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E.ssencial para a ciência a

-presença do homem no .espoco
Por S. Fred Singer Para o registro àa maio- uarão cada vez mais com. remoto, já é atualmente

Professor de Física da Universidade de Maryland r�a. das ooservaçôes éten- plexos. O homem haverá quase uma realida.de. Il1:!s-

. Washingto� - Pr?v�vehnente nenhum. ass,:,nto ���;:�'iCOSo sã�ns���en:7i� �:fOe;�a:s p���e�C;iiSeme P�té Z���d�ita;stau��n��dri:i:r�
pi ovoca tan!a ..

ontrovérsta quanto o que se relaciona cientes do que a atuação em outros corpos celestes, do relatório da Comissão
com as possibilidades futuras da atividade do homem humana. as, muitas obser- para controlar e reparar das Nações Unidas para

veeões não poderão ser 2.S naves siderais. conse- Usos Pacíficos do Espaço
realizadas somente por quentemente, as equipes Exterior:
meio de aparelhos. O exa- humanas necessitarão de "Apesar de nenhum pro
me dos sistemas biológiCOS assistência que só poderá blema concernente aos

que venham a ser enccn- ser prestada adequada- võos eSPaciais ser cznsíoe
trados em outros planetas, mente por outras equipes rado teoricamente insupe
por exemplo, requer ima- de aêres humanos. E não rável, há uma série de
ginação e ação, qualidades sé pode- deixar de levar em dificuldades e questões téc,
que não se encontram na conta que, nas futuras »tcas fundamentais no

maquina. O próprio com- atrvldades espaci:lis, heve- campo da ciência espacial.
portamento biológico e ré situáções ímprevtstas de No entanto, somos levados
psíquico do ser humano, perigo, &ue exigirão socor- a crer que, graças ao atUal
fora de "Seu __ ambiente na ros materiais e médicos ritmo de aperfeiçoamento
Terra, somente pelo no- que somente poderão ser dos veículos, equíparnen
mem pode ser devidamente efetuados por sêres huma- tos, instrumentos e técnt;
avaliado. nos. cas destinadas a estas con-
Além disso, à medida Finalmente, convém sa- quístas espaciais, o pro-

que aumentar a exploração lientar que a época das uresso do homem no es"

eSpacial. os instrumentos e viagens espaciais que ape- paço obdecerá a um rítmo
equipamentos empregados nas hã alguns anos pare- acelerado nas próximas dé ,

nestas experiências se tor- cia ser algo extremamente cadas.

...

DURMA-SE COM ESTE
BARULHO?

A façanha do astronau
ta nOI·te-americano She

pard, em - boa hora, veio
{'onttabrtlançar a posição
de vanguarda alcançada
1)ela União Soviética, com.

1'cspei"i,o aos vôos espaciais
tripulados. Sem dúvida, os
.�oviéticos após o S1tCeSSO

de Gagárin, lançaram�se
em furiosa onda propa
gandística, 11ressionando e
intimidando visivelmente o

blóco ocidentalista.
Quetenrlo OU não que

rendo, t.emos de nos con

vencer, que a atual cor
rida 1Jela conquista do es

paçq, é traduzida e compu_
tada na infindável luta'
ideológiw das gTandes po
tências. Os rasgos de hu-

;�ae��;nd�s ��f:��_��os;�;g�
são m.ais do QUe, a disputa
]leIa hegem.onia e contrã
Ic bélico.· São na veTdade,
éstes in4Jentos, o instru
mental custoso, Que podeTá
servil', de um momento pa
mo outtO, como aTmas fá
ceis, dirigidas coutm o ex
termi1lio dêsles ou daquê
les sectários ideológicos
Shepard, veio tirar-nos

da pressão, da "pa1Í.ru"
.

p.l"ovocada pelo sensaciona·
Ilsmo publicitário da Rús_.
sia Soviética, como tam
bém, nos colóca - os sub
desenvolvidos -, cada vêz
mais sujeitados à mística
do caudatarisl1ío e depen
dêncin politica das PO_
Tf:NCIAS FOGUETEIRAS.
Por esta razão, ê que

f";stamos divergindo do re
gim.e cubano impot:to por
Fidel Castro, que em vêz
de se aliar à teTceira fôrça
neutralista. amante da paz
- como só pode seT -,' e
do desenvolvimento dos
1Jovos subdesenvolvidos, se
coloca como prêsa fácil,
Ponta de lança para a
matar disseminacão do im_
1Jerialismo comunista na
América Latina.
A situação é crítica. Do

geito que vão aS eoisas, o

?n-elhor é a gente se unir e
Inventar condições de vida
no interiOT da term; os
Grandes, os FOGUETEI

�C?S, .que fiqt.em por aqui
{tOando, porque diga-se,
bu quem durma com êste
arulho? .
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CUMPRINDO PROMESSAS
-

O sr. governador ,"Celso Ramos, � fiel às
promessas de reduzir o número de funcioná
rios do Estado, estarrecedoramente 'aumen

tado no. fim-declesta udenista- assinou de
ereto na Secretaria' de Segurança alterando a

Tabela Numérica de Extranumerários de vá-
rias repartições.

, Foram suprimidos 54 cargos,

Defesa da� ·Ii�er�a�cs está
Ii�a�a ao. des.cnvolvímento
GOIANIA, 10 (V. A.) - Do trecho mais apleu,

dtdo do discurso que pronunciou aqui, inaugurando
sua campanha senatorfal, o ex.presidente JK disse.
qUe "o povo Compreendeu, com seu divinatot-io, que.
na estagnação, no atraso, não há senão lugar para in ...

justiças, para o cativeiro, para a desesperança", adian ...

tendo:

..... Como se sabe, na ultima
l'eunião da Comissão Mu
!;icipal para Assuntos Exe
cutivos, havida dia 8, fi
cou deliberada a criação
de uma comissão para
proceder levantamento na

Empresa Florianópolis SIA.,
concessionária do Serviço
de Transporte Coletivo
nesta CapitaL Após este
-levantamento ,que- pos�
sivelmente estará conclui
do dentro de dez dias, o
sr. Prefeito Municipal con
vocará novamente a CM-

,_ PAE, para que ela se ma
nifeste sobre a questão do
aumento 'pretendido j1ela
Empresa. Até lá, como se

sabe, a empresa gozará de
tlln aumento de apenas
10%, a titulo precário. Fi
cou decidido ,ainda, na

leunião do dia 8, que o

Grupo de Levantamento
seria composto de elemen
tos da Prefeitura, da Em
presa e da União Catari
nense de Estudantes, sen
do que esta última, segun
do foi informada a Repor
'-agem na tarde de ontem,
indicou o estudante Nelson
a.venlRni par ,'epresen
ta-la

se a ela for conduzido pela
VOSSG generosidade, para
connnuar a luta em prol
do desenvolvimento do
Brasil. Esta bandeira, a do
uesenvotvrmento nacional,
com todas as suas implica
ções, c o meu programa
Par1a!'nentar, como o foi o
meu programa de governo.
Não permitir que este País
se classifique entre os
mais atrasados, econonu
carnente fracos, eis a nossa

bandeira, ela a nossa ideia
lixa. No mundo moderno, \.

a oeresa das iiberdades de'
mocrutícas está íntíma
mente llgada ao desenvol
otmento.: Um e outro se

[nterdependém e compJ.e •

iam com a Justiça soctej,
R. aspiração de todos nós.
Aí daqueles que se coloca
rem contra- -uma verdade
msonemaveí, principal.
mente quando ela faz face
frente a uma õonvíccâo
prorsude e justificR'leJ!' .,.....

concluiu.

Movimento
nas, Secretarias
\IIAÇÃO E OBRAS ,

PUBLICAS

Com o titular da Pasta,
Eng. Annes Gualbel'to, es

t.iveram em audiêncil.:
Prefeito de Jaguaruna SI".
João- Luiz BittenCOurt,
acompanhado dos Srs. Osni
Pereira, Presidente do PSD
e vereador Miguel Orlan
di; Prefeito de Capinzal
Sr. Silvio Santos, acompa
nhado do Presidente da
Câmara Sr. Edgar Lancini;
Prefeito de Piratuba Sr.
Adão Vilibaldo S t e i n,
acompanhado do Vereador
Eduardo Osorio; Deputado
Elgidio Lunardi acompa
nhado do Prefeito de Ma
ravilha Deonubem Balbis
!',era (! Prefeito de FachInal
dos Guedes Antonio D. Mi

gllori; Prefeito de Ibirama
Manuel MarchetO acompa
nhado do deputado Pedro
Zimermann; e Sr. Osni

Silva, funcionãrio da Ad
. ministração do Portá do
Rio de Janeiro.

-

"

FAZENDA"
Oom o titular da Pastl\.
Sr. Geraldo W.etzel, estive
raJ:;n em audiência: Sr.
João Luis Bittencourt, pre
feito de Jaguaruna, acom
panhado dos Srs. Osni Pe
reira Presidente do Dire.
torio do PSD e Benoni Sch
midt; Sr. João José Peri
,r.i e senhora, ac.mpanha-

#ep��ad��u!��i;OB������:
Sr. Asteroide Arantes; Sr.
Rubens Pereira Olivell'a;
Dr. Hamilton Hildebrand.

���st���I�e?l&::"\ ,_SPE: f!

-:;1'

no espaço.
_

Os mais entusiasmados acham que em futuro re

lativamente b{eve estaremos estabelecendo colônias
terrenas em outros planêtes. Alguns achem, ate. que
chegará o día em que gigantescas naves espaciais rea ..

lizarãd longas viagens a outros sistemas estelares, co...

mo autênticas Arcas de Noé; espaciais, durante as

quais seus tripulantes se reproduziriam durante gera ...

ções, ao .longo de rotas qoase infinitas. Existem alguns,
por outro lado, que considerem tôdas as tentativas

espaciais injustificáveis, achando que não faz sentido
o homem deixar o planêta, ao qual, afinal, pertence.
gste último ponto de bem a imaginação, basesn

vista, naturalmente, está do nossas suposições em

\lltrnpnssado, já que os conhecimentos atuais.

prime;ros astronautas to- Apesar dos grandes pro
rrun ao espaço exterior e greSS;JS da tecnologia, que
de lá voltaram em perrer- possibilita o uso de uma

las condições. O ponto de enorme variedade de ma-

vista cios mais entusiasme- ravntios.,s instrumentos de � "Quem não perceber que

dos, ainda que não possa observações e registros téc- PROJETO. MF.RCURY �n����s:a���'ig:ra�fci�;:c�
,:'nl/�������f�e�, �f�iC:; ����, n� :S�:;�Ç;in�� �o� sentido dessa luta, estará

\.Ornará, entretanto, rea- será sempre, essenctat pa- falando uma lipguagem
Iídade ainda por muitos e ra a orência. O homem pos., inutil, superada e Incem-

multes anos sut uma vantagem ínsupe- preensivel. Quem não de--

O homem, nos anos vin- rüvet sôbre os aparelhos seja Q desenvolvimento ou

couros, realizará cada vez mecânicos, que é a nexi- ftCha ímpoaslvel, ou consi-

maior numero de viagens Lütdade. O sêr humano dera que não podemos te-

espaciais. Os astronautas pode realizar uma série de �a:isa"���:n�ad�� o�eif,���
��s J��i�ll:fl�oâsO a�faJ;�·��ç�� �ibse �n����ovrse��ã�,p�ig�i; ram, esse infelizmente des-

!la anos passados. "como o n máquina não 'pode Ia- crê do. Brasil, impabrinti-

futu1,) e desconhecido, não zero Estai flexibilidade e r-emente renega a capact-

podemos prefigurar mtlda- 2,dapta?ilidade. a condições dade criadora, de nosso

-mente a imagem das con- [mprevtstas e essencial a povo, injustificadamente
cutstes espaciais nas pró-

-

exploraçeo espacial. desespera da nossa salva-

�n��� �;g:s��I���:�P�'����� va�i�g��:ro .d�a���maesm d;� çã�'� s�u díscarso, feito de
.

relaçao a maquina também ímproviso' (o que- levava

.são várias: o sêr humano e «sente JK guardojj no

relativamente frágil, de- uoiso) , o ex-presidente a-

pendente de condições firmou sua confiança em

upropriadas para
_
respira- ��nf�,�:,ra��cla��s��;o�v��

���o ec��a l���:r�o P�bb�:� continuará empenhando
mas como o da alimenta- essa bandeira, se 'eleito

ção, das necessida<;_es fi- pal:� o' çonsresso xecto-

'f,��Ô�(;���c�i�()f��sdO:4':-:" l��oi,;nos, usarei d! tri ,

1 -rd d para trabalho huna do Senado Federal,
,;:�n�t;no em

o

p,,'odo, Novo Prédio

:���:������:f'���i�I Arinos re,elaJá ,amanhã posição 'do P���oap,�:�:�' qu' "m
��::��;��:r;,�i:;,rt�; Brasil em lace do problema Cuba�Q'��;!�f5�:;���:7?\l;�
., d J I' t S I'd BRASíLIA,'9 (v. A.) - entre Brasil e Cuba: ;'Não So�re a partlclpaçao �o muitO que não mais atende

o Slndleato os orna IS as o I a- �i���t!e io�er�ara ���fçrã; ;��!t�iP��a�s nO��i�g�Ç��� �;l��ll n;r��e�����ade ��ro- ��s�:aiS im����:�da�ef�Ci��
rizá-se Com limar I· (arvalho g��:,ra�l ch:�ce�:�a���ns� te�a�er��eosf:�sa'�inda 'de �����::!�� a�e���eg�, ?�_ ��;�l� �rfí����r �Oa�·�iCi�q��

,

.
\ Armes devera comparecer uma mudança de posição tras �eclaraçoes anteno- ali trabalham, ao mesmo

O Sindicato ?OS Jorna- mais �ada, procurou a hoje, ante a COmissão de cm mal.eria de politica ex- res, afU'mou: temp·) em que prejudica o

listas ProfissionaiS de San- Delegacia Re�lonal de Po- Relações .Exteriores da Oa- terior o chanceler disse: "NilQ est.amos redigindo andamento das obras. Ago
La Catarina vem de mani- líeia logo

_

apos cons�m.ado mara dos Deputados, ace- ':'Odstaria de poder pres- nota alguma, nem poderia- ra, a Secretaria de Interior

f�i�a;�ist:o����i:d���val��, �ef���� nf�e t.��:ã� dUd��;� ���d��SS:�!�ÜdOa �g�V}�i ;:� �:�r�a���fal�c�ll�����; '�aOJaf��ê��n���esp�r: �����. �n;�:i���ade ��t�l::;ug:���
em correspondência que plena.s satlsfaçoes moraiS, feito pelo presidente da sobre política ex tema so- ticipar de tal reunião". 'ú problema, procurando
dlriglll ao' mesmo com da- a q.ue o Slndi�at.o d�s Jor- referida comissão, deputa- lllenLe os darei amanhã, O Itamarati, no Rio, não novo prédio para instala-

aa de 3 do corrente, pela l;ahstas pr�flsslonals de do Raimundo Padllha. quando comparecer peran_ quer prestar quaisquer in- ção da IOE.
agressão que aquele pro- !::Ianta Catarma, t.endo V.S. Falando à reporta,gem, o te a Comissão de Relações formações sobre a evolu
tissional foi alvo, de parte como um dos mais valoro- ministro Arinos desmentiu Exteriores da Camara dos cão da questão cubana.
de Laura Soncini, na nol- sos. e nobres membr?s, an- que estivesse iminente o Deputados. Antes disso na- Declaram os diplomata�
te de 26 de abril último, e t.ec_lpa· o seu. mais lato rompimento de relações cta posso adiantar". da Secretaria Geral que o

que tclllta revolta çausou apOiO, tanto .mals que, se- assunto está sendo resol-
não só nos círculos jorna- gundo me afIrmou pessoal· . vida pelo ministro Afonso
l"tico, do E,tado' do m,nt,. não lh, cab, a ,,"o Santa Catarina: Cidade Universitária ....'n0" pelo p",'d,nte

�:��'a����a ���i!â��!. as ;���tt�i���d��� ���r��t Pai" oCasião 'da re�união co:
,J ;:�iOP.-�u�:l��e/ c�:���_·

Eis a íntegra da carta ,"o a agressao-esta, sim, dos Governadores nesta "Se- Vossa Excelência rio. Na semana finda, foi
qu� o jornalísta Gustavo t'onden�vel p�r exorbitar Capitsl, em março dêste

. houv�l" por bem autorizar noticiado que o sr. Afonso
Neves, presidente do Sin- aos meIOs legaIS e normais �no, e depoIs de obter a o seu recebimento e apli- Arinc" teria sido cenSura
dicato dos Jornalistas, en- q�te reprin;tem as. divulga- aquiescência do Senhor caçã') pela mesma maneHa do pelo chefe da Nação por
"iou a llmar Carvalho: çoes �alumosas, mjuriosas Governador Celso Ramos, por que o foram as verbaS ter Ieito. "uma inconfiden-
"Florianópolis, 3 de maio Ou afrontosas. ao Senhor Presidente da de 1958 a 1960 (ou pQr ou- cia prematura".

cie 1961. Tenho, assim, o prazer de República apresentou o tra maneira mais conve-'

����: S�LMAR CARVA- ���!:r;����e�� te���un�� ;��ftes, H�rrl�io�e d:;F���I� ��e�J�) � PpOr��l;� �e; �����= UCE Indicou I

L'HO, àe sua solidariedade le do clade Catarinense de Filo- aade de Filosofia, que para Técnico
Nesta. melhor apreço ao seu cri- sofia e Encarregado do� essa continuação ja tem o
Prezado confrade e con- tério jornalístico. €-,>tudos da criação da Uni- terreno estaqueado; e dês---

sócio, Cordialmente. versidade, um memorial t-e prédio, se Deus quiser:
Tenho presente sua car- Gustavo Neves sõbre a Cidade lJniversitá- dentro de menos de ulll

ta de 29 do mês p. pas- Presidente." ria de Santa Catarina e ano, poderâ ficar pronta
sado, que sómente ontem, sõbre a verba de quaren_ nova parte com cap�cida-

i,e�o���i1�ep��iv���l'egue . ReligiOSOS ��sti�����eSa ll�iV����!�Oe� ��sór:�r�aa��f��i�Ç�� g�i=
Tomando Ciência do as- constante . do orçamento versidade. Poderá: também

�1�r:;;�' q��ros����::��r,:t� Cumprirão :�d����a r��el;�g���e �ó�t ���a i��i���ud:nie��mpe��:
Jornalistas Profissionais de - a qual jâ ha ante�projeto

�tlrJ�rie�:��ri�:, Cl���: a� Seus IDeveres �l���;·a:gbiI��s.Di�th��e�:
distinto consócio, em re- Nos termos do Compro� nl,nda trabalho para ape-
lação ao fato de haver sido misso da Irmandade do árias, porque, terminada
agredido, em a noite de Senhor dos 'Passos e Hos- {tue fói a primeira parte
26 dei mês p.p., por outro pital de Caridade, proce_

da eonstruçâo, receberam
jornalista e também con_ deu-se a eleição respectiva muitos deles aviso prévio
sócio, o jornalista Lauro no Consistório .da mesma

ele despedida".
Soncini. no dia 2 de Maio corrente Em-data de 10 de abril,Lamentável que tais vio- ten90 sido eleitos por vo� novamente se dirigiu o Sr:
lências tenham curso mes- Laça0 secreta, os seguintes Professor Fontes a Sua
mo entre profissionais da Consultores: Excelência, qtte se dignou
imprensa, que não devem D�s. Eug�nio Trompowski mandar responder-lhe nos
ignorar os meios legais TaUlois Fllho, Telmo Vi- seguintes têrmos:
Para prevenir e punir ex- eira .Ribeiro, Dair Mario "O Senhor Presidente
cessas de linguagem ou de Lago, Srs. Moacir Iguatemi República detQrminou-me
conceito, na prática do da Silveira,_Haroldd �ar- comunicàr_lhe que o as-
jornalismo, - excessos que, b'ª-to e Luís Boiteux Piazza. sunto objeto seu telegra-
por sua vêz, não recomen- Suplentes: Srs. AdOlfo i11a foi encaminhado a es-
dam a linha de dignidade Reis. CeI. Narbal Barbosa pecial atenção. do Senhor
oe q'..le ,para prestígio da de Sousa, Major Otavio Ministro da. Educação e
classe, não se deve distan- Oliv�ira, Dr. Francisco Pe- CuJt.ura pt Sds pt José
clar ° jornalista. leira Simas, .Dr. Manuel Aparicio de Oliveira vg

:IC�����1glv�s� �����i_ç3ilf��'n;t� �fe�d e. João Ferrei�a de ���'�l. E!articular Pte Repu,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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, ,�IA 20 DE MAIO-;:-SABADO - SOIREE E SHOW - APRESENTAÇÃ(J DO EXTRAORDINÁRIO "DANI KAWA E SEU CONJUNTO" :
: PARIS MUSETTE DIRETAMENTE DA FRANÇA AO CLUBE MAIS QUERIDO DO ESTADO TIPICA HECTOR NORTON E LOS FRENETI ,
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"O IIYAOO" o .... ,. A.RTlGO OU.1O nl e ....TA CATARINt

ANIVERSÁRIOS
FAZEM ANOS HOJE

�""�
Moacir Benvenuítí Filho

-- confecimenfos Sociais

c7\, Uf��,
c�m alegri� noticiamos IlO dIa de hoje, o transcurso' -- ....__

de. mal.'> um aníversãnc nataliclo do jovem Moacir Filho, III _

filho dileto do sr D', Moactr Benvenuttt e de sua espôsa .. O CENTRO ACADEMICO XI DE FEVEREIRO DA FACUL-
sra. d. o.gu cerdoso Benvenuttl. • , DADE DE DIRE

�

O natalícíante que completa hoje 13 ano, é apltcado � ITO, VAI PROMOVER UMA BONITA FES '"
aluno do Colégio Estadual DIas Velho, bentre as bomeno., ! TA •

De quando em vês um guapéCa por slmple bt-i dor
��C�;; que lhe forem trlbutad.1s, nos, de O Estado nos as- !' ra: tenta agarrar o animal Que se defende co

8 r�nc� �J'
soc�nmos. 'I'_

1 As srtas. Jucemar Osório e Car, 5 Do Rio para Paris Viaj'a;ã ama ..
' coices. seguindo fi. cal�ada uvre, Pois, nenhUlllm :�gOIOISO�

ruem Meyer, estão Com a respon- nhã, o simpático e elegante casal'
essa altura se atreve a reeer cornpannm aOS !vael:�:.e a

CEL. ARISTILIANO RAMOS ..
�bilidade da apresentação do des-, SC'a"ta-Eo', Sra. Elr. Alvaro (Lurdes).. tam�:em os Caval�s e surgem as bicicletas às c:lrreirns

�
file de modas Bangú, que aconte; ... ...m.:. pelo mero da rua? Não srs. também pelas cal

•
cerã sãbado puóxímo nos salões

-

6 O elegante brotinho Regina Patrí_1II Ça�as e Jé por isso, uma criança foi ail atropelada
�

do clube Cruzeiro do Sul, na C'; cía Lins Neves, será debutante no' f(,_rImentos recebendo uma esbarrada dos mocinh : com
• dede de São Francisco _ Quinze grai d bel! f' 1 c t

'
nao querem estragai' a borrac�la nos poralelepipedoos que

• :��� j:�:;:d:o�:d:fe��::�tiC�: 70 �:x���;e��·ea!���O:u�:iS::�c�l:a: vidr:s�daladas também existem por ali com bolU$ qU�bl:a
• presentando trinta modêlos de noitada do SAYONARA "HI FI".. z: dt:l.tte�"daO"a,u naquela esquecida avenida.

, José Donaldo: .- O colunista anotou, sr. e "sra." '" .,

,
Rosalía Bezerra, Rosalba Lima, Rubens Pereira Oliveira sr.e sra.' E,AQUELA AGUA SUJA CONTINUA A CRIAR POÇAS

"
Edna Pereira Ramos, Ligia Fon- Sidney Lenzi e José Rodolpho,

Antes �ra somente cm duas rua."> do centro.
.

... seca, Aurea Maria Buchele, Ro-, Câmara.
• das �;��:s� na Felipe Schmldt no trecho enfrente à Casa

, �:�aMÁ�:,O�;:,B�t;:';c�i";;a� 8 Sábado, 'Norberto Baldou! e seu'
Nesta éoo_ca, ° '01 não gosta daquela lado,

_ mem L. Oliveira, Berenice Teve;
.

t brllh t �' 1 t
Entao, a agua, suja, imunda, fica por ali empoçando

res, Elga Hacker, Vera Santos, �:��: �a �a�ul��dae ad: �e���n:' � � gent��lhando para aquljo "lntristecido e revoltado'

í Katia da Costa Pereira nos Salões do Lira Tenis CMe. , S::âoQ�e�Oat�a�e������:��?de Saúde pública.
.

... 2 Logo mais, o' comandante Ban., 9 �a Capela do Divino Espírito' f
É o que se espera a bem da úmpêza da cidade e em

III' deira e Senhora, recepcionará S t H '1' âb d
avor da mantença de sua higiene

, convidados para a inauguração do oa:a�2::���ud:e :r�a� �%�asaM:r��' AGU:"- MO�E ... - Osvaldo:' Como cotidianamente
, clube dos Oficiais. no Destaca; _'Felip, com o Dr. Rui José Batista'

o faço" li dommgo a tua "Nossa Capital", e o cansaco a

E-menta de Base Aérea. II
que vais chegando, pela quase tndtrerença do nosso pV N D A D E V E I C U LOS, ..

III' ��� �?usa_s da ci�ade. No teu espiritualismo, bem Sá�:�
EDITAL para CONCORRtNCIA PúBLICA de VENDA

I

, 3 Aconteceu bastante elegante e 10 O Rotary Club está em grandes' .'
ura e a c�mmhada para impô!' aos espíritos rebeldes

DE VEíCULOS do Denartamento Regional do Serviço .. movimentado o chá, nos salões do atividades. Vai promover festa de'
e 1l��mpreen�lvo.s (para não dizer atraeadosj a estrada

Social 'da Indústria de Santa Catarina. ,. Oséar Palace Hotel, na última I r"ft dev orô
-

d L a�ela?a. da hlglene,d a limpeza, do respeito ao patrimô-
Pelo presente, levamos ao conhecimento' de Quem in- , sexte-feíra. ���so:. e, pro recuperaçao os e-, m� P�bh�O,. do acatamento ao direito alheio defeza do

teressal' possa, que se encontram a vdnda, mediante con-J' J , pro�no dIreito - da beleza que tanto encanta a vista

c�rrê�cia pública, os veiculos abaixo especific�dOs e .de� 4 Mais Urha reunião do'''Lion� Cll'_
.

11 () Clube 15 de Ou(ubl'O tel.á sua1l
enf�m, do progresso, a que um povo civilizado não PÓd�

pIopnedade do Departamento Regional do ServIço Socml , be" acontecu sábado no Querên., representante no certame fiQ,al de" fugU'.�A tua lut� cpmo a de todo o jornalista que doutri_
da Indústria-=-SESI - de Santa Catarina: - _ cia Palace. Miss Elegante Bangú , �;;a�ga:d:e: ::����, n�ob���:eu,sa a que se apéga, está

1.° - Um Jeep, marca WiJIys, ano 1953, motor ..__ ..__ .. • �
n.O·4 J 198896, côr azul, 4 cilindros, 65 HP, de placa n.O, . silen;io�ntre a incompreensão de muitos, há. os aplausos
12-61,·pelo valor minimo de alerta dt> CrS 300.000,00 ft.I'C- AI VISlTl.

� dos compreen\;lvos, que formam a legião d
zen tos mil cruzeiros) ; '"' agradecidos pelo trabalho tenaz e desprendido de

os

2.0 _ Um Jeep, marca Willys, ('om capot.a de aço, ano

I
lu.ta, sem paga, pelo bem publico. E a tua Paga, es�u::

1957, motor n.o 4 J 157133, cõr cinza pérola,. 4 cilindros, COMO É ,GOSTOSO lelto:�s que f1�este, nos leitores que todos os dias estilo
60 HP, placa n.o 4-55, !leio valOr minimo de oferta de .

S A Y O " A R A e m H I .. F I contigo, atraves ?a tua NOSSa Capit-aL A prova ten _

380.000,00 \trezentos e oitenta mil Ci'uzeirosl; O C A f � Z I T O na tua consagraçao pela edilidade da terra
s na,

3.° - Um Jecp, marca WilIys, ano 1958, motor O melhor ambiente com a melhor música. A
o filOS�:iCO brocardo popular: Osvaldo' é verdadeiro·

B 803908, cõr verde claro, 6 cilindros, 90 HP, de placa n.O
- gua mo e em pedra dura, tanto bate até que júra ..

'1 51. nela valor miníma de olerta de Cr$ 380.000,00 (Íre� #> RUA JOAO PTNTO - T�RREO DO HOTEL ROYAL
.

Maio 8/5/61.

"n���i�,::t�,�;: �:;:�'�';YS. ano 1958, moto, n,' POll·Cl·O Ml·11·far do Estado e osB 803900, c6" md� cla,", 6 clllrideo" 90 HP, "'acan,o,
,

' ....
4--52, pelo valor ml�imo d� oferta de Cr$ 380.000,00 (tre- (Cont. da última pág.) mo consequência nefasta, clara de um dos principai.: bo�e� pr.ograma.s para uma nava_se cam a introd _

zentos e oitenta mJl cnlzeu·os).
_ I .

Em verdade, a educação ai vamos o número fabulo_ problemas que nos aflige, já pra�lca �1.stematlCa da edu_ nas escolas públicas euç:��
Os interessados na compra dos veiculas acima espe- Ílslca e os desportos encon� so de farmácias, hospitais e deu inicio ao programa que caça0 flslca, prlncipalmen- t1culal'es da educ � r,

cificados, deverão tt'azer suas propostas ao Departamento tl.:.aram, não só da parte de médicos, existent.es nllma elabol'OU p�ra a reforma" te no seio das grandes mas ca como'matéria a���'tISl-
Regional do Serviço Social da Indústria de Santa Catarl- nossa Policia Militar, como proporção quase que alar- ampliação e desenvolvlmen, ,s��; de escolas de educação promo"endo�se o

I a iea,

na, sit.o no Ediflclo Sul América _ 6.0 andar, nesta Cn- das demais corporaÇões ml- mante em certas cidades. to do problema educacional [lsIca, pelo menos, em todas do tal como se f
seu estu-

pital, no dia 23 de mala corrente, �,té às 10 horas, hora
I
litares do Pais, os seus me A vida moderna reduz ao do Estado. Promovendo

me_/
as .�apitai� dos estados da histórIa, geOgrafiaaz i:o� a

esta em quc as propostas serão recebidas e apreciadas, lhores precursores e incen- mínimo o esforço físico do dldas que visem tornar o Uman, a �lm de acelerarem naturais, etc.
' c enc as

na presença de todos os concorrentes, pela Comissão de tivadores. homem, trazendo, em con- magistério capaz de reali- a. for:naçao de um maior

Concorrência Publica deste Depart.amento Regional. As A sua pl'ãt.lca e desen- sequência, a atrofia de suas ZRr a sua Importante e no- numero de professores e A I'olicia Ml1itar do Es-

�;;�o�:sSi���O�r��a;��:: ce:�elt:� ��:���O:' ��::���lá� :����n:�tt�� ��UItOe:t::e� �':����a� �g������ :�a::- �:;r�iS�:� ::::suc:�:a���- ��n��o;toe� :�:���t���ss�� ����a:t�, �:�\�iac:�a:��a�
veículo Que interessa o proponente. com o respectiVO valor

I
do que sc' era de esperar ração a geração, o que re- acab:t, como já nos referi- ta; �e instal�ções publicas atividades desportivas em

de !fel'ta que será definitiva 11: indispensável as assina- num pais cuja popUlação du'z a capacidade flslológi- mos há pouco, de concretl destmadas a prática dos condições maIs adequadas
turas dos int.eressadoS, na r�spectiva proposta. I já ultrapassa a soma de ca do individuo e compro_ zar uma delas, encaml- esportes, tais eOlrto estádioS I bo

per � propostas deverão se referir a cada veículo de

I :�b����u�eah:��!:��s·f� :e�:��b���aneira a saúde �I����,?a àa l�se:�lé!�la�:� !i�:��:s; ed�is���s :r:�i:�: �:�r���:do�;�:��n�����
velo:::I��hc:::S :el::��iC:�c�::lou�r������:taN��-I:- I ����a::'tehOj�n���r��a� pe:� pr:s����� d:u:�d��tn� �:�lr: d�e E:����od�;iC: ��:a�iz:;!�U:ãOcon���lepl: :�:::���;���a,dcoUj:e�:�r�

.

porta a que o mesmo concorrente faça propostas para I Quadro da educação geral dos, numa de suas falas, da Polícia Militar. g�am�s. oficiais de educa tâncla sabemos ser de trans

��:��:;:�:;:�T:E�:��::�::I�::�7����::�:::: I '���'t:���:t��::��:��;: :��:�;;!��':��:::�::� �;��;��::r::'a��, ��!l: �{�::2:;n;!:0��::�:�; S::'::�i:�a::;:a�i:P�:�
todos os concorrentes, cabendo o direito de aquisição do

t
em qualquer época de SUa vivemos numa época peri� Oovêrno Catarlnense, se gor e que por si só seriam

veiculo ao que maior preço oferecer. evolução, a humanidade ne- gosa e estamos dema:;iada- conslderarmos o fato de bastante eficientes, quan-
Os preços de oferta serão absolutamente para paga- cesslb. com premência de mente habituados ao con- que de Um modo geral no do bem levadas a termo.

ment.o à vista, não sendo apreciadas propostas que con- um desenvolvimento espor_ farto. Em suas pálavras, ( Brasil, os pOderes públicos
tiverem a cláusula de pagamento a -prazo. Os pagamentos tivo mais eficaz e produtI Presidente Kennedy lem_ não vêm acompanhando
deverão ser efetuados em moeda corrente do pais.

'

voo Verifica_se, cada dia brava que deviamos pl'eo- i:' o progresso e o desenvolvi-
Na parte externa de envelope que contém a proposta, que passa, mais progresso cupar-nos com a saúde de ment.o de nossas popula-

deverá constar as caracteristlcas do veículo que interessa � aperfeiçoamento no cam� nossos filhos e advertia que ções no setor da educação
ao proponente, porque é facultado a todos os proponentes po do confôrto e bem estar é necessário que forjemos fisica. Salvo as honrosas ex"

a retirada de suas propostas antes das aberturas das do homem e êste, cada ve� homens de ação e não slm- eeções, o problema da for-

mesmas. 'Vencida a concorrência, no mesmo dia 23 de mais, se distancia das atl- p!es. E:spectadores da

eXis_1 mação de professores de
mala cOl'rente, o reiculo será entregue ao compraçor, me- vidades normais e indispen- t.enClQ. educllção física e de técni-
dianle o pagamento Integral do preço oferecido pelo sáve,s à urna vida natllral Em realidade o problema coo nas vá.rias especialida_
lH€;;mo. Em hipótese alguma, se dl1atarâ o prazo para e sadia. O sedentarismo das da educação física, base des dêsse campo educacio-

pagamento do veículo comprado. C'idades, as máquinas em fundamental para a práti- nal, está longe de haver
ü; veículoS de que trata o presente EDITAL, se en- geral, os aparelhos doméstL ca dos desportos em geral, eneontraqo soluções ade-

contl'am à dispOSição dos Interessados, para exame e veri_ CoS e o conforto excessivo constitue, nesses Ultimos Quadas. Carecemos muito

ficação, à. rua Coronel Pedro Demoro - Estreito - Ofi- da vida moderna, desfal- tempos, uma constante ainda de instituições que
cina Internacional, dlàrlamente no horário das 9 às 12 hs. candn o homem de suas preoeupação dos bons go_ promovam campanhas dou-

D.R do Sen'lço Social da Indústria em Santa Catari- qualidades fislcas pÍ'1mitl� vernantes. Assim é- que o trinârlas no sentido de es-

na, 6.ele m�lo ele 1961. vas, l'eduz-lhe os esforços Govêrno do Estado, insta- clarecerem o valor salutar
A COM!SSAO DE Concorrencia físic')s tão snlutQ.res e be- lado a 31 de janeiro do cor_ dos exerciclos tisicas; de

10-13-22;5 n(oficLls para sua saude. Co- rente, demonstrando visão estabelecimentos que ela-

É VOLTANDO A VACA FRIA
OSVALDO �ELO

se repete .:
- A mesma história que

Quem quízer por méra curiosidade e mult
f!gadO pa:-a que ele não se encolerize e venha a°S:f�e�l'c:onces hepátdcas tome coragem e d-

•

,n larga � bonit� avenida Rio Branc�.uma chegadínha até

Entao, entre surpreso c irritado verá
.

tas:: cavalos passeando sõbra as cal�adas ���:sdcomo es

��i�:�enldade em

past� de corso �a PI':Ç�-�5 c::

Sr. Manoel Custódio

Temos a grata eaüsracão de registrar, na data de hoje
mais um aniversário do SI'. Cel. Aristlliano Ramos emt
nente procer pclítíco em Lajes.

As multas homenagens que amigos e adml�adores lhe
tributarão, Juntamos as nossas, com votos ardentes de
perenes felicidades.

arte. Iremar dos Santos Nunes
- Sra. Celestina do Livramento Carvalho

menina Maria Tereza Fraga de Oliveira
Sra. Maria Tereza Collaço
Sr. Dlnarte Jacinto Borba

Sr. Reinaldo Vieira Pamplona
Sr. Vlrgilio Goulart Filho
Sr. Nestor Augusto Dutra
Sr. Euclides Fernandes
51'. Marlno Câmara Rosa.

No. recente 1.0 Congresso
das Federações EsportiVaS,
realizado no mês de março
do corrente, na cidade de
Sâo Paulo, do qual partici
pamos como um dos dele

gados por Santa Catarina,
duas teses relacIonadas
com a educação tisica fo
ram aprovadas porque una_

nimemente foram conside
radas de suma importAnc1a
para o desenvolvimento dos

IdesportQs em geral.
A primeira dizia respeito

à crJação de Escolas d'e
Educação Física em tôdas
as Capitais dos Estados

dOIBrasil e fi segunda relaclo-

Está, pois, a nossa Poli_
cia Militar, na sua data
magna, duplamente de pa"
l'abeus, não só pelo inicio
de uma nova fase de pro
gresso e empreendimentos
a se�'em levados a efeito
pelo scu atual Comandante,

CeI. Lara Ribas, como pela
crIação de mais um órgão
de ensIno e aperfeiçoamen
to proflssiona'l: a Escola de
Educação Física, organiza
ção fundamental que ga
rantirá a prática e o desen
volvimento dos deportas
não Só na Corporação, co
mo no próprio Estado bar
riga-verde.

SalvE'! o 5 de Maio de 1961!

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



"O _T.lDO" o aü.UI .A..l"TlOO DLuno aJa a. U.&T....auu

Dr. Walmor Zomer
Garcia

Diplomado Pela Faculdade
Naclollal de Medicina da
Universidade do Brasil

Ex-interno por concurso da

Maternidnde-Escola. taee
viço do Prof. Octávio Ro

drigues Lima). nx-íntemc
do Serviço de Cirurgia do

Hospital LA.P.E.T.C. do Rio
de r.metro. Médico do nos

pital de Caridade e da

Maternidade Dr. Carlos
corrêe.

DOENÇAS DE SENI'Jt::mAS
PARTOS - OPERÂÇÕES �

PARTO SEM DOR pelo
método psico-profilatioo

oonsuttérto: Rua João Pin

to n- 10 ;_ das 16,00 às 18,00
horas. Atende com horas
marcadas .. 'relerone 3035 -

Residência: Rua General
Blttencourt n. 101.

Dr. Henrique Prisco
Paraiso
Médico

OPERAÇ(}ES - DOENÇAS
DE SENHORAS -

Clínica de Adultos
curso de Especialização no

Hospital dos Servidores do
Estado. (Servic:.o do Prof.

MarIano de Andrade) , Con

surtas: Pela manhã no

Hospital de Caridade. A
tarde das 15,30 horas em

diante no consultório, à

Rua Nunes Machado, 17

esquina da Tiradentes
Tele!. 2766. - Residência
Rua Marechal Gama d'Eça
n.c 141 _ 'reter. 3120.

Dr. Laura Daura
Clínica Geral

.

Especialista em moléstia
de Senhoras e vias uriná
rias. Cura radical das infec

ções agudas e crônicas, do

aparelho genito-urinário em

ambos os sexos. Doenças do

aparêlhu Digestivo e do siso

tema nervoso.

Horário: das 10 às 11,30 hs

c da s 14,30 às 17,00 horas

Consultório: Rua Saldanha
Marinho, 2 _ 1.0 andar.

(esq. da Rua João Pinto)
- Fone: 3246.
Residência: Rua Lacerda
Coutinho, 13 (Chácara do

Espanha - Fone: 3248.

SABOROSO?
SÓ CHE ZlTO

Angustia. _ Complexos _ AtaQul'! _ :vI.IT�lRA .

rrouremãucc areuve e sexuer

Tratamento perc Eletrocboque com anestesre .

rusuuneterepre _ CR.rdlozolora1)la - soccieracre �

Psicoterapia.
DIreção dos P.ilqulB.tfRA -

DR. PERCY JOAO DE BORBA

DR. JOS! TAVARES IR."CEMA

De ordem do sr. Presidente, e de acôrdo com os CONs�tT����!A���: I�Eh�:�RAUI!.
Estatutos em vigor, convoco os Srs. Associados para Endereço: Avenida Mauro Ramos. U6

a Assembléia Geral Ornaria, a realizar...se no dia 11 (Praça Etelvina Luz) - Fone 37-53
do corrente, quinta-feira, às 20 horas; na secretaria 1"'-----------------'
do Clube Doze de Agosto. gentilmente cedida por sua

Diretoria. •

DOPS Alerla
Proprietários Ven�e·se

Uma propriedade, no ItF..

O Delegado da Ordem corubt por preço de ocasião

Política e Social, dr. Ju ..
com um,a casa de moradia,

célic Costa, está alertao ...

uma chaoora. com enorme

do aos proprietários

dei c�f.ez.�I, mUl�os frutos de

bares, hotéis e similares diversas quahdades, qua ..

para a 'renovacão dos al� tro (4) grandes bambueí;
varás de licença, referen ...

ros, duas parreiras de uva

tes ao corrente ano, de a� I e duas de xuxú, com ótima
côrdo com o art. 12, com.;' águe de tomar e lavar com

binado com o art. 16, do I confôrto suficiente' para
. . . I

aves e qualquer espécie de
Dr. Bebo Freíías animais; mede de frente

Médico da Materni- ���t�:n:�r�s oit�8m;!�os: ��
dade Carmela Dutra ��11!, :��r�:�lá:e:::e;:n:
DOENÇAS DE SENHORAS tos Q um metros quadra-

PA��i�I� �:�:iIA dos (24. 901 mts2),

Ondas curtas - Bletro- Tratar com a senhora
coagulação Ana Medeiros da Silva

Consultório: .- Rio. vtctor (vulgo d. Nica), residente
Mell"ele�, 2: - das 4 as 6 hs. ,no Itacorubí nos fundos da
Resldêncta : Rua santos venda do sr. Artur ou com

Saraiva, 470 - Estrelt.o. Manoel Soares no' Palácio
Fones: 23-22 e 63-67. do Govêrno 10(5

Movimento Popular Jânio Ouadros
IC O N V O C-A ( Ã O

Solicitamos, _para o dia 9 terçá feira, às '20 hs. a prese;.
ça dos integrantes �9" M.P.J.Q. a 'fim de deliberar sôbre
emendaa.aos Estatutos e delegação à Convencão Na ..

cional a realizar-se no próximo dia 20·
�

A COMISSÃO EXECUTIVA

VENDEDOR·
Organização em pleno desenvolvimento necessita de
elementos que possuam realmente grande capacidade
de venda, com bôa apresentação e dispostos a traba;
Ihar-, para viajar. Eventualmente poderemos estudar
admissão de elementos sem experiência.

�:I�::���� �:�a f��ec�::�3e c��m�.s ������.' Marcar

"COUTO DE MAGALHÃES"

CLUBE DE CAÇA, TIRO E PESCA

ORDEM DO DIA

a) Reforma do Estatuto

b) Assuntos diversos
Não havendo número legal à hora marcada, a

mesma será realizada com qualquer número meia

hora após.
'

Flortenópolís, 6 de maio de ]961.

baias Ulysséa � 1.0 Secretário

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

EXIJA A
NOTA FISCAl
DE SUAS COMPRAS! '" e CONCORRA AH <-

I ,*TefOg EM "UNHO f PElEM8RO

� SEU-TALÃO VALE 1 M1LHÀO
., '&El

Troque suas notas, até 31 de maio, (Somente até 31 de maio) nos seguintes postos e horários:

Pôsto da Rua Trajano (Prédio do Rancho da .lIha) - 2a a 6,a feira - Das 12 às 18 horas - Aos sábados
_ das 9 às 12 horas � Pôsto da Rua Vitor Meireles, 38 - De 2a a 6,a feira - Das 12 às 18 horas -

_ Aos sábados - Das 9 às 12 horas Pôst o da Coletoria Estadual do Estreite":" De 2a a 6a feira - Das
.

121'\5 18 horas - Aos s;íbados - Das 9 os 12 horas,

FLORIANôPOLIS, Quarta Feira, 10 de Maio de 1961

�-------�,
CJUBE RECREATIVI) _

6 DE ,j A N E I R O
ESTREITO

MAIO

Dia 6 - Sábado - Siirée "MISS
BROTINHO" Eleição
"BROTINHO 1961"

Dia 14 - Domingo - Domingueira
- Homenagem ao DIA
DAS MÃES - Recitativo !
MÃE e VIDA - Poemas. I

Dia 27 - Sábado - Soirée - Miss
Continente

'-=,�.====" ..

(lINI(A SANTA CATARINA

Clinica Geral
Doenças Nervosas e Mentais -

"VENDE-SE OU TROCA·SE POR

'AUTOMÓVEL"

/

COLUNA
CAtÓLICA

mre'"-----"
em lonas [IS b(lI1(Q�

�

OS PADROEiROS DO MÊS DE MAÍO
DIA 11 - S. Thiago, dos chapeleiros, S. Isidoro, dos

lavradores.
DIA 15 - Santa Dimpna, Invocada em casos de loucura

e epilepsia.
DIA 19 - S. Pedro Celestino, dos enceoemacores. S.

Djjnstano, dos ferreiros e serralheiros. S: Ivo,
dos advogados e juristas.

DIA 20 - S. Bernárdlno, de Seria, dos homens da
imprensa.

DIA 22 - Santa Rita de cõssía, dos casos Impossiveis.
DIA 30 - S. Fernando, dos engenhelma.
CARDEAL VENEZUF", são. Expressamos ainda
LANO FALA SOBRE O
'PERIGO DE CUBA .

nossas simpatias ao povo
cubano, ante fi persegui ..
cão religiosa, típica dos re;

gimes ateus e materíalís..

tas" disse o Cardeal.
Caracas, 9 (U.P.!.)

I·
O Cardeal José Humberto
QUintero disse hoje em

uma carta pastoral lída em SÉRIA ACUSA'ÇAO AO

I
tôdas as igrejas veneeue, GOV:E:RNO
lanas que o regime de
Castro, em Cuba é comu; QVITO� Equador, 9 (U.
nista e constitui uma gra; P.I.) - Ao falar ante a

I
víssima ameaça para a A.. Frente "de Defesa Anti ..
m:ériea Latina'. "Uma des- comunista, o Cardeal.Ar ••
graçada cegueira coletiva cebispo de Quito, Monse ..

poderá levar os povos la- nhor Carlos Maria de lá
� nnosvsmertcenos denlro Torre, disse que o perigo
em breve, a sofrerem Idên; .comuníste, apontando ao

tíca sorte à dos cubanos", mesmo tempo a existência
disse, atacando os que, em de um "totalitarismo ver-,

nome das liberdades hlJ_ rnelho no Eguador''. "O..!
manas defendem um regi; que mais, negam essas

me de opressão, "Em verdade são os aUe mais

�::nt:st: ��e;;:�d�u:x�: 1 ��tnó��:cii�:� �:�f��:7s;�
correu nos países hoje en- 1 é o destruidor de todos oe

golfados pelo comunismo. valores, da religião da
'I'avez agora, que a más.. liberdade. Escraviza os

cara caiu, a cegueira desa- homens e deve, assim, ser

pareça dos olhos de todos, Combatido com risco da
para que encarem ti jrrc, própria vida" afirmou.
blema com energia e deci ..

U T I L

•

A Rainha das Bicicletas aeonsêlha pintar e

ref0-:mar sua bicicleta qundo se fizer necessário, pois
ela e a sua condução.
R'la CONSELHEIRO MAFRA, 154

Programa do mês de Maio
DIAll-

.

Grande "sbow" da famosa orquestra "Os Jockrs"
DIA 13 - t

Baile do Bisturi, CQm a orquestra de Norberto Baldauf
DIA "'14-

• Disco Dance com orquestra.
DIA 27--

Grande Soirée dos a.rtistas catannensee, oferecido
as delegações remísttcus visitantes.

APRENDA INGLES
com o Prol. Mr. EdwaldGreen
, à [IJ Tenente Silveira, .12

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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"O ••"ADO" o .....1. j"!IITl90 DUJUO O. 'U�T j, CATARIN ,
,------------------

�--------------------------------------------�---------------
O AMANHÃ O I CLÁSSICO AVAl "VERSUS" PAULA RAMOr - Marca a ,tabela do Campeonato Citadi no:de Profissionais, i
� para a noite,de �ma nhã, tendo por palco o gramado da rua Bocaiuva'lo rnatch entre Avaí e Pa ula ,Ramos, ambos invictos,' separa-:
�dos porém lum ponlinho por ,fôrça do empate sofrido pelo Iricolor diànte do Figueirense. Umit.autêntica _ atração o Clássico da Amiza-:
f) de, que deverá levar grande público ao estádio. da Praia de, Fóra, como sempre acontece quan do- se defronlam os dois gigan�es. p,
:Avaí" como se ,sabe' confa com ilIma 5 érie invicta de oito partidas frenfe ao campeão do IEsfada que mais do �ue nunca lenlará que-:
,brá-Ia. Conseguirá! ,�

_

•

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

, NÚMEROS DO CAMeEONATO
Eis alguns números dos

certames oficiais da cidade,
após a realização dos encon

tros de domingó:
PROFISSIONAIS

Jogca efetuados: 8

Vlrgllio Jorge, 3 véaes: Bene
dito de Oliveira e Iclando

ROdr�ues, 2 vêees: José sn.,
va 1 vêz.
Penalidades mâximas: Loh

meyer 'Guarani) e' Mirinho
(Avail, ambas convertidas
em gol.

Classificação: 1.° Avai, °

p.p.; 2.° Paula Ramos e 'ra,

O programa de Regata �a��'�tl:t'.,�O ��::;:�:s�
G����t��l:�" LO vadlnho

do' Aldo Luz ��:����,al,p����:� se�O: �A��i���n�:v:�:S;e2·:a�!�::
m��r:�::�O;:��so alto gt- ! �.�a���:o R�;:�I�:' ��:o:; 3.;

Aproxima-se o' dia 28 de todo o confôrto e asststên- vídeo Rowing, Botafogo, Al- será.na Rita Maria, enfrente �:��eC=�iO��:��fa' c;;.n- �:�;!� �;p:�el��b�� ��:::�
maio, dia em que stortané- ela, 'contratou com o pro- mirante Brown e Avenene- da Carreira Hoepcke e cbe- oS valentes "oltos" do Aldo Ramos), Fernando (Flguei
polis se engalanará para as, prtetáríc do novo Hotel da. gada na Prainha, defronte Luz, Martdnelü e do Monte, renser, Mirlnho (Avai), Odl-
srsur a maior e a mais sen- Royal," a hospedage�de to- A Diretoria do Clube de ao "Veleiros da Ilha"· vrcéo nowínc e do Almiran- ton taocaíuver , Roldão,
sacíonut pugna náutica Já dos os atlétas, os quais te- Regatas "Aldo Luz", premo 'te Brown. Lohmeyer e Wilmar (Guara-
registrada em sua gloriosa. rãu uma alimentação farta ter da Importante competi- Desta fórma o público te- Também, veremos, em ni) e Rato e Fida "I'aman-
história, com a realização e sadiil e acomodações de çâo, tendo em vista a como . rã. todo o conhecido "atêrrc ação,:J famoso campeão sul; daré) , com 1 gol.
nessa data, promovida pelo primeira classe. dídade do publico, resnlveu da Prafnha", para se loca- americano de skiff, Paulo Artilheiros negativos: Das
simpâtico e glorioso Clube PROGRAMA DA REGATA inverter a rala da bala sul, lisar e assistir muito bem ry;: Carvalho, do Montevldéo tão (Figueirense), Bezerra e

�'-�����(�: �:�:�s ;:���:ac�:��; �� .1.0 ���e�R�Ag��r;:g�ers a losto
é, a

sDaída
dos

,PâreMoe .lo·Creos
da �grande reFg:wlhin- :0:��gM::O:�n;�����:,16�� i AC����ir��tl�!f:���s: Wilson

I
Santa Catarina. 4 c/tímoneíro - às 8,30 no- uase ulenlos I I rUlelros a o a dCI Llsbôa e õ carioca do Bo-, (Atlético), 8 vêaes: Carll_jDeslilarão na Importante ras - ciàsse Aberta - Con tafogo.

IOh'OS
(Guarani), 7 vêzes;

:::::e!���ad;SuarC��ç�:: d�� ���:I��e�a��oelli��:né�!:� Mensal Do Comerciário m:;� :�!:�it��a� o;:�:rtae j: .�:�::�����vaí�G�:::nf�o�
Brasil e da América do Sul. Cachoeira, Botafogo, repre- Tivemos opor�unidade de, sais; Nivaldo 30 mil de luvas assistida em Santa Catari- Domi- (Figueirense). 3 vê.
em disputa de ricos troféus e sentante da FAROS, repre- manter contacto com os Di-.' e 8mil mensais; João 8 mil na, razão porque acredita- aes: Castelani (Bocaiuval e
artísticas medalhas nos sete sentante da FRSP, Alrruran- retores �o Comerciário 5./ mensais; Osn�, Gerson, .ran- � mos que mais de 50.000 pes-I Pamplona <Paula Ramos), 2
(7) páreos programados. te B�own, Avell.a�eda, p.aY- C" ocasião em que fomos eo- go Fumanchu e Cardoso .81 sôas presenciem no dia 28 de vezes. iSão os seguintes os clubes sandu e. Montevídéo Rowing. locados a par do grande mil mensais cada um; Ema maio, em Florlanôpolis, tão,) Goleiro invicto: Jaime. ( ,

inscritos para a sensacional 2.� Par�o - Yoles s'ran- moviment� financeiro qu� se 112 mil e � técnico zéaé 20 sensacional pugna nâ.utlca..' Tam�ndaré. 1-- ,
regata: ehes -,-- as 8,?0 hs. - ctes-] vem verificando na equipe, I mil mensais. Como vemos a

I JUizes que funcionaram:
De Montevidéu, República se Aberta. (Somente para 1

SEl não vejamos apenas os fôlha de pagamento se eleva _

do Uruguai Clube de ae- alunos dos Estabelecimentos" gastos com o plantel Joga-/ a 188000,00 mensais, ISto
meros Paysandu e Mcnteví de Ensino de Plorianópolía) dores _ Mala 17000,00, He- afora os 200 mlf pagos pelo
deo R0wlng, Clube, 30 Páreo - Smgle Scull c-; lia 1500000 Cláudio passe de Helio vindo da Por-
De Buenos Ayres, Repúblí., as 9,10 hs - Classe Aberta "0000,00 de luvas e 12

nU11
tuguesa de Desportos e am

ca da Argentma Club de

1-
concorrentes Aldo Luz, mensais, Nellnho 30 mi) de da OS 250000,00 pagos pelos

Regatas 'Almirante Brown' Mnntevtdéc Rowmg, Botafo luvas e 21 mensais, Zllt,on passes de Zllton e Nehnho
e Clllb de Regatas 'Avella- go Amcllca e Martmelh 30 mIl de luvas e 18 mensa1S Indiscutivelmente o futebol
neda, 4,,0 Pareo - Out-nggers a DlOh 17 mil, ClaudJonOl 5 CllSClUmense tranformou-se

deD;u����l�b�:gat!otafOgO �l:�:�m:�:;;� = ��:���r::- mIl de luvas e 10 mil men- no EldOlado Catarmense I
De Sao Paulo. Rep",,,n_ ,os. Aln\icant, Bwwn, Avel- GE'RClNO no Prósp·era de Criciuma ;

•

I

tante oa Federaçao' de Re- lUleda. Aldo_ Luz, Rlacnu,e- ,\ " '. J I ."

mo de São Paulo; lo, Martinelll, Cachoeira e O lateral direito

Gerclno.!
mulou o clube crlciumense. i CURIOSID�E HISTóRICA gamzar o tc:rnelO pelo call1'_ 20. - Botvinnik x Smys-

De Pôrto Alegre: Repre- Pz.ysandu. atualmente vinculado ao Gercino pediu .rescisão - OS ç AMP E O N A TOS, peonato do mundo, que, ao lov, 1957, 3, -6, 12.

��;�ta:eR�� ����r:eç�o A::I� 2 �i:i�â���lr;: ��t;�g�S� �;i��'u!:�e�ândeVlajl��re=�: :u�i�!�ri�o����ai's��:r: I ��!���ç��� TEMPOS -

i �::::, d�ofrov:lh:!���e��� 1-9!�: � ���s:�v x Botvinnik

De Santa Catarina: Aldo Classe Novissimos _ (Aber- no Pr)spera, aceitando as- nará no próximo' mês.

1
TABELA DOS

CAMPE6ES/'
ve.�cid.o. por Botvinnik, que, 22. - Botvinnlk x Tahl,

Luz, Martlnelli e Rlachuelo to somente aos clubes de sim o cOllvlte que lhe for- .
Damos abaixo o quadro abas, Ja antes da guerra era 1960, 2, -6, 12.

;:ee ��t���i��O�I:�;J�I�cV��:i.. FI���a;�:is� Yoles Fran_1 ------------------ - ���os'�����:s, c�:p�ta:�; ���:f::��e ��moA�e:;I�x:m� 19:�: �_�a�� x Botvinnik,

e América Ide BlumenauL ches - às 10,10 hs. _ Clas-I A LIGA DESPORTIVA BRurOUENrE em qu� se verIficaram, o nu- re('omeçaram, a paltlr de en-

O C)ube de Regatas "Aldo se Principiantes _ (Abertos 1
,

J J mero de partidas ganhas, tão e em penodos regulares, Ate o presente mo�ento
Luz", num redobrado esfor- somente aOS clubes de FlO_/ TEM' NOVOr DIRIl!ENTES 1 das partidas perdidas e das os "matches" pelo titulo foram jogadas- 16 partidas
Ço e com o propôslto de da!' rianópolls).

. J l U partidas empatadas I mundIal, segundo as novas dêsse 23.0 '''match'' pelo ti-

.aos. remadores que, do ex-I 7.0.P:ireo _ Oito _ às 10
I

Recebemos e agradecenlOs Schwartz, Manfredo HOI-l 1 - Stelmtz x J H Zu

I
normas estabeleCidas pela tulo mundial Botvinnik à

terlor c de outros Estados do e 30 hs. _ Classe Aberta _ ') seguinte oficio da direto' fmann e Carlos AzambUja kertort, 1886, 10, -5, 5 Federaçao Internacional frente com 8 vitórias, 3� der-
Brasil, vem participar da gl_: Concorrentes: Aldo Luz, ria da Liga Desportiva-Bru ... Suplentes Agostmbo Mau 2 - Stelnltz x Mlk�ll TchI A ERA DE BOTVINNIK rotas e 5 empates. Com a

ganLe.�ca parada náuLlCa, Martlnelll, América, Monte- quense: nCI Omldo Hassmann to gorin, 1889, 10, -6, 1 DepOIS da conquista do ti brlihante atuação que vem

--'--_.-- -------- I "Bl'llsque, 28 de abril do Erico Zendron; Comissão 3. - Steinltz x I. Guns-, tujo disputou cinco 'mat� tendo Botvlnnlk nêste "mat·
, '1961. Técnicn: Fellx Vale, Rubem! oe:��8s�e'l!it·�\ �Ikall TChi: '��;:�"'i��éa7m��t�uee:lstâM�I,� ch" nos meios enxadrlsticos,

i

,,--�-----�.
_'.';-

.

I Ilmo. Sr. Diretor do jor- Facchini, Ivo Greh e Verto· acreditll-se Aue Tahl não

.. _� I
nal O ESTADO - Florlanó· lIni.Sehutz; Suplentes: AI' gO;�n_:_l��!'h:i�� -:'E5�manuell cO�8.F�'a��t��n�i�ui�t��vld n:fl.ls recuperará a diferença

rI)' [ti r. \ � polis. naldo Correa e Ador Dalbos. que o separa de Botvinnik,
- - -- - • I Prezado Sr. L��k� �8!�e�' -1�, �telnitz, \ �r�:s�nBO����'ni5k �5'V��1li que assim, retomará o t!tu-

.

l-'>-L� _'_iIII""'''''''''''�''''' Temos a honra de levai
Valemo-nos da oportuni_ '1896-97. 10, -2, 5. ,Smyslov, 1954, 7, -7, 10. ��d�;Z.campeão mundial de

I
ao conheclmen_to de v. Sa

dC\de que se nos oferece' para
7. _ Lasker x Fran ff.

.

O ponteiro esquerda Eur!- Jocell. arqueiro suplente que, nas reunioes reallzad�
apresentar a V.S., os nosso::: Marshall, 1907, 9, -O, 7.. I

-

O SR. QUER COMPRAR CASA tdes, do Paula Ramos está do Figueirense que está trel-' :le��a ep 27e!Opos���:enate�of:: protestos da mais alta estl- 8. _ Lasker x S.,Tan.asch,. .
f •

sendo pretendido pelo Mine- oando com agrado no Esti-
ma e distinguida

conSlcJera-�
1908, a, 3, 5. O s�' quer vender sua casa?

rasi! que por sinal lhe' ofere va, eshl sendo cogitado pela ��;::O�I: i�.�.�ge��r:��ees� ção, 9. _ Lasker x Janowski,
. _ �tao, procure se.m demora o escritório de venda de

cerá uma ótima proposta. C equipe do Vasco da Gama
Sudações Esportivas. 1909, 7, -1, 2. m�()VeIS, 'ende tambem )()!es no Grupo Escolar de Bar-

�gi��: a�:,'��:��il,eleo�:n� •.

l da êidade de Lajes. . �I�:�oa�í�9��n:t:tu��a� que �'scar Gustavo Krieger 10 .. - Lasker x K. Schle- rell'os: LOT�AMENTO "RAIRJ10 no IPIRANGA",
..

�

Presidente chter, 1910, I, _I, 8. Inrormaçoes:.
������ta�s�a jO�:���bldÕ d� en�:rr�::haã t::�����o f�� vop��.�:::�e�I���:es����:-: 19��: ;: _�,a;�er x Janowski, Oflo Julio Malina

vela no Veleiros da Ilha, JOãó dos Santos; 1.0 Secre· Armando Luiz Kormann
12. ,_ Laskel' x Capablao-

Na manhã de domingo, oportunidade em que t.odos
I tarlo: AI'mando Luiz Kor- S_ecl��t�rio ca, 1921, O, -4, 10.

jogaram no gramado do Co- os barcos estiveram compe_ mann: 2.0 Secretário: Del'c)' 13. _ Capablaca x Alekhi- "�.
�ée�i�do ���:�:een�, s:�u����- �����a�;a ��:l��r:d:.u�:a�' 1���·�1ll;�:ius��; T:,�0U;:���: Dr. Hélio Peixoto ne14.1�7'A��k:;n:5� Bogolyu-

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
��P:iSpe�:jam�::I�:���n��� :hqã�/sf��ree�sC: re�:�l,ha��� �:�:: ;:��:IO K:,���zl� c;:-. Advogado bO:5.1�9À;��h��:� Bogo!yu- Maç�o;v�:n:��SO�i;!��� �:r�:�' n:es���o ::,.�le��

mais movimentadas. lcndowsky, Wlllimar Ristow, bov, li134, 8, �3., 15. eleição para o preenchimento dos cargos da Adm:.
e Urbano Zendron; Suplen_ Escritório _ Rua Felipe 16. _ Alekhlne x Euwe,

da Loj :., do repr:. 'A sob:. Assembl:. Leg:. Est:.,
Oládio foi a unica baixa tes: Francisco Olegarlo Hei! Schmldt, 37 - 1.0 andar -

1935, 8, -9, 12. para· o período de 1961 'A 1962, a realizar.se no dia
que sofreu o Figueirense na. e Joel Geraldo Vale; Junta Sala 4. 17. _ Euwe x Alekhlne, 12 de ma.io de 1961, da E:. V:., às 20 horas no seu

partida de sabado frente ao! DiSCiplinar Desportiva: Dr. Residência - Alameda 1937, 4, -10, 11.

-,
templ:. prov:- à RUA VIDAL RAMOS 'N. 80,

Bocaiuva. Todavia, o avante Antonio Luiz da Silva, Amai- Adolfo Konder, 27 - Caixa A GUERRA neste or:.

não inspira cuidados espe_ do Bauer Schaefer, Orlde... Postal, 406 - telefone 2432. Depois deste "match"; no DR:. de FLORIANOPOLIS, em 7 de MAIO de 1961
Na tarde de sábado os uni cials. qual Alekh1ne recuperou o Lúcio Nelson Martins _ SEC:.

'''''1,",·10' pal'aoaense, erro .. Licenciou-se ,o Dr. Fernando Oswaldo titulo, ,ob"velo a segunda Ja,y João Dau"en - VEN"
excur.úo por Fpolls" enfren_ O campeonato amadorista guerra mundial, sendo en-

�����1, ca::a;�::s�:e::o P?êi� ::t:u�:�\a�:�a re:�;a::: _ .

de Oliveira _ !���l�:�e::o�:�a:riS!���S I�s
Eo interestadual realizado Todavla, os clubes jâ ini- O De. Fernando de

Ollvei_1
afastamento do Dr. Fernan- te�nacionals. No ano em que

no gram�do do Colégio Cata- claram a fase de

treinamen_1
ra vem de pedir licença

da,
do de Oliveira, a presidência a guerra chegava a'O seu fim,

,rlnense. Depois de luta bas tos visando a particlpaQão presidência do Paula Ra- do Paula Ramos será ocupa_ a morte levava o grande
tünte acirrada a vitória cou- no próximo certame que p,. mos, cargo que vinha ocu- da pelo primeiro secretário Campeuo, deixando vago o
be no� catarlnenses por 2 � mete ser superior ao dispu- panda em lug:l.l' do titular Sr. Claul�lio Silveira. troho.· Após n guerra o pl'i�
'0 l'ado em 10,61. Dl' LI'l'l1Cr 'RodrigueS. Com mclrn :'\to da F.n:f'E. foi 01'-

Já elaborado
Internaciona�

Expujsôes: Osmar (Gua
rani), Ailton (Atlético) e

Bentinho (Paula Ramos).
ASPIRANTES

..1.0 lugar: Avaí e Paula
aamos. O n.c.: 2.0 Jugar: Ta
meneare e Figueírense, 2;
3.0 lugar: Atlético, Guarani
e Bocaíuva, 4:

JUVENIS
1.0 lugar: Guaraní e Fi

auetrense, O; 2.0 lugar: Aue.
nco, Bocaiuva e Tamandaré
1; 3.0 lugar: Paula R:lmos:�
2' 4.° lugar: Aval,3.

Rua Felipe Schmidt. II - Sobrado, telefone 2347.

tada pela contagem minlma,
ambos os gols assinalados na

etapa complementar. Lasso
marcou yara A Sedutora e

César de penalti marcou pa-
ra o Texaco.

MO rOCICLlSTAS
A RAINHA DAS BICICLETAB, avisa que
está apta a I!.'tecutar o serviço de pintura em

Motocicletas e Lambrct&s. Rua: Conselheiro
Mafra, 154.

. �F

.,'>tt,
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PALESTRA COM O TITULAR DA

PASTA DO TRABALHO

PROGRAMA DO MÊS
Programa do mês de Maio

DIA 9 - Terça - Cinema _ "A Um-Passo da Escravi
dão".

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Reunião ,(até ,madrugada), Debate
Plano de �eclassilicação

determinou que se incluis
sem as sugestões no orça
mento já aprovado, estipu
lando ainda o prazo de

três dias para a' conclusão
dos trabalhos, a fim de

que possa apresentar rela

tóno ao Governador Celso
Ramos.

Até altas horas da ma

drugada de ontem estive
ram reunidos todos os dtre
tores subordinados à Se
cretaria de Segurança PÚ
blica, para discutirem

_

o

plano de reclassiflcaçao
daquela pasta. O Dr. Jade
Magalhães, titular da 58P,

Com o Coce-nedor Cet80 Ramos esteve há dias em

audiência 'o Sr. Re_inz Sáwoeder, P'Teteito de Trõmii
buda Central. 110 Vale do,-]ta.1ai. Na �ortunidade fc,·

::i�;���o�::�r;�r=:r�:t:ae :n;,�';ei .
-*1�:�:

Schroeder acompanhado pelo parlamentar
'

�ndo
Bertoli, momentos antes de ser recebido pelo Chefe
do E':l.'eclLtivo Catarinense.

I=J!M&l·anaJ
A defesa do Presidente do Instituto do Pinho, no

case dar exportação de toros de jacarandá, não foi na ..

da convincente. A denúncia fôra feita por 26 firmas

exportadoras de Vitória e versava sõbre a proibição'
de exportação por aquele pôr-to.

Agora, com jeito de inocente útil, vem um pre ..

sidente de um sindicato paulista dizer que a suspen
são da exportação partiu de outro sindicato paulista,

A PEDIDO DE UMA FIRMA ASSOCIADA, CA.
BENDO AO SINDICATO APENAS TRANSMITIR

A QUEM DE DIREITO O PEDIDO DE UM ASSO.
ClADO.

.
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Várias solenidades assinalam hoje a passagem
do 38,0 aniversário de instalação do Destacamento da

Base Aérea de F.A.B.
O Tenente Coronel-Aviador Marcelo Bandeira

Maia, eficiente Comandante da Base Aérea, ela�o;�u
bem ÓTganiz.ado programa comemorativo, cOJIl 100CIO

hoje às 8,30, constante de parada militar, em frente ao

páteo do Comando, e várias. outras solenidades.
Constado do programa a América Latina. petas

eomemorattvo, além de suas arrojadas acrobaCIas.

comperãções e�portlvas, A� 11,30 Paraq1!edistas
uma demonstração da ta- terão demonstraçoes de

mesa Esquadrllha da Fu- saltos c às 13 horas será

maça, conhecida em toda reattaado um churrasco co-

Reivindicação,.�e ,Brusque:
Construção;dá Estrada
Brusque·Vidal, R'amos, , ,

Avistou-se com o oover- te município tratados du

nadar Celso Ramos uma rante o encontro, desta

comitiva de Brusque, com- cando-se o que se refere a

posta dos srs. Dr. Gllllher- construção da estrada
me Renaux, Presidente da Brusque-Vldal Ramos, ye
?lESC Prel'eIto Ciro oe- lho anseio das populaçoes
vaerd,' Dr. Francisco Dali daquela região. Outros

Igna, Presidente da oême- problemas que mereceram
ra Municipal, Guida Paulo especial destaq_ue se refe
Morltz Presidente do Dí- rem à reurtcecao da estra
letor1.o' do PSD, vereador da Bruaque-Gaspar e a

, artco contesln1, Ayres oe- construção .de Grupos Bs-

�;�ra�ã:resb�e;!;clata �- ����r�s.a�a�nal� am���l���
Brusque e jornallsta Jaime se retirado' plenamente sa

Mendes, diretor de "O usrette com a maneira pe
Municiptc". Ia qual foi atendida pelo
Inúmeros foram os pro- .Ohefe do Executivo cate

blernas de interêsse dequê, nnense.

Em Fpolis, o ,Pres,da, IUN�e o

Diretor �ei"O.Metropolilàno"
Encontram-se nesta Capital, os estudantes guana ..

barinos, Oliveiros Gueneís, Presidente da União Na.
cional dos Estudantes, e Cesar . Guimarães, Diretor
do abalisadc orgão estudantil, "O Metropolitano".

A visita. dos jovens líderes, prende-se à realiza..

ção do I Seminário de Reforma Uníversítãrie, .que
será realizada, na Capital baiana, de 20 a 27 do cor

.rente. Também tratam os ilustres visitantes, da efeti...

vação em junho próxímo, do I Encontro Universitá..
rio dç Sul, na Oeptel gaúcha, onde. deverão se- fazer
representar os universitários do Paraná; Santa Cata
rina e Rio Grande do Sul.

Base Aérea HOJE 38 aniversário 1��Ai;JF�:A'
Aos 65 anos de idade,

faleceu no Hospital de Ca

ridade, onde se achava em

tratamento, a Irmã Rufi
na (Dcrotéfa Amnlng) da
Ordem da Divina Provi

dência, residindo no sub
dístrtto da Trindade.
Era natural de Braço do

Norte, sendo seus pais An
tonio Amníng, agricultor, e
d. Gertrudes Schülter am
ntng. ali residentes.
Seu sepultamento, vert

ncou-ee õntem, 9 do cor

rente, às 15 horas no ce
mítérto do Itaccrubt. A
f a mi lía enlutada e à
xevdmc. Madre Sabina,
Provincial das Irmãs da
Divina. Providência., ende
reçamos nossos pesames.

CEL. iRUK PARA JOAÇABA
/

Acompanhado do depu- l'cad�i', que em pleno cen

taco Jota ecnceives; este- tro de Joaçaba roí baleado

ve em visita ao Gabinete e só por milagre não foi

��l���açg�sG:V���iga� C�� �!��g�1r�s P��s;:�a��·r: c���
Olavo Rech, brioso aliciai tra êle por Adelino vclpa.,
da nossa PoliCia MllItal' e to.

que até o momento vinha.
exercendo as funções de
Delegado Especial, em

JolnvIlle, abrangendo ain
da a area entre Ocrupé -

São Francisco do Sul -

Campo Alegre.

A ação do CeI. Rech, ein
Joinvllle, foi das mais

l��::t:�en\�ndol:��n�a��u
profundament� por tôda �
população. Tao logo alí

chegado, êle Iniciou uma

completa reforma e mora

lização dos serviços !?DU
ctats: acabou com o Jogo

do bicho naquela e em ct
caces vizinhas; atacou de
frente o problema do me

retrtcto, em especial as

casas de tolerância locali
zadas no centro da cidade;
enfim, colaborou at.ívamen
te em todos os setores
aonde se fez necessária a

memorauvo.
O programa se prolonga

rá até as 23 horas, quan
do será encerrado com
um coquetel, ao qual com
parecerão, além de altas
patentes das Fõrças Arma

das, personalidades do �os�
so mundo Cultural, pclíttco
f, econõmrcc.

sua presença.

Agora, vai o CeI. Olavo

Rech, em missão idêntica.
para .roacace. onde certa
mente logo se fará sentar
a sua ação,_destacando-se.
a atenção que terá que
emprestar ao recente acon
tecimento que revoltou ro
da. <1. população daquela
regtêc. Queremos nos re

ferir ii. agressão sofrida pe,
le Dr. Nelson Pedrlni, ve-

·'0 Estado", na efemé
ride, aproveita a opcrtu
nidade para felicitar o

Comindo e demais com

ponentes do Destacamento
da Base Aérea, auguran
co-Ines as melhores felici
dades .no desempenho da

dignificante missão de bem
servir à Pátria.

FLORIANÓPOLIS, Quarta Feira, 10 de Mala de 1961

Palacio �o Govêrno
AUDI�NCIAS - O governador Celso Ramos rece,
beu em audiência no dia de ontem: Eng. Henry Ca ..
val, .do Rio de Janeiro; Eng. Ruy Soares, Diretor de
Terras e Colonização; Dr. Joaquim Madeiras Neves,
Presidente do Conselho Regional de Medicina; Dr.
Antonio Munis de Aragão, Presidente da Associação
Brasiléira de Medicina; Dr. Zulmar Lins Neves,
Presidente da ASSOCiação Catarinense de Medicina;
Dr. Prisco Paraíso: Dr. Wilson Mendonça; Comissão
de Urubicí, composta dos srs. vereador Alv.ady L. de
Souza, Armando de Oliveira Mendonça, Clarimundo
José Custódio, Januario Matos de Souza, Prof, Aldo
de Souza Pereira, acompanhado do Dr. Agrépa de

-

Castro Faria e Dr. Nereu Celeste Ghizoni; Prefeito
'de Capinzal Sr. Silvio Santos; Prefeito de Piratuba
Sr. Adão Vilibaldo Stein; Sr. Edgar Lancini, Presi ...
dente da Câmara de vereadores de Capinzal; vereá...
dor Eduardo Bento Osório. acompanhados do de..
putado Augusto Breaola.

n rolícia Militar .
�o [sta�o - [ os �es�ortos
cão física, proporcionando a prática dos exercícios fi

-ii. mocidade estudantil e sícos e desenvolvimento de

aos atletas de nossa terra suas aptidões desportIvas.
os meios necessárIos Para (Cont. na 2.0 pág.)

Palestra realizada ao

microfone da Rádio
euerujá, no dia 5 de

Mala de 1961, pelo Ten.

CeI. THESEU D. MU�
NrZ

Dentro da série de pales
tras programadas para n

semana em que se come_

mora o 126.° aniversário
de fundação de nossa Po

licia Militar, coube�nos a

honm e satisfação de abor

darmoS. hoje, o tema refe
rente aos desportos e

prática da educação físicn
em· nossa Corporação.

O tema é oportuno por
várias razões e motivos.

principalmente se conside
rarmos que o Sr. Governa�

dor Celso Ramos acaba de

encaminhar ii. Assembleia

Legislativa do Estado a Jei

que criará a Escola de Edu'

cação Física da Polícia MI�

Iltar. Por outro lado, já
estamos veriIlcando o iní

cio da. fase de restauração
e recuperação da instrução
e do patrImônio da Corpo
ração, seriamente abalada
nessa última década, tare
ta eS8a que o seu ,Co�an�
dante Gerai, Coronei Antô'
nio de Lara Ribas, se pro
põem a levar a efeito com

a colaboração até de ofi
ciais da nossa reserva,

AssIm é que, no setor dps
desportos e da educação
física em gerai, já foram

tomadas as primeiras pro·
vidências para que a nossa

Polícia Militar volte àque'
seu antIgo esplendor nas

atividades esportIvas, quan
do havia uma participação
mais atiVa e constante dos

seus elementos e, ainda, a

CUl'poraçã.o primava pela
formação de seus fisicul

tores, quer nas escolas de

educação física do EKercito

Nacional, como na de sua

cor�lrmã da Fôrça Pública
de São Paulo, Com isso a

nossa PolicIa Militar vinha

prestando ao Estado uma

colaooração inestlmável no
desenvolvimento da educa

ção tisIca, considerado pe
los povos mais adiantados
do mundo, como ativIdade
fundamental para a evolu
ção dos desportos e aprImo
ramento da raça humana.
Até hoje ai estão os seus

campos de esportes e está
dio.'!, bem como seus ant�
g()S J�urcs:Ol'es de educa-

E que o pedido fôi-a encaminhado ao Instituto, em
28 de julho do ano passado, quando outro era o Pre-

,ide';;r:,����t�:f:::' é e"a? O pedido foi feito p3m Um Banco �or dl'aSão Paulo e foi atendido para o &pirito Santo! Que U
firma paulista formulou êsse pedido? Formulou...o pa_

"a p"oibir no &ph'ito Santo' Se a"im! foi, não pode---U-M-,B-A-,N-C-'O-'rP-A-'R-A O ,'ESy"'A"·D"O··'·:!;'ria ter sido a firma q� os capichabas denunciaram

como interessada no comércio? A 1al que tinha inte�
I

��:::sli:�e.����:l��l�oi �x�:.t;:��d�de�:j�l)�: ILMAR CARVALHO

ma sen� o endosso do sindicato, que apenas se lim.i... O governador Celso Ramos vem cumprindo à

tau' a transmití_�o ao Instituto, já autorizaria a proibi_ :ii���i: :�::�n�i�:t�u���:t�u�!���ta:�:stt
ção? E mais ainda: se o pedid� d�ta de 2luas� um an?, da sabe que vai ter seu banco oficial: olBanco de
craro que o ex_presidente do Instituto nao qUIS deferl_

Desenvolvimento do Estado.

�::�: ��t:I:s:s:?�:ssf���a��o'c�À.�oibir de acôrdo
A mensagem governamental enviada ontem, à

Quando o sanlo é demais até a esmola desCon- ���:l:lé!:tat:f;�:nato, :���::;:.:ue�;:an���fia. .. governador é fiador da p9lavra do candidato. E assim
tem sido desde 31 de janeiro.

A justificativa que o governador catarinense en_

viou à Assembléia, acompahando o projeto do banco
oficial, sintetisa a necessidade do estabelecimento, a

rêde bancária em nosso território dispõe de 3 matri.
zes com 119 agências, localizadas em 49 dos 104 mu

nIcípios. Estatísticas oficiais afirmam qUe os em

préstimos concedidos pelos bancos até 31 de dezelI'.,
bro de 1958, comaram apenas 4,1 bilhões para 419 b!_
IhÕes concedidos em todo o território nacional, atin ...

gindo as vendas mercantís naquele ano, em. Santa
Catarina, 35 bilhões de cruzeiros, o valor superior a

30 milhões alcançou, produção agro..pecuária e in.
dustrial. Acresce dizer ainda que as rendas públicas,
representadas por impostos, taxas, etc, estão sendo
"arreadas para bancos particulares, e sàmente no

período de 1951 a 1958 êssà dinheiro veio a corres ..

,

ponder a dez por cento das receitas previstas. !
A êsses fatores d·eve .. se incluir, ainda, o fato de

um banco oficial ter a possibilidade de conSeguir.

fundos de órgãos financiadores estrangeiros, e que
diretamente não efetuam aplicações a não ser a elT' ..

prezas de vulto. RecUrsos vindos de órgãos nacionais
ampliariam a capacidade do banco oficial, como a

Carteira de Redescontos, ampliando a concessão do
crédito ao lavrador, especialmente nos municípios
que ficam longe de agências do Banco do Brasil. O
capital inicial, os depósitos públicos e os recursos já
enumerados, darão ao banco oficial a vitalidad"e da
que necessita para .atuar imediatamente em favor do
_rápido desenvolvimento catarinense; e todos os. sete..
l'es que reclamam a criação de Ulll estabelecimento
de crédito nas condições acima, terão aindar a seu fa...
vaI' operações em. taxas baixas. ':-

O Banco do Estado é a mais car.al reivindicação
dos Catarinenses, Isto nos diz o famoso documento
nacional resultante da pesquisa do Seminário S6cic..
Econômico. E' com estabelecimento dessa· espécie que
teremos-em Santa Catarina as facilidades de crédlto
imprescindíveis ao desembaraço completo de nosso

progresso, e a possibilidade. integI"la1 da. exeeução do
Plano de Metas do atual govêrno. O banco 'oficial
será ainda de notável eficiência no que toca às de�_
pesas ·públicas, do Es�o e dos municípios" pela
prática de operações bancárias que sàmente uma
entidade dess� gêne.ro pode oferecer.

Em nosso próximo comentário, continuaremos a

expôr a amplitude e a oportunidade do projeto que
o sr. Celso Ramos aoaba de encaminhar'à Assem...

bléia ·Legislativa, autorizando a organização do
Banro ae Dcsc!llvolvimento do Estado.

Assembléia [egi1laliva do Estado de
Santa Catarina
EDITAL

De ordem do Exmo. Senhor 1.0 Secretário da
Mesa desta Assembléia Legislativa, levo ao conheci.
mento de quem intereS93.r possa, qUe a Diretoria de
Contabilidade dêste Poder, está autorizada a proceder
o levantamento, para oportuna liquidação, de todo o

débito da Assembléia Legislativa, referente ao cor

rente exercício.
Assim sendo, convido os possíveis credores, por

fornecil-:lentos ou serviços prestados à esta Assem

bléia, para-:no prazo: improl"I'o�ável de seis dias, a con ...

tar da data da publicação dêste �dital, apresentarem
suas contas .a Diretoria Geral, para o devido proces...
sarnento. ,

DIRETORIA GERAL DA SECRETARIA DA AS.
SEMBLEIA LEGISLATIVA, em Florianópolis, 4 de
Maio �§l��1�d Hemique de "Carvalho Ramos

DIRETOR GERAL

Aconteceu, de vel'dade, há alguns dias, no
aeropôrto do Galeão, no Estado da Guanabara ..

Vários próceres udenistas ali estavam reuru..,

dos, de malas prontas pa·ra Recife, .o�e participa_
riam da convenção naCio!lal do seu partIdo. Entre
eles muito em evidência, o sr. Heriberto Hulse,
ex �overnador de Santa Catarina, participava de

u;;� viv'o bate.papo, que prendia a atenção de

todos.
O auto..falante, de súbito, anunciou estri.

dente:
_ Passageiros do! CONSI'ELATION_ da Pr_

nair com destino "'ao Panamá, queiram dirigir_se
par� o portão n· 2! Boa viagem!

O sr. Heriberto Hulse, mais que depressa,
despediu-<;e de seus companheiros de viagem e

meteu-se na fila. Ao apresentar sue ficha, a fun..
,

cionária da Panair advertiu ..o:
- O seu avião não é este! A sua ficha é para

Recife! ,E este vai para o �ANAMA!
'

Aí o ex.-governador percebeu que fôra vÍti..
ma· de algum complexo, de vez qU€1 não queria ir
para onde anWlciavam.

-

De PANAMÁ já estava farto!l!

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


