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Cumprimento demeto fundamentaldo�gOli. c:B-fr:i11"os:
constituido 'O BDE e eleita· a sua primeira diretoria O.::

Novo Pre�i�ente �a Pelrobráb� Dinamizar elD�resa
1-,

.

e com�atelJ o em�re�ul·.smD 'q o nov�I�;e�;�e�:JoP.t�;;;',��C:�'OF���sc;�c�m��;;�:
• �

, beiro! n?meado �el� pre�l�ente dq Republico com

, referêncro do primeiro-ministro e do ministro de
Minas e Energio, afirmou, entre outras coisas, que
.ró dinamizar o empresa e ccrnborer o empreçuismc.
Revelou o sr. Francisco as tendenclas derrotistas"

Mangabeira, rruno do sr. _ frisou.
João Mangabeira, prasíden , PRCGRAMA
te do PSB) que. sob sua Ainda sobre o programa
'direção, a Petrobrás orga- que pretende cumprir. na

nlzará 'a distribttição de direção dafluele pItão, de
gasolina e derivados. Re- clarcu o sr Francisco Mau-
feriu-se à necessidade do gabelra:

.

orgão estatal possuir o "Para alcançarmos a rue;

monopollo . de importação ta da eutoeuncrencta. in
de petróleo e derivados tenslfical'emos a produção
"com plena ltberdade de os e os estudos de prospecção
adquirir em qualquer mer- do petroJeo. Na realização
cada, levando tão somente de tal objetivo. a Petrobrás
em consideraeão os ínte- fará contratos com ergam-
resses nacionais".

. seções de países estrangei-
PRINCIPIOS NACIONA- roa para aquls'ição de ma-

LISTAS terial e utilização de tec-
O novo dirigente da Pe- nicas, com a cotaboracâo

trqbrás disse que deren- direta e permanente dos
dera categoricamente, os tecnícos brasileiros a fim
principias nacionalistas do de que, assimilando o

monopolio estatal do pe- "know-how" estrangeiro,
troleo, dando pleno cum- continuem posteriormente
primento à lei 2.004 "na tais trabalhos por eles mes

sua letra e no seu espíri- mos e pelas pessoas por
to". eles lnstruldas. Isso, me-

"Procurarei recuperar a diante as necessartn- me

confiança publica na Pé- dídas de cautela para n se

trobrás, rechaçando todas gurança nactonal''.

GERENTE

D0MINGOS FERNr.mJES DE AQUINO

.\.NO X LV I I 1
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[Sijua�ra em lIlano�ras
Uma Fôrçn-fnreja ela Esquadra, com

posta "elo navio-aÉ'roctroIllQ "Minas Ge
rais" pelos cruzadores Ual'rosQ e 'ra
utandar-e e pai' mats alto C'ontl'a-lorpc_

-

deírcs, encontra-se dexde o dia [I em ma

nobras ao longo da cos 'n ',H'a::;ileil'a. Carla Pastoral do Bispo de Bilbáu
;FA�El" Bu.HAU�.5

(V l-mundo Inteiro aos gastos
N� cic�ctri.� )J&ai�� .�.

.
..

- ..

�_"�-�(��t·���et�da EStola "'Nava1. Os n3"ios �rao .� wna co ��� ... .,. ".__.ç.to
no próximo dia 24. apés tocarem nos eíat no povo espanhol; por_ da riqueza na Espanha ert

portos de Salvador e Santos. que nos encontramos" ante tre os d1!erentes grupos
um catolÍctsmo paradoxal soctats Introduz desigual

dade."que oscila entre uma COllS

ctencta cristã profunda, no

individual, e uma cone

ctencta liberal e individua

lista, no terreno social",
afirmou mons. PabIo Gur

pide, bispo de Bilhau, nu
ma carta pastoral que aca

ba de publicar em s�a dio

cese.

Ao assinalar que a Espa
nha é um dos países euro

peus de menor renda anual

"per captta" ao mesmo
.

tempo que figura em ter-

ceiro lugar das nações do

A pastoral acrescenta

-que "o salarlo mínimo de

ve ser um pon to de parti
da e não uma meta final".
A!lrma Igualmente que "o

ambiente que se respira
em nossas empresas indus

triais é um ar viciado e de

verdsdetra oposição entre

o capital e o trabalho". e

termina subllnhando a ne

cessidade de defender a

dignidade dos trabalhado

res espanhóis.

Nosso flagrante {oi tomado na manhã de ontem, no auditório

'do Edifício das Diretorias, logo após a ccnstituiçâo do Banco do
Desenvolvimento do Estado c da eleição de sua primeira Dire

toria.
'\ Vemos. ladeando o Governador Celso Ramos, da esquerda para
a direita, c Sr. José Pedro Gil, um dos diretores eleitos na opor

umidade: o Secretário da Fazenda Sr. Geraldo Wetzel; o Prof.

I

"O congresso é oportuno,
necessarto e Imprescindí
vel", afirmou tecnattvo o

prof. Carlos Chagas Fi
lho a respeito do assunto.

O prof. Djaclr Menezes,
recern-chsgaao do Ceara,
disse à reportagem que co

nhece a Iniciativa e frisou
que o problema de Dire
trizes e Bases é debatido

pelo Conselho Universitá
rio. Ele mesmo participou
da ultima reunião.
O prof. Djaclr Meneses

acrescentou que uma co

missão já tal nomeada pa
ra estudar o assunto e a-'
presentar suas conclusoes
ao Conselho. "Em minha

opinião _ afirmou ainda

- há doh. pontos que pre
cisam ser estudados com

multo cuidado e aPlicMoS
com muito carinho, t::, Se

passiveI, até modificados".
O professor, então, disse

ser contrario ao "grande
auxlllo dado à escola par

ticular", quando devia
"ser dado â. escola publi
ca primaria", Em segundo
lugar, "o cerceamento da
autonomia ,ias unlversiC1a

dcs, que necessita seI' re-

, .....,

11()ndera d� nOl'a intcrprc- vo�ado"

l�!:ão OU Justiça.
_.�� .!.. __

A - educadora Hemictc

Alcides Abreu, eleito presidente do Banco; o Sr. 'Valdir Macuco,
diretor do Tesouro ;c o Sr. João José Cupertino Medeiros, ou
tro dos diretores do novo estabelecimento de crédito.
Em nossa próxima edição daremos ampla reportagem a respeito
deste importante acontecimento.

---�_ .....__._---

Plano para Combater o Terrorismo
fv���f�t:�:��.: �'������a5 ;s=�·=�- ��Ó:S=I�::�� �ue
ee- capital, que a, dispnal- cões de jamais e de emts- coorte na atuacâo do go
ção do sr. Magalhães Pinto soras de radio e [etevisão, vemo federal. embora �s

de propor <,1.0 presidente que têm sido o alvo das pere que as providencias ja
João Ooulart um plano de primeiras atividades ter- tomadas não tardem na

combate ao terrorismo se rortstas na capital minei- apresentação de ccnctu-
deve ao fato de terem sido ra. sões para evitar a Impu-
feitos na capital mineira Demonstrando sua preo- nidade dos autores desses
pichamentos de paredes, cupacâc pelo rumo dos ates terroristas. E rem
com tnscnções de ordem acontecimentos, que agora breu que a eventual impu
politica. semelhantes às atingem seu prcprto Esta- nidade pela campanha po-
registradas em outras do, psr. Magalhões Pinto dera estimular outros utcn-
pitais, especialmente frisou, em contacto com a tados numa epoca cm que
Rio. em São Paulo e imprensa. eue "mais do estaremos na crista de uma

Porto Alegre. qu'ê as organizações visa- crise econorntco-rtnancet.,
Diante da onda de pi- das. estes processos atin-

chamentos tambem em geru <IS próprias institui-
Belo Horizonte, a Secreta-

ria da Segurança. Publica - _. ---.---------.,---

mineira providenciou, en-

Trigo: Milhares de Quilos
Estocados em Sanlos

Mestres
fixarpara

RIO, 15 _ (v. A.) - A

tese que se reventcu, sã

bre a necessidade de um

congresso nacional para a

discussão da Lei de Dire
trizes e Bases e fixação dos
currlculos vem recebendo
novos pronunciamentos de
apoío.

Prisão
Perpélua
RIO, 15 (v. A.) _ "Em

bora enquadrados em ar

tigos do Codlgo. Penal que
estabelecem a pena maxl
ma de doze anos. os cinco
implicados no incendio do

.

"Grã-Circo Norte-america
no" poderão permanecer
presos durante toda a vida

por serem elementos con

siderados de alta periculo
sidade para a sociedade"
- declarou à reportagem
da FSP o Juiz Jovino Ma

chado Jordão, da 1.a Vara

CrimInal de Niterói.
Acrescentou aquela aut.o

rldade que a segregação
dos incendiários após o

CUliiprlment-o da penl\- de-

querem Congresso
os 'curriculos

SANTOS. 14 (V.A.) - ca de um mês a espera pa
ra o desearregarnentó) tem

sua maior causa na jnoro
sidade dos sugadores" ao

que é voz corrente no céis:

resulta também da falta

de conferencia de carga

para o serviço, ora �elto
por uma entidade parti
cular de pesagem da mer

cadoria e supervisão je
engenheiros à mesma ii

gados. Esse sistema de tra

balho, em seu conjunto ge
raI. responde por vultoso

desvio de divisas do pats,

pois a sobre taxa de »s

tada dos navios é supe
rior a 800 dolares.

Amado achou que "reunir

os educadores num Con

gresso para que todos vi

vam 1J problema é o ideal"

Dizendo estar tel!lerosa,
pois a Lei de Diretrizes

modifica curr toutes

só há. um mês para piant
ficar os programas e cur

sos. a educadora anrmcu

que o Congresso, "oportu
no", deve ser realizado "o

quanto antes".

Oito navios com earega
mentes de cêrca de 54.357
toneladas de trigo em grão
para a índústrta moagei
ra do Estado, encontram

se atracados no porto e na

barra. Dois acham-se ao

largo na dependencia dos

sugadores para descargas
e outros. seis permanecem

à entrada da barra em

frente à Ilha das Palm-rs.
rato que prenuncia mais
um dos congestionamentos
pertodtecs de porto pelas
certcíencres dos sugadores.
A demora dos navios (al

guns chegam a ficar, cêl'-

ameaçam: Fome
LIMA. 15 (AFP) - Oi- dam agora a zona do pICO

gantescos blocos de pedras de Huaylas, q�e f�� ar�'a-
e gelo ameaçam qualquer sada quarta-feIra a noite.

momento des�eender-se
da montanha e provocar

novos aludes na zona de

Cash. onde quart.a-lelra
ultima ocorreu a fantó.stlca
avalhancha andina, a umas

centenas de quilometros
da capital peruana - in

dica(am engenheiros das

Obras Publicas, que inspe
cionaram a referida re�

gUio.
O ameaçador e�ect 1'0

da fome, o fri0. ',) desf'llI

llrego e a epidemia· .!'On�

li.
�
..�------

frioAludes e

Camponeses da regiRo
ainda mostram o lerror

e'stampado nas fisiunomias,
ante a posslbillud.lie ele no

vos aludes. e elnpl'eend"!
deram um desesperado
exodo que se transforma
num problema para as

autOl'idaes, empenhadas 'O!m

curar a ferida que deixou (l

Huayco, com a ajuda dos
A BOLA W,!$ PEIW[ITA. 00 BRUII..

paises qUe se movimenta-
I'am Clll face da catastro
lc.
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ANIVERSARIOS

Fazem anos hoje

Src. Silvia Machado

A dota de hoje assinalo a passagem de mais um

aniversario natolkio do Sra. Silvio Machado, eSPOSO

de nosso amigo Sr. Juventino Machado.
As inumeros demonstrações de apreço que o Sra.

Silva Mechado receberá no doto de ho' 2 jun,tomos
as nessas, augurando o aniversariante Iehcidcdes

pelo passagem da e(:?méride.
sr. - Ney Luiz de Souza
menino - AleKondre 'Gomes
sr. dr. - Paulo Hel'lfiq.Jc Biasi
srto. - Dirce Sordó
sr. - Alrcnurc de Mor.o;s Lins
sr. dr. - Mane �I do Silvo Fontes
sr. - Alberto LL:z do Costa
menino - Scnc.o Moro Buschuler
jovem - Wilson Joel 5, Coelho
sro. - J Ido do Silvo Cardoso
sr. - Alcides Santos Aguiar
sr. - Dorvol Melquides 5 Netto

FLORIANÓPOLIS É UM MUNiCíPIO POBREPORQUÊ

Di�i<.)_ de Sente Ccturmo
....�--�----------.,...._

no municip!o de São José. a beucao nup
li - Noite do Chit-Chá-Châ nos sn- ctaí da scnnontn osvard.un Ramos, com

Iões d'o Oscar rutace notei no proxtmr o senhor Mat.rn Rusa Silva. Desejamos a ;

dia vinte será também cm pró tia Asso- jovem casal e c:ignas famílias reucttacoes

"eruçân de Santa Catarina de Reabilita- --::-

cão. Chõi-Cld-Châ cnm C:lslelan e seu 14 - N:l noite de Sli.bado p. pnssarto

:O:i'��'�'�:: �::'i�;�t,� t�;;.
rera homcna g'cadu

:::::::�:t�,:���::::�,�:::::���:i:t:,:, ��:;'::i: r
7 _ o Clube Doze de Agosto com ( cantor Miltinllo. atraiu a socieuaôe

paraicontrato firmado que ttunn com a orquee e ele�Rnjr setrée Que ueenteceu. detxan

tru illtcrllaci0ra! que apre�tou-se sà d.o as melhat"{'s illll)rj�S("'." ao'! as.'iOeiadO!",����n'�:·base����;��õ�.� [te, nt�,\u com mo- ��rl���t"��' e c<;:'''::�;�:od:�:,a:;�b::�aa

I�::_ bens o senhor Orh'a1d" GOlllart respon-
8 _ I\;or.\ a!>ua('(!amoll ,no pro"l:inw s�vel.p('1a vinda. dos rumesus ar(btas na

dia vinte e sete a f::c,ta "�3l1datte d( ereeurs.

MOIIII,l" nos sarôes do C.lube Onze ele .\-

!rosw. A resürvn til' mesas.la podem ser 15 - Numa reuníac no apn rtnmen-

h:i1a. na sccre1aria do Clube. to do casal Mario correte aconteceu üm.

de-noite c&n cafezinho. convidados e até

!l _ li beteza e otegànctc de Ligia a presencn do cantor �.�iltll1h!).

Moelimarm é 'assunto. Em certa I'('UI11:10.

LIGIA estreava um vermrcrrinhc, dando

mesmo llO�a alta de bom góstn e elegtm- r�s são mais Pt,rr�itas à· ,!""oPol'(;-an qU( t
ela. ���..:::�!� �:J1S amar. t

/

PRNS,\MENTO 00 OlA: "As cria tu !

Coletor:
Herc.des Atoyde Furtadc

Procedente do Municipio de Ervo! Velho,
ter-se entre n6s o sr. Herctdes Atoyde Furtodo,dili
gente Co�dor estadual daquele rraspero Munici,')io
t <.te digno funcicnória Estadual, cump{il.".mt·�.

mos e dezejomos·lhe sua pemonencio nesta Capitol
_.--�-'--_- ._------------

( A S Á
COMPFc.0 ou ArXGO,

t.:MA. FAVOR MARlJ/\fi
ENTREVISTA PELO T�-:
U':I<'c)Nlõ; NO :HII7

IMPOSTOS PAGOS PELOS MUNICIPES

Ã UNIÃO.
AO ESTADO 43.6·/.

AO MUNICípIO ....... 6.5·1.

o impôsto arrecadado pelo Muni

cípio é aplicado exclusivamente
em Serviços ã Popu I o çõ o: em Es·
'colas, Ruas e Estrados, Limpeza
Público, Assistflnclc Social, etc.

MUNiCIPE

PARA QUE TUA OIDADE MAo
"IQUE MAli POBRE, PUA TEU

IMPÔSTO COM PON"fUALIDADE

Vai Romper Com
o GoYêrno Federal

Pôslo de Socôrro Doutor Frederico
José RofIa

BRAS1LIA, 15 ""T O go
vernador Magajhâes Pinto.
antes de deixar Belo Ho
rizonte no .fIm da semana

passada com de�tlno ao

Rio, esteve reunl\to com ()18

seus secreta rios, aos quais
submeteu a minuta d1! uma
declaracão rompendo, de
maneira espetacular. C"Jm

o governo renerat. O gn
verundo- de Minas dr-v"rá
tornai' pública esta decla
ração no decorrer ela. Sl'

mana. tào Jogo conclua os

entendímontos pouucos que
o levaratn ao RIo de Ia-

ASSF.MELEIA GERAL ESTRAORDINARTA
_ Firam convidados os ecooeradôre- de,>! (' Pii�to de

socorro afim ele comoarecerem no próximo díu 15 de

.rnnetro de nl62, ás 20 horas, (oito noras da nouei. na

séde urovisór!a deste Põsto sltuada á Rua FrU!)!" 8,'11-

rntdt nc 37 1" andar - sala oito para o fim espceuu

�; ��������(!I'�e;in��:�V;�eer� �;t:Vi:� ��r����l1t�a:CI(l��lrV
Itf'n� dr relevante tmeortüncta a ser tratados. lni" ('0-

mo a instalação de pequenas eostnnes. nos ostrros e

dixtrfbuieáo c ra tuitn de pratos de SOI')'\ (Iut>nl'" � Ilnh

P-�lli'� e a crtacão e funcionamento da Caixa de Pequenos
Empresttrnos, 'sem juros e rapídn Itquídaeáo, e. também.
O sort cto de trcs em tres meses, de utilidades dO,llc\sU
cas. toucas. utensntos de casinha. ferramentas e roupas

para operartoa. máquinas de costuras. de ph. espera-se
o comoarectmcntc de bom número de cocperacõres afim

cro que o PÕ-�'o. neste novo ano de 1962 cessa se- desenvot
ver muito uaturatmente, sempre nos caminhos exnros

das L('is Divinas e Humanas.

storionocous. 6 de- Janeiro de 1962
1(I(i.o canrn rrcu. Secretário)

Edl/w' PdiuceJlo, Tesoureiro
MI</Iltcl Martinho, pelo Conselho Fiscal
Frr<II('Í�('() nsttencourt Silveim. Presidente

IPOI' se encontrar ausente, deixa dccassmcr. p/ccn
�elho Clínico, o DI', José Bahia E. Bittencoul·t.

neiro

A c'''cla'ra�ào do gover
uacor mineiro será pesscet
mas sabe-se que a ela ;:;e

seg'tcirâo outras duas: as

c!DS governadores elo ,;:;o f'

Grande do Norte (' do Pa
raná.

Padre BRAUN
- Diretor do

Cofégio
Calarinen$e

OST7ALDO "'8'.0
JA...IõlDIM OLIVEIRA BELO - CUIDADOS NECESSARIOS
Com a I'lroxlma e motlerna iluminação (juz de mercú
rio.) p"a�adn a inauguração 9ar8 o fim dêste mês. o

n(lS�O lltindpal e maior dos jardins de Flol'ianó'lOUs es

tá rerebf'ndo cuidados esoeciais, afim de que n5.o destoe
do mara\'t1ho�o conjunto-de luzes que naquele lindo lo

gradouro !Júbllco vem sendo ca9rtchosnmente trabnlha
do, obdeccndo ao que existe de mais modérno Em ilumi

nação pública
Nat.ul'al e nf'cess:irio DOI' isso. o cuidado q\1(� est.á

l11Cl'l'cendo 001' narte da: 'prefeitura Municlnal. C_,; ('un

I.elros estilO sendo renovados com especiaJ carinho. bem
como 01' (,!lJante de gramas e flores. Vão sair aquelns es

t.acas hOl"!õ1veis (lU('j ladeiam os canteiros € onele arame já
velho e ('hel0 de corcovas dão a im:oressão de cerca de I

,.,a.�to para gadd'.
Monumento aos berois do Paraguai. ont"le estão es:'

culpidús os nomes dos herois catartnenses (,.1tá rEtocado
e pintado.

.'\.i ruas de nassa�Em para; o jardim. tomando novo

a!<pêcto.
.

Faltando somente ordem oara ex!)Urgar os e!emen
tos que por ali existem. que oom. suas cadeiras de eu

Frraxate, velhas e algumas meto podres. reclamam ime_
diata atenção ba !iscall2ação.

Os proorietârtos dessas cadeiras. mundam-nas a ta

da hora de lu�ar. tornando dificll o trânsito enquanto_
se aglome1'am juntas dos bancos.

Os nequenos engraxates enxameiam. Turbulentos e

brigões, de !)arcerla com adultos, bril!.'am e fazem o que
q-uerenl sem o menor respeito a quem quer que seja.

É ofe('l<Kl corrl�r. ou mesmo acabar de vez com es

)la Intoleravel liberdade qae vive chamando a atenção dc

tooO'>, orlnclpalmente dos forasteiros.
E.'1tâ. faltando pollclamento naquele e outros jardins

da capital. cada vez o :2_toblema vai se tomando mtole
nível e·jáquc de wdo se éuida. não é OQsf:[Vel flue o f:l

r.ar hlll11ano� l'Ol)tinnc como está onde o� lJ1'Í�õt's fa�em
do jardul1l)..'seu campo de desordens.

(Cont. dfÍ lÜt 'Pág.)
Para o conhecimento dos

antigos alunos informamos
que os diretores do Colégio
Caiarlnens�, desde a fun
dação foram os seguintes:
P. Norberto PJoes. _ P.
Henrique Boock. _ P. Luiz
Zuber. -:- p. A�ostlnho
ScholL - P. Fnmcisco Xa
vlçr Zartmann. _ P Max
Schneller. - P. Emílio
Dufner. - P. 'Walter Ho
fel". - Todos já falcddos.
- P. .'\lvino Bertholdo
Bl"aun_ - P .•João Alfredo
Rol1r. - p. JQsê Hartlieb
Nunt"s_ - P. Antônio Loeb
mann. - p, Braun

"�"
..
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UlmaNÓrllllS ··S.C.

Carta da Alemanha
II

AÇÃ E�ISCO,)AL D"\ AMERIC'\ lcâ·TiNA (II)

Professor Oro Hermonn M. Goergen
Decnte' desta situoçôo o Episcooado Alemôo

jó tendo os Bisp,�s de TI'evere (Trier) e-de AqUiS"�'
eteno (Achen) 'n'ciadn alguns esforços precursores,resolveu organizor limo ajudo de vulto porá que se
possam atacar de modo eticiente os moles do situo
Ção, es�irilu(11 e religicso do Américo Latino. A Con
f�ren:IO Episcopal ncmeou uma c.omisSÕo sob o

direçôo dc:_ Bispo C� Esse-i, Dr. Hengsboch. oe-c a

organlz,:cao de uma coleto em todo território nacio
nal.

. F�I escolh,�o o dia de Natal. Honrado pe!oCaml:�OO tentei conseguir o apóio do imprensoclen;o e do Estações de Ródio e Televisõo assim como

--:- e natual - o apoio das organizações eclesiósti
�:CGS poro esta nobre finalidade, que é criar uma

ri:e:������e pro latino·om.:?ricona" no povo cotó-

Jó tiveram o.s Bispos 1'Y,0delo e prcvo do capocidod,;o de sacrifiClo e de compreensãõ dos alemõesquando iniciaram,. em ! 958, a "Obro Episcopal con�1:0 o F'�me .? o Miséria", tndo escclhido o Quaresma
respect.lvc;mente contra a Fome e CI Misêria" .tend
res[:ecllvOmente o ?ia da Póscoo para uma' .:o!et:gero', desbnodo a ('ste fim '

Essa aç,jo 'episcopal já se firmoll no mundo in

teiro Cllm [lrgallizo,õ0 cfici(:ontí�,,>im'] (jwe conseguiu
em tré!> ano::. col�tor "'/n' 1 �O 'nlilhães de marcos

ou se:rm (tomando (\ D-Ior no b3se de , D.::>lar -

(rS 380,00) 5.320 bilhões de Grayeiros raro serem

�lrlieodos n,l mundo inteiro no combate à fome e à

dcenço, O ccnlro adn,inistrativo encontra,se em

.A.c�isgrono. 5=u dicetor é o Prel:1do Dr. Gottfried.
O omb;to do acõo é o mundo: Asia, Afrio e Amé�i-

I co Latina vêm crmhecendll hó três anos os benfí
cios dessa ação episcopal alemã

A rede de aluda estó se estenden�o codo dia

mais. A organização ;:ocl�ciástic:a �undlol .. o!ere:::ê
um natural si�t('rr'o de odministra<;ao e aplllaçao

A repercu!:são inesperadam:nte gene�os� do

povo alemão 00 apelo de �eus BISpos, constltulu-_;e
um incentivo pnra ações compleme��ares. A oçao

episcopal ccnl ro a fome e a doença Ia .cedo en:on-
tro� um dilerT'.a típico: enquClnto se aJuda�o ..om
medidos técnicas 00 desenvolvimento economl�O e

social. aumentaram aquêles pedintes, que ped(.r�rn
ouxilio para combater o misê,ia espirit'.)al 'ê religio-
sa err� s���c���ii�:�te latino-americano, sendo tun

diciorralmente católico, sentiu nõo só a falta de re

cursos para o d=senvolvimento econômico, m�s t�m
bém poro reestruturar a igreja e suas orgamzaçoes.
A froca estrutura eclesióstka prejudicou o execu

-

ção dos projetos contra o fome, que SUP�?r:n uma

certa �nstrucõo e formaçõo intelectual e religIosa.
A "Obra Pcntifical da Fé", em Aquisgrano

está f"mpenhado em ajudar às ornanizaçces ecie:>iól>

ticos ncs regiões consideradcs "m;s�ões" na A::� e

Africa. Faltou um centro de aiuda poro a Amenco

Lati';". A Iccuno "qorc foi preenchido. O no\o"(' em

preendirr.ento dos Bispos alemões t�o�á gra�des ;e
nefícios exclusivamente paro o Amenca Latino . .:m

estreito colaborarão com a CELAM (Conferêr.cio
Episcopal Latinoamericana, com séde em Bogctó) e

"Comissão pro America Latina serão eX9cutadas
�bras de interêsse vital poro O Igreja (atólic.a. En

tre elas destócom-se: a conrtrução, instalação e re

construção de S�minórios Maiores interdioceC;:'J:loS e

Seminários Menores, o fundação qe iuyenatos e pr�
juvenotos, o reorganisação e modernisação do

_

ens!

no de filosoHa e telagia, eSC&llas paro formoç�e de

laicos, construcôo de igrejas, cosas paroqui�is cen

tros de formação religioso e social. Ajuda a sacerdo

tes em condições precórios, fornecim�ntos de mot'O

rização, automóveis-capelos, bibliotécos, elev:Jção do

nivel de ensino religioso em geral, m€Mhoramento do

status social dos sacerdotes: um núm.?ro resDeit;)vel
de tarefas e obrigações capazes, - se resolvido�
_ de modificar profundamente a fisionomia inteiec·

tual, espiritual e religioso do subcontinente latino

americano, no qual PIO XII viu o berço e a base do

evongelisoção do século XX, apesar de todas ::::lS di

ficuldod�s atuais. Falo-se muita em "político de de

senvolvimento" Os católicos olemõs deram no Na
tal de 1961 uma prova de suo compreenliõo perfeito
dessa "politico" tendo contribuido com 25 m!lhões
de marcos poro o suprimento d.? necessidades reli

giosas da Arr;'_�ica Lotino. Só umC1 geta' Sim. mr:J3

cada ano no dia df' Notai. os católicos a(emõe$ te3-

lemunharão por <;uas crescentes eontribuicõ':!s, q'Je
a verdadeir� "político de desenvolv'menta" do .mun
do ocidentaT nao pode ser reolisodo .foro dos'··rx!c.es
cri,stps.' dl}&to me�mo mundo livre.
J-

"

Sorteio de um VOLKSWftGEM
Referente ao sorteio realizado no dia 2.)

do dezembro último, pela Apolo Propngnndu
de São Paulo, concessionánu da Curta Pa

(ente Federal n,o 319, sorteio baseado na ex

trarão da Loteria cio Estado de Minas Gc
ruis da mesma data. coube o automóvel ao

cupão número 38.770, número [ormndo. con
forme consta ern cada cupão, pela centena do
1.0 prêmio, colocada à direita da dezena du

2.° prêmio.
0<;; ('m�(ic;;;. emitidos nela Apolo Propu

_g1rH1i) e Publicidade, leram repnrtirlos entre

c]';YCl'SOS Iirrnas. cabendo uma parte de cupões
para a prp�fI de Florianópolis. por intermé
tBo dos Estabeleciinentos A Modelar c as de

mi:li� fi "árias outras cidades. conforme ampla
publicidade no jOl'I1é'1 "O Estado" de 17, 20 e

22 de de-ombro de H)61.
De ('onf(H'mi(larlp rnm fplf"l!!I"'"!Ill'l f'11\'.i.!

rlo f\pb l'",fl?l'jcln Anolo Prfnl"'!l�n'ln p Publi
,,: ..I .... rl(1o fl 11P<;'t;;nn ('fllltcmn1nclj.) rnm o r""fio

�n """"0 é � li'''-Pl''t, Sr -. Ftn D"'J\ R. '(!TTT.

n()'f1'T 1·"1":,1 ....... 4,.. "1'1 P;'· .... r:""'t1 "", à 1'11\'l .To.;:;'

Pinlo de -'\ lrncida. núnu-rn S?1.

FLORIANÓPOLIS, UMA DAS MAIS POBRES
,CAPITAIS DE ESTADOS DO B R A 5 I L

k_�
RECEITA TRIBUTÁm I1RRECA'ôADA

EM /96 O

SÃO PAULO
RECIFE
BELO HORIZONTE
SALVADOR
PORTO ALEGRE
ITERO'I

C ITIRA
BEL'
FORTA "ZA
VITORIA
MACE la·
ARACAJU
NA 1,AL
JOA
GQ NIA

O LUIZ
ANAUS '

LORI4NOPOLlS
TE SINA
CI SÁ

o

7529044000,00
.1 146 276.000.00
926699000,00
90306600000
781210000.00
431.300000.00
339870000,00
271950000,00
.245640000,00
141 044000,00
1 36.249000,00
, 1 1.479.000,00
I 02.71 6.000,00
71. 185000.00
63.740000,00
62649000,00
56300000,00
51.698.00000
40·607000,00
16,330.000,00

APENAS DUAS CAPITAIS TÊM ARRECA AÇÁ INFERIOR Ã E
FLORln!'lOPOLlS; Te;RESI�,A E CUIAS

�:::.t"

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

IMPOSTOS:

Se"I\IAIOR RECEITA NÁQ TERÁS MELHORES SERViÇOS,.

TRATAMENTO
D�. OLA\'O fH0.4Kíõ

T.io a�or eo�. E<lad�, 'In'd�, � E,'�,,�,
ho M"rquia J. I,�, la� 4.<. T�I. H.t'.31 . s ... ,�) PAULO

I"\DM1�JISTRAÇÃO PESSEDISTA

O sr, Helroutb Pc+lcctter cstó (1"'1::("""1"
odo-rnrsrrocõo bosrootc cceroso no rol 'Il'C "'

inv I�. Ainda ctqoro sua Execelenc:o eçtr. r I .j I

J,!'rb!emo de prevenir enchentes nos rtos Cccboet o

do Morro
UrT1(" :"oe ele rr-ois de 56 metros t."i d:r. /,.. i1 h

rl"mitinc!r ""� a nivel d óquc bcixosse cm n- � d-
60 centim�tros

Por outro Iodo, foram intensificados os serviços
de pavimentação e conservação de vias públicas.

Join, 'Iie t'� ó r 'ito 'So""f � t

sedisto e nõc penso em restauro r o domínio udo '"

ri? "p desfêz , pele voto livre e soberano rjJs'll,nas,
há (' !guns anos otrós

RE/'.lI"7' r .... I=S G0VFRNAMENTAIS
Dei" Grur-cs Escolares, um no m,·.,·chin cI P

nha e "I 'ter r.� .... r nto de Ubor ,I",., (::8 ... r · ... "r

<":, '1' f'�tõ� corr suas abras em pleno execvçõo. M s o

ro�·cõ""'c"'.r:lrf'sto de oêntos e V·�;;tOI';, jul' ue l
ve�n,- Cel so Ramos nõo tez nada

/' r-v-so-n orostcõ., rcrr-bé-» ';ã') tp'TI c1l10<; r
enxe-o-r cs abres do rod-vio Jo.nvüle-Sõo Freme

RÓTL;Uj !MPR.OPRIO
('I <bossc nO\,("I" Arold-i (nrvc.Jh0 1" ....

rc' -e= rt.., no cenório no!it)ç() -oronner- '"

ró 1- �T' �r,"r,�rs renovod-: �- é �""'rrlr cl r"
t o - ,-fo'1. TCi" c('rnr'rOI-,=tico /ic ,..�t"\ r'" 1

dr "brss'J velho" ud""nisto. (11 ,,, f:, C; o i
ricdr. de c::;'�nio do G"JVêrn'l Hcr�.�,k I "

ACORf")f'NDC> PA.R ...... A RE,t'L!f)II,D5:

o "b�:;�i���,�:::���s G;:'�J dr��:,;.'
nrrnf'- o ns-tr t-idos r-s instn'M"''"'t'''' r'n'
Cels., R;'m('�, I'ÕO seic.cons'ce-od-i Del' r:
ón'co forco exish'nte no C-Qre'1�' . �-1, :)
fr7er ocos' ...õc 6 base do ç�itic') lo.; di;.'ltl
di "força o rescoeito dos Q!Je puderam os.

;' �d�u:d.:7,�:��:tjVO, é inçC'o. �n en,!"' l

.

Dai o de:;e;:lrcverão �ue ('flora o

n:ctodí's. ?a €;-:-,issoro laerte":Jn1, incop ::
I ma c' II cn serena e construtivo 00r c I
�e' '5 c-r, -nt(l' istrs dizem (1'.le o G,\ '" í f
('� c-l'nn1es desmenf�m os S�I('S p31r.>v.r

Por outro I-do a tecla CJ oue (l G·, ('
Ri:mcs e�tó f"'er<e'l�ljndo fi 'nc'oná-icc
g·:;ta e de"morri'z�da, haja v;sto <I,H? o Gw('
vem lenendo justamente o contrório,

•

A rr -"nos, Olle rngsr otrc�Q,i.-..<; rI� ,

1'1 ' .... � ovanças j rienois e alImentar v

'C"'egulr
.

""'�rFE!TO D':: NOVA 'TF.":NTO AG:-',\
G")VmNADOR

EI11 dctc de 15 d(, mês (l. n. o_'G,,,'"
R"'11 ::-s recebeu despacho te!egrôf:co rl'
N{'I\"l T, �nto sr Freneisc" Joo(".u:m de "")

ruel o mêsmo, ngrodeciÕ os .;ocorro, (0,\\11

fkge!ados do última enchen:, qt;e assai
:�rriti.orio catarin�nse.

(!1�.Gr,
. TI 'I 'róF<; rH 1{l.i�RF"IC::' c R.ADIO

\ 'lc D0 IATJAJ AO GOVERNADOR
O G:)\Iernc dor Celso I,� /ll, :, <.;, e'/ d

Mcur:c:o Xovier-(lresidente do Assoei,: cõ' I I
so e Rádio do Vnle do Itajoi, d(Õspocho 'I"

gredecendo 00 G::vernador pelos J/rovidf "c ias t

das, no ceso do incendio criminoso na Ró,-fo d G
por, medidas, que vierúm ao enccntro d'Js C:,-. ias de
tr:dc a �apuloção daq�ele municipio

GIN ':"'510 GRATúlTO PARA SÃO FRNCISCO DO ")UL
Em ródiograma recebido pelo G:>ver�ador Cel� l

Rtlmcs, expedido pelo sr. Olivio Nobrego presid=I),
d" Diretório Municipal da PSD. Sõo rrondsco d, <;"
o 11"'('<,mo agradece em nome do pove fronci:;q I

gronde beneficio do Ch�fe do Executivo con-:e
aquela cidade um Ginósio Gortuita

MAJORAÇÃO SALARIO MAGISHRIO
O P�ofl?ssor Otovio Goulart Pereira, em c )rr�s

psr' ncia enviado ao Chefe do rxec'ltiv') Cot
se, agradece o efetivação dos pramessos rela!' c;

ao levantamento do niv�l de remuneroçào d0quelr,
que trabalham em pról do cnSino.

----�------- - -

FORÇA E LUZ DE CR!CIUMA
E�1TAL DE CONVOCA(ÃO
De ordem d{') Sr. Presidente e"" t;rmo< d <

artigos \ 04 e 1 08 � único d,., Lei d�<; <;í'� -.d-Jdec An

nimas, (Decrete-Lei nO 2.627, de 26-9 9'1:1\ fic"l!l"l ,;

senhores ccionista"i desta Soc;edc�e r"'n\ 'cado', a

ct"mparecer a Assembleia G=rol Extro .�,-jj -ó ia, a r�"

lizar��= no dia 23 de Janeiro do corrente 'Jno às 1 �
horcs, r,a séde social, afim de delibero:...

.

guinte ordem do dia·
o) - Leitura, exame. disr1l' 1 e OD' . �

çõo de pra['osto do Direto-; e r?�pect V1
parecer do Conselho Fiscal r.� r' Imento do
capital social de (1'5450.000,00 (qualro
centos e cinquenta mil cruzeiros) por'l

(rS10.000.000,OO (dez milhões de cruzeiros), ou

menta êste a ser· subscrito pelos senhores
acionistas

b) - Eleicão dQ Diretor PrE'<;ide�te f (>

renúnci do EfJgo. Paulo Josê dr> Lima Vi!��a

:.k
E .... D• Mó .. '" lh!,,'I'li)

D�:etor Gerente;-;

iâ:�,-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



PROGRAMA PARA
Dia 11 - Hi-F!
Dio 13 - Scirée - Orquestro de ltsvcn Wais

hans - Antônio Copporelli o virtuoso do ocordeon
e o Jozz Brasil Serenoids.

.

Mesas na Secretaria.
Dia 16 - Cinema
Dia ltJ _ Hi-Fi
Dia 21 - Encontro dos f;3rotirll-.os
Dio 25 - Hi-F!
Dia 30 -/ Cinema

Dr. Can:ídio do
Amaral e Silva
ADVOGADO

Ma�lstrauo aposentado.
AdVQ�aciu em Geral

esc. e nes.: Rua eatdacna
Marlnno, 2 _ apt,O 301
tesquína JJi\o Dlntol

� TELHAS. TIJOLOS
CAL E AREIA

IRMÃOS 31TENCOURT
, ... ,� BAOARÓ . lO'H 100'

,t.NTIGO OlPO\Il(.: 0 ....... ' .... '

O MES DE

WALI·PUBLlC/OAOf
TEl. 24-13

Rua Fernando Machado, 6FUTEBOL ....

FUtebol discute-se,
porém qualidade co'n

prova-se. Pneus - Cá-
maras DUNLOP _

RAINHA DAS BICI
CLETAS - TeleIone:
3137 - Rua: ccnse.

lheiro Mafra, 154.

CLnica

DR. MARIO GENTIL COSTA
OUVID�LiNIC�A�I� CiRUR��!GANTA

BRONCO _ ESOFAGOLOGIA
Especloltzcçõo no Clinico Prof. José Kós,
do Rio de J�nei!o...

Atende pela "!Qn�õ, �o Hospital de Caridade

Consultas à tarde das 14 às 1 B horas, em
.Ccnsultórlo instalado à Rua Ten. Sllveirc 15
Edifício Porthenon.

G e r a 1

__ ", - MEU .. CU --

Bspecrau-u �/IJ u.uiosua üe tlt<l" cora ... e vtas urjo

f''l"las. '':uri\ radt 'ai das mrecccões agudas e crõ-

01<:_3. do ·pare,he.. vant-o-ur inário em ambos os

sexos. DO('nç8.! do aparêlhn meesuvo e do eíece-

rua N�rvt,,&�.
.

Horário: das tu ar 11,S,) nor-as � das h,30 f..J 17.01:.
horas. _ CUl'$ult<.rrlo; Rua sare.ema Ml4nnho, ::o

).0 and1r', tes;'. da Rua :0:.10 P�nl.:n _ Fone: 3246

I Rpsldencla: Rua L&. ...erda Cout.Inho. n.� 13 .eha

I .:ara du Espnr.haJ - Fon(,: 3241S

CI�EMA�
-CUTBU

tine UQ JOSE
'

FONE: '3636
ás 3 e 8 h8.

Gary Gooper _ Maria S'chell
Malden - em·_
A A'RVQRE O O S ENFORCADOS

Tecnicolor
Ct!nsura até 14 anos

Cine B.JT:l.

Sessões das Moças
ás 2 - 5 -7lh 9 hs,

Romy Schneldcr
Curd Jurgens cm:

KATIA
�astmllnCulor

Censura ut� 5 anos

tine BOXY
"'UNE: 8436

ás fi hs.

Romy Schneider
CUl'd Jurgens cm:

KATIA
EasLlllàncolor

Censum: _ aLe 14 anos.

Dr. Ayrloll Ramalho
COlIsull:LS: Pdu nmllha

no Hosllitul de Caridade.
/\. tarde, no eonsultoriv,

das 15,30 IIs. as 17,30 I,s.

: A menina moca Maria Cristina Kolzias recepcionou com ii
" elegante festa - Miltinho e "Pítuca" aplaudidos no Lira ...
, T. C. - No Cluze 12 de Agôsto aconteceu a orquestra ,
, "Itasvan Waíshaus". ,

�-((INICA SANTA CATARINA • A "'"010," menina moça MARIA __ ,
• CRISTINA, KOTZIAS filha do stmpuuco Nu Cluhe da Oullna, flli I"ealizad:",Clínica Geral ,

casal Deme�rio ussccna Athertno) Kot- lima movimentada" dCh"alllc :Soil'j·t! CIIIII'
• ��: c���C::J�;�I��g�I���:!����O�csia c;}�1��1�1� ��:I��:�lVd;:I!llt��:::�uS�;�:�I��t;, �:jl:�i�:��l:�(�;'Doenças Nervosas e Mentais
• ze nuos na residencfu da Senhora xtru 'ICIO nUM) j'jmhccldo c c-nucntadu adis"

prob�;:��;i�� A�t7vo:l�le:c:sua� maques - Manias

" �.a �a�:��aAr��\I��������n�lv:irs�u��a���� ��I,:�U�::;�U��t:I"���UC�� ��r�:�:II::�:;;I:\l�:"Tratamento pelo atetrocnccue ,'com anestesia ., .residem nu Cldac(c "Sorriso" _ Curitiba lHiltinho, contou algumas de suas boa:'
��������:��:.Pia

- Cardiozolórapla - Sonoterapia e

• foram gentis em orcrecc-crn a festa p.a putlnx c foi a:)!aUlI�do. O referido canto)1I
Direção dos Psíqutátraa _ • �:dea dSeocil����ero:I�!�:I�ie�i�la�O�ll;m��. ;,�:t: :::;: s7��:��li::�s::�s\�i��mtc;n ,.;:�.II

DUNLOP �:: :�EC;':�AA�ESD��6�� • dade. Sct" do nosso soctctv. paru dançar en ,
DUNLOP, c pneu toda DR. IVAN BASTOS DE ANDRADE • Maria Cristina, com um bensstmc :���t: �:�llt�::re::e��U;I:I�::::� :o� '�:��,
n vida. RAINHA DAS , CONSULTAS: D(!..:, 15 às 18 horas • vestido branco de renda, bordado dr' sal- tu aptatzdidu e confirmou o seu cartaz, •
B:o:I�L���S _- ::��- End��er�Oç:a ��:�:�: �::)ro_�:;:' 3���3 , picada com nnssangns e rcr-nuo eum ru _ _ •
------ ---

o - -_.- --

II �:n:�:r�QI:p���lIfO;�:u�:7.�c:s��n:�� ;�� Sr �a s��iré:!n;i��:n�:ss�::ral:���t�ic�a"
a D A U R A

DR. HOI.DEMAB O
.• res'', ao som de Parabéns J'r:i. Yuce.. Mulicl' ce campos: S�_. e Sra CharleS Mo'DR. L A U R OF.MENEZES • �:n�7:1�ól:i:l:S e:::�\'��:rlO;�i d��,Ço�el�e�;:: riu; Sr e S:a D:·. H<i]io :_";ciJ::)�ti; Rumh �

Permadn pela Escola ele '"
Kotztas, üançou :� "egzinJa com o "eu ti,

'do Lira T. C., dTania I?cl V�le y Al'a�c,.l\Ielticina e Cirurgia do Rio � Sr. tconômcs Alln'rinu C a terceira com ����II:��:;la[)��ll1aed:,�:a �'���ta o��a�a:.m �('.
;11:S!�t:;i:;� �:�:�:r� :: o jovem Delfim Petxcte. f'lori8nÕPo:is, Vânia Mo itz, com um 00'
Maternidade Orara 8as-

"Na elegante festa de C' tsuna, COIll- ���;V�!�i��a��t;����·I�;t:I"; s:��or��q�:\,:;:e�po;:e. Da Maternidade
pareceram inúmeros convidados. dos Hildebrando Marques de Souza e Se.'

Especialidade: DOENÇAS quais consegui anotar no meu caderninho nh I a: srtas: Martse Ramos; vania .!ta.
DE SENllORAS - PARTO �m�����!�i��a ����s,L�:::da� T��::I�:�' ;C�:iI�o��:�'ei�:�t��aB�!�:ottl�c�����'-

C�!:�I�a�IA'l\Iaternidade nasais, Ana Maria Machado, Regina Pa. ztca Ducker ; Garota Radar ,"e Porto A-'
CarmeJa Dutra, pela ma- t ida Lins. Nair Mar.a Luurtudc, Beatrtz ... , .....Tll<"""a-fl Trava.�"o<;: Maria :'/�ne Le�l:.
nbã. '::adr�:n��'aL���:::VI�:I�tI��I:ri:I�:l��z� �:��=i�:O ��:�:.�� �=�e;���: �:�:� �ea�� ..:::d:;�:TeI�s�e2v3�� Ju-

Machado. L�liaq Evangelista, Maria Ivo· triz Corrêa: Margo Luz. aco:npanhada,
---- --.- - .---- _- �e&r��:I'B!:���aR:;���r�e::i:,�a ���::lil:O do T;��:m�:���r::��j�l��li e I"emaI'

Carmem ,Rosa Caldas, Lucia Lange, Car- Nunes. •
mem Lucia Santiago, Ligia Guerreiro __ •
�:������::ae :(i�:�o n���oIr:�:r�:�e��� as�o�a���b:�l s:�ri:gOS::;n o�er::;:es�;:_
sa. Graeia Regina AssIs. acompanbada "Itas\'an Waishus", II

Assistent�n1:er������a:: !J��o�óedicino e "

��b���e�:t��:s.M,:·I�Z�v�:;� G;����t,s��- O Dr. Alcides Abreu. foi nomeado pe-'
LlXAMENTOS DA PELE - OEPILAÇOES • lemper; MarciHo Medeiros; Artur Perein:. ldl, governador Celso Ramos, Diretor.'

CONSULTARA DURANTE O MES DE JANEIRO II Ollveim ;Henrique Fontes; Armando df' Presidenle do Banco de Desenvolvllnent(,FONE: 6252
as 8 hs, D��a J:r��o��, �:ra--: 1.° an�a� , �:s��iX����I�ar:::s��e��� :�:�!���; A�'��I do EstackJ.

II
Humphrey Bogart '- Ava Gardner - �O E !)JIRfiSlX CO�0S tEVARitt • Pere�rn e Oliveira; Scrglo Porto:�Pau!(·.· Comenlaram que Mal'Sll Matarazzo'Ros.::allo Brazzi,- em -

�EU'FILHO ATÉ' A MOtt!'ê>. \10CI1:, MÃE CARlNH()SA. ,Pereira .00�veira; Udo Wangenhein; Ed- aeonlec�u. sábado p.p. nu os�ar pala�o,A CONDESS-A DESCALÇ,,\ Só O SALVARA L�VANDO-O AO SEEV'lÇú DE RF-lH- •
gard_Telxelra e multas out:.Qs" Bote.I, vla,land� para Buenos Aires O dla�Tecnicolor

i i1.ATAGAÓ D!\ LBA NO HOSP:'"TAL DE CARID.!\D!..
. .

segumte (dommgo).
.tiCensura até 14 .

• Na comecnlada festa de qUlllze anos, __ �
---- - --- - anotei tambem os brotinhos da Cidade O RB "Tritão" vai recepcionar orõ.,

ADQUIRA O MAIOR PRESENTE '��ao��s�� -;o�ii: �lt:er�l�o ceos��le:eSi��� ximo sábado com um '·CQQ.".
.., via da Costa e Sih'a - Sr e Sra Almi- O Sr e Sra Comandante Augustr'

II rante Jurandir (Celia) !\IuBer de Cam- Flcuss Calvet, aconteceram na mOvimeri_., �;=.; ��to�li�raA�:to���a';rs ���:i�:. ��Ii� tada Soirce do Clube da Colina.

..
• ro!; Di J\1al.us; Sr c Sra 111'. ConstallUllo O Comandante elo 5Y Distrito' Naval'� �: :T��:S��:u�al��aD��r·C��rl:::I;L��r�n�;.� :.�;n::�:���i��l:�Il�ir �;�����ia d�a ca�:p��1I, Dr. lo'ernando Rodolfo Pinto da LU1.j SI tania dos Portos em São F'randsco, O,
II c Sl'a Dr. Orlando Goldu()rj Sr c Sra I)r Comandante. Ernesto de

'

Mourào Sá 011
,,, �:lo�:��OjA��e:insOr:l S�j;u!;��;�ias�u�;a; acompanhara.

•
� Sra Jorge Klltzias; Sr c Sra. IconomOf Viajou ontem, para o Rio ele ,I:meiro,_, :et:I::�::; !�r:na: S:;ce��:S�OI:vonl:U�II���_j ond�o casal dr. Teodociu Atherino.,,

gmann Leal. Sr. Rubens Lange, Os brotinhos Lia, Cléa e Cilene Silvia'• -- da Costa e Silva, viajarão hoje, para"
• O Cohmisla felicita o brotinho MA:RIA Curitiba. •

CRISTINA KOTZIAS, pelo sucesso �a __

,, festa e pela data que transcorreu no sa· Esgotou-se o primeiro numero da &e-,II bado p.p. PARABENS.. vista. RADAR. _ Vamos para () segundo.
__�__s � �� �_�

Indústria Automobilística Ganhou Novo Mercado
.Exportação de P�ças ::i��o o d:u�::�o producáo

o Brasil acaba de eon- brica descle sua instala- permite atender as ne-
quistar nOvo mercado no çâ.., no BraSi,1. Saliente-se cessi-dades do mercado in
setor da indiJstria automo- que a firma paraguaia terno, tanto no setor de
bilistica. com a exportaeao Dh.'.sa S. A. é distribuido
pela VOlkswagen, de II�la ra autorizada da VOlkswa
remessa de peças genullJ. gen alemà e as peças ad
e totalmente nacionalizada .., f1ulridas no Brasil aestl
para uma emprês:). dlstri- nam-se a subslituil� com
buidora de velculos VW em ponentes de veiculas ale
Assunção, ParaguaI. mães, compravando a alta
Cinco volumes de Peças qualidade dós produtos

P. componentes dos vei- brasllcil'Os,
culs Volkswagen foram em- A exportação de·peças e

cartazes DO· dia
- Karl

-BAiBBDS
Cine GLORIA

eine lf.fPERIO
(ESTREITOI .. , ... Fone6295

Sessões das M:Jças
ô.s 7 e Gils.

Burt Lancast�r - JOóJ.1l Hlce ...,. em _

SUA l\1AJE:STADE O A \'t;N'l'�HEIIW
Tecnicolor

Censura ate 14 anos

Cine RA.iÁ (S. José)
ÜS 8 hs,

Brian Keith -

_--- _._----

Merry A ndenõ' em:

CARAVANA UI': IIEJtO'IS

VENDE-SE
CHACARA - CASA GRANDE

Machado, 7 _ 10 anilar _

Residência: Rua Padre
Roma, 63 - Telefone 21NG.

trlefonc 278C.

CL:tNICA DE CRIANÇAS

Com mais de 2. J 43 m2.
00 Ieda do Palácio Presidencial do Agronômico

Próprio para residência de grande tomília

Repamção Pública ou Casa de Soude
-- Reconto tranquila -

trotar
.

"A MODELAP."

Dr, Walmor Zamer
Garcia

Consullorio: Rua Nunes

OÍ;tI,()S - OUVI DOS {::; N'A'RIZ
:. ,e·.JiARG�N'r'A/�·

'

.. _.

'

•..,'... , ;,.... . .,.'. ,:' ... '

- .. ';',.�
.

.:, .,.'
·Opçroções·- "dos. 'AMjGOOLAs;,:p�r'< p�'�ces:so":: .

,.' MODE'RN(l. :;, o' ' .: '

'
.

:EQUIPO. de OTORRINO (Ú�i(:�\'(,a·. Capital)
l'Poro eXame de OUV,I.i:f:q..S�(:'·'J�I,�FtI:Z, ,e
í .

GARGANTA •• (f" ...·.:.':�Refrotor BAUSCH 6 LOMB Jl<ir.ir, receilo
; de dCULO.S.· .. , ,Oe,
l!rotamento das SINUSITE� porULTRASOM
.

r. GUERREIRO da FONS�CA'
CONSULTAS PE.LA MANHÃ" E� A t'ARDE

"Mllltor,o - R".o JOÓQ P�'\f�/3�",.,'.>f:,o�,e, 3560
e,idênc,a. - Ruo Fellpé Sch.m';cn,,�·9''''' F o�e 3560"

»:1, SAMUEL FONSECA
�IRURGIÃO.DENTISTA

Preparo de CQvidades. 1-"01Q alto .-olocidode.
BC�DEN A1ROTOR �. S. '-"HITE

Kadiologia Dentória
CIRURGIA E PRóTESE BUCO.FACIAL

, Consultório: Ru,J Jerônimo Coelha 16 __

�o andor _ Fone 2225
bclusivamente com horas morcado.,

'DiplomadO pela Faculdade
Nacional de l\ledicina. fia

Universídade do Brasil

Ex-interno por concurso da
r..:atemldade-EscoJa. (Ser-

viço do Prof. Octávio Ro

drigues Lima). Ex-interno
do Serviço de C:rurgia do

II Hospital I.A.P.E.T.C. do Rio

de Janeiro. Medico do Hos
pital de Caridade e da Ma

tI'midade Dr. Carlos Corrêa.
PARTOS _ OPERAÇõES
DOENÇAS DE SENJ-IOR.o\S
- PARTOS SEM nf'm pelo
método psico-profilatiC'l
Cflnsultório: Rua João Pin
to Il. 10 - das 16.00 a.�

18,00 horas, Atende com

110rfiS mu]'('ndas, Telefnne
:J035 - Residência: Rlla
General Blttcncourt n. 101.

CÂNCER E DOENÇAS DA PÉLE
DR. JOSE'· SCHWEIDSON

Si Você, Chefe de fa�iIi ...
penso nos presentes para a natal ENTAO
Urn presente que não quebra. nôo desvaloriza,
nôo estraga
Urn presenf1e que c('da dia vale mais:

UM LOTE QE TERRENO I
l}m presente que pode vir o ser a garantia do
.eu f'uturo
- entrada apenas 10% -'- resto 60 mêses"

Informações, diàriomentc, na

Avenida do Jardim Atlântico,
com o sr. Luiz 5thweidso".

IMPORTANTE: CONURUÇÕES
tivo afim je r�'3rem init.ior o construoiío
As pessoa� que podem obte, .empréstimo do�
Autarquias ou COjxa Econômico, terôo facilI
dades de obter, mediante previa combinação,
prontúmente, a títudo de propriedade defini-

Dr. Hélio Freitas
_.- - -

6 horas.

Resideneia - Edifieio
F!orianôpolis _ 50 a:-ollar
- Fone: 27-41.

LO TES_1& ...__ .... ,

Dr. Héiio ?eil(olo
Advo�ado

VJ:NDE-SE LOTES A
LONGO PRAZO SEM .TU
IROS
mATAR, RUA FELIPE

8CHMIDT 21 - 1.0 Andar

Hesl.1êncla - AÍU!lJ""'"
Ad')}tll Kunder, 27 - CUl}U.
Po&tal, 406 - telefune 2f�2.
F,serlt-órlo - RIUi b'eJIl)t
Sc�1dt, 31 - 1.0.ndlJ.
Sala C. 6d.
Dra. tvA II. S.'

BICRLF.B
.M i l.J I C A

('LINfCA lJE CRIANCAS
E SENHORA.

.�tp.ndp. dlártamente:

,
Das 14.00 às 18,00 horas
;:!"onsultór.e· Rua CeI.

Fj(Jriallopulj.� IG l,liJ62

peças como de veiculas, e

possibilita o increment.o
das exportações. '

Diversas cmpresas co

merciais da AmérIca La-

barcados no aeroporto de
Congonhas, com destino

àquele pais, cOllstituindo
se na primeira exportação
realizada por· aquela tá-

tina estão interessadas em

transaciorlar com a Vol

kswagen do Brasil para
fornecimento de peças e

acessórios de sua fabrl-
aces5órlos para a Am"!' '''I
Latina não interferirá na

produção da Volkswagen
do Brasil, que está :;m"':�
ando s�u parque indus-

car;.ão, principalmente no

que diz respeito a compo_
nentes de p,eruas de 6 por

tas, amplamente utilizadas

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



FlorianóPolis __

Palavras do escritor AI_
miro C. Andrada quando
do lançamento do seu li
vro "Rocamaranha"
editôra Globo.

:e::�;çú�t�����:, n���a;=
pc das necessidades mate
riais, a fim de solucionar
as questões diretamente
relacionadas com a fome. a

guerra, a doença, o traba
lho, o transporte, a moe
da.

Nesta época de lança
mente, de espaço-naves, de
exploradores cósmicos, aqui
estamos nós a ocupar-nos
com o lançamento de uma

simples novela.
Pode ser menos perigoso

- porque há foguetes que
explodem no lançamento ...

-- mas talvez pareça algo
despropositado ou fút.H que,
num mundo tão avançado
em tecnologia, tão ator
mentado por problemas de
tóda sorte, tão cheio de

graves apreensões. alguém
se de ao trabalho de escre

ver novelas, encontre quem
as publique e, ainda, quem

Ao homem modema, se

gundo o juízo de alguns,
mais aproveitaria o aoan
dono de tôdaa as ativida
des vazias de sentido eco

nônuco, relegando ur coi
sas do espirita pelo espirita
das coisas, de modo a

acompanhar as' conquistas
científicas do século.
Empregando a mesma

argumentação, diria: que
há mais lugar para as ar

tes num mundo evoluído
do que num mundo atra
sado.
Isto porque tõdas as for

mas de manítestacão ar

tística - seta uma parti
tura musical uma escul-"

as leia.
Para os nue 'asnm pen

sam, o hnme-n de hoje deve"
ria interessar-se uníca
mente pcios assuntos de

COLUNA
CATÓLICA

o Poder da Fé

pensáveis em certas cir

cunstâncias.
'

Diante de uma página em

que se descrevem e anali
sam aentunentos, o leitor

comum vê apenas uma re

p-esentt-r-ãn da vida reat

que Jhe desperta C:lrio:;i�a
de. tristeza. cieena. pie
dade. revolta ou simples
mente ind-ferenca

Não percebe o sentido

n-ate aíto. o objetivo ele

estudo psicológico que êsse

trabalho tem ou deveria

ter.
A fixação literária in

sressou no âmbito das tare

fas científicas, de. vez Que

é instrumento de pesquisa
de' fatos e atos individuais
e eojettvos.

O romance é uma espécie
de laboratório onde se iso

lam bactérias de êrros so

ciais, onde se radtograta a

alma popular, onde se aus

culta a verdade do ser e

da vida, .onde se classifi

cam e pesam virtudes e ví

cios da personalidade nu

m1:!Pa.

T:-:-:'-:-Vq:-:-:,-Oq-:e-Sl-':-:-i:'-'.:-O:-=-U'a tal' n'a r·o n ifl1 n'c "Ia' r"1a ::;��t�::'�I���::�:' ini�R li I li
bispo coadjutor desta

'

ca-ao populoso bairro da Tri.n eras que focalizo\l o prepa- Santa Missa, que foi ceie-
pital.d�de. _:0 passar ��•. Pen_l� IaC�o,. �o. �'AA.;::""'fl."".!�4l-d�1ttjl' Sua • ..&e�n:.a. DGIoU
Funcionários e oueedestellcla,rl� do. Estauo, nao

f natal do presídíárín, ouv\- FelíclO da Cunha vescon-
poderá imagmar a grande

ram a palestra de sua, celas. �:�::ç:o�r��:�r�s!.�u��transformação eSPiritua�s Revma Dom Felício da Cu- 'Se subissemos, para o a l-
depois da missa com váriaspor que vem passando nha vasccncetce bispo to das galerias Internas,

sentencia�os daquela casa
coadjutor desta capital, terlamos uma visão mais

mesas repletas de dôces e

deN�o::���a que antece- di:sd: �:�:�, d;o:e���ã��� panorâmicas da santa rrus- i���:�!� :�s s:e����ii:���
deu o natal, foi realizado

quele estabelecimento pe- ���t�n��s !��:�:il���S, ;:� do' o antigo sistema reedu

naquela Penitenciária, vá-
nal o desenrolar de; um es- ticipand da mais subllme

cactonat de outros tempos,

���:t��,nfe�êr�da�r���!�:; pe�����oncci��ZSve�:etoda a �at�e�!���i::S i���:áv��. �:���rd�ai�sde ;:�:���i����
Dantas, altas autoridades, e

natureza de delitos, reuni dadeiro sentido da lIberda-

'dOsra•. !��: Fa�:co,c���:����. dos num grande salão, es- :�:P�:I m�'�e�eeu Ul:am:;� de.

peravam de mãos postas a vem trazendo aos oietentos

Abn iro C�ldeira de Andrade autografando o livro ROCAl\'lA

.RANJ-IA. Acontêciment.o expressivo para as letras catarinenses.

* Os Molares Arno sã� rigorosamente controlados pelo Sistema C I. Q., Con.
tróle Integral de Qualidade, o (Jnico que assegura perfeição r"éxima no

pfoduçõo em série.

��..tndo a tard� começa
va a cair, as festividades
pross€guiam dentro da sua

programação, e, ao me re

tirar, contemplei a distân
cia o velho casarão, e fi

quei convencido após aque
las horas que lá passei jun
to a eles, de que a recupe
ração existe, pois os ho
mens que lá ficaram cum

prindo 'suas sentenças im

posta pela justiça, são ho
mens que merecem a nos

sa estíma e o nosso ampa
ro, porque todos lutam' por
um aperfeiçoamento moral
e por um objetivo elevado.

mas que diferença!
A qu�nt;d,de • pequen •..• m�5 a qualid�de r g,a"dr! � Fer
mento em PÓ Roy,l - o pequeno segredo dos gr.ndes é�"os na

fmuradebolo"b;5coitos.p;zu.5cumai�f;nid.dedeo.utrospralos,
Permento em PÓ Roy.1 torna a miUS. maIS lev� e maCl•.. , propor
ciona umcrescimemouniforme ... valonza o sabor nafur.1 dos de
m.is ingredienteS! Preferido em fado o mundo há quase um séc�lo,
o Fermento em PÓ Roy.1 é muito melhor e mais econó""co.

VEJA A DIFERENÇA ROY.�:
r-"

Royal
GR . .JTlS: P.r> roceb.r , ''C."ilh, Roy,j··. CO"" �.'.'"'' d.
,"c"ius ilu",,�.. de bolo.! • pr>m, ulg.dru••,.rov," D. �I>",
Silvoir>.- Dep'o RS-J - C.i .. Po,ul "79. Rio do Jonciro

"'oi. um produto d. q".ridod. do SUo.NDARD 8RANDS Of S�AlIl. ",(

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

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

Pal'avras do escritor Almiro C. Andrada quan
do do lancamento'do seu livro l'Rocamaranha"
'd

'
\ I·

Tudo isto é pacifico, in- livro, quando já devia ser de um fforianopnlítano, cri.

t
.. G I b discutível.' um desiludido - desiludido taquem-no sem cenmonto-

na e, I ora0 o o que me parece duví- da vitória ou da derrota. semente pelo mesmo mo-

doso, o que receio jmpró- se:����n��m;:' l���n:ré�� I ����:�l� não e:e:�: s��
tura, uma poesia, um qua- e�:: �u� i��;�Sã�f:::;� n:� uma vantagem; nunca se- frer criticas, mas a editôra

���{de�m a c;:�toe;;ãg��rr:�= público dentro dos padrões �:��:1 od�����i��r���c��� não deve sosrer prejuí-

pertor da . inteligência e ��ei�iteratura que ccnceí-
íé entrei sem ilusões. Aproveito a opcrtuntda-

atendem a necessidade cxls No momento em que "Ro- de para agradecei' a pre-

tl"'dn,,,�.iaqi�::Otologaí�imd::;O�d:;;: E n�o se pense que ti camaranha" \:: entregue ao senca da reportagem fala-
,,,, .,

modéstia do estreante di- publico de Plcrlanópulls, da e escrita, das autorida-
material.

tau esta reserva. quero enviar 0.01; meus des, dos ámil!iQs e do pu-
Observe-se, ainda, que

conterrâneos, através oes- blico em ger-al, que tão es-
um romance, um conto, rira-se que o escritor te prestígtoso jornal. pontaneamente quiseram
uma novela, embora con-

brasileiro, aos 40 anos, ou uma saudação muito cor- prestigiar esta festa de
tenha elementos de recreá-

já venceu ou já fracassou dia] e um apêro sincero: lancamento, cuja impor-
cão, não se esgotam nessa

Eu, aos 40, I;OU um acolham o meu trabalho tãn�ia está tôda no seu íne-

�lt��I����e�OSs�:el�lenl�e��� treantc, um debutante do pela simples razão de ser ditismo entre nós.

A proclamação do próximo Concilio Ecumênico

por Sua Santidade o Papa João XXIII.V€m P'" em

����iod��a�i�;6��t�00���!j��:e;:d�e Ii';;:��d�::.or-
T

Desde que a primeira notícia de sua real iz�çõo
� foi divulgada nasceu o interêsse mundial em torno

dêste €:ncontro que reunirá em Roma cêrcc de 3.000

Cordiais, Pctnorccs. Arcebispos, Bi.sp�s, chefes �e
.ordens religiosos, sacerdotes e espec_'0tllstos do Igreja,

.

num dos maiores congressos do Cns ��dade. .

\ A Bulo Popal que convoco o Concilie, o se recll

zar no próxim 1962, foi chamado HUMANAE SA

LUTJS (Pelo s�úde do humonidade), e representou
'um chamamento para a renovcçdc espiritual do hu

manidade.

O último concíl� eq.lmênico celebr�do pela 1-

grejo tinha a designação de Concilio Vaticano,. por

se ter eÍletuodo num braço do .. cr'lz�iro da igreja de

São Pedro do Vaticano em Roma. FOI aberto pelo Po-
'\'•••••••l1li•••••••••11111•••1111pa Pio IX na manhã de 8 dedez'embro de 1869, e sus ,]

penso o 20 de outubro de 1870, pela Bula

POST-,QUA�u���o��NaEb��tura do Concilio Vatica�� ha

viam passado jó três séculos d:'p�is do C,o.ncIlro de

,Trento o anterior Concílio ecumenlco. Jamais o Igre
ja tardara tanto em convocar outro Concílio gero!.
Variados circunstâncias tornavam oportuna a reoll-

zaÇÕ��s��,n���:��. males Se faziam �entir no ca�po
fiJosót"i'to. O roctnalismo em suas. diversos m�n�fes
tacões a tudo invadia. () racionalismo mat(',-.::J"llst�, I'pa�ro o qual só existe o matéria; o raci?nolismo PO:I
tivisto, que nõo admitia outros .conh�crme.ntos .senao
os do experiência sensível; o raCionalismo Idealls!a 0-

fb
lemão iniciado por Kant, continuado por_ Flchte

e Sshelling 'e I'evado ao última �r�u. de evoluçao por

Hegel que ao 'mesmo tempO d!vlnlzav:J o ha�:m e

negav; a existência de um Deus pessoa!,. socflf!Can�
do tudo à suo idéia fundamenta,! �o monismo; tod�_
êsttes sistemas eram ensinados p�b.llcamen.te na.s Uni

versidades como � .novo _POtrimeOnn��n�ad FI�:��o� i�
r�;io�alis�o rec1!���f'ef�Sllr negava � revelÇlção

• ;o��en��u���,u r��eitavo a inSPir?ção dos Sagrados Es

crituras, que encarova com" hvro� .meromenre .

hu

manos, não aceitava o dogma da drv,nd�d,e. de Costa,

punha em dúvida o realidode e a po�srbIl,dade dos

milagres e buscava uma interpretoçao netu.ral ,

aos

r:�t��!�:,s����o�����t�� J�}����:�çt�o�O��I!�b�,� \
.

rr,o estes, bem como circunstancIas de �I.ferente ;:-'f

oem sugeriam a realização d� um �oncIlIO �eral dCl

!gre/o. Durant� .0 ConcíliO Vaticano e que fOI procla
mado a infalibilidade d�!:o�

O Concilio Ecumênico o se efe�u�r no próx.i�o
ano apresentaró sem dúvida caracte,rl�t,!cas eSP:clols ..

a começar porque o mundo ctuol e. la bem d�verso
do de meados do século passado, e h�.I<e nov�s e Invul·

gores problemas precisam ser deba�ldos� Nao nos ,c.o
be entrar em perspectivas o respeito deste Con:I�lo,

Que a matéria não é dos �ue se prestam. a prev"iso�S
,ligeiros ou a simples conjeturas, e sua Importo�clo
impõe qUe por hora não nos detenhamos, como Jor

nalistas de fotos diários, senõo em meros aspectos ex

trínsecos.
Mas !l'lJer.emos ser in._jpretes do viva �xr::!ecto

tivQ com que o mundo cristao agu�rdo o .��tavel en"
contro de. Fé,. ,com -'rtofJta �opdrtunldode la.�odo pelo

,:-2tuEJI. Pontin�"e p'agor� nnclnfo-iado'no'rT!undo.. ]nteiro,

MOTORES ELÉTRICOS

ARNO
Funcionome'nto perfeitCl, durabilidade excepcionaJ, qualidade,
comprovada , ..

* Eis os três fot8res de garantia qu� 0$ Matare. Arno representam paro o

cotlsumidor.

@
ARNOS.A.

LOTES NA ESTAÇÃO AGRONÓMICA
(só à vista)

no "A MODELAR"

Frigorífico Barbacena. Localizado em

Barbacena - Minas Gerais
EDITAL DE VENDA

Não só nesta Agência como também em tôdas as

no,�sas . Congêneres dêste Estado, encontrarão 08 ínte
veis e utensílios de escritôrios e móveis diversos.

O Banco do Brasil, S. A, faz sabêr que estão à ven

da - em conjunto ou separadamente _ todos os bens
móveIs do ex-j'rígortãcc Barbacena, Iocaltãado- em

Barbacena, Minas Gerais, constantes de máquinas e

utensílios apropriados para 'matadouro, esquaeteja
menta, charqueada, aproveitamento de sub-produtos
(couros, buxos, tripas, sangue, graxas e ossos), usina
frigorífica, fábrica de gêlo, caldeiras mecânica terra
ria, carpintaria, ferramentas, utensilios diversos, me
ressados relação completa dos bens e .seus princípaís
característicos.

O critério a' ser adotado será o de ofertas ou pro
postas para fechamento de negôclo imediato, sem con

corrência, que poderão ser aceitas ou não pelo Banco
sem que assista aos ofertantes direito a indenização
I)U reclamações sob qualquer pretexto.

Nossa similar de Barbacena (MG), à praça dos An
dradas, nQ 186, Caixa Postal, 84, telefones 2216 e, 2778,
está encarregada de efetivar negócios.

�ANCO DO BRASIL S. A.
José de Britto Nogueira, Gerente

Tlv:.odoro Miroski, Subgerente interino
--�--- -_ .. __ ._-�---

. PESSOAS ATIVAS
Ocupação que pode �]JNDER MUITO

VENDA DE LOTES do mais belo e futuroso
loteamento da Capital: "JARDIM ATLANTICO"

Informações. na "A MODELAR"

DEPARTAMENTO DE SAÚDE PÚBLICA
PLANTÕES DE FARMÁCIA'

'MÊS DE JANEIRO

A presente tabela não pOde
menta.

Farmácia Moderna
Farmácia Moderna
Farmácia 8to. Antônio
Farmácia sto. Antônio
Farmácia Catarinense
Farmácia Catarinense
Farmãc1a Noturna
Farmácia Noturna

Rua João Pinto
Rua João Pinto.
Ru!). Felipe Schmid'..
Rua Felipe Schmidt
Rua Trajano
Rua Trajano
Rua Trajano
Rua Trajano

* Motores monofésicos até 1 12 H P .'
* MOlares frifGsicos oté 300 H P

* Molares pnrr.r -máquina5 de codura

k Motores especiais INDÚSTRIA COMÉRCIO

.

6 - Sábado (tarde)
7 _ Domingo

13 - Sábado (tarde)
14 - Domingo
20 - Sábado (tarde)
21 - Domingo
27 - Sábadô (tarde)
28 - Domingo

O plantão noturno será efe tuado pelas farmácias Sto.
Crntral.

será efetuada pelas [armAr

Antonio, Noturna. Vitória e

REPRESENTANTE EM FLORIANÓPOLIS:

O plantão diúrno compren dido entre 12 e 12,30 horas
das Vitória e CentraL

ESTREITO

7 - DomingO'
14 - Domingo
21 - D;Jmi:Jgo
28 - Domingo

Farmácia Indiana
Farmácia Catarinense
Farmlicia do Canto
Farmácia Indiana

Rua ·24 de Maio
Rua P&:iro bemol"O
Rua. �edro Demoro

Rua 24 de Maio

O plantão noturno será efe tuado pelas farmácias do Canto, 1ndiana e catar'

D.S.::>., em Florianópolis, em de zembro de 1961
D!·. Luiz Osvaldo d'Acampora,
Irl,jl)�t�ll"-de- f rt::m �i ci�,

.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Reagiu l:em, apé� eslar perdendo no 1.0 Itmpo, o coniunlo �il re9�ão mine:ra, que assim, fêz o Mlrcíllo Dias encc!llrar o seu "'Waterloo" -Idéslo,
Renê, il:iflO, ('�?"��s, Chi!l!S, Dito e Waldir, a ordem i!3S te!;los - Deb�i){o de 'orle lemJoral o enconlro - Rôn da recordf: Mais de ml!lo mi�hãe.

sensnc: -nal sob t')dos:)S ízada na tarde de ante- do Lodl', em C.,e'unL apresentava no esta-no fo do campeã., ce tcn-

aepec-o.r J' .• \ part.ldn , rea- ontem ia ev'ádto "E\l·/�.- A pr!mc'_,'a jlnlT',.1 t'a "Euvaldo Lodl". a vuó-ía

sêr!e "m('�.11.· de :1<, pa- [;:li qua-r-to o

ra a de�' -'.() do

nato est idu-t foi f 1"0 :l�

ext.rarrd'uár!o.
Mesmo as fortes chuvas

que desabaram sôbre a

cidade não Impedt-ruu as

duas ('l'Quadms hrLn'>il'rll
denodadamente eni 1):\.,"[1

de uma coneagradora vltó

ria, prcporclonundc ao bom

público um prénc repleto
de atternnttvas das mais
Interessantes e atraentes.

fazendo o torcedor vibrar

ante os 1ances de rara \)('.
Ieza técnica,
Coube ao Barcíllo Dias

abrir a contagem at ra-es

de Idéa!o, após con-uur

com êxito umn defesa par
clal do· arqueil'o D!)I'I1Y
Bald3ch.!:; fo:'am o': e:'f .1-

ços do ol1ze do �1etr(Jpol
em tirar a difercnr'l do
marcador, pai!> coubE> :lin

da ao Marcilio ampli:o' :,

contagem, agora atravl'S
do extrema Renê, concluin
do de cabe<;a um c('nt:o

47 ANOS DE LAUUTA CONSTANTE

PELO PROGUSSO DF

•
SANTA CATARINA

NO SETOR

ESPORTIVO

Im,çt:::J� r.� ':-:'�@, I{Ore�na1.Ai
relatório verbal das rea-

,

A Federação ueecões do ano de 1961.
2 _ Estudo dos calendá-

reunião hoje 0\ ru ;�(', ü: ,!'

tunidade em 'que cnnjun
tamente com lJS cronistas

rios pata 1962:
3 _ êugestôes para am

pliação de nossas ativida
des:esportivos estará elaboran

do o calendário da enll- 4 _ Criticas sõbre re-

dade para a próxima tem

-poreea. conforme comuni

cação que vem de Iaser

seu presidente, sr-, Ody Va
rella.

dor em diversas zonas do
Estado;

lhas existentes;
5 _ Campanha para ofi

cialização do Esporte Ama-

A reunião esta marcada 6 _ Promoções eSportl-
,para às 20.00 horas, estan
do a agenda assim ereto

rada:

vas de cada Departamento,
em colaboração com a

FAC:
7 _ Assuntos diversos.

Mlico-mereceu-se á ACESfpàrã
Um JiI�o Em Benefício da

frlidi1de de Classe
Num gf'�tn qlV m'lll,(\

nos sen·'jblli�cll I) presi-
dente rIo C!Ubl' At.lCtico
Catari)1et),ef', pspol'lhla �\-

modelado JPelfltão tricolor
que obedece á· o�ntação
técnica de Wt\ldlr Ma
fra.

Nn. próxima reunião da

ACESC o oferccimepto do

clube do E$t.relto "everá
s"" dillCutldo, J)3bend-o-se
que outro clube, o Metropol
tambêm deSC-ja rejlli?ar um

anlistoso com o mesmo ob

jf'jiVo, havendo. tportanto.
a possibilidade do amlatoso
vir a ser diaputado entre
as esquadras elos dGis clu.

mUcar 1:;,:') ('

ofit'lo ao • (' cl ntl' da ,,�

soclo.c:!n l C O :l, F-

Pv.t.-c, v"

na. jur:1'l!
Maclu\ó.o, 0\

poslçiio d,\

," 1'": .\ (' ,�:' 'i·

P�'dl'O l'm:l0
n('o � ,l;�

"t;[1 de de

c1Mse, p
'

.. ,0,

neste ou no ,ro .. 1 .,.:,�

com r�n1."t para a mf'!'=ma

e c<llllrfl 1"11 eon,iunto a

ser escolhid <> f,h'te e re- bes, VereJIlQ8.

�J�ill!�mE�lo Técnico da F.C.F.
1, E-itt' 't" .::un!do, na noite de l;exta-feira última, O

Depart:lmtnt , T:rniro da F, C" ór�ão of.l.cial que con

grega os nl'hitl'os n!lad(.)s no Departamento, sob a Pre

sldécia do Sr. Salvndm' Lemos dos Santos.

2. Varios nssunl.o$ fOl'am tratados, destacando"se o

ref�rente às luxas de arbitragens 'para o:> diverSQ-'i jogaI'
referentes � tClnOoradll, elo ano em curso.

3. E:;tiveram I)re.'�cntes â reunião, olé", do Sr. Dire

tor, Gelson Dcmarla, Silvallo Alves Dias, VirgUlo Jor

ge, Ernani Silva, Hamllton Pereira e Nilo SUva.
_

4. Por rI��lJr>('ho do sr. Presidente da Federapao Ca

tarlnense de Futcbol. rf'inc1uidos, no quadro Oficial da

F. C, F .. o� �c:.�ulntes árbitros:
•

Iolando Rodrlgucs
Gilberto I\'ahas

Antônio Sllvelr:l.
Gelson Dennria.

.0 Df' al'tamento voltará a se reunir na próxima
sexta-feira,

Gilberto Nahas, Secretário
4

lacard Esportivo
NO ESTERIOR:

No México - Atlas 2 x C. R, Flamengo 1

Em Quito - S \ ntos 6 x Liga Esportivo Univer-

sitciria 3
No Chile _ Bctafogo 3 Colo Colo 2

No Chil� _ Estrelo Verm-elho 3 x FerellOvoros 2

No Guotemolo'- Cruzeiro 2 x Municipal 1

NO BRASIL:

Partuguc.so 3 )( M�durejro 3

A'sp. do Vcsco 2 x Campo Grande O
Vasco 1 x S, Cruz O - Recife.
Uberaba 1 ;( Amcrico O

NA VARZEA:

da. esquerda,

Com dois:::.. zéro no mar
cador', o tcmpo regulam/'e-
tal' a prllllo'il'él el:1_p,1
nunhnva p:l.l'!l o �'('u final,
quand o M('troPol Clll I LI.

bil m:l:,obra IW; :.� I l 11
con�eg'liu j!"ar o ') :II)

C ,t
marcador e of('ree('r :lOS

torcedores locuis ll1nif)i'i'�
1'(1.,

e�perall('as' de um T('�(l!t'l

do positivo, ..coube Nu o

estabelecer o 2Xl, d" pr
mei- a fase, marcando p:'.l'il,
o Clube dos Mlneiro�
Na segunda .. tapa n I' 1

foi ma!s espetacuI" :l[1,,,,.1..
Chagas, q\�e ('ntr3r� ln

ponta esquerda sllbsti�J:n·

do a Darcy {oi o grau::!"
herói do. pal'l,ida, Conse

guiu empaLar o prdio an

te .os aplausos da ft�all(!e
ass)stêncla que torcia e in

centivavn. os jogadores do
clube ai vi-verde à grande
conquista. Porém, Dica deu
novo. vantagem para o

clube de :tajaí. Chng1s
voltou a marcar agora de
fóra da área, após co1m'ir
uma falta.

nense.

No prõxtmo dominao,
Mctropcl e Marcilio Dias

voltarão a jogar, rl�st:.a
feita no estádto marcn.ster.,nc ccnteeem estabotccen

c'<J-3, "!'. 4x3, Vitoria díf'i- quando, então. o ::1i:JJ3

pratann tontarú adqui-tr (I

-passaporte" pnm a ter

ceira J)lu'llda, case con,i�:,

e de grand" t'c-

r�r�u: o, oo:s 'l M[lt"�l'io
r_'i" :.1',,' um advorsáno di-

rtcn c somente nos utu- vencer o seu untngontst a.
Caso isso venha a- se su-

Lourival Lorenzi para o MetropiJl
MuitÇJ embora não tenha assinar contrato com:> _ ... _ ----- _._ - .. ----

a

dir.etoria dI!, Metrupol clube de Cril!fuma. ,,��
.. _-_.�.

. ....
__

'.. �
divulgado oflctalmentc a Conseguimos apurar, in- I.

� !-�jmn'
.

ncttcic. po�emos infõTl�l�r elusive, ext�aoflcinll1lenl,),

Ir' '�rrmmque o' tremador [,ourlval que Lourival Lon!l1zi r(',�('·
.

,b�, ", �
":liIillllflfiii

Lorenzi. at1'.almente cHri- berá no Metropol. entre .,.
ginrlo a equipe do Amêriàt, luvas e ordenadoS, a (juan-

_ _

.,.
ct" Rio de Jalwiro, d",vnn tia dI> 100 mi1/rruzeil'o,�, _ _ ........_......_oIoI............

mos minutos 'é que pu','" I'()

baudo, valo-tzandc oeste
forma ainda mais o v-iu-i-

ceder, ontâo teremos 110

próximo dia 21 em Floria-

A pelota ehocou-Se con

tra a barreira e deslocou
inteiramente o arqu'.)iro
Zé Carlos. Era o gol do no-

vo empate. Explodlu a. to:-- �:a 15 (quint.a-feira) _

eida do Cacula Gigante, O F_t1m'\l�r.se x Flamengo.
jôgo' c0ntinuava e a' .:'ada Dia 17 ,,c.,âbado) F'la-

minutei parecia que o "-:1_ mengo x América
.

Rendas Para Desempate
lia seria decidido, AS v�n- Dla :.'j (domingu) _ 30- O presl�',;e Passo as-

guardas tramavam bem e tafog'J x y'juminense, sentou com os clubes -:a-

consequentemente as de- Dia 2,i (quarta-feira) _ rlocas que na hipótese de

fehsivas passavam por sé- Botafog!.J x América, empate, no primeiro lugar

rias ameaças com a bola Dia 22 (quinta�felra) . do turno de classiflcaçao,
rondando próximo a m'lrca

Vasco (;a' G�ma x Flamen- ficarão .obviamente Inclui-

'fatal, para ser desferido o gOC>ia 24 (sábado) _ Amé- ��s f��a��;:. ��:�:sn�a::r�
gO�ucdodaca��i�el��C:�'dlacomo rica:'oi: Flumineme. ident.lflcação do n.o 1 e do

deve transco1'l'cl' num \'er-
Dia 25 'domingo) _ Vas- n'O·o"12 d�Sd;;��:S, s(\rf�ca��oO

dadelro chissico. Ainda '1[10 Cq,X Botafogo,

se podia prognostlcn� quem lh��n:l�e(q:a�:;:��ra) -

�;�:�r n:if�a.o �uea:�e�:�a�
�: eO �:��;:,�r·c:��:���' Dia 29 (quinta-feira) ções. Se houver empate no

Flamengo x Botafogo, 2,0 lugar, então a dccisao
com chances e quem mc-

será também pelas rendas,
lhor aproveitasse garanti- O Turno Final mas para valer mesmo a
ria B. primeira vitória e

O turno final, reunindo classificaçâo, O clube que
daria um passo pal'a a

os dois mais bem cJassifi- somar a maior arrecadaçao
�mqulsta do certame, COH- ("ados d!' lã e de cã, obede- t.otal �er:i. incluldo no t\!r-
be então ao M;rcilio 1'ea- cerá a esta ordem de jo- no final e o outro, o de
IIzar uma pontada perigosa menor total de rendas, fi-
que causou friagem na e::-

C'
Dia. 11 de março (domin- cará tora da. etapa finalis

pinha dos torcedores do gol _ 1.0 da Rio x 2.'') de ta do Rio-São Paulo.
Metropol, salva. entretanto .

_

�;;�;a��;:�,os�enonte, 'd� (O�IWRSO "AGENTE ESTAlISTICO"
Com ls,w. puderam res: Preparo de Ccndidatos 00 Concurso de "Agente

pirar mala aliviados os e.rl- de Estatístico". Curso intensivo. Revisão de todo pro-
ciumeru;es � p�rtlr para o ,('ramo, Professôres capacitados o fazer com que V.
arco c.ntrurlo com torças se hDbilite com absoluto êxito
re<tobradRlt.

'

os TOhoros' ela manhã à Ruo Sono
da EconôlYlicQ co� 2 Bolne.:'i

19-1

o !e;j!mdo P�él;o Mareílio X Metropol
V2!erá, Também, Pelo Torneio

Sul-Brasil.eiro..
Pela t�bela {'lab()ra/h, (l' Out.!1) assunto que det('fmi

na Oló dl>ll..oAlllvns da tabr
J:,. c (lU" U l',_;ladlo ,!o 1:\

lt'l'na('iOllal SlJllll'I\W �,�!'Ú

u!illUl,do dcpoi� do dia I."

de [,_-VE'l'ell'<J, pois se :l('ha

em obras'O 1':II11j)o dns

Em'alf!)tos,
A tabela recebida pf'la

1'11, ',': r'r' 'J p:l":\ (Ln

J ,.), \0 {'''l't l:�

\PilS(o', E ,ã vàle_'do

Att O dia 31 d� jan�\.ro
:; m�n�r' t:m!\ part'da Sf'Ta Fedc'-açíio Catarinense de

1
_

a�,zad�_ em pôrto Alegre, .. �utebol aind� não ê a 'ie

'1 r',\{' n:1. capit3.l gaucha fmitlva, pois depende na

t ,'" "��d;} di,::p·lt:l.do n aprovação (!as demais "n-

in(.,o:; o, ttdadl's,

�

R�ala Carioca do Rio
São Paulo

A Tabela Carioca São Paulo ,no Maracanll e

1.0 de São Paulo x 2,° doO p,'ojeto de tabela ca

rjo::a, para o turno de clas

sificação, ja está. pronto e

deverá. ser 9.presenta-lo
h()je ou amanhã aos cl'lbes
para a sua aprovaçâ(), Esse

projeto' de tabela esta ás-

Rio, no Pacaembu,
Ola 14 (quarta-feira 1 _

1.0 do Rio x 2.° do Rio, no
Maracanã e 1.0 de Sao

Paulo x 2,° de São Paulo\
no Pacaembú,

sim armado:

Dia 14 de fevcreiro Dia 17 (sábado) - l.0 do

Rio x 1.0 de São Paulo,' no
Maracanã: e 2,0 de dao

Paulo;.;: 2.° do Rio, no Pa

eaembú,

(quarta-feira) _ Am�l'ica

X V::-.sro ('a G:;,rri'l,

népnlís a grande "negra"
que dec�!ra' o certame

estadual da tempo-nua de
1961.
Detalhes técnicos:
LO tempo _ Marcrho

Dias 2x1.

'rentes de jeésto. ReT!(> e

Nilzo neto ordem.
Fin'-n! '- Metropol 4 x

Marciüo Dias 3.

Tentos de Chagas 2,
Dica e Waldir, também oc-

la ordem,

O presidente do Atlético.

Amilcar Schere!', em con-

versa com nossa reporta

gem na mar:hã de onlem

teve oportunidade de trnns

inibI' uma idêIa e que se

ria de muita utlli�lade p:l
la a A.,,�od:)(;:i\o do,� ('\'(/

nislas El::pOl'Uvos de 8ant 1

Càtal1nn Trata. '1& d') s('

Ipllnte: drn>1ls da !'e::!i�a

çãl) do primeiro lt;;·r.n do

campeonato de Flurlanópo
pis, sobraria UL1 dClHl�"gO
antes do returl1v, r;na.nd'
I,;ntão o segundo enlucado

do primeiro turno Jogaria
com um time de fora, T(>..
da a renda, d�duzida a� de3

pesas, reverteria em b�ne

ficio da ACE5C. Fi('a:li :l

ção Catarlnense de Futebol

para o competente registro,
do �ontrato do ponteiro es

querdo Irajá, novo valor a

adquirido pelo time "milio

nário",

Irajá, que 'já militou no

futebol gaucho, receberá os

vencimentos mensais de 15

mil cruzeiros,

__ x"_

O treinador O"ni Gon

çalves, mais ccnhe�ldo por

Nizêta, está pretendido pe_
lo Tamandaré. e também

pelo Avaí, clube que jâ di

rigiu. Falando a nossa re

portagem, Nizeta decla\'Qu

que ainda não t0"10U uma

decisão a respeito,
-x-

O atacante Zézinho, que
defendeu o América, de

Joinville. na temporada pas

sada, vem de l'enOVf!r com

promisso com o time rubro

por mais uma temporada,
-x-

O treinador Hêlio Pimen

tel, que por muito tempo
dirigiu a equipe do Arnérl

ca, de Jolnville, vem de
deixar a direção técnica do
rubro da "Manchester" ca

tarinense.
-x-

° contrato de Pimentel
com o Amêriea terminou

dia 31 de dezembro, não ten

do sido acertadas as bases
para a renovação.
Perde asstin o América

�m dos mais compeientes
treinadOres do Estado,
Continuam as guarni

ções dos clubes da capital
a se preparar attv3.1'le�te

com vista!; ao ct':Ttam1! tl.rr

donal de canoagem marca

do ppra abrll na Lagó:l Ho
drigo de Freitas.

1-,v(;Ullópoli;; _. u,'1 IDe:.!

PEDRO PAULO MACHADO

RliDAToaU-AUlIILIARE$,
MAURY BORGES. IUI LOBO E

GILBERTO NIIHAS

COLASOlADORU: DtVEUOS

4x3
quadres: METROPOi. -

nomv: Z':zl'1ho, 'renente c

w.nter: 89.bl:i c Lu!z cnr-

Anormalidades - c-imo
"..,_" M')Jjr'2de d-i partida.
pudemos citar que o arquei
ro Zé Carlos do Marci!!:.

los: Mareio. Ntlzo. Waldir,
Pedrinho e Da.ui tcue-

gns}.
MARCILIO DIAS _ lé

D�s..fraturou dois dedos
da mao. eend., subsf.ttutdo

pelo jevenü oe»t. E' bnx
tanu- prohicru-it.lcn n ;1l'é·

carros: cteuson. Antcnl-

»no e Jnr.l I!; Dlco e .toct.t:

Renê, Idúslo, Aquiles, o

dilon e Jorglnhc
SClH;:1 de ZC Cru-los no r ,»

tB ia do próxt-no dom i uno.
Renda..____,_ supe-Icr a meiu

milhão de Cl'u;<;c!I'OS n '11'

rccadaçf'.o da peleja,

Arbitragem do .parannen
Se Orlando Estivai, cuxt
llado por Virg'iHo JOrg(, l'

Marlinclli. Aldo Ln'l.

RifH:huelo vêm !'eallzando
constantes treinos dos mais

puxados, vIsando colocar

SHelS gll:1rnirõe,� I1P melhor
fórma fi;:;i(':; passivei.

. ,X _

Ganhou o' Metropol. com absoluta autoridade II, pe

leja Inicial da série "melhor fie' trê�', proporcionando
aos seus milhares de adeptos tN.tantes de indizÍ\'cl ale

Ilria, depoJ.'j de submetê-los a um sofrimento que não

tem paralclÇJ pa história gloriosa do clube "mlllonárlo",
pois seu adver�ârio vencia par dois tentos a zero e na

da deixava transpareeer que viria a acontecer ::J. revi

ravolta sensacional que_ fê?> o quadro marcillsta pel·ded a

sua 'longa inveneibilid�de, Foi uma pelei,a emocionante

(' tecnicamente brilhante. no dizer dos que se transpor-
13i'am para Crlriúma para apreciar o embate. Come

çou assim, muito bem a série decisiva que pros�'9guirá
no nróxlmo domingo, em rtajai, quando o Marciiio Dias

pro�urará desforrar-se do revês, O encontro de domin

go próximo tera dupla Importância, sabendo-se c,uc ê

válido para o Estadual e para o Torneio da Legalidade
(Sul-Brasileiro. Interclubes).

XXX
O campeonato da cidade deverá ser realizado er tur

no e returno, após o certame de classificação, a exem

plo do que sucedeu no nno passado, quando a F. C, F.

objetivou terminar cMo a temporada regional para cui

daI' dos pr€':oaratlvos para o -Campeonato Bmsilelro de

Futebol que não s� efetuou por imposição dos cariocas

e naullstas que mandam na C. B. D, Faça-se o ct'rtame

dn- cidade como belll entenderem. Mas, de uma coisa, \
estamos certos: mais uma vez será t.ransferlda a ren

zaçâo do certame nacional por eontrariar os inLerêsses

dos clubes e entidades dos dois maiores centn,,� fute

boliRtlcos do pais, que consideram a discuta coisa su

perada, dado o adiantamento em que se encontm o pro
fissionalismo carioca e paulista.

XXX

Mais dois dias e o mundo ficará conhecendo o cam

peão mundial de box da Categoria dos "galos". O nosso

E'der Jofre está "tinindo" e deverá justificar a titulo

conquistado há pouco temPo e que ê reconhecido pela
�ntidade que. -rege o box na América, mas que não é re

conhecido pela eurOJ)éja, e que ê incompreensivel por

quanto o nosao "Galo de Ouro" estava enquadrado per
feitamente na relaçio doa pugUiatas que mais perto .a

enoontravl',m para COl)quistar o trono deixado vago por
Jae Becera, 80 contrário dos euro,!léus que nii.o tinh.am
categoria pura bater o cnmpeão mexicaQo, que acabou

desl8t�ndo do cetro após ter sido nocauteado por um

compatriota que mats tarde, na disputa do titula doi
xado valJo, viria a ser su_Dlllntado nltid e Inso!lsmàvel

m�l1tç por .Jofre. VerenlOs � fará, depuis de am:1-

l1hã, o irlandêli, John Caldwell dian,te dI) filhó fi pupilo de

ArisUdQs "l{irl" Jorre.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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: rro . C. dia1 - ievereiro - rande esta das arotas a ar 'Issi�
�' Brasil, Santa Catarina, 'Panmá e Guanabara, Partíciparão. :
(orno fõiOg;àlàr"den�rOdê-(àSà----�a-6M-ü-NICÃ-D�Õ-_s_,

Ul11 álbum de famllia
sem fotos fettas dentro de
casu jamais se-ã completo
Sou valor seria diminuto
se nele não coostassem U�

rotos típicas de cênns 111-
temas: o bebé tncornarcn
do-se no berço o presépio
a árvore de Natal rodeada
de presentes, aa rcsunnas
de nnlversano das crian
ças.
Pura fixar os momentos

mail> int!.'!"s.�nntes -da vida
famil1ar. a (,fllll:lI'U tf'1ll
que Irat)alh.lr d�nt!'O das
1l:"lfCd(�. P o complemento
nat.urul pas�a a .�(,l· a lúm
puda de ·'f!;l.s"" TC.llpOS
nt-;!:> SÚfa d:fkil c caro fa
ZN' fotos inleriores. Mas,

lwjc, até rc'm a mnis slm

p!cs dm::ll'<\ tipo cnixa
eom d:"positivo para rla.�h
ate a !(n'l'oln.da. pode tirar
úxrplC'lüt's r(jto� Inl('I'lol'l's,

('01\10 ACall

Ct,rtifJfj!U-Se, rm primei
I'(J

I hq:!.lll', da inl'x]st«'nf'ia

no) fuudo ela cénn, rIr J.ko

que possa H'flelil' fi lu7, d�

f1:u;h no lll'ln\('nlo de

timr a rala, Cuidada com

t'sj}dhos, janelas e obj('to'l
brilhantes trnl<:oeil'os ('

comprometedores.
EM�olha um bom ânl;ulo:

aponte a c'fmlara no IIl�S

mo niv!'] <lo objeto ou llf'S
MM (IHt' vai fotografar .1,',,

tos (".J!ll flash tiri\{!as elll

pl:ln" inferior ao (lo i'If'-

11l1'n.l0 visadO provoc,\1l1
sombras (]esaBrac\�'tv('is llOS

• r"xlus 0\1 na:. pnredes.
Usr as lãmpndas apl'o-

VENOE-St LOTE\
Vf'ndc-se um Cote a nla

Urb:::no Sane�, Area 4(1!,
rrcll'os.

Tralar a rtlll. Felipe i:5cb
>T'idt, 21 _. �'one 31.:1') _

Dr, NILTON

PEREIRA
ADVOGADO

RUA SfLVA JARDIM 173

COMO E G�TOSO
o r..; ,'i, ZITP'

priadns. Seja qual ror o

tlpo da sua câmara ha

lâmpadas de classes cisem
tas para serem usadas 1."
conformidade com o cará
te!' da sltuauân. BàsiC':l_"l,>fl

_Pol'hnto, o L I P o "F"

\.u·,;::; J.)lI'(1pl'iac!o puta ca

mnrn stmples. pots cvttum
ii suoercxuostceo a certas

(1;�land,,'; dando no ]]H''O,

mo tempo luz suficiente
para ,ti�tãllcias mócüus

r.·111'""" deixe de !n!, r"

Inst. ucõea que ar-ompa
r.nn,u a Cã'I"'. a ou 1.",. -.

astas instruçõ�s são vnuo
sas para ajudá-to a f\1)1';
morar certa vez mais
arte fotogrâfi��

-==============

'0 e s s a I g a ç ã o d a
-

á' til i II i� dom a r
A observacâc do moct r um ern ucnra ctonttstn $0- prisioneiro polonês no cem r.côrdo com o govêrno de e funciona com a máxima

pelo quul Os esquimós ccn- vré.reo que trabalhava em po de .concentracão. O amo J sruel para o desenvolvi- eficiência.
socu-un ex rui: á

vua pruri- o.omcmcs de dossntgncão blente politico na Rúasíu r iento dessa Iniclativa em A 9 de marco próxImo,
ve! de geleiras dn Foih�r!n IN In.",Ituto Tócníno de Lc- havia mudado durante a escara comercial, cada uma iniciar-se-á, em Elath, no

resultou no oesenvoivia.en- mngrudo. Já havia apcr- guerra e zarcnín, disfarça. das pa·tes obscrevendu 500 Gólfo de Aqaba, a constru

to. por uma cornpanhla retcondo um proccssu para do de polonês, foi "repa. r iühõer de dólres, e as- ção da primeira usina a

nor te-amcricnna. de 111)1 êsse fim, qua:n\o foi des- trtado". Em 1947, seguiu sumindo o compromisso de usar o povo processo Zar-

novo processo ]),1:'a,0 de tel"rado para um campo de para Israel. Decorreram dividir as <\t$pesas subse- cllin.

CI)IlVcILe:' água .'õal:l:u!a em c(lne(!n�l'açio na p3.I'te quase dez anos até que as c;uent.es em partes iguais. As a-utoridades de Israel

doce mais desolada do norte da autoridades locais ouvissem A ln"enção passou paI' tempo, o deserto estéril se-

O ponto mai:; ill1])onan- Sibé: ia, Ali. no�()U como os suas declarações de que testes rIgorosos nos Esta- confiam cm que, no devido

lt.. é a red'z.;:ão d') (:\I�'O, csquitnôs ron<rv,uia'l1, du- possuia o segredo de eon- (,os Uni_dos c...-::z. firma já rá conve!'lido em tC:"t"as

pois h:\ várlos pl·oce:s."o� mnte. o inverno. água po- vel'tel' água salgada em i'1tciou a manufatura das férteiS. sustentando dcze

efkientes de df's"al!!:1("3.o tâ'!cl de geleiras, Concc- doce- e de transformar o l,nldnd�s. Uma estâ pronta nas dI' milhares de !>::óspe
já em liSO, mas I.fio di�Jlcn- bell, então. a idéia tiP. em deserto em camPos de tri- e !1Ó, tres ainda em eons- ros la�radores e novas in

(11OS05 que p:'cjudieam a V'cz dt' aquecC!' a águo atê o go. Finalmente; há três trução, Uma usln ... comp1e- dústrl;\s de t!)da as clas

/;\1;'1 dis.�eminaçi:o em cs- p�n(o de ebulicflO, obtet o anoo. foi êle instalado nu- h con.;lstirá. de 16 unida-

cala apreciável. A firma mesmo resultado, l'edllzln- ma oficina �ret:u.. Deram- rj ..�, Cfl'll capacichlde de !i;e>'se mesmo {lia, a firma.

�lr,��f(>�('�}:���,sl��raqUac,)I��;: do a temp('l'atmD até o lhe algum capital dar verba P'·Od�lÇ;.O dc 1.000.000 de

ponto de cOllgelnçfio, Essa destinada a Pf'squis:l_� na- gRlô"s por dia, a um preqo
idéIa sUl'Ciu efe!lo muitos cionailj e o cientista. se' de- (l\1f' tnl'1'tJll seja mais ban\

ano,� mais tarde, A inven- dicou ao aperfeiçoamentCl tI) f1U6: o previljt,o de $0.40
('[lO clcprndc (!e tl'ê� ope- da snn invenção, tendo, dc- por mI! galões.
mç'::cs I)nsica:>: III conge- pois, C'stabcIecldo uma. ul':l-

11l'OVOC<lI';t m(JII;i'lrnrr.t'.� I·t'· 1ft!' ft !i'�u•. «2) ."Cj1nml' (') na-pllõto e submetido' seu

v��lucj(ln,il'ins l'a el'onÚn)j;1 s:\1 e (31 (]('Il;f'llll' !l úg'un ])!'oces/;o a te$\,e;:' que for:u

��ni�I:I:.;��� ��� n1U���OI'� dOI·I'. (,O-I'O:1.dOS de pleno i;xito.

até em pú,cs relati"am�n_ PI,��ex�n���,�:��I���ind;ol�� 110�t:e_:n::��:��('� e�trof�l::�

�;������"'::'t;::���,:t?,; Gov-erno reCOI'le'l �;n r.,�
�l'Ia obstaculos a ngneul- I .l lu' ,1 i:
um. RIO, 13 IV. A.I - Reve- de crUzeiros. d'ls ou:)i"

Significaria, também, o
lou o gaolnele do ministro foram recolhidú3 à Ca" .•

inicio de uma no\'a ('!'a
da Fnzendn tlrem :;ido re- de A,nortização e 5 este.

para O Departamento de tirnclos da cll'('uhu'âo mais Ii�ndo.;; "â. disf'-,;,;Iç:'o d1

AgUa Salina em Washing- 5 milhü('� de {·nl7.('il'os, os SUMnc.

t:m. Nos Estados Ullldos, o quais furam I'C("llhldl)s 10 BILHõE.."i DE CRUZEI-

(·l)n;';U!110 estimado de 600 nessa dala õl r.aix;l de' ROS
AmOlth:n{':-1O Em )nncil'o já hQvi�n1

�.

Com J\lni,� i'�s(' n'collll- sido retirados mais de �
men1.o, dn,� emi�!;ões ej't�- billlóes, tambcm estel'lliza-

��n����n:�l��Cn��a�olr���l���,. �;:;C, il disposiçiío da SU-

jn fOl'fllll retIrados dn dr
culnção 20 hilhõ('s,
Em df';r,cmh)'(J .1:'1 haviam

sido relirM!os 10 milhões

pada com o tarnunho do

\'efletfll' melhorará a qua

]ioadc da fotogr:l.fia. con-

9I.llte seu romecrdcr 'fi es

;.;\' respeite.
-rouha outuudo

db1.knc:a· '

mais

pe to VO('l: da r-cisa

a fotografar. mais luz in

(':d;ni sobre ela uo {Ir-ar- a

f81'. Portanto. ('0111 00,1,'
to-, escuros parn rotogm
rar ai. :\vf'� de câmara slm

plos. i> 'll:_>lllOr L:j'a" a 10-

� dr perto. mas não cbnu
__....

,., mente para evtt:u "

berrão

ç(leS práticas, a maiol des
cobcrta dos últimos tempos
no seto\' de dessRI�açfio.
Está ('n\l'.'rncid:l de quo

l)i1iü{'� de gnlõel': de áglln,
po)' dia, em EmO. nüo pode
rú S(,I' sn(;i.;;fcito p�en:1men
te de fontes nahll'ais: pe

lO menos 100 bilhõPs de

.gu]ões terão que ser ex-

De acêrdo com o plano aprovado, o SUpeI"oc'ej" Mensal de janeiro, da SUPERCES

TA COLOMBUS, seria realizado pela Lote;" 'cd, ral do dia 17 do corrente, pois esta

va previsto O I'cstabcI�ril11ento daunela Lo eru. ITodavia como (ai rtâo acol)tecerá, -o Super �""eio Mensa! de janeiro da SUPERéESTA
fOLllMfllTS será leito com base na extr-i •. �" r oteria do Estado de M'nas Gerais,
(1" dia 26 (lo cerrente. {,J�lma sevtr- fe�a 1C' -nês.

I,

Esta resolr- -Ic foi aprovada pe-I? '�C"'i"1"ã� Federal.
_ u ""'''1

�

�._---
•··

.. '0. J P, SALVATO"E - Eis cal F"" -ral,

I\OS f'RESTAMISTAS COLUMBUS

Do l.ôtaI recoUlido, por
tanto. 10 bilhões de cru

:>:eiro.'i foram dcfinltíva
menLc resgataMOS (recolhi-

tmidos do mal' em flltul'O

prtiximo, Nas condições
atuais. isso representaria
uma despesa enorme. De

fato. um e�tudo recente, --o
--

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

f,ito pela "R,"ou,'''' fo" Cem a Selecã(' Calar,'ne"sethe Future. Inc,". para uma • 11

�l�lr��'�qã�e �\���a��itaca�; de BasquetebOl
á!!lIu. que �e espera dentro O selecionado catarinen- Lange encontra-se satis.
dr' alr-um tempo. tomará se de basquetebol que 8C feito com a atual produ
nccessârio um plano de 20 prepara para intervir no ção da equipe, devendo,
ano�. que custará 228 bi- certame nacional da. moda até o dia. da part,ida para
Ih6{!s de dólares. lidade em fins do mês 001'- São Paulo, estar apresen-

I pr�;e:;os !!iS���t:�o;�J'� o� :�:n�� ��al���adc:t�:�i;:� !����iO�� rendImento bem

dessalgação de água snlina lo, continu"l �tlv:mdo seus Além de tudo, é pensn-
são dispendiosos, O mai" treinamentos, fi. fim de e- mento do sr. Ody' Varella,
eficiente e mais barato era fetu:ll' boa figut'a, Presidente da FAC ,real i-
o desenvolvido por uma As possibilidades dos zar algumas partidas :tmJs

companhia escocêsa. (]tlf' eatal'lnenscs s ii o minimas tosas ouando de passagens
dessalga a água do mal' ao já qU� os encontranlo pela para a Paullcéia.
custo de SI,75 por mil ga- frente as maiores forcas Assim, jogaria o selecio-
lões 13.785 litros). Já o do c('stobol bl'aslldt'o, Co'n- nado em Jolnvll1e, euritl-
novo processo, inventado tudo, o tr('lnadQl' Ruh�Ú1S ba e São Paulo.

por um cient,ista hebraico,
utiliznndo um método de -------- ..--------_.

te. as lâmpadas d.vídom- O re r.otores .�ao ui.) im
se em dois tipos: c.asso F p '1 u-mto as tâm-
e classe M, A� lâmpadas pndas. Ambos formam du-
"M" romeccm de 2' a --t ve- I" m ser comna li-

ZéS mais luz {l'ue as lâm- ,eJs, p, I�, a combinacáo

padas "lo'''. {d (h Jum-

IMPOnTl!fHE
"Curso Pmparal'.·::l Continente"
DATILOGRAFIA

TAQUIGRAFIA

PRÉ-GINASIAL

AULAS PARA CONCI!RSOt'

PARA PRO;;.ESS,CRES

DE DATILOGRAFIA
_ Baseado nos mais mordcnos processos peJo-

9Ó9ico�,
_ Equipado com máquinas no'(os.

Dirig;do pelo:
PROF. VICTOR HRR�IR.A DA SILVA

HORÁRIO::: DIURNOS E NOTURNO�
FccCl su� in!;crir.:éio o R·u, Dr. FulvIo Aducci,

Clnt:o" 24 de Maio, 748, 1 andar.
ESTI�fiTO Flaria.,óp�li5

PO�TA lEJlL
Esquina Tl1bins Barreto com Cas'_'mirC' eb A

breu LWY'lO frentp. r"'rmitindo f:C"n·;tn/Ír 3 (:c\�(I<:;

Irntor na liA MODrl AP"

-�---ENOEkEÇO
t\ RAINHA DAS ruCICf,J':TAS, fica na RlIa:

vácuo, l'eduz o custo a ape

nas $0,40 por mil galões,
Espern.-se que essa cifra

seja �duzida a SO,20 por
mil galões, o que é comp�
rú vel à taxa cobrada por

multas repartições muni

cipais de água nos Estados
Unidos.
Pelo interesse qu'e o as

sunto pode despertar em

nosso país, especialmente
no Nordeste,. o Esci'itól'io
Comercial do Brasil em

Nova York apresenta nesta

edição do Boll!tim Ameri
cano alguns antecedentes
dessa Importante desco
·bel'ta.

P'.,11 l'e :1,nl'chin

Projelo da Tabela Carioca Para

o Rio-São Paulo
RIO. 12 IV. A.J _ Como

Sf' sabe, o torneio Rio-São

Pnulo di,!>te :).no foi com

primido, ri pedido da CaD

de jogos regionais, e a :;e

gunda reunindo dois clu

bes 'de cada entidade num

turno finalista, que será

cumprido nas datas de U,
14 e 17 de março.

OLUMBUS
• MIIOR ORGIMIZ'Cio Dl IM!RIC. tinIa

IJil Cf$TI:j PE .1'11. - 1f5 LOIAS E l' fiLIaiS EU rn i) o pr.!"

norte-2 pH'ri(,3na all\.mcia]';�

que está di�pof"" a a('eita"

pedidos Dnr:� a vcnda dl
,

um material oue, na �ma

('onselll('irQ ;\Jafra n." 1:11, de um lado a �11a.

!ll!eçiio de '>EÇAS E A('F�f"()RI0S, I" fl�) (Iutro 11.

<;('c('�'in de PISTrR..\S r-; ('()!'irl-:RTOS.

Só Vai Até j,a h '1

A \lH!D! !lE.� " I: ",r�

METADE ro' P ECO
Já na próxi�a 5°. feir" t ,., (1 i'cnda, IYI�.

Ihor, a liquido('õn, f:U,," ('I�(1 "",,tA n ....... "'lf"" no A �).

delar, de maillots de lastex dn�(I':::'), pNn nnl.,r';fas

e meninos�
A Droçura, como é do r:rmh('(':mento rlt) !),'Iblico

tem sido intenssí�<"ifTl'J_ P0�";''''S hn (ltr,., "omr)�am 3 e

4 mOillots, tôo excepcionalmente bo�ot .....s SÕ() "s s.eus

preços
Nem mesmo A Grutinho, ('1lle é " rj" ......... rt"...,'p.nto

comprciol mai� barateiro do nosso Capital, p-'derb
vpnder, coso tivesse maillrts, ronr pr('('('15 tõo. IÕ,) r�.

duz'd ....". É_que se trota de maillots llue A Modejar
quer liquidar.

E quando A Modelar df'cide liQuidar algo, liqui
do mesmo s�m olhor preços e custos,

Procura-se
{' eom a concordância Jos
('Iubes, de maneira a come-

çar [L .. 14 dr feVereiro e n.

[----.-
-

---1t.f'l'll1in�r :1. 17 (1(' março, O :._ FORl ()

torneio sera dividido em,
IR/vIAOS Bljlt,.(')LJP

duas parles, sendo a pri- 1�:'!:ü�":I�:·...(J",-,'�:'... ':�,Jmrll'n ( r �;,� �r,1rãl). s;r �-_----;-�

fi baixo preço é viável

'\U(: !t usina pode ser

:""t',-.q P"t' t.."1n .'10 ll ....mcrn,

opinião, l'C'solverá os pro

plemas das regiões qu� so

fre')l fi .... t;;{ I _"', ('o úr;nn,

BOA CASA C G \RAGE, PARA COMPRAR OU ALUGAR
lnfo:m:l<:õcs: !,eJd. 313'1 r: 'Sr Jn

CHÁCARA NO EOM ABRIGO
VENDE SE magnífico t",rrf'no com 6 620 metros

C1uodraGos, próprio para �ronja OU coso dI" veraneio.
100 metros de frente 00 mar.

Preço d� oportunidade - (c,- 260.00000
I" (1r pp () ('Le (>(c0

'

(ir 1

1l1l1dando roo; c·:mdl"Ôes rk

vida- de miJb5es t!t" :cre

humanos, somente!.,,,,,,11', ' pouca €nel'gia,
'1 e."·-af;�as peças móveis, agora. mas p_1 ra JWmlxr.,

:w jiliües q�e e'ultira
: à :a'xa de Amortiz�- p�pe!-mocdél. no montante
'II .: -t:�I'OS lO foram es- de 10 bijh:�s de cruzeiros
;'_z:!-:::s à disposição da petra U':"'l. periOdO superior
"O{" a --t �eS(>.'I, pOiS o prcsiden_

J\,Ssi': ,re�t�lm, pois, co- t Joi <) Goulart a::sumlu o

T'O I':sponsabllldadc do p)del' no dia 7 de setem-
:lal [!Ovcrno, emissGes de bro próximo passado.

III t'�j�,!!f!l P �I,� �� �"� �,�,�ae
\-) ..,_.-.r

I
c':"! U Confecção e conservaçãg de ,:al�éls

em iode o E1;tacfo

��.
A VENDA ESPECIAL DE MAlLLOTS p""a
.;cnhol''''' e meninas TERMINA NO DIA 18

DO CORjlENTE
Ogue é bom não duro sempre. Mesmo, porgue

si dL:rasse, de-sopareçeria a noçõo do que é bom,
A Liquidação de moillcts de lastex e algo

dõo l'lue A Modelar está realizando, com enorme

suce�sa, t�nTlinaró impreterivelmente no di,J 13 do
corrente.

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

(URSO PARTICULAR SÃO JOSÉ

Diretora - Profa, Maria Madalella da
Moura Ferro

DIRETORA - MARIA MADALENA DE MOURA
FERRO

CURSO correspondente aos Grupos Escolares e o

ceita afunos paro as seguintes dasses:
Pré-primório, 1°, 2°, 3°, 4° e 5° anos prelimi

nare::;,

Prepara alunos poro o exame de admissõo 00

""111)"0 mcnflendo durante o ano uma classe especial
�'q:o (.'Ss-e fim

/, matrícula och,:J".Se aberto à ruo Saldanha Ma-'
rinhC1, 34, todos os dias uteis,

Florianópolis, 9 de janeiro de' 19,,2.
Mario Modoleno de MourO' Ferro, Diretora

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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interessado no clima de paz"
'

que este é, sem duvida, o posso oferecer tranquUida- de um entrosamento entre problemas do governo, de

pensamento das classes de às classes conservado- as chamadas classes pro- ve ser estimada pelos que
conservaccrae". ras se não tiver, no gover- dutoras e o governo, na 80- têm a responsabllidade da

Quanto à su, posição de no, o apoio do operaria- tucãc dos problemas de direção da coIsa publica.
lider das massas trabalha- do", base: Agradeço a presença dos

10, 15 ( .A.) ....:. Duranre quase tres horas,
sábado ultimo, no Palácio das Lorcmetrcs, o presi
dente João Goulort recebeu o visito de cerco de
trinta dirigentes das classes produtoras de varias

Estados, os quais foram levar o pensamento dos ho
mens da Industrie e do comercio sobre os problemas
nacionais inclusive sua preocupcçôo em face dos
movimenros de scbversão da ordem, ocorridos re

centemente €'11 vertes pontos do País.
'''Qxala todos os Gover.,
nos nos "persigam" assim.
Se tudo quanto já conse-

,:::7,::;�;on�,����� O ESTADOdurante os cinco anos pe-
-

lo SI, Celso Ramos, Que êíe
I ..

continue a nos perseguir, ,

O MAIS AH!IGO DIAIIO DE SANTA CATAR!!fA
pagando os avanços trfc- F LORIANõPOLIS (Terça-feira), 16 'de Janeiro de 1962
nals que os professores re- ----,--- -�-�

-

����:�; l��:���;:.e :�: Prof. Fará Conferência n� F.E.C.
êle prossiga tão persegui
dor a ponto de atualizar
setértcs-ramuta em atraso

• hã. 5, 6 e até 7 anos; Que
êíe permaneça tão indife
rente à nossa sorte, como

diz a oposição, a ponto de

iniciar. com a corretagem
do Montepio, a campanha
pró construção 10 Hospital
do Servidor Públtco. "Pre
terimos, rematou o "bar

nabé'', esta ncrsesuícão que
tanto '10S bencrtcta aos

Hoje, às 20 heras, dev�rá
ocupar a tribuna da Fe
deração Espírit.a Cato/,i.-
�:�;��, Qa�l::di�fl��at::'
pelos conceitos altamente
evangélicos e atuais de
suas conferê�. G ilus
tre visitante encontra-se
nesta Capital a serviço do
Ministério da Educacão e

Cultura, mínístrunrto na

r.ADES aulas de··dkWien
de Htstórta. Autor de vá-

"emtnos- n'le ric-r-am ape- ,rias e oportl:"'l<; obr-as,
nas nas palavras", ocupando impm-tantesTun-

sões no magistério do Es
tado do Rio, o Prof. Nilton
de Barros terá na noite de

hoje, uma grande assis
tência no auditórtn da
FEC, ávida por ouvir sua
abalizada palavra de emé
rIto estudioso da rnosone
espiritualista .:

Ao Prot. Nllton de Bar
ros e n sua filha Maria Na-
zaré, Que o acompanha
nesta jornada, ceselamos
feliz estuda em tCi"l"US cu �

tartnenses.

P. 8raun .. Diretor do Coiégio Catarinense
Por re<:_ente a.to do Reve- Loebma��. • raro brllhantIsm a Cáte-

rendo Joao Batista J.ansses, A,no:lcla teve: grande re- dra de Biologia.
o
O Jornal

Diretor Geral da Compa- percuseao nesta capital, O APOSTOLO b .

nhla .de Jesus, fO\.l:omea- onde o eminente ienaíoso direção tem s�nt;�e e:ors�:
::ri��::;r od:o�:�C�I:til�:� '�:i�:Ç��. geral estima e ad-

�:��!so. n�' Ft:C:�:��'e pr��
do Pa,dl'c Alvino Bertoldo & Padre Alvino Bertoldo FJlosofla. Recentemente,
Braun, em snbstihução ab Braun, no Colégio q:.rc a!;o- dezenas de amigos e ad
Reverendo Padre Antônio 1"a vai dirigir, leciona com miradores homenagearam

no, com uma churrascada,
por ocasião da passagem

�o 2:)0 aniversário de sua

vinda para Santa Catari
na, Durante esses 25 anos,
em nossos melas. o Padre
Braun tem desenvolvido
verdadeira cruzada, em

PARTlDA� OE
FLORIANOPOllS EM
DIA' ÚTEI� AG

'horas!
Tac·-CruzeirOdo Sul;

...
, � ii! f.'>

--,--_.. ----------����

o Governador Magalhães' Pinto, segundo os

jornais, estó a pique poro rompêr com o Govêrno d�
Renúblico. Também o Governddor Ney Braga. Jo

rompido, muito antes, anda o Governador Carlos
Lacerda.

'

Todos da UDN.
Em sentido r:ontrário vem agindo o.deputado

He"bp.rt Levy, pr·�sidente do Poredo.
Os primeiros - e nisso voi o diferenço -,

querem salvar seus govêrnos; o segundo, grande
ex�ert do pclítica, qL:�r salvar .0 regime e a demo

crreio, essa plc;:.t:nha tonro, que teimo (;In viver por
aqui,

A UDt\) porhouseano não compareceu às reu

niões cem o presidente Hzrbet Levy. Também a aja
hel'io-ertioN!l' fez f."l.r·f(tjt. Mo O!i r.oivinhas, que.- que
r�:,1 ·';:r �

� .. :::.) ,..<! .... .:; fc�:;., k.':FC��l ,�·, ..Ji,o :-.ot::,:ei

.. to<;,p"ln sotisfnr�o informol qllc Ih:�� foi rl,xl(l •

prol do ensino e da reli
glio. Suas campanhas pelo

. Interior da Ilha, para an

gariar fundos para obras
assistenciais, tõdas coroa

das de exito, têm levado
um pouco de alegria e fe_
licidade a centenas de la-
res.

Agora, (segunda vez) na

direção do modelar cs�a

beleclmento de ensino, o

Padre 13raun, temos certe

za, redobrará esforços para
elevar o grá.u de ensino em

nosso Estado, porque é de
seu feitio, trabalhar pelas
boas e nobres causas.
Acrescido numero de

pessoas tem levado seu

abraço de felicitações ao

ilustre sacerdote, às quais
nos juntamos, desejando
lhe felicidades na espinho
sa missão.

(Cont, na 2.u pag.)

ApóS a longa explana
ção feita pelo sr. Rui Go
mes de "AlmeIda, presidente
d:! Associação Comercial
do Rio de Janeiro, que foi

o porta-voz dos homens de

empresa, o chefe da Na

ção disse que "o governo,
antes de tudo, está inte
ressado. no clima de paz, no
qual todos possam traba
lhar para o engrandeci
mento do Brasil".

"Para isso - disse o se

nhor JG - confio Das clas
ses produtoras, que, como

as demais Que compõem o

organismo da Nação, tam
bem particípam dos an

seIos gerais para a tran

quilidade do Pais, Não é
outro senão este, o pensa
menta e o interesse do

governo. repito, E se não
rôra este realmente nosso

desejo, não teríamos as

sumido a direção da coisa

publica nas circunstancias

em Que o fizemos. Mas o

que desejavamos, antes -de
tudo o mais. era pacificar
a família b!"�.�ilfü,,"l. �n'l
dos que pensam que deve

mos ccjocar os intrresse"
do País acima dos noes-s

próprlns interesses. E creio

doras, acentuou o presíden
te Goulart que a mesma

deveria ser motivo de

tranquUldade para as clas

ses conservadoras: "Não

CONTRIBUI<;:AO
Ao final do encontro, o

senhor JG voltou 3. falar
aos homens de empresa,
encarecendo a necessidade

o CeI. Lara Ribas- e, a Policia Militar

"Uma reunião informal
como esta deve ser repeti
da, A contribuição dos ho
mens de empresa, no sen

tido de esclarecimento de

Louváve'llnidativa do CeI. Ruy StocklerOiretor da
,

ADAt�S Diretoria Administração Medico Social da Polí
cia Militar de Santa Calarina
Esta reportagem

conhecimento que o Cl.
:p"" stcckier diretor .da
DAMS da Policia Militar,
está.' Instalando em viatu

ras daquela Diretoria,
"tacografos Kinzle" para
controlar com exatidão os

veículos da PM,
Estes famosos aparelhos

por meio de mecanismo
esnectet com ponta de sa

firn, revtstram gnHlcamen
te sobre o disco 'de papel-

I

dros renunciou. E o deficit gentlna até agora teve es

orçamentario brasileiro do casso efeito no país,"

CIDADE DO MEXICO, 15

(V.A.) _ Duzentos e oiten

ta e sete malas oficiais

enviadas de MoscoU a bOr

do de um avi� belga fo

ram confiscadas pela!i au

toridades mexicanas e de

positadas na Administra

ção dos Correios, onde fi

carão atê que sejam fei

tas Investigações a respei
to,

Essas malas destinavam
se à América do Sul.
A maior parte do car

regamento, que pesa mais
de seis toneladas e' se com

põe, segundo se acredita,
de Impressos de propagan
da comunista, ê destinado
ao Brasil.

.

O restante é para o

Greve Será Deflagrada Hoje
Sào Paulo, _ já tem sido garantido pa

O Sindicato dos Empre- ra outras catégorias pro-

fissionais", Reivindicam,gados em Emprêsas de Se

guros Privadas e Capltali- ainda, mais 20% em junho
zaçãl) do Estado de São e 1.500 cruzeiros pot' trie
Paulo distribuiu com,uni- nio,

Os empregadores cont!"'

ofertaram tão-somentel 45

por cento sobr� os ordena
dos até 10 mil cruzeiros e

30% sobre os excedentes e

cum teLO de 1 8roll cruZei

ros. Na pratica ofereceram

reajustamento de apenas

34%', haja visto que os

45% Incidiriam sobre or

denados até dez mil cru

zeiros, pois o salario mll1l�

mo é superior a es.ta quau

ti::t··

�t3:r.'IA,êm S ""wrCI"

(0lIf1{(10IlI-I1 QUtiOllt� TIPO
Df(�,UI

au.:l'IICIIcI'......·lI

cada âs autoridades cons

tituldas e ao povo, no qual
assinada que a categoria
nào teve outra alternativa
a nã.o ser decretar greve

geral a partir de zero hn
ra de hoje, "uma vez que
os donos das empresas In
sistem num aumento cor

respondcnte a apenas 34%,
quàndO é reclamado cem

t.oda a justiça reaju
mento I)alarlal de 50%-;
c::n min\Jll,) re:'.: d� c li:

7 (loo.no "I I''(pmplo do fJUI'

diagrama, tudo o que ocor

re com o veiculo parado'ou
não, enfim, hora de par

tida, tempo gasto no per

curso, tempo exato de ca

da parada, velocidade ho

ra ria, quilometras percor

ridos, motor em funciona

mento, freadas e arranca

das b r u .e: r. a s, choques,
abalroamentos etc..
do também os respectivos
graftccs reconhecidos em

juizo em caso de acidentes

pública.
A Justiça deVe ser râpl-

conforme prova fotos: co

pia já usadas neste fim.

Assim, mais uma vez

vem confirmar a connan

ça do povo de nosso Esta

do, aos acessares do nosso

atual Governador Sr. Celso

:r:i��:r:IShe I�!e::������
do quartel da nossa PM em

tão pouco tempo de Co

mando, o cet. Lera Ribas

Comdte. da P\i e ., sr. oet.
Rnv Storkler diretor da

DAMS atestam um verda
deiro ato de moralidade

Acredito que a constru

ção do nosso Palâcíc da

Justiça, só depende de um

perfeito entendiment.o en

tre os dirigentes da Justi
ça e o Dr, Annes Gualber

to, secretário Bo PLAMEG,

engenheiro ilustre, '�om

uma bagagem de serviços

profissionais de 35 anos,

anos, nos mais variados

Que esse entendimento
ramos da engenh'.\Th!.
não demore, porque o povo

está cansado de ser mal

servido.
multo grato
João dos Seis Dias

UruguaI. Argentina, Vene- a fim de demonstrar seu

zuela e Peru. desprezo pelas medidas

Por outro lado. violen- que tomarem os chancele

tas criticas prov.ocou a co- res americanos em sua

municação de que o gene- próxima reunião consultl

rui Lazaro Cardenas, fun- va, em Punta deI Este.

donário do atual 'governo O professor Alejandro
mexicano, sera um dos Aviles, do Partido de Ação

signatarlos da convocatorla! Democraticª, declarou que,

à concentra1ão que o regi* assim procedendo, o gene

me de Fldel Castro pre- raI Cardenas cria um pro

tende realizar em Havana, blema para o governo me-

xicano, "pois oficialmente,
.

o Mexit:o comparecerá à

reunião de 'punta dei Este

e, por outro lado, um alto

funcionário do governo as

sina a convocatorla para
uma conêentração contra

ria à outra".

Realizações
Governamentais
Govêrno do Estado e

Prefeitura de Jolnville' rea- Acrescentou, o professor
lizam em conjunto obras Aviles, que "a reunião de
da maior significação pa- Havana não sera represen
ra a localidade de Plra}::lel- tatlva desses povos, senão
raba. Já se acham em an- de uma tendencla do lm
damento serviços de pavi- perialismo sovietlco".

:�c�!��:o;'o:at�::�h::ran: "A unica reunião dos po-
vos americanos - disse

�zn��r�:r r�o c��t��a��, �i�= ainda - l'erã. a orograma

trito com uma faixa de �:e!:rç� P:ent�a���n�te�:
rr�saI��e�:r���.: ��m�Oio n��;' tre Os signatarlos da con

colocado em ambas as ;i�!O��e �e s�a::n�ns���=
marge!ls. mentos do colonIalismo

Brevemente, sairá a rêde
d�â.gua de Plrabeiraba,
cujos estudos, deverão ser

Iniciados nas próximas se

manas.

O jornal "A NOTíCIA",
refletindo o Júbilo popular,
estampa fl s�gulnte co-.
mentario: "Atraves5a Pi

rabeirada uma f,ase de fe
lIzes reaUzações, em que se

reflete. o dinamismo da

:.\�.::::.l admidstn1':') no

Mll1liripin r lln 1��1 '1140",

marxista os que movem e

orgaIUzam o ato."

Do mesmo modo, decla

rou o Partido Nacionalista,
em comunicado:
"O general Lazaro Car

denas está absolutamente

Incapacitado para assistir·

á Junta de Representantes
dos Povos Latlno-ameri

nos de Havana, uma vez

que- ..a,.o mesma tem por fi

nalidade boicot:ll" os ::icor

(In::: :1 fJlj(' 'Cf"' {'h(,�'1rl'm f'rn

de é tambem de todo in

compatlvel com a alta re

presentação que lhe acaba
de conferir o governo do

Mexlco, sobretudo depoIs
�ue o própriO general Car
denas declarou publica
mente sua lealdade
nosso governo."

senhores e espero tudo la
zer para servir meu País
com acerto e desprendi
mento" _ disse o senhor
João Gcwlart.

publica a exemplo de ou

tros Estados da Federação
tal como S. Paulo que já.
ha muito adotam estes fa

mosos aparelhos em todas
a suas viaturas, que, alem
de evitar danos material e

moral com acidentes etc.,
racionaliza o metodo de
trabalho do motorista, com

eccfnomia de aprox. 40%
em pneus e maquinas
anualmente. 4
Parabens pois a estes

bravos soldados da ordem

publica e ao sr. ooverna
dor, cuja untes preocupa

cão e justltlcar ao povo a

mane'ra como é contro
lado o dinheiro púhllco.
Esta reda0ii.o não da por

encerrado esta reportagem.
e promete vottor ao publi
co com Informações mais

detalhadas da apncacão
destes famosos aparelhos
de precisão "TACOGRA

FOS "KIENZLE".���l,�;,!��,�}:�:��l�r�.��"s� rto oe.��.e��.���"s_ "���!,�����.s.. �f����.;M�i��:��;�
raíd 'rribune" comentou Par o Progresso "as

'.
_ -; �

deveremos incorrer no e�- ... uns 600 mllhoes de doia-
gunda, novamente escre- tlça, no aterro da Prainha,

em edttcnat que nos de�
a

.

- - �(H Se Castro nao pode ca- 1'0 de pensar que consegui; res."
.• , sas p.oraram, econcrmca- pitailzai" abertamente mos ímuntzar ao resto da "As proposições €'Cono- vendo sobre a Justiça, Ia- :���a:�t::I:e��i:ac��s:;:;�

America Latina contra mtcas do presidente João Iandc desta feita, sobre as

ele", Goulart causaram pouca
suas péssimas instalações, li��a:m���er���fiC�OSagr:�

Depois de outras const- impressão na legislatura, Ainda não cumpreendi
dáveis.

derações, o editorial con- brasileira. Quando Janlo bem porque as suas sete

trnua . Quadros regressar. no mês Varas, funcionam separa

"Vejamos, por exemplo, que vem, de sua viagem demente, uma aqui e outra

o Brasil, pedra angular pelo estrangeiro, o combe- lá, cada qual trabalhando

das esperanças amertca., ieante governo do Brasil a seu modo, sem wn per

será presa de novas ten- feito entrosamento entre

;'0 Brasil teve de resistir sôes." ;�a�:r:e:t=i���a;�o �:i;
a uma crise política de Sobre a Argentina, diz o

tremenda tensão com a "New York Herald Tribu- partes. •

renuncia quixotesca do ne": "Mais ao Sul, na Ar- re�;�e��:�t.�,�, eol::�oem
�;���:::se:;s �uaa���is� :�:i�n�8 pOarc�:�to �: v��� contra a· Justiça, causa

Ç�NÓS não temos a culpa, ::���" a��sar pr�:I��anu�- =o:a:������:::�::?�;mas a realidade ê que o FrondlzL Greves Infrutuo_

cruzeiro está agora a 400 sas envenenaram a atmos- todos aqueles que tem a

por do.lar, comparado com fera politica. e o programa tratar com ês� importante

275 no dia em Que Qua- de Industrialização da Ar- orgão da
...

administração

I
Stgnificado

Confiscado noMexico materia � ,��t,A!�lalaçào do

, comun ·Ista· destinado 'áo Brasil r:}����:I:il�i::���:l���
os problemas do seu'Esta'

Punta dei Este, Sua at.itu- do.

Politica
Parlidárla
Há uma luta surda de

alas e sub-alas no partido
da oposição. Os queixumes,
as recriminações mutues
não conseguem mais ser

disfarçadas. As incompa
tibllidades estravasam OS

muros partldártns,"
Os bornhauslstas recla

mam do açodamento do
sr. Aroldo Carvalho, os

partldárips dêste falam em

novos tempos, embora se

tivessem identificado com

a derrota do trê!: de o"t.u
bro d el.960,
No centro dos aconteci

mentos, o sr. Herlberto
Hulse também não escapa
a críticas de parte a parte.

O CEC nasceu com aque
la finalidade que tem sido
norma da administração
atual: fiscalizar sem poli
tizar; o Interesses coletivo
acima de tudo, ao resguar
do das conveniências de

alguns sõbre os direitos
de todos.

. Falávamos em futebol, no Metropol, no

mundial do Chile, no Menga. Neste último, c

assunto era o saida do Dom Solich e o regre�
so de Flávio Costa, como hknico,

O caso ocupou o manchete esportivo de

tôdo o imrrensa carioca, que o eS'.liuçou em

todos. os momentos. O novo treinador, depois de
assinar o contrato com o presidente Fadei Fa

dei, foi mandado 00 vice-presiderlte do :ubro

negro, encarregado das finançôs. E êsse corre

ligionário e um dos diretores do Ino, fato que
muita gente, inclusive eu, ignorava,

Como fizesse comentório o respeito, di
zendo que pelo visto, nem tudo nos separava
ouvi a fe;ocidade sibiJino sc.ber.do à politico:

- Agora, que vocés andam de namoro,

tudo e azul! Até o Inca!!!
Por sorte, nõo havia, nos redondezas, ne

nhum inimigo dec1Brado dos grupos econ6-
micos ....
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