicolau Se
verinnc de Otívetra, Emil Flygare e Pedro Mendes, Diretores de diversas Fueulüu
des li;) 1I0S,,;!. t.mverstdade, estiveram, em audiência no Palâcio da Agrollmnita.
COJU o Governador Celso Ramos, tratando de assuntos relacionados com n insta

IrH:âu ,la l!niH'rsidade de Santa Catarina. Durante a palestra, os ilustres Ilrofe'i
sures solicitaram ti. colaboração do Govênlo do Estado para, dentro do mais breve

prazo passive!, se concrenzar a instalação da Universidade, incluindo a parte TC

rercntc ã udmtntstraçãu c das diversas unidades universitârias, tendo enoont rudo
a melhor reeepttvídade lia parte do Governador Celso Rams.

Neste !Iagrante, um aspecto da visita.

0.1\1. U: 16 a. nos a
,

serviço da paz
.... Hoje o Organização das Nações Unidas (ONU) do, Rússia Sovlejic,l e Chi-

completo 16 anos do existência útil e que eficozmert- na. EI�a ') ye(:onheCmlCl1Ln
ae tem contribuícf p?ro o paz \mjv,-ê!rsol. '

..

� \ �á�b�;�i�la�tel�l·���·�I1\�;I�llr_��Embora o.crlaçoo d� O�l} remo�te, oficiofmen- uma orgnnizacãO interna-
te, o 194.5, mu�to antes. diSSO JO se cogitava de fundar cícnal em bases novas.
uma entidade Intemcctonol em moldes que lhe asse- Dai partírum O" traba-
gurossem uma eficácia e um prestigio que o fomiqe- lhos prehmínures e u 24

roda Ligo das Nações nunca teve, à Liga faltaram d� Outubr� de 1945,. ra.ti-
d�os cond�ções sem os quais é inoperante um or?a- f�e�i�r�,;a o�l�t�n��;ri�ac�7o�
nl�m:, d�dlcado a !ut� pelo po� entre os homens. G paise.� (JUe II haviam ürma;
eXlstenc�o de um orgco �xecutl�o como, no ONU, a do. surgiu a ONU no ce-
Secrercríc Geral; e o cporo, se noo de todas, pelo me- ..... " .. :,., internacional que
nos dos principais nações. então congregava 51 na-

Para a concretização da .kíin D. Ro0sevelt redigiram ções. Ao" poucos é"sc nú-
ONU muito contribulram e firmaram 2. Carta de mero uu-r-entou. outra,;
as potências do Eixo nazi- Atlântico em que repudia- nações foram ;,derindo ate
facista, as QuaÜ!. no auge Vam enêrgicamente as dou- que, atualmente. 1'0111 '1.

de Suas cOnOUbtal' lIa trinas totalítárias e mani- admÜ;são da República ""e
Africa e na Europa. �\l1lea- festaram a confiante eli- Serra LeOa (> tutal che.2.a
Çavam em l1�cado" de 1941. perança Cc oue o mundo

.. ,,'o rl,,� '>,<';o' I)� "pr_

a Grã BI'etanha e a Rús- viesse' � desfrutar lOnga tencem 1'0 chamado "Gru-

��nier�uc�:;v����� d;�'�\S��= er�e��lNr�� em Washing-
po N�:�jC::l0�:�1 mclo de um

dos Unido�, naís que sc tOn, D.C .. em 1.0 de Janei- iUt:bllh�o. (ie diferenças,
ma tinha ainda fora da II

1'0 de 1942, 26 nações alia- annnosldades a Org<tnizu-

�:a�I�a d����d/,n� ��rj� 3� das expressaram seu apôio �:� �:j�ttl1��;�õ:�br�:�;��
uma belolluve em altu mar, :�:in����iP;os D��la��;l�' do numa prOVa Que os 110--
\Vill;;ton Churchill e Frun- men!; são c<lpazes de cola-

das Nações Unidas, segul- borar nn,; CO'T' Os ouoos
da em 1943, pela Decla'_ vOluntárlamente, nu con
ção de Moscou. Esta Oe- QUista da paz c nu melho-

ei����� i?�i���:n��i�t���_ �ii�a�as suas condições deSiderúrgica

o TEM P o (Meteorológico)
(SZ1�'t<I;/f du ,fJo,letilll .. a-omeieor-noçtco, de
A . .>E1XAS NETlO. w/ià(1 tlle ti.� 23,18 tu, do

I
dia 24 de outubro 1961

�RENTE FRIA: Inicio de bloqueio da massa polar
as 22.30 hs.; PRESSAO ATMOSFÉRICA MÉDIA;'

11027,6
mb; TEMPERATURA MÉDIA: 21.8°C; UMi-'

OADE RELATIVA MÉDIA: 80%; PLUVIOSIDADE:'
25 mm�; Negativo I 1?,5 I11ms: Instavel com cnu- �vas muito esparsas ate 0,7 nuns no "Bolsão". �

- .

sala feminina) - "Sr. Co�

mh;slonado - Se nao po
des lutar conosco nao lute
contra 116s" "Sr.�. Banquei
ro" do jnco - Nossobanco
e Sul do Bruslt _ Assinem
acôrdo :-inlariai beuefícien
do seus empr�gados" "Não

seja paraeita- lute ta'.r. ....
bém',

MOVIMENTO DOS
DEMA"IS BANCOS

Banearios: greve continua se alastrando
pelo País
COntinuam surgindo no

vas adesões à greve geral
decretada por bancários
no todo c país, rmcíatmep
te nas capitais, e as-cn
{ambém pelo' interior. Em
Santa Catarina. iniciou-se
em Florianópolis o movi
menjo carcdteta dos em

pregados da agência local ---------------

,'o BanCo co Brasil, na oi-

���:sa��-���:' a����� -��; Autorizado o pagamento dos
funcionários das filiais de

���!�i C�!1����' a�:��toC:l� avanços trienais
��!�dl�O om�������, g���i�: o Governador Celso Ramos determinou
ta a di!;tribuir diàrtnenen- à Secretaria da Educacão e Cultura a inclusão

�:li�����iC�����id�d�:e i�: nas fôlhas de pagamento do mês em curso das

��:n�:va�a�ovo�s Ilim-l��:��� vantagens concedidas, através dos Avanços
dOH do Banco .t!o Brasil 'I. Trienais, ao magistério estadual.

1�!��:i�OI�g�:��a����.os �:_ Com mais esta medida, o governador
tacos. Comparecenuo esta Celso Ramos cumore o que prometera quan

����';�re:us g:�Vist�s�a��e� do candi::1ato, proporcionando ao professora

:JI�st��::�r��nto�eI��i: do catarinense melhorias de base de há muito

p,�do .com esCriVaninha c pleiteadas sem entretanto encontrar resso

��a���l:r �e e;����:��aF��= nãncia alguma nos govêrnos anteriores.
ganjzaçau, e especraimsn-
te a disciplina e ordem im- _

pri.vidas aos trabalhos.
Inúmeros cartazes, demor:s
trnndo Que apesar de tudo
impera o alto espírito.') da
classe, chamam a atençao
�:(lfi Que ali passam. Desta
camos alguns; "Este Ban
c.Q não runctonn - empre
gado:; em greve". "Esta
sida pode ser sua - de
pende ue você" sob

EM MAFRA E ITAJAI ADERIRAM EMPREGADOS DO
BANCO DO BRASIL f- MESA REDONDA PATROCINADA
PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO AMANHÃ EM FPOLIS.

O Delegado Regional �,
Tr'lbalho, Dr. MOIlCV Me,:

Quita, atendendo apêlo das
.cont. na 4,.11 pág.,

CURITIBANOS: EXEMPLO DE IlEMO
CRACIA E MATURIDADE POI.IT!(A

É digno de registro e aplauso o gesto do comis

sõo composta Pelos Srs. Deputado Altir W, de Melo,
Albino Coldebela, Afonso Dotte e Euclides Filipe, 'lI)

convidarem o Sr. Hélio Orti%, Prefeita Municiifll de

Curitibanos, paro integrar a comissõo que, no Copi
tal do Estoda, tratou, com os mais altos autoridades,
do problema energia elétrica. Esta comissõo, emborll
um de seus membros nõo comungue com os fôrças
que hoje governam o Estado, teve. como missõo precí
puo o bem estar, a prosperidade e o engrandecime�to
do Município a que pertence, encontrando o mOlor

apôio por porte. do govêrno. �

Primeiramente a comissõa reuniu-se eom o

Eng. Poulo de Fr�tâs Melro, Presidente da CEE, Dr.
Julio Zadrozny, Diretor do CELESC, Dr, Roberto Lt'I

cerda, do CELESC e o Presidente. do ELFFA, ficondo
pràticamente concretizado o velho anseio dos hobi

tantes daquela regiõo.
Após aquela reunião, os membros do Comissõo

Pró Energio Elétrica em Curitibanos, foram recebi

dos, no Palácio do Agronômico, pelo Governador Cel
so Romos, onde foram agrodecer o acolhimento que

S. Excio., vem demonstrondo Paro o solução definiti

vo dos problemas que osso10m aquelo região. O Go

vernador não escondeu sua satisfação por rever ve

lhos amigos dc Curitibanos, tendo declarado que

cumpri0 fielmente os compromissos assumidos em

proço público quondo candidato.
Está de porabens todo o povo de Curitibonos. Es_

quecidos os dissênções, trabalharam pelos superiores
interêsses do Município tonto o Sr. pr. Hélio Ortiz,
prefeito municipol pertencente .às hostes da UON,
como o Sr. Afonso Dotte, que foi seu opositor naque
le pleito e Clue Co um incansóvel lutodor pelo progreS
so de Curitibanos, É tombém louvóvel o trabalho que

vem desenvolve"ndo o dePutado Altir W, de Melo jun
to às autoridodes governamentais, não só no setor de

Energia Elétrica, como também nos outros, eR1 pról
de Curitibanos.

Campos de

J�ordão 9ftr..
cido para loca1
da Concentra
ção

RIO, 23 (V.A.l - O prc
fpito de Campos de JOr
dão {Ifercccu a sua cidade
para .sede da cOncenlracão
dos atletas orasnetros que
disPutarão a C o p ado
Mundo '?m 1962. O convite
já foi feito à CBD, rnnbora
a entidade "T.ater" lIão
tenha ainda respondido
(ju;Jlqucr decisão. Em .seu

oIício à CBD, a prefeitura
de Ca.mpos de Jordão so
licita ri in",peção da pmÇa
espol·tiva da mUnicipa!lila
de Dara possjveis ��elnos
da seleção nacional. Por
oujro lado e lembrado a::>s
dirigcntes da" CBD que o
clima de Campos de Jor
dão e muito semelhante
:\0 " Chile. contando ain
dacom ôtimas aguas I'uàl
otativas e magnesianas.

- -tO:

Noyo Tipo de Embarcacão Para
Nayegação FluYial e

.

Costeira

Será rancecto ao mar. ainda este ano, uma nova e
revotuctcná na embarcação 'rrata-sn do "Dentson",
construido nos Estados Unidos e destinado :'I nnveea

cão nos nos. nos grandes lagos e no litoral. O "Dení
sou" e um hidrofólio, tipo de embarcação equípads,
com lâminas laterais que. ao atrngtr- determinada velo
cidade. ergue o casco sobre as águas. imprimindo grun
de velocidade ao veículo. O "Denison" e construido cf"
alumhun, desloca 72 e meia toneladas, e' pode ctcseuvot
ver uma velocidade de 60 nós l (111 quilómetros, por
hora em cruzeiro. zspere-so Que. Iuturmuente, o bldro
folio, proporcione maiores ractnoactes aos sistemas de
connuucacôcs rtnvtets e costeiras. Na gravura.
concepção artística do novo tipo de emhru-cücáo,

CELSO RAMOS PATRONO DA TURMA
DE 1961

Afim de convidar o Governador Celso Ramos
paro patrono do turma de 1961, do curso de narma

listos, esteve no Palácio umo comissão de alunas do

Colégio Coração de Jesus,
Fixamos aqui um aspecto da audiêncio, quondo ero

feito o convite, tendo o Chefe do ElCecutivo agrodeci
do o homenoge.m.

"MAIS CEnO DO QUE VOCÊS
SUPÕEM ..

,

1

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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problemas bases, consiflera�
dos como de sobrc"h<int'ia
nacional. O mal ne-ta It",.
mulaeãn, reside na incill�.'i.o
dos comunistas, QUi' .di ('.�.

tão rcpresentaeto-, (leio J>rl'_
feito da Capital Pernumhn,
cana, Sr. Miguel Arfai",
Para o processo 'l:<;lú"jc,\

politico naotonar. tem »Iui_
io valor a dlvisáo e lOllllN)
slçâo destas duas filrça';, I�

se víngu rem ns dem:I"tlH'S,
llfoporcionar:1o a 1\'1'1':1)1:1:
representativa, Que Ia.u tn
(l sistema Ilurlamcnlari<';:,;1
exige.
Sem dlÍvirla, esuuuo-. ('1._

irando nu momento r":ljj,;_
la, lias bases dl'finlln',I!> ,la
nossa história potíu-a. (;1_
be ao povo brasttetro. ;''::''''11,
escolher o lado e a IIU-';l,·;t,
'las fõrc:as que dever.to 1"0

mandar os nossas 1t'-.H'w·,
como tnmbem, oane ne 1101_
\0, prever- a.-; ,'un-;"I'I.'II('I""
uest» hora. dCt·':-.il":1, l'lm ,I

imlllanfa.'iio 1101 rnuu IILU

j.:olíti('o, tia ('�t"I('r'ln " II"
ctretm.

DIREITA E ESQUERDA
o que se aürmnva ante- ln , Mauro norzcs e Alul';üo

rtormunte. sôbre a illCOIII- .'\h·('I';, no Prerr-tto l\1i::-uI,j
patibillrl.1!lc do 1)\>;riparli- Arrais 110 Recife, 110 MoY;
dnrqsmu :-c:,lotlJ'C. .tc t'm:1 mcnto famstn, soctaustae.
mnhado rte :I�rcflli:l,�;"'s, prog rcs-asta. peuccistas a

de rnccões. alas e movi- vancndos e do Grupo Com
mentos' frente ao parla, pacto do Pl'B.
mentartsmu implantado, Por outro rauo. as !ó.rt:as
parece, agora, toma vttllo a da direita c lia extrem-e 11i
bt-ruvjsão das fôrças poli- reun. C'ilariio envolvidas
ti co-ideológicas bl·:1sileira .. , pela un scente AC;AO lJl�-
Tem-se noticia, de que J\olOCRA'l'ICA PAHI.I\!'US_

nesta semana. quanrlu se TAn, que tem nos chama
estará oomemorannc o 2R," dos "conservadores", üu
aniversário da Capital de PSI>, UDN, '>L. I>RI', J'R c

Goiás, as filrç:ls politicas I·TI1. na hterúrquín ceie,

populares, pelos seus lide- stástten e no ch:una.tll "I�"
res-experhnentnis, rlrmarã" nnnousmc" c "lacertliStlW",
a chamada. "Declar:H;:1O de a sun estrutura C:li! ,i:l

Goiania", donde :;tduntl:lrá meuru.

a formação do l\IUVIl\-fE,\- O i'IIo,'imcnto Poputar xa
TO J'OPULAR NACIO:oo<,\- t'ionalisla 011 Frente de
J.,JSTA. Esta fôrça, atê age- Emancipação Nacl'lI1alista,
rn, tem as suas bases no se- tenta englobar as ee-rcotes
tor Ilrogrcs�1 ta do Congrc� de esquerda. nara COII,"

so, ou seja, na Frente Par- gllir nne préxtmas t'!ei"iíes
lamentar Nactonatísta, IIOS de 62, um btnco 1101 CI"Illv
Oovernnncres Leonel Urizo- ,resso, que dê imJlulo;o ans

A CÔR

�
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e'i�:ji
marca a personalidade da mulher do Sul

o atual problema de ...
(Cont. da 8.'\ pág.j

dignllm ru'zer ao n.JSSo E�

tudo envtnmo-Ihes as nos

sas mais cordiais S:.1U':8-
cõe-. com votos rle uma

f'oliz e-qadn no seio 1.)

n-sso povo, }iimples, :I':1S

de tl'a,iições hl'.�pital(!irus
e de trn bnlho produti\',).
Conhecerão vossa,.; excé

rõ» elas aspêcto.': fís:cos que

distinguem é'. nossa tel"�a,
corno lerãO oportuni iade
de :Inà!izar struaoôes que
integram a nossa econo

mia e OUe n·" prOJetnm
;lIirm·,ti\"·lllente no cena
rio nociona!, Pesaros, e

dissO e"ta!TlOS Con,;cientes,
de certo modo, considera·
tla� e mantida,; as corre"

pondentes l)rOpOrçõe,; Oe
árpa e homem-pr;'ldução,
na nrónl"ia ('CrUOmi;l nu

cion1il. uar:l cuias melho
des índice;;: cte prodctivida
de nrrcuramOs contribuir
na -medido �:1 capncldade
de nO!li'a gente. Consegui
n'os, ('.e uma �arte, fr

mar conceito e impôr con

sic1eraçà:) a'l';tvés de um

respeitável 'p:lrcue indus

trial, cuia (livpr�iflcaçao e

bóa (]i"tribuição c('Jl.<;egui
l·a:.11 chamar a atenção do

l)aJS j):Ha Íl Ilef}�!(>n;l Sapla
Catarina. De outra pl·Jlte,
flrma-se a economia cata
rinense sôbre a ;;Ua tam
bém diversificadn ntivid;lde
<lerlcol'l. com b<'ll>:! na po
ljCUitUI3., ,Ie�envolvi(h na

pequena nroprie(ladc, e

d"",('l!vo!vimentO rc�uhlr
da pecuária, Analb:al'ao.
�:)is, VOsSa... excelencia'l.
:r�-!O>i o" aspéctos positivos
di�nos de nota. Mas, Im

põem-se Que nâo oculte
mo)': ::>.s nossa..: mazelas.
Devem vossas excelência);
conhecer-nos com:) sQ'T!os
e n oue somos. Brasilelr ...s
dos mais diver;;o:'l qundran
tes e repre;;en1;lndo, po
ri�so, mesmo, no melhor
cstágio, o pen"amento da

própria Nnclio, convêm
Que c':Jnhl'cal11 tnmbém
VO."sn.� excelêJle as ao I."C-

110" um d().� falore<.; n�n
tivos de nus�a economia.

Referimo-no;.; à sltuaçàO
do trigo ca!;II'inense. que,

vêr, representa

não só ro;» »centivc. co

mo rnes I o vergnnhoso na

conn�urncão oconômir-a rio
Estado. prIncIpalmente pe-
1'1 nuc r-epresenta em rlcs
l'l"édito doe ór!!;ào� publico.�
e final ctcsevnmuto aos pe
qucnos ag-!li::ultoreSJ, cue
lutam no scfõ)" Il'itieo) ..
r-m n-ivs- inleior. Fôrças
int'xpllcft\'cis tem coníu
melo contra o oeoueno :::i
ttcuncr. .runt-, a esta ex

Poslt;';;o nnev. mos cópia de
carta rrue nos endl>l'eçou o

!':f. A\'elino de Bona. Pre
fcll') Co Municipio de Sâo
Miguel D·Oel':le. correspOn-
d{'lIda alrnvcs da qual
vo"sas e;';cclcncia� tcm
OpoJ'tunidade de verificar
que. até êsle momen�o, OS
pcqueno� trlticultore.�' do
Opste Cat:lrinese ainda não
obtive:'<lm pagamento de
f\Ua produrão da safra
pa):�ada, qm!lld�1 nOVa co
lhe!!a já se encontra bem
próxima, E. o ,ue é -:uais
({l'ave. O trigo depositado
h:i CHla�e 11m ano. por de
:ermlnaçào '�e um órgao
g.?\,Cl'lli:1ment;tl. instituido
pcl oMinlstédo rla AgriCl1l-

tum encontra-se totnr-
mente det('t"lorado com
Perca OUI'.sc '.'1ta! dn p1"n
duto. �cm- ar.rve prejuizo
para n pconomla rcgton 'li
e mesri10 nncinnnl. 'f'lllla'
mos, ou.rossírn, a líbor
darle ele Juntar li estn ex

pOs'çãr uma amostra (lo

tl'igo e.-;tocado. de ruo-to
que, aO lado fhs lIspeel n�
�ositiv();;:. vossa; exeelcn
ctas tenha r; opnrjunic!.1r!"
de analisar também um

dos fat'res !'tle inflUem
neg,'tivamente em no�sa

economIa· 'fendo. pni",
ap,e"�!l,ado um problem'l.
que c ,Ie ')relem nacIonal,
confi;l!no" em oue V",;saS

excelência" cão de I"vá-lu
em el"v,HI::! conta. trans
mitind,,-o a {lU em de (11-
rei to. com a :\lla influ;'n
cia r:ue lhe� recnnhr>re,
mos, na ouali1:1de dc I:"�i
t'ITOS repre-sentnntc" rb
mais acolhida opinião pú
blira 'h N'lrã'l. R:.'Ilovan
do-lh"s os vot.Js de feliz
e"tadn entre nó". apr('srn
tamo-Ihe!'\ ;1 ('e ri "1.11 dc
no�"n di�_intH () e!rV:HIn.

crlnsi,le!'nçno,

"

Baton Instant Colar de

COTY
agora em nôvo estôjo automático

Primeira Dama do...CONTRATO DE CASAMENTO

Com a prendado senhor inno Nêuso Silvo, esti

mado filho do Sr, Tenente Raul Tito do Silva ''= SUi)

Exma. espôsa, Dono Mario Eufrasio do Silvo, contra
tou casamento o estimado sr. Luiz Fernando do Co�

ta, sargento musico do Polícia Militar do Estado.
Aos noivos e seus dignos genitores os nOSSGS

felicitações.

0:1110111, David Fontes, EJi

seu Di Bernardi. Maria
Bastos 00 r es. Odilon Viei
ra, Ilcl.H HOeschel, Nereu
COI'l'éa () Mari:\ Marta
Gualberto,
COM1i3SÁO DE HONRA DA
CAMPANHA FINANCEIRA
Governador Cebo Ra-

mo,.;, Fdith Gama Rnmos.
Dom JOarl\1im D(lll1in'�ues

::� g::��;;:: ����I��aP�f:!�
Pedro,,;!, Estlv,t1l't Pire"
Natalina Stotet'au. Ivo
Guilhon Perell';l dc Melo,
Atilin Tolenlino da Ro!'a.
Antonio de Lal'a Riba�,
Oswaldo Machado e M.<l.r

cela M:lia,
..

PATRONOS
Geraldo \Vetze.. Julio

Zadrosni. Decler Schimi ,t,
Augusto Brd!ola, Carlos
Renaux, FrancisCO Ca:ão,
Valeria G:)mcs, Luiz 8a

tjsLtotl. Tito Slanchini.
WHltcr Meyer, Anton!;)
Gallotti, Walter \Volfgang
Von Suetwer. Oswaido
Dor!l\, Sarjo Hans V�'ln
"Vanghelnn e Silvio Pinto
da Luz.

(Cont. da 8.R pág.)
sH rh Luz; L('�ionárjo�:
Maria L(':Jn!r!"t Vieira, M't,
dre Olm!'!. L(·t:;ll"o Baqolf)
meu, Dalvu P;llm dn Luz,

Mario Olinç'el'. Milrieta

�����. Me��l�,\' E:\r:;�\�ha;;��
Jo"o. lima \Venrih·'u-; .... '1.
Amilr:u' Cherem. Mn!'ia

ANIVERSARIQS:
menino RUI BRITO

E'com satisfaçõo que registron')os no doto de i,úre
mais um aniversário natalício do. menino Rui Brite,.
filho de Célio Brito e de suo exmo, eSPôsa sra, Dçlib
Brito. Ao Rui e seus genitores os felicitações de "O
ESTADO".

DIA DO COMERCIÁIUO: JOGOS
CELSO RAMOS: PLENO EXIJO

NA VIAGEM
/nt/(?t'7.<'1l�_-:'i,r'\1 \/ ..

, ...... J 11: '. II

Si :.. � �_.'1 Ji ,}
i� i

OS"ALDO MELO

A HORA DO DESPERTADOR Iniciou-se a semana

(ontem) na Râdlo Guarujli.. com o programa anclosa

mente esperado pelo grande público florianopolitano;
qual seja o I'f'servado â "HORA DO DESPER'fADOR".
que tem como loculor e Pl'odutor, e cOI�hecido radialis

ta sr. DAKIR POLIDORO. O alegre programa está sendo

sintonizado em 49 mts. 5.975 klcs onda curta e 1.420 klcs

onda média. A respeito reccbemos sabado á tarde, a se·

guinte cal'ta para cuja publicidade com prazer. abri

mos espaço nesta coll1na
Jorn. Osvaldo Melo: "Cumpro O indeclinavel devC1'

de, nn qualidade de produtor e apresentador do Progra
ma dA Hora do Despertador". levar ao vosso conheci
mento Que a partir de 23 do corrente, estarei levando
aos receptores dos lares catarinenses e brasileiros, este

ultiJ c alegre programa, pelas ondas amiga da RADIO
GUARUJA de Florlanôpolls, que poderá ser sintonizada

em 49 mts, 5.975 klcs. onda curta e 1.420 klcs. onda mé

dia.

No ensejo que se me oferece. quero agradecer e es

pero continuar a mereccl' a vossa preferência dispensa
da a "A Hora do Despertador" durannte esses cinco anos

de sua existências,
Valho-me da oportunltlade para reiterar os meus

protestos de estima e elevada conslderaçâo. Dakir Poli
doro,

ESTRADA LAJES-FLORIANóPOLIS A noticia publica
da pOl' esta folha, sábado, 21 do corrente sõbre a cons

trução de trecho Lajes-Florianópolis, da BR-36. dizen
do-nos que aqueles trabalhos prosseguem em ritmo acc

lerado, referentes a de terraplanagem, bem como achar

se em plena atividade uma "Turma-de Campo", sediada

em Palhoça, entregue a estudos para inicio dos traba
lhos partindo de Florianópolis para Lajes, foi noticia
das melhores que poderíamos receber de fim de semana.

O 2° Batalhão RodovlariO, dispõe presentemente, de
mordena maquiná ria, além de apresentar um grande e

compensador rendimento de trabalho.
Para que esse importantíssimo trabalho que ligará

Florianópolis. a Lajes, rasgando novas vias de comuni

cações e estabelecendo encontros de estradas com zona,�

ricas e produtoras do Estado, prossiga de fato scm pa
rar. é necessário que não venha a faltar o principal, a

boa vontade, a compreensão exata das autoridades com

petentes, no sentido de prever as obras com os indis

pensavels recursos ot'çamentários, ja atribuidos a essa

indispensavcl promoçâo a bem do progresso de nossa

terra

11: a est.rada da produção. o caminho certo para nos

sa libertação econômica, imporlantissima sob todos os

aspéctos em cujos angulos se apresente.
Que a ligação, pois. da estrada �ajes-Florianópolls

não encontre entraves, ficando concluida no menor es

paço de tempo.
Caf ari1wn,�c�. ÜabalbC!1lo.'i por todos os m('io.� .a

so alcance para ..
a rea,lj�a(,l:kt dcfilúlív

i�����, Ó 1'1?§�0,·, ��':'�"'ii:'1;í'�.;,rStifi;

SR. DORALECIO SOARES

Transcorreu na data de ontem mais um natalicio

do nosso prezado amigo Sr. Dorah�cio Soares. alto fun

cionaria da Imprensa Oficial do Estado.

Oanlversarlollte, pessôa muito destacada em os nos

sos meios sociais,

Ao sr, Doraléc!o os nossos slnccros votos de perenes

felicidades.

FIERAM ANOS NA DATA DE ONTEM:
Sra. Dulcema Cardoso
Sra. Maria Luci Schaeffer Lehll1khul
Sra, Ester Souza

Sr. Walmor Borges de Aguiar
Sr, Dlogenes E. da Silva Sr, Hildebrando Vaz

Sr. Celso Morclm mA DO
MÁRIO.

Sr. Celso Moreira
Sr, I1demar Farias Diniz

FAZEM ANOS HOJE:

Conpleta hojc mais um natalícfo, o garoto Gustavo

Walc!a Rayc)le, filho do nosso copetente Linotipista. Sr.

Dagoberto Walda Rayche, e de D. Lindaura Souza Ray
chc.

Ao Gustavo e seus gcnitores, as felieitacães de "O

ESTADO".

Sr. Henl Freitas
Menino Adalberto José Campelli
Sra. Martinho Callado Junior

Sra. Maria do Rosário de Oliveira
Sra. Vicêncla Neves Tôres

Sra. Carmelina. Souza

Sra, Matilde_ Sa.ntl
Sra, Candida Neves Pires Cunha
Sra. Laura CQ.ITiço de Oliveira
Sra. Ocione Silva
Srta. Ligio dos Santos
Sr. Orlando Fenclra de Mello
Sr. Arl KarC\cc
Sr. Eugênio Vlchettl Filho
Sr. Hamilton Pinto Stocco
Sr. Waldemar FornerOlli

Sr, Douglas Gl'ozewz
Sr. Carlos Grassenfcrth

EMPRÊSA DE TURISMO BALNEÁRIO
CANASVIEIRA LIDA.

Não tendo sido possivel, devido ao mau tempo, a

realização da reunião desta Empreza, convocada para o

dia 21 no prêdio do Hotel Balneari, em Canasvleira e.

havendo necessidade de solução Imediata de diversos as

suntos de interêsse da mesma, convidamo� aos Snrs.

quotistas, para a I'eunião em segunda. convocação a rca

Ilzar-se no dia 26 do corrente mês, as 19 horas, na séde
ela Associac;ão Comercial. sita a ma Trajano nO 14. altos.

Não havendo n.úmero legal para a reallzacáo da

reunião, sera a mesma realizada as 19 1/2 horas do mes

mo dia em terceira. convocação com o minimo de cinco

quotistas, conforme determina. o � 40 do Art, 80 do Con

l'iJto Social

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Argentina repele
acusações sovié·

ticas
BUENOS AlRrS _ 21

- UPI _ o GnVêl'110 ar

(!f'lljin<1 reocliu <l� aCu�a

ções do Govêmo i'oviétÍl'').
«t_ oue a.� autoridaCle" Ar-

gentinas Se manj,:m im-
pas>\lvri" liiflntc d(' aLa-
QUI-R (',)Il1('tiuos por gl'UPOs
dü lllanlfc::;tan Cs rontra a

rmb:lixfl.l!a l'lISSa, nb;!a
{'apitaI. O G,!V{'rll(/ arg'en
tino r',>rlara illndmis�lveis
fi,.; tt,rm�JS ela !lota Rovleti

c'a, r'u(> 1l('\Jsuva u Governo

24/1011%1

"penas aparentemente 1',

sociali:.::ação é melhor. ma!:

na verdnde solapa a Me
dicina tradicional. Sômen,
te a livre concorrência l�
�a o médico a se esmerar

no seu trabalho. no cuida
do de seus doentes, com

benefiCios gerais â Medi
cin,\ e il püpulação·'. con

duiu o Dr. Favero, confor
me pUblicação (cita nQ

Jul'llal do Comercio de 12

(,orrente c oriunda da su-

CURSO DE SERViÇO SOCIAL DE
(ASO U1CERRADO

ES(')'f'lIe �. n. (',,"!lu;
Fai Cl1('enado dIa 21 iI:>'

,10,�O hr,r.,\,q, na Farulr\:vll'c
djl 'Sf'rvko �(lM:t1 (\t, �:,\,

t,}l Cttal'irl:l. C) hln�,) ill

[('I"t"O rll' S"l"vl\lo �orhJ
dr- Cn�"� "'," '-\'.1" St''lll.)
I-,lnisl"f\do pc-l:\ IlH'
AssisH'lt�c yJ..;.al Nadir

Kfouri. rhefe <lo Depttrt.l
mellto df' Serviço Soda I d:\

tZI��::�. �ra�I���I�\ú��;'aA�S�:.
Sf'I'\'lço S')' 'Ial d(' Casos.
dn FaCuldadi' Paull�!.l.

Após se-ls di:1s int('ll';\-

1J1t:ule- (,[1l�).'Ilr, 1.-':\ IVI --,'II

nobre mister, de transmi
tir seus profundos conhe

tdmentos, (! expericllCi:ls
práticas. que !nult'l con

Il'ibull,;un p:1rn o nosso a

" '�rff'içoa� pe:-,soul c

�rofi.�siomll lona Nad:r,
,iJml)!'�U 4._:?iiM'I.lssüo, a

missão pina '1llal foi con
vidada, chamada, sem na

da deixru' a desejar. peJ,l
maneira categórlra e illl

pre8sion�nte com que �

bordava seus temas Os
",V!adêmICo�" '

que encon

traram em Dona Nadlr, nã,)
apenas uma autoridade em

Serviço Sorlal de Cam!!,
mas tambêm uma amiga,
prestaram-lhe uma sim
ples, porém singela home

nagem na Blblhíteca de
sua Faculdade tendo usa
do da palavra Iniclarmen�e,

a sl'k\. Isabel Luz, P"csi
t!('nte do Centro Acadêllli

('o Pio XII, que em b1':

IIhanll' :\!o,'tlt:âO; difll:le da

11!f'gTia dos seu)'; colegas
u('adêmil'os, em terem tido

11 oporLllnid:'Hlc de ampli�
rem SCtl8 o.::onll('cllllent{).�,

'1., .i ccndldos da ilustrp
n1(.str:l� Em seguida USOII

da pJ.lana a ilu)';tre hú

"'(!nagcada, q, .... , em mag
/ •• (I imprc ,.0, agrad<:
('('li a signlfkat-Iva Illanl'

fl'stação d(! gratidão do!;

li" adémi(,o)';, !\�li(![ltf'_ndo,
"IIC outl'OS rurROS. COlllu
e.�te. (!l'\'\'li;,m SI'" ine:l!il.t-

dos, Finalmt1:"e d:md,) p<.!r
f'ncelTada a home:ngen-.. fi

:"l'ndémk'l. Stella j_�hl.n" P

de Souza. fez cnLr.:::n dé!

UJll belis:,ll'lO pres::!r.rc, a

t!ue!n que' soube re:ti'hIT,:�

Ivum:prir sua mlss.",o! E::

tavam presentes a :"d'c.l-

tia homen:-:gem, al,;r.: ;1;:1

lira. Dll'cto\'a Mae:\,',) 01m3

Aquino C"-sses. ur"f,,:.;,-,<.:-
res, As;,istente,� �_'fW�·,j:.i
como .:w:.bém Rcvd,-l

Madre p:,c'.jncial {llle
na ocasi5.o esta vu p:u-
r.agelll pur esta C�l,��(j!· '!\

In!Signe m(,,o.'..ra. ('_' 1p.J.U
sos dos ae:' :I(.n' ieo,> ))01 i �

realn!ente 111!la !'-';M,,�"rüe

Social na V�; jurlt:;la f:ceç
(.uo da paliHD...

Felll;ldadf� O. \·:-'.c.ir!

NOTA DO CABINETE DO PREFEITO
o Prefeito Osvaldo M1-

chado rec(!beu do Presi
dente da Comissão dos II
Jogos Abertos de Santa
Catarina, o scgulnt-e l'adio_

grnma: - "Em nome co

missão organizadom Se

gU!l<lo Jogo,� Aberto,� Ran-

ta Catarina vg realizados
essa Capital vg agradeco
sensibilizado colaboração
expontãnea ilustre allligo
vg contl'ibuiu exito aludido
certame pt Waldemar Sal_
les - Presidente".

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

II

Consórcio TAC - (rUlelro do Sul:
-

VANTAGENS QPE SO' A NOS�A _
LINHA CONVAffi LHE OFERECE: :

•
-

11 _ DIreto Florhmópolls/S'io l'qnto/nto'
•

2) _ Che�ada tem f!'tO Paulo fts lO,Ir. horas. I'm (lpl'rH\� f
RO mll1llto,� de voo: •

3) _ Che�fl.dn. il,� 12,01) hnr<li'! n1 mo (Al'rnpnrt'l �flnto�.

"ESTA!; AS RAZÕES DF. SER A

PREFERIDA DO PUBLICO

Promo\'ido pe!-t R,�(,io
Nereu Ramos, realizou-se
sábado úl' Imo. na -cidade
de Blumenau !,',;mele Con
curso de Robusl.C7 Infan
til.
Cento e trlnt� L'OnCO!',

rentes foram inscritos, A

P0S l'igorosa seleção mé
c] efi fomm l.:':jl.sslJllbl.dOS
,'inte c cinco finnlh;Las.
Uma Co!nissào jlllg:flCio

res int.cgrad" pelas senho-
1'a.<; Adelaide BU"'r\;,�'· Nk,�
p,v!la, Renale Fl'€i:irll(;l,
e1outores Vinici\l� clr; QJi
velra, Tclmo P'·,·eÍ" I. A
fonso B:\.lsi,'li, vel"('a;:]or
Abel Avila dos Santo;;, e

jornalista Xavi"\" ".�c'.jll)cu
entre os finalint('�, (j� {'in
('o cla�"ificados ('�1� ,'ati:.t,
um dos �rupo� qu" �(! 1')1'
llIar:'tIll.

Pl'imciJ'O grupo _ Cl'i:m
nas dc 6 mcs>:!,; :\ 1 ,)no,
P: imciro lugal' ,- menir:,1
M:\ria Odldin Si�ll1ann. '34
ponLco" 1.0 lugar _ !lW";
no -* �\el Pn.'ll'l n(.,"('"
74 1)011;0:>. 2," 11;,!ar ._ La�i-

ro C-'ermano Krl!�'('l·. f;7

pnntos e 3,0 lu,<:ar ._ Nllrlc
Teixeira de Me'.'J J�mlUl',
67 pontos,

Crianças de J .l <; ann:

{)i(iI/fI (1<" Smllrl corarn.o

•..• com faixa bronca
_ maior. di5tinção para seu carro,

oAtJto pneu de classe

para o se� carro!

o moderno e revolucionório desenho do
bando de rodagem do novo DUNlOP proporciono
maior aderência 00 solo, seja nos curvos mais

techados ou nos freiodcs mais róp,das.
em qualquer tipo de estrada. sob solou chuva,

MClKimo quilometragem, garantido pelo
composto especial de boncchcs selecionados

com que é construído sua bando de

rodagem, Suo flexibilidade oferece maior ccnrôrto,
através de um rode- macio e silencioso,

A MARCA DO BOM PNEU!

dn H6·36

Ntrttciárin daDqencia Itàli�
f'ntr(''l"a das condcenrar;6es
nns 24 nOVQ,5 "Cavu!heiro"
do Trabalho" por êl€ eOI1-

('pdlda!> no dia 2 de iu"ho
úl'imn. t-lê�se ato, o Minis
tro da Indústria, depuiaqo
Colombo, depois fie re('o';"
dnr a dlenificante ('olabo
railão enL!'e cirifl'e-ntes e

0I)('I':'I\·Ir,5. no àmbito d"s
(I""'ronil'ar"';!'; a O\H> 1"\p.1'+r'l
""'Y'I o.� novQs 'cava!heir03,
dl'�lnl"Ou fllle: "Pel'manE'

('('Dl ainda dois problE'mas'
uma mais lar!!"a partlelpa
("ão dos operários na f'rf><l

("en+e a\lmento dos resl:;
tactos E' uma mais hnrmô
nir:). cli!'tI'ibuir;ão d(l d{'s('n
vol"imenlo de tôdas ::1..'1

)"(,�ii",� da Itália: p�oblp-
1":'; a respeito dos quais
d('v("Tl �er aferida� a ('n

r",.\cla<le e a audlÍ.cia dos
f'p'prepnrledores... sobretudo
ons ma1s ,jo,'ens",

Paisagem Sonora
ORIVI\LDO DQS SANTOS

AJUDE- A OFENSIVA CONTRA O CANCER.

ROTEIRO

1 _ RelmtJdo Calheiros está na praça através a ('w

tloueta do caramujo, onde gravou o L. P. EM TUDO E

XISTE O AMOR.
2 _ O h:\.rplsta Minervino levou à ,cêra uma selel'!Íl.O

de músicas Internacionais e que agora é distrtbulda ao

romérclo fonográfico por intermédio da RGE FESTA

RITMOS POPULARES é o titulo dos 12 polegadas. cujas
melodias são executadas em harpa clássica. portanto de

alcance sonoro amplo. O L. P. além de outras oferece as

seguintes composições: O Sole Mio, Pret.pnd, Ela. Adlos
MuchachoS, Upa.. Upa. Tambêm incluida está a beli'lw

sim a Pájaro Campena. indispensável em recital de qual
Quer tocados de harpa.

3 - João Maria. Tudela, cantor de Mor;amblque. gro.w
vou no Brasil um L. P., que sera lall(;ado pela Phlllps,

4 - Têm grande esperança na gravação da Orques
tra Billy Vaughn os mentores da RGE, distrIbuidora dos
discos do ótimo conjunto instrumentaL' A melodia. pro
duzida pela DOT. isto é, gravada pela etiqueta norte-a.

merlcana, é de autoria de Heino Gaze e sustenta o no

me de "Berlin Melody" (Melodia De Berlim),

5 - MOODY RIVER. titulo de uma das faixas e tam
bém do dl�eo, é o mais fresco microssulco do Pat Boon
da DOT, O bom cantor de Tio Sam interpreta The Gre
at Pretender (O Grande Presunçoso). Blue Moon (Lu

Azul1, Carlna. Corina. concluindo o volume com uma sé
rle de outras melodias arranjadas tôdas por MUto Ro

gers.

6 - O "bola-branca" Anisio Silva dev('rá gravar um

L. P. com a Orquestra Mantovo.ni, em Londres.

7 - The 20 th Century Fax StrIngs em temas mu

slcais de filmes e de televisão eis o que se nos oferece o

33 1(3 rpm. OS GRANDES SUCESSOS DO CINEMA EM
DESFILE, ela marca 20th Century Fax, Os trechos mu
slcals internacionalmente famosos de "O Alamo", "Se
Meu Apartamento Falasse", "Nunca Aos Domingos" etc
r:on.�tltuem todo o recente lançan�ento no Brasil da
RGE

1.0 lugar - illFnt':':: 1'ap..a
Regina de Souza, 67 jl8'O
tos. l.0 lugar - ntenin:l
'J(1)erto OuilheI1u': PI�,U
Cipriano, 76 U0flt(l1 :;: o

lugar _ Enio �:;:)� .. t,j í.1IJ
vanella. 3,0 lugar _. Sérgi:J
ILuiz Custódio, 61:1 pontos.
A iniciativa da €1ill.�sfor:'

ZZYT 42 alcuncOll exlto
absoluto. Foi a )),'i!i.'!'lra.
promoção do Depal'b)�1,:I1-
to especializaclo 1<'. ,.mti$
sara, depal'tamento rS�t',
agot'� cont.l.lndo 00'1' a tI\>. ...
(I (-r:;ão do jOi'nalii:ib Jnll
MeirinhO (! que i('{n pro
g'J'amado uma séri" rle reu

lizações de gmnde rele",),
manL(!nclo o prestigio d:\.
nielio Nereu Ramo ... , r(lmo
emÍ1,sora lider das grande,�
iniciativas em Santa Ca
tarina.

PREFEITURA no MUN1CIPIO DE
FLORIANÓPOLIS

A Prefeitura Municipal de
FloJ'[fmópn\is comunica aos

Intcr('s.�ado.� que nceHa
pl'OJ)ost:ts pam empreita
da ele mito dI' obJ'a rte
pedreiro c carpinteiro, a

fim ele reformar o Mel'c�
elo PúlJIl('o MunicIpal.
Malol'l's Inform:\.c;ões se

râo prestí\daS no Departa-

menta de Engenharia. U!'
banlsmo e ServiÇ<l Social
Rttl'al da Prefeitura,
Prazo pam entrcga dt\s

propostas: Dia 5 de N{�
'vembJ'O ele 1961.

Florlnnópolls, 20 ele Ow
tubro de Hl61.
JO(/O Nave{jan-!es

Dir, ,Adm.

Aumentam os Depósitos Particulares
Na Alemanha Ocidental

BONN DF)

'1'n� de;l:}";tanll'� da Re
públif'a Ferl!'r:)1 da Ale
nt:ll,hn e('onomlzarAm, em

I,iuJlho ':l!J.<;"adro, 43,8'� a

:1' .,is r!O f''1e no mesmo
mê� ele 10110. Os d"''''ry<;ltos
de econominfl nas CaiXaS
E(""T'j.ro.j ..... " na R. FI"el'ql
p pm '""rI(., -,11.,..".,tara1Y\
cpr"a rle 279 mllhõe� de
mflrCOfl sendo (1lJe. deste

total, 258 milhões cle mar

('."s corre�"opdiam II eco

nomias individuais,
Nma el�v.!lção mens'll

tão acentuaco não se re

p:i!'trava - !'(''!lIndo in

fon_rpa A As<;ociação da!:
Caixa" EcOnômica" em Bo
nn - hã 'mui'') tempO. a
pes"r do .. ··""cente numen

to do" Salários,

INFORMATlVO DO ClUBE DE
DIRETORES LOJISTAS

o ClJlh� dI' : ,",·(·lr,:. �

Lf)lI�''\s rle FlorlAlIrí\)oj\,',
utrfl"'-\� ri" �(>1I� 1\�,""r;pd')",
0hi('Uvanrln pl·(',�t .. ,· 1It1':l,

hf'1l1 ...nn"'''m fiO DT ,\ rJo
rOMfi'RrTA'qTO. OI'O\Il{i1r-:"\
n'\ rl'l1nlnn-�lmôco r1� 0111-

ximn din. 30. um \l'\pe ri ..

("onfrateml'!'flcão ôO
tonl'ão "arle con1pr;-i:'!r',)s
(f'f"pef'ia'lmellte cOl:vjf\:ld(;"
no programa ron�tilrã() I\S

seguintes CC1'lmônl'\<;:

a) Sa\lcla�no ao,; "omN

c-Iárlos feita por 1'!"{nI'nlo
rln ('l(\!)e, Jlndlcarll1 p,�lo
PI('sldenl.c,
h) R('I':\ facultada ri pa

laVl'a a qlln\(lllrl' -\.��o:'h
(lo (11)1' cl(':-,rjr tnmb�1U 110-
ll1('na�rm,
(') Ao lpl'mino, !):-r,('��

"al'�!;c-á :'. di.�trlbllh:f>o) r!('

pr(')';cnt,es pelas nrm�s >l�w

saciadas diretamente
l'I'IlS flln('lonãrios '\ srr("',l

homenagearlos. Po"t,,)1'im
rnpnte. promover-se ,6. \)

,�orjeio de 11m prêmin (,ll-

1"e os comereiárlos OT?

sentes,

Dr. Ayrloo "Ramalho
CLtNICA DE CR1.4NCAS
Consulta"� Pela ma:. 'lã

com hora marcada .

;. tI!.ri':� ons 15.30 is 17,.3(1
hOr:lS
CnT'<'Ii!t(:t1o= Rua. N'unt"s

""arhadO, 7 _ ln nndar _

:f'!l'fonl:" 27116.
P,('slàpn�la: Rua P·.dN

R,nma, ';3 _ 'T'.'l __f"ne 27M

1�1) qll('ro um" !)ic'irlrta! Nr'lO POS!;O, l!: caro. �
RA1Nll" DAS BICIC'LF.1'AS LilI' Off'I-rrC por pr('Q.�' �,
PAPAr NOF.L - Telel'one 31:17 - Rna: Comelhelró Ma..

tl'�, �4.'

ANIVERSARIO DA NO

M1õ'Ar:,l.O DO CARDEAL
RUFFINI _ Palermo (n-

p-êncla Itália) - Por oca- Herl1êncla _ Alamooa
sião do transcurso do 16.0
�nlversâTio da nomea<;ão
do Cardeal RnWni, para
Ar�ebi!;]lo de Pale\'mo, fei

rl'nllzadn na catedral da

Quela cidade, uma Missa

s ..lenc com assistên.::ia
pontificaI do homenagen.-
rlo, A solenidade que í(li - --------

nrlrlnda por Mons, Stincl), i PNEU e Camarns de I
r�,tl"f'r!1m pres�nLes o Cf\.- 1. ('J1HlJinn{'!('. �n nllN[,()p!
l�íl.(ilo: l(II1:1 1f'\)\'(·scntar:'i.'1 I R:linlL) ('b.< Ri('i('I!":b, I

���:r�('��:gi�ll�l��S ���I��;;�}:� -1 �q�,: CO�s_�lheiro M�tm,
'

",,>1,.•.. '. ' •...,�..,.� .... " •.

Pites

COME:MORADA A DATA
DA DESCOBERTA DA
AMI];'RICA - Rama (A-
rêncln lt:'tlla) _ O Minis
tro das Re!ar;ões Exterio
re-s, deputado Antonio Seg
!li. por ocasião dn passa
rcm da dnta da descoberta
da Amêricn, ofereceu em

Villa Madama, um almo('r,
em hom('nngem aos em

baixadol'es dos Países A

mericanos, e da Espanha
e Portu�nl, ParUcipflrnm do

almoço além dos hqmena
r.�ados, os Ministros Pelld,
TIl):;;co, Colombo. Martim!
li. Jervollno. o senador M,�

(11('1, pre!llelentr da comir.
S;'i0 de J"01açõcS cxteriol"l's
do Senado: o deputado

BeLtlol, que exerce Identi

CfUi [unções na Câmara dos

Deputados. o Juiz Ambro

sini, lepresentando a COl'

Le Cons�,ltuclonai; o depl1-
tado Zarzlnl; o secretário

reral do MinistériO do Ex

terior, em)mixad0r Catta
nca: os direto!'es �erais.
embaixadores Fornari, Or

tona, Borga, e Del Bnlzo; o

presidente do I.R.I. prof.
PetriJII e os ministros pie-

Oportuna Tomada de POSi(ãO
De �ão Pau�? I

nos che- men� precísa ser respeite- cu�'sal de São Paulo. com didatura à 'preSidência da

���'\s, ��I� �;a:;rt��tca�s.:.:; ��remdt:g����o�n�� cl\11��� da��<;�lec��f(>J"énCla do Prof. �ere{:��:â:d�a�:z v!�n�r����
t�t\\en� magllillt'as exares- de crença, na conquista (I", Plaminío suvero está des- formar-se em conjortadorn

soe�i c o sonumcnto dcmu, seu aUmento, sem o Que tmadu a marcar o lniot.r realidade, Quer o rr. cnr-

l'l'nI.(.'�I. a.reagir c.ontr:t nuo pode haver Medicina de uma nova época para valho Pinto que o_e.!r:nr�e

;�������t� n�����i��J��l�� q�;� �u���cn;�'s����is��odi��<, n(��: :e������!��'n��l é��)s:j� ���:. �r���sd: s:P�iv����lg!I��
;;�:IO j�\OI�I�Ca�����,\Çà�n;�: �e�ri�����n�io�������o� i�:�� �;�e!e�o:all���Ut��oc��n� i�� �����o �e�'e j�!��t���a b��=
Vida Social de certas povos bre-so o mécttco de que nã'_l gra no exercício de um.i süctrn: um provictenci!1.:
ela terru. os [jnais nno <e hã dcencns e sim doont.es: prortssão que difere de tô- recurso para desenvolver-

l'Ol�trntl(m r-m te-In :;OPlO nsstm precisa Iovar em das as outras. por ser, em lhe a higtdez, concomttan-
1I()11II:\ (le cond.ub.1 no um, couta o homem e não o seu verdade, Uni !>acerclóc!õ temente com 11 há):JlIo hr-

\)!to �Ios �('I!S lU1l1tt>s 11'1- mal. O rucultaüvo sabe .sul'In.1 e não npcnüs um »értcc da sociabilidade

��on��;t��n.�ê�:;rrCl�\l�1 a\�� ���l��t:��C fj���a;,nú�����d:�� �)���.ç� ���;���li��t�O l��n���l� :�:�)����:�' �u�e���r�L��:�o;(�
inter nncwnnlmcnLe, mos- por rüstúrbtos de origem COIl1 o suor elo seu rosto. ctos esph-ltns, como rnuttc
1110 (llle. o s('Jn i'I custa dn psiqnlcn ou espiritual c Que muítos outros rn- bom n diz o sr, carvcu-c
oesrrutcüo d,\ mutor parte deve. então, pl'OCUl'U1' sol- CU1La(IVOS tomem posícã-i Pinto, segundo a publka-
ela, hUllIanidndc, como �� VH os problemas do ho- ao lado do professor pau- cão que é feita no Jornal
esta vendo atrav(\s dr tan- ruem assim perturbado, üstn que soube. tão OpOI'- do Comercio' da rnesmu
tas nrooecas {te uucrra. dando-lhe .apóao moral,! Lnnamente, dar esse brado edição. acima citada, e não

���el���a��pi�if�r:l���;�:!� �S�;����l�' ����;��o n;f��i��:� �:r:t'I���\ de���a�n��e ;;�l�� 1���1�0 a���I'�� e�t�fl���:i�:
11m clima de, animosida,_ll' psiquír-a c espír-ltualmen- multo em breve rcanz.u-. tuando completamente os

entre as nncocs. te, sofre influência do mete se. pois. a volta da Mectki- objetivos da educação rt-

�e�el"e:l;e uma dessa s ambiente que o cerca. Tam na ao seu cspt-uo de "",1- .'1i('a.----,- rmtco t:! superior es-
uoüctas a conroréncín do bém para isso deve nten- cereccro. ao seu prestigm cõro fO!:1 do qual nôo se

Prof., FI�m!nl() F:lVC1"\l. na der o médico, sob pena de moral lmper turbável é o pode admitir venha o cs-

A.s�ocla�ao Paulista de 1\1('· rtcar desatualizado em su.i que mnls se necessita paru porte- a consunnr-se rw'-
dicína. verdJ.drir:t tom «t \ pronssõc. Cumpre-lhe usar o restabctectmcuco da 0:-- blema dn ndminlst rac.lo
de posleiio COntra um u- sua medíctna nâo só para dem e do eounícrto. no pública.
baslecimrmto da mais :10- o corpo", caos social em que hoje Escute todo o Br{\sll a

b.re dns pro.Iissões cie-r1.\J _ vh'emos, exortaçâo que, nos vem,
ficas, {jU'-' vlllh,,- se !)\,o-

Sõbre a socialização da Aoutm r;t;,,(""un(( tmr,a multo oportunamente, d,l
cessando "ob o disfal't'l' ri:; Medi('iaa declara que con- da de pO.';l\';:'J 1,II'ovem de Estudo elf' São Pau)o, velr:.
lima soei:\.li<mçAo In{''1n''�' ('orre para torná-la mais sr, Carvalho 1':01,). fl aUHC- voz de dois proressóre� de
(juente c l\DSurdn: "O hfl- desumana. "O médico do 1'0 homem de J'l"{'rrn, ,)lle prol. são os- votos que aqui

fo:�l3d,) não passa de uma presicle a�ualmente aos formulanlos.
peça da. burocracia, q\JC destinos elo E-;tado oe São RIO,. olltllb�'o de ,19'(n

��I(�;n�O:;�I:e�!"����o p���e q�: Paulo e cuja aimcJacla can- Amaldo $, Thiago

�erl�;�l��I��� ;i���:f�s�e���,; Exilo Absoluto AI·tançou O'COncurso
das limita<;õcs do relógi0

��n�����,o�êE�e s��OtrV:bnl��. de Robustez Infantil Promovido pela
Radio Nereu Ramos, em Bhlmenau

nlpotenclarios Archl e Ru

bertl, No final do almoco.
o ministro Segnl endereçf)u
aOS embaixadores america
nos (! no d:\. Espanha e Por

tUltal, uma saudação. n:\.

oual afirmou que, certas

datas fazem recordar
_

a

origem c0!llum d� naçao
II-aliana e das naçoes ame

ricanas, Este dh - flcres�
centou o ministro Seg�!
re-Iembra também o eSD�

rito de aventura e a cora

gem de Cristovão Colomb,o
e dos povos Iberlco e lll.:rll
t'1.no, Fez ainda refercn�If�.s
á amizade que liga a ltali3

ao continente americano;
"uas amistosas relacõcs e

;s provas de solldariedace
reciproca,

o PRESIDENT� GRONCHI
F. A CC-�VENÇÃO DA "CI

VILIZAÇAO DO TRABA
LHO" Roma (Agência ltâ
lia) - O Presidcnte da Re

púbiira -e altos dignatários
da Nação, estiveram pre
sentes á abertura da IV,'l

Cenvenção denominad'l

"Ch-ili;:ação do Trabalho"

a qe31 êste ano. debater:'l
o tema: "Os jovens vão a.)

enconÍ-\'0 do se'�\mdo sécn\')
da unificação nacional",
Durante os trabalhos, o

Presidente Gronch! fez ti

DR. HOLDEMAB D.
Dt:MENEZES

F orh1ado pela ESéola d'

1"IediriJla e Ciru'rgi<l do Rio

de Janeiro. Ex-Interno do

HospIt:i1 da Cam\)õa - Da

Natern!dade Clal'a Bas

t-'lUill _. Da Maternidade

!\1ãe-Pobre,

Especialidade: DOENÇAS
;-,E SENHORAS - PARTO

- CIRURGIA.

Consulta: Maternidade

l'armela Dutra, pela
!1hã.
Residência: Est�"es Ju

!'ior, 52 - TeL: 2235.

AnVOGADO
Dr. �an;ídio cio

Amaral e Silva
Ma.,istrado aposentado.
Adv(l::!aeia em Geral

�sc. e Re�: 'Rua SaldV'1ha

Mal'inho, 2 - apt.o 301

(esquina J;)ão Plnt.o)

Dr. Kéiio Peixolo

Àdvo�ado
Ad1HU Konder, 27 _ Ca1xll

Postal. 406 _ telefOne 24�2,
F<:crltol'lo _ R.nll Felipe
Sc-h!:lldt. 3'1 _ 1.0 ..ndar �

Sala 4.
'
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CURITIBA
SÃO PAULO

RIO

ANUNCIA: REDUÇÃO
SUCESSO O BAILE DAS DEBUTANTES NO CLUBE CON
CÓRDIA - MAGALI DE MARCHI ESCOLHIDA GAROTA
RADAR. DA CIDADE DO RIO DO SUL.

--0-
Entre os presentes anotei; CASAIS: s'ér- r

mino De Marchi; Roberto Casta Souza, ,
��nt��:a���i�jryU��c���o�ez ��1���,�� •
�sacf�a�o�a����iOel�e�rv���sJge�m�fd:SI'��; •
Mais Elegantes; Guida Virgrs, ela (Ara- •
��d���; da�i�::d�a�U������c:; ����� II
Miranda; Dr. Wilson Santiago; AnlO-,
�1�g:baeSr�e���;: ��::n���ne�a�����ft��� ,
J:�g�a6�r��es��nt�;,. �:���o ���������: ..
Sra. Hugo (Olga Palma) Bortoluzzí. srs...
g��;;'��fa��l���� D�'��rrdi�oi���e�'�/;� ,
��l����a� :a���a Md�lb��::·ta�:on;ó���,�� ..
Mercedes Bertolli, Miss Turismo. acom- ..
E:�a�la��, ��i��!O d�ia����.s��l��e�� •
�I�;:' ���IV�a����; E���C�u�!����·�� •
qulria Fernandes de Morais, flCllt'li,
�fl�;Oe\ ����i!o:;�m�:S�I���it�:��t��� •
convrdauas e associados do referido C)U� •
be.

-0- _
�t�a :�:'U�el%aSruacbe���' d:oB�fl�n�!; D�e�� •
tances que apresentou no E.C. concór- •
dia.

-(1- •
�e�e����aB�;�:IU;:il�: �e������� �e��; •
Bortoluzzi e o Colunista, apreciar-am e •
apreciaram e admiraram a beleza da �

paisagem da Sena da Subida, em via

gem a R. do S.
_0_

O jornalista ncratécto Soares, recebeu

muitos cumprimentos, no domingo pp

pelo transcurso do seu aniversário.

Aproveito a oportunidade para os

meus.

Cine SÃO JOSE'

Fomento da Pro

dução neste
'Estado

-0-
o jndustríal- José Elias, será o Prest

nf'nfp da Aseoctacão Santa. catanna de

Reabilitação.
•

-o--

Amanhã, divulgarei a data uo reste da

Rainha do AtIantico oatannense. no

Balneário de Cambcrtú.
-0-

O destacado jornalista Silva Junior do

Correio do Povo, de Porto Alegre, esta

circulando nesta Cidade e é hospede do

Oscar PaIace notei.
-0-

Ontem, no Lux Hotel, aconteceram para
um almoço o Professor Nelson 'retxeíra

Nunes, Dr. Fulvio Luiz Vieira, Jornal1s

tas: nrnar Carvalho, Salim Miguel e

Silva Junior; Dr. Anito zeno Petry.

e seus solistas apresentam - DIA 28 _ SÁBADO _

NOITE DANÇANTE com início às 21 horas.
Será exigida Q carteira social e o talão do mês.

Cine GLÓR!A

,Foi renovado o {lcõrdo
entre c Ministério da Agri�
cultura c o governo de San
ta Catarina visando'"" ar�

uculaçâo dos servlço.� de
femento lia produção ve�

setet do Município de Fío�
naucpons. Os servtcos
previstos no acôrd .... serão
execu ado", através da rns

petorta Re�ÍQnal do .E'à�
mente Agricola no E",tado,
contribuindo a União com

a lmportâncta de Cr$ I

milhão.

MOÇA .,... PRECISA-SE
MAIOR DE 18 ANOS. COM BOA APRESENTA

CÁO,_ MANEJO FÁCIL DE CONVERSAÇÁO E QUE
TEj'lHA CURSO CIENTIFICO OU CLÁSSICO.

Diriqir-se pessoalmente à rua Nerêu Ramos, 39
- semente das 18,00 às 19,00 horas.

FONE: 3G36
Dirk Bognrde _ AVa Ganlner _ Jusephe
couen - "'111 -

TENTAÇÃO
Censura: ate 14 anos

Cille IfTZ

(ESTR�lTC)
à", 8 hs.
Ç01U111ba Domíngues - Ljlla Del Valle

ESPOSAS INFIEIS
Censura nté II! unos

Tênis na P. M.

PARA IMOÇAS
Se você possue; dom de sugestionar com desem

baraço, elegôncia, cultura e simplicidade - Se tem

o indispensável poder de convencer pelo manejo fÓ'CiI
do palavra, escude-se melhor na defesa de seus inte
rêsses econômicos, ganhando um bom ordenado.

Serviço fácil, independente e cçrcdóvel.
Dirigir-se à rua Nerêu Ramos - 39 (GruPo

Modêlo Dias Velho) exctusívcmente dos 18 às 19 hs.

-CENTRO -

Cine SAí) JO$.E
-BAiBBOS-

MINHA CAMPANHA:"o:-...E: Q4�
as 2 _ 5 _7 I;! 9hs.

Sessões cta!! MaCa,;
Ansalmo DUarte - Eliana - Catalano

Cine lfifPÉRIO

Cine Il.iÁ (S. JQséJ

Fernando Ferrari

ásse novo livro de Fernando Ferrari sõo pôçtnos
de ogudo observação do processo portidôrio o retra
tarem nova e original luta do nosso cena rio recubll
cano. Entre documentos, dissertações e analises, re

ponta o duro libelo que Ferrari constrói contra uma

ordem político que êle chamo de "motertoltzcdo": o

guerra do poder peta poder, dos tnrerêsses. das vai
dades. t: o escolado da montanha dos carqos oolfrt
cos, numa espécie de "vele tudo" dos arenas do ódio,
ausentes de grandeza, que Ferrari procura retrete+
neste documentaria, precedido de uma síntese mcq
hífico-do história 'do trabalhismo brostletrc:

MINHA CAMPANHA é mais uma publícoçõo

-elll_
DEPOIS EU CONTO
Censura; ate 5 anos

Cille BPXY

DA

5.0 Filnl'!
Antll'e M-:-reU - Lahn Redmond - em

TELA ne SABOTAQEM
Censura: até 14 anos

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Sir Julian Huxley expõe suas idéias sôbre a re igião do
Sl;o��:s HU���,A�A r;: i���C;��áYs�ü��r t:Oa��-_ �paz, �r::he����l �Umel!- ��:é:o�r�n����:fs,gO::�Ji�= bni��<;;Á dt��ciADE �:an�� �uepr:val:::!ad: � ��� :����TT.ell�;�pe.rMa �as���m d�onc���t:ç�S; ne�
moso biologista inglês. que rente. Ele nac está sozinho m:::te de de.m� com cará as ma!s altas maní-

. "�s��m� a vlsao ,evolu- verd�de mt�or de. que a tra-noscl nos�o �estlno e ����ang:s ��:asO �:�ur�
�:zõ��gU�la�e���i;X::a�i �o�:�:�. aos asteonomog, �o�e�la!ô��e 80 ncOe�� e d� �:��Õ�Sa ��'en�tu��za mh,,�- f�o�:l��' p���er: !�� abpe;� v�:,�ev�rOJadle e:���'Cioná_ �:�I" ;;;��n&ad�a-�;�; n�"'�- _. '.-'� .�ltam ee-

a eyJstêncla de um deus ele sabe, agora, cue é um errado de modo a propor� n compreensão intelectual Charles D�rwln há um se- na !lbertar-no��a do sub da m.aterla, a
. quantadade concretizadas, dá-nos

p:��a�á d�;e�:�:I� �es�� ��;red:uit��te:��mta �O�a[�!h�e f:��ll�o:r oa�eõ�� : ��e�����XãO co��eja��� ����i/l����an��S�a:�; ��:�fJ:ee �d�b��n�:�::l� �b����l�'l�: no�si�a���;:s J�-li;';�o;"--����� ;;pel
rese, ae mo�o _a preco�l- tend.�ncl.a em Oireção a. m�n� do sagrad� em oo- .obrigação sagrada a ma!s spnples, mas. quase h'resls� e exonar-nos-a a enfr:n- a�slosas rev�l�ndo as ln- evolucionári.o no longo fu-

zar uma "rehglao e.volucIO- sencrencra, mente ,e tique- fetos mais apr�\)rlados. Ao plen realjzacão daa pose tIVe!. Exemplifica a verda- tar essa Ubero criveis possibilIdades ruro de nosso planeta,"
nàrte" capaz de ajudar o za de ser, operando tão
horr:em a eunstr plena es- vesremenee, mas tão
rtatura num uerverso sem paraameu,e no umversc
deus. O cientista brjtânl- Mais imediatamente ím

co, «ue vem trabalh�ndo portante, graças a Darwh,
há. anos com o propóaltu ele sabe agora que não é

de desenvolver sistema U<nll fenômeno isolado, se

uni1'lcado de Ictêlas. a que parado do resto da n at.u

dá o nome de "humanismo re�a por sua singulariaadt.
evolucionário", publicou Nao apenas é feito
recentemente um üvre mesma matéria e open.da
-erne numentet Frnme" pela mesma energia que

�;:ç;o (ldUeaI2r���rd� ��r: �:: :!>:s��tod:Otõd�o:;no
nentes h�manistas., diferença, ête es�á lig�,rl'

No capl_ulo de introdu- por continuidade genetjce
ção. Sir Julian Huxley, fi, todos Os outros haun rr,

procura iniclaLlTente, de- tee vivos deste planet.L.'
mensbrur oue o homem de- VISÃO EVOLUCIONAlH,
ve sua pcsteao evotuctonã- �onderand" que, emoc

ria dominante ao mecan1s- ra seja ilifícIl irrom

mo automático da seleção atreves da H1úle estrutu.u

natural e lião a nlgum es? de um sis.ema de cren;a

rcrco cousctente de" sua aceito e criar novas e Cflu.

parte. Ainda asstm, ,o t\�- plexos suces�res;. iS!,J �

rnem e altamente aígníft- necessário, Sir Julian Hux-

catIvo, parque, nor poesu!- ley diz Que nosso novo

uma mente, se ,tol"nou a drão.de penS<I',Lento (leve

porção do-r imllltp deste ser centralizado na e\'Olu
planêta e n agente res- ção,
ponsavel por sua futura "NoSSa nova org&.nh�_
evolução. ção de pensamento - slS�

lema de crença, estruru.
de valõres, ideologia ou

qualquer outro nome qu
lhe queiram dar _ {

crescer e -aesenvolver-se :_

luz de nossa nova visi'l

evelucíonárta", diz o ele ....

_ 24/1IJ/l961

RESPONSABILIDADE
"E somente pelO uso

correto <laqueia mente é

que êle serâ. capas de de

sempenhar-se ccnvsníen
mente de tal responsabili
dade", diz o clentis:a. "Ele

po.deqá muito racümente

malograr na tarefa; só con

segUirá ê,,-ito se a enfren
tar conscientemen te e U�;,l'
todos os seus recursOS men

tais - conhecimento era-

Iff[?ad��acg�;l��i�adee s��si���
miração e amOr, compre
ensão e OOT.pa,ixão, aspira
çao esPiritual e esfõrço
moral.

"E deverá enferntá-Ia
sem aUXilio exterior. No
padrão evolucionário

_.,

pensamento, já não há ne

cessidade nem iugar para
o sobrena I urai. A Terra
não foi criada: evoluiu. O

mesmo aconteceu com os
animais e aS plantas que a

habjtam, inclusilve o eu.

humano, a mente e a alma,
assim como o cérebro e o

corpo."

SELIGIOES
';0 (!I"�smo aconteceu

com a religião", prossegue
Sir Julian Huxley, "As re

ligiões são órgãos do ho
mem psicosocial, dedicadas
ao destino humano e com

experiências do sagradO e

<lo transcendente, Em sua
evolução, aigumas del.:as
(mas de maneira nenhuma
<todas elas) deram nasci
mento aO conceito de deu
ses cemo sêres sobrenalu
rals dotados de proprieda
des mentais e espirituais,
e capazes de int.erferir nos

negócios -da natureza, in

clusive o hOlmlem.
''Essas �ligiões teista1!

são organ1zaçoes primitI
vas do pensamen:o huma�

no em sua Interação com

o enigmát Ico e complexo
mund.o que lem que en

frentar - o mundo e>rt;e
...rior -da natureza e o mun

do interior da nrópria na

tureZa do homem.
"Nisso, elas se asseme

lilalmJ a outras organiZa
ções primtlvas do pensa
luento humano contron .a

do com a natureza, como a

doutrina dos qUatro ele
mentos (terra, ar, togo e

água), ou o ConceitO orien
tal de renascimento e re

encarnação, Como estas,
elas estão des'inadas 11 -de
saparecer em competição
com outras organl1r.açôes
de pensamento, mal!-l ver

dadeiras e mais lvlll'plas,
que estão culdalll10 da
mesma ordem de expe

riência bruta ou benert
cada."
NÃO ESTA' SOZINHO
"O homem evolucioná

rio'; prosseguiu o biologis
ta "já Ilão pode fu�ir de
su� solidão, rasteJalldo,
para abril!;ar-se nos braçoS
de uma figura paterna di

vinizada oue êle prõprlo

����bn�á�d:S�!�P�!m�r r��
cisões protegendo-se sob o

gUarda-chuva da nu'ori
dade divina, nem desobri
gar-se da ardua tarefa de
enfrt:ntar seUs problemas
presentes e olaneJal' o fu
turo confiando na vontade
de uma Providência onis
ciente, mas infelizmente

tista.
Assim, em ortmetro lu-

���pr��a e������o�::la��s�
e- "devera ajudar-nos a

pensar em .ermos de um

irresistIvel processo oe ma

aança, desenvolvimento �

posSivel IJ,:e1hCrla, a ter

nossos .olhos no IUturo e

nâo no passaao, a encon_

trar apôj no creScen�·
alastrante COrpO de nosse.
conhecimento, e nãO na

nglcta estrutura <le dogma
fixadO OU au.orldaúe anti

ga". Deverá tambêm reje1-
tar cU c.esprezar outra_
atlvidaaes humanas, m_�
em acreditar no Valor do
métoao cienliflco nara ex

trair COnhecimento LCla i ..

norincla e veraaoe do é.
ro, e bliSear-se no �eL
fIrme do conheClmenk
cieUl.lflc8;Ill.ente estaoele
cldo".

A visão evoIucionâ.ria de
verá. també.lll ser globJ\1.
Pois o homi:m so é Iorte .

bem suceuldo enquan
opera em grupos interpen
santes, que seJam capaze",
de J.untar seu conhecunen'
to e suas crençJ.s, Deve.

igualmente preocupar-se
com o individuo, porque
"o Ser humano indlvid�
bem desenv()lvido e be:.\
paaronizado e, em sentido
.estrita"T.:efl"_e cientuicv,
maiS alto tenômeno de que
temOs conhecimento;
verdaae (lo;: pCl.sonali<lades
inctHlauals é a mais alta
riqueza ao mundo",

LINEAN..ENTOS
·'Finalm.ente', COntinua

Sir Julian Huxley, "a visão
evOlucionária está-nos per
rnltmdo <liscernir, embora
lncompletamen .e, os tine!!·
mentes de nova religlâ�
que, pOdemos ter certez_a.
surgua para atenaer as

necessidades da era. que se

aprOXi,T.;B, assim cOmo es

tomagos são õrgãos corpo
rols <ledlca<los a digestao
e envolvenuo a atlviaaCle
bioQUlmlCa de sucos espe
ciaIS, as religioes são or

gaos ps,co-soclais edlcados
aos problemas do destlllO
humano e envolvendo a

emoç80 do Sagraao e a no

çã do certo e <lo errad?
.k.eliglão ode alguma espe
eie e provávelmente neces

sarla, Mas nao é necesS&
riamen_e uma coisa boa.
Não tol uma coisa boa os

enstaos persegUirem e

mesmo queL.I.:arem he. e
cos; não ê uma eoi:.a boa.
quando o comunismo, em

seu a�pecto dogmaGico-re
Jigioso, persegue e mesmo
executa dissidentes.
"A religlao nascente do

futuro nrol!imo poderá ·ser
uma coisa ba. AcredItara
no conhecimento, Serâ. ca
palz; de alll'Oveitar-se {lO

vas_o volume de conhe-c!
Uí.'Cnto novo prodUzido pe
la exolosão de conheci
mentõ dos últimos seculo"
ara construir o que pOde
mos chamar de sua teolo
gia _ a estrutura .de fatos
e Idêias ('I_Ue lhe dará apõio
Inteleotual: devera ser

DR. OCTACILlO DE ARAUJO
CIRURGIÃO DENTISTA
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uturo

de São Paulo a equipar as suas rádio-patrulhas com Sedans

(e Kombis ... ) Volkswagen, que prestam, diàriamente, ótil1)os
serviços em benefício da segurança pública.
O emprêgo de veículos VW pela polícia paulista é uma

excelente prova de uma das mais destacadas qualidades do

Volkswagen: sua extraordinária agilidade e versatílidade

no tráfego intenso - qualidades que estão ao seu alcance

no Brasil inteiro.

Procure o seu Revendedor Autorizado Volkswagen.

Por quê Volkswagen?

de São Paulo �'iI�
- o� em automóvel

iI.;r!'"kAI..ll.l.11A J !lI;t; S�imE PUBLlCÀ
PLLlHn�[S DE Fil.RMACIA

MES DE OUTUBRO
<::'4h"do (tarde) Farmácia NOTURNA

�'armácla NOTURNA
�"an .. ácla VITORlA
rnrmácla V!TÓRIA
Parmácia MODERNA

Rlla Traiano

Rádio-patrulhas precisam de veículos rápidos e ágeis. Veículos

que possam ser conduzidos fàcilmente, através do denso trá

fego das grandes cidades, a fim de que cheguem ao lugar do
chamado no mínimo espaço de tempo.
Veículos dotados de um bom arranque e cujo motor seja indi

ferente às manhas da temperatura externa. Que possam fazer

conversão direta, sem demoradas manobras, mesmo em ruas

estreitas, e que possam estacionar nas menores vagas.

Devem ter sido estas as principais razões que levaram a Polícia

VOLKSWAGEN DO BRASIL S.A. S. Bernardo do Campo - Esl.

22 - Domingo
28 - Sábado (tarde)
29 - Domingo
30 - Segunda Feira

i?ua Trajano
rraç:. XV de Novembro

Praça XV de NOVembro
Rua João Pinto

VENDE-SE LOTE DR. LAURe DAURA
Vende-se um lote a rua

Urbar.o SaBes, Area 401: Cl:nica Geral
---MEDICO __

r,�peeja'it 'a em n.Oléstia de Sellhoni� I! vias url,
"'l-ia:;, Cura J"�d.: 'ai das mfecc,ões agudas e ero,

nic:...s, do �parê;h{ o-enl'o-uriná,lo em ambos os

"exos. DOf'nça� do aparêlho Digestivo e do slste·
n,a J'1en.'t.S-,

HOra'ri,): das 10 1.5 ll,SJ horas I! das 14.30 f_; \7,O{1
horas. - r.onsultório: Rua SaJa.mha Mflrinho, :;:
LO andf>·. {eSq. da F'.ua �-05.0 Pinto I _ Fone: 3246
Rpsldência: Rua La"erda CoutlnJ'>o. n.n 13, (Cha
r:ara do Espar.ha) - Fonf' 3248.

o plantão noturno será ete Ido pelas farmácIas Soo, !;ón.n, Noturr.a e Vitória,

metros,

Tr::.tar a rua Felipe .3ct,

midt, 21 - Fone 3145 _

Nesta.
,

--------

A RAINHA.. DAS BICICLE
TAS, I'tem de lnu cOlupl::
to se� 11ço de rCIOI"IlIR:;,
{:iD�u(as, conc"rLos, soletas,
conta também agora coro

um perfeito sel"Viço de

V<JLCAr>llZAÇAO de pneus ---- _

e câmaras,
Rull.: Conselheiro Mafr:.:.

'" Vf�DE-SE

fi plantão diurno '!ompreendi ,. t'ntre
•

� e 12,30 i::: �erâ e:
.

uado pela farm. Vitória,

marcêI

ES1'h'&IT!!
1 - Domingo f<'annácla INDIANA
8 - Domingu Farmácia CATARINENSE
j 5 - Domingo "armá�ia DO CM!':""
22 - Domingo i"a�már:i:l, INDIANA
29 - Dom:::,�" Farmâcla CATARINENSE
30 - Segunda Feira li annácla DO CANTO

!'tua 24 de Maio
, ua Pedro Demoro

Rua Pedro Demoro

Rua 24 de Maio
j. ua Pedro Demoro

Rua Pedro Demoro

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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P"l() p�OGRESSO DE

SAN"" CfTARINA

NO SETOR

E';PORTIVO

M
Como

da •

Co,
"

; ',L
!TI'!!
C",�j

seguiu o quarlro do Me
troT:'lJ f1 SUq primB1ra van
tngem no marcador atra
vé; de nm tento ri') 1I1a
Cante Waldir, após lima
c .. uPenda tr,,'Ta que cO
to-o» P'>1 evidência o co

IOTer! Nklso.
c-m o Mej-npol ;D�"ll

rln CAlmo e er-m -SUBS pe
('�<; se entrosanoo norrnst
mente o cnjuntc da terra
rl .... ccrvso C01'''''7uin se

�:1?�r p�;t��S��i��:�;$"v"�?_
tflr·fL nl,,<tim"''''<Ar o nla
ear C0l1(111i<;tall�" o ""00,,,,_

(1" ,.,.,�t� 1)1'11:' jTJ;"r."p"jl)
de Waldir. num» !)ri'! 11""

ta,]" da roorcer-n'v câo elvl
ver-te r:uc nr ... t\�<lml'"te
llf<n;c'r-"a 'I ,r""I1,tld-. ,"0;-;
o castas m ... �i"<lv",-!le fl"Íl
tino e fI("T.' forças Par!:! re

flp;ll'

Jâ
m-rrcaé
de No'""
ta f) r

(111""'''

rr n c

t "'

r e com o intuito de acabar com essa
1 ele "domingo- em branco", os clubes

rense e Paula Ramos, os "quatro
onenópctttano, pai' 'mas diretorln.s

r um torneio quadrangular, rlennmi-

Lunge", em homenagem a tiro dos
do esporte em Santa Catarina.

�
...tuado, com um total de três 1'0-

uma será constítutdc de dois íc
levará grande público ao está

escolhido para a disputa, vis-
1 reformas a praça de esporte da rua

foi elaborada, sendo que, na prl
'\Uético farão a prelíminr e Ffguei
a partida de fundo. Na segunda

onlstas Atlético e Paula nemos c A-
.u. rodada final o primeiro encontro

u 'Aval e Paula Ramo." completando
'o com o prélío entre Figueirense e A

. 12, 19 e 26 de novembro. Vamos aguar-

x X X
A m n a escoruve oecrita e fala.:\a cumpriu seu

dever, cham ndo a atenção dos clubes sôbra os mates
que acarretam para o nosso futebol a inatividade pro
longada do.>; seus quadros de futebol. Os clubes, por sua

vez, rc otv mm despertar e eis um quadrangular para
ser disputado, com tabela, datas e local para a sua exe

cução. Tudo muito bem. Agora, resta aos aficionados

prestigiarem o torneio, concorrendo com suas presenças
para o seu uce o rtnnncet-o. Da colaboração do püonco
depend r � ção de bons certames. Como o que va-

mo� I ar d 12 a 26 do próximo mês.
X X X

.. "nos de vinte dias da realização do
'inense de Remo. O certame, que ê o

r'l.moso do setor aquático e. assim,
aguardada com interêsse e en-

tusia"1r.u:' Ir' lo. Os preparativos das guarnições
dos c'nco q!C cono:orrerão' ao Campeonato - Al-
do Luz, Am Cachoieira, Martlnelli e Riachuelo _

pros"eguem n dores, apresentando todos bons rendi-
mentos t co . Conctltulrão o Campeonato: a 36a. dis-
puta.de "4 com" lem HI52 houve 3 páreos e em 1953 2

páreos) a 7' de "2 sem", a 2311 de "single-skiff", a 110 de
"2 com", a SC ele "4 sem", a DO de "double-skiff" c a BD.
'de "elght".

X X X
o co. C:l r ou sem futebol sábado e pomingo. "Os

clubes d:l C:', b. ra queriam a majoração aos ingres-
sos, com o c o concordou a F. C. F. Resultado: Sus-
pensão C" r ': 'a. F'lzeram muito bem os clubes, pois
em troca d f 001 de primeira qualidade que custa os

olhos da cn r cebem êles algumas dezenas de cl'Uzei-
1'08, enQunrt q,' em outros centros adiantados, l!om a

liberaç:- o d preços dos ingressos, os clubes podem a

tender os m -� Pl'ementes necessidades, pois, as arreca

dações atln em o desejado. O mlhor futebol do mundo a

preço de banana é Que não.
X X X

Nenht ma surpresa ofereceu a segunda rodada do
Estadual 81. O ?,..fet-opol passou com autoridade pelo

r. l'll dh1dia a Uderança. O América, em
,.�-, bem ao Olimplco, enquanto que O

'::0 em seu reduto, expí'rlmnntou
f � frente ao Marcíllo D'n, 'lue, as.

1i impressão deIxada na rodada inau_
;') "tl s-=us domlnlos, perdou preCioso pon

do �'"!l�r1ca. A te:celra rodada, marcada para
d. 1:' P;O terâ como atração princ!pal o cho-

Metropol, em Itaja!. Os 4emals jogos:
Q, em JOlnvllle, e Carlos Renaux )I: Amé.

e e-u

Doug J
nunci-iu p '1 ' i �

Dllnciee. A J t a. o.n 15 as-

sato.�, serã � stuartn 110
"ccnvcnuon I ',; ,,_
amr B�,,('h, n (1-. 2
de dC,lz'!mbro.. vin '\" c e

ser.6_ tIt'!!1�mi ;d'1 p�la '''1-
sevísãs, exceto para u. a.
zona num raio oe 20 qui
lômetros em tôrno de Mia
rní. Dundee /ln1antou que
JOMsOn recebera 20.CO dó
lares f' m:tls 10 pJ!' cer tj
da renrtn de bllhderia (o
encontro, enquanto que
Jones receberá 17.,,00 dó
lares.

JO"'''l'do em seu estádi�
o) .'\ e:-;ra ,'e!!Jtou C.J!l
'i e--tr-ncnte na tarde à':=
",''1'!0 :>0 eoadro do 0-
,'f', ri'" r:'\;n--4!nan, em

! r., válida '1E'10 certnm�
''''1 c<>t·"'ineT!!'s. A
-rm de 3 x 1 bem

" .-.t':'2-0 o Que foi o

• cate com o clube ru-

b'o da "Manchester" a

Presentando-se superiot·
no gramado, comanllando
(" ...�I.' cõccs as tramaS e

Q..l:r.lr.ando com Celta e

vldén(!ia o meio de campo
de onda partiam os ata
cues, alguns dos quais

bem tramados cuíennn-.
rs,_,!, com a marcat;.ão dos
tentos que lhe valeram II

vitoria. O Ollmpico, de
p;J�S da resiStência Que
l:npos ao Metropol, no do-
mingo anterior. apresen-

----_. --- --

o público de Bruaque
não gostou da atuação do
árbitro Fra.ncisCO Bar+I,
",." ��<T1l"',1" ;;I�S ,..,-,,;.-;:;,\-
cou em multo o conjunto
'retecetnnne. Slmp]ieio e

Pereirinha foram expul
sos no pdmelro tempo.

-0_
CQrreram rumores no

Rio de Que o técntco Flf'i
tas Sollch terá pedidO res
cisão de seu contrnto com
o Flamengo) em vista de
um mal entendido c,)m m

diretor do Departamento
de futebol. O presidente
FadeI Fadei, entretanto,

As duns equipes forma- rOl'1f1rmou o mal ent,"llcH-
rr'''-, a!'sim: d'O, l1ll.afl negou a Saída do
I!'lTPR"'TACIONAL, SIl- têcnlco.

ve:ra, Osmrr. Ezequiel e -O-
7:":1,?ão, Serplo e Qulm; O Campeonato carióco
[-:, ,ir�'1P'Cl. Al!eu. Larry e1tá ,par:tl1zado, em vi"a
()-n,!c'irho e Gl.lberto. doól deputados da Guana-
('Ojl-!F-q�IARIO: Edeval; bara não terem votado o

-Ni"o, M·ll� e Zllton, Nel- l'rojet..... sôbre o aumento
Scn e Nélil'ho S:tntinho {los ingressos. A decisão
J ê .,., � 0, Fumanhcú, Lo ria suspensão do Campeo
r,"eV!l' e Jae!. nato partiu da Assemblé-
------

TRIUNFO C I 'TER�A(IOHAL EM
C Wr·;A

Na noite de sáb:::do foi
reallz!'!da, em Cric:u'n'l,
uma "l1!1lda amlst,)s j Íl
terestadual de fut,_,') 'I c' c
teve como con en':Ol'as as
representaçõe� do Irter
nacicnal, do Rio Grande
do Sul e do C::lm rCla .. lo,
de Cricluma.

O coteJo estava fada10
a grande sUCesso nno fós
8(;,.1', as fortes chuv s (_l'I['
d('�:tbar(lm sõbrc 1\ cid 'e
st:lina às últimas h ,. " "J.
tarde e que se pr'llon.
ram nolt" ['. ('el'b)..
o estádio "Herib"!'lo
se" completamcl' c aI'
do, o ('ot('jo [oi r'liz lo
s.:lb as ordens no 11 ar

gaúcho Fortunato T:JTI 'i.
Com 0.<1 jog:ldorl'S �e m -i
ment:mdo Com certa di •

culade mH'; oJ)re��ntando
o elenco do Internacional
com p�ouena uP" m ... ,'}
nos diversos ,�etores Co
gramado ti nl'ir'f'jr,t . f
che!,ou ;10 seu fj, I (' i
a vitória P r�i' I d C' �
G:Jlorado pto :"

.

�'1 f'lsc fl' �\ o r

c;,!,,.' � ,..to�· 3.

rea�ão roRs O :::... � !c
nal )tI9nt!l1h:;-Q'! f '"
barrando 03 bten�cs i!e
seus ariv�r"á�inS
Com o club� C ... lo'·", -�,

aind3_ '3tua�n:,' '·N'\;.O! o
!)!'élb foi IIt! ......h-,:, O �-u
flT',al (',,"" ::)fl.:r,., ..,1 .. 1", ,�_ ... _

vf:! n H!>ORTE no FUTEBOL DE SALÃO
Em comemoração à Se

maNL da. ASe, jogaram nu

q IS dra coberta. da Base
Acrea as representações de
fut",bol de Salão dos Sal'
rrcntos <ias Forças Arma
elas. A eQuipe da BaSe A
{>.e• ., "''''r;r'''' 'e rampeã do
Torneio, eltminando a da

:'�ha per 7::.:1 e a 00 F:
:·rr"h" por 4x2. A equipe

":!d::lra ('Unrou com S;:.
t>�';-r:ho, Chi!la, Moract,
"-'""'0 � 0n� .. �.-\'" O h;".

-.i'- o c?mlJeão foi aSO.
_-�:1. Tambéxr a equipe .de
!-r�ç'ts da. BaSe Aérea foi
t> vencedora do Torneio.
Hoje jogarão aS equipef\
rrt:-resentatlvas dos Ofici

Ião de Ilajni, qUe enfrcn
tará, na' <,P01'tullidade, o

Bocaiuva, Reahnen�e J::t
cará e Bocaluva oferecerão
ao público upa sensacional
dlsplita.

R"al�z"ndo amistosos. o

Bocaluvn procura manter
a forma tisica e técnica
de sua eQu1!lc. afim de Ca'
zerem boa n"ura frente

R f_�""M.� e"'lllne (!'lq';"hA.
'- '0"'-"1"" '-;ue esbrã em

Florianópolis nos llrÓXirnr<;
c1IM! 31 de Outubro c 1.0
Novembro.

Ia geral dos
Guanabara.

clubes <ln.

-0_
O certems Paulista, apôs

a Quarta radada do retul.:
no apresenta a seguinte
classifir""'''''' ., o <:1.�"''''1
4 .pp; 2,oPalmeiras 6 PP:
3." Sã'D PauJO J._ "J:); _.0)

Ferroviária e Portuguesa
de Desportos 13 pp: se
guem-se Guarani, Corin
tians, 15 de Novembro, Bo
tafogo, Esnortiva, Tauba
tê Noroeste, Comcr1'1al e

O "lanterninh'l" tio Jn
ventus A. C. com 31 pon
tos perdidos,

-0_
A quarta rodada (6 jo

g-os) do returnO do campe
onato Paulista rendeu a

quantia de CrS 4.84!1, 60.

-0_
A próxima rodada do

certam'.le paulista marCa
Os segUintes encontros:
Nr> P<'-�IH'mbu: Palmeiras
x COl'inti-ans
J,!,lI! yuHé: Tanbaté x

Portu'guesR Sant-l.�ta·
Em SlIntos: Jabaguarn x

15 de Novembro.

-0_
O famoso atacante Pelé

colUpletou. l"egunda-Ceira
mais um aniversário nata
liclo, sendo, na oportUni
dade, alvo de expre;;slvas
manifestações.

-O-
O -primeiro Ministro

Trancredo Neves, e:n, liga
çã-o telefonica com o Go
vern3àor InterinO LOPQ
C,,<>IJ,o. solicitou o� bnns
oficios do governador gl!a
nll.barlno junto aos depu
tados Ilifim de re301verem
logo a Questão da majora
ção dos Ingresso!>. A mtlté
ril1 foi apre�hda ontom
em ri!?irne de urqencb,
c hO',e será co.nh"cido o

resultado. _Os clubeFl j!\
re�olvetam Pal'nl!zal' o cam

p�:J-nat.o atê qllS o assu'r.'l
sMa definit,..iVal)lf'ntl' 1'('$01,

� .� ..(';
.

>"'il

REDATOR,

PEDRO PAULO MACHADO

REDATORES-AUXILIARES,

MAURY BORGES, RUI LOBO E

GILBERTO NAHAS

COLABORADORES, DIVERSOS

sentes 2 x Gunraní I
Palmeira 4 x Noroeste 2
Connttans 1 x Juvcntus O

Jabaquara 2 x Esport.tva 1
15 ele Novembro 3 x Porto sanusta 1
Perrovtúrtn I X comerctru l
Df'd."ii.o para o acesso: Prudeuünn 2 x PO!1t" Preta

CAMPEONATO PARANAENSE

Corttíba Ij x Rio urauco O

onnuucc 3 x Prtmnvem 1

opcrnrto 2 x caramurü O

Ferroviário 2 Brttanta 1
Guarani 2 x Agua Vf'rdf' O

CAMPEONATO GAUCHO

Oremto 4 x São José 1
Pelotas3 x Flamengo 1
Juventude I x Guarauí O
Rio drandt'nse 2 x Farropllhn O

CAMPEONATO tlfINEIRO

Siderúrgica 3 x õménca 2
Vila Nova O x Uberabn O
Atlético I x Domocrátn U

CAMPEONATO CATARINENSE

Marcílio Dias 3 x Carlos Reuaux 2

Metropol 4 x Caxias O
América 3 x Olimpico 1

CAMPEONATO COMERCIARIQ DA CAPITAL
Flamberia 4 x Hoepecke 1
Azes de Ouro 2 x Unidos O

CAMPEONATO VARZEANO INTERMUNICIPAL

Internacional 3 Flamengo 2
Osvaldo Cruz of x Saldanha da Gama 5

A�ISTOSO INTERESTADUAL

Internacional 3 Comerciaria 1
CP. Alegre) (Criclúma)

FUTEBOL INTERNACIONAL

ELIMINATóRIA DA COPA DO MUNDO

Israel I x Coréia O
Alemanha Ocidental 2 x Grecla 1
Hungria 3 x Holanda 3

AMISTOSOS

SuecIa 2 x Noruega O
Polonla 2 x Alemanha Oriental 1
Autria 2 x Rumenia O

CAMPEONATOS

ITALIA: Internacional 4 x Juventus 2
Mllan 3 x Roma 1

FRANÇA: Sedan 4 x Sochau 1

ESPANHA: OlvICdo 1 x Real Madrid
Ossasslinha 3 x Barcelona 1

ARGENTINA. Raclng 5 x Lanus O
Uracan 1 x Boca Juniors 1
Rlver Pla.tc :1 x Guasla E�ruma O

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o segurado no Regutn
mcnta oemr da Pr""'!

cõnctn Social
SEGURADOS OBRI_

G-ATORIOS
A filiaçüo dos domésti

cos me-se-á mediante re

qncrlmento do tnterossnoo
n' tnsututo a 'rue ncr rev

ponde!' sua atívld-i-l-. -cr
�iabtc o Quadro aludido
no art. 331 do ROPS.
Manterá a qualidade de

segurado, Independente de
(·ontrilmlçllo;

I - sem limitação de

prazo. o que estiver

gÓZO de beneficio;
n - até I2 tdoaet me-

���tl�1��·��!s.CC�S��I�o dCI���
de ('X('\'l'C!" emprego ou ati
vrdade abrnnaída pelo re- t
puuc do RGPS, ou o que
c.�tiver suspenso ou ucen
ríado sem i cun.nerncao:

III - até 12 (dozel me

ses após h tvor ces.sndo '1

scgregaçfw. o segurado
:H'omc:,ido de ducncn gUB
importe em sua segrcgncâo
('(',mpulsórla:
IV - nté 12 (doze) me

SL� após o uvramenro. o

:;Qgtlnldo sujelLo à deLen
cEto ou reclusão:
'V - atê 3 1trêsl meses

após o término cto sel'v!('J.
(; scgl\l'fl.clo que for Inco"

p(ll'�,do :b Fôl'o.:as Armallrl".
a r;m cte pn'<,;tal' .serviriO
militar obrigatório;

O prazo previsto no

item II �'('I'á dilatado para
:H 1rinte e quatro) L:e- I('J" F('jp· SCh'1' I" 33

�:�' ;!g� ::,�r��oli; /����= �l__�'-..._""'�....:���.....� :, .:_. ��=.:;;.�iJ'.::�ml�D!III.�
t<l e vinte cont.ribuit;lit's

S��ge��- hómemnOVO-na so-

ciedade moderna: o engenhei-
virtnalidades, algumas daf!

.

t quais sem duvida se COn-

ro-economls a ��;�,���o Ae,,?,�t';I:,�e:gN;,';
Claire Hnrl!;on "eu" numerosos, >:ua ('tl,- pllsslblJidnrlc a quem �O\l-

PABIS. �ctembro lIBRA Vrls ("·tatislicas e �e\l� P."'Í1- bel' manejar ê,.."e" c\ado� f'

SAl _ Não há ","uito ienl fitos, en<:>;cnheiro-('tono- I)l'�'fll!izn'l',"lhes a lttiliza\·/".
1)0. el' i ('\! b�m-lcm ::: !u. ,- i "1"' "r 'i�"nrft A pre::lervaeão do t';rrlLó
balO do,> ('sja.i<,;tkos. fins pl'ntN P Vr.:T"I. � fln:1)lr!:t- rio,. f'.- segllfl\n(.U ·$/Jc:"J, fl

(!U'Ils Hl :ln'ibuia (I slm�l:".; <!(> ;;0,,',11 (' huntall:1 do ri urbanismo, o orçamento

pa!'f'1 ,1(' illstifi�nl'. com fl �,.n\'·... menta crollomir,o? (!conômico e o orçament.'l
auxilio dos llÚm('rc�. mai� E eonk H'U p:lPel só tel""� �'1ci:"tl, a assistência técnica
ou n1('l1o" contr(llávei�. :-"_ a"'c torn·,r mais lmport:ln aos palses subdei'\env .... :-"i- ----

;����'���,\;��e :;f:�l;�·.a ;��� �::l�e�n�s,��ri�?gi��;��I�;g;:.-� ��:i:�" c�l:�i:sel�t� �1:cio- CINECLUBE DE FLORIAlltJPOI.!S
N'llrepçãO hoie narnce u:- }:Jallificacao rAmO 11111 sub", ill7.aÇão e de equipamento Programaçao para set€mbro e outubro dI" 1961

!r:l.pa;:<;nd[l e I1'r:-.c.,s :'e) tLut:Vn cu af'âo pollti' c;upõem evidentemente o J:'IA 25,9 "A TRAPAÇA" Dir, Federico Fellini

����:;����oe �J� �íi����� ��;.-_ ni,��,L�;I��edlr!�ã�n���t:!I�� �2hJ:;�:.nto e a utillza- DI!\ 3.10 "ROMANCE NA ITALIA"

ti"Ucn, llâo )'aro" nquf'h'� l�:i!��): �(���C\�;��rec����� la�:�i��a� ����-�: q��'\d��� �� :�:�� ::�:I���gp������" Clá!;sieo Japonês

��,���I;I';(>!r;��;�:c('�1��� .. r� tu, Mas n�"tl) sul)pstima fi politlcos, ecndenar-::::e ao� DIA 24.10 "ONDE A VIDA COMECA"

��;�;.�.o valor de s('1l 'r�- ����:�I��I���1�1�;I��l��e'�1� ��ri:��u�ei���iii����,\Zi�E GINÁCIO _ CIENTIFIC"O OU (LÁS�I(O
Fr!\nci.'!�Loujs C o <: (, n. ra Os !lolitlc(Js: clrs que escolas, de hospltals e r

-

��l���;!VI{;niVe:/�i��frp�pel�; ��;�1�1��l(1���I��a�1'1��Õl�sel��� ���,:�':g�SBl0�e:�ç���aouro�� Curso Ginasial e Colenial pelo Art. 91
��:;�(��u� 1'1����lÍE'�!;:����� �:P:'�����tP." iu\'en�iv[J Ih ���en�s e��i:.�S ê����mi��� Pl'ôx!mos eX:llnes em maio de 1962. Sej!J_ você tUl>"\bém

llomiste" _ trata (lo fl."sun AS;o;im. (l objetivo do li- não eram perdouveis." um fntmo formando, prepfll'ando-se no ll\'STITUTO
t(1 rom Sflguram;a VI'O rle F_ L. CIO'\OIl ê tran� estado atual da el;}nci'l D. PF'.)RO II, Início de nova turma, no próximo din.

Na !;ociectndp moderp'l. (,uilizar. MOstranclO de um el!únómica, não lpo,det'i:lm 5 de outubro,

cm �ue a "t)olít!ca nao SI'! Jado ('ue o �pa.recimeJllo ser !lel'rloados pelos povos. Informações à rua Nerê1.� Rnm ....s, 39 - das 18,00

�;��;,:ea�li���l��;'�l 1��l:le;l�� t)u�n����leil;�I-�'lC�������l� ;g�r��i�!n��e, .��Ud�,I)l�O o iH; 10,00 horas, dlàriamente.

llóm!en 01\ /10 f'.ocial'·. c mesma forma (lue o avi:;o novo Q engenheiro-ece-

,'o�sivel. fl'r::>çns no tr'lb"- a jatu oU ,l aUtr,Tnçao: rie nomh;ta - auguramos oue

lho ,tn� c�f'lU�'if'o�, prt'ver flU�I'O, é!'.�e homem novo é seu paneI não seja sube,;-

o (!e!'cnvc!vitnr\11n ef'Onfo m",uo.; pf'l'i�oso do que se timado, mas amplial'o
I"'i"'o de 11m., n;l('ãn ,..11" aCI'edlta. limites (!ue lhe S:1o pró-
1I'l1'l rc!!li'jo r.I"' r' h!1ta nr"- PAPEL prios
('[�ão f'll"nlO 11'11 n'''o;r''''''''l Qlw,1 o seu p:1.llel, el1'.;:n'?

-'--------

rj"r>l,-.qTâfico. Partin'lll' Libertllr (lo presente e 'os

pll(lf'-s(' orientar e,,�e nrn- m 'vime!t;n.4 ('..mst,ltado.�
f"r!'"",'l no sentlcto d(1 b"'ll 110" :oJl<'·� nrecedenle"" a

r.úhllco, Sf'lTI flUC (' E<;tan" II''1déncia, Imagem d1'
t"'m,. fi e!'rn"!!') dirf'tn da pOI'ul.·(':J.o de al1lann�
C'"onOl>1Ia 1')(11' U1eio de ,.,,_ �u'1� ncc{'s"lrlndes, os cn·

('i()il,,]1'/lçôe� (> oe {'"Io._ f'<l rg"s i"'ue é"sr futul'(1 imo

viz'lf'ôes, pl',)ces;o;o" OU" hA- tôe a uartir ,re hojf' 1abe!'

je "50 nor dem'l:i" c()nhf'f'i- t�r:t (!as t'.�r"h�, \)repal'll·
elos, f>raellS prin('ir"l'l1pnt" C:10 do tmpl"ClrO Para �<

;I"� r'éf'mpl(1s da UR�S. rlns gera(�õps. roue Hu�em, obrl

",jP!l'H\f'racins ponular�<;" f' gr!<;ãO -'f' inves1!meIILo,
I!� Chln::l. e flue não se vp- C'(lnslder;ívels e de ,óoa (1l"

l'jfil"'�I"IOl S€1Il graves difi- dem- ..

" Ele ceve emitir
{"ulebd(>!-i. nÃo afirT'l.CÔl'''; d"flnilivHs,

A r.l"nir����VOr:1ei'W'll mas preCi.�õcs, um':'....':":'_"::·e-"�"--=======

:'í;7;�':n'7"�\/OTp.:�;; DR. GUERIUlRO DA FONSECA
lllflj" frul\lo�'a a«sim_ F<.
�"f'Ol1<:t:ltar'::O I'f'VO)U""'_
IIftl'l'o, no I""ltanlo n:i� lI"i_

�� ��r�;;:r�'n{���u��,,��;��
,Ir(l" politi('o<: ain(l:! n'l"
parrc"m muito pr('part'fl�<;
n se fl'I:l'ltarem a eh, ,.�_

(tn"'n�o vêem com d .. <''',,�_

fi"nca nnr('C'er o h"'Tlf'm
nl1vo. flU'" é o ene'''''''hcir,,
Cconf'miFtll. Enl"'prr<l.-!" ,,�

1Ilcnsuis.
Dltrante os prazos alu

ü· 'JS o segurndo conse!"

"arã t.odJ':i (Js din ilrs .I��
adquirlrt'Js, pcr:>n'_e apre·
"i'!plll'in sodal. por inter
médio do lnstltuto de A

po.�('nt:1doria e Pensõcs ao

(lual f'stav'_ filiado ao ('I?S

sal' as ronlribuir<õC's.
NO'TULAS

TI'n.m:ita n:1. Cf�llHln. oJ\J.�
Deputados, pl'<lJeto de lei
(·l'iando· nO.1 )n_�t :wws ele
jJl'l'vi(!(\ncia o AUXILIO·
MA'rEJ�1{)Nln R:sli(' !J{'11('
fi,'j" ';('1',( ('ont'l'dido ao s('

l!ul':1do Qll(' ('asar, ou liC

gurada se () marIdo llilo rÔI'
gegu;'ado e eonsistll':i 110

'l}:;ganwr,lo I:e imporlltn
{'j'l igual ao dõbro do sn

!:tl'Ío minimo da regillo (le
l'e<;idénC'i:t dos nnbentó'·'
Prclende o autor do pr0-

'jcto, 11m tmnlor Inccntl'/O
ao casamento bem como '1

ll.'gnli?'af'�to de casais (tu,'
;,pes!\l' de já t.f'ren! COUl;t!
tu ido pl'nlf'. continuam !'tIl

situaçfw 11'regular pel':ll1tl.'
a lci.
E' 1'1 velha técnica de

'tf.'\ ,l pHlamentare.>; \ie
fazcr favor ('om o dlnlH'iro
d(1S lAPso
No afã eleitOl'eiro esque

ccm até a Lei Org'âniea (In.
Previdência Social que es

tahelcce de modo taxativo.
em seu artigo 158: "N('
,nhUIll outro beneficio. de
cunüel' assls�enciat ou

previdcnciãl'io, se não pre
visto nesta lel. poderá ser

eriado pelo.; pr,deles con,

petentes sem (lU!::, em con

trapartida. ,''',i:l estabele�
dda a resp('{'tn:, receita dc
(·obertura'·.
O Instituto dos Bancá

rios vai financiar imóveis
para seus segurados, con
soante ato n. 504/61, liO
Senhor Preslctente dO Vun
setho Adm!ni",tl'atlvo til.
Autarquia.

"._ O valõl' máximo do fi
nanciamento cur'respolld<:'
rã a 250 vezes o salãl'io
minimo da região, o que

. em Florianópolis e demais
ciadcs cte igual salâl'lu-mi
nimo, pel'mit!l'Ii. n aq\li�i
ção de imóveis até erS
1.800.000,00.

OlimiLe de idade elo .�0-

Aurado é de 6(1 ;1:"1.i na da
ta da apresentação (1:1,

-proposta e o jll'!\ZO de t·cs,
-

g�le oscil:u-á entre 20
30 anos.

�'3 :r,\iff:�Em S fflb-uÚ-J

(OHf!((!OV,!! oo�tGw� mo
tf Cl'J�1

O... ftlkllul_... ·Jt

o;;- EVA B, S�
BICHLF,H
MEDICA

CUNTCA DE SeNHORAS
E cnIANCJ!S

Atende dlárlamenLe:
Das 14,00 às 18.00 horas

c�:.:;Qonsult6r��' Rus. Ce!.
�JlDe)7Hl,-g,j;;,1.r.5;,l

- EI5'tre.;oo -

'

Pvncicnc-nentc perfeno. durebilidc de excepcional, quctidc de
comprovado ...

* Ei\ os Ire� flJt&re� d e gorantio qua os Molor�. Arno r�presenlam poro o

ccn-umtder.

* O� Molares Arno são rigorosamente controlado, pelo Si�temo C. r. (,i)., Cen-

trale Integral ele Quo!idode, o único que asseguro perfeição r"áximo no

®
ARNOS.A.'

,i
.t

.,. .

l I

manos que envolvem os acidentes
azcooz cvtrtente pnrü evitar ací-
O orcrcseor Cohen foca- t 't dentes: nenhum motorista

����ose�osS��to�'���lleV��J�� ran5 I o ����iade�����naaJ�OOI esp���
tribuem para c ocorren-tn postes que oetxevem aoe- vnríamcnte um embuste e de tempo antes de sentar
de acidentes .ec transite, nas lima folga de mais ou uma ilusão. "i talvez", se à direção de um veiculo
mas alongou-se prinet- menos um quarto de pote- acrcseenm o psicologo, motorizado. Admitindo-se
putmcntc no exame dos gada (pOUCO mais de meio "Oft'I'('I,':m1 menos pcr-ígo os que o álcool é metabctt
efeitos do cteoot. cujo es- centtmetro) de cada lado. poucos que beberam mui- do no titmo de 10 cen

tudo apresentou resultados Acontece que os motoets- to do (lu!' os multes que tnnetros cubícos por hora
Inquietantes. Motoristas ex- Las acharam que ainda, beberam nouco''. o motortsra devIa esperar
penruentados, após tomar poderiam guiar melhor do in

uma hora após ter tomado
unia dose dupla de uísque, que isso, o que indica. no Opina o professor Cohen uuta dose de uisque ou seu

mostraram-se dispostos fi entender do professor que existe uma precaução equivalente.
passar com o ontbua que ooncn. que o aicoct prctu- -------
dn-Igjum por um espaço diccu, não sua porronneu- ___
entre dcts postes de ma- ce. ma ssua rnpaoidade (1(' r--

-- ------
. �.-:::::::--_.,deu-a, 7 polegadas -uats es- jutgnmentn de sua per-ler- I --- , \ A I"? -

u-etto do que o veículo. A rnnnce. Conclui, 1)01' isso, (l
, ---

r'" r. :r<1I,�
�
I �.... 1;;"

� "'1"" -:;;-
quantidade de atcoot no p,>ico!OgO que não é tanto ..., li 'tJ "\." .•" I ti" Al -: !l_� � • 'bII

�isangue cesses motortstas. Iattu de aptidão :1. respon- ��...� I' �

����!' d�O ,;��,�; ����e���: �:����%�; ��;st'��pn�i: '1 -.. .

tava apenes um dectmo ri·) dadc de julgamento dofl-
nlvel considerado seguro ciente em relação à nntí-"
pelos padrões amcnconos dão. l
de segurancn de 1 ranstto. rvccauoõo t
rssc demonstra que o cxa- cvidc1lte l
n�e ,de dosagem atcoonca , Os resultados das exoe-]: DE OUTUBRO
nno e necessariamente :1ll'! ríenctas realizadas em! DIA 24 _ CINEH.\ _ MOCIDil.DE INDO:\1AVEL
bom guia quanto à aptidão I' '1anchester indicaram Que" '11"-
emcn��P�C�d��;tori��'l, [ulga- �u�,iV�� d�ri��Co�� �� s:e�=:� DIA 29 _ F.NÇO��TRO DOS BP.OT:NHOS

Capacidade piraçiio não é indicio se-rjde 1ulgamento
.

guru de seus efeItos sobl'�Ê fiT!\ 31 - GINEMA - O ESC'.)RPIAO NF RO

Alguns dos motoristas a Situação do motorista.' --------------.--
submetidos aos testes con- Motorista com maior 11i- '.:

��;��a;.�;n:a���;i: dea�!;; ��s��I.'a�:��1 n��noSsa�:I��r�� CEr�1fltO Df ��R��DrA(AO ME;�TAL
doses de uísque. Continua- coses do que outros com '

"em sendo 001'"''' de dt- menos nível. (TATnil�) "IlUOlll(E lilZ"l'lgu' nm onlbu$ ele dois A ideia de que guiamo' 5 J.l,\ � 'fi!;'l �I'j I'\. UJ
andares, a 30 ou 50 qu1lo- melhor depois de tomar Florlanôpolls _ SC, em 12 de outubro de 1961.
metros por hora, através um gole é, na opinião do
de um espaço entre dois pl"Ofessor Cohen, compro

ABONADAS AS FALTAS DOS
SERVIDORES PÚBLICOS

O Chefe (lO Executivo
Catarin('nse aS�lnOll ato
ablrl:lndo :\'" faJ'�s dns
I;,>r\';dor<,,; públicos (IUe

romJ)l"ovadamente compa
r�Cf'r:)m ao XVH Con{.!'I'i'SSO
Brasileiro de E�peranto
l'calizado em PÔl'to Alegre
no periodo de 7 :1. 14 de�te
mês,

Tapbé:ro sel'fio abonadas

as faltas dos fUncionários
o_ue comorovadsme.)te par
tisip:nt'em do VII Congre!l
Sv Brasileiro <'e Contabili
dade a ser iniciado ama
nhã,

.

prolongando-;;e alê o

PROGFtAM!\ QO MÊS

* Mcl.:)re� mcncfcsfcos ale 1 /2 H P

* MaIores Irifásic<lS até :'CO !-I P

* MOfares para máquinas de c",turo

INDÚSTRIA E COMÉRCIO

dia 28 deste mês, tendo
rrmo local 'O Hotel Quitan
..linha na cidade de Pê.ró
polis. ,

CIRCULAR DE CONVOCAÇAO

De ordem do Sr. Delegado-Presidente, cabe-me con�
vldar todos os sócios quites com o Circulo Esotérico e o

TnLtwa para a reunião de Assembléia Geral a realizar

s(' no dia 28 do corrente mes (sábado), às 19 horas, na

sede social, com o llm de discutir e aprovar o texto da
reforma dos Estatutos da entidade, de aCôrdo com os dis

positivos esp('clais, tanto da Ordem como do Tattwa"
Cumpre cada s6('io apresentar os comprovantes de qui
tação,
especiais, tanto da Ordem como do Tattwn. Cumprie ca

da sóelo apresentar os comprovantes de quitação.
Certo de que .OS estimados irmãos, fiéis ao compro

misso assumido, hão de prestar mais êsse valioso con

cn:-so a p;rande causa esótériea, compare<:,cndo pontual
lllente a referida assembléia, antecipo o mais since'."O a

Aro.declmento, vibrando Harmonia, Amor, Verdade e

.Tllst,lça,
Sa\ldações

-

r.ordlais
Pedro Tiburcio Machado, Seeretário

PORTARIA N° 2e2

(} SpCrCt!\r!o de l:!!st9.do <10.<; Neilü(:ÍOS dn Intt't"ior e

,Justiça, Dr A(':icio Garlbaldi S. Thin.go, no-uso de suas

atrlbulçü.'l,
DETERMINA:

Sejam consignados na fich"l de cada funcionário,
efeth'o ou extranumerário, das dive-sas Secçõcs desta
Secretalia, e de t-Õde.s as eategOlias, o seu agradecimen
to e o .. eu elogio pelos excelentf-3 serviços que lhe pres
taram como eficientes auxiliares, durante o período em

que exerceu .:l cargo, como titula:'." desta Pasta, de que
ora se exonera

Secl'C!tarla. de Estado dos Hegôcios do Interior e

J\lst1ça, em Florianôpolis, 19 de outubro de 1.961.

Ass.: Acácio GaIibaldl S, Thiago
Secretârio

PORTARIA N° 293
O Secretário do Estado dos Negôcios do Interior e

just,iça, DOUTOR AcACIO GARIBALDI S, THIAGO, no

uso de suas atribuições, resolve:

ELOGIAR:
os Diretores e demais funcionários da Consulto

ria Juddica, Assessoria Municipal, Imprensa Oficial,
Conselho Penitenciário, Abrigo de Menores, Penitencia
ria do Estado e Arquivo Público, pela excelente colabo
ração que lhe prestaram, durante o período de sua

gestão nesta Secretaria, agradecendo a todos as aten
ções com que lhe deram, por aquela forma, o mais efi
ciente e honesto concurso,

Secretaria de Estado dos Negôcios do Interior e Jus

tiça, em Florianópolis, 19 de outubro de H.."Vf.

Ass.: Acácio Ga.ribaldi S, Thiago
SecretãriO

Irmilndade do !enhor Jesus dos
Pmo e Hos!!)1Ia! de (aridade
COMEMORftiCJO DE FINADOS

Por ordem do DD, Irmão Provedor convido todos os

membro:; da Mesa Administrativa desta Irmandade bem
como os Irmãos e Irmãs para, no próximo dia 2 de No

vembro, comparecerem à Igreja do Menino Deus afim

.

de totn!\rem parte nas comemorações de Finados, as

(]uais constarão de Missa às 8 horas e, após a realiza
ção desta, incorporados, visita à necropole da Irman

dade pa ra aspersão e oração de praxe.
Consultôrio da Irmandade, em 24 de Outubro

de 1961.
Orlon A, Platt

Mordomo do Culto Di\'ino
3t-10-

* Mola,t':� e�peciQjs

RE�RE5ENr ANTE EM fLORIANÓI'OllS:

eiA.

SOFRE'
Nunca é tarde! Estás
doente, tens algo que te
aflige? Não desanimes. Es
crcva. detalhadamente pa
ra a Associação Espírita.
Barão de Maua. com envc

lope selado e subscritado
para a resposta para Caixa
Postal n. 7 S. João de Me
riU - Estado do Rio

OU-TOS - OUV fuOS - NARIZ - GARGANTA
Cnnsllltilr!' _. Rua JC;l'l Pinto, 35 - FonE' 3560
Rl'slc[l}Jl(:;=' - Felip<l Scl:>midt, 99 - Fone 3560

(:onslIlta,� - �as 10 à.� 12 e das 14 .'ls 18 hQrru;

RI"'cpjto. de OC11103 com E:quipo B[I,nsk - Loude.
F.xl\me de ouvidos _ na!"iz C garganta C<Im

EQUIPO ALENOL (único na Cn.plte.H
TrA·tam('nto das Sln'l5ites pe!o UltraSVIIL
Ope-ncão de Amjgd�las \)0. proceSSO moderno,

OUCAM
o U ç A M

Tôdos às Quintcs·fciros, às 21 "oras, RÁDIO ANI
TA GARIBALDI aprf'!sentCl (I sua novo atrC"ção "A
AMORA 0.0 LAn.", em nOYQ prQdcç.ão de Matl ... U!t:lS,
com (I patrocínio da organi%ação PREVIOíNCIA

DO LAR,

IlH. SAMU}�J. FOD1SECA
CIRURGIÃO-DENTISTA

Prepor" de cQvid"de� nela alto velo.eidodc.
BORDEN AIROTOR S. S. 'l"HITE

Radioloaia Dentório,
CIRURGIA E PRóTESE BUCO·FACIAL
Consultório: RllO Jerônimo Coplho 16 -

10 andar _ Fone 2225
��dusivomente com horas marcaM.

(UNICA SANTA UTARIfU
Ciínicll GeraJ

[)oenw N�P/o.��s e fviei1tais -

I'InlrLJtla _ C'>f'l',"'lellOIl � AtBQOe. _ MIL-,JU _

t'roblemltlco Afetiva e ,e�Al

T�R�!ut\ento ;lpI(' 'Eletr-t1c:boqllt! eúm ant'!te"Ia -

In'tol1natf!ra[lla _ Car(4tozOl(!t'QP1& 80notPrliO'.'
P�·rot... aplll

nt!"�Ao do .. ��IQtl.lttru -

D:'l �Ea·jY JOÁO DE BU!lRA
DR, JOS! TAVAUES IRAC.eMA

DR IVAS RA8MS nE ANURADa

CONBULTJo�: Ou Ui às 13 hGraa

E:l.dereco: AVf'n1da Mauro Ramos 28�

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ESTADOA Primeira Dama do Estado e a
'LORIAN���.:�'::,:�_·:�.::,�·�:,,�AT��:b'O de 1961Ás:sodacão Cat. de Reabilitacão

, 1
Por feliz inspiração da Primeira Dama do Es.

todo, da. Edite Gamo Ramos, foi organizada recente

mente (I Associação de Santa Catarina de Reabilita
ção. A entidade, CO�O o nome já indica, tem por ob
jetivo (I reabilitação em geral do criança incapaz, o

fim de torná-Ia novamente útil à coletividade.
t:: presidente do novel organismo o industrial

José Elias, sendo assim compôsto o côrpc diretor da
Associação de Santa Catarina de Reabilitação:

Palestra promovida pela CampilRha
de Combate ao Câncer

Hoje, às 20,30 horas, no

Teatro Alvaro de Carvalho,
sob o patrocinio da Cam
panha de Combate ao Cân
cer, cue tem como Presi
dente em nosso Estaao a

Sra. D. Inah Tavares

Moelmann, será rV-.Jizada
uma pnlastra sõbre o mo

mentoso assunto pela Pre
sidente Nacional da cem
panha Dona Carmen Pru- ,

dente·

Secretárto do Interior: homenageado
em (apinzal

o nevo secretârlo do In- pessôa do homenageado.
[ertor e Ju<;tI�a dr. Paulo Falaram �.inda os srs.
Macllrini foi homenageado Ublratã RuoP, Arnaldo Fa
sábado no Ateneu Clube varito, VJ�iter Corrêa da
de Capinzal. com um 'ran- Silva e Sílvio Santos. pie
tar com mais de 100 ta- feito licenciado.
Iheres. ,

O prefeito em exerciciO
darIuele próspero Munlci
pio, sr. Edgar Lanclnf, no

transcorrer do àgaPe usou

da Palavra enattecando a

Encerr"ndo Q aconteci
'Il'Ientn falou o dr. Paulo
Macarini -agradecendo as

.

homenazeo- de qua esti
va sendo alvo. "

________ -----
__ ,o

IV

JOiO MALUCO CONDENADO A
10 ANOS

Era"proíessôr" de ladrões
Alvaro José da Rasa

mais conhecido p.or JOa�
Maluco, com 24 anos de
Idade. era o "chefe" de
uma quadrilha de menores
que operava em nossa Ca
pital.

quatrocentos cruzeiros.
A polícia imediatamente

se pôs em ação, cOnse
guindo desvenoar o crime
e prender os culpadOs. O
Juiz da 2.a Vara decretou
de pronto prisão de João
Maluco e encaminhou as

crianças Que êle índusti-ía
va no roubo ao Juiz de
Menores. . � ,

O Juiz acaba de conde
ná-Ia a 10 anos de prisão
e entendeu que a sua pena
devia ser ae:ravada. porque

. êle desencaminhava e cor

rompia menores. ensinan
do-lhes todos os segrtàos
da "arte" de furtar, da

qual nas falava o Padre
Vieira a qUatrocentos anos.

A gecretana da Viação e

Obras Públicas, até agora

Vice Presidente: Aderbal e Relações: Nalscn Luiz ocupada pelo sr. dr. Anes

Ramos da Silva; Vice ..c're- Teixeira Nunes; Secretário Gualbarto, terá cama ti-

sidente: Baronesa Von Geral: Florlsvilld.o r:.lnlz;
tular o ar. deputado dr.

Wanghe1nn; Vice Presí- Presidente da Campanha
Osní Regls, também ontem

dente: Irtneu Bornhausen; Financeira: Ruth Ho(pcke
nomeado. "

Vice Presidente: Indiana Ramos da silva: Vice Pre-
Estão cssrm dispostos os

Lacerda; Vice Presidente: sidente da Camnanha Fi-
valores Que terão de atuar

�â���:::to A�I�:�e; ��C�t::;; n������,��'kad�;;tl; �a�h;r�I�;�e :����:â�eg��1
VIce sreercenre: Alvaro Sllvia Carneiro da Ct:nha go noss-, Estado, dentr? do

g�Wg�I1l':iiien:�:�i���i� M3rj�c�!m�a2 ��:g �ra� ���g���� ���o� �o����:�

�::��.cdeO:���:�::�����r��� 0'-- A't'·:··_·····-I P
que,

Sb,m ,dUVida,
a julgar

fe�l1�a��:o��!��z�s���g= ua ro ema
tino de Carvalho; Diretor
de Protocolo, Divulgações

Com o 2.° Batalhão Rodoviário de la

jes a construção do trêcho Florianó

polis-Lajes da BR-36
balhog de exploração a�
trêcho palhoça-Queçaba.
Tais estudos permitirão
que a construção do trê
cnc Florianópolis-Lares.
prevista pelo Plano Quin
quenal de Obras Rodoviá
rias, sera Iniciada, a par
.Ir de Florianópolis, já no

próximo (1110.
Como "já foi divulgado,

desde 14 de agôsto o 2.0

Batalhão Rodoviário está
exacutando, a IJftrtil' de

LaJ es, a cons truçêo do trê
�:-:o Floriunópolls-iLajes.
Assim sendo, teremos, no
próximo ano, um ataque

_ err.• duas frentes no trecho
Florianópolis-Lajes da BR-

36, o que, por certo, parmí
j Ira t. ue em tempo não
mut,c distante tcnhamOS
a reg'ão do Planaito Cata·
rlncnse ligada à. capital do
nosso Estado através de

magnifica rodovia de "1·a
classe.

Em rins de abril dêste
ano, a "gang", roreou os
Depósitos do Sr. FraTl"j-1'1)
Ernesto Vieira, no Saco
dos Limões, rurtan .... o U",,,I
das no valôr de clnc� mil
cruzeiros.

No dia 2 de maio a mes
ma "turma", usando de
uma chave falsa, pene
trou no Bar do Sr. Turí
blo Custôdio de Faria, à
RUa Saldanha Marinho,
donr1e roubou cinco 'I,i} e

quatrocentos cruzeiros.
No dia seguinte assalta

ram o Sé<lão Paris sito à
rua Tenente Silveira. sub
[raindo diversas máquinas
de �ortar cabelo, multas
navalhas e tesouras, tudo
aValiado em oito mil e

O 2.0 Batalhão RodOViá
rio, Que tão relevantes
serviços de construcão de

estradas t em proporciona
do à terra barriga verde,
reCebeu, na corrente ano,
a missâo de cons.rucâ-,
da BR-36 no trecho Floria
nópolis-Lajes de transCen

dente importância econo

mica para o nosso Estado·
Podemos ad'antar que es

tão sendo intensifiCadoS Os

estudos dei trêcho Floria
nópolis-Lajes, tendo já
sido instalada, na cidade
de Palhoça, uma Turma

de Campo que iniciou tl·O-

Prosseguindo ...
Naquela madrugado o Congresso votaria o pro

posta militar do impedimento do Vice-Presidente.
Aprovó-Ia seria o guerra civil. Se a rejertcsse, have
ria o remoto perspectiva de essa decísõc ser acatada
Pelos ministros militares.

No Polócia, o Governador Celso Ramos, com os

Secretórios do Fczendc, do Vlcçõo, do Segurança
Pública, de auxiliares, de amigos e ccrreltgtonórtos.
nõo escondia as apreensões pelo dectsõo do Con
gresso.

Preocupavo-o, ainda, a eventualidade de o de
putado Federal Lenoir Vargas Ferreiro - que aqui
estivera, no vêsoero, poro uma conferência sigilosa
- nõo poder alcançar Brasilia o tempo de votar con-

tra o impeachment.
-----------------,

Às primeiros horas do madrugada, o serviço de
rádio captou o comunicqção de o Congresso haver
começcido o votaçãb, revelando os primeiros votos

que o impedimento seria esmagadorament� rejeitado.
Essa boa nova durou pouco. É que o DI FUSORA,

de Sõo Paulo, logo a seguir, e por diversos vezes até
o darear do dia, transmitiu o seguinte comunicado:

"Sob o comando do Gal .. C'Jr,.leir" de
Faria, tropas do II Exército, Aereonáutica
e Marinha, iniciaram nesta ml1drug!;l.dl o

perações m'lit"res contra o Rio Gf""fnd� dI)
Sul. A NOTA OFICIAL divulgado pdo C.,n
selho Naci�nol de Tel!i!c"mun:coçõ�s {"s'á
assim redigida: "Acabam de ser il1ici\]das
as operações militl"res de F:....."� "�,, ......

Rio Grande do Sul. As operações são com_

binados entre Exército, Marinha e Aero·
náutica e já estão em curso".

Esse comunicado, àquele momento, significava
que os ministros militares não respeitariam a decisão
do Congresso. Era o luta. Era o golpe.

Se o sr. Meneguzzi ou algum dos deputados que

��i��;�o�:eG�:er�:dodri,Ss:�ar;;Olá:��g:���::�e�o�ess� f
ocasião, por certo que não dariam entrevistos reti
'cençiosas ·e injustas, visando a dor a entender até
que o sr. Celso Ramos se conformaria com o golpe.

Poro não ser apanhado sem mais uma vez rati
ficar suo atitude, o sr. Celso Ramos, crente, como

todos, de que o dispositivo golpista fôro movimenta
do, solicitou dos seus assessor.es u[l1 manifesto ao

povo.
I:sse documento, contendo o pensamento do

Chefe do Executivo cotarinense, foi redigido, assina
do e ficou em seu poder poro ser distribuido por cer
tds formos combinadas.

A integra desse documento não interesso mais
ser conhecido. Bostará adiantar que nele estava a

mais enérgico e ..formal condenação do golpe e dos
golpistas: com os quai.s, em hipótese alguma, o Go
vernador pactuaria.

Pela manhã, todavia, ficou certo que o comuni·
cada acima transcrito não era verdadeiro. Trotava-se
apenas de um boato golpista poro intimidar o Con
gresso. Essa certeza partiu da seguinte NOTA, irra
diado pelo BANDEIRANTE e distribuída pelo coman

dante do II Exército:
-"Nota distribuida às grandes unida·

des e às unidades independentps do II Exér
cito: "Na presente crise política, conse

quente da renúncia do ex-Presidente Quo.
dros, os Ministros militares coesos estão in
teressados numa solução pacífica que tra

ga a tranquilidade e o bem estar da famí_
lia brasileira. O Congressô estuda a fórmu
la c-onstitucional para contorno; n s:tu,,

ção e qualquer que ela seja será acatado
pelo Ministro da Guerra. Assim, camara
das do II Exército, estejam confinntes na

ação do Ministro que dentro do Constitui
ção e do ordem respeitará a manifestação
do Congresso".

De longe, foro do r3alidade, sem sentí-Io e sem

vivê-lo, o sr. Meneguzzi foi inf<eJiz intérprete dos fo·
tos, aceitando, de�ois, razões que não estavam no

verdade.
Descontentes com o exemplar comPortamento

do Governador por aqui os houve: um que outro ude-
-

isto raivinha e todos os golpistas. Dessa companhia
o sr. Meneguzi dC!via afa�tor os deputados do seu

panitl.ó1t,.que nào acreditamos nela estivessern ..•
--r�emos .adelant�.

MAQUINAS

MA.TR I lU

� APRESTOS
Poro forrar botões e fivelas

"FABRICA ARSA"
Rua Leme da Silva, 162 - Tel.: 93-5824-
Bairro da I\loóca - São Paulo

Peçam catalogo e lista de preços sem compromisso
de compra.
Nossos artigos poderão ser procurados em Floria

nópolis _ LEONTINA JORGE, - Rua Conselheiro

Mafra, 94 - Florianópolis.
------

em
No ensêjo da visita que

nos deram a horn-a de la,

zer, em principios do cor
r.ente mês, Os estagiárIoS
da Escola Superior de
Guerra, na sua grande
maioria. altas p_Hentes do
exército brasileiro, o De-pu
tad('. Attilio Fontana, ilus
tre Secrejárto dos NeuóciL;'
da Agricul�ura, fêz chegar
às mãos de nossos viuten
teso uma saudaçâo de bõas
vindas e, nessa opcrtuní-

��dem��g�a� v��iil:�i�s�
atual problema do trigo,
em Santa ca-srtna.

Em se tratando de um

trabalho que, pela suo jm
pOl·tância, pelo modo rran
Co QUe foi escrito, pela,
porque não dizer, rudeZa
que se fazia nece�;sária.
torna-se Impresctndivnl que
o público oatannense tome
connecímanto de seu COn

teúdo. Com esta flI:allda
de, vamos transcrever o

memorial em apreco:
"'Exmho. Sr. Direi,)r da.

Escola Sunertor de Guerra.
e es�agiáijos de '961. Ex

celentíssimos Sech(""n�s. Ao
ensêjo da 'honrosa v!sita
que vossas exC'.elên·cias se

(Cont. na 2.& pálI.)

NÃO FOI PASSEAR
Publicou o Diário Ca

rioca:
Os principais problemas

de Santa Catarina f·oram
abordados, na semana pas
sada, em Brasilia, durante
a visita de cortesia que o

governad("«i Celso Ramo.s
Ur!. ao presidente João
Ooulart ·e aO .primeiro-mi
nistro Tancl"edo Neves. En
tre outros asfluntos, O che

fe do govérno catarinense
trat.ou da nOVa fase da So
ciedade Terme!étrica de

, <_IM

Carr �an�a �GS [�ucanuários �ratuitos

Capivari, mOstr·ando a ne

cessidade ce acelerar as

obras a cargo d�ssa emprê
sa, Como a conclusãJ -de
sUa usina e instalação de
suas últimas linhas de
trans:r.dssão. Mo�trot; o sr.
Celso Ramos que eSsas
obras não podem sofrêr
.interrupções, em face da
carência, de energia 'lias
aLuais indlHltrias catari
nenses e para evitar a eVa
sào de capitais .para ou·
tros Estados, como vem
ocorrendo até agora. OUtrO
assunto importante )lara o
-desenvolvimento do Estado
sulino é a criação d� uma
u:,;jna siderúl'e:ica na Zo
na Sul do Estado, :para
aproveitar a m-.tér1a-prJ
ma local, ,!ue é o carvão
produzido na região medl
rional Catarinense. () pre
sidente da Reuüblh!8 e o

pri��iro·mini.!jtro foram
unanll.'lI.es em r.econhecer a

v?lidad.e das relvjnd1ca
çoes catarinenses e pro
meteram tooo apôlo a ês
tes como a outros Jlroble
,lias apresentados pelo
governador como a cons
trução de rodovias Para o

escoamento de sUa produ
ção e assistência ti sUa
agrlcultura� oe pecuá:la.

Entre nós o jorn.
J. J. Silva .Ir.

Para empreender a nova fase de vig
l'OSO soerguimento integral do Estado, o Go
vernador Celso Ramos preenche' na alta ado
ministração catarinense, os cargos de impor..
tância decisiva na batalha a prol do desenvol..
vímento econômico. Por atos de ontem
:i.ustre Chefe do Executivo nomeou os ;l'B.
dr, Renato Ramos da Silva para o cargo
Secretário sem Pasta; o dr, Anes Gualbe
para o de Secretário Geral do PLAMEG; e O
dr, Alcides Abreu para Coordenador Geral do
Banco de Desenvolvimento do Estado íIe
Santa Catarina,

pelos primeiros atos já co
nhecidos, serâ conliado. t
c�pac��a�e de ação, espi.
nto públtco e h .....nestidade
de pessoas perfeitamente
in tegradas nas realidades e
nos pl'opósitos elevados do
eminente governante.
Os nomes oue já se ali.

nhacr; para isso são, selD.
nenhuma dúvida. dos mBls

�e��e:����;;��o d(�OSCUl����
blemas a ccje solução irão
deVotar-se. ,

Santi'
do Trigo

Cêlta�ina
COMISSÃO DE IIRUPEMA: GOV. DE·
TERMINA CON,URUÇÃO DE ESCOLA

O Governador Celso Ramos recebeu, em audiên
cia no Palácio, uma comi!iSão de Urupema, distrito do
munieípio de São JO'lquim, e que se fazia acompa_
nhar do deputado Oib Cherem.

Na oportunidade, foram J.ratadQ.§,.d_iversos os.
sunto,> de moia r interêsse para aquela comuna, tendo
os presentes saido plenamente satisfeitos com a mo

neira como o Chefe do Executivo Catorinense recebe
ra e prometera atender às ·reivindicoçães que lhe ha ..

viam sido apresentadas, destocando-se entre elos a

construção de uma Escola.
.

vendo�::s�IJ!:g�:r;;:ve:";:;:'r �:�5eoct:a!:s �O;:i�:::
Dib C.herem, os Srs. Dr. João Palmo Moreira, agrôno
mo d� São Joaquim, vereador Manuel Setembrino de
CamClfgo Matos, Pre!iidente do Comara Municipal de
São Joaquim, Plínio Ramos, intendente distrital de
Urupema, Arthur Pagani e Hildebrando de Almeida.

° nosso esforço, somo de um conjunto de
vontades decididos, no melhoria de ° ESTADO,
visando a dor maior realce à imprensa cata ri·
nense, vem sendo compreendido e aplaudido
por forma que tanto noS desvanece como esti-
mulo. -

A nosso meta em organizaçõo, agora, é a

qe levarmos o jornal, no mesmo dia, o todos os

rincões catarinenses..
�sse desiderato jó estaria cumprido se uma

alucinante alto no préço do Papel nõo viess�
fazer a pedra do caminho.

O que antes gostávamos num mês, hoje ê
insuficiente par� pagar*o papel de cinco dias!!!

Uma exceçõo no julgamento da promoçõo
desta fôlha: o sr. Laert P. Vi;eira, deputado ud�
nisto e diretor do Ródio DfÁRia DA MANHÃ.

O sr. Laert P. Vieira acho que somas

pasquim!
Por que? Porque noticiamos Que um ra

dialista, o sr. Dakir Polidora, transferira seu po
pularissimo programo "HORA DO DESPERTA
DOR", da Diário da Manhã poro o Guorujá.

A genial ido de do recibo, passado com re

quintes de ra;yinha, vale mais pelo desfrute do
que pelo mau gosto, comandado pelo desPeito.

Enquant�, em quinze anos de trabalha,
avançamos e progredimos, o sr. Laert P. Vieira
encovou um govêrno, está desmilinguindo um

partido e já começou a estraçalhar uma emis
sora!

Que sigo e prossiga
NossÇ: [uma é outro, deputado Laert Pin

tado Vieira.

�llcontra-se em Florianó
poliS o jornalista J. J. Sil
Va Jr., redator elo "Cor
reio Co Povo", de Põrto
Alegre e Que aqui se en-

�ontra a. serviço de S2U

Acompanhada pelo Deputado Antônio Almeida, líder da bancado do PSD, Jornal.

esteve no Gabinete de Relacões Públicos, sendo recebida Por seu titular, Dr. C? confrade da impl'ensa
Fulvio Luiz Vieira, uma co�issão de Rio Negrinho composto dos srS. Pe. Luil: �a����a eJ��:Çãoen�p��s��:
Gon-zaga Steiner, vigário do paróquia daquele: municipio, Péricles Porto Vir- nidade em que manteve
mont, vice-presidente da Componha dos Educandários Gratuitos e Eugênio cordial pales�ra CQn, nos-

Ferreira Lima. No oportunidade, colhemos a impressão do Padre Luix Gon- S0S Redatores.

zaga Steiner, a respe.ito do contato que a referido comissão manteve com o Natural de Santa Cata-
Governador Celso Ramos e que é a seguinte: "Oi �esultados de nossa vinda rina. Silva Jr. tem. através
o Florianópolis e os contatos que tivemos com o Governador, par intermédio �:q���ret�:�.ic����1�E:.d�r�!�
do Deputada Antônio Almeida, sempre solicito para com OI assuntos de sua pecial interêsse aos pro-
zona, foram os melhores possíveis devido a compreensão do problemll por blemas da terra catal"inen-

porte de Suo Excia .. Nós, que aqt!li chegamos com tão Poucas esperanços, soi· se, divulgando sem'Jre to-
mos 5alisfeitissimos. Em nome da comissão quero de.ixar expressa os meus dos Os nossos assunt......, e

mais sinceros agradecimentos, e5pe!9ndo que no futuro haja sempre mais ����o:��;a r���:f��ra aO

.e mais esta compreensão poro maior progresSo do setor "educação" em "1OS·
.

Ao Qrezado rOle!!;l de
50 I� ...nicipio". Jl,lprell;;<-!. desejamos felil�

. .

; �'!+·-H9:!1 tQn. J U _estada' ctn nossa,. tona, \

�..����������
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