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ala 2 de seiemoi-o, lÍJül

FRENTE FRIA: OCIUida/est.nrionária atê 23 h� de
2/9 - PRESSAO ATMOSFÉRICA MÉDIA: 1011.8-
mb. - TEMPERATURA MEDIA: 20.8° C. _ Ul'vO·
DADE RELATIVA MÉDIA; 967.: - NUVENS: sere-
tus-Cumulus/Nimbus/Ncvociro cumutnr/cumurar-

�bUS
em ctssolvencta para Curnulusytransforma

de urectpítacão . 5.5 nuns rcnuvcs esparsas) -

VroSIDADE (CHUVAS) 25 mms: Negativo /12,5
tustavet (noite 2/9)

HUilL;.\� ;.J>; AH.RUDA RAMOS

GERENTE
1
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Assembléia· Pela Mantença Integral Ba�nstituição
:���:�:��������:�;i!fo�� !:�;�!���s:�E

-

P o'--v-n-V·B'n Ce LuI'a ConSI·1 tu--" II o n-n I·se Bahia Bittencourt, Osny de Medeiros Re-
I .

dgis, Olice Caldas, líder do PTB, Ivo Silveira, U' • "líder do Govêrno e Dib Cherem, foi requeri- •

�:�t:����n����e:t���=a�!i�:de:�l,p�e:;� PreSlldenle' J 08-0 Gnull'l- rt No BR A SILguinte despacho telegráfico:
1

• U
:-ii

"Tenho honra levar co- tão, obedecendo o precer- U
nhecíme .. «o v. Exda., eau tuado no Regimente In-

Assembléia Legislativa de- terno da Casa, entrou em Brasileiros, de todos os cantos do país, durante esta semana de apreensão e expec (ativa, mantiveram-se
liberou sessão 1:'Jj{, endr--. discussão desde a data oa à altura de nossas tradições políticas, dando mostras de coesão e amor à pátria comum.

���;l" ��::��:;� ���vs.i!�:� ::�����t��l��dOa�Oi 3�pr�� A voz do Povo levantou-se, uníssona, na defesa da legalidade, preservando a Con stituiçâo e o nosso re-

Naotonal, sentido sem vado. gime democrático, o único que se coaduna com os altos destinos da narâo brasileira.

(����\\i��Çâoi���g�:III��e,n��, Os deputados Antomo As Iorcas que d�s�javpm implantar no Brasil um regime de exceção, substimaram a capacidade e o pa-
t i Assernblnia. reaftrman- Almeida e Dib coerem triotismo do povo 'brasileiro. , • \
(Ir) -u-anquilidade e órdem pronunciaram peças de O Brasil truer liberdade, o Brasil quer progresso e nenhuma força será capaz de desviá-lo do seu cami-

;��o eS��I�I��inc�:��oc�,�I;t�� :}:::,la:xp:l!�:n�o °7��;���-. nho predestinado.
representantes povo brnst- f:,OS conceitos na defesa da O clamor que abalou o Brasil foi uma resposta 3.0S agitadores, aos entreguistas, aos golpistas) aos trai-
����' ;�!i�Ot'):��:n:ess��� ��g::��:��ona�. d�o !���l�� dores.
uúulica legítimo suce-v.or modo o fizeram o líder Jo Força nenhuma deterá o Povo. Nem as armas calarão o vozerio ensurdecedor de

f
UIll Povo patriótico.

Presidente rcnun- ?TB e da UDN, srs. OIj.;'3

Atenciosas aeudncôes Caldas e Sebastião Neves.

.roão Esti-..alet Plres prcsi- Usaram da palavra, taui
dente" bem, os deputados Osny �arta oe PunIa Oel [sle "Marcu

�a História �o HemislériG"
LIGA DA MOCIDADE TRABALHISTA

MANIFESTORegra, Fernando Viegas e

Agostinho Mígnone.O requerimento ein c aes

san� ���ri��, ���I��D�o;�l���:oA�������a,s��ft�1 a�l�
do as palavras c0I111das no manifesto do Diretório Re

eional do PTB, vem, perante O intrépido povo catan

-nense, manifestar 9S seus mais veementes protestos.
contra grupos e autoridades, eomventes com o" "GOL·
PISTAS" que tramam a inversão da ordem legal ou se

ja, contra o cumprimento constitucional da posse do

e-utnente orcsuetro, Dr-, JOÃO GQULART, eleito pela
vontade livre c soberana do povo, à Suprema Magis
trntura do Pais,

VIVAS A LIBERDADE, ,'.OS DIREITOS CONSTI·
TUCIONAIS!

-..

F()RA COM OS TRAIDORES DA PÃTRIA SADIA E

NACIONALISTA!
Carlos Alberto 'Silveira Len.ti

Enfrentar três
grandes fôrças
WASHINGTON, IV (A.P"

_ O Secretário ele Estado

MDNIFESTO
ao POVO

lo �C incluem rundos de
toda" us classes. públicos
e partiCUlares. incluindo
o" de insti:uições bancá

ria,.: internacionais e de
outro,; paises tndustrmtí.

WA�HINQTON, 1.0 u.

P,) - O Secretário <lo Te

f'UUI'O dos E":,ldos Unidos
Douglas Dlllun é de opi ,

1 ião Que a Carta de Purrtn
elel E.�jc ;;erit um marco

de,;tacado na história do

Hcmlsfério ocidcntar pelo
fato de fazer ccnst.n-. "em

tôda sua amplitude, os

prinl'í?iO'; ia ,�l\to-ajuda
::::s,fo.l°e�� :��l��S êa�������
da Améric! L:t�ina"

DlIlon fez essa dcclnra
ção ante a comissão de

Dotação de Fundos do
Senado, oue tem em estu

do o propcsro programa
de ajuda ao ex�erior, Em

bora o Presidente tenha
solicitado primeiro uma

verba de muis fie 3,5 bi.

lhões (lc dólares para o

pro]rama de lIj u<la mili

tar e eccnõmicn, medidus
sub"equentes :omndas pela
Çâmara dos Deputado:; e

Pelo Senado altel'antm
e"sa som,I,

ca de BO oor cento dos
fundos finlllmente dotado!!'
Pelo Congresso para o pro
grama de ajuda no ex'u,
rior se.iam íuve-qídos no"

Estados Unidos c, portanto.
não afetariam de forma
adversa a balança tn-er
nacional de pagamentos
ri lI<1Cão

o Vice-Governaclor do Estado de Santa

Catarina senhor Doutel de Andrade mani

festa, por êste intermédio, ao povo catarinen
se sua solidariedade irrestrita e seu apôio in

transigente em favor da posse do senhor João
Goulart na Presidência da República, corno
única fórmula capaz de manter a integrali
dade da Constituição e o funcionamento da

Democracia.

Tanto na oualidade de Vice-Governador
do Est.ado, como, c principalmente, na de

Presidente do Partido Trabalhista Brasileiro,
Secção de Santa Catarina, o sr_ DouteI de

Andrade reafirma sua posição de luta pela
JieI e obrigatória observância aos princípios
da Constituição, os quais outorgam' ao-sr.
João Goulart, de maneira clara e incontestá�
vcI, a Jegal il1vestidur� no cargo de Presiden�
.te legítimo do país,

O sr. Vice-Governador do Estado en

contra-se em Brasília, por força dos aconte�

cimentos, devendo es'tar em Flol"ianópolis
dentro em breves dias.

l Ae rescent.-u IY..:olV- cuc.
de acôt-do com o novo pz-u,
grama � no presente
"nós conttnuaremns rlesia
cando prí-nordíalman'e a

Compra de serviçcs e mer,

cadorras norte-americano..;
Po rParte dos países que
recebem a ajuda".
DiSse qUe em seu cálcu_

Presidente

José uavumo de SÚ
Isso significaria cue as

IlIlÇÕeS reclpiendárÍfl.� da

ajuda -ertnm de emprega!"
cS 80 po r'::cnto a mais do,
recursos totan neCess<Írios
para o deSellVolvi:r.ento da
AmérIca Lotina.

gunda-Ierra. ao serem íru
cindas as audiências sóbre
as verbas destinadas à ajn
rta durante "ano flseal
.mdouro.
O Fre-id�nte Kennedv

r "diu USS 3.5i5.000,OOO,oo
",ra a assistêncln econó
:"ica ( mPit'nr, Em adi! [1-
'1 Bnta, pF'clil1 ao C ngl'esso
'ma rlctaçüo de verba dc
,;S3 3_300,00'\.000,00 pnra

-

,mIJre�o a longo prazo,
(om din'leiro a SLI' forne
e_do por e.nprCstlmo pela
-!-eSO!l:'o,

O Sccl'et:üio de Estado
!�usk c ...dal'ou ao Congres·
w que os Estados Unidos
b1i�cam C0111 a, sua 'ljuda
(nfrentar �res grandes f6r
([,S: I!) Um desejo de jus
lica e p�ogresso social Que

'�Jonopoliza a aten"lio de
mais dc lima terça parte
ca populacào mundial:
ra) um imperialismo co·

),mnisla decidido a expIo·
nU' o desassossego na::: na

lÕC:; novas, e (3) a fõrça
c.a liberdade,

Secretário

Estudantes Brasileiros Participarão
de Conferência Sôbre a Erlucação

e a Sociedade
llêmica e politica, a edu

",Wão internacional, os

mteresses da religião na

PQucaçâo temporal. a

criança, os pais e o Estado,
ü futt:ro da educação 'pú
I',!ica c uma vbí,;a ao Fe:;·
Uval Shakesperiano cm

Nova York

1:'?olicitou�se .a participa
(':"0 de vários renomados

pedagogos, que talarão na

lunferéncia.

NOVA YORK, 1° IA,P,)
- Treze estudantes bra�

fileira:; e um do Chile, um

lta Costa Rica e outro da
Guatemala foram convida·
dos pcle "Teaci1el's Col

lf.ge" da Universidade de

Columbla a tomar parte
numa confcrêncla sobre a

educação c a sociedade, de
dicada especialmentc a el}:
tudantes estrangeiros.
O p:'ograma incluirá .1is

:;ertações sobrc a educa
('.lo pública nos Estados
Unidos. a sociologia na

·�ducação, a liberdade aca·

O Professor Dr. Artur HarlO1ann

Convidado a Ir Para �ão �aulo
FREIBURG - o Pro

fcs"ol' Dr, Artur Hartmann
de _;onatas p:lra flauta,
oboé e ceBo, Eutre a." SU:ls..

aceitou o ccnvite de diri- cOmposiçõeS pllra orque,"-
gil' os Seminários de Mú- tr"
sica PRO ARTE <!m São
Paulo, Nascido em 1B93 em

Bucareste, de pais ale
maes, Hal'txann, que tam
bêm se distinguiu como
chefe de orque:;tra, orga
nista e COlUposi'or, é con

siderado hoje uma das in
dividualidade" dc maior
relevo no (Iominio �a edu
cação musical na Alema
nha, Artur HartmlBln e�
tudou em Munique e em

Il1U!"o tempo sCcr-etádo
geral da FllarmOllicu de
Dresden Depois da gUt'l'
l'a ensiliou em e,�colas se'
cundiidas e, "p:lt'tir d('
1954, é Vice-Diretor lia
Escola Superior de Ml1�ic'a
âa cidade de Freibur]; .. De
entre as �_uas obl'as didn'
ticas cumpre realcar a

Coletãheu de Exêt'CiciO�
para o Ensino de Musica".
publicada em dois volume�
em 1956. Como conlposi·
·or. Hartmann dedicú,h'(
muito espeei: Imente
música 'de câmara. "ende
autor de 16 quarteto" d€
Cordas e :rios, assim comll

F.m (\c"laraçao
Dillon afirmou

escrita
Lambem ai� ccnhecidus figu·

r" ··Um comentáriO do
tempo", para 0l'QU6tra e

coro feminino e infantit
Nos círculo" musicai,; da
Alemanha Oc.-idental e en·

ante a comiSsão qUe o

govemo do Presidente
Kcnm,jy pt'OJeta que cer.

Ao Povo de Florianópolis e do Brasil
Como Prefeito da Capital de Santa Ca

tarinã, devo aos�lleus concidadãos e patrícios
tamoém uma palavra de fé nos destinos do
Brasil e ele esperança nos rumos patriótic�
das instItuições sôbre as quais const.ruímos a

grandeza do País.
Junto minha solidariedade à atitude fir

me e serena COIU que o Governador Celso
Ramos tem conduzido o Estado nos dias som

brios qu� estamos vivendo, reafirmando, as

sim mÜlha posição de inte!;:ral l"espeito aos

princípios constitucionais que, embora amea

çados, ainda regem c, mercê dos esforcos co�

111uns e ela vigilância democrática, hão ile re

ger, sempre, o caminho vitorioso da Pátria.

Florianópolis, 1 de setembro de 1961

Osvaldo - Machado
PREFEITO MUNICIPAL

Ire os numcrc�os disCipu·

Sete Meses Perigosos
I

Maurício de Medeiros mente galgar os cargos de que, peado não pode go-
vereador, prefeito de São vernar.

tOa Academia B�asileira Paulo, governador do Es' É o desespero dos sofre·

I
de Lct.ras) tado f' Presidente da Re- dores de certa: modalidade

pública, tudo isso numa de doença mental quando
Encontro·me estarrecido rápida sequencia que o le- se vêem contrariados ou

ii .,noe li magnitude dos va ao maIs alto pôsto com impedidos de fazer t\ldO
"conlc::imentos destas úl- 42 anos, quanto a sua egolatria
tmlD.S 72 hora:::;. Se a maneira pela qual lhes dita.

II Afinal, um Presidente da êle sempre exerceu a au· O Brasll estêve, afinal

República, que chegou a toric!ade já lhe revelava durante sete mescs, govcl"
•• ê�se põ;:to cUl'regado por l1Ina imensa superestIma 11ado por um presldente

mais de 6 milhões de vc- ao Eu, dando às suas deci- cujos atos multo sc' as

sões um curáter irrevogâ- �emelham aos de um es

vel, ê evidente que a su- q_uizofrênico·para·nóldt: as

cessão de exitos lhe per· �Jas fugas I.lara isolar-se,
turbou eomple'tamente r.s suas determinações ab

Qualquer possibilidade de bUl'das em todos os cam·

au���r�i�:speitar a Nação
-pos de atividade puJ-'ica, a I

Que ele estivesse querendo �::,o���hU��: c����:·l:S�!
transformar os poderes, revisão que importasse!
que a Constituição lhe deu, em uma nutoeritlen, e, fi-:
em poderes absolutos, dls- l1almente, o seu dcsespêro;
dicionários ou ditatoriais, último, sentindo-se desco·:
Sua renúncia, no mo- 'uerto na sua tendência ao!

menta em que tal,inten- -poder absoluto, sem en'lcão foi denunciada, ê lUIla contrar em ninguém para
confissão explicita de seus �n��!-�es�:s�: 1���o���,��o� I

enorme para a paz social e 1·
para os destinos do

Bra'jsU!
(Transcrito do "Diário

Ca!;iocu", de 27-1)·611

com muito agruuo a noti

ei:1 de o Profe"sor Ha'· ...

Illlann ler sido ecnvidado
a eyercer lII"a atividade
de relevo cn, São PaUlO,

Hospital Miguel Couto, de Ibirama -

Importante Projeto de lei Apresenta
rio Pelo Dep. Pedro Z'mmermann

parlamentar cl:!I'O e Incl

��vzo. 1l��iO�,US(�7;;��I:'u��leca��
internamento dos d�ellte:-;
do n,lnl de Koch, aduziudo
que .. �e concreUZaC1a a mc_

,lida ilHe vinha (lc :;úbtllw
tcr a consideraçuo da Ca_

sa, poderia coueomitl:ime
mente o Gevem" do E�tJ._
do mallaar eoll,.:(ruir U'll

HO:;])ital, parn doen'es co·

muns, (te cêrca de 50 lei_

10lj, Ilaouelc Munic.ip1o ea

tarinense

Em 23 do coneute mês,
lia Sesl<iio da Assembléin
Lef1i"latiVll, o DePutado
Pedro Zimmer Tann apre·tos, o que repl'cscntavn

substancial maioria da

opinião do eleitorado, re

::wncia a ésse põsto porque
!'e sente tolhida nas ex

pansões de sua vontade,
que éle tem COI1liO irredu
tive!.
O caso mel'ece uma anâ

lise plolcológiea de tão es·

tranha personalidade.
Afinal, trata-se de um

homem de orIgem modes

ta, sem nenhum realce na

sua vida profissional de

advogado ou professar, mas
(jue tem quaiquer coisa
dl'ntro de �i que o leva a

seduzir fàcllmente as mul-

�enl(lu impor:anle proíeta
Ile lei, visando a regulari.
l.;',;ÜO ,Ia pai'te de Sana·
tório do Ho,;pltal' Miguel
Coute, (la vlslnha cidade

de Ibirama, Na "U�I arguo

mentação, foi o dinâmico

E' realml::nte lvuv:lve! o

interê":se �Io Deput,lU() Pe_

dro Ziml1lel'mann, em a

bordandV' (Ie fOI'!l1:l obje_
tiva e Sél'h�. um dOlj muis'
crucianles problCnl:ls.

Vários oradores se fizeram ouvjr, na tarde de ontem, na séde da União Catarinen
se,de E§tudantes, num comício em dcfe�a da legalidade, do .regime. As armas apontallas
para eles não conseguiram demove�Ios. O seu amor Ilela pátria, pela legalidade falou
mais il1tO. Associaram-se aos seus irmãos de todo o Brasil. (\0111 os olhos fitos no lábaro

sagrado, que llcllhwna fúrça, interna ou ex terna, haverá cl�· CIL\.ovuJhar, f

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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GILBERTO AMADO
Outras sch'io mais belas,e pcrfelt2':,
Terão mais lindo' rosto, ou formo"ura

Correspondente as classlC,lS receitas
Nas linhas ,na elegáncia, na estat.ura.

Na- socicclade, no salão eleilas
Pela graça do ct<pirlto e da figura
Outras dirão falavras esco:Teita�
Denunciadoras de maior cultum.

Mas nenhuma CU11lillhandQ peia eslrad�
Vendo uma cruz de pau trislonha e pobre
Cobrindo sepultura abandonada

Se ajoelhará ('om uns g'csüls como os t.eus
E· m� din\. nll�l a.r tão g'l'ande e nobre:

1 '_ AjQ�l!aQ..'�:�ambClll c pensa em Deus.

A N 1 V E R � Á;,M lOS - '''':lI ._'"��

FAZEM ô"lOS HOJE

SR. ALDO ROCHA
Assinala a da�a dc hoje ma:s um aniversário natalício

do nosso contClTaneo S!·. Aldo Rocha, dinãmico Diretor
Presidente da Emprcsa de Transportes Coletivos FLORIA
,NOPOLIS e pessoa muito l"elaci:mada na sociedade local.

Ao en,:ejo de sua data natahcia seus inúmeros amigos
e admiradores lhe tributarão &3 mais expressivas manifes

tações de aprêço e estima, ãs q\\ais nos assodamos. formu·
lando-Ihe e a seus familiares o" melhores votos de felici
dades.

F!.:.-..=dl�R. DR. ELPIDIO BARBOSA

Com sati.'tfação re;�l'am05 na efeméride de hoje,
mils' um aniversário do sr. dr. Elpidio Barbosa, pssoa
das mais llusLres neflta capital. Nossas felicidades.

Sr, Rogério S'llvelra
sr, Roberval Silva Filho
sra. Sada B: Reis
sr, Flávio Ferrari

s:·. João Luiz Fenei':�l de Mello
sr. Heitor Francisco do Livramento Steiner
sr. M3nucl Lago
sra. Malvina Duarle da Silva
SI', Arlindo Soares Dantas

srta. Maria Laura Callado
flrta. floris Binnchilli '

SR. '1 SRA, SR. e SR.'\..

/1il1ôlito C. MenezesAlcjbiade.� V. Silveira

Sonora

Sociais

_ hOJe id�d�'I�o�:��'I����CCi�i:��(� ���\:ji� :�I�:�t��aC!���l��:emd: '�;����t ��m�c;���.
• deseja a Maríu Fernanda, o" melhôres Mandarino. ,
_ VOI{lS de fClIci�a<:õ��� (_. 1 .-) o (____;. ,
_ O .r. Ribeiro Martins, Chefe de s:I�Ita �,,�:�r�� �(:I� I!e;l:gCr��I��:'t�so:!�'
_ Rehlções públic.as da F;ibrica 'Sangú, pelo tem, também 'foi transferido, •
, ���v�o i:�:g�:tlll�1�';��� �:J; �e��� e:�:�U;di� 10 A "bO�tiOI:(,�' (Jan� M�das, apre.'
, fe,:t:t para e�côlha de "Mbs Eleg1ln'e senta em sua vitrine as Uji.::llU, novirla,_
, :�n;(�. da Cidade' deverá ser no próximo des para, as ctexantes da cidade. ..

.

, .-) o (-. 11 Já eS;á d� ��greH;o de sua Vi9.'�
• Circulou em noS�a cidade o coIq- gem ao Rio. a senhorinha Martcha Daux._
, �;:\�ã�O�:il!:. da cidade ele Itaja! sr. se- :�:��eC���l(;�� Clube SorOlltimista emi
t .-) o (--. ,-) t} (-. •
• 4 Um moço milito conhecido na ��o·

ciedi'oj(:. vi"jou pam Blumelluu cs:/:;ci • fi", men.c para UsS'n3.r do:lllOlelltO,;, no \ � <1

íl t lór de milhões,

! ' se"ú ,,;-;;-�: :--;;;;,,"''o .Mo; o

ti • escritório do Dr: Renato a lmr.,!, quc e.�-

• tá !lendo íonta'o no Edificio 'SlirAn\,ê·

•
rica".

•
,-)0(-,

CASA vende·se
JOINVILLE - S. Catarina

ÚR,\�DI� CONCURSO'

Participam aos parcnt.es c

pessoas de suas i'elaçõcs \1

contrato de casamento de
seu filho LUIZ com a �('

nhorita TEREZINHA C,

MEN�ZES

YOI PILA
�:��:��)��1 s��s I�:�:��:� � __._"'!!!I.11
contmto de casamen�e de
l>ua filha TEREZINHA com

o Dr. LUIZ C. SILVEIRA
DE SOUZA.

UMA PROMOÇAQ aos· ..

DELICIOSOS CHICLES DE BOl"

Pntc··PoNG

de SO!l:;a l'IN-POSG

Si\() Paulo, 27 ele i1gôsto
de �961.

Uma a rua Altamiro
Guimarães, za eSQuüm
Germano Wendhausen.
Tratar na mesma ou

pelo telefone'3067,

LUIZ' TEREnNHA A T EN ç A'O
n o i v \) s .[ \JST.F:ll·;;!E, LAQlJEIA-SE ENGltAD(I.·SE i: ENVER-'

�Q:J.,aeerda-Coutin.ho, n.O 1- R.ua Osw:aldo_GruZ;'n.9 453 ,NTZA�E MOVEIS. M!.:'::Cnms INFO'RM:t.Ç�ES nUA cnN-
Florianópolis, 2918(61.

'

.• < 5-9',61 SELHEIRO 'MAFRA, 164 FUNDOS.
'.. ,�,. F."

•..•�).:i..fMI';';\��,,:�;a,·'·:;;jà,�O)\'�i'll··"W�Ií·''liliWiC'ltli...ri·'/."
!' ..-";.'

.: '.,' ...

Pai5agem
aR IVALDO DOS SANTOS

AJUDA A OFEBSIVA cmrrRA O
CÂNCER

NA PONTA DA AGULHA
L.P. PZ - 9.001: PERONSSAO EM FES1)A.

(Os SlIxsambistas Brasileiros)

te d� �������t�.d�;�:a�tf\� b:;I��n�S�e�����I�á :!���:s p:��
Iabrtcam discos para lazer da enorme massa de ectecíona

dores, e o tntútto de uma gruvadcra em oferecer bom pro
duto ao discófilo já valoriza o êX!,to da apresentação
futura.

Assim a Plazn, cuja idéia em juntei- bons momentos
de samba com. a classe de' músicos conhecidíssimos, veio a

ser recompensada quando renccu no mercado o as 1/3 rpm.
ora focalizado, pela qualidade na escolha da seleção mu

sical como na reunião de exímios solistas.
E desde "rtco-rtcc No Fubá" atê .os acordes d�inlti·

vos de "Santa Lucia", um conjunto orquestral composto
de bons tnstrumentrstas nos da uma ínfalivel audição de

nosso caracteristico ritmo, Em todo seu explendor ête apa
rece no franco brasileiro "Samba Fantástico". E no Jmcr.

tal "Aquarela Do Bra;;Il" os rtcmtstas dão as primeiras
pinceladas, deixando o ouvinte a conjeturar que o quadre
deveras vai ser bem adornado.

Nas alienígenas composições inseridas em cinco rat

xas, a troca ritmica não afeta ce todp a beleza das melo
dias e os arranjos são convidativos, principalmente em

"S�'1ta Luda".
Os Saxsamhistas (Zé

....

Bodeg-a, Lourival de Souza, Jal·
me AI':lújo, �et,jll!Jo e Aderhal Moreira), bom socundados
c ('1)"11 eI",�t"r!llr !")I)I' Cópia, J(né Mf!1l"7,CS, lT�ltOr (los ;pra
:;:rl('j;;, :vrfl.nool AI';Ú,lf! c Olltro,<; nf',"l'adaln 11m !lida a Hnll�, (!

fi. m:mcira 110m que Interpretam é oonvlte que não SC' des·

pr07.:1 Dara umn dança,
Ei.� um longa-duração para um aprendizado de 29

minutos c UI scgundps de ,�llmbn, CQm frl-gideirn, tnbho·
rim, trEmgulo, cuica, surdo, agogô, pandeiro, trombone
c hateria, volume da série Sup(,l"�AudIO, que scrá lançada
na Europa e Estados Unidos da Amédca do Norte.

Capa em bossa nova coqJ. bolinhas coloridas e meias

110las (arte moderlla?l, idealizada por Joselito.
Na contra-capa relaçâo da� músicas comI tem,pc de

d'lraçãq e chamada para um L.P. anteriormente gravado
pelo conjunto; texto assinado por Henrique Gandelman.
LADO A: Tico-Tico no Fubá (Zequlnha de Abreu), Sam-

ba Fantástico (Zézinhl., Leônldas Autuari -e

Jean Manzon), Aquarela do Brasil (Ari Bar·

rOZO), Voando Para o Rio (G. K"ahn, E. ElIscu
e Vincent Youmatls), Olhos Ne!"ros (Domínio
Publico) e Caminho Sul Americano (AI Du-
blin e J. Mac Hugh).
Na Baixa do Sapeito (Arl Banoso), A Felici
dad;õ (Antô�lo Carlos Jobim e Vinicius de Mo·

raes), Carioca (G Kahn, E. Elisctl e Vincent

Youmans), Não \r:enho Lágrimas (Max JBu·
lhões e Milton de Cllvcll'll), Copacabana (João
de :Barro· c Alberto Rlbclro) e Santa Lucia
(Dominio Público).

LADO B:

ROTEIRO

1 - Waldir Azevedo, à
frente de seu conjunto esla
novamente !!lO rnercado com
km 78 dpm.: "MQer,io Ca-

Dr. Walmor Zomcr
\i�r�iil

- F 4..�TO Sl;lf DO� pela
mé�c::!o 'P,iC:J'profilatko

ConsuttÓ:.-io: Rua João Pin
to n. 10 - d:.s 16jvU 'às
ltl,OO horas. Atende com
horas n:.arcajas. '1'elefot..e
30Z5 - Resld:3ncla: Rua
Genp.ral Bltte�·t 11. 1(11
A RAINHA DAS BICICLE

TAS, fllem de tlm con"ipl:.-
to se;:."iço de reformas,
pinturas, concertos, soldas,
conta também agora com
um perfeito serviço de
V�LCANIZAÇAO de pneus

fé", :-tlmba de M:mzo � :'_'\
Tuba Do VO'l'; '. bal�Fv'('a
do (IQ próprio �o';€ta. Di.iC"J

da ("'mMnenta',

2 - A AudJo-Fldc!ity l:;.n
çou "Tropical CrUise", cC'm

a espetacular Or'luestrn l:'cl
Prado de Pedro Glil"cia,
num cruzeiro nmsicnl pc:!o:=,
trópicos, ao som do Cario

nhoso", "Noite E Di,,-", ,,�
dios'" "Marlqulta L:nda".
."lÇ[W 'Garrafas Em Sam
"Cumaná' e outl'a� melo
dias inspiradas ne3':3, I'e

g,Ião dO' pla.neta.
3 -,·t:úo.:arlas Filbc., artls

ia pnpular das ruas :lo Riu
�!e ,'\(O(-"r0 e \.:"'..:: -: :�t"r, �oI' de>
ll1(,!:'k,,� ('m garrafa" 'tCh1
no feu ;)ri!�ciro l��,ga-du·

--�-----

Usina de BeneficialUello de laiIe
AVISO

ua'' uura setecãc c:'e doze
mustcns do nosso cnnc eo

ne roo U alagoano UÜCI,ll\
sua carreira artísuca em

circos nos Estados do N�t:te
do pais, -onde além de -tcar
.garraf'ns era traocaeta e

bilheteira nos espetáculos
circenses. O mícrossutco
Mocambo está integrado
dos seguintes sambas- "Ci
.dade Maravilhosa", 'aemoa .

Do Orfeu', "Brfgas Nunca

Mais", "Agora Ê 1Ü�r.Z8':'
fOntem E ,Hoje', "T&O.,o
Teco x.c 2", 'toerrarea Em
gamba", ''Fieo Tlco No 'Fu

uá', "Moc.lnho Bilnlb". 'Rio
Sempre ruo', "Alguém Me
Disse" e "Branca "Nóo Bota

Banca".
4 - Tony Dallara depols

de lançadas suas gravações
de "AI Di Lá" e 'La Novirl',
surge aos aprectadores de
suas Interpretações em um

12 polegadas.
, 5 - Reunln<lo Jar.",'1ão e

as seis escolas eampeus do
Carnaval ce 1001" )1", Gua.·
!-.abara, a Cont:m'nt"lt �pre
senta o L.D, "ne<:fll� ie
Cnmpf'íi.s" .. Sr1ll1ha ,mÍf'·ntl
co o� morro ('om rJIl seus

mais r(la�?o divll1gr,('lc,rf>s e

tt{ltlnldof'!s, O� di",:ÓfIlos
n5.o fle,arão nl\wiO),., nesta.
f'dlr,fl"J Contln{"'f�tal j)nls a

músIca popular do "Fra:<;lI
;!anha outro rer>tellcr.lantc
::través êste 33 1/3 ·rpm. O
j!rande e bom enntC'r Jame
Ião r.,lão ao lhdo tias Esco
las dt"! Samba Estaçie IP:;
mcira ele Mangu('ir:l, Aca'
dêmi�os do ·sal�?I:.l, UnI
do.. de C'1.huçu. Tupy de
Braz de P: .. a, Imperatriz
LeopoldinF!11Se ,) Unlã,) da
Ilha do Gm-'ernad0r.

6 - Elm nHl.ls un: "13 rpm ..

e endereçac'l esp('r;!OlJmente
à iuv(ontude, Geo��r: Freed
man reaparece cantando
"Insp;racã:l" e 'Alguém
'Igual A VOr.:I�",

7 - "Slxteen .Gulws ,eH
Sugar" <:! 'WJren I i{'I\pw',
musIcas do (omum de .Bt;jnn
!"•..vlar..d, ,hã ,J)OUCO lan�ndo,
.� mocidade deve apreciar.

a _ Pal'R a CO'1tmun�al ;)
Trio Tallsm.1 gra.ve"1 'As E�·
condif!as' e 'Prece D� Amo,'
A primeira é um bolf'ro de
Luiz Araque versã� :;te 'He'
lia de Araújo, e fi ,;e'�un.da
uma guarãma de .MaX"illlino
Pariz::e e Jod S:t:lt;):;.

ADVOGADa
Dr. Can:ídio do

Àmal'al e SilYll
Ma»lstrado aposantadp.
Advooacia em Geral

):,sc. e Res.: Rua .Sa\do:�ha
M;arinho, 2 - apt.o ,301
(esquina Joá,_o Pinto)

A Direcão da Usina de Beneficiamento
de Leite desia Capital, torna públiGo que' fica
sem efeito o Edita] de 3 de agôsto hoje findo,
GJue chamav.a concorrente ao fornecimento
de leite à população de Florianópolis.

/

O assllnb vai ser reexaminado pelo
Conselho Superi.Jr da Autarquia, após o que
serão tomapm, as prov.idências convenientes.

Ficam, assim, os srs. Concorrentc� avi
sados desta decisão e certos ele que, em outra

oportunidade, terão 'amplo conhecimento de \
novo edital, se fôr o caso.

Florianópolis, 31 de agôsto de 1961.
Dr. João Demaria Ca:vallâ

DIRETOR
... _ ............._ ......._.... ,. ......_

NECESSITO ALUGAR UMA PEQUENA SALETA
NO CENTRO 0-\ CIDADE,

Favor e"crever para "INDOPE", na .redação desta
folha, dando cletídhes,
�--,------,-�--_.

Renê Pires Machado e M.íIfa
Gomes Machado

Participam aos parentes c pessóas de suas relações, o
nllscimpnto de sua filhinha Luciana Cristina ocoJlrido dia
13 na Casa de Saúde e Maternidade São Sebasblão.

1---- ------·---1
I DUNl..,OP \
I Os pne"iS DUNLOP oferecttm quaUc"de.e !!esbt.êJlQln.. I

_'I, ��1.;H� D�S �CI��,E_:AS__� �a,�o�,:���:::�..J.

OS"ALDO MELO
HA CENTO E C1NCOENTA ANOS ..

_ Já exporta
mos "aJ1;mai:;" .. e "inseto,;" �,ara o MuseU da Cor e. \ia
ISSO como novidade, e'mIJom �assados cento e cincocnta
anos.

A Pr'Jv!s;lo dc ::! de Dezemhro de Hill, dá· nos conta 1 ilOL,\ DE F��Ot, _

<Iessa valiosa contribuição e bel:1 assim. dos excessivos es- ..
Arlindo Maraues da SUV;,I

�l���:�S !t;lyidos c lllanife:>tacios por parte do Conde ele
_ P!'U,.m Rodrigo Cha.�sill,
18 _ NESTA _ Jardim

A Provedoria ela Ilha, fica\'a autorizada a comprar (S. P'lulO\.
"os. generos pr�ci!;os para o:; _preparativos dos animais � 1 BOI,'\ Do;; I�U'fEBOL_

lIl"e�:r�u:n��;:.:��I�':� l���::l���b��h�\l:�iu :�O�ll����e·�:l_ José Luiz Calou - R. Sal·

teus Cardoso Caldeira, Havia, porém, Ullla ordeln .-;ever:t :d�:�1��.�fi,_16L;a NESTA
�l�;:�.f;���:i�O; - "[1 dea��ls�:' (�I:�d;l��e:s:,��Vit��.rl�;��e;�; '1 SOL,\ DE VOLLEY _

parte da Essa nota deveria ter feito mui aos SerE!,iu Marlll Del Nero -

nervos dox IIwn;.bl·Ol:i da ComiSl:i:1o. pois, além do espinho20
AI. Gabriel Monteiro da

('ncar!�:-o ninda 111e:; pe!;�va a dura e quase v�X'alól'ià 01'- ,f'il':a, 63 � NESTA I
de,,]l d{' "S" cvitar dCl:'PQt4S sitj:hN:f1uas e;qualsquer ubu� 1. nOL;, �.E VpL�EY -

S0::;·',.. I J"sc Henric:ue Oliveira Me-

A "Provi,;fio" a que aludo, J;lla, em (Uülllais e inséto[: lo - R, Plinio Camargo,
Não atino com o quid da disUnção, pois que, os insétos, 143 - NESTA _ Penha.

,

I"ão tambem anilllal.�, havendo, apenas, a diferença no ta- I PAH DE PATINS -

manho, que existe, naturalmente, entre uma borboleta e Roselu'lrie Duart Ott -

um ... elefante, Ambos. porem, são animais, dentro da ..o\v. Pro.á"io Alves, 1645 -

ordem zoologica de suas classificações. Seja como fôr. O PORTO ALEGRE.

que interessa, para registro histórico é saber, qqe a nossa 1 JOGO DE CA�ET,\S -

ilha já contribuiu elU grande e,:cala, para enriquecer o NelSOn Chial'oni R. Gui-
·'Museu da Côrte". Ihrnúe Maw, 140 � NES�

Pam uma crônica, cheirando a pô dos arquivos e qua· TA _ Bairro Luz.
se insulsa, vale o motivo. Não ha muito, foram reconsti· 1 TREM ELÉTRICO-
tuidos alguns ossarlos, esquelet.os de animais, no MUl"eu, Nel!';on Langer _ Av.
cuja procedência ja se ignura.. provavelmente, ande João Gualberto, 1147 _

por 1:i, jâ, mai.� que secular, U\l: prisioneiro das matas da CURITIBA. l.�iplvmad., Pel'1. Faculdad6

noss�a��;�a,·aiog'd'OO��I�l�"�to,�.�e,�,i�Oc·ondo d' Ag";�a-. do CO".-
] MAQUINA FOTOGRA· Nacõf"j1'al de Medidna da

.. " ...... ..... . l�lCA - João Vales Gr,mes univers'idade do 9rasi!
selhG de Estado, ele. Faço saber, a vós, João Prestes Bar-

_ Rua C.l n. 12 _ Parque Ex-il,terno por c')neurS(l da
reto da Fontoura, Provedor Real da Fazenda Real da Ilha Ma. Luiza _ Vila Carrão M[\.tt:tnidade·Esc,Jla. (Scrv!.
de Sant.a Cntnrin:l, _que havendo. representad.o por este

_ NESTA. 1.;0 (lU l�ror. OetaVI() nu'

·

Real Mu.<:� desta C�l'te,. a llec�S!,;I.dade se SUpl"ll" por f',.ssa) 1 RELOGIO DE PULSO l,!·!t�ues LIma), Ex Interllv

;1�:�e��:���P:;s��I��.��e'�l���:�:Sli���.�e ;ep�������fi�� e��:__ Ca!'lQs Molotti _ R QO �ervlço ete Clrurglfo UI)

animais c in�rtos que devem se: remetidos ao dito Museu: �,ln7;�d� ��::lIlOIlI����a� ��i��'��lr�\�,é�i;�;'d:°:O��
��sV��a�I�����, d�u�uf:��i�eO aS���'i������'e����o;�:t:����s��:� NESTA, pl�al oe Ca'.'1dade e a8

doso Caldciru, qando de tudO) .parte pela Mesa do Real
1 B'rCICLI�T:\,":_ Evaldo' Mate"n1dane Dr. CarlOS

Erario, e tendo (, mulor cuid,lIdo de evitur despeza:s super-
Frederico Derks - R Si-

t;orrt: ...

fil/as. e qlwüq/wr (lbusos, que 1l0ssão tel' lugar por esta ti 'Ja Serra, 2B N�TA �����!s -DE�;:,-::�g::
C01lli,�.�cio.' - Tueuruvi

E a:;sll1l, 4,1'-".;$ e iIUétO.�, la!vpz, macacos e �liusqUi_ ] KART - Marcos
tO!; ell\ mistura \'Otll .s morct:<>;os lá "e fOl:am como legiti- �\'ruhlha1.I�\·n - R. Mar·
ma cllllll'ibuh:f1o caturi1/cta Jara enriquecerem o Museu que" de Olilllla, 869 -

ela Corte t: dlll' {\ue ra'<�l '1.<lS "oologos daquele século.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



toda 'um maravilhoSi@ 'es+oq�e
de roupas das mais famosas. co",fecçõeg
nacions-is n·GS me.lhores· � rna!a

reputados +ecidoe como:

TROPICA!S
CAMBRAIA.�
CASE'MfRAS

GABARDINEg
LlNHO�
RAYON

- .

f as �ondlçõe6 de FllIlJemenfo
, V. eseolhed /!! que me/lia!' lhe elJ�ade !

1 • 15 Quaves mensalidades
2 • 8 pagamento,. pelo preço de à vida
,3 • 10% de desconto; Pagamento 1'\0 "to

Ministério das Relações Exteriores
Instituto Rio-Branco

(urso de Preparação à -Carreira
de Diplomilta

Conse'lhos de Beleza
Mas O que e preciso fia

nentac é que essas pl(l('n.�
brancas que aparecem nos

mucosas lambem e ímctrt

mente apresentam compli-

Dr. Pires
Quaisquer das membra

nas que revestem as cavt
dades do ccrpo humano es

tão sujeitas a que nelas a

TJareçam placas brancas e

que são chamadas em clen
da de leucoplasia.
A mucosa da boca, e tere

quente.
A causa pode resultar de

diversos. fatores, gerais ou

.ocaís. Na maioria dos ca

sos a t:iflJis tem papel pre
ponderante. Entre os fato

res locais o fumo ocupa o

primeiro lugar. Depois vó-n

as lesões dentarias. as den-

êcbem-se abertas, até 7 de
novembro próximo. as ins

cncões para o Exame de

Seleção Prévia que prece
elerá ao. Exame vestibular

para o Curso de Preparação
à Carreira de Diplomata,
que Q; Instituto Rio- Bran

co promoverá, excepcional
mente, em fevereiro próxt-

te o slmples preenchimento"
de uma ficha, que pode ser

soltcttada e. posteriormente
apresentada ou remetida I

pelo correio à Secretaria do
Instituto. A documentacão
serâ exIgida apenas quan
C� da lnscj-ícâu- no Exame
Vestibular propriamente di
to. 11:ste será realizado 110

RIo de Janeiro em daf.a a

ser fixada ulteriormente.

Quaisquer Informações e

programas poderão ser so

ncttados diretamente ao

Instituto Rio-Branco, no

Ministério das Relações Ex

terrores. Av. Ma rechal Flo
riano, 196. Rio de Janeiro.

RIo de Janeiro, em 4
de agôsto de 1951.

PRIMElRO FESl'lVAL DE PlAtlO DE STA. CATARINA
A Sociedade carros Gomes de mo

mennu, apre�elltara possiVelmente no

próximo dia vinte e trê!.' o Baile das De

butarites daquela Cidade.

O Grêmio Formandos da E. "São

Marcos", esta em preparativos para a

escõlha da Rainha da Escola Técnica de

Comércio São Marcos de 1961 .•

.-) o f-.
Hoje. na Sociedade Guarani de rte

jai, serão apresentadas as eandídn'es ao

titulo de Rainha dos Bancámos. O cro

nista Sebastião Re�s, oue é bancário, fa
rá a apresen'ação das mesmas.

.-)0(-.

'A Partir desta data estão aber.1as as

inscrições "para Os candidatos e canrüda
tas �o 1.0 Fes�lval de Plano de Santa
Catarina, a ser- reaneado no 'I'cajro Al
varo de Carvalho. O Concurso será com
músiCas populares e clássicas. escolhidas
pelos prõprlbS pratlctpan-eg

.-)0(-.
Den:ro rle .pouccs rlia;l teremos no

Qurrênrla Pnlnce Hotel. a Expo.�lção In
ternacional de Cartões Postais.

.-)0(-.

tanto. e sobretudo a da lin � acuras postiças. o abuso
gua e a dos lábios é que do erccol e de certos ali-
são as mais atingidas. mentes condimentados, en-

Na lingua as lesões atln fim, quaisquer meios "o!10
,,:: .-)0(-.

A Festa da Prtmavera do Lira T. C ..

está .rr nrenda para o próximo (lia 23, com
a apresentação do grande conjunto ih�
Norberto Balçlauf.

.-)0(-.

Graeia Regina Assis, esta ClrculannQ
bem acompanhada.

.�)f)(-.
Hoje, na Fiambrcria Ketzer. prosxe

gulrá a venda das �obremc:-lnS, em bene_1
.ficto da Campanha N. do cünécr. A Si"

Dr. Percy (Virglnia) Borba, está em

atividalles na .mesmn.
._)0(_.

vatcrtsc �IIR Personnllrlndr - Um

bom livro de Dnvld Harold Flnk.
,-)0(-,

'

possam promover irritação
da mUCO.!1a.

Em relação ao tratamen
lo é necessário evitar o

fumo. corrigir os defeitos
existentes nos dentes ou

em aparelhos proteticos,
não usar dentifrícios irri
tantes e por de lado ali

mentos conhecidos como es

tlmulantes oú excitantes
I aICOOi, temperos fortes,
etc.j .

Bochechar após as reret

cões e ao deitar com 10'
cõos fracamente alcalinas.

gem principalmente as par
tes laterais do dorso, os

bordos ou o meio do orgão,
enquanto que nos Jábíos a

!eucop!asia é vista com

mais frequência na sua ia
te posterior. no bordo livre

ou nas comtssúras. Na re

ce interna das bochechas

há uma forma conhecida

como "placa dos fumantes"

e que se apresenta sob o

feitio triangular e nos dois
lados, símeti-lcamente .

.

As placas leucoplaslcas
se apresentam sob a cor no

geral de madreperola e do
tamanho e forma o mais

variado pessí vel. As vezes

não chegam a tem um cen
tímetro de dimensão en

quanto que noutras ocasi
ões podem n ttngír toda a

lmgua, pai" exemplo.
A evolução também não

tem regra fixa. Em alguns

�a���t�o�raq��:�:ã�lcéa ·l:���
cíonar-ía ou mesmo dimi
nue e desaparece (pelo

O Exame de setcçêo Pré

via para o referido Exame

Vestibular j-eaüzar-se-à no

dia j fi de dezembro, à mes

ma hora. nas cidades de

Belém, Brasília, Recife, Sal
vndor, Rio de .renetro. Be
lo Horizonte, São Paulo e

Pôrto Alegre.
A Inscriç:kJ Inz-se median

merecer � utcncão do me

aleo, logo que apareçam.
Nola: _ Os nossos Iet

SAYONARA �m RI-FII.,

() melhor ambiente cem ., ="Iel1:or música.
IU}A tOMl P!�J'T'I") - ""'�RnE:O 1)0 H07EL ROYALo Dr. Anilo Zen o Pe�ry, Dep. Baía

Bijteneour-t e Sr. f'lIulo Bauer, lia eocre- =-��-== �_��

rtnde de rtnjnt, ncon'('ccram no Lux

BO-I.tel, com um "bato-papo", regado à gua-
raná. I

.-)Q(-. :
Glicia 0.' Castro, fino oruamenjo da

.

_

sociedade de Imbí iuba, está na lista das
Treze Senhoritas Mais Elegalltes de San-

. .,:

ta Catarina. de 1961.

.-)0(_.
O.Qr. saíres Di Mat�os. possui uma

das treze gravatas mais bonitas da Ci
rladp"- a mesma é Italiana .

.-)0(-.
A noiva Ana Terezinha Lins, está em

Igrandes preparativos com o seu enxoval

para o casamento oue acontecerá no pró
stmo mês de deZembro

.-)0 (_:__.
No próximo dia vinte e quatro, o Li

ra T. C., elegerá o seu nova Presidente.
.-)0(-.

Logo que terminar o "barulho" e a

situação ficar tctatmeuie normalizada,
Irei à Porto Alégre, para convidar Miss
Brasil, Vera Mal1a Brauner de Menezes,
para partlcipur na des!lle dos II Jogos
Abertoil de Santa. Catarina,
m.a:sca:cto fJPo.!-'l.l,tnamen�e.

�.-)o(-.

DR. LUI2: E. ROCRÁ FREIRE
'I'

.:! DEPÓSIIO AMPLO

,ara alugar
necessita

C1RVRGI./LO DENTrSTA
AD:rLTOS E C'RIANÇ_"'S

I"'artlclpa a seus clientes e amigos J. Installlç5.t.
seu novo cvnsultórlo equlpado com motor oe arvn rota'
,. outros mentorementce técnicos.

hua FellPt' Scb.midt, 34 _ 10 9"''l.a'' _ �/:\

VENDE-H
As casas sitas às ruas 'riredcntcs, 21 e Joãr Pin

21, 23 e Conselheiro Mafra, 9
Tratar à rua Felipe Schmidt, 42-A,

1.0 anda�, - Fone 30 .,

. barraquinhas ('e quentão. em

de agôsto .. _ de 26 do COlTf'l1tC a ;j de
temhro. Bebidas, galinha, assadas, bin
com prendas, músicas, 2tC., et�" em S
dos LimÕts, pró Matriz Nossa Sra. da
Viagem, às 19,30 hs._
1-- - - - - - - - - -- --

I DUNLOP. o pneu que vale pai 2.
, RAINHA :c.AS BICICLETAS - RlI( .

f-- ,...,,-"="'-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



(i.
i í
,i '. Moviftlento da Tesouraria,

S"ldo do dia. 20 (em ceíxar ,Cr$ 6.597.907,70
�JMENTOS

�elta Orçamentária
..$.rttcada-,ção

'

De�ps1tante de dInheiro

nuicipal de lorianõpulls
fAZfNDA

em 22 de Abril de 1961

PAGAMENTOS

28.973,.;i1}..
3.628,90

Despêsa Orçamentária
Administração Geral I 13.000,00
Educação Pública 2.200,00
Encargos Diversos 19.458,40
Credo Esp. Dec. 125 2.500,00
Restos a Pagar 9.130,00
Balanço .... 6.584.221,80

Cr$ 6.630 510,20 �

DISClUMINAÇAO DOS SALDOS
Cr$ 6.630.510,20

Na Tesollfltria 6.584.221,80
.Jõ:l%l Ban®� 5.506.622,30

Cr$ 12.090.844,10
Prefeitura do Município de 'Florianópolis, em 22 de Abril de 1961.

Movimento da Tesouraria,
Saído -do día 22' (em. caixa) Cr$ 6.584.221,80

RECEBIMENTOS
Receita Orçamentária

"'rre�adação 18,3.633,90
D:e�3Itantê de dinheiro 6.094,20
coitt:â �e DePósIto 1.783.873,50

em 24 de Abril-de 1961

PAGAl\llENTOS

�.. ,

Despêsa Orça.mentária
Administração Geral

Educação Pública

Encargos Divel'sos
Credo Esp. Dec, 125

Restos a Pagar
Fundos DisPoníveis
Balanço

1.400,00
42.200,00
6.733130
10500,00
102".141.50

1.783.873,50
6.610.975,10

Cr$ 8.557.823,40
DISCRIMINAÇÃO DOS SALDoS

crs 8.557.823,40

N"�4-:aria. 6.610.:'75.10

�;�.. 7.29Q.4'95,80

Cr$ 13.901.470,90
Prefeitura do Município de Florianópolis, em 24 de Abril de 1961.

. Mov1men to .da Tesouraria.
Saldo :do dia 2� (em ealxa) Cr$ 6.610.975,10

RECBBIMENTOS
i RecêIta 'Orçamentária

.rre�ada:ção 320.766,40

��rilt.a.r!te Qe <lInheiro 9.156,00

em 25 de Abril de 1961

PAGAMENT0S

Despésa Orçam.entária
Athninistração Geral 52.898.00
Educação Pública 6.200,00
Saude Publica 74.838,10
Serviços IndustrIais 1.800,00
Divida Ativa 800,00
Servo de Utilidade Pública . 28.349,00
Encargos Diversos 15.290,00
Restos a Pagar 20.969.00
neposítante de drnhetro 4400,00
Balanço 6.735.353,40

Na. Tesouraria .

Em' Bancos.

Cr$ 6.940.897.50 ....

DtSCRL\IIINAÇAO DOS SALDOS
6.735.353,40
7.29J.495.80

.

t Prefeitura �o Mumc'pío "te
'. .. �', ,

i'''"l' "-i·,Movimento da 'resourana

Saldo,{io dia:j25 (em caixa) Cr$ 6.735.353,40
,_.

,
,REcEBIMENTOS

L: R,e,ce1ta Orçamentária
Árrê{::�çia�o :. 237.641.90
DeP9.s1taÍl�e de dtnueírc 6.093,05

MoVl:twp.tó de.Fundos 220.125,00

crs 6.940.897,50

CrS 14.025.849,20
Florianópolis, em 25 de Abril de 1961 .

,

em 26 de Abril de 1961

PACi"P..MENTOS

Despêsa OrçlLmentária
Administração Geral 29.433,50
Exação e FI:;c. Financeira 4.230.10
Serviços Industriais 1.800,00
ElJcar,gos Diversos 10.166,40
Credo Esp. Dec 125 2.500,00
Res·.cs a Pagur 61. 346,!Y.l
Conta de Depósito 220.125.30
Receita Orçnmentárla
Balanço 6.868.529,10

N1 '-fesoúxaria .

Em &nws .

o-s 7.199.213,80
DISCRIMINAÇÃO DOS SALDOS

6.868.529,10
7.070.370,80

o-s 7.199.213,80

Cr$ 13.938.899,90
Prefeitura do Municipio de Florianópolis, em 26 de Abril de 1961.

Movimento oa Tesourl.'!.ria. em 27 de Abril de 1961

Saldo do dia 26i(e:ncaixa) Cr$ 6 868.529,10
ROOEBIMENTOS

.

.
PAGAMENTOS

} Receita Orçamt;:ntárh
Árrecadação 390.629,20
Depe.sltallte de dInheiro 4.627.80

Mb�frnehto de Fu�dos 265.950,00

Despêsa Orça,IDentária
Exação e Fisc. Financeira

Educação Pública

SaÚde Pública
Serv .. de Utilidade Pública

,

2.200,00
20.800.00
3.000,00

27,89!),00
7.510,00
3.000,00

126.389.30
281.983,00

7.056.954,80

Encargos Diversos
Credo Esp. Dec. 125

Restos a Pagar
Cou·a d� depósito
Balanço

?!ia -tesouraria.
Em �DCOS ....

Cr.' 7.529.736,10
DISCR.lMINAÇÃO DOS SALDOS

CrS 7.529.736,10

Prefeitura do Municfpio de

Movimento da Tesour�'.1':a.
Saldo do dia 27 (em caixa) Cr$ 7.056.954,80

RECEBIMENTOS
Receita Orçamentária

Arrecadação 677.076,80
Depositante de dinheiro 11.322,10
MovItnento de Fundos 1.080.500,00

DA
Movimento da 'resourarta

Saldo do dia 28 (em caixa) Cr$ 8.529.681,ío
RECEBIMENTOS

.

Receita orçamentãna
Arrecadação 159.764,60
Depositante de dinheiro 2.947,60

em 29 de Abril de 1961

PAGAMENTOS

Despesa Orçamentária
Administração Geral 7.100.00

Exação e Fisc. Financeira 4.900,00
Educação Pública 4.000,00
Serviços Industriais 14,600,00
Encargos Diversos 32.100,00
Credo Esp. DeC. 125 3.000,00
Restos a Pagar. 'J2.200,w
Depositante de dinheiro 24.744.30

.
Balanço ,.,. 8,589.74!),00

Na Tesuuraria .

Em Bancos

crs 8.692.393,30
DISCRIMINAÇÃO DOS SALDOS

8.':;89.749,00

5.723.920,80

Movimento dI! 'resouran»
Saldo do dia 29 lem éaixa) Cr$ 8.589.749,00

RECEBIMENTOS
Receita Orçamentária

ArrecHrlação 401.601,10
Depositante de dinheiro 4.477.60

ors 8.692.393,30

I J Cr(3 14.313.669,80
Florianópolis, em 29 de Abril de 1961.

em 2 de Muio de 1961

PAGAMENTOS

Despesa Orça:t:entária
Admini::;'.I·ação Geral 9.000.00

Educação Pública 21.078.00
Servo de Utilidade PubJ1ca 31.362.00

EnclU·,gús Diversos
Credo Esp. Dec. 125

Restos a Pagar
Balanço

17.682,00
2.000,0;)
9.420,00

8.905.285,70

Na Tesoura':ia
Em Bancos ..

C1' $6.995.827.70
DISCRIMINAÇÁO DOS SALDOS

8.905.285.70
5.723.920.80

cr $8.995.827,70

Chefe Servo -'::onj;rôle

Cr·5 14.629.2(16,50
Pre.eltura do Municf-io <le Flori:lllópolis, em 2 �le Mp.:·, de 1961.

M. C, DE FREl'l'AS MARIO .LÓBO

V1STO
Tes{'�lreiro

LUIS ·C··\RVALHO
Direcr

Maria·Lucília de Medeiros Barbosa
(D. CELINHA)

MISSA DE 7.oDIA
Juçá Barbosa CaIlado e sua filha Maria-Lama cana

do; Alberto tíe :M:edeiros Barbosa e sua esposa D. Marta
Amália rte Oliveira Barbosa;,R<:nat.o de Medeiros Barbosa
E' sua esposa D. Elisa-Maria ooneco Barbosa; Raimundo

�V:eira, sua esposa D. carmita Barbosa Vieira e filhos:
Lauro de Albuquerque Belo, sua esposa D. Heloisa Barbosa

de Albuquerque Belo e filhos; Lydio-Martfnho CaIlado, sua
-

esposa D. Luci Silva CaÚado e filhos; Paulo Bruggeman:l
Barbosa, sua esposa D. Jací Barbosa e filhos; canos-Anier
to de Oliveira Barbosa, sua esposa D. Elci Strauck de Oli·
velra Barbosa e filhos; Jari de Matos Guilherme e sua

esposa D. Maria da Conceição Barbosa Guilherme; Cnr

.os Antônio Quaresma, sua esposa D. Marta-Lucilíu nar

bosa Quaresma e filhos; Ruy couaco Barbosa. sua esposa
D íanê Barreira Collaço Barbosa e filho; jnavío-neíeno
Poppe dc Figueiredo, sua esposa D. Elisa Barbosa Poppe
de Píguutredc e filhas; Rita e Ruth Maria de Souza agra

deeem, penhorados, as manifestações de pesar, recebidas

nor ocasião do falecimento de sua saudosa mãe, sogra, avó,
bisavó e grande amiga D. MARIA LUCíLIA DE MEDEIROS
BARBü3A e convidam aos parentes e amigos. para a missa

que, em .aurrégro ii. sua alma, rarão celebrar no altar de

Sagrado ooracãc de Jesus, na Catedral Metropolitana,
nesta »apital, às 7,30 da manhã de terça-feira próxima,
dia 4 ce setembro.

ME S D E S E T E M·B R O

OlA 6 - às 20.00 horas - Suirée em benefício da Cam
I

--CFNiRii
I:ine SÃil JlIst

FONE: 3636
8.",3 _ 71;!!J 1/2 bs.
Gary Cooper _ Burt Lancngter - De-

nise Darcel santa Mon�íel
VERA CRUZ

_ SuperscoP.e _

censura. até 14 anos

tille RITZ
:"O�lE: .q4::'S

ús 4 1/2 _ 7 \/2 _ 9 112 hs
...

Ania Kaenkov
UMA MENINA BUSCA SEU PAI

em Magicolor
Censura: até 5 auos

tine ROXY
1.083,40

FONE: 8435
às 4 e 8 h,;.
anta Kaenknv - em -

UMA MENINA BUSCA SEU PAI

Censura: até 5 anos

-BAiPRIiS
Cine GLÓB!A

(ES'J'REl'rOl jeone : ô:'!G:i
a:; 5_71/2_9 1/411s.

t.aurence Harvey - em _
.....

3 DESTINOS EM UM BARCO

6inemascope
.

Censura: até 5 ano"

Gine lf.lPÉ:lUU
CEStRE�'ro)

ilS ti ns.
Burt Lancasjer - yvone de cano em

BAIXEZA

Censura ;lté 18 ano;

Cine I!.A.iÁ (S. Josél
ás 7 - 9 os.

Carli�os
CARLITOS EM DESFILE

Censura: até 14 anos

CINE SÃO JOSE' -

-HOJE _

ás 3 - 7 1/2 -_ 9 1/2 hs.

CÕÕPER'LANC'iSTER
CINE

SÃO JOSÉ
,DOMINGO
Finalmente!

Amanhã
'

Cine São José
O espetáculo

dos espetáculos!

EUROPA

DE

NOITE

E>i tll1anColor

7056.954,80
6:804.420,80

Cr$ 13.861.375,CD A partif dr.- dia 13!
__Florianópolis, ,em 27 de Abril.de 1961. O fabuloso.

BEN-HUR
O �IA10R ESPETÁCULO DE TODOS O:;; TEMPOS!

DIA
panha Nacional do câncer.

10 - às 20,00 horas - !PeR�a de Encerramento e eier

cão da Rainha dos II Jogos Abertos de Santa
CatarIna.

23 - àOl 22,00 horas - Snírée da Primavera. com o

famoso conjunto de Norberto Baldauf de Porto

Alegre.

em 28 de Abril de 1961

PAGA1I.1ENTOS

Despésa Orça,:J.:entària
Admlnistq)ção Geral J4.351.00
Servo de utilidade Pública 81273.40

4Ú49,60
138.671.10
17.674.80
·1.552,70

8.529.6.81,10

DI. L.\URC DAURA
Cl:nica Geral
--MltDICO--

E!specia1h.;'·a em l1_oléstia de Sen\1ora::; t! vias uri,

r'l.o:ia�. Cura r�dl�al das infecc�ões agudas e cro,

nic_s, do "parê:h( O"enito-uriná.''Ío em ambos os

.,exos. DOl'no,;af do aparêlhO Digestivo e do sist,e
ma pervoso.

Horár;.o: das 10 �s 11,::'<1 horas e das 14,30 i'ts}7,OO
horas. _ C0i1sultôrio: Rua Saldtmha M!l.rinho, 2
1.0 andv". (esq. da Rua João Plnto) _ Fone: 3246

VENDE-SE.
Vende�se o Salão Brasil,

Instituto de :-3eleza. ':!om

ótima frequencia. Vende-se,
também, só o ponto. Motivo
de mudança. ,Rua dos Ilhéus
�1.0 :l, Tratar no locãl

DIA

Leia Revista Luso-Brasíleira
SENSACIONAL. - NOVIDADE -

MAGNIFICA
á Venda o tere-iro número

L.c 1 A

o PRISIONEIRO DA MONTANHA
v RC'l1.ANGE iAAIS FASCINAN'I'�r FAl'R.lÓTI(�O E

CONSTltUT::VO QUE JA SE PUBLJCOL; NO BRASIL.

L O TI E
VE.�DE·ói: I LOTE COM 402 METROS QUADRADOS

t.UTO 1\ RUA URBANO SALl!:t>.
TRATAR FONE 2391 - Dl] RU_'\. DOl'{ JOA,,!UIM 174.

30 VAGAS SÕMF.tm
VQCl!: NAO Tb.�L AJNDA o >JUHSü GINA::;1AL?

l<r;a·(1,em menos de um 'l.no...[.req..entendo as aulas
de preparação aos candidatos aos exames pelo Artigo 91,
no rnsntuto D. Pedro II.

ouma orientação pedagoglca - Ensino a.tamente
especializado - Garantilf de êxito e s;;,tis.fação qup. v,Jcé

com!'rov<tra.
Início de 'nova turma em outullro Pl'Óximo.'
I:lformações à r.:a Nereu Ramos - 39, (3rupo Hc

dêlo Dias Velho), Exclusivamente das 19,00 6.s 20,00 110-

l"àS diàriamente.
31.'8:61

Dotações consignadas no Orçamento
Federal pelo Depufido Doutet de

. Andrade
1.0 _ Ação Sc.cial São Luiz.

CR$ 50.000,00.:'"

EnCargos Diversos
Restos fi, Pagar
Depositante t1e dinheiro
Receita Orçamentária
BalançO

2.0 _ Irmaudade Divino bspirito Santo - p/Asilo d�
Órfãos CR$ 100.000,00-

3.0 _ Soc. Assistência aos Lázal'Qs ..•. '.
........ CR$ 100.000,00-

4.0 _ Associação Servidores Públicos' ..

. :. CR$ 50.000,00.-
5.0 - Legião Irmã Benwarda .

CR$ 50.000,00-
6.0 - Faculdade de Serviço Soci�l ..

CR$ 200.000,00-

-PAPEL TAMBÉM E' COMIDA
Enquanto a j-qstiça social não chega, Valnos praticar

n caridade. E fnçam\.)�la de maneira fiell e prá�ica. Basta
juntar as l'evistas e jornais que t"mos em casa e entregar
tudo aos Cruzados do Colé:;i.o Catarlnense. ;,e;;es transfor
marão tudo em dmheiro.

E com o d�nheiro cOIUprarão comida para os pobres
que êles sustentam.

Nosso pedido e c'.:rigido, pi"'inçipalmente, às s�nhora�s
mães e donas de casa.

3 k§" d� jOrP.al ou revista - 1 kg de açucar
12 kg. de jornal cu revista - 1 kg de bar,ha
15 kg de jornal ou revIsta - 1 kg de carne

2 kg dt; jornal ou revista - 1 kg de batatinha

Cr$ 8.825.853,70
DISCRIMINAÇÃO DOS SALDOS

Cl"� 8.825.853,70

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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NOVA
FRIGIDAIRE ,Compacta
� ic_"-

.• ". :::;.l'"�'T&;:·]
-

pequena e jeitosa.�.'�vãl·e mais e custa menos!, \

2 300 Mensais
. "

NUNCA CUSTOU

TÃO POUCO ,

UM REFRIGERADOR

TÃO PERFEITO '.

-

Agora qUQlidade�Pligidair€ para todos?

Poça. uma visita ao

Magazine Hoepcke
peça detalh"e

IMPACTO
.

COM A
"COMPACTA"!

�----------�------�--��--���

E Seja Oual Fôr o Modêlo de Su<,!

Conveniência, Em HOEPCKE-Magazine
V. Compra a Sua Frigidaire, com

.

':' Aprovação Imediata do Crédito!
':' Garantia de 5 Anos!
':' Assistência Domiidliar

Permanente!

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o or
residente

a e o ro essor ·rys a o ra ·0,
. lederavão de Vela e M.Otor de' S.U.

,RESOLVERAM GUINDA� o PROFESSÔR CRVSTALnO CATARINENSE ARAÚJO, UMA VEZ M,i'\S.:'4 BARRIGA-VERDE, KUMA DEMONSTRAÇÃO ELOQUENTE DO TRABALHO EFiCltNTE . DEm",
I}R�t DA VELA EM NOSSO ESTADO., E' o RECONHECIMENTO, DE QUANTOS FAlEM PARTE DA-
o !I�PLANTADAS NAOUELA DESTACADA FEDERAÇÃO DOS ESPORTES NÁUTICOS. PARÁ v�cd

PRESIDENTE FOI ESCOLHIDO O SR. II AMAR ZILLI. :
�nrõeitmi

-

in1eã�
-

nM
-

�ãrna�r '�õ
-

Mõn�iil9�e- -rôreuoi
-

no
-

"�ilie-
BUENOS AIRES, 30 APl caso sua -equipe ficar alo- gacâo argentina de Ran-

� Os Jornais de hoje di- jacta em Artcn. As Ver- cagua para anca. em Iro
- 1"' Que a Argentina se sões dos jornais afirmam cu com os uruguaios. ca,o
negaria a participar do Que a Associação de Foot- assim acontecer, as�('711-
campeonato Mundial de b,U Argentino inteirou-se ram Os jornais, n AJi'A

Football, a ser reaüza-to de um projéto de transfe- cancelará sua parjíj-rpn-
no C.üle, no prõximo ano, rir � localização da dele- ção no, certame,

pa
'OS M" �,.

:AO P" Df PRIMEIRO MANDATARIO DA
-VOLVIDO POR AOUELA AUTORIDAIlE E
:F.V.M.S c. I\TlSFElTOS COM AS NORMAS D

...._.--�-,.._ ....__ ...

-2no es para um se�

te do Tribunal deReg
ulhido (om,ol representan ..

da C.B B. em nossa capital
A conren a o UI' �i-

leirn de B u boi enae-

reÇcu 0(1 F de ,'cào

AtI{!tica C" 1 II :J11-
- --- -- -_._--�--

citando que a hntidnGe

amador!,ita ea-arinenge du

signasse o nom.e de duas

pessôas de reconhecida

Américi! e Caxías empalaram em

prél;o tumultuado
Na tarde de domíngo fni Depois de um duélo dos

realizado!ln M l··"'h(' ..ter

cntarrncnsc. r-m pr +ío nn

tecipaflo o cot ia ou-re

América e Cai;!'�. a fim

de que pudes -emos conhe
cer o novo roipl'e::;entante
de rotnvme 'nll aluai cem

PeO)I:l�O do Estado.

em cutro I {' d -t \1", ':-

na, a!J�n�'Ju :ne dos

mais tumultuados com

bounadas a valer, o cote

jo terminou empa�ado por

3x3. Desta rórma o Amé

rica � o novo representan
te jofnvillense nas díspu
las do Estadual.

conhecidos profcF>;;rõe,;
ao \Valmir Dias e Érico

S�raetZ Júnior, nomes con

s3:grados no setõr esPor

tivo, ligados ao ba�<iuete
boI. As,sim sendo, canerá
aO sr. Wajmir Dias OU

------ --------_-

Antes d0 inlrinrmns mais
um h(lle1i�"1 sr"hl'e os TT 10-

ri na, rlev0m(

que muito embora os II Jo

gos tenhClm (lo tran'�f"!'i
dos "l'in(' die" o- mc· ;1!'_()S

J1odcr:i') rr r )i:-�')os !lr.

nrúxin' 111 ti ,('1('1 l' 1'''.
desde' r:u" o li· vol'" a

e:llma " :-h. V"t'lIlS

(lar {'on! nu ! r'

lins.

o raso da "''lS V"nl

dnndo dor!'" d,. 'nhN!;1 at;�

Ql'1l:ani/1dor{" d�s H ,T,-":o�

Abertos de Sllntn Catari.na.

Depois de "r;�liel!1]'1' a ll,1('l'
tacão rl�s m('�m1.S de Nitú
lOi. in:'It,O ao "nVCl'nn 10"0.:
r, ('.C.O. r.F>$1;1"'1-iu COO\1"'O
mi�:<:f) rlP df'vol"p·l!1s ati? 'fIi<1
13. Aqnra entr0bnto com fi

.<:u!\'1enS;- o t"'mnr'll'ári" cios

:0P'0<1 ficou rrl".rlo antro

Impasse.

A C.C.O. nrOf�tlrilr.i entr:-lr
em cont,i{"o ('01"'1 NllerOl

onde .Ç�f'l:1.n·rf'lã a S'�l'a
c'�o, tel1.tnndo fa�t'r :::01'1

fme !lO;; raJ'['la� nf'�IT''1nf'ra,..,

em Flori"!'Icll"'In1i'�. Torl'l"'::l,

rie,�feit{lc" 11''11'. nnv,.,<: tiro·

bleIl1'ls p�ra fi r.c.n. e mRS

mo um ore;u' O dali mai"
volumoso�,

A �"nf' (i'l FAC. f)r.d,' ri.

Cf'lmiS,�Bo Centr:ll Or<rlp·)L
z3dora f!Xt'll1 f'11 '�qll<!,·t('l

genera:" I'ontüw; em 7,"8r
de ativiil',;r" J'('(�('nrion.<:!
(ia, es"] r"p;'t'Tlrln ,. rC{'f'bi'r:,

BOLETIM N.O 30

ção dos II Jogm; Abel':')_;;

abre·se a perspectiva de que
�l natat'ão seja realizad,[t, jà
que poderá ser tentada a

vinda de Brusque e Joinv:i
le que com Florianóo"!i.::

dlsputa"á o título da mol!a
}idade.

Hamilbn Platt delxoll âc

finitiv,m,ente a direção U-c

nica do; II Jogos Abcrt'i3
de 5anl.'1. Catarina, crianrIa
mais um problema pano a

C. C. O

Acontece que a C. 0'. O.

'li. eont� com o provâvel
sllbstituto que deverá Ecr

Thom�, Que vinh�. auxi.:,un
do Hamilton, no prepal'o do

enuipe. A C.C O� se rellllitf..
e decidirá entre outro:; ca

sos o do treinador do .ele

rionado de basquetebol.

o município de Sio Bpn

to do Sul, telegrafJu à ('')

missão Central O\'J::"a!�i;;<n.
dora, afirmando S1':" pnrt i
cipacão nos II Jogm Aber

tos, porém, únicamente na

modalidade de Xailrc .... ']"1)

davla, com a susoen',ã'l tem

porária dos Jorros dão .qo::!

to do Sul, poderá se fazel'

rrmresentar tam1;�m em

atletif,mo.

As eouioes que 1'epreSf'll
tarão Fpolis, eontinuD.rio

E'p;l seus treinamentos !10l"

�ais. A C.C,O. expediu cf)r

l'f'�llondência à todos os

Municípios exolicando QU<3

i'?Uas equipes dever:'i.o rnr,n

ter-se em treinamento. t>oi�
o grande torneio esport,ivlJ
nnrl"!rá ser l'ealizado a �'Hll
ouer, moment-o. d.e!1de,_ f:l.U<:!

pfl.��e

Oficio n 837/61
Exmo. Sr,
Presidente da

Fl;'neraçao A�lética Cata
·inense.
Ppof ís. � Sta. Catarina.
Senhor Presidente:

sentanta Junte a essa --ri

liuda, pelo ,resente, soüct
tamos a V. Exa. a finê:<:a
de nos remeter até o dia
'in de Se�embro do corren
te ano, o nome de duas

pessôas de reconhecida
competência no assunto,
para c,u! uma delas seja

esccfhída Pelo citado Trj
bunal de Regras e hH1icado

CAMPEONATO BRASILEiRO DE F!UE
BOL SoMENTE EM 62

jamo
cio

de B

Rio
Agôsl

1 c A fim de aue o 'I'rtbunnl
(lE' Regras tenha um repre-

nro. 30 (CP) � Torlo o na Taç:l Norte, o S"ntos
F. C., "bt' rtas 1)1'tllm1nfl
rcs da IH Ta{':l n-asu. jo
ganí. r-cm o v�'llrf'rl(ll' da

. chave S11I, {' n Naullco,
t.rmcém .(lnfl'('llta.ra °

PROV

1 A'J �atlllhão. de Caçado,res
;i 'li;) da li'A.C e da F. de Direi�o
't\l\io da FAC.

PIlErOt I\E IMG�mOS PARA OS
'OGOS ABERTOS

, r 1'<1 O">"nizadcra dos Jogos Abe�'t(s,
J"f' lVf'lI (' tipular os seguintes p"ec"lS
J , !,!lertas a serem realizaci.o� na

cnmoconntn Bl":l�il('il'o de
Fut.ebol foi n<linflo para o

il110 vindcurn resolveu a

011'(" orla (Ir! cnn. Rcuni-
1];1 n p-rrtns ff'Cha(]aí'l
Influencia da conjuntum,
C'ertamente - l' npoi!llla I

nelas )Peu('1'9r,ôes r'suusrn,
Carioca, Mlnetra. Pernam

bUCflJ1Il, Pnrnçnse e Espí-

1'1'(l!'innlellf-IC, resolveram
os dirigentes {'cbeflenfles

�rlin)', não aconas n-, fi

nais, COT'o e'!tava nsscn

tudo, mas, sim, todo o

Campeonato, que deverá
ser realiza�lo no perinde
da setunrtn quinzena de

setembro de 1962 a janeiro
de 1963.

A TArA NOR'11E

Pnrn facilitar a dio;puta

da chav- Pícou, as-

de

F 'C
CRS 5f\_(11)

CRS 30,00
fud�nt€-s e

o radundos .. CI<.' 20.00
eRS 10 00

lernidade Sagrada
F milia
'ndCl todos ps J;l!'imeiros domin.-!os
reI -ni:io int;tna acontecerá no (dia

sim, inví'!'tirln- n tabela pa
ra as semtf lnnf s. ITI!'dl€I'l
essa que .'1(' tnrnorla rlesne
ces.'lárln, tlvf'.'1)\e hf1.v!<:\o
um pouco de vi!';áo na !tl'Im

posiçáo da '.I;I)(·h.
Arnrtn sobre n 'race

Brasil. :1. dlrctorla eor:�I(I-c
rcu o pedido da F(!(]eracoio

Carioca de Futebol para a

a tuanaacão de seu Regqla
mentn, sem. centu.to, for

necer n-alores de1aJhos -

no sr. Presidente dca'u
Confederação para a devi

da hCl:nologação

Com OS nesses antecipa
pOS agradecimentos, apre

sentamos li V. Excia. nos

sa", cordiais sauôecões
Atenciosal'ilen�e

Ass GENTIL RIDEIRO
Diretor das Relaçôcs

rntortores
------------------- ------------------------------------------

ças de fazer com c V�lsr'o �e ção !1olítica,do País,
f'lIf,lle !'ntre os pt"ilT'('I:'r:_� Considcrando flUe, a rcalização dos II
��������a���iO�� ��rf�;���l�� JOGOS ABERTOS DE SANTA CATARINA,

��d;r:�:u;aP:�� �U�t���; congregará nest� cdpit<ll repl'('scnlacões de

nue não ven. ren��I�dJ" S'I- numeroso� municípios do Estaria, implican
flc!ente, Diver,�as e,�pcrlê�1' do em conccntrru;50 dé considpl'ilvel massa
cias serão feitas.

humana; _

o Flamengo tqm confl,-- Considerando aue as AutoridadC's vêm
:'2..::las. três .

anre�cnta(:nes. fa7.end� reiterados
�

anêlos no sentido dê se

����t:,_l�:���;nn-:'j�i��)'��� evitarem reuniõ�s de tal caráter. de torlo de ..

tp";orment.e Brasília e Ouo.- sacol1so1h{lvel nesta (morlunidadc;
ra:,i!1.guetá.

RESOLVEU"àdiar para data a Sf'l' rn�l'�

j)�'tGtorf'S rio Inlernack- c::trl;:'l (lnnt'1:11nnmentc, os II JOGOS ABERTOS
�,�n�.�:r���m o e;;u:�een:�j� DE SANTA CATARINA. Que deVeriam rca-

t('nfando contratar l' mrdio lizar-se no neríodo de 1.0 a- 10 de setembro,

����,e o at:r.cante 13.i1' Fran Aprov�ita o ensêjo para agr?dC-l!er a to

dos Que colaLoraram para que a realizaçãe.
d�� �t��'���oef�lv;e����:�� dessa:- magna competição desnortiva se con·

DO e "Rnt.afogo e BonS\l::D�S(l, f'retizasse, especialmente os Excelf'nth;simo&
no eshi.rlio de'�;b Ja'lU:i.- �eJ1"hores. Governador CELSO RAMOS e

;���se::r�:�:r�,��:��.h()j('. Prefp;to OSVALDO MACHADO, reiterando
seu firme nrnnósito de re� li'z�r dentro Pr\.

Rantos'x Sã" P'l.\:I'l f' pe,l_ hT'p"", (IS II JOGOS ABERTOS DE SAN1"A

:ei��:li�sF�:l'�;���i:'r:�:.�'� r.ArrARTNA, convicta que está _das suas alta�
C\J;:;:i'i,"), na r0d�ri'1, rlf' (Iú' finalirl8des_

Florianópolis, 28 de MO"t.O ele 1 PR1.
WaMell1"" Salles

salici�ava trans�erência do
atIéta, Expedito Paulo da
Silveira do Club� Sete de

Setembro para II Federa-

Esportes no País
o treinador P;:o.t;!1J Amn.-

ral, falando a )'e!=,')rt�.�el11,
disse que mantem esperai.:-

rujá se reune
O Departament,) Espp:ti

vo da Rádio GU'?"'lli:'J. e�loL'l
reunida na tal'�e 1e hc.:í'"
oportunidade em ql1e vá!i"'s
assuntos de impQrtrl'.p.I,in. n'l
ra a emissora � para •. '5

comoonenteR ri') D�pal'ta·
mento Esportivo. RcrJ)" r1�

batidos. ocasião e"ll <1'11' c

novo diretor. FernatlCl,) Li

nhares da Silva, estar:i 1.r:J

çando r:ovos 1'11mM pal'a
acuele setor dfl. Maior E:

Melhor. A reunião e<;t:'t m�r

cada para às l!Dr. heira,;.

Transferida a Ro
dada de JuYeni�
A FAC está comun1can

do aOl; clubes interessados
em' participar do prõximu
campeonato regiOnal in
fan'.il de basquetebol que 11"1;n""o dn ('nmn,�,I)l:l.t.r, pau·

:�e!�:�r;�éeso e;��;i��m��: lista de flltebo1,
13 de setembro. Note-se Se�á na uré"'-!Oln Femrma
que o Clu�e <1,0 �uPidO, a annJVitcilo da Com-l. S,i.n

1l..liiasmQ pa,ra,.._@ssB. teunião, foi o primeiro a S�lll&Cre- P!tllIQ. O cel'tB.>'l1'! ;:el'� rp.�·

paço df. CrS 15�,oo. p�de.n- .'
ver e.�perando-se ql�e _ 01:- li:ado qunnd0 rIo d{'�"\)\""I�

:111"elf?',t�JefO,�e;: �:�7Ei" �.Ql}l ;.':"tt�.<: ch,lb01. �Cll\}�J�\ Id�ntl- .

':lnlep�O ti,a. 'T'aca JU'f'3 Ri·

��$ii1�I>W���."",jllil:lt.íl!ÓÓÓ, -"ta' -c-onvidl.!.clost.
.. • . '�l" � c<1§ :m�lda�, �i-l.:' 'it:,'f"I.... %n1e1i n_0tClPl.e::,

.. �Iu�e �o �U�i�D solicita I n s � r i � ã o
gsport.ivus de A Federação Atlética ce-: enviou Os e sbtu'os que para as disputas do certe-

\
hação de!lIJitiva já .que o

contando ,,"onv a ta�'lneJ1se, vem de receber terá a seguir o nova clu- me infantil de bH8quetebol clube era lll�crl"'o a j'I;U!O
.

um ofício do Cluhe de b� de basquf't��ol da, cida solveu conceder o pedi(10 precário. Tal'"'oém .l1.ntl"l fll)

Cupido, manl!�)i'ando de- I A FAC ri t f" t ld nle Chlbe do
oficio u Cl\lne do"--ç-upi<lO,

��';�:ed�sêQllf�liti��Oell�����() ��;l'a com Olai:s �m uc��:r; �Sl�I�_ �' �

�:;r:���a a:�, d��U::tSôr �� Inscrições Aber· tas alé d�a treze I

�em C:07npromj�so 11
1\;; in!:('!'ições já se enC011- baf;Quetebol, infa'nfi!' No dia de ontem Il. FAC, ção Gaúcha. O de n. 765/ r '\.nte." te fazer suas I
am abertas. AFAC após I'eunião, ,re-

-

a.r-avés de su� secretaria, 61, ainda da me;;ma dã"ta, I l:ompras de p�ças para I

FERROVIA-RIO E URUrcANGA EMPA-
expediu diversos oficios. solicitava transferência do I t�cic1etas, vl;;Ite 'l I

JJ ,---- Entre a corre:;pondência atléta Renato Adelcio l{o- I Rainha das Bicicletas I

TARAM, CA'ADORENfE VENCEU ::P�d�d:ú::�:· 7�:;!�c�: ��ad.� S;��e��eÇãos�:�:��: i ��L�a�al:54�onSelh€lrO l
'r J 22-8-61 que solicitava Tôdas as transferéncias I

Finalmente poude a se- resultado oficial de duas, transferência do aUé'a foram conCedidas.

�!;:�����edade F;�1�:��7,o f�:� ��,r�:l�sc�:p���:t�dC:��i� �:z:U�ie A��:��r��:� �I���
ner.cr para a reportagem:) Ilens,�, Na peieja eft'lul\f_l", deração Gaúcha. Oficio n

---�-----,
"'m Urussanga, o clube ;cca' 764/61 da mesma rlajfl. queQ!1Anr,(\ ��t lOCAIS nAS I)!SPUTAS do ,""mo nom, ,on;e,,,I.,
c.:mpaJar com o Ferl'ljvlári0

rn� J060$ ABERTOS. d, Tuha,no p"a ",.,',,,",
de 3x3. No ou':'") coteiL' u

Caça10rense ve,:-we-I f(llg·fl·
damente ao Vld(�in�nsf� por
3xO: Os demais re<:\lHadn<;
ainda são d�scnl"11'Lecdo:3 'ia
Entidade.

tudn elo ncõrdo com a

conjuntura.

COMISSÃO CENTRAL ORGA.NIIADO·
RA DOS II JOIiOS ABERTOS DE S'ÁNTA

CATARINA
NOTA OfiCIAL

A COMISSÃO CENTRAL'ORGANIZA
DORA DOS II JOGOS ABERTOS DE SAN
TA CATARINA. c�nsiderando a atual situa·

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



POR!l"ARIA
Q Prefeito Municipal de Floria

nôpo!is, no uso .de suas atribui�
cões, resolve: \
CONCEDER LIOENÇA:
de ncôrcc com o disposto no art.
n.v 1.437 da Lei -n.v 246 de 15�J1-
55, a

LINDOMAR SOUZA AMARO; _ ocupan

te do cargo de Prof,essõr Não Titulado,
padrão D, do Quadro único..(lo Muni�
cípto, com exercício nas EE.RR. de 'So.co·

Grande, EliStlrito de Santo Antônio!hl
Lisbõa, por 120 (cento e vinte) oras, a

contar do d}a 12 de agõsto de 1961, con
-roeme proc"esso n.c 2.777/61.

20 de agôsto de 1961.
osvALDO MA:CHAOO
Prefeito Municipal·

PORTARIA
O .Prefeito Municipal de Plçrta
nópohs, .no uso de suas atribui
ções, resolve:
DISPENSAR;

ARI CHAVES DE SOUZA: - das i"!:In
çõef; de Responsável pela Dir.eçao do
Grupo Etscolar "Batista Pereira" de Alto

Ribeirão; Dist)'ito de Ribeirão da Hha.
25 de agôsto de 19,6�

OSVALDO 'MACHADO
Prefeito Municipal

"

.PORTARIA
" ..

O Prefeito Municipal de Floria

nópojis, no uso de suas arrtbuí
ções, reMlve:
'CONCEDER 'LICENÇA:

I ele o.cô):(]o com o al't. n. 1.437

(la Lei n. ·246 de 15-11-55, a

'VANDERLINA DE OLlVEjRrt ·.LIMA; _

ocupante do cnrgo de Prolessôr NàQ 'rt

tularlo padrão D do Quadro único do
Município, com exerctct-, nas EE. RR. �e
Pontas das Canas II, Distrito de éa�
ehcníra do Bom Je"us, por 120 (cento e

v:intc) dias, a contar rio :l.ia. 9 de agôsto
do corrente ano, conforme prcegaao n.o

2.731/61.
25 de agõsto de 1961.

OSVALDO fv!ACHADO
Pro€'feitp Municipal

PORTARIA'
O. Prefeíto Municipal de mona

nópc lls, no' uso de suas 'at?niui
cões, resolve:
REMOVER A PEDIDO;

LMA CAROLINA VIEIRA; - ocupantc
'c cargo de Professôr Regionalista, pa
lrão H, da Escola lf;olada de Tapera do
Sul para o Grupo EScolar Batista Perei
ra, ambos 'no _distrito de Ribelrãn da
Ilha.

,;

,
\23 de agõsto de 1961.

OSVALDO 'MACHADO
Prefeito Municipal

PORTARIA
O Prefeito Municipal de r'tcna

nópolla, no uso de suas atribui
ções, resolve:
OONCEDER LICENÇA:
do€' acôrdü com o disposto no art.
n.o 1.437 da Lei !1.0 2f8 de 15-

11-55, a

IRACEMA ..I.LCINA SILVA, ocupante do

cargo de Professor não titula� padrão
D, do Quadro único do Mun!C!fpto, com

exercício nas EE. RR. de Praia dos In

glêses, distrito de Inglêses do Rio vex

melho, de 120 (cent-, e vinte) dias, 11
contar da' mês próximo passado, COnfor
me processo n. 2.584/61 de 28 de julho
de 1961. \

25 de agsôro de 1961.
OSVALDO MACHADO

I Pr.efeito Municipal

PORTARIA

O Prefeito Municipal de Floria

nópolis; nu uso de suas atribui
cões.. resoLve:
CONCEDER LICENÇA:
de acôrdo com o disposto no

art. 1437 dl). lei n.? 246 ele 15-11-

55, a'
RQSALBA DE SOUZA COSTA: - ocupan

.te do calVO de Professor Regionalista,
padrão H, do Quadro único do Município,
com exercicio no Grupo Escolar "Anisio
TeiXeira": de Costeira do PiraJubaé, Dis
trito de Florianópolis, 'por 120 (cento e

vin�e) dias, a contar do dia 11 de agôsto
do corrente ano, de acôrdc com o pro

cesse n. 2.7773/6.1.
25 de agôsto de 1961.

OSVALDO MACHADO

Pr,efeito Municipal

l'roque suas Notas até 'o di'a 3ôTenõvémbro de 1961, nos diversos Postos do Troca da Cidade,

NOTA:, - São válidas para o próximo sortei o, as Notas expedidas durante o período de

1.0 DE DEZEMBRO DE 1960 A 30 DE NO VEM�RO DE 1D61.

I-:reden�'ão-'d-õs POV-OS (olonia'is e a ONU
Com a aprovação pela "Deojaraçâo sóbre a con- 'níais", a ONU se colocou à ração estrangeiros consbi- presente Declaração, ba-

ultima Assembléia Gerai .cessão da Independência vanguarda na luta pela re- tutu uma negação dos di- seados na igualdade, na

das Nações Unidas da aos Países e Povos Colo- oencão das populações que rei tos humanos funda- nãodnterrerêncta nos as-

ainda não gozam de auto- 'mentais, é contrária ii. suntos internos de todos os

govêrno e independência Carta_ das Nações Unidas ,e Estados e no respeito. aos

politica. i um empecilho ii. promo- direitos. soberanos de to-

Proclamando solenemen- cão da paz 'e cooperação ..
dos os povos e sua Integr-i-

te "a necessidade de tre- mundíais: dade -terri�orial.
zer a rápido e Inccndícío- 2 _ Todos Os povos têm
na! têrmo o colonialismo

,,1-------------_1
I DUNLOP, o pneu qu� vale por 2 I
i RAINi::1:A :CAS-BICIClsETAS - Rua: Cons. Mafra, 154 ,
---------------1

PORTARIA

O Prefeito Municipal de Floria

nópolis, no U50 de suas atribui
ções, resolve:
CONCEDER LICENÇA;
de acôrdo com o disposto no nrt

n.o 1.437 da lei n.n 246 de 15�11:
55, a

RAINILDES DULCELlNA\ DA cosa-a. -

��:a:�:r�: ��l;� ���:�f����oR:;í::�
nicípio, com exercício nas EE. RR. Ife

Itacorobi,' distrito de Florianópolis, por

120. (cento e vin.e) dias, a contar do dia
14 de agôsto de 1961, conforme proceSso
n.o 2.80.6/61.

25 de agôsto de 1961.
OSVALDO MACHADO

Pr.efeito Municipal

PORTARIA
O Prefeito Municipal de Ploria�

nópojís, no uso de suas atribui
ções, resolve;
DESIGNoAR:

O�MARINA CUNHA FELIX: - ocupante
do cargo ele Professôr Não Titulado, pa�

drâo D,' do Quadro único Ifo' Municipio,
pal'a' nas EE. RR. de �cü Grá�de, subs
tituir por 120. (cento e vinte) dlUs a pro

fessôra Líndomar Souza Amaro que se

acha licenciada, a contar de 12 de agôs
to do corrente ano, perc.ebendo a grati
ficação mensal de ces 1.0.50,0.0..

25 de agõsto de 1961.
OSVALDO MACHADO

Pr,efeito Municipal

direito à, auto-determina
cão; em vir,túde dêste di

reito cabe-lhes determinar
H:vremente seu, Etstatutp
polttíco e rever avante li
vremente o .seu desenvcr
vimento econômico, social

e cultural;
!1 - ,0 inadequado pre

paro po!:ti�o, .eocnomíco,
social ou educacional nun
na servirá como pnetextn
para atrasar a Indepen
dencia;
4 - Qualquer ação ar

mada ou medidas repres
sívas de tõda natureza vi
sande os poeos dependen
tes .õeve ce_ssar, a êím de

pefm..ibir a estes exercerem t

»acírtca e ltvremente o

seu dteettc a completa in

dependência, .respeltada a

Sntcgridade do seu terrttó
rio nacional;

5 - ProvidêncIas ime
diatas serão tomadas, nos

terl'ltó_l'iof; sob tutela e nãü
autônomos ou todos os

demais terr1tódos que ain
da não tenham alcançado
a indepemdência, no senti
do de transferir ,todos os

]JojiêreS' ao:;; povos dêsses
territórios, sem quaisque!'
condições ou reservas, de
acôrdo com sua vontade e

desejos livl'em�nte expres
sos, sem qualquer distin�
ção devido a rp.ça, religiáp
ou cõr, a fim de lhes pet
mitir gozar de completa
independência e liberdade.;

6 - Qualquer tentativa
visando a quebra parcial ou
total da unidade nacio
nal e da integridade ter
ritol'ial de um país e in
compatível oom os propô ....

,
sitos e princípios da Carta
rias Nações Unidas;

7 _ Todos os Estados
obedecerão fiel e estrtta
mente aos dispositivos da

Cartà das Nações- Unidas,
.6",,; ,fJ�çlara9ão :gniv.er al
do',s Direito;; Humano_s e d�

,

sob tôdos as suas formas e

manifestações", essa deci
são da Assembléia Geral
reconheceu "o apaixonado
anseio pela liberdade de
todos os povos dependen
tes e o papel decisivo dês
ses povos na consecução de
sua independência".
As Nações Unidas assim

deram novo ímpeto a essa

evolução histórica graças
à qual, desde a fundação
da Organização, mais de
t.rtnta territórios depen
dentes, inclusive quatro
territórios sob o regime de
tutela da Organização In

t.cmactonal, adquiriram
soberana independência,
enquanto outros mais jà se

encontram no limiar de
sua definitiva redencãc
polític.a.

.

A dcspeito das proJun
das modificações ocorrida8
neste sentido durante os

idtimos dezüsseis a;nos,
restam ainoa cêrca de 50
milhõc:;: de pessoas que
vivem em territórios não
autônomos que continuam.
politicamente aind'a de

pe9-den\Cs de outros paí
ses.

São sete os pontos capi
tais estipulados pela refe
J·jda Declaração. Ei-los
tcxtualmente:

1 - A sujeição de povos
a jugo, domínio e explo-

leja um Benemérito do Corpo Social

�o Ins!ilulo D. Pedro II, i,
•'l'-��

,

-

,

r
\

1-- -----------1
r DUNL()P I
I Os pneus DUNLUP orerecem qualidade c rcsíetência. I
; 'RAINHA DAS BICICJ_,ETM' _ Rua oons. Mafra, 154 r
1--------------1

Leia Revista Luso-Brasileira PORTARIA
o E'.refeito Municipal de Ploría

nópoüs, no uso de suas arnbut
cões, r�solve:
CONCEDER LICENÇA:
d� acõrdo com o Item I do art.

n:o 1.416 da lei no 246 de 15-11�

55, a
IRAIDES CECILIA DAS NEVES PACHIE
CO: _ ocupante do cargo de Professor
Na:l- Titulado padráo D, do Quadro único
(ln 'VIunlcípio, com exercício nas Escolas
�. 'nidas de' Ponta das Canas II, Distri�

de Cachoeira do BQ:ll' Jesus, por 90
...venta) dias, a contaI' de 10 de agõsto
1961, conforme processo n. 2.630./51.

25 de agôsto de 1961.

OSVALpo MACHADO,
Pr.efeito Municipa.l

PORTARIA

O Prefeito Municipal de morta

nópojís, no uso de suas ajribuí
cões, resolve:
CONCEDER LICENÇA:
de acórdo com o disposto no art.

n.o 1.416 item I da Lei n.o 246

de 15 de novembro -de 1955, a

ANlDRE' JOSE' ANTUNES:/ - Contínuü,
padrão H, do Quadro único do Munici�

pio, com exercício na Cadastro Imobiliá
rio, de 15 (quinze) dias, a cOntar do dia
24 de julho do corrente ano, de acôl'do
Com o processo n.o 2.520/61.

25 de agôsto de 1961.
OSVALDO MACHADO

Prefeito Municipal

SENSACIONAL - 'NOVIDA;)E -

MAGNIFICA

á Venda O terceiro número
__o _ AS FAMOS.t\S VE�_,AS

ACHAM-SE A Vro.:�DA
NG.1{ - Rua {itOI" M�i-

r-c;lp'sl>1,O L:!!.
-nlNICA SANTA CATARINA

Ciinic� GeraJ
noen�a� Nervosas e Menfais '_ ,

,,\nnnta - COI1'....}exú8 - Ataaue.!J - Ma...'"l)u _

lf'nIblem'ttco Ar';!t1va e lIexuaJ

'''''a�Ulento ;Jfll(" E)ettocbOQue com anelltellta _

JA'n1lb:!aterapla - Çardlozoloralna - Sonoterapia e

JI"'�"Ptel'apt,t
Ot;-�iO do- !llllan"tru -

DR. i'Eilr:V JOÍ\O Dl!: 80".8A
DR. JOSe TAVARF..5 IRACEMA

D"R. IVAN RAS'ros DE ANDRADa

CCNSULT"'S; DM 11' às 18 baru

IbderP..e(): A:v,.nlda M.anro RamOJl. 28«
(Pra ....a Etelvina Luz) - Fon", 8'1-EiP

Dr,· 'rique Prisco

Paraiso

Médico ,D.a. l:VA B. S.
BICHLER

DR. GUERREIRO DA FONSECA
OP::;RAÇOES - DOENÇAS

DE SENHORAS
Clinica áe Adultos

OLHOS - OUVILrOS - NARIZ - GARGANTA
Consultório _ Rua -Joã0 Pinto, 35 - Fone 3560.

Residênc!& - Felipd Scbmidt, 99 - Fone '3560
Consultas - tias 10 às 12 e das 14 às 18 h0ras

Receita de óculo;; com EqUipo B1'i.nsk\ - Loude.
EX�l.'ne de ouvidos - nariz e garganta com

EQUWO ALENOL (único n"" Capitel)
Trr,tamento das I Sinr"Jsites pe:o Ultras,"im.
Ope:-:ação de Amígdala::! !"lor pror.esso moderno.

ME: D I C A

CLlNICA DE SENHORAS
E CRTANÇt..S

Atende diáriamente:
Das 14,0.0 às 18,00 horas
0onsultót::>: Rua Cel.
Pedro Demoro, 1553

- E�trc!to -

Curso de Esneciallzação no

liosP\tal de
-

Caridade. A

tarde' das 15,30 horll.s em

ai�te no consultórln, à

Rua Nunes Machado, 11
...-elef. 27�6. :_ itesidênrja -

Dr. ArrtoR Ramalho
CLtNICA lJE CRTANÇAS
Consu!ta.Q: Pe\a manhã

CO!J1 hora marcada pelo
telefone 2736.

Ã, tard:::, 6.Il.S 15,30 à;; 1'7,30
horas.

COrf,o.:�tô"io: Rua Nunes

Machcdo, 7 - 10 andar_
R.esidência: Rua p...an

DR. SAMUEL FONSECA
Mariano dt\ /\ndrade). Con

, sult.as: Pela manhã noCiRURGIãO-DENTISTA
Preparo '1<: oe3.vil':.ades pela alta velocidt.::!�.

,

BORDEN AmO'('oR' S_ S. WHiTE
Radiologia Den':ária

�!RiTRGlA E PRÓTEf;E nnCO-F_\CIAL
C o8uhóriu: Rua Jere-nimo :;oelho 16 - l° andar _

jl'v::'� 222-&f
�""'""a'n.,ta úr·•.6 .m..arcad�2;

VENDE-SErtosp!tal dos Servidores do

Esta:io. (Serviço do Prc! ..
Rua. -Marechal Oal1 ii. d'Eça

Qualidade e máxima re�

sistênCia, caracterizam as

bicicletas EXCELL - RAI
�HA DAS BICICLETAS

t:ma

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



REFORMA CATARINENSE 1vida melhor
rhar hospitais, engrande
cer e valorizar, numa pa

lavra, o Estado, o povo, a

nação!
Na realidade, não hã,

de imediato, como decor

rência da lei em que v,enha

o projeto a ser convertido,
reflexos no .agrnvamerifo
dos encargOs fiscais da
terra Cria-se, todavia, a

necesidade de dar à terra

destinação .econômica ra

cional --o que quer dizer
destinação social tam-

as obras de melhoramento
e raCIonalização da terra?

E' de esperar, todavia, que
as decisões de Punta l':cl
Este cheguem n tab._pon
tos, cuidem desses proble,
mas. Poruue parece t;ls)'o
que Punja deI Este reprc
sental'a U·X· COmpromisso
do continente americano,
de elevação das condições
de vida das populaçÕeS
tauno.amertcenas. Nesse
caso, o caminho terá de
ser a fes:ruturação inteli
gente, pau-íótca, sem poli.
reagem, dê organismos Ií

nanciadores, que aplicarão
os recursos lOcalmente
obtidos e as verbas enor
mes que começam a surgtr
das entidades empren-aoo.
ras internacionais. 'remos
Visto, em artigOs, o que
vem sendo ;l, IDA !Inter·
na'ronet nevetopmcnt j,s
soclalion), com rtnnncta
mentes para v dcscnvotvt,
menta social e económico.
a prazos de 50 anos, sem
Juros! Kennedy destinar:1
ou já destinou bilhões de
dólares para fi "Aliança
para o Progresso", Uma

jpofíríca sadia, objetiva c

corajosa poderá can-egur
muitas outras contrtbur

ções para o deseuvolvíman
to brasileiro, em regime
de convenênios, de troca.
etc, A pouco e Pouca, Os
que temem as palavras, o"

que se assustam ante a

bandeira da reforma agrá·
ria, vet'ão aue ela é um

instrUmentO- de desenvol_
vimento nacional e quc,
em vez cc constituir um

fator -de meio, deve ser

síludada com alegria e é:;
perança. Porque o que não
po(le continuar é o pun.
gente eSPe:ó.culo brHSllcl·
ro ce milhões de patriclos
mergulhados na mais pro.
d\mda desgraça, enquanto-'(
há milhões de qullômetrú,;
quadrados Sem utilização
racional.. (Fpolis, agosto,
3JgOsto 1961),

Rlgnlticará isto, para um

Estado em que, hoje, tal
, ez não haja um aprovei
tamento racional aíquer de
50% da .área : será multi

plicar a produção, será.
dar Oportunidade de Lra
balho a centenas de mt
n.ares de pessoas, será
ampliar magntfícamente o

mercado interno, será pro
)..Ilclar recursos ao Estado
para nbrh- novas estradas,
constr-uir pontes, levantar
escolas, construir e apare-

bem _, para que, dentro
de treS ou quatro anos, a

tributação não entre nem

cerszendo que não será

apenas em função da área,
mas do progresso em ge

ral, porque este trará va

lorização - e de valor, não
de área, cuidou prlncípal
mente o projeto catan

nense. A especulação tor

na-se plfíclj. Quem possuir
vasta área improdutiva em

região de prosperidade ge
ra], aenas aguardando que
o trabalho de todos valo

rIZe a sua propriedade, po
derá ver-se em pouco tem,

po forçadO' a vendê-la,
PeJ� imposição pesada dos
tributos, Isto é um bem,
Há hnensas üreaa no

Brasil - inclusive no

Norte no Brasil Central _

cm mãos de pequena mi

norIa, qUe não a expêara,
mas que simplesmente eS

pera a valorização, Por

que não lotear essas jcr

rall, Pl'Opol·clonando.as
.

a

elementos capazes de cul
avé.ia, de da?>lhe aprovei
tomento racional e eco

nômícov O Broasl} vem a ,

brindo grandes rodoviUH,
Cada rodovia que atraves

sa determinada região,
1raz um nuxo de riqueza
para essa região, No Brn,
si! não há Cobi:'ança de
contribuição de melhoria.
A coletividade paga obras
cust.Qsiss1mas _ e bem
poucos recebeml uma va

lorização que triplica, qua
druplica, decuplica ou até
centuplica o valor de uma

área, sem nada devolver
ao povo, aO erário nacional
ou estndual, conforme a

obra de qUe se trate. Se
rá Justo Iss01
As in terrogações rela_

clonadns com a reforma
agrárIa e as medidas de
alcanc,c mais ltmi:ado eS'
tudadas pelos Estados são
inúmeras, Indagará bem
aquele Que Pergwltar; On
de estão Os recursos para

(Especial para "O ES

TADO")de vida do povo, energia e

'transportes, Incremente
das atividades aprogecuá
rias e fomento à índustría

Iízacâo. Abrange o qiiln
qüênto 1961-65 e resultou
dos estudos e conclusões
do Seminário sócio-zco
nômico promovido no as

tadc pela Federação das

Indústrias do Estado de

Santa oatanne e pela
Confederação Nacional da
Indústria.

A semente lançada pelo Plano eaite (Dutra), e que
veio a norescer anos depois cem o Plano de Metas do

Sr. Juscelino Kubitschek, inspirando, ainda, o Plano de
Ação do Sr, Carvalho Pinto, em São Paulo, torne-se

agora como que uma regra a ser seguida por todos os

governos, quer federais quer estaduais. O Sr, Aluizio AI·

ves, do RiO Grande do Norte, já anunciou um plano de

desenvolvimento de seu Estado. O Paraná, Santa ce

tarlna e Rio Grande do Sul estão empenhados na cria

ção dn. Comissão do Desenvolvlmepto Econômico da Re

gtão Sul _ CODESUL, cujas bases já foram aprovadas.
No Nordeste, conforme movimentando para asses-

se sabe, existe a Supertn- sorar o Grupo de 'rrabe-

tendência de Desenvolvi- lho, já criado pelo govêr
mento do Nordeste _ SU· 110 daquele primeiro Esta

DENE, E no Sul ainda, mas do a fim de planejar o

envolvendo sete Estados, desenvolvimento daquela
inclusive São Paulo e Ma· região. O Governador Mau

to Grosso, já existe a co- ro Borges Teixeira já
missão Interestadual da apresentou o seu Plano de

Bacia paraná-Uruguai _ Desenvoivlmento zconô

CIBPU _ cuja ação já es- mico de Goiás.

tá sendo consubstanciada O Plano de Metas do go-
vêrnc de Santa Catarina,
proposto pelo Sr, Celso
Ramos e que acaba de ser

aprovado pela Assembléia

Legislativa daquele Estado

prevendo um total de in'

vesãmentc de 17,5 blJiôes
úe cruzeiros é o que de

está em fase de estudos pa- mais atual existe, connr

Ta um planejamento de mando a tendência geral
1!0 sentido de transformar
os governos do país não
mais numa simples ativi
dade politica e admmts

trativa, mas num esfôrço
ativo de desenvolvimento,
com esquematízaçâo e exe

cução de obras. O PLA

MEG - Plano de Meta!' do
Govêrno de Santa Catari

na destina·se à melhoria

Adail Morais
O Governador CELSO

RAMOS, que ascendeu ao

posto dê primeiro magia
brado do Estado de Santa
Catarina após uma cam

panha em que deu ao pla
nejamento geral dos pro
blemas estaduais a maior
atenção, enviou ao Legís
lativo do Estado um' pro
reto de lei que merece ser

conhecido de todo o Bra-

:��,i��;n\�a"t::,,�;!�,;a o·
,

ESTADO'da. maior oportunídar'
Referimo-nos a proposíç.

._

dê lei que dispõe sôbre • ,

uso da terra. Seu primeiro'" ii lUIS AlfTlCO DIAIIO D� $lUA CAIARIKA.
'

artigo diz o seguinte: "O
FLORJj�."...r'vL.l<:> l.::.auaQuJ, <! ae S.l!."l'1'.ilVlBRO de 1961

Em Aguas Catarinenses, o Maior
"Stock", de Sardinhas do Sul do País

Os investimentos prevíx
tos dlstrlbuíem-se da se

guinte forma: educação e

cultura - 2 biliões e 40

müões de cruzeiros; seu
ele Pública e Assistência
Social - I bUJão e 150 mi
lhões de cruzeiros; síste
mas de água e esgotos -

500 milhões de cruzeiros;
Justiça e Segurança Pú
bllca - 980 milhões de

cruzeiros; energia elétri
ca - 4 blll6es e 650 mi
lhões de cruzeiros; rodo
vres - 4 biliões e 960 mi!.
lhões de cruzeiros: obras
ce arte - 600 mllhóes de

cruzeiros; agricultura e pe
cuária -- 1 bilião e 330
milhões de cruzeiros; pai

ticipação em empreendi
mentos pioneiros na Indús
tria e outras atividades -

1 bilião de cruzeiros; cré
dito ao Banco de Desen
volvimento do Estado -

300 milhões de cruzeiros,
(Da Revista P.N.),

Estado promoverá medidas

que facilitem e íncennvem
a exploração econômica da

propriedade rural, por
melo de providências que
Impeçam a formação do
manífúndío nntl-econômt
co ou a manutenção de
áreas' improdutivas' de ca

racterísticas Iatífundtá
rias". Definindo, logo após,
como minifúndio· anti

,econômico a propriedade
cujo fracionamento exces

sivo impede seja explorada
cconõmicamente pelo pro
prietário que nela reside
c dela vive; e área impro_
dutiva toda aquela que
orereca condições para ser

f:xplol'&da econÓmicamen
te, mas se encontre enl

mãos de proprietários que
objetivem apenas fins es

peculatórios, n e I a não
plantando nem criando

l'acionalmente, o pl'Ojeto,
em seu artigo segundo,
isenta do imposto territo
rial todo proprietárIo ru

ral que, na forma definida
na lei, explorar racional
mente a sua propriedade.
Não há qualquer ameaça
de violência, de expropria
ção Injusta, de tomada das
terras discricionáriamente,
COUlO pretende fazer crer,
não raro, a resistência or

ganizada em setol'es que

parecem deslntetessaàos de
-�er o pais melhorar as

condições da sua popula
ção rural e,-como conse.

quência, elevar os indlces
do consumo inte'\-no e

nha no Rio do Janeiro

aperfeiçoar os padrões so-
nos foram fornecidos pelo

c1fl:;, econón;tcos e cult,,- ��fvdhÇOdad�1v�!Oo'OdgJ� C" dç�rais do J:lovo.I,. �" """

Quais são, entretanto, c Pesca.;· os de S(i.o Paulo
o:; requisitos para que se p�lo Grupo de Pesquisas
tenha a propriedade l'a-

,

de Pesca Marítima de San-

donalmente explorada? tal;, !letores que vêm de-_
Não caberia reproduzir o senvolvendo estudo!:!, acér

projeto aqui, artigo por ca ctn Sardinha no Brasil,
artigo, inciso por Inciso. Convém ainda frlzar que

Mas as dispOSições do pro- a prodUÇd.o de Sào Paulo

jeto visam ao incentivo da o qUe demonstra ainda

aplicação� de fertilizantes, mais a imprtãncia do
ao florestam�nto, reflores- "Stock" '.!e Sardinhas em

tamento ou conservação águas catarineuses, E pre
das reservas, ao cultivo ciso citar, outrossim, que
oas pastagens artificiais, os dados de Silnta Cata·
às medidas de defesa con- rina se referem sómente
tra a erosão, ao aumento' ao desembarque .em do]s
oa produtividade e ao portos; Florianópolis e

Na sessão -do dia 23 do maior desfrute dos reba- GanchoS, não sendo possi
corrente, da Assexbléia nhos ou aproveitamento vel ;:azer estudos nos por

Legislativa, o Deputado da!! pastagens. Poder-se-á" tos ue Itajaí e São Fl'an

Pedro Zimmermann sub- objetar: mas onde estarão cÍ!;co. onde se vem verifi

meteu a Plellárlo indica- os recursos para obras de cando desembarques de>

ção de sua all�oria, abor- melhoramento da terra, Sardinha, duran:e este
dando a necessidade (la obras em geral caras, al- ano.

criação da Comarca de tament,e onerosas? Bem o Aluda hn a esclarecer
Rodela e sugerindo que previu o projeto, fixando que, no pôdo de Flol'ianÓ
tal ne.cessidade fOss,e ex. prazos para o aumento polis, Oti barcos de Ptlsca

posta, pelo E:xmo. Sr. Go- gmduRI dos índices de utl- têm pt'oblemas quallto

ãlvcrnlldor do Estado, ao
lização das áreas. Em aquisição de gê!,o, pois que-l

Egrégio Poder Judiciário 1972, no enLanto, cada pl'O- a produção da Fábrica
d S t C t

' prietário deverá ter 100% Hoepcke é Insuficiente pa·i;cu��ea a �n�::::.��: quem da sua terra racionalmente
ra atender Os llumeros0,.;

h P
-

F d da Diversas �olicitações fo- �;��ol�sa, t:��:o:�a �:t�;= barcos QUe, paI' causa dls

Caixin aro- orman os ram recebidas pelo parla_ minas pela projeto e que ��;nd���ans�ea: ���:;lSnca��
Faculdade de Direito ;'%:;:�J:: :�'a:�,'��:;: ��::�:�,��5;,::��;�. p��� p���, l���;:�";" põ,to d,

EDITAL DE CONVOCAÇÃO :�e ���:'Ci��� c��cre�i����o� "100.000,00 a mais de 25% �o::�io;�ís °ae���:���, e���
da medida, a solução Ideal :�q:��::i;�e:l t��;�m va-

tlndo grande dificuldade
Pelo presente edital ficam convocados os �.lunos do

para os problemas rela- 1.000.000,00. A primelva para o desembarque da
5° ano do Curso de Direito para uma Asse.rnbl�U\ Geral, clonados com a Justiça, ..... ista, poderá ser tida co- proçlução. O setor de pes·
a se realizar no próximo dia 4, segunda-feira, as �8 fio·

naquela. regiào. mo expropriatória tal ali- qui�as vem esenvolvendo

:��ic�e�t:.ri::I��g���:�C��ãOí3�'5 c:�a�,áO c���a q������ Recorda·se, por oportu- quota. Mas é preciso aten- 'ta'll'bém estudo� sõbre

numero, a fim de tl'atar do seguinte: no, que Rodela, dr. Pedl'l- tar pa�'a o esquema de ra- me{liçôe:-;, grau de maturi

I _ ESCOLHA DO PA...."'RONO
nho e Santa Maria, bem cionallzação fixado: cada dade, sexo e idade de

II _ ESCOLHA DO PAhANINF() como outros dlstan�es r:ll� proprietârio, para ser isen- Sardinhas. Constatou .ain·
'n _ ESCOLHA DOS HOMENAGEADOS cões daquela �egião, 'attfal- to do tributo, t�rá de pt'O- da o aparecimento de Pe-

\V _ FIXAQAO DE DATA PARA ESCOLHA DO mente fazem parte da Go- vaI' que, em Janeiro de quenas Surd''1has, 5 cm,

ORADOR QA TURMA m::rrca .de Indalal, diflcul :'!)63,'tem 10%, no mínimo, em dlvf't'sos pontos <lo li-

VI _ �1���A�SSUNTO� REFERENTES A FOR- :��11��t����en���ei�:ea I��� ;: ::;o:��:s�a�:�n�!�:i�� ����!:e��r:l�le:.g��t:es;�d�:
10rfanópoll�� 29 de à�ôs� dé 1961. " clr:fsâ\'làmcn� tem qu \ ,C,:ol'�l" t",·'t"'a,·,n�'n'"l� te�aXP"I'O�' �l·�.��Sp\:�..

·

�� ;:�e:ll,'I�o,"'pa��Femando Nizo Bai1JJh.a :'3. �" JUSliÇ1�. .. <. ." ...." ,-" ,,""

i��;�glt.���,,�;;:"��'!.s,:,..cb:""-"l::'=''''''''''''''.... rm:l_·
'e ',�/l�i.:.�l1J .....d..,!.l d;)_!l�'"Q 'd_JÓ'

ne construção da grande
usina judeelétrtca de trru

bupungá (3 milhões de

qullowatts j e nos estudos

para o aproveitamento de

Sete Quedas (7 milhões de

quilowatts),
O Estado da Guanabara

1� o que acaba de COllS'
tutar, a Diretoria de Caça
e Pesca, a�ravés de seu

setor, de Pesquil;us de
Pesca.

assim como qual a melhor
época, área. .. e tipo de

�;l���iXea:a ;Ol��sc: sa���I��
a Sardinha, p'elo seu bní
xc preço, torna-se acessí
vel ao COll)3UmO das classes

menos abastadas e sua

uolocação é facilitada ain
da por constituir a ma

téria prima enats procura
da pelas indústrias Ire
salgas e Conservas nos

Estados do Rio de Janei
ro, São Paulo e agora, em

franco desenvolvimento em
nessa Estado
Dada a importância des

sa espécie no comércio de

pescado, vârias iniciativas
estuo sendo t'omadas na

sentido de promover o

seu fomen:'o e defesa, a

fim Ce saber esse haja
deflagração do "Stock", se

isSO terá sido proveniente
da intensidade da pesca
ou das caracteristicas bio
lógicas da especie.
Observa-se portanto, que

esta riqueza de Santa Ca
tar'_na está sendo estudada
e cuidada por parte dos
orgãos competen teso

Apesar dus limitados re

cusas de oue foi passivei
lançar mão e dos elemeu
tos ainda pouca seguros
para êsee tipo de trnba-

seu progresso, com uma

mensagem na Assembléia
Legislativa criando uma

Companhia Progresso da

Guanabara, mais conheci

clda pela sigla cOPEd. A

êoeiedade dos Amigos do

Ilho, porquanto os dados
coletados se referem ao

peixe capturado nas áreas

de pesca, em blocos pa-
Vale do Rio Doce, que tn

leressa aos Estados de MI·

l.as Gerais, Esplrlto Santo

I: da Guanabara, está S;e

dronizados de 10 minuto"
de ladO, profundidades,
distâncias da cesta, tipo
de barco, apal'elho de pes·
ca etC" foi obedeCido, en

tretanto, um crlterlo de

máximo rigor na coleta

do� dados esatísticos aqui
apt'esentadCi'i, que refle
tem, com fidelidade, o

movimento de desembar
qUe alcançado durante os

. Refugiados Congoleses Fixar-se-ão no �rasil .

GENEB.ttA, 10 (A.P.) _ Je, sábado, rUluo a seus t.ügraçao Eu:opéla (C�E)
Os ch�les ele- quarenta e novos lares no Brasil. por soUc1taçao do governo

sete famillas congolesas Viajarão graças a �co:-, belga.
. ,

que regressaram do Congo dos feitos pela Comlssao Os 47 chefes de fanuha.

rartirão de Antuérpia i10- Intergovernamental para a ��r��mn�v�I'U��o:r��a��
aproveitamento de terras
1.0 Estado de São Paulo,

.meses ete janeiro a agôs
to, que atingiu um -total
de 2.044348 Quilos e Cl'�
22.443,200,00 Verllicou·seCOSINHEIRA t3se prQgrama é patroci

nado pelos govêrnos bm

sllelro e belga, com a

cooperação tecnlcn. da

Cooperativa Holambra,
A Cooperativa Homam

bra é um prOjeto de fixa

ção de colonos, coroado de

êxito, conjuntamente ela
borado pelos governos t-ra

seilelros e holandês. O pro··
3eto foi P:)ste:rlormente
a.mpllado graças a um

ainda {ue tl produção de
Sardinhas na Região Sul,
"nos meSeS doe maio a ju
lhO, foi o í!eguite:
Rio de Janeiro _ 901.270

quilos. São Paulo - e93.300

quilos. Santa Catarina_
1.358.900 quilos,
Os dados sobre a Sardi·

Para auxiliar d� cO.:iinha de restaurante,

precisa-se a Praça 15 de Novembro n,o 24.

INO[P[NOUCIA
OU M�Rlt

terra! Sem ceu a terra se torna infemo!
Que o digam esses passarinhos infelizes
engaiolados atrár de cortinas eletrifica
das de ferro, taquara e cana de açucar,
ou ainda de" tijolo (Alemanha Orlen·
ta]).

CONVITE
A Snra. CeUa Ribeiro da Silva, convida os parentrs

e pessoas amigas, para assltirem a missa. de seIs meses

pela alma do seu saudoso espôso Anttmot' �dolfo da

Silva, que será celebrada na Ca�dra\ �s 19 _loras, no

dia 3 de setembro. l
Anteciosamente agradl:ce. I,

Como se nota em o operariado ê�te
p, M!trjltlo. Lbebmallll :;cn50 de dignidade humana: não querem

Mas por que? r:ão seria melhor c um "dono" que os nutre "paLcmaimen·
ma� cómodo de le\'ar vida descansada� te" - oh! como o,.operâriO sente c�ta
farta, sem o eargo pesado dc responsa- humilhação do "PATERNALISMO", Blc é
bilidade, cm uma gaiola? Até lie pode- gente e quer ser tr:J.tado como gente,
riam as suas grades doirar! Assim o não como escravo' da misericórdia do pu
"passarinho" leceberIa também a sua trão, não como criança, não como bicho.

alimentação com regularidade sem ter Não quer "gratificação" de 'Patrõês ban

o trabalho de buscá·la penosamentc lá zlnhos, quer o seu direito: :;alário justo.
pelas ruas. Nem teria o problema da ha· Não quer uma vida prefabricada no cc·

bitaçâo; gaiola doirada ... Restaria ape- rebro mecani�ado! qucr mesmo tomar o

nas a possibilidade de alguém querer !a- timão do barco da sua vida! No seu com·

)ocr um assado de passarinho: seria tão plexo de inferioridade insuportável,
fácil! encontn·se ao alcance da mão, causado pelo "PATERNALISMO" degra
sem caçada penosa, um passarinhO gor' dante pode até ir lcnge demais, recu·

do, que seguramente terá grande prazcr sando o auxilio, que a caridade auténLl·
e honra de alimentar o dono, que tão ca lhe oferece e que ninguem jamalti po
bem o cuidou e o aUmentou com tanto derá sempre dispen!!ar: pois somos sêrcs
sacrificio e amor .. , socinls, que precisamos uns dos outros.

É que nem todos têm vocação, pelo O comunismo é a pior forma deste
menos não a sentem, do ser pássaro em odioso "paternalismo": a mais comple
gaiOla de ouro, e, sem possibilidade de ta, a mais irre�'ô1edla\'el, a mais rigorosa,
escolher, outra surte, servir de pasto pa- a mais humilhante, a mais traiçoeira.
ra bem nutrido dono. Devem até ser Mais ratoeira do que gaiola. Nêste regime
bem pOUMS, qpe de olhos abertos esco: a vida ja não é mais luta dignificante,
Lleriam êste modo de "viver", Que fõsse com mutuo compar:heirisll1O e "a cn·

ainda gaiola. mas que seja com a porta maradagem" humana, mas é enterro da

garantidamente aberta! MaGma que dignIdade humana e sua base: a IibcI'

num apêrto dese�parado de estômago ai· dade, e a ind�pendência, como condição
guém escolhesse desvairado esta solução da liberdade. Quanto não já fizeram ln

dos seus problemas dc vida, seguiria ine- dlviduos C coletividades para con�eguil
vitàvelmente o arrependimento, porém a liberdade, atê it risco e mesmo o I:\acri�

tardio. As portas tódas estão tràncadas, ficio da vida: INDEPENDÊNCIA OU

fechadas, com" nem a do paraíso per- MORTE! Êste J?xito não é lirismo de um

dido, _ encoptrarão em lugar dum que· poeta exaltado, mas vulcânlcamenle
rubim (a quem aliás Cristo já tirou a sincera expressão duma angust�a expio·
espada fulgurante), figuras marciais, dindo do ser l!vmano. E o p.-õprlo co·

com ou sem barba, mas cert.amente com munlsmo é Ui:! srito de li�el'tação de ca

metralhadoras. deias cruéis e hUlIJilhantes. Mas não

Ah, esta coisa divina na alma huma- adianta expulsar o demonio por Beelze

na: êste anhelo inato e insopltável c bÚ, trocar ca.d�ias de ferro, mesmo com

irreprimível da independência, pelo gô- outra!; de ouro ou flores: cadeia é sem·

zo da liberdade! Cristo nos trouxe a H- pre cadeia !O que o homem quer, é sua

berdade esrencial, trazendo·nos a verda· liberdade e o regime comunista ultrapa·
de! a liberdade do coração pela extinção ternal é o maior cl'ime contra a cügnl
daquele trem,'ndo complexo de culpa, dade e liberdade humanas! - Más admi
que pesava sôb-e a humanidade e que o timos um paternalismo legítimo: aquele
mais competente psiquiatra não conse- que exerce, divinamEnte humano, o nos·

gu� desfazer, l'\'não a voz de CrIsto: fI- so pai do Céu, Deus nosso Senhor! :ele

lho, filha! vai em paz, teu!, pecados te respeita o que somos e o que Ele nos fêz:
Estão perdOados! E a alma libertada da. SlÕ!res feitos à �"u� imagem e s:melhan.
prisão do remorso se levanta para as ai- ça, e a dependt!ncla do nosso Pal e Cda

turas do céu. Como se enganou a si e a dor afirmaremos por tõda a vida e em

outros êste infeliz pNfeta do comunismo todas as coisas. Rejeitamos fazer a

alemão, Max, BebeI, querendo deixar o "Ciência" materialista, comunista, de

ceu aos paSSarAI': e aos anios! Como en· n?s l�tJ.gens de macacos. B.11to-evohlfdb"!l.
tendeu mal e ,'"lsUicou a IUl.tureza )10- QuerePl� yiver, mas a Y�.da de fllbos-H·
.man�:. .. �mn "�':U:' ,não 'H_V�l'i� nf'lll. "'res: de, cus, no�s�o P�Á._ \

..)

l':ub�ídio dos Estado" Uni
dos administrado por in
termédio cta CIME, que
também forneceu a asses

soria técnica. As familias
dos 47 emigrantes bélJ.l:as
deverâo juntar-se a êles
antes do fim do correme

VIUVA LVDIO BARBOSA
:t;m sua re..idêncla, á rua Deo'doro, na 21, nesta �a

pital, faleceu no dia 30, tendo sido sepvltada ante�on.
tem, no CemitériO da Irmandade dos pass��, c�:H��a�;
:e;�.��:���:::n��d:aE:om:�u�:� �t�i:�ae jornalista

catll�inense LYdl� Barbosa, patron(J, na nossa Acade

ml�, de Letras da cadeira da Qual é titular o nosso pre

satio companheiro cl'l redação jornalista Osvaldo Mello,

A vf'nerand ... extinta, desaparecida aos 92 anos de idade,

era mãe dos Srs. Alberto de Medeiros Barbosa, alto fun

cionário da Fazenda Nacional aposenta_d�; do Profes·

Sal' Renatn de Medeiros Barbosa, catedratlco da. Facul
dade de Direito da Universidade de Santa ?atarma; l�e
D Juçâ Barbosa Callado, viuva do jornahsta Haro o

C�nado' de D. Carmita Barbosa Vieira, esposa do Sr.

Ralmun'do Vieira, e de D. Heloisa Barbosa de Albu

uerque Bello, esposa do Sr, Laura de Alt.-:.:.querque Beno�
�elxando numerOSOs descendentes. per.t�nce�do a t.ra_
dlcional familia catarinense, com ramlflcacoes no P�
ranâ e em S' o Paulo, Dona Cf'linha, como e�a conheCI

da contavá !focam inúme!'as relações de amizade nesta

cidade, (lnde nascéra, conquistadas pela :ordi:lid��7 s��
trato, pela Inexcedível bondade de coraçao. P

espírltQ profundamente cristão, sempre solidaria com os

que sairiam, A. exma. familiJ. enlutada, espeCla!,men�e
ao nosso lIustre amigo Professor Renato Barbosa, O E .

'l'ADO" envia respeitosas expressões oe profundo pesar,

Criação da
Comarca de
Rodeio

I
'

I
I

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


