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KATANGA CONTINUARA' LUTA ATE' O FIM
N'DOLA, 19 (UPI) - O presidente ce Katanga, Moise -------------

Chombe, declarou que conduzirá seu povo "na luta até o

fim" contra as Nações Unidas. Acrescentou, contudo, que NA
��;�I:I��l:it:t:�.t:n:ro�:�f:,:�.�c�ac:r�o:: ��rse;��:�:Cí��.
cu. O chefe do governo separatista de Katanga acusou a;

tropas das Nações Unidas de terem matado m11 eompa
triotas seus, "alguns depois de sua rendição".

Em uma entrevista a im

prensa, na pista de pouso
de Lltwe, 'antes de partir
(IC regresso a seu país,
Chombc afirmou: "A agres:
são da ONU nos custou ca

ro. Cerca de mil de meus

cidadãos, negros e brancos
civis e soldados, homens,
muieeres e até algumas
cncncas, foram mortes. Al
guns dos soldados foram a

batidos a tiros por forças
da ONU depois de render

se, quando caminhavam
com as mãos erguidas".
Chombe, que parcela can

sndo, declarou que as nos
nücades provocaram per
das no valor de 50 milhões
de dólares. e denunciou que
a ONU havia ajudado tro
pas do governo de Leopol
dvíne a entrar em Katanga
e atacar a guarnição de
KongoJo, no norte, embora
não tenha dado outros por-

A guarnição irlandesa de

.racctvme está em poder da
gendarmerta katanguesa
desde domingo â. noite, de
clarou ontem o porta-voz
das Nações Unidas, O co

mandante da companhia

irlandesa, sitiada desde

Quarta-feira em Jadotville,
anunciou-o por um telegra.,
ma enviado ao quartel-ge
neral das Forças das Naçóc�
Unidas, em Elizabethville.
A cessação do fogo esta

belecida sábado ii. noIte en

tre os soldados irlandeses e

os gendarmes katanguenses
foi rompida por um iolento
assalto dos katanguenaes.
Mas são, ao que parece, bem
tratados, Os oficiais pude
i am, inclusive, conservar
suas armas, hã três feridos
nas forças da ONU, Igno
ra-se, nos meios da ONU, se
os gendarmes katagucnses,
dos quais se havia dito que
se rebelaram contra seus

oficiais brancos, agiram por
sua próprIa iniciativa.

Ao saber Q<1� a cessação
do fogo havia sido decer
tada, o comando da ONU
deu ordem às tropas de re

forço que se encaminhavam
a Jadotvllle que voltassem
a Elizabetbvllle. No cami
nho de regresso, foram vá
rias vezes bombardeados
por aviões katanguenses.
Cinco soldados foram fe
ridos,

Dois 'erros e uma li�ão
RTJOEN5 DE ARRUDA RAMOS

Deputados nao oacao
Posição do PSD: Jeton em dôbro é in oportuno - Repulsa à infiltração estra nha nos meios ,estudantis

Com relação à proposição de autoria do sr. Sebastião A BANCADA ESTAVA aídêncla submeteu a ma-

Neves, que levou o n.o 264/51, e que tinha por fim dobrar FORA DO PLENARIO térra a vota�o. Escut.,'n-
o jeton dos deputados que comparecessem ou frequentas- do os pro'..estos do sr. Os-

sem 80% das sessões realizadas, o deputado Antonio Al- Continuando, disse o sr. ny Regis dirigiu-se para a

meida, lider da bancada do PSD, na sessão de 18 do cor- Antonio Almeida haver-se sala de reuniões. mos a Trazia esora o pensa.

rente, durante a leitura da ata da reunião de 15, levantou reürndo com sua bancada proposição, -nêgse interfm, menta de SUa bancada,
questão de ordem. Consultava à presidência se a maférta, para não dar quorum à

\

não originária da Mesa, e não recebendo desta o parecer proposição anterior que IX C Ncompetente, não estava, assim, sujeita a duas diSCUSi;Ô€.S, ta
•

O
+

"dcomo qualquer orojeto comum de origem parlamentar. �;!�:�dOe� :�as�;�' ,,�:�� ngresso aCiOna os
C deputado Estivalet Pires, presidente da Casa, responde reunir ""eus liderados no

J I dque o projeto de resolução não tivera parecer das comis- b te d d
•

I
'

d Ssões, conforme preceitua o Regimento Interno, e, assim, o :;s���ando�lhe:r=s,o;:��� C rna istd5:
.

e egação e tamandaria incluir na Ordem do Di.a da presente sessão, sobre o Projeto de tResolu-
•

pom"r"".2"dl,"u,,'0, ,ãon,264j6l,NãOd,ixav", ICatarl+nd segue hojeSEBASTUO NEVoES: NAO matéria na ordem do Dia todavia de escu:'ar pelo
TEME COAÇÃO E CON- daquela sessão, para, an- alto·Culante o �ranscon'er

FIRMA VOTO tes da votação, poder es- dos IrabalhoJ.\ elo plenário, Seguiu hoje para o Rio leia de ·'A Gazeta", Adolfo O Governador do ESL:td'l,
cutcr todos os liderados, solicitando 110 mesmo tem- de Janeiro, a delegação ca- Ziguelll, da "Rádio Oiãrio ouvtcu Mensagem especial

�;!�ru: ::ls/:�O��l ��� �;s �:ed:�U;���seO�l�:se�;: ��ri;;n��l;:l:;;! p�:t����:!� �: ,��l����'�u����: .. �:e;��� para os concrcssrsras, snu-

bancada, de vez que cn- ao desenvolvimento <la. dos Jornalistas Profisslc- da pelo Sindicato dos ser. �:�s�Oe�vl;���n�Cl�l:I���.�l�;l�
propostçãc, arn-mu que tendia cnmpatdr-Ihe �al diSCUsSão, quando mopi- r.ais. O referido certame. uattstns Profissionais do as. tenal soo-e os trabalhos do

�::� ��:ç�:o��n���: ��� �:�::a�!� li::rsav��rlaz&n- nq�:a:e:�eCol�tr��:lanm,,"pl�:� ��!a e����:�;o,nasec��I�den�: ���:�i:80al�i,.:�G, risard e 00· IX Congresso. e que será dí ,

,_ 'J" ,_., -ulgndo por esta rótba.
voto fnvorâvel de aprova- ca ex-Capital Federal. de-

;?,����I�������:��y,'�: Reunir-se-á amanM O Coasel�o �::'�':����;':'�'ii:�������� rro�osto na �ômara Protesto �o
apresentação BRASILlA _ o Conselho de Ministros

r-uravana o, seguintes pro-

B
"

��7;;g ����� ��U����:al��,V�7:s���,��!n�:;!e::;s:o :e:���� �:,1lnr!:,�i���Eii:��:; rasl contra coni�il alrmica !
DO PSD tauie ce imprensa: Adão BRASlLlA, 19 (VAI - Unidos dia inicio a pro

O .,1'. Antonio Almeida. seja aprovada a exposição que o primeiro- Miranda (Presidente da De- O dcvu.ado EUsebio Ro- vas nnalogaa, Não inrln-
a seguir, manIfesta ri po- ministro ficou de fazer esta semana perante legação), José Cordeiro rêe. cl1a requereu, na Câmara gUemos as causas dessu-,

�����ã�� l��:la���c��� n�� a Câmara dos Deputados sóbre o programa �.���:r��l�Zi, AS:ee�:��:�ta�i�� ��'�"�leSI�t�t�O�o��; �:e��� ::�el�:�i����o.�,u:em{)s pch

negar j6. havcr votado au- de govêrno que está sendo elaborado, de "O Estado", Narbal Vi· tivO,:.lo conveniência de () Continuando, aeúntuou

}llent,o de sUbsidio!;, sem Bra,�11 Dlnntlestnl', na o deputado Roch� qUe

jam..:üs fugir à reliPonSabi- B ' a cons,aderam
ONU. O seu protesto c.Ql1� "nào "pode nem deve (l

lidade �e súu vc�, e :;�n{ anC"'fOS' C'ontra lt"�,'l !:('�I��yãQ de nQv_:� )nun� ftear iH<!-Hc.rentC h

constranger-se com ren- aI e''II"'er�cllci.lS
_

llucTeare.�, agr�I'Slvldadc d;ls. gr'lnJ(',�
cães Ouando o n!'ojéto �gul.?:ls ou nao de preci- poténci!\",. Os. cetico:i noi!)

:��o':i:��=�f�I::iu�t��:e: proposta do INCO humilhante Pl����:IC�:��t�:��\eqU�i;_ 1��::�\:��\� Ml::O a�Xii�Oél���
contmua o parla:mentar _ menta, o representanle quando encnrllB � leglli-

1l�0 p���� dc���r t��;Ol;: PEDIRÃO INTERFERÊNCIA DO MINISTÉ RIO DO TRABALHO ��:�I�\� �������um;�; al:o :a�u�a,u::��e�m a�a;r!���'�
seUs colegas. Foi então Os bancários de Santa signlficantc a contra.pro_ de porta-vazas em cada cs� a que pode atingir a. hu- mais poderosas e an!qui_
que declarou Questão aber- Catarina, por sua tot.alida· posta dc aumento salarial, tabelecimento, bem como manillade: a gUerra, é Iam os mai.� tirano". A

ta o caso da inclUsão da de, julgaram irrisória e ln- efetuada pelo Banco Inca à no interior do Estado, a fim condiçao em Que viceLl:n história. no seu ensina-
I Dirctoria do Sindicato. Os de, na assembléia geral que todos o.� vieios, tÕdus as menta irrecusável, o ales-

ONU APRESENTARA-O OS EUA UM bancários, que pleitearam será realizada ainda nesta de;;gr;lças c todos.. os ma- Ta. A luta contra a e"cra-

: tabcla com base em aumen_ se1T'ana, tomar se\'t�a decl- leJiclos; matnr é crime (' "idão fei idéia duran�e :;c-

PLANO DE DESARMAMENTO
to de 50<;;, receberam com tão em tõrno da ruatérja, o Direito Penal n,une; na culos considerada utopicõ(.
enorme desagrado o ofere- Como se 1>il"e, é be:n possi

guerra e heroismo que se Muito dos seus defensol'es
cimento do Banco Inca, dE' veJ que seja pedida a mc- �OI,ll�I���·a Q��m �::,�J�\��::�� ;�!:;��I�OaJ'" V,i,d",�gUn"�n' o"u�n< ,

apenas 35% até 20%, pcr- diação do .r.1inistério do
,_ , , ..,

celltagem que proporciona_ Trabalho, em face da ln.
defenller a c:;cravidão 00-

rá, à grande maioria dos transigência patrona! de
,desejnmo� li llaz E' p:Jr mo Idéia Que possa vin�ar

funcionários, melhoria dc querer conceder aumenlo
isso que não nu:; "repara- entre os homenf.;. Amanhã.

apenas 2.600,00. Por êsse considerado atê humilhan-
!nos para a guerra" tenho viva esPerança d�

motivo, o Sindicato está efe te pela maioria dos bancá-
"Há onze dias, a União.) que a paz vencerá. e os

tuando movimento, através !ias.
... So ...I�t.ica vem provoca;'�lo pacifistas terão cumprido
dctonaçoes lIuclcare", COII- com o seu dever se ar.
tamln&ndo as áreaS Cem rostando inCQnlPl'ee,:sõc:;.!pl'eclpi!ações radiativas. lutarem ,p.or Uma dut; mais
Já como autêntica reaçao belas causas da nossa for
em cadela, 0-" E�tados mação cri;.;tã."

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA:

Lider Governista

O lider co. oposiçã.o. -sr.
Sebastiáo Neves, na se

gunda discussão de SUu

WASHINGTON, 19 (AP.) lista e de 10ngQ alcance·'
vez seja apresentado pcs
soalmellte pelo presidente
Kennedy - possibilitará a

discussão do assunto com os

- O governo dos Estados
Unidos apresentara, pouco
<lepois da abertura da pró
xima AssembléIa Geral da

ONU, um plano de desarma- soviéticos.

TEMPO - Me�eorológíco
t síntese do Boletim c zometeorotõçico
A. SEIXAS NE'P·fn. uílida (llé ris �.18 "s,

dia 20 de Setembro, 1961
FRENTE FFtl .... : J�ega�lvc; PRESl::iAO ATMOSFÉRI
CA MÉDIA: 1013 mb; TEMPERATURA MÉDIA' 2150
C.; UMIDADE RELATIVA M�IA: 92'/(:; PLUVIOSI�
OAOE: 25 mms.: Negatívr, I 12.5 mm: Instável com
chuvas atê 1,5 mms. no "Bolsão" 0.° perlodo) INe
voetrc Cumular.

já fora valada e aprovada.
sem quorum, !)OIS sua ban
cada ficara fõra do plená
rio.

que era contra u prcposi
ção per inoportuUól. quun
do outras rulvlndicaeúex
sa'ari:\Ís LlO Iuncíonnuxmo
e de clusse� -r-enos favo
(COntinua na 5.a páglnal

menta qualificado dc "rea-

URSS EXPLODIU 1la BOMBA:
LANÇADO UM SUPERFOGUETE I

WASHINGTON, 19 .(FP) Nova Zembla, na Artico,
- A União Soviética pro- segundo anunciou a Co-

�eun�cl:ra �1�:OScf:�:�� :�ss!�s ��;�;;g�ni�!:."� economl"ade cêrca. de uma megato- novo.. expenencm nuclear

llelada de potencia, em é ta decimá-tereeira. de
uma série iniciada recen-
temente pela URSS,

A pniâo Soviética anun

ciou, ontem, '(I disparo 'de
um segundo gigantesCo fo'
quete-portador que per
correu fi >distância de
12.000 quilõmetros sôbrê o

Pacífico Central na curso

de uma experiência reali
zada com "alto >gl'áu de

precisão". A agência TASS

informou due a última
etapa simui;'da do proJé
"til 'de várias etapas .(Iegeeu
11a ,cpr.oxtmidade imedi<t
ta" do local onde desceu,
quarta-feira, outrl.l fogt.e
te, o primeiro Que foi

lançado·
Acre!jcentou a agência

TASS: "O vôo do foguete
e o funcÍl;mamento de to
dos os seus sistemas. cum
'J)riram inteiramente o

programa pre-estabeleleci
do. O alto gráu de preci
sâo tlo funcionamento do

sistema de contrôle do 10)-

o Ca,rvão na
do Brasil

O procurador
geral tomará pos

se hoje

De acordo com a opinião_
dos geoiogos, as reservas

carboniferas do Rio Grande
do Sul, Santa Catarina e

Paraná atingem 1,7 bilhão
de t.oneladas. Se o Pais che_

se revestem de melhores

condições tecnicos. contri
buindo anualmente com

cerca de 700 mil toneladas.
Em Santa Catarina, ondc a

produção 'Se eleva: 1.619.166

toneladas, proveniente de
CNca de 30 empresas, o

carvão atende em 70�; à�
necessidades de consumo

sendo utilizado, em quanti
dade .legulal·. pelos fornos
de Volta Redonda. No Pa·
raná a produção é reduzi

ria, não atingindo 60 mil to
neladas por ano.

BRAStLIA, _ A posse do ga. a consumir de futuro 10
milhÕes dc to�eladas de

LONDRES QUER NEGOCIAR COM
O CONGO

SI". Evandro Lins e Silva no

cargo de procurador-geral
da Rcpúbllca, para o quai

carvão anualmente aquelas
I eservas podel'üo cobrir as

neiCssidades brasileiras duo
nmte 100 anos,

10i recentemente nomeado

pelo presidente da RcpÍlbli-
ca, deverá ocorrer durante
a sessão do Tribunal pleno
do Supremo Tribunal Fede_
ral marcada para hoje.

A produção de carvão mi_
neral dos ultimas tempos é.
lia entanto, bastante redu

zida, não tendo ainda al

cançado 2.400.000 tonela
(',as por ano. Em 1959 _ se

gundo Informa o SIA, ba·
seado nos dados do SEP _

os Estados produtores de
carvão contribuiram com .

2.329,814 toneladas do pro
tiuto, contra 2.239.767 do

Dentre os produtos extra_
t!vos minerais, exceção do
petrõleo, é o carvão o que
apresenta malares indices
de valor, ou seja 2.228.9Õ6
mil cruzeiros. Dado o apoio
que o Ministério da AgI·I
cultura e a Comissão do
Plano Nacional do Carvao

LONDRES, 19 <AFP) -

Profundamente preocupado
com a �ltunção no Congo.
especialmente em Katanga.
e temendo que a mort.e de

Dag Hammarskjoeld tenha

como consequencia um agra
vamento da luta, o govêrno
bl'ltanico anunciou esta
nolt.e, em uma declaração
do "Foreign ornce", que

SeU objetivo no Congo con·

tluua a ser "uma solução
pacirlcu com base na sua

unidade". Revela que o se

(..letarlo·geral da ONU ha

via concordado em entre

Yistal;,;.êe com Moisés Tshom

be com o acordo do gover
no central congoles, .e que
tanto TsholT\be quanto seu

governo haviam decidido

FALECEU NA
TRIBUNA

BERLIM, 'lO (A.P,) - O

presidente do <;enndo de
B�rlllT' Ocldenta"I, Wllly Hen

! ano ant.erlor. Situa-!;e nonebcr faleceu ontem em

pleno recinto do. asscmbléia

t:llla imediata cessação do
fogo.
Por outro lado, o governo

britânlco preconiza. na de

claração, ° prosscguimento
das conver�ações com o <fle
fe tio goveL"Oo de Katnnga c

que "O representante de
ll�aior categoria da ONU, ati
seja. o dr, S'"ure C. Llnner.
chefe da. missão das Nações
Unidas I;lo Congo, participEi
das conversaçõe:! com

Tshombe". Finalmente. 'o
governo britanieo revela

'·que continuava pedindo
insistentemente ao presi
dente de Katanga que o ecoS

sar-fogo seja estritamente
observado".

A CHINA SUSPENDE RELAÇÕES COM
O CONGO

durante uma ses!;ão cspe- Rio Grande do Sul a maior PEQU1M, .,0 [APl - O stanleyville. ii decisão. di�
cml. Membro do Partido 50- organização produtora de governo da China Popular vulguda pel� Agcncia '·Nuva

ciaustu, Henneberg tinha decidiu suspcnder tempo- China", foi motivada pelo
63 anos. $.ua morte ocor"eij. l't\.rill.\llente suns relações dl- f:".to de o "uvcrno Adollla

:(����lo�ronunCiava um plofhflt�ca l:o:l:ai����d:� 7�:1��;e��i.�1��S:�m o

�,�t��3�I'Ji�����i'i6",",iJ���������Il����� 4'� ,;.��,...:;......l,"".""",,,,,_'"';'_oOiIIr!'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



;;-ineu Botnhnusen, c Os balancetes do
I�CO. l,;;"inados. em Igual d::'tn, pelo
D:J'etor-Pre"jd('nte rrtneu B01·nÁàusen.
Confundiam-se. sem �nlchltle. mas por

Iburrice, O� doi':: conceitos ... A orienta
ção de pojlt.íca ?O Estado asfixiou, dn-:
rnnte um <1(,(,(>1110, ,'1 economia

cOleova'1Att-ascu n6K�() .descnvolvimrnIO. Durante
dez nnos muLo sofridos. frablllhall:",)<;,

����. E;;��:�. c:�::�t�\ !a:�n�::.��q��e:��o� I
vistos. sob II ncão sccetrvo. ma" crimi-!
nosa. de tão forte lrnnquiJi)z<allte.

IO{'.<::pel'!ou-nos pnrx a rcalir]:)dê o

g<l'lcrnO atual. criando o Banco de De.

sell\'olvimenl0 Econômico, que jI111j\)itdo� • O CONJUNTO DE BALDAUF SABADO § § * t��;�i ;�7i·�1�;1pf��C'��iC�:;I.::�I��a:IC /1�\t;;êt::�: II
NO I.IRA TENIS CLUBE -

ua. �;j�;��las���lO�:s�i���o de ;al�;II��'
vúblíco. combatendo o ('mpobrerimcntn � II I _ Jane Modus a "boutíque" ete-, Hnüsch! e 'Pauto Costa namos. •INC;gl�/lg���:'l1� �';li;�I�,;l�e:��� �:I�lfa�;�� ::��a���,t7co:I�'�i�����:�c'ÕI�;n:1P. bt���:�I:lt��;.: t �:�;�n��s ����:�� j�31��1�0�0�1�!,���,;�:r�:, 7 _ O Sê:retâl�io �a AgricuJtu!'a'mínosa mente. Sururecndo-me mutr • não mos, Duvido de quem pos�n, pela franca , Deputado Atutto Fontana jantava 110' Cola!rfr,u'lmcshaver :! As,.emblpia c-Indu uma ComissU;: el"'O'b'·II�!;!,n"aar�('n,ira"p,l:"",'.ir�o""I""s,,.U""l'�.'n':"'O'1 II 2 _ Sob n patr-tcinio do "santa C:1 QnGrenda Pala�e em companhia de jOI', Prof. nurrcu-os Fi'h,) _ n:' O"\'a!r1!\ 1todri-Parlamentar ele IJ1(1uérlto pura etur-írtnr

"',... ......... •

I""
,.

,II1II tannu Foto Grupo", no clube fotogn\.fieo nuusto do Djill�O ca,riOc�>" � �U<' ('alH'al _ Cid COn7:ap;:> ,_ DI', At('j(I,,�esse CHl;O. Não exisle, cm indo o Paj�, naclor �cl<;o Ralllos abraço, ma '" stnce-

I
)IIlII recém fundado, será apresentada cm no- � ",\lIn']I _ I'r·of. \ thou d'F.(::1 _ ;\1:1)01' p(!(I'similar, nem precedente, de oricnlnç:lo )''0, nUIlS leal mais c\(o�ln,tcres'Hd'. C1" , vcmbro próxl.no nos salões do Quel'êncl:\ 8 _ '\ cincerera Beatnz wuc

Vll1haes.,
fOlIlM! ,Iu\ "nal _ Dr, ;\li]ton Leite c!:\ Costa���n:l���n;Il��eri';': \�'�s,:���e;:�:����sH�aP�u= ��e:ed:i���, �u;��r:::",�II��!t°ve71�l,;le�'�;��: 1 , �:���'�;,:�oN�O�!����a:x�����: ��a��b�::: VUI festejai ) seu 16 o {lI1lVCI SRIIO

, -; ,1/�:l�;�1��7,1�1:��:\� ;�:�I�;:\lL�'��n: �:!t;,�

I
ciedadc Bra�IICil'a -tc DIreito Jnternucio-, meu 31�bH1So petn scauraurn etc seu tr;I�! " serão nprescn.adns as fotos das "De 9 _ Ola �2!l P�OXIl:O acontecer á em' \,llhn _ PI"r Paulo l-crn .. 1'<1o le A"\J<t<l Innl. no Itumurati eu (lizlH em uma

';""�'ob.nn��ltO,_, '�e h�r,gn""n"i,�",','t':,',�',._AViS,·,O"o;'�;"."na:·:,·1 .' Senhoras Mais Elegantes do Ano", nossa CIdade o desfile dos II Jogos nber • I.av, _ ,-\lIliJlo)l S,)I·da (Ue, C,11 Sanla. Cü'arin:r, hO{lve )Jc- "",,..., '-' .,,, ,._,",'
� § � tos de Santa Catallna _ Quem leCC!)el.1re mi'lt. _ A, Sei:,:!s 8etioriodo em Due o ;Din�'io OfirJa!" pllb!i- :erci. cnnoidalO fl acivog'lIdo, ou a

qU:ll-1 ' 3 _ Acontceeu bnstante anlmacia a o tlofeu Govelno do Estado? � .!
V�PAR1'AM"EN CO ESPORTT\lllC<lVa, 1111 ,,�esmn pirgil1R, o,� decreto" cio OUer outro C'tr!!o no B,mco de Descnvol- , • t" h" 'Iti " � � II RI'datO!': Ppn1"(! Paul'). :MachadoExeculiv(), a",�ina(lo" uel" a:Jve1'l1ndor ,:illlenIO ErOl�Ó�11i�(\ de Santa C:\ :;rllln. festa "Em'ontro de Bro ,111 os no II mo

10 _ Encr:>l�tto �e Blotmho será len.

_ �r;���lr�t:�r���,;��jat'es: Mrtll"V l3ol'!'I'S, Rllt T, 10h('] c

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

'. rJvHe a� l;�)\;;;n�i�l-;--;- .. dOll1in!1O,
Iwaelo com a testa das 'Alranca�' Cnm- f•

c'

"I')
(Jo)allf'l;'adol'es: Diversos

II
1 clt' Ú\lIllbl ]1M",Ic>"c st!\)," III � � � punha pro Canoa o anre! ,.

B • • H('prl'!'lf'nlanl��O ! t.l'ir]('Lc- J)�,":1 a l'ef"rll1� I' 4 - Ql1eUl se]), M1SS 1!.lelll11te fln[:;u * " s •B DAS OE PRATA � �:,; 11:11.'11, (Jlwnt,· llnleS 1 , ���I:la;��:\�n� :leUo���c�:c:��Il���el(� �l�� 1:
-

E� pnntHlv,ela traz o "Dez Bro-, J Ri" !r;�l;I;(>��;\t;�(���rl,:> ��;n;;:�'�o!-_I�l:,� �IH'nr'
r ftPinhn d� 1..,,'10Ic-,'s I III oe Dm..e ele I\goslo 10m ,1 o.pres('nl.l.çao

tos l'oo.lS Cg:l� es" ,_4 tl T('I.: 22-:m-2!

I
Completou ontcm 25 fmos de cn,<;;"tmento,o"

"1
'-:;1" 1'�"r1" - r:ll.'l. Vit<'Il'ia li;j7 - ""nj, :,2nosso Prezndo Amip;o Vi.I'�llio Db.� Filho com :l Se' ; ;�,r��:ll':54�r)n,;('lJ' .�il'o : • tdl�IO dezessete cnndld.ttas no loblcndo ti

1'1 \ 1��t;-c1�n�e�����ndO society' espel am • '1'1'1.: ;ll-.�!)-!!)

����;�)��cU��s�aT����� ���SI'(����ê��i:n�:nS�': • � � �. � � � • ���;:;::: ��f>�I:o�/;�O�'�!�l� 7�):��a 1', Fcli�

pl'ogenito f(' lc>j I �od d P • 5 - Mar'a !von(' Leal em uma festa 'Eu te compreendo, este sonho que � ..-\;rcldl's I' rl!t'I'f'�llnnlle;-r�e,. I;'n1 ,),10,; c.� ."tI-

'

Ao ���u��o ���a�, � �, ��;'A�Or���ia �lIa!;

S O� �Cb,\n�n""o SZíl,',. O __ �;��1 modclo em sdo. 'o�a, que deu nota

:l��:� d� ��I�r:lr °s;:n�;�:::el e Igual a cste

• ,':;,',',;,:"i,""�,,.,"mf' n�:l",:',t,,'tl��,,'�,!o"t',',i.,n,tfi, ,I" ". "o"'de ,om :,
�r,lidt"ó",

._'---.. d(_
- -

""s-e-I-h--0- "'!'d
....

e
-'" ""

o""-e--�"'e-n-v--o-l-v' I" "I' �'�;I�I�o�.;"F�� :,,,,, L - �:'; UM.OO

@EMAS
-

�tarlazes �o Dia on ;) - i :.�:�::::,::::��::,;Z:;:�,,�':�-
mento da Pesca (CODEPEl ,--- -�-==tl

Co;n a finalidade de pla- Emlll�son, Di!'ctol' do Ins· do CODEPE a convocação
ut,uto Orrn,noP:l'Ií.fico de oe outl'OS órg'ãos, entidades
�;110 Paulo, !'eprf'sentaI\te particnlarex ou especlalis-
c:o Conselho Narionnl de 1asrelneionados com a pes

{jui:;(' .. marítima,
4, Os membros do Grupo

de T!'abalho deverão apl'c
spntar ao CODF,PE rrlatô
rios mens:lÍS sóbre o desen

volvi:pento das pe"'quis:\�
que lhes forem atribuidas.

5. O" Il'}.embrns do Gru)1O
de Trabalho deverão comu

r.icat ao Dh'etor-Exceuti·
\·0 do CODEPE quaisquer
úCOrr€llC'ia que dificult.em
suas atividades, bem eomo

r.presentar as sujest.ôes
julgadas convenientes ir.
Consecução de suas [i11:\li·
(lades,
Êsse Grupo de Trabalho

esteve reunido cm meado
de Agõsto cujos resultados
em breve serão publicados

Banco ôo [stalin
I cont. (In 8.R p:í.�_)

AgirIa maIo INCO, nvtdentementc,
não, Como banco mercantil privado, II�
vrou um tento, atI'> mesmo na graduu
eliminação de :'llcóm\ldo� ccncorrerues.

Lamenjo semnre, <:Inccrament�, "I'r u-n

dos homens mnts pobr as de..,!;, terra, 1).)1··',
,'i,c itvcsse cünuetro para guardar, áqnr l.,
éPOCa, teria. "dCltlll'idOl o mnloi- nums-rr

possivel de ilI'ÔC� do INCO, Hnjc,
Hoje, p.n-n nos, CiI[urinúnsc", ()

que mnlor persoccrtvna oferece f. a pro
>:ima. subscrlcão de ecõc., do Bnnco de
DrselH01"II11t>nt(1 Fr(lnômir;() de S',mt!\
C;ltarll1;J:

--CFNTRü--

r:ine SM JOSE
FONE: 3636

Iniciando .sua vltor!o�u 2,� Si!:MANA
:i.� 2 [' 7 1/2 h�

- - O malar e�pc>t;ü'!llo de t"do� O" trl11-
))"S' ,_ 0 film(' nrnls vezes I)remiado!
Glli!!'Jt\lll Hp,�'cn _ J;lek HlIII'kins _

Haya Ha�arcel Stephen BOI'lI em
BEN HUR

- TeCnicolor _ CUmpra 6j _

Censura até 5 :\no�

tine RITZ
�OYE: 't��J

ás 5 e 8 h,�,
ElIic Lamrettl em:

A MULHER DE NEGRO
Cen,mra ale 1ll unos

r:ine. HOXY
F0NE: g·135

ás 8 hs,

, -- B A � 11 H G S-

Cine GLilFi!A

tES'i.'RE1T')1 l(one: 6�f.i2
á� ';1/2 e 91/4 hs,
Se::;sões Popu!nI'CS

Dan Rowan - Dick Martin _ MarUla
Hyer em:

DOIS VIGARISTAS ROUBADOS
CinemnScope

Censura até 14 nnos

ejne IMPERI!I
lssrRE�'COJ F('n�, ...2Sl5

o ESTADO.
(I ""15 I.iiTIGtI i)!AiJO ne �AII:'A CilY;:R%\ 1 t

ás 8 hs,
Scssão Popll131'

John Russel \..... Jllnc Blnln em:
A CAMINHO DO INFERNO

Cen'iUl'a nté 18 unos

Cine RA.íÃ (S. José)

Empresa Edilóra. "O ESTAiJO" Ltla.
:--- conecsramos Sociais

nll:� rt1n<;('lh('il'(1 1-.1:1fl'l1, 1.10

'1'('I('fl"'W �H)::!2 _ Cni;{a r')�tfll lJI!'I

i';I"I('I'.·I") '1'1"]l'gl'!Í1;('(1 r.;;O:'j'.c.no
llil'C!ol'

111111('11 di' AI'I'ltda l\,',mof\
(;Nenle i

1)omill�t1� Fernandes do'! A011ino
1{('dajGr('�

FI;í\'[t1 AllJl'rto rle Amortm I' (l!'lv:tl'b Mf'It1,
Rnlalt1re,Q Au"itiRr�s

Alllollin Jõ'rl'll11.1lli,) ,I" Amaral I! �jhll -

Sf]\,(>il:l T",n1:'

neJar cientificamente a

pesca no Pai" o Sr, Célio
Lyra, Diretor·Executivo do
CODEPE CriOtl um Grupo PC;)qll��IOgi�ta Melquiades

Pmto P;J.iva, repre!;cntantc
do Centro BiológiCO de Pes

etc Tr:\bal!1o com os ,�q�'uit1
tcs objetivos:
a) Levantamcnto da sl-

ANlVI:nSARlOS
SR'l'A, DILMA MARTINS

tuaç[l'.) das pe,�{juisas dc C,ulS3S Maritimas e Univer
:_Idade do Ceará: Com salisfn<,:ào registrnm,)s !larn a data de hoje mais

11m nn,a]j/'!o da gentil e !}re11dnda srtn, Dllmn Martins,
dilHa li!];;l do _�1", RaImundo Serafim M:lrtin� c 1](0

resca no Pais:
b) Estudo sôol'e n eria- g) Zoôlogo Rndolf Bnrth,

I:âo d .. Centros Regionais do Instituto O�",aldo Cru,,:

t' Grupos E:;peciais ou Es. h) Vetl."l'lnário Thadeu

fações de pl:squlsas de Pes" Maia de Carvalho, repre-
1:>l'nt.allte do Ministério da

espó�a Ij_ (lf-1'1'i d;l Si1v� Martins,
As rcllcltlH'Õe,; de "o ESTADO".

cn, bem como a respeetiva
locnllz:\ç�o;
cl est\ldo quanto à ne

tessldnde de pessoal técni-

,\grlcultnra; MENINA ROSECLE;' BRUNO SCHMIDT

I) EconOtilista L\iiz Leite

Vê nassar na efeméride de hoie maisum nntaliclo n

lntclig:('�te meninn Roseclé Bl'IlllO S\']llllidt, filhinha do
nosso eSllmadO) companheiro de tr�llalho SI', Osear Sr11·
mlc\t, filho e de SUI1 p>:ma, espo,�a d, Laura Bruno �)('h
Illldt. "!

A,� f('lil'il!1côe,� C O ESTADO, extensivas aos ,�I'ns Vl'l1·

co e administrativo, bem oe Vasconcellos, rep!'esen�
lante dn sllperintendêncla.
c(o Desenvolvimento do Nor

como equipamento especia·
lizado, embartações etc.

ll!'ste,nceessârios ao funciona
mento dos Centros, Grupos
0H Estações mencionados

3, Os membros do Gm- tUI'OSOS gcnitores,
po ele Trabalho poderão su

gerIr ao Diretor-Executivo SR. MANOEL 'JOAO TOMAZ

1'l".'1ns('OI'l'e na ciata ele hoje, o anivel'sârlo do sr. Ma

noel João Tomaz, conceituado comerctante estu.belecWo
no Sub·DI.�trito do EMreito, j)l'OprietâJ'io da "Chunnsra- ,
ria Ouro Verde", As muitas homenagens, que, por Celto
M'I'·lhcs-ão pl'(�staclas, "o ESTADO", ('0111 !l!'azel' aSMl'ia-

se enviando ao natalieiantc, seus sInceros votos de, inu·

ás 8 hs, no item anteriol'i

__ �;��;l�y��l� Jnn StCl'ling Pat�1 �:: 'I 11.\I�J�l��h1��!�Ú�r�IJllf:�� ,

UMA PEQUENA DO BARULHO "estigRção dos reCHro;OS ma SUPERCESTAS COLUMBUS
COMUIVICADO

Osunrl!;o.,... CylJ Famey _ Eva Tador em:
, ,eiS DOIS LAD:a_OE�

'C�n,:;ura: até 14 allM

.. ,E O !=iUCESSO CONTINUA!
Em 2.n VITORIOSA SEMANA

S, JOdE' - HOJE _ 2 e 7 1 2 h::;,

00

CJlAILrroN HESfON· JACK HAWKlNS· HAYA HARARÉl1' STEPHEN Bom
JII.:fiH GlJFfITII' WJUIL\ SCOTT ••aTMy(tIlll,�'TIJ. mlJ.\ffE ·�[.,:tf'ici.:..:'l''-''iiZ!Z.,I��f..::J'!I!!.'�.?�;!t3j

DURANTE AS EXIDrçOES NO CINE SÃO JOSÉ ESTãO SUSPENSAS AS ENTRA.
DAS DE PERMANENTES E CONVITES- INGRESSO,

1 -;U;LO;, ;;;n� q;; \'�" I� 2�
- - - - -

:
: RAINHA CAS BICICLETAS _ Hllt; Cons, MnJra, 154 1.-.... ...,
1----- ---...-- ----i

Leia RcvisLé\ Luso-BrasUeira
SENSACIONAL - NO'\TlDADE _

MAGNIFICA

rinhos e à exploração in

':ustrinl;
e) uniformização dos mé

todos de pesquisa; TENDO EM VISTA A PARALIZAÇAO TEMPORARIA
f) estudo e apresentação DAS EXTRAÇOES DA LOTERIA FEDERAL, OS SUPER-

co plano nacional de pes- SORTEIOS MENSAIS DA COLUMBUS PASSARÃO A SER
FAZEM ANOS HOJE:quisas de pesca, a ser sub· FEITOS COM BASE NAS EXTRAÇÕES DAS QUARTAS,
_ sr. Luiz Carl,os Zommer

�l:���icaROp::�es�����:Gã�� ������.-Fc���������::�í�:c�����I���:L��� _ sr AnvlI1io Henrique Euleão Viana

gl c,;timativa dos recur- ÇAO FEDERAL,
.

,
.

:::, �;::l� �:�I���dFilhO
-

::.os necessârios, a custo e OS RESULTADOS CONTINUARJI.O A SER PUBLICA·
Walmir BittencourtmÓdio prazo para as atl� DOS PELOS MAIORES OROAOS DE IMPRENSA DO PAtS

:;1', AI/Ir, BC:fl.!'llllno Ribeirovid3des prof';ramadas pelo DAST���6g: OVSA����::�I��:S�INUAM ASSEGURA_
sr. F:chlio Adalbl'l'w Senn!lGrupo de Trabalho,

_ SI' Gunracy Ribeiro BfHgCS

qU� �o�rU::�CS��id��abp�,���: SOS g�A���:��S������T�:��R� �U:u�R;:��:SCT��' Cllbl'rto O('l'lnl']1
_ ,�r, Jnr){c RilJeil'o

�����:��;:edO P��DE���t��= ;;A�!\I������:���;: ����EEN�AE�:���� Pt�B���� :;rta, Cinira dr Oliveira
•

DE. 'ronos OS R",CANTOS DO PAr'S, •• tn, M�'U'i[t Laéom))an\. a seguinte composição: r,

�����:��:;l�;i,'!=t�:::�::� --Ter"o-s p!lra Vllr�ll ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES CIVIS
Hirlrografia c' Naveg:açiio ii U IJ lIU

DO BRAtlL00 Ministério da Marinha, __ x _ _ J
que serâ o coordenador pa- E' um prazer para os olhos qua:td<b percorrem a cnol'_
ra aSslllltos oceanO!!,l'áfi_ me e belisslma variedade de ternos dr verão, acabados de

cnegal', )Jara o nosso pl'lncip.11 ma�azine de modus,
De há muitos anos que nos acostumamos :1 ver as coi.

sas lindas e de nlto bom _gósto das secções feminin:;lS e
infantis de A ModelaI'. O (ltle constnue a nota nova e

agmdável na A Modelar, é o capricho na seleção dos arti.
gos mascullnos acabados de chegar,

meras felicitações,

b) Biologista Alvaro da

�jJ\':l Braga, representante
,do Govérno do Estado de
São Paulo, que serâ o co-

���l���d��ll����'l; assun\os
c) Biologista Boaventura

Nogueira Barcolos, Diretor
do Centro de Pesquisas Ma.
1 itlmaó: do Rio Grn.nde do
Sul.
dI Biologista Ernesto

TremeI, representante da
Secretaria da Agricultura
elo Estndo de Santa Cnta-

Levo ao eonhel'imf'nlo dos luncionát'ios públicos c!vis
ff'clt'l'ais, cslnduuls, municipais e aut,lI'(luicos do Estad,o de
S,mt:), C:lt:lrlna ql\(', df.v!.damente credenciado, estou an�

�ariand(l sfÍ('los, fil'gUroS i-oletivos,e J'M'cúlios.
2 D('n1.l'e aS várias finaliclades da ASCB, a que Inals

se dl'stul'a (> o seguro de "ida em grupo, mp�ian'tc> descon.
to (Im rolh�. fjUf' n K.sso('iaçâo (,fer<'('1' ao,� seus IIEsocladoa,
(']l('1':111do I'/Jm a,<; 'I'f"ulntcs companblas:

Pl'(lvldpn<'i� rto1 Snl

Equll:lllv:l
ln!A'l'l1af'llm,,1
C()]lImh!:\

.
Ali se encontram lemos, das mais famosas marcas

do pais. Temo!! de moair, de tropical, de ruion, de case.
miras e de linho, Calças esporte, de L}ldo que é qualidnd(',
na linha mais ntuallzada, Camisas de passeio e espot'le,
Schol'ts, gravatas, melas, camisetas, cuecas lenços cal
(jado,�, etc, ele.

Considerando a variedade de ma.rcas e o alto paruo
de beleza, perfeição e qualidade, podemos dizer que il.
sec:c;ão lllasculil1a de A Modelar é digna da nlta trncUção
de bom r.õsto, ("Jl13lldnde e v3!'jf'Clndc d:\s demnis �,I'C�õ(,s,
q.u sl.Luamm AoMl'I �I' no plano ma-tl'elev��iio nosso

(,'�leéo.r;b.lfdQ con5Ct'C 0:\11 :- ,�.��. ,"

O,LIZ �§V3 O
OSO,LS09 � OliOJ

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



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

Prefeitura Municipal de ForianóPOIS
DEPARTAMENTO DA FAZENDA'/

Jo,Iovimcnto dn. Tesouraria, em 16 (1(' Julho {;f' 1f161
Sairia do rlra 14 r em cntxnt crs 6.450.513,10

RECEBIMENTOS PAGA1IENTOS
Recl'i,n OJ'('umenllirla

!A.rr('cada,fw
DepOslla!Ht' di' dinhf'lro
Mcvlmento (1(. F'llr"IO"j

2!l.566,60
o.nco, 10

75,022,20

Despesa Orçatl1e111ál'la
Aflminis\!'aç3'O GNld 29.400,00
l':��a�'ii.,) .. «,is(', F'!nant'rlr!\ !i.OOO,lJO
RdUeflt;'âo Públka es . .:.IOO,flO
Snú(j<, Públk!\ l,IIOO,IliJ
Sf'J'vÍI:ns [11(!lls!.I'!ai"

lJ:nt'argos DlvNsO,o;
fl,100,fJ(J

22.9<17,00
lIL500,u\)
1.llIlO,f11l

q!l'WO:!!i./JfI

'1!iIIl

CI'S 6.562.072,00
DISCRIM1NAç.\O DOS SAl,DOS

C'rS 6.5(1207:�.(/O

Na Tesournrln
Em Rnnc'o"

G.Hfj,025,OO
!l:!5.7U2,r,O

.,.,., CrS 7,:17·1727,50
PI'{'(f'ltllr:l .10 Muntolpln de 'Florinnópolls. em 15 dr> J'llhn eh' I!lGI

Uovlmento da 'resourerta em 17 de Julho de I!lGl
Saldo M dia 15 1 r>01 ('aixa) Cr$ 6.449.025.00

RECEBIMENTOS
Rcceita orcnmenmnn

Anec/ldacão
.

neposunnte de dinh('lrn
Movimento de Fundos

P!\GAMENTOS

Despesa Ort;>a:T'f'nttlrla
Arlministral}..9.o Gernl94.624,70

8.B25.3n
300.000,00

5.100,00
110.943,30

l.nOO.Oo
50.166.00
46.029.40
5�.OOO.OO

6.586.436.30

Erlucaçào Pública

Saúde" Públi('a
Servo de UÚlldadc Púulic:t
Enr:nr,gos Di"C'r.'!O�
Ct'Nt .: E�p. Dcc. 125

BalnnGo_

crs 6 ....52.475,00
DT8CRIMINA('MI DOS SALDúS

CI'� 6.852.475,00

6.5R6.43G.3n
62!l.702,50

Na. T('�01lt'nrL'\
F.m Rn.nro<; ..

CrS 7.212.131l.80
Pl'eftltura do Municipio de Florianópolis, em 17 de Julho d(' I!lGl.

Movtmento da Tesoural':a. em 18 de Julho ele Hl61
Salrio do dia 17 tem ('alxa) Cr$ 6.586.436,30

RECBBIMENTOS PAGAMENTOS
Receita Ol'ç!'!menthr:!'!

Arl'eeada<;>ão <128.70090
Derm,�ltant,� de dlnhf'lro 13.957:10

Adminj>::tração GNnl

EXaçà.o c Fisc. Financeira

Edllca<;>ão Públi('a

Dí\'ld.'1 Ativ.!'!
SP!·. de UUlida,de Públlc:t

61.050,00
10.620.00
3!J.6!i0,00
31.3!i·I.:�O
:.!/l.:lGO,OO
:!3.fI!l0.OO
2:!500.00
7f,.022.20

G.710.:m,00

Encargo ..:; Divrl'
.
.;ol;

/. ��e���asE.�t� ���·ó�\��
"Rat.�IH:"

('r.� 7.029.0!J.I.30

D��CR.��MÇ�O\ DOS SALDOS
('r$ 7.02!l.O!J4.:IO

Ns Trsnursrln
r;:m Ban('os .

G7103l7,!)0
G:.!.,70:.!.50

.
CrS 7336020','10

PrefeiLura do Mllnlclplo ele Florianópolis, em ]8 d(' Julho de 19t1l.
Movimento da Tesounria, em I!) ele Jlllh" c1e I!lGl

Sfllrio do dia 18 (em cllixal Cr$ 6.710.317,!l0
RECEBIMENTOS r'AGAMF.:NTUS

Rt'Gcltn Or�Ílment:1rin
Arrecada�iio 329.985,30
Depü"ltante de dlnlH'lrn 7.928,30

Drspê"S!'! Or('!'!In('nl:'lria
Admin1str:lt;>ãQ Cel'fll 1!l2.87fl.50
EducaçflO Pilblkn '15.1-10.00
SPI·V.. de Ulilidnde Pilullrn J I 950,00
F:1l(':lrg-o� OiVi'NO.<;

Crf'd. Esp. D.-,{'. 125

Dr>po.':it:tntl' dr> dlnhl"lro

Dall'ln('o

17.1:�O,(JO
:.!O.OOO.OO
1.000,00

6.7!H,I'I:i.{JO

Cr$ 7.048.231,50
orscR�MrNA(,':\.O DOS RAI.OO:::l

CrS 7.04P.23I,50

Na Tl"sn�\l'flrln
Em Bnnro.': .

····i G.7!l·I.J.l:.l.OO
6::!5.702JíO

�,J Cr$7.37!HI4!l.50
Prcfe,ittlTa l:O Muntc:,io �(l Florianópolis, ('111 lO de Julhu d(' IDO'

-
Movimento dn Tesouraria. 'em 20 de Julho de 1!l61

Raldo do dia 1.0 (cm caL>:,d CrS 6.754.143,00
RECEBIMeNTOS PAGA1\-fENTOS

Rel..clja Orçamentaria
Arrecadação 163438.20
Depositante de (Qllheil'O !l.457,40

De<;pp..�a O�amcllt(trja 500,00

Despesa Ol'en.Il�t'J1tó.rla
Aflmillislração Cl'ral '"/1.200.00
Eriuca<;iio Pública 48.480.00
Sllllde Públicll

,

Ser. de utilidade Pública
S.�rviço<; Inclus' riais
Encargos Diversos
CI"r>d. E;:p. Dcc. 125

nps\()S a Pag:tl'
Dero�itante de dlnhetro
Balanço

4.800,00
38.272.00
6.4,'20.00
8.100,00
27.500,00
14.537.00
1.000.00

6.747.220,60

Cr$ 6.027.538,60
DISCRIMINAÇÃO OOS SALDOS

CrS 6.027.538.00

Na TesOu�<lrln. .,�.

Em Bnn('o.'! .

6.747229.00
625.702,50

Cr$ 7.372.9.32,10
Pr,.rcJtllra do Munlclplo de Florianópolis, em 20 de Julho c1C' 19GI.
Movlml'nto dn. Tesouraria, em 21 ele Jll1ho de 1061'

Snldo do e!ln 20 (em <,nbm) CrS 6.747.229.60
RECEBIMENTOS PAGAMENTOS

I Reerita Orçamentaria
Arrecadação 131.338.30
Df'pQSitante de dlnhelro 8.032,00

'Despesa Ol'çam('ntárh
Administração Ot'ral 31.537,00
Exação e Flse. Fin:mrrlrn 20.250,00
Saúde PiI.nllea 12.000,00
Sel'viçn..'l IndustriaIs R.100,00
Servo de utllldade Públlra 28,284,0'0
Encargofo! Divergis 104.182,00
('r-ed, Esp. D('e. 12:i 24.000,00
DplJOSltante dI' rllnh('Jro 1,000,00
na1nnt;>o O.617.7411,!ln

Cr$ 6.886,59!),On Cr$ 6,8f1fl,5!l!).!)o

Movimento da 'resourarta em 22 ele Julho de 1961

Saldo do .ue 21 r em enlxal Cr$ 6.647.746.9U
RECEBIMENTOS PAGAMENTOS

Receita Oreameutárta Despõsa orcen-nruána
ArrC'rnoaçao :i5.910.51l Ex:\cão e Fi�c. Fill:lnceira

UU6,:W Erlll;'HÇii.O PúbliCA
S.IÚI!l' Púbbcn �

Sl'l'viç1:s lndnshi:ti:-:
I':J\{":I q.\o� D!vcr.�u"
creu Esp. DI·C. 125

RI'-IOs �'. PHA":t1"
lJ"!1i1�it:,l1tc rte diuhciro
BnLtllÇ,l

5.500,00
1000,UO
3.00n.OO
s.eon.no
7.900,00
3.000.00

3�.:lOn f',
1.000.00

6.642.263.60

crs 6.70.J.76:1.�0 crs 6.704.763.60

DISCRIMINA(',\O DfÍlS SALDOS
Na T('"ourar!:1
Em n�WCOq .

6.642.263.60

625.702,50

CrS '1.267.96G,I0
Prrf('!iur!'! (lo Munir[plo r!(' Florianó!:C'!is. c!11 ?? ,�" J111ho ttc 1961.

_'
Movimel1to eh 'rosou-onn. 'cm 24' de Julh" de 1961

Saldo do dia 22 r'cm cntxa J C'·S 6.642.263.60
RECEBIMI!:NTQS PAGAMr:;�TOS

Receita Orçarnentártn Despêsa Orcarr gntárm
Arrecadação 171.790,50 EXHç�u f'! Fi�c. Financeira 4.400,00

I'.IrpoRitnntr uC·(jlnhrlrn 5.457,10 Edut:nção Pública 19.740.00
SI'Tv. de U,ilidnde PúbliCa 31.544.00

, Encargo� DiversoS' 11.60<1,00
cred. Esp. �ec. 125 3.500.00

D('!10�ltante ele dinheiro ·1.250,00
Bnl!lnço 6.742.473,20

C!'� 6.810,!l11.20
.

CrS 6.RHI.51l,20
DlSCRrMTNA('.l:O DOS �ALDOS

Na Tr:o;otlral'ia
�;m Bnnro<;

6.742.473.2l)

625.702.50

CrS 7.368175.70

Flcrlnnópolb:, em 24 de Julho ,Ie 1!l6}.

rv. ::. DE FREI' ,'AS
Chprr> S{'l'v. ':":on\rôle

MARIO LoBO

VISTO LuIS CARVA.i.sHO
Din>�or

AVISO SIM ( A Dr. Al'rlon Ramalho
CLlNICA UE CRl4NÇAS
CODsulta�: Pela manhii

"0111 hora mal'f'adn !lCI,)

teJefnne 2736
A t?n::::, Q>lS 15.:l0;"s J7.30

Na qualidade de revcndcdot'es ex(']usivns, nesta

Praça, 'dos carros SIMCA, derlaramos:
I - que não é de nosso ronheclmento qualquer

aouisiçào. neste Estado, de veiculos .de marta STMCA.

irregulnnl1ente vendidos, ou :·oubado.<: em outra:; !ll'acas:

2 - (lUe a assl�tên'f'i:t c :t responsnlJ1l1dade de nossa
horas
CON,..:.�tó"'lo: Rua Nunc3

nnl1:l. no tocémt" aos ('f1!'l'O� SlMCA, n'�trinA"l'm-sc \1.lI'!lt:do, 7 __ o arn'llU
úQllél(,i!" rm cujas tr�n.':açôe.� nossa firma haja inlN

f(,l'ldo OH f'.�t{'j:1m vinrulndos as ('ondições de 110S�0 con

trato:
3 - que os nossos servil}os técnicos de assislCncia.

ofidn!'!s e de fornecimento de peças são privativOS dos

('arros vendidos nas condições do ílelll 3ntcl'ior. Na

S:lIvfLguar"da de no.<:oos inlerêsses e para tranquilidade
cto;;; clientes que nos honram rom sua prefrrÍ'nC'ia. não

nos furt.arerno.':; :lOS escla]·C'cinH'ntos. �('mQr(' !'!{'onsrlha
veis t' úteis, par!'! ri. sl'gnranC':l_ O:l" It':l_n5:nçõrs, qur I'n·

If'nclf'fr>m nos soli('itar. .--------'-,

G3ST� DE CHÊl I
_�NT�O PEÇA "!Ift ln' ,

.

�esidên�ia: 'Rua P",(.1".

f.lnnl�. ,,:; _ 'T'.,I�f":1C 278(.

Música e Romance

Qlu1idade e m!tximn re

�islenci!'!, caracteriznm as

bif'irlt"las EXCELL - RAI

�HA DAS BICICLETAS

RII:\.: Conselhri]'O Mafra,
1:'4

Florl::mópolis, 16 de sl'temhl'O (I<' 1!161

IRMAOS DAUX S/A �.: CCMF.RCTAL

ELIXlR DE NOGUEIRA

in t O r

ANUJ\RIQ DA LITERATURA BRASILEffiA. 1961
em clrcutncão o segundo número do Anuértc da r.nci tu
ra Brasileira, correspondente a 1961, contendo amplo
vruuamonto do oue se fez no' pais,. em 1960. no setor II

rarto . ...J\ publicação, focalizada por Waldir Rtvctro do \ a
e s.rvíc castro. tornou-se, já nêste seu segundo' núruer
Indispensável para todos os que, entre nós. se rnteros.cun

querem estar atualizados com os nossos orobtcmns cuttu
ruts e artistit.:o::;,·

-

Para mais ele 50 escr.tores colaboram rio anui rio, qu
contém 'as seguintes secõee: Literatura brasileira. Oatcn

dárlo da vicia nteràrta brasileira, M'ovl!ne�to 1;;.erál'lu ]11

Estados, Crítica llterúrta, Alguma prosa, Alguma p()t'.�I.1
Bit>!iograrla da crítica e' do enscio, Vária. onu-as m. nl

rcstccõos da cultura brasí.,leirn e Bíbliogrnrta c.tur-a

Alguns rios colaboradores: Afrãnio Coutinho, AI\'al

t.ms. Antonio O intc. Cassiano Ricardo, Ct"dlia M('irl

Ies, Fausto Cunha, Eduardo Portela, Herman Lima. JOI'

Amado. 'Leonardo Arroyo, paulo, Hecker filho. Ol'i�t n
tesee. Cla' Ice Llspector, Jorge Medauar, José Roburt
'rclxctru Leite, Lúcio Cardoso, Valdemar Cavalcnntf, r

No movimento literárto do" Esfados, recreu correo fm:

parte referente a Santa Catarina, sendo que o I"cpn �

tante da pubücaeúo, com quem devem ser prccun d

exemplares, inclusive do primeiro número. é DI socn

pelo telefone 3354.
EL CORAZON Di: SILENCIO - De carros A. vcraaco. en

cdícáo do Instituto Amigos dei Livro Arg cnünc, e este II

vru de poemas. onde tomamos contacto com um au!!

ainda bastante jovem. mas ce Inegável sensibllidad{'
que busca n sua linguagem pessoal. Escritos antes ctos :.0

anos, os poemas que compõem o volume mos! rnm a h

mudnoe dI) jovem autor(.no manejo do verso. num liri

mo que perpassa por todo o livro. "La manann hã sal trto

a m! encuontro.z me encontro en er sücncro de um par

oue/sentccro
'

.. diz \,!111 um 'dos poemas. E nsshn, em .1_

ténc!o. como acentua. no proprio Ululo cio \'01\1111(' m

exprusslva c impressivamente se desenvolve sua pOI ,

Há hmito ainda que esperar do poetn que diz "Con le,

d:1.d de av.cs se dispidió la tarde ....

za. te IIc\'o en m! ._ ..

,. num pellumb! ismu que e a no

do,lllnante do votume.

LIVR08 DE PORTUGAL, .N. 30. juriho I !)r, I

l\[í.:n�al do Grcmio Naeional cios <Editores I' Li\'t"(.'l!"o

COUlO sempre cont.enelo amplo noticiário c informac(.,('�

re,"peito do livro em Portugal. Nêste nlliuero. des :\(:,U,\(

]eIJOl"ta�ens IlÔbl'e a XXXI Feira do Livro do POI'lo r> <)

bre .1 entrega do 'Prêmio Camilo Caste'o Branco, o m:uo

gala�'dão literário português, â romancista Fernanda Bo

t('!ho.r.or sua oura "A Gata e a·Fábula··.
KRITERION - revista da Faculdade de Filosofia da Uni

;;���eI�11�ct��. ���I:�d�e;��il:�' j���:�:I\I�I.10��7t��:n�!�:·d(�
:;u. COI\\O sempre, material de grande intcrês.�e, csta im

portan. publicação da Universic1�c1c �Ic M. C

\P,\ra remessa de publicações c Il)formar.õrs:
Postal. 3114 _ Florianópo!is - Santa C:;Larinal

DEPÓSITO AMPLO - PROCURA-SE
(..;\)Vll(JJlB.\NA MóVEIS, NECESSITA DE: U,,[

l\MPLO DEPóSITO - TRATAR: _

aua Felipe Schmidt, 41. - Fone: 3463.
}f1-0/6I

ISOLDE· STOmE(K
Maria da Graça. Selma, Sõnia, zenaide, OdBa. W:lIld

Cecília. lrnlli, Sinova ..
· Tabita. Ivandil,a e Zilda ('on,'ir!

os p(lrcnles e amigos da querida ISOLDE !.Iara a �,Ulll

MIs.�a que farão celebrar em inten.�io a sua alma no (lia

19, as 6 h<t'ras 'na Capela do Colégio Catarinense.

AnLecitmdamcnte agradecem aos que.<:omparef'l,'l·tll

ês.�e ato de fé cristã..

MOTORES ELÉTRICOS

ARNO
o GRANDE DFPURA7'IVO DO S.1NGUR

QUE ENGORDA E FORTAl�ECi:

!o. venda em todns as Farmácias c Dt"Og:tl'La� .in llrnl;i!

• "M�
----

,-
--�,_._--

--::�

VENDE-H
1 - Casa, desocupada, construção �óllda, necessitando Ireparo.':, edificada em terreno central, localizado â Av.

He\'cílio Luz, n. 186. formando esquina com a rua Blume· ,

nau (antiga Uruguai), proxlmidad�s da Mat,ernidarle "Dr.

Carlos Corrêa", Mercado, Estação RodovllÍ.t·ia, ColégIo,
Farmácia, Ponto de Automóveis e com ônibus \Clrrular)
n:\ porl;:t. - O terreno mede 31,00 metl'U$ de frente para
a Av. fIel'cillo Luz, comportando outro construção. Maio
res detalhes e preço, diretamente com os proprietários, â
Av. Mamo R...'lmos. 129, Fone 34·89.

'Funcionamento perfeito. durabilidade excepcional, qualidade
comprovada ...

* Eis os três lotôres de gorontio qU::l o� Motores Arno represenlofll poro o

consumidor.

* �s Molares Arno sõo rigorosamente controlados peta Sistemo C.!. Q .• Con·

trôte Integrot de Quolidode, o único que osseguro perfeição I"áx,mo no

produção em séri�:

TRILHa PAR1\ CORTINAS
ULTRAS MODERNAS

Dlrctamf'nte dn. Fii.brie:1. ao Consumidor

Rua Saldanha Mal'inho,.l1
t('lefone 20<11

1--------------1
i nUNLOP, u pneu que vale por 2 1
I RATh"'HA nAS B1CICLETAS _ !'tua: Cons. Mafrn, 154 !

.

------------1

10/8/91

* Motores monofásic�s ate 1 11 H F

* Motores Irifásicos olé 300 H P

* Molores paro máquinas de co<t�rd
'. MotOle� especiais INDÚSTRIA

AVISO REPRESENT ANTE EM FLORIANÓPOLIS:

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Uma quadra de- campo
nativo adubada, na

Estância ptnheirtnho,
em Lajes, pl-oduaíu ma

is Que o dôbro dopasto

fazendeiro lageano retira,
anualmente, cálcio, fósforo,
nitrogênio, potássio e ou

tros elementos indispensá
veis à formação da pasta
gem, sob a forma de carne

e ossos, em cada tropa ex

portada.
_ Esta prática provoca

um desenqullibrio lento,
porém, contínuo e determi
na o enfraquecimento pro

ereesívo dos campos natu

Iam do planalto.
Cada. dia que passa, o

solo da o troco ao rezen

cetro, que o explora irra

cionalmente, diminuindo a

sua capacidade produtIva.
t verdade que, atual

mente, o criador do pla
nalto, retira mais carne f

um hectare de campo cio

que retiravam nossos avós.
Deve-se Isto ao avanço
obtido no metâoramento
das raças de gude.

_ Todavia, a ímportàncla
do melhoramento da qua
lidade da pastagem é mui
to maior para o aumen

da produção de carne do
oue o melhoramento da
ça porque a car. entra

pela bóca sob a forma de

forragem.
. O aumento da produção

de carne em Qualidade e

quantidade depende, Iun

namentalmente, de três ra
tores. - Alimentação, ma

nêjo e raça.
NosSOS' crtadores do pla

natto [â têm equacionado
os problemas de raça e

manejo. Falta equacionar
o problema da alimentação.

Até agora nenhuma
tentativa séria. foi realiza
da pa.ra a melhoria dos

'Campos de Lajes, seja por

U ES'1'ADO "() JI1((I� !ln/t·" ti, SIII,/iI L'(lfllllr/ll" F!OI'1Wi{/P(I!iS - (!u/'J/IIJ.'J/

----------------------------�------------------------------

'�.

Cabe' aos governos pro

pictar fertilizante barato

ao alcance dos criadores
do planalto, para que a 0-

Se a Amérita Latina Sucumbir ao (omu-
. '

nismo o Mundo·Estará Perdido
Esta foi a entrevista do

pa. Bonaventura, ao jornal
',O Globo" do dia 18 último.
-O instrumento pacífico

(ia educação religiosa e po
litica é a melhor arma lJU
ra combater o comunismo.
Não tenhamos ilusões: o

cornuntsmo materialista é
lima fôrça poderosa, cujo
cesaparectmentc da face
oa terra é facil prever. Só
um milagre de Deus pc
(leria aniquilá-lo agora. Sa

cerdotes e professores a

Igreja e o Estado, todos
os autênticos democratas
devem conjulgar seus es

fôrços para esclarecer os

moços sôbre o que é real
mente o comunismo ateu.
O major perigo é ignorá-lo.

controu o Brasil conturba
do pelo suicídio de Getúlio
Vargas; êste ano, pela re

nuncia de Jânlo Quadros.
Declarou-nos:

- O Brasil c tôdn a A

mérica Latina estão atraiu
do as atenções do mundo
inteiro. A América Latina
deve ser salva do comunis
mo. Ela constl.tui, no mun

do atual, a. fortaleza do nn

ticomunismo. Se sucumbir,
o mundo todo estará per
ufdo. Muito mais que os

comunistas russos, são Os

comunistas chineses seus

uma granada derrubou
11111a pequena casa onde es

tave abrtgadn com seus
homens. li;.le e um compa
nheiro ficaram soterrados.
Foram encontrados 72 no-
1 as depois pelos inimigos.
Naquele verdadeiro túmu

lo, o Tenente Schweitzer

e seua camarada fizeram

um voto: se se salvassem.
dedicariam suas vidas ao

serviço de-Deus. s'ertdos., :

prisioneiros, )lassaram três
anos internados num 11

pltal da Suíça. Ali, seu-

weitzer conheceu o Pa.

Lrancisco Maria da Omz

Jordan, fundador da Con

gregação dos Padres Sfll

vatonanos. Em 1921 era

ordenado sacerdote. A II

Grande Guerra o encon

t,I'OU na função de Provin

ctal da ordem em Berlim,
c assístíu à invasão das

tropas russas. Naqueles
(lias salvou a vida de nu

merosas pessoas, o que lhe
\ ateu f, condecoração da

orá-crua da Alemanha,
r.ue lhe foi entregue pelo
Presidente Heuss. O Padre
uonaventura Schwettzer é

Superior-Geral descle 1953

AS GRANDES CERTEZAS

OP ESPERANÇA

Quem trabalha junto dO:$
corações tem que possuir
muitas pequeninas virtu

ces. Tem que ter coragem
de tornar, - de esperar, de

licar meio de lado, espe
rando os mist.eriosos horá
rios da liberdade. Tem que
ter alma de mãe, capaz de

todos os perdões, forte em

compensação ,resistente, fir .

me, fina. Tem \
que saber

.

ouvir, dar tempo aos desa
bafos. Tem que informad
hem, sem querer enganar
l·m nada. Tem que ter luvas'
de irmã, leves pelicas de

noiva e mãe. É que, meu

caro, nosso coração sente
demais as est.ocadas da vi
da. Sente, chora, entra em

si desiste de sair, perde-se
nos mangues da duvida,
dos meios desalentos. Cria
umidade, resfria-se, ganha
gripe, sai do seu natural,
que é luz alegria, vontade
de viver e de trabalhar_
Que Ilda com os corações

tem que ter muito coração,
enseada enorme largamen
te abel'ta, disposta a rece

uer todas as quilhas, ,estas
pontas de aço que os mares

lcriram, estragaram. Uma
das coisas mais necessarias
a quem lida com os cora

liões é ter, em si, grandes
certezas as magnas certe··
zas da espera'nça. Porque,
com o tempo, todos os co'

rações diminuem 6 rol das
coisas que afirmam_ Desis
te de ri!' de cantar. Passa a

medir palavras: assiste, em
vez de participar. Impres
siona-se com O que vê, fe

cha-se no circulo apouca
do das experiências sensÍ-

...

"eis. Não olha maIs para.

dma, não vê o que não v.ê
em os oinos. Ora, a espe
!unça é justo a virtude do

invisível, água condoneira

que se distrai na grimpas,
::.obl'evoa abismos, goza dos
'be��efe t6Y,' dá-se. bom.

l:01ll as'dventuras do·afro.
Vamos tes esperanl;:l, co

ração? Só assim consegui-

L I R A T E N I S C L U B E DIA 23 - SÁBADO - REEDITANDO O MONUMENTAL SUCESSO NESTA CAPITAL, APRESENTARÁ HA�:
"SOIIlÉE DA PRIMAVERA" O FAMOSO CONJUNTO DE "NORBERTO BALDAUF" DE POR TO ALEGRE, ELEiÇÃO DA RAINHA DO LIRA'"

RESERVA DE MESAS: - RELOJOARIA MULLER.�[;,,=,.=ilt.=.....=•.===========

fertilizante Significa mais êarne,
ENGo GLAUCO OLIN- melo de pastagens arttü- lia. Isto porque, a divisão ção do gado bovino, com- lhorar as pastagens. Para to e na melhoria da forra-
GER • cteíe. seja por meio de adu- cbrlgatórla, a. intenslf1ca- pensa que os criadores a- melhorar a pastagem é gem do campo natural. A

uccêo do campo nativo, ção do uso da terra, a valo- perfeiçoam seus métodos preciso melhorar o solo. quadra adubada produziu
em que se conhecessem os rização constante das pro- de trabalho, a,fim de au- Para melhorar o solo é pi-e S toneladas.
resultados econômicos de prledades, determina auto- mental' a produção de car- ciso adubá-lo com rerun- Fertilizante quer dizer
urna dessas iniciativas. màticamente, a produção ne na região e, principal- zantes. mais pasto. Mais pasto quer
t preciso que os criado- de animais de pequeno por mente, para a Produção de dizer mais carne.

res tenham em mira que te, de conversão mais rápt- ammals de alta linhagem, Na Fizenda cio Pinheiri-
colhido na quadra que a carne bovina tende a se da, de ciclo de vida mais visando o fornecimento de nho, em Lages, sob a ort-
serviu de testemunha tornar cada vez mais pro- curto e de custo de produ- reprodutores, para outras entação da ACARESC, foi
Faz dois séculos que o curada, mais cara e, por- çâo mais barato. i egíôea do pa.ís. i eanznco o primeiro teste

tanto, cada vez mais escas- Sendo a Região de La- O passo que precisa ser para determinar a tnnu-
sa na alimentação huma- gea, especial para. a cria- dado é .no sentido de me- encia do adubo no aumen- peração seja econômica.

EgTEg PREFEREM A
GUARUJA'

.

piores Inimigos. estes que
rem, a qualquer preço, com
um entusíásmo InfernnJ.
implantar aqui o toteute
rismo vermelho.

FORTALEZA SOTERRADO 72 HORAS

O Padre Schweitzer
contrase novamente

�rasil, na segunda visita-
I cão periódica às institui

ções religiosas da América
Latina que pertencem à
sua congregação. Esteve a

qui, peja primeira vez, lo

go depois de ter sido eleito

Superior Geral dos Padres

8alvatorlanos, em agôsto
de 1954. Naquele ano, en-

Quando fala, o Padre
Schweitzer demonstra a rtr
mesa do aritigo oficial teu
-tõníco. Nasceu na. cidade
oe Friburgo na Aíoruanhu
em 1893. Fêz seus primeiros
estudos normalmente, '

quando fazia o curso de fi

losbfia. eclodiu a Primeira
Guerra MundiaL No dia 24
de setembro de 1915, cOlllan
dava um pelotão na clda
oe de Reims, na França, e

• Cia, Johnson & Johnson do Brasil
• Colgate Palmolive
• Cia. Gessy Industrial
• Cia. Cervejaria Brahma
• Cia. Industrial Farmacêutica
• Destilaria l'vledellin
• Essa Brasileira de Petróleo
• Ford Motor do Brasil
• Fábrica de Bicicletas Monark
• F:.íbrica de Tecidos Tatuapp..
• Gilette Safety Rasar Co of Brasil
• General Motors do Brasil
• Instituto Medicamenta Fontoura
• Indústria cfe Pneumáticos Firestone
• Laboratório Anakol
• Laboratórios Zarnbeletti
• Laboratório Phymatosan
• LaboratórIo Miles
• Leite de Colônia
• Laboratório Silva Araujo Roussel
• Martini
• Minàncora
• Maizena
• PerCumaria Lopes _

• Serviços Aéreos Cruzeiro dó" Sul
• S. A. Moinho Santista
• Philips do Brasil
• Toddy
• Tecidos e Artefatos Kalil Sehbe
• Viação Aérea Rio Grandense (Varig)
• Vick Farmacêutica

A MAJOR POTÊNCIA RADIOFÓNICA
DE, 911N1F! QATARINA.,

__ -MEDICO_

Especiu.ll�··a em n.oléstia c:e Senhora:; I! vias uri

r,\-·ias. Cura l':::.dl�al das infecc;:ões agudas e cro

I nic�s, do �'Darêlh(. Il'enito-urinár!o em ambos os

I dexos. DOf'n!:M do aparélho Digestivo e do siste- Programação para setembro e outubro de 1961
I ma pervoso. D1I 12.9 "EUROPA 51" Dir. Rosselini

I 1i á d 10 11��1 d 1430- 1700 Dl! 1d.9 "MONSIEUR VINCENT"

I h�l�a;::� c��,su;;�rlo'; R��r�:�dli.��a Ma��h�, 2 " DIA

��:1 .. ,�, ,ce�q. ãh Ru� João Pin��) _ Fone:· 32�1 DJA

i f'::�d��C���)��t;l:;�e�d�l�:o�}���t n.O? �(C]j". !, \ ���'
1 - - - ,- - - - DIA

rá vencer a batalha ela

vida, batalha que não se

conta, mas se afirma. Bata
lha que aborreça os I11Jmc
ros. mas se anima com a

consciência do bem que se

faz e das certezas que se

rormentam. Vamos confiar

coração? Sem certeza.

quem é que vive neste mun

co? Se tudo se encarrega
de nos refutar os planos,
oe nos furar os patões de cn

caro dos sonhos? Sem cer.

teaa. a gente se tem a plan
ta dos pés que tocam o

chão, nada mais. Ora, so

mos mais que isto, somos

cinda tudo acima 'dos peso

=»

Depois há Alguém que nos

espera, que se situa nas

derradeiras barras da es

j.eranca. COlllO mãe que es-

;��:l� �����d�ueIO�re�e:eÓi�
ros s�us dois primeiros
passos trôpegos. Vamos es

perar, mesmo para reepun
der às esperanças que sõ
Lre nosso coração nutre o

melhor de todos os cora

ções, o grande coração de
:eeus-Pai.

.--------------------------

PAISAGEM SONORA
ORIVALDO DOS SANTOS

AJUDE AFENSIVA CONTRA O CÃNQER

ROTEIRO
,

1 Brevemente no mercado ronogrártco os discos

Orlon, etiqueta exclusiva de musicas sertanejas.
2 _ Enrlco Slmonetti arranjou e regeu as musicas

do L.P. RGE "Dance Com Simonetti", apresentado ao

público no dia II do mês passado num 9l'Ogramà de
televisão encabeçado pclo popularisslmo mhestrc. Citamos
1'0 Homem dO Braço de Ouro", Lua A_Ui", 'Canção Do
f:xodo" e "Isto é Magnifico" como quatro das faixas ec
disco.

3 _ Pixinguinha, Benedito Lacerda, Ernesto Naza,
leth Zéquinha de Abreu e outros !IOn1f1S tradicionais da

musica popular brasileira estão representados no micro

ca"RCA Victor "Chorinhas E Chorôes", num recital
com o bandolinista Jacob.

4 _ O violão atualmente encoat.ra largo campo de
I

expansão por IntermédiO de diversas gravadoras que a

éle tem dispensado seleta atenção. A etiqueta coiorida.

RGE, lançou na praça "Sambas De Ontem E DE Hoje"
com o violonista Paulinho Nogueira. Visto a procura

pelos discófllos de produções do género, são boas as pers

petivas de vendagem dêste volume.

5 _ São 110 as figuras da The Internacional Orchcs
t.ra Pop, que pela Fermata tem distribuido às lojas um

12 polegadas constante de famosas (' belíssimas melodias

internacionais. Os amantes da di'vina música por certo

incluirão.. êst.e longa-duração entre o,: de sua maior pre

dileção, pois entre Imorredouras cria.ções cios gênios da

canção merecem referências "Dança Ritual Do Fogo",
"Hino Ao Amor", "Habanera', da Carmen. de Bizet,
"Rapsódia Azul" e "Rapsódia Sueca". Outra das compo

sições Inseridas é "f:xoda", do mm'! de igual nome, de

atual popularidade.

6 _ Com a participação de Laila Cury, Maysa, Ro

berto Luna, Dorlnha Freitas, Pedro Viana, Trio Cristal,
Ventura Rarlmez, Raul Sampaio, Dupla Ouro e Prata e

Agostinho dos Santos a RGE oferece ao publico "Boleros
e Guarãnlas". O 33 1/3 rpm. que se encon�ra à venda
nas lojas da cidade foi produzido com a inclusão de vá
rios éxi�os de há pouco tempo. Como extrato, enumera

mos "Guarania Da Lua Nova", "Nosso Juramento", 'Se-
renata Suburbana". v

7 - A Mocambo lant;Ou 'XI Festival San Remo', mi
crossulco com as favoritas do sobejamento conhecido
festival de musica Italiana. A Orq. Gino MescoU acompa
nha os diversos intérpretes defensores das faixas do L_P.

8 _ "Violinos Flutuantes". em seu vplume n_o 2, está
no comercio. Lançamento da Chantecler com a Orques
tra- Élclo Alvarez.

9 - Batldissimas compOsições foram selecionada;,..

para int.egt'nrem o micro da Columbia "Boleros Em 01'

questm', como 'Perfídia', 'pcrdida' 'Cont�o', 'Vaya Con

Dias', 'Noite De Ronda' e 'Aqueles Olhos Verdes', recen

temente dlstl'lbuiclo â praça. A Orquestra Astor respop
f:ablH�a-se pelas execuções dos numeras.

DD. L .11. U R II DAURA,

GRANDE OPORTUNIDADE

C I: li i C a Geral

SE voes POSSUI ESTAS QUALIDADES:

BEM APESSOADO

PALAVRA FÁCIL

AMOR AO TRABALHO

ESPIRITO COMBATIVO

AMBIÇkO
PROCURE-NOS À RUA TENENTE. SIL-:· I'
VEIRA, 29 - 1.0 ANDAR - SALA 7

'"==-'
-----�--.. - --_._-------

RADIO ANITA GARIBALDI
apresenta aos domingos às 12 horas o novo programa
RADIO REVISTA DOMINICAL, numa produção de

Mário Fernandes Dicls e apresentação de Borges Filho

DR. GUERREIRO DA FONSECA
OLHOS _ OUVI:UOS - NARIZ _ GARGANTA
consuttórto - Rua aoão Pinto, 35 - Fone 3560

Resldeut'l<:. _ Feup .. acoeuot, 99 - Fone 3560
consultas - cas tu as I:! e das 14 às 18 noras

Receita de óculo" com Equipo Bnnsk - Loude.

���;Od��;��� (�i�;r�: �a����)nta com

'rr-tamento das Sinnsítea ps;o uttraecm.

Ope -ecêo de Amígdalas lJO!' processo moderno_

partiCipação
.

GllllJI���rtl��:a�n��:n p:r!�rt�sOd!lap:��:�ti �:�;:�
nascnuen.o de seu filhinho GUNTH,l!;R JOS!!: AMMAN
!<'JlilO, no dia 1.0 ue setembro, na maternidade Dr. our

tos Corrêa.

/----- ---------J
I DUN�O' \
I Os pll� :s DUNLOP oferecem qualidade e resi�tênda. J
! RAl"'HA DAS BICICLETAS _ nua Cons. Mafra, 154 I

\------ ._----

BARRAQUlNHAS NOS DIAS 13, 14-::;
E 15 DO CORRENTE

Nos dias 23, 24 e 25 do mês de Setembro, haverá grr-
des festividades em pról d o Cruz e Souza Futebol Clu::-;."
J:.&ra melhoramento de sua Seâe social. Nesta oportum
uRde sel'a Inaugurada a fotografia de seu patrono, o

grande poeta CRUZ E SOUZA_
As bal'raqulnhas e as demais festividades serão rellU·

zadas na rua Crm: e Souza (murro do ceu). I

WNICA SANTA CAIARINÁ

Ciinica Gera,!
!)oen\a� Nervosils e lVIemais -
tUllI�."'U� - COIr._?lezoa - Al.&9ue. - MIlillU '_

t'rOOI�m.. tlco AteUva e 6exual

T:a.alDento ;lei", Ele1;�ocbOQlJe com anelltesla _

In,ullruuerapla - CardJozoIQraíua _ Sono'erap'a •

t',·t:O�lapla. •

OC-eçAo do. ,9l1lqu1&1;raa _

oa. �Ea�Y .1011.0 DE BOEBA
OR_ .108& TAVAliEa 1RAC�MA
UH, IV� RAS roa DE ANlJRADa

<..:CNsu.t.;r.,,,,;; Daa 15 às lil: baras
bdereço: Avenida f,I�auro Ramoa, 288

(l-'ra",a Etelvina L1MJ - I<'one, 8',-58 �

ConVOê�çãó
ue ordem do Sr. Presidente, convoco Os senhores

��e:i�l��u�e,s"P�;:t:��o r�uO���h� �:II��::�:!V�I:024Li��
corrente, domingo, às 10 horas, em sua sédt social, a fim
de deliberarem sôbl'e a seguinte ordem do dia:

a) apreciação do relatório da Diretoria;
bl apreciação e discussão das contas do exercicio

anterior;
d) eleição dos Membros da Diretoria Executiva e

Conselho Fiscal, para o· períOdo 1961 - 1963_
MILTON CAMPOS
Secretã.rio Geral

CINECLUBE DE FLORIANÓPÓi.�

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Florwnopoil,� � 2fJl:J/l(J'JJ

Ministério do Tra'ba'lho e Previdência
.

"

.Sccial
Serviço de Alimentação da Previ

dência Sociai
Delegacia Regional de Santa Catarina

CONCURSOS PUBLlCOS
A 'Delegacia Regional do SAPS comunica aos ínteres

sadoS;que, até o dia 16 de outubro, às 17 horas, acham-se
abertas inscrições para os concursos de ATENDENTE e

SERV.ÉNTE, sendo que quaisquer esclarecimentos serão
prest&!dos no horário de 14 às 17 horas, à rua FrancIsco

Tole�'tino, 10 em s'rortenópons.
• EDGAR V. DEICHMANN

DELEGADO REGIONAL SUBSTITUTO

!' 17-21 e 28/9 -1.0-8/l0

---�j----,�"----- -----------------
;: PARTICIPAÇÃO,
Mi Aurélio Bonettl c sua exma. esposa, participam aos

parentes e pessoas amigas, o nascimento de sua filhinha

sereia, ocorrido dia 11 do cc-rente, na Maternidade Dr.

Carl� corrêe.

I i Florianópolis, 11 de Setembro de 1961

AERO CLUBE DE SANTA CATARINf
'"

Edital de Convocação
gAssembléia 0eral Ordinária
Convidamos os senhores sócíoa creste aéro Clube a se

reunirem em Assembléia Geral Ordinária, a se realizar no

dia 20 do Corrente mês, para as 20 horas, na sede da Fe

deração Catarlnense de .Futebol, quando será tratada da
.

seguinte:

ORDEM DO DIA
a) Deliberação e aprovação do relatório e Prestação

de COntas da Diretoria rererentes ao Biênio 1959/1961;
b) E!eição do Conselho Superior e Diretoria para o

Biênio 1961/1963.
OBSERVACAO: - Outrossim, caso não haja numero

suficiente para dcliberaçào �s 20 horas, a Assembléia rea

usar-se-é em segunda convocação as 21 horas do mesmo

dia. Florianópolis, 12 de Setembro de 1961.
A DIRETORIA

Procura-se casa com garagem, melhores informações
Tratar Rua Felipe Schmldt, 41, ou pelo
Telefone 3463 das 14 as 18 horas.

PALESTRA

CONVITE
o Instituto Brasll·Estados Unidos convida seus Mem-

�����!�n;�A�����������1a��: � ���!�ac�
tedráUco da Faculdade de Filosofia da Universidade de

Santa cetarína. aôbre "PINTURA CONTEMPORANEA", a

realizar-se terça-feira dia 19 às 20,00 horas em sua séde
Edificl0 zante, 6.0 Andar. 19/9

.------":11' •RECRE A TI W)

·�?�':t"u,:·rr\'··""""'1;;,�:1"\'
c-,

o.:::'t'·l;�:-:�"'�?rr�'·:·"��"'\��"I�"�l!'(:#r"Jf"f.l"J':�:;cl)i'::y'!'lr-�;WM#2jifi'f�_kt:�.

Q01NTA l"AGn'A .::

GRAÇA
Agradeço ao Padre Reus,
graças alcançadas.

Elisabeth Pereira

19/9/61

20·9/131

6 DE, ,J A N E I R O
Ao Padre Reus,

agradeço uma graça
alcançada

AMÉLIA M. BIANCHINI

TEIVE

I,
D.a, tVA B. S.

BICHLER
IM'D�.cA 1

CLINICA DE SENHORAS
E CRIANÇ.'_S,

I

���n�:'o�I��I��;;��ras
JonsultÓI:J: Rua oei.

pe�o ����;,!�553

ESTREI70
-- ,--

SETEMBRO

DIA 10 - Brotolândla, das 20 às 24 hs.
Escolha das candidatas ao

titulo de Rainha da Prima-
vem.

,
DIA 17 _ Manhã dançante, das 10 às

12 horas.

DIA 23 - Baile da Primavera, das 22
'ts 4 harass. da madrugada.
E!dção da Rainha da Pri
mavera. Traje de gala sendo
permlttdn branco ou azul
martnno.

ATENÇAO - A Secretaria funciona to
" ces as terças-feiras, a par

til' das 19 horas.

ADVOGADO
Dr. Canrídío do

Amaral e Silva

Ma5istrado aposentado.
./utvacacUl. em GeraL •

J:.SC. e xes.: Rua eeioecna
Marmno, 2 - apt.v aOl

(esquh.a João Plnt.oJ

• .I. I " •

O lider do Governo, de
putado Ivo Silveira, em

suas- declarações, ressaltoU
que a Casa não votaria
projétc nenhum sob pres
são de quem quer qUe

fôsse, e Q.ue Os vencimen
tos de deputado não eram

demais, de molde a enri
quecer um parlamentar,
,servindo Para. sua familla e

CARROS USADOS

A RAINNI\ DAS BIcrCLE�
TAS, �lem de t1m compl::- 2 ...:.. P€-ruas Dodge, modelo 1951 ..

1 - At:.stin, modelo A-70, 1949 .

ACHAM-SE A VENDA OS SEGUINTES CARROS:

CrS 550.000,0�
Cr$ 320.000,00to sei.'71ço de reformas,

pinturas, conc"'rtos, soldas,
conta também agora com

um perfeito serviço de

V'VLCANlZAÇAO de pneus

1 - O!clsmobile, 1953
1 - Pontlac - 1953
1 - Chevrolet - 1954 ..

• �U6� �����=��:!� ::���:,�!��:e�6�:c:�en?)0 ��:�
• 00 NORBERTO BALDAUF NO LIRA T. C 'AJ; vinte e quatro horas, aconteceu a ce-

I O brotinho Neusa Ferraz de Andrade, �:Ô:I:e�b�:r:�to�u�:�:.!::g�:sassev:;JI
SI uma gauchínha que participará do Baile gentis convidados. Seu paI, dr. Rafael'
• ��s ���:e��u-; �:��!c!�: ;:;; ;;ó��� �1� �er:ZIr�:a'A:��:� �a����elr: S;:��ada�'• sete de outubro. Seu belíastmc veendc, mcdêto juvenil in-.
II x x telramente pllçado com acabamento de'
.. No próxImo sábado será reàüzada no renda recordada e flno víeis de renda pu.•
...

Lira T. C., a testa da primavera abrtlhan- ra, confeccionado pela senhora Ananlas ....
� tada pelo famoso conjunto de Norberto 101 algo de mu�s e�g�os� .... Baldauf.

No próximo domingo, será eleIta a'.. Felicito o casal Orlvaldo (Oeovanita) nova Diretoria do Lira T. C. Diversos no-... �!�:,rt�!:l�d:a�!m::�er��d:�:del�a��; �:: ��ã�r::i�������d�S r:�:n� f::�.� Corrêa, no dia dez p.p. há um candidato firme, para o referidO_

:
ser ��:o��:;:x ��a��O ,�: J;�::;:;n�eca;o ,",gO�enhó',"�om�dan�e Niâmi 'Eny):- Llons Clube Internacional, eleito em [u- Ferreira, foi incansável na orientação da dII lho p.p., na co:venção d; At1a�t1c City. !:t�e�:�ic��o�:�:ta�Od�:;!>:b�:���o�.- Parabéns, a senhorita DIva cerva- dade de Laguna. •

:. ��o'A���°to�:��Zb��� ����beu no Clube "12

A Garota �darX de �aguna, srta. E.•
x x nelda Faria, é rune do casal Arquimedes'

'" A festa de quinze anos, da menina- de Castro Faria, residente naquela cidade.•
\
� :��:s�a;m;':e����aa c:o� t���:' 0�01 t: O professo� Cé170 B:rreto, recebeu'
_- compareceram. A jovem guarda nortano- ontem, muitos cumprimentos pelo trans- •
I.;J politana, esteve presente particlpanrío da curso do seu aniversário. III

._--_._--��------_._---._-

.Líder
tcont. da La pág.)

recidas não estavam de
acôrdo com o atual nível
de vida. Outrossim, com

preendida perfeitamente a

posiçao em que se coloca
va o sr. Sebastião Neves,
não critiCando nem cOn�
denando o conteúdo de

sua !;lroposição. Por outro
lado, não ceme crítica ou

movimento parta de quem
partir com relação a stias
atitudes na Cása. Era, as

sim, coerente co-ri s..o.

.passado Coe parlnmentar
que sabia e sempre soube
honrar êsse cargo.
o deputado Fernando

Viegas, embora contra o

projéto de seu lider, elo
giou sua coragem de man

ter seu ponto de vista,
afirmando Que o bom es

tudan�e não esteve na

praça achincalhando o le-
• glslalivo, poder que é an

teparo da democracIa e.

desarmado, é o prlmeiro a

ser criticado. ,Entendeu
qUe os estudantes deve
riam ter vindo a Assem
bléia, para se inteirar do
conteúdo da resolução,
�Iscorren-do a seguir 00-
bl'e 2S viscIssitude' do

Cr$ 500.000,00
Cr$ 400.000,00
CeS

UHl/61

"�·��".·""i

e cãmaras.
RUR: Conselheiro Mafra, Os carros acima podem ser vistos na Rua Almirante

1:54. Lamego, 2 - Florianópolis, Santa Catarina.

A1ENÇÃO
L..USTf:.tl.·':;?, .L.n."'(' , ..._;� •.,so.. .IW.,u.[I.l'....m·SE � EiNVER

NTZA-!jf!. MUV.l!illi. Mi"':'UaE::> 1N.Ii'UrtMAÇOES NUA CUN'

SEL..:iEJ.RO MAFRA. '.641"UN.wO::>.
------�-----------

1---------------,
I DUNLnp I

I
I Os jmeus DUNLUP Olerecen, qualidade c �·csistêncla. \

i RAt�HA-DAS BH...:ICLETAE - Rua (;ons. Marra, 1M I

1-----------

qanhar

EXIJA A
NOTA fiSCAl

t DE SUAS COMPRAS! ."E CONCORRA A�
t SORTerOg EM .JUNHO E PElEMBRO

'iÔE SEU TALÃO uni f 1 MILHÃO� '. _�J

paruumentar que quer
honrar seu mandato, os

gastos no ate�men_o de

seu e�itorado, pedluos de

auxílios, despêsas de tõda
a sorte, e' que parlamen
tares nao tem enriquecido
com os vencimentos de

seu cargo.
O liGer eventual do

PTB, sr. OUce caldas, afir
mau oue era praxe n�
Assembléia os lideres de
bancadas aprovarem a In

clusão na Ordem do Dia

de projétos para, depois.
tomar posição nas dis
cussões e votações. Enten
de, 'Por outro lado, qUe Os
estudantes deveriam 'ter
procurado Os parlamenta-

Dr. Hélio Freilas
Médivo da Materni·
dade Carmela Dutra
I)OENÇAS DE dENHORAS
PARTOS - CIR�.RGIA

governista...
res na Asse::r.tlléla para se lideres, que surgidos à
Inteirarem da prOPosição, última hora, se acham
antes de qualquer critica com autoridade de criticar
ao Poder Legislativo, ma- o tegtsiauvo. Tinha cone-

nlfestando sua repulsa 'I1e- ciência do dever cumprido
la intromissão de etemen- como parlament.ar pois é
tos esquerdistas no seio daqueles que atende dià
da�ela classe, para pro- -rtarnente as dezenas de
vocal' desordens. Como pessõas que o procuram.
também �f1rmara o Sr. em sua residência e es

Fernando víegas. Este, te- crítórto para solicitar au

coThendo, em aparte, ob- xüíos de tôda sorte. Dls

servaçao do sr. setestrec se, finalmente, que as as

Neves, manifesta que o Ie- sembleías tem sabido, nõa
glsla'Jvo, no orÇamento üe momentos mate graves o"b

. 61, nac atinge Com dea- Pais, definir-se com na
pêsas 2% de gaetoe. triotismo. O deputado Dlb

O sr. Laerte Ramos víeí- Cherem, manifesta-se con

ra, por sua vêa, declarou tra o proiébo ppr consl(!e�,
y.ão ser contra a Re80iu- rã-lo inconvenien�e e lno- .

ção pelo fato de falsos portuno.
estudantes fazerem amea-

ças, maS sim, pelo fato
de outras classes nã'O te
rem venc�entos qUe
acomPanhem os nivels de
vIda atual e que os parla�
mentares, se deixassem a

posIção de sacrIfíCio e

trabalho, em suag vidas
privadas, estariam perce
bendo vencimentos ,_ 9Upe
doreS sem os pefcalços da
vida pública.

O sr. J'o�a Gonçalves ob
servou, da tribuna, que a

. ("asa tomara a atitude
'ue lhe competia, Quando
enxovalhada Pelas falsos
estudantes e elementos in
filtrados na classe. 'AlI-

nhou as dificuldades ine
rentes à vida do parla
mentar que quer cumprir
seu mandato com honesti·

datde, citando colegas, pro-'
fisslonals lIberais, que

per.ceberlam muito mais
exercendo funções na vI

da particular, mas aban
donavam ésse confõr�o pe
la Causa pública. Alude as
observações judiciosas do
sr. Fernanodo VIegas, com

relação ao .perIgo das In

flltraçõcs comunistas-, -ci

tando o· CaSo dolorOso que
teVe. oportunidade de vêr,
reCentemente em Berlim.

congratulava-se com os
aradares que 'O antecede
ram, manifestando-se ,con
tl'a O projéto em discussão
por Inopbrtuno.
O sr. Dlb Cherem, por

�ua vêz, repudiou Os falsos

também a de eleitores. Se
votava contra a ReSol.ução
do sr. Sebastião Neves, era
porque a mesma era Ino
portuna.
Continuando, disse sa

ber que estudan�es, nas
ruas, queriam pressIonar
Os parlamentares, para que
a matéria em discusão fõs
se votada. Porlsso, reque
ria, juntamente com 08

demais lideres de bai'lca�
das, para que Santa Cata
rina saiba que o legislati
vo não recebe pressão de
ninguém, e os de;putados
votarão a favor ou contra

livremente, quando enten
derem. Estes são, malS ou

menOs, os têrmos da pro
posição e.ncaminha.da em

seguida à Mesa, e Que,
subme.ida à votação, foi
aprovada por unanimida
de"

Antes <ia matéria acima
ser colOCada em OiScUS
são, o deputado Estlvalet
Pires, presidente do legis
lativo, deu parecer da- Me
sa, cOntra o PrO'Jéto 'de
Resolução n. 264/61.

_DE-
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(onfórme constava da programaçã� da Feder ção Aqu 'tica de Santa Catarina, d i r o n I a f' o 'pega" enlre

gigante do Martineli, Aldo Luz e Riachuelo para apontar a dupla de clubes que representará Santa Catarina 'na Regata Fôrças Armadas do Brasil a se

realizar no próximo di.a 8, em São Paulo, Todavia, em vista do venlo sul que soprava na ocasião il disputa foi transferida para a tarde de onlem, Po
rém com o mau tempo o páreo voltou a ser transferido. Vai agora a FASC marcar nova data,
-------------' " - ----�

Paula Ramos proporá troca de Edson por Rato
Em vii tude do pedido de vemeuteparn ostudnr a si f dídn pela sr wnuer Koe-, zspemm, desta fôrma, OS possível o caso. Todavia,

rescísão do atacante Edson t uncão Porém, om fontr
'" rlch, estudará uma rórmu- mentores do clube aolucto- -este saber se a diretoria.

no Pnuln Ramos a direto- ucm mrcnnncos podemo

lIa
para que sua eqtupe não r-arem da melhor mune'lra do Tamandaré concordará.

LH!. do clube bicolor prntn dlllCJ que a dlretorín d erra desfalques Assim ------ -------

111) devem se reunir bre- conjunto paulalnc, preai sendo, estudará n troca do Perdura a Ameaça de Demissão
_.- .. ------�- seu avante Edson pelo h-rt-

r-»......."""------/- ���t:ndR::���t�dCiro fio
no Avaí Futebol Clube

Continuam os rumores na rn se encont.ro. ausente da.

Bilhete Azul rl(bele de que a Dlretorl!L capital do Estado,c1e��andO-
• (lo Avaí Futebol Clubc, soU nos portanto sem açao para

!II
i; no M"'rr.I'II'O Dl'as ("1t:u1a rlcmi�sãQ e-u maasu, noticiarmos Os boatos que

LS:.....2� _j-.;::.II.....::.AllIoõ:ó.......

�
� � r dando oportunidade a que se e.-<;uapalhararn pela ctdn-

Alegando necessitar de »icroenrn o ncdído do uué- A diretoria do 'Marcillo outros eesporttstas pudes- de, Mas como todo boato

repouso a conselho médico ta, ruas de lLajaí vern se reu- sem aauurntr o comando do tem u ti. sôpro de verdade,

o atacante Maurílio con- mudo normalmente e en- clube asurra. NoSSo desejo vamos aguardar mais ai-

vocnco para os treinos da O cotejo lntermunlclpa" tre os assuntos que vem de> bem íurnrmnr ao publi- guna dias na [en'ntíva de

seleção de futebol de sa- amistoso marcado para f sendo ventilado é a dlspen- co, des'a feita, n
ã

o l>t�de que possnmcs colher dndos

noite de súoado no estàdí- ia em massa dos aüétas ser realizado já que o atual concretos e oücteis PaI'"

da }<'AC, entre as serecõe- drspontvets pelo treinador Presidente dogrêmio a,,"r- informar ao publico,

:;nlonh-itns cl(' Fpohs e rte da equipe Ri-Campeã .clt;!.
----
----

[nl. rol trnnsrurtdo pnra r c.rlade. vãrtos nomes estão Emnossada a Nova Diretoria do
11t)II1' dI' tercn-rctra. sendo cogitados para reco- ..

Clube DO,za de Setembro
Na soíróe realizada dia 1&

p,.p, a Diretoria prestr'-t
significativa homenagem ..t

doís sóotos ruudadores. 81'S,

Leodegardo R:unos e Lui'.!:

Moraes, ofernndo a cacn

um Medalha. de Prata, pe
los 25 anos (le serviços pIes
tados áo clube,
A reportagem de O, E"

esteve presente as festivi
dades de posse da DireLori:l.

do simpállco clube {Ie Capo

(!)[:Ej! ., J til ��-�-" � ���
. liL.- -=. _

Ij'd-.J�illlJAD
Roldão e Helinho (ónti·
nuarão no

II Bugre"
responsáveis pela equipe

ao passe estipulado pela manterem os dois atlótas Ião, solicitou dispensa, do

direção, no conjunto para a prôxl- selecionado. Ao que censo-

Fxpernm entretanto DR ma l1'mporndrt': pulmcs apurar n FCFS ho-

ac�e�o-no-�-axia--&'n-eseja in-I
�ressal' no tlu�e �e Nilzo

te o pagamento do preçoOs dois atacantes do

Clube Atlético Ouarany,
Roldão c néünno que brt

tnnmru intensamente em

dercsa das cores do r-lube

hum-lnc, nn temporada ro

ccutcrnontc vencida pelo
Paula Rnrnos, deverão con

tinuar no clube de Newton
O:ií'cc?" Como se sane, vú

rios clubes da cidade mos

t rnm'n-so íutoersados nos

j<!v1'n<; nüétns. Avaí c Pau

la rumos cspcmvnm con

tal' PDm H{>linho e Roldão,
]('<:p('f'Uv:1m('nte, porém, a

(]irC'joria do �rêmlo bugri
no sónl('ntc coneordarâ
com a saída dos seus des·
l:1rados jogndores, medlan-

berem o "Bilhete Azul",
Comenta-se até que a dl
reto-ta já tem em seu r»
õer a. nata com o nome dos

jogadores Que deverão ser

dispensados,

"-"

O Pl'c�id('nlf' da Fcdn:p
çâo Aquát.lra de Santa Co. Ficou assim constituhla.

a nova nll.'ctoria do' C, R.

12 de Setembro de Co.poci
rns. Presidente de H011ra:

nu+nu.
grande atividade no senti �
do rtc conseguir um ôntbu JJ
para lrnnsportnr até St'i�--------
���::\I�ill������:�Op��til���� I G'odoberto
�A���e�nB�����,S AR-

Com Nova
o co�r�=:O d:-an:;ueiro Camisa

Wil.�on, atualmente defen·

dendo o Atlético, devera
If'rrninar no pr.5ximo lnês
de novembro, O conhecido

g�arda valas, deverâ con

tinuar na equipe tricolor,
-x _x_

Nada ficou resolvido sô·
lJre n 1lituação do avante

ElIl'ídes (!ue está com seu

contr[J�o terminado com o

Pnula Ramos, A princípio
notidou-sc qUI"! 'Eurides
inlf'r('sl;ava ao ALléLico de·

pois qur o Jogndol' voltal'Í!l.
r1n Gual'fll1y, Pot:ém, 11('

n11:1,n:tl d:.l,; d:l;:� naU!'I:ls

encourra.se er-

João Navegante!; Pires,
P)'esidcnte _ Arlindo, S

chmtdtz. Vice Presi,qente -

r�eodegardo Ramos, '1°, Se·

cr�târio - Arno Cunha. 2°,

Recretário - Carlos Espln-O médio SChp.lo Que recen

t('u'lcllte sagrou_sOe V i te

c:unpeão J;ela eoui!)e do

Caxias Futebol Clupe e. que

Joinvile, e"tando agora os

diretores do C;lmPe1fo d o

Estad\), estudando ii ])O�Si
bilidad& de cOnt.1rem r..QlU

Schelo para a prõxima tem

1loradH, Ca",o v"nha a se

confírm;1r, o clube tle Ni1l.r.o

cünt;1r,i com I>utro \'tdol' dI.'

c'e:;taque do fut1'])ol bar·

riga-vQrde,

havia >tIdo cOnvo('ado para

os t.reino� iniciais do $ele
cionndo catal'inense que

partiCiparia 110 bra�ilc.iro,
estn inlere"sado e m, se

triln,:ferir ]lar:, o futebol
! u!ino, onde hugl'e,�saria no

Metropul.
NC',:�(, sentido o Me'ropol

recebi'\! corrC');pond�ncia ,!e

doia lO, Tesoureiro - Gen
til Souza, 2°, Tesoureiro -

LuIZ Moraes, Oradol' - lJibO atacante Godeberto,
um dos melhores ponteiro

�:���'��t:::�,=,U' :,:o�; --Q'"u'-e"-r-R--e-forços-õ Paula Ramos
de retornar de São Paulo,
ingressou no' Almirante A diretoria dn Paula�Ra- deseja omito pelo seu :l

Banoso, fez finalmente sua mos sentindo a necessi- testado llberatório, Rodl'i

cst:'êia no onze de Caml. dado de reforçar seu ata- gues, ao que parece, será I

10Mussi. por ocasião do, in. que que tem se apre,�enta- í'lemento visado pelos trJ

termuniclpal entl'e Barro· do debilitado, deverá. se colores, Assim sendo,

so e Vasto Verde, quando reunir para tratar de' con- Tank "colored" poderá. d.. •

da inauguração do alam- tratar I'eforços para aquc, fender o Paula Ramos na

lJ'tado e da nova arquiban· le setor da equipe, Fala-se prõxima temporada, retor

cnda do C'lnbe bl\ll}1cnau� quc Roldiio seria o elemen· nando a�sim. ao nosso fu·

____"'_!d_'_al, po�:ém o Guo.rany tebol prOfls���a�,_.__

Mais um título para Sabiá
o conhecido médio volan- (lo a Federa('ô,o, em 1953, t.unidade, sllgrou-Sf VICE·

te Sabiá, único jogador do defendendo o mIS FUTI::o SUPER CAMPE,�O, do cer

Metropol que atuou na ca· BOL CLUBE, atualmente tame amadorista, cumprin'

pi ai do Estado, defen(!en- extinto, SabIá naquela,opor do magnificas exibiçoeS,

do vãrios clubes amadores,
cOns€!guiu n a temporada.
Que atravessamos dois H-
11110s dos mais consagra·

<lore�, Campeão do Estado
relativo a 60 e Campeão In
vieto do Regional de 61.
Pal'a o futebol metl"(}Po-

11lano é motivo 'd e Júbilo
l)ois foi aC!:ui aue Sabiá,
n$lsceu e,leu scm� púmclfOS
passos,l)O futebol. A tItulo
de clu'iosidade' lembramos
que Sabiâ conseguiu seu

TJM!neiro título comQ filia-

eiras,Cherem,

Campeonato Varzeano
P�tro('lnndo pelo Depar,

tamento E."portivo da Rá·

dio JOl'llàl 'IA Verdade",
d('JltrO de breves dins, S('!'Ú

ini('iado o Campeonato
Varzeano de titulares,
;lspirantes, no campo do

América F. C, de BalTeiros,
Oito �]u])es já se a�hnm

insrritos: 'Intermlcional,
O,�valdo Cruz e Monte' Ca.i
tela do Est.reito; Flamengo
dC' Capoeiras; América ,e
Saldanha de Barreiros: Ex

prf's,>;o I"I0ranôpolls f' nola
di' Po'!o da. Capitnl.

OCamlwoll:l(O t(,)'" :lm

r,la l'obcrLura ('sp1'ci,tlmen
te deste Jornal
Dive:'sos troféus e meda'

;ha.s sl.'l'ão ofertados aos

Call1pl.'ôC'S c Vice Campcões,
e!ll no!{sa próximas ('dlcões
estaremos dando porme-
1100'CS e publicaremos tam

h(;m o Regulaml'nto do

Cnmllf'Ollato,

Ma;s Um
Reforço Para
o Marcílio Dias

",
ndo dp .(OdÇ1/rd ..•JI1/)lIeJoJi!J� ,

-- � - ---�-

E' digno de nota, o :rabalho eftClente pela causa do j
esporlc, que vcm I'calizando na cidade· de Palhoça alg'un' 1
denodados des!}Qllistas, Ressalve-se que tudo é feito seo

:lltl.rde, ,�em propaganda da imprensa, {[ue, para cscre

velO algo s{,b'·c a matéria, foi preciso ir na fonW de Infor

mação e colher 010; dados do prcsente artigo, vfsto que, ClT

silêncio, há muiLo, Palho�a v�n� se destacando nos es,

portes umador�:o;,
Lut.ando com dificuldades várias, êste grupo de des

pOl't1stas, fizl.'ram com que, prinCipalmente êste ano, Pa

lhoc.,n d(',�sC' um sallo vl.'l'tiginoso no cenário eHPol'tivo d{ j
Estado, n!tssando do futebol, que :)..tê então era o csport,
ba,�e pratkndo no magnifiCO campo do Guaanli, palop. f

prática de outros esporLes amadoristas, O futebol de sa

Ião, I'om narla menos de 5 e{[uipesl esta em viena fase di

����r�l�, q\��1��I�ein {�l'����,,�eJ��I:�J:O ���:íst�O;e (��i;;��. I
_ x _ x _

ca, os I'esultntlofl, SI) não tem sido espetaculares, Lcm sid 1 1\ dir1torln. do AtlióHco
brilhante, Icvando·se em C'onta o curto periodo de práti, nesejnva contar com Wal-

jafoidado a obst'rvar, possue o selecionado de Palhoça mil' para a próximn tem-
ea do futebol de salão dos atlêtas de Palhoça, Epelo quI': }lorada, Contudo, a direto-
bons jOA"adores de futebol e salão, Juarez Nahas é um lia do Tamandarê,. fixou ('

����'i:�:��a V��l S�l��il����d� j::��:;�l:e S���' a��:;::, ��:� ;:;:,!�S.��S��I��::il���� --------
parando-os cuidadosamente para as disputas dos J�os tores do AtlétiC'o da con- Independente 2 X
Abt'rtos, tmtação do jogado'!:, As es-

'

Volei e basquete, masculino e teminino, vem de for· }1ernnças doS mentores tri- S. Cristovão 1
ma brilhante sendo praticado assiduamente, (olore,,> C'onlimrnm acesas,

O atletismo, esquecido, renasceu e para os Jogos -- __

Abcrto,�, fi eQuipe de Palhoça estará presente para com

prUr,
to

�.. ,.�
E para a prfltlC'fl de lodos estes esportes, Palhoça, de

ha muito POS�IlW quadras apropriadas, "\
NIl!l1 dia que niio e",la muito longe, Palhoça estará defi

nitivament.e projetada no cenário esportivo do Estado,
como uma força poderoHfl, jã que o rítmo imprimido
pelos dirigentes locais, é digno de destaque,

o flltcbf1l, um dos eRportes prediletos do grande pú
blicu de PaJl)o\:a, de hã. muito vem s('ndo tratado J)t110
hwanSlÍ.vC'1 ZUC'kl, (Iue ladeado por Amórim e Schlempc,',
d!!starando o Guarani F, C, no cenúrio VnrZC:lllO,

r':1ll lodos os I.'sportes amadores, estâ preSCllte a flgu·
r». do CallHiio Palllo AvJla um incansávcl batalhador, 110-
),)1'111 nf('lto ai; lutas cll'spol'tlvas, capaz c denodado que
Vl'lI! imprimindo n:l Illoridade Palho(!cmce o amôr pelos
esporte;:, InC'utlndo em cada coraçã:. jovem a necessidade
do C'sl)Orte como fonte de saúde, energia e bcm estar,

Outro batalhador do esport.e em Palhoça, Tenente
Edson Nahas: nfclto Que foi ao esporte na Marinha, apôs
anos c ano,,> de disputas gloriosas, formou uma equipe de
ath'Wllno c prl.'tcnde m:).ntê'la para as diversas compe-
tições,

-

Fostes herols nnônlmos até então, merecem nossa ad

miração e respello pelo multo que vem fazendo pelo bem
romum, por uma Juventude sarla que no Brasil vivs tão
n f(l.�t:ld.'l das práticas esportivas,

Pois como di')! David Dunn no artigo "Dá de Ti Quan·
to PUclel"eil", nlio é preciso dinheiro para apresentar
grandes l'enll')!ações; todos nós temos algo diferente pa
r;} <lal'; tempo, oncrgia, com!}Ctcncla e idéias, Verdade:
todos nos podemos dar ei!�ímulo, interêsse e apreciação,
colsn,� que ll!'iO requerem gastos; e assim são aqueles Aue

h.G'iifl�;o;m:�'Íi;ifuJ",
trabalham c1eSh1t.QrAHSa�Il.;';� pelo esporte fazndo dis-

nl'])ol'; ri!' rOnil('r;Hil' ('011
- 'll",Üm' o :l1I:Ultf' Odilon IIU!!
{,lilii:lv:l IH1 F1'lTOviál'io de

Cul'itib:1., f) Marl'illo Dia,�

voltou sua nt('ll{:iio para o

':U1ffuardC'iro Or!1'y, do 11':1_

ti, l:tllh,:m (lo fnll'hol pa,

fOl';llll ('onflrmadas,
-x-x�

Tnmbém o médio Binha.
foi apontado como um dos

elcmcnlo!l que deveriam se

transferir para o Atlético,

contudO, nada de posiUv"
E'xiste em tôrno dn sua

tran'lferilnclu,
-x-x-

O arqueiro Tatú, vetern
no de nossos gro.mados,
deverá abandonar o fute
bol, I'etornando a categoria
cie :unadol', ingressando f!1,
tão na p\,fLtl('!t do allf'tis_

As 1ll'�!,OCiacõcs se pro·
f'1'SSarnlll ('om êxito tcndo
(, ('Iu])e ('atal'Ín('llse ("onse·

{,luldo mais um l'l'fOl'ço, I1embrand«i]Placard Esportivo Varzeano
Em Palhoça - São 1!,ul7. 7

_ Abelardo _ Décio VI

cari _ Mimi Sodré e Lau·

10, Em meio do campeona·
to seg�inte o Bota.fogo (em

1911) deixou a Liga e fun

dou \Imo. outra entidade

pela qual foi campeão, ten
do �omo concorrentes o A·

mericano, o Catete, O Ger·

mania, o Internacional e o

TI'cs datas marcam a·

tuahnente a existência do

t.radioonal clube alvinegro:
a de 1.0 de Julho de 1894,

Preliminar
]xl

Palmeit'u,'Õ
duat'aní 10l'al 2
PI'1']iminnr 3x3 No Abrigo: - Renne\' 5

Jnlcmat'iOllal2
quando foI fundado o ex

Unto Clube de Regatas Bo

ta fogo, a de 1� de Agosto
ce 19tJ4 quando naqceu
também o extinto l3ota.fogo
Football Clube e a de 8 de,

T1.:l(!o)'obí _ Prtula Pl'climinal' Internaria
nal 2xO

Em Barreiros - América
5 x São Paulo (Amador) :;;

Preliminar 2x2

Campéche � Grutinha 6
Unidos Local 1

Preliminar 3x3
Brasilia 3 x c!impêche 1

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

Ra-

mo." JllniOI's :� x Unidos 2
Prl'liminnr Ix]

BigU9.çÚ _ Bnnl!;ú
Bflln�áI'io I

4,

Dczembro de 1942, quando
surgiu da fusão dêsses dois

('Ilibes o Botafogo de Fute·
boi e Rf:'galtas, O clube de

'l'ntebol, base dêste nosso

1 eglstro, nasceu no Largo
do· dos Leõe�, local do seu pri

mingo ii tar,dc, no campo melro campo de jogos, Após
([o São Pedro F, C:, na Cos- nlgulls treinos de prepara.
tl.'ira de Pirajubaé, o onze ção, o Bota,fogo disputou o

rubro-llegro do C, A, In, fiOU llrlmelro match regu.
dependent.e, da Trindade, lur, com o FootbalI & A

tletlc, no campo dêste, :to

qual vence1.\ par 3xO, Em
1906 o Bota.fogQ dJpputou o

primeiro campeonato da
cIdade, tendo uma estréia
dcsastrosa, já que foi bl\.
tido por 8xO pelo Flumi'
l'ense no dia, 13 de Mala.
Ao final do certame/o Bo
tafogo estava. em quarto
lugar com alto pontos ga
nhos e doze perdidos, No
ano seguinte, 1907, o Bo
iafogo e o Fluminense E!$ta·
vam em quarto lugar,
mas não houve acôrdo
cm terno da decJsão, sur·

elndo um caso que tennJ
DOU até com a entidade que
existia., Usa Metropol1tana
de Football, Em 1910 eon.

scFjulU o Botafogo o &eu

primeiro titUlo de campeão
da eldaC\e, vencendo o Ftu.
minens6 por, 6x1 na peleja.
deoislva do ofl.mpeona.to, a
quadro a.lvl.negro campei4
formou assIm: CnggIn
(lSunjl,l - inoráh Co

E�ga,rd pul en L. Rolando

o ���\ef.�,) � ";�:a��

Paulistano, Em H113 o Bo

ta fogo voltou à Liga e fl!'r)·

moveu a primeira visitj. de

um quadro pOI'tuguês ao

Brasil, que foi uma seleção
na AF.sociaçã.o de }o�Qr)lbnlJ
de LisbOa, Somenl.e em

1930, todavia, voWnia o

Botafogo a conquistar o

8('U segundQ titulo de cam�

pe5:o do. cidade, Lei to que

Preliminar Ix1

Bnrr('iros - Milionários
7 y. P:l.lmeil'as 1

A Situação dos Clubes. no
Certame Juvenil

Em prê1io efetuado

Almirante
Barroso Sem
Técnico

'

F,' a srguinle a colocação
do!; <'iub1's disputantes do

ntun.1 1';ll11pl'Ono.to de juve·
nls dn cidade que vem sen�

do lidcl'ado pelo Figtlrh'cn·
SI' Futebol Clubc que até
o' monwnto sust(mta a sua

:nv{'llcibljldn.cJe, contando
('om trfos pontos pcrdido,�,
l'P'lUIJ:Hlo� n'1' tl'rs empll1.l'fl,

1.0 lugar - Figueirense,
('om 3 p,p,
2,° lugar - Atlêtico, 6

3.0 lugar - P1t:ula Ra
mos,8
4.° ""gar - Guarany, 10
5,0 lugar _ Avaí, 11

6,y lugar - Bocaíuva, 15
7,° lugal' - Tamandarc',
rOll) 17 p, ]lf'l'dldos,

�obrepujou a equipe local
do Sao Cristovã-o F, C" �or
2 tentos contra 1.

I) estado escorregadlQ do

bisQU dois anos dep-.>i,;:; em
1932, Registrou·se, en 4.', a
mais séria crise no futf:'bol
carioca, com o nd\'en',) do

p!'ofiss!onaUsmo e o Bota·
fogo ficou na entlda.de a

madorista, enQuanto outros
clubes fundavam fi. ,Liga.
Carioca, �roffss1011allsta.
ConsegUiu o BotafoiSo ven·

eer os campeon,atos da sua.

entidade em 1933, 1934,
1935, completando, asslrt'.
um tetra-campeon:lto, o

único no futebol eartoca.
Depois da pacifIcação em

1937 o Botafogo voltou a

ser campeáQ da cidade no

ano de 1948 e repetiu o fei
to eJll 1957, E' um doa mais
viajados clubes do pais.
tendo atuado nas tr�s A·
mérlcas e em qua.se todos
os pa.Jsea da. Europa. Teve
como seu primeiro presi.
ctente. NU lOO4, o 8f. rtávl0
Raptos. Noa torneios búc1o,
o Botafogo fol campeâo

O treinador Jeraldo AI
'les por lonao tempo esteve
dlrlglndo o conjunto bar
roslsta, deixou recentemen_
te !l. agrellllnção ltajaiense,
1'01' motivos desconhecidos

grnmado, lamacento em vil'
tllue das últimas chuvas,
impediu perfeita exibição
dos disputantes o que lógl,
eam€nt.e não nennltl\l nos

pela I'(']lortag-elll, Assumiu
fluas funçó<'s jll'ovisória
mente o sr, R6n� de Sou

za, vclho dlrigcntf da equi.
pe,
Para o próximo Campeo

nato a. diretorIa do alvi-

�����r�:��au:n::; I���O�
res treinadores do futebol
caltartnense, cujo nome é
manUdo em segrêdO,

torcf'dores aquilatar o V:l

lar real de cada conjunto,
Os tentos anotados acon·

tet:crs.m apenas em virtude
de chances proporcionadas,
c l!ão por lances trabalha
do,;:; de bom futebol.
Valter Gomes c Jae! mar

Edson Pediu Rescisão de Contrato
o atacantc Edson per

If!ocf"nte ao Paula Ramos

que surgiu em nosso fut('.:.

boI I'm meados. do cumpeo·
nalo l'cglonnl, I'onstituln-
00'$1' no :trUlhelro do"cl'r
tnm(', V1'm dI' �nvlnr fl
nll'et.orla (lo ('luh1' da pstrê_
l!l, l:ollt.!J.l'ln, I) ,�I'U pf'dldo

(le rescisão de contrato. A
rlil'eto,ia do Pnula Ramos
irá �c reuniJII para decidir
I'ôbre o pedido do jogndor

fJ\lC mostra'se d('scontente
no clube pralano, campeiio
da clclnde da temporada
(II' 61.

cal'um para os trlndadenses

enquanto Peco anotou o

POllto de honra. dos alvos,
Os dois quadros l1t1gan·

tes alinharam:
INDEPENDENTE: - Ari;

Rubens, Sarará e Haroldo:
Louro e Acíllo; Jael, Os ...

l'nar, Valter Goroe/!. .Al\a�
crlonte e Nlço,
SAO CRIBTOVAO:

Mefropol Contrata Goleiro de Fama
A dlrpl,orb elo Mctropol cntendi'ment<>s com o joga.

001', visando a sUa', cõntra
inção, Ambas as partes che.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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eve acoes e· grau e va or encontra as em amBaqUlS
Estudos efetuados pelo Pe. Rohr despertam inferêsse internacional- Presente em Florianópolis o arqueólogo Marcel Homet - Confere�cia

Esteve em nossa redação o conhecido estudioso Pe. teressam pelos fatos que mitivos habitantes pré-cá- "capital Mundial dos Sam- Inquirimos ainda sõere os ttaecão dêaaes depósitos que partícípação de elementos
Rohr, acompanhando o Prof. Marcel Homet. um dos mais poderão trazer benétlcas bralinos poderão Identificá- baquis", o que quer dizer problemas que enfr'lmtarão ocorrem abundantemente nossos, � exemplo do que
discutidos arqueôlcgcs cnt atualidade, em cuja mala de repercussões de ordem cul- los como tipos à parte. O que para esta cidade aflui. os pesquisadores. Eis a res- no litoral catarlnense, como vem realizando o Pe. Rohr?

trabalhos possui fértil documentação sobre a Amazônia. tural e também eeonômíca. próprio Dr. Marcel Homet rão personalidades de re- posta: cm nenhum outro exemplo - "As pesquisas arquec-
O motivo de sua presença em Santa Catarina prende- Pelo que depreendi do en- admite a possibUidade de nome Internacional (como _ "rerãc muitos prcble- brasileiro, e que ainda não lógicas no Brasil sempre Co-

se ao Interêsse que decorreu das revelações dos pacientes tuslasmo que cerca os dois haver um "Homem de FIo- o do Prof. M. Romet), tra- mas. Primeiro la\Uentarão o foram classIficados quanto ram dificultadas, de uma

estudos que há alguns anos vem etetuando o arqueólogo estudiosos, as documenta- nenópons''. zendn, de lastro, intensa criminoso exterminio de à origem, se natural ou ar- parte pelo pouco interêsse
Pe. Rohr, sôore restos humanos encontrados em samba- ções arqueológicas de sam- Revelou-nos ainda que programação para o Estado. muitos sambaquis do litoral tl!lclal ou ainda mista. de nossos administradores,
quis da Ilha. baquis de nosso litoral pos- seus companheiros arqueó- Deduz-se, fàcUmente que, o que, adespetto de leis prol- Terceiro, os pesquisado c, por outra, devido a ca-

suem surpreendente aígní- Iogas do Museu do Homem "Homem de Florianópolis bitivas, vêm sendo conu- res estrangeiros, no Brasil, rêncta de estudiosos. Indiví;
ticado cientifico, capaz (Paris), acreditam mesmo (?) "não é sõmente um do- nuamente explorados. Se- têm suas ações prejudica- àualmente realizam-se cs

mesmo, se confirmações que o "Homem de Florlanó- cumento científico, é tam- gundc, não há ainda sun- das pelo regime burocrático, rorços, e, em geral ecíona-
posteriores autenticarem, de polis" (?) apresenta certos bém um fator econômico". ciente estudo sôbre a loca- decorrente de leis reatnti- elos por analistas esu-anget.
levar o nome de Florianó- traços similares ao "Homem vas. São tolhidos, ao con- ros. Aqui em Flori.unÓpolis,
polis como cap(tulo especial de Cro-Magnon". Quanto à trúrto de serem ajudados - o Prof. Eudoro de Souza nu,
na história das primeiras datação, isto é, quanto fi

O ESTADO
estimulados pelo govêrno". nlstra um curso sôbre Ar-

migrações humanas. idade dêsae anterior arnerb- Insistimos ainda numa cueclogta, na Faculdade de

���U:�re co�e����a�� Os achados do Pe. Rohr ��°t:e��� �:s:ri��o�:� , �
,

���:�sP�:���r��:mS�ã�Sg��� :�:�o:�:'isASc:�:�il:;:�S���
d",'maDl'd1'I.to2'2",asm,20','ooirahOp:asó-, ��:�!�r�z::a:;f:�d��ie.: ::� ciais da Era Quaternária FLORIA:O����I:u=�:�!�a��H:� !:T:!!:�bro de 1961 d.'t:a·nl�""'-t"U'd"'OSU,o'siciedn,t'paP,�,',� ttvaçôes para que esse co-

L da escala geológfca, equiva- • L ., mêço tenha desenvolvimen
Será uma oportunídade pa- �:s:��:�:q��S que �ob:��:� lendo, nêsse aspecto, ao avançados na pesquisa ar- to, já que se comprova UI1l�
::'en'::':" :', ::::,�:.': ::;!�;�l��:;�::t:�:,nj�: :�m:;;::;., �:�: ::;::� Vidal' Ramos Jr. ��:��.�:'" �:'::'::;=;bj; ��:,��;�,.de social dêsses

:�: ::�m�o:r��e��óe� felizmente, são alvos de ��r:��::aç�oom�osel�:�:�� l"al&vras pronunciadas, em nome do Governo do LIDER BANCARIO VIAJA PARA OSnum plano politico, se in- !:���e:x?r!�::::� :e���n:� mentes humanos em épocas Est.ado, nela Professor Alcides Abreu_, Secretário Geral

Poll"tl"cO ;:i::��:��;::' �::�::� E��:;:i�:::-�r{: 1�n:;:��d:'V��;a�a��;�T:':;n""to', �o, ocasião dos

ESTADOS UNIDOS
�::õo::�Sao;I:����::s����e ser cunhados como desce, ho�:lede �::::� a n���a �:m�:��:ad:�OS·aoN�::::;1� dO�e�:��:�jedt::�:�c�s�� irmão, o Dr. Bayer, junta,

certes arqueológicas. E, lo- do oovêmc ele Santa ce- bar da existência, pode en-
Norte, o Dr. Wilfredo Mar-, �7���:�ombra������s,lid:�';:�

Dedicando-lhes científico :�;�:� repercussões serão ���I�a·qU�I�don!�Ol./�de��� :;n��iV��n::asbr�:j:s� ���� COS Bayer, destacado fun- oportunidade de conhecer
carinho, um arqueólogo até ctonérto da egêncía local do oe perto a estrutura índus.
então dlminutamente pro- Continuando a exposição, �:�� �o:;�: d.:na�mD��� f��;�o�e�a s:�u���l�el�:� Banco do Brasil, e presu- trtat e organizações truba.,

!�����a��o���:d�e i���:::� �n:�!:���t:g�r;e�:n�e�l� tres. O eovêrno é o povo. formaram os que o aplau- ��:S���l�e��do�oel�i������� ���;;:l'e�o'�I�s�i���t�n���::
sionante espirita de pesquí- das deve tomar o govêrno �u::c�� �eosm:e:i:es��d!:ls� !����'a:'I1"-;:�pre:s o�u�u� lecimentos Bancários, exer- dioso cios problemas sociais,

eleitoral e os primeiros meses' de seu govêrno. O exercício ��l:g�e. ���í::�!:,ss��n�� ����:.e de noticia de tal
Vidal Júnior foi um lidero o estimaram sempre. E

_

a ��:d�e��ca����ea ���ç::�s� ����r�e�!íde;O�hne����::s�
�o�r:::��: ��b���: �m::��i�.b������a:�:eJe; c�:���: ��C�l�:���:�a::!s���::o;:� da;O"!á�:� d:u:PÕ��v::! �:ri�ooa��:��:Oi�:�:o�::' ;:J:����au:�:�;;��\t:r�� �c�a'lnOoS�p�a�r!.��lu�m·N�c'uit�tsio:!d�,i�02- ��'ln;S;e��ebens:f:�!�S 6:;��a�
s.obejamenle os espinhos do poder. Ao primeiro arranhão, primitivos habitantes da arqueólogos para que am- • � mos-lhe feliz estada e votos
entretanto, te? as malas e se ioi, abalando o continente, Ilha, auxiliado nessa tarefa pliem os estudos. necessá- ��\����'aNã:u��jl� P:i�s��� �o::��iafá�r el:nl��O t�; meses e �eio no grande país de excelente viagem.
provocando decepções amargas e graves prejuízos para a pelo antropometrlsta, Pier- rios para mais sólida docu-

palavras. O ar' QUe respi- nem violenta nem arbl-

�aeçr:� �:S�I:O p::;�,:����alded�u�����t�il��::!i�� :�c��!:l'emq��O:���:i:.e mentação. Segundo decla-
ramos, de liberdade, foi 1rária. Foi sempre �qullo

ração do .Pr�fi Márcel Ho- conquistado e se preserva que sempre Coi: tranqUila,

�a��u,!::s�:���:t�d�a:��ar:�;ap:��e�P��;:r:l�a�� an�:;:�1�����: �:�::te;�� met, Flonanopolls tende a
pela têmpera de homens serena, hUIl',ana. Nos anos

sUelro! ... Jãnlo merece nossa censura pela funesto de-
se tornar uma espéCie de

como Vldal. A democracia. difíceis, foi corajoSa. Não
.

r não exls�e e não perdura da coragem, do louco ou

�:�::lt�!��::�:LultlmOS acontecimentos po ltlCOS, pelos Suspensã'o
I

de sessão: senão quando a querem e da valentia do desespera-
por ela se dão Os qUe 'a do. Foi corajosa da cora-

oe u��tr;�:e�:ae;�:i�:�:�,�!la�:::���::��t�osv::ro�d� ASSEMBLÉIA PRESTA HOMENAGEM . trazem no sangue e na al- gem do homem traI1�ul1o,
Parlamentarismo. Embora o sistema parlamentar, em 51, ... ,. ��. (�:!�cr���. (�s c�=��� �::r�al:e t:�'zer co�;�����represente uma excelente forma de governo e seja próprio POSTUMA I j 1 b vividoS nesta cldade-
de democracias evoluldns, talvez não �ermitirá no Brasil - �:nt:s:a��:�d::��tj ;el�r1� que ela OS conheCe todos

:�� :1:�:d�dUe�1f1caç��od:���aàS!��:��'�'o:�����::�: re���,se:.:aoA�See��l�� c�: �:;id�i1:e��iüa�:�:�oco��� Chtt�la libertária que nâ9 e os proclama _ do VIciai

de Lajes). gls}.atlva, depulauós �:��e;::r :���o de tl'á���� ::r::�n��ud�o;er�:o:::; ��: �!;;:�e� ;e: �l:��: ed�
falecimento do sr. VIdaI no exemplo. seu coração, à arma Que

Ramos Junior. A proposi- Como não é fácil ser li- não deiXa o coldre, 'Para

ção solicita telegramas de vre, é. difícil ser lidero A atingi-lo, antes de alcail

condolênCias à família en- liderança só se tem e só çal' o motorista a que o

lutada, ,ao goVernador se guarda por mérito pró- projeti! se desllnaria.

Celso Ra'mos e ao Partido 'prlo. A liderança nao se X X g

SOCial Democrático. arremata. A liderança nao Vidal R<lmos Júnior C
se compra. A liderança morto. Ele i�bl'lu o caml
não se herda. A liderança nho de muitos nesta vida.
se conQ.uista. A liderança Porque, Vidal antes de
se mantém pelo esfôrço. pensar em si, pensou sent
A liderança exprime qua- pre no próximo. E pensan
lidade!!. O lider é corajo- do no amigo, deu eSpernn

soo O lider é bravo. O li- ça aO lar que já nâo a tl

der é reto na ação e ve- nha mals. Pensando no

'�'r� ��g:na��v��: e�I����: :���!:o,eab:��t:t�e b����
não lrapacela. O lider nâo flcios. Ele tllmbêm ,.:e

tem duas faces: H. da vitó- marcou deste signo que
ria e a da derrota. O li- foi de Vidal, o velho Va
der é .m.onoli�lco. Faz com rão, que foi de Nel'êu e

Os qUe o aeeltam um COr- que é dos Ramos: o sigilO
11)0 só, uma sÓ vontade. de querer bem, de querer

Porlllso, o lider, nOs mo· imensamente bem UO 11U

nlentos de euforia OU nos milde.

azares, tem o respeito de X X .g
quem o segue.

-

Vidal Ramos Júnior é
X X g mórto. Ele serviu o ESt:l-

Vldal Ramos foi um li- do, servindo à sUa terrA
der. Teve tõdas as .,qua- e à sua região.
lidadeg. do líder. E exêr- Vidal é morto. E se abre
ceu, plenamente, por di- no planalto o vácuo (la
relto, as responsabilidades sUa ausência. Será vão
da li(lerança. Ninguém que tentar-se dal�lhe um subs
não possua as virtudes de tituto. Poder-se-á euCon
chefe mantém ao dérre- trar-Ihe um segUidor, den
dor, nas refregas .nr�iis tre os moÇos ct·.ia· carrel
duras, intactas e coesas, ra lançara e a quem, pre
as hostes da batalha. Nln_ sidia o éxHo. Ele, Vidal,
oguém, salvo, em sendo poude quase tudo. Mas,
realmente um lider, trans- legitimo, nO QUe ela era,
põe anos e lus�ros, na nem uma só vez valeu-lhe

crista, dos acontecimentos. o poder vantagem pessoaL
VidaI é morto e Lajes

chora. E chora a sermo E

choram os a1migos. E cho
ram os correligionários.

0\Govêrno do Estado é
PartiCipe desta tristeza. A
beira dêste túmulo, o 00-
vêrno deiXa a conslgn .... -

ção do pezar maIs sentido
pelo desaparecimento de
Vidal que fci amigo, de
Vidal - conselheiro de Os lnembros da fanúlia Ramos convj�

�::=i = o �:���ado�u tde dam as pessôas amigas e o povo em geral \

o humano.
,o s o,, para assistirem à Missa que mandam ceie.

o GoVêrn� nas pessoas brar em sufrágio da alma de VIDAL RAMOS
;��ra: compoem tarnoem JUNIOR ,no próximo dia 21 às 09,00 horas,
o Oovêrno chora a l��- no Altar Lateral Esquerdo da Catedral Me

dl:ot�O democrata, do pa- tropolitana, pelo transcurso do 7.0 Dia de �

,_ Ade�s, R mos Jú- ,seu fa)eGjn�e)ftõ. Aos ·que Olrtpa: ecerem a

�_ 4:..-\ 'êste <iti> de fé, 'agrad��� �t��iPàd�:'
==�=-�����--------------��--�_.------------�--------

Tais revelações, pela importância qUP têm, mobilizou
a presença entre nós do arqueólogo francês Marcel Homet,
um dos estudiosos do problema da origem da humanidade.
Nossa reportagem esteve em contacto com o Prof. Paulo
Fernando Lago, da Faculdade de Filosofia, nosso colabc
radar. e membro da comissão recepc1onadora do arqueó
logo. Em :esumo, foi o que nos esclareceu:

- "Tudo que resumirei
derivo'. das htormações
Que tivemos, partidas dos
Profs. Marcel Homet e do
Pe. Rohr. Estas Informações
serão levadas a publico, e,
evidentemente, mais dlla.

tadas, quando o Prof. Mar
cel Romet, sob o patrocinio
da Faculdade de Filosofia

Após O desenrolar dos acontecimentos politicas, pro
vocando a criação precipitada do parlamentarismo, em

nosso pais, Impossivel calar sobre a culpa gravisslma que
cabe ao ex-Presidente Jãnlo Quadros Eleito por maioria
esmagadora de votos e depositário inconteste da con

fiança popular, omitiu-se lamentavelmente aos primeiros
sintomas de crise. Cabia a Jã.nfo enfrenta-las com a mes.

ma disposição de que se gabara durante a campanha

Bán�2 BARc;l!iaum'��I!�,c:!2 .I
atração de depósitos; o !prestigio flnan- I

MarCoU, para. mim, o êxito de inten- ceiro; a eXpansão de praças; o lucro e

sa campanha a alv1ssarelra noticia, pro- o juro, portanto, nO zê10 pelo interésse
cedente das altas esféras da administra- dos acionistas. Tudo multo simples.
ção federal, de qUe o func1ona..r.en'o, do
Banco de DeSenvolvimento ECQIlÕmico
de Santa Catarina aCOntecerá em breve
Quem conhece o enervante labirinto da
SUMOC, do Banco do Brasil, do Minis
tério da Fazenda e de outras com.pllca�
díssimas instâncias, elementos; compos!
tivos da fina flõr, por excelêncIa, da
malsinada. buroCracia naci<;,nal, poderá
avaliar, pàlldamente embora, o que de
verá estar sendo a dinâmica atuação <lês
se ilustre e modesto 1écnlcq Sr. Cuperti
no de Medeiros, no u-ernendo cipOal que
resolveu enfrentar, há alguns mêses.

E, nesse particular, a 'Organizaçao
merece os maiores louvores. Atraiu, nJ.ll:
ciçamente, Os depósItos do Estado, co�
gelando-os. Tornou-se em tõda parte,
entidade arreCadadora particular das ,

reservas de numerário das coletorias
estaduais, que, retidas aQltelas, renctIam I
ju�os. Opulentou-se nêsses Juros. l!:poca
existiu, no desastrado govêrno do Sr.
Heriberto Hube, em. que, a despeito de
ser depOsitante de mal!; de 300 milhões
necessitando o Estado de 100 milhões'
não teve cobertura para a retirada, qu�:
em qualquer parle, seria méi-a operação

Sempre entendi a transform.n� da de ro�ina. Com aUtOrjjznção legislatIVa
política financeira do Estado em ·política foi feito um emprést'imo de 100. milhõe�
econômica como a pedra-de-tóque oe na INCO, (lnde Unhamos depositados
qualquer aspirante aO governo catari- 300 milhões, a juros de 12% ao ano e

nense, nas últimas eleIções. Para tanto, .demais taxas e ell'.olumentos. Era o fim.

,porém, fazia-se necessária a criação de
um Banco oficial, não de investimento, Mas_ oS negócios foram, desSarte. tlto
conto se chegou a pensar, erradamente, prósperos que, em 1954 ou 1955; pelo Re
DATA VENIA, mas de desenvolvbm.ento latório do Banco do Brasil, verIfica-se
econômico. Investir e desenvolver, lia haver sido o INCQ o único banco prlva
compreensão econômica. são conceitos do que não reCorreu á Carteira de

RedeS-jfundamentálmente diferentes, cuja anã- contos do nOsso estabzl.ecimento otfclal
Use não se compadece com o despreten- de crédito. Graças a Inteligente dlnami
sloSo 'Objetivo desta coluna.' zação de depósioos do EstaOo, o It-..VO

encampou ainda. o Banco Nacional do.
Cidade de São Paulo S. A., transação'
prestigiada pelo Governador Jânio Qua
dros, a quem, como compensação, defe
riu a diretorIa da organização catar!
nense carta ...pa:�nte de Dírelol' de sua

filial em São Paulo.

IniCiei, então, ..2. na imprensa, lide
rada por êsle tradicional jôrbal; no rá.
dia e em praça púbilêa, em todos os

rincões de nossa terra -, longa, pacien
te e desassombrada campanha de sin
cero esclarec.l!mento, por conta própria
e sem Pedir conselhos, OU -dar satisfa
ÇÕes, a quem quer que fósse. Debati, nu- Em louvor dos capitalistas paulista!>,
daciosamente, da planIcie para a .cordi- devo dizer que, no referIdo processo de

lheira, com culti,sslmos parlamentares de encampação, ficou expresso qUe, em

bltóla estadual. Sei não haver levado II hipótese alguma, o grupo paulista car

pior, com o aulfillo de Nossa Senhora, rearla reservas financeiras ,para o gl"üpo
que é minha madrinha. '. catarinense, prevalecendo, porém, situa

cão inversa. A área financeira catan
nense, a despeito de ser infinitamente
menos resistente, encaminharia á area

PaulIsta, infinitamente mais resistente,
parte dos recursos da economia catarl
nense. Técnicamente, perfeito. Pe,·rei
tissimo mesmo. Gente viva.. A área

paulista, mais carecedora de resel'vas,
pelas vicissitudes da Procura, 'daria lu

cro imediato as reservas privadas, pelo
montante de operações a curtu ,praZO, e

originária: nomifl" cwj:adnense,
. ��!-§n�i<2.fl plí�.)

Fui, estupidamente e imb_ccllménte,
acusado de ser contra o INCO. Por mais
que me esgoe1asse cm esclarecer -qOe eu

não era conlra ninguém, mas a faVor
da imediata Imposição dos têrmos altos
de uma po,littca ec�!)mIca, ampla e

criadora, arrolaram-me cama detrator
da prestigiosa organização privatla. O

INFO é um grupo bancário mercantil
cC):r.'O outro qualaUer. Cómo banco pri
Vado Ué ��Pu meu: ltJLcoll1um, 1i!lal a

d' 'Lliejipeç.tlv8hrlt..uaÇÚõ es"ta"tutária?

Em meio â. mais pro
funda emoção, discorre�
sôbre a vida, obra e qua
lidades -do extinto o de

putado Bahia Bluencoul't,
em nome da bancada pes

sedista, o sr. Sebas"láo
Neves em nome da ban
cada. da UDN, o sr. Agos
tinho Mignonl em nome

do PTB, e ainda, Os par
lamentares Laerte Ramos
Vieira, em nome da UDN

de Lajes_, Evaldo Amaral,
Querino Flach, pelo PRP,
Delamar Vieira pelo Psp e
Dlb Cherem, em nome do
Diretório Metronolitano de
Florianópolis. -O sr. Fer
nandO" Viegas solicitou, em

aparte ao deputado acima
cltado, que éste fôs'se o

portador das mais senti
das condolêncIas da UDN
da capItal ao ilustre mor_

to_
Os deputados Olice Cal

das, lider do PTB e Que
rino Flac� do PRP re

quereram a suspensã� da
sessão, como homenagem
da Assemblêia Legislativa
ao malogrado lider laJea
no, o QUe é a.provado por
unanimidade.

Instituto de Aposentadoria e Pensões
dos Empregados em Transportes e

Cargas
Delegacia Estadua-l de Santa Catarina

COMUNICAMOS AOS INTERESSADOS ESTAREM
ABERTAS AS INSCRIÇÕES AOS CONCURSOS DE
FARMACtUTICO E ENFERMEIRO.

AS INSCRIÇõES PODERAO SER EFETUADAS
NA DELEGACIA ESTADUAL DE:STE INSTITUTO,
SITA NO EDIFtcIO I.P.A.S.E., ANDAR TÉRREO,
NO HORARIO DAS 14,00 AS 16.00 HORAS, ATÉ O

DIA 16 DE OUTUBRO.
A TAXA DE INSC�IÇAO DEVERA SER PAGA

AO I.A.P. DOS INDUSTRrARIOS.

Florianópolis, 19 de Setembro de 1961.
�' Apm, 18EBELO M.'296

DelegaClo Estadual

Nos funerais de Vidal Ramos Júnior
Por ocasião do funeral do lavra, o Dr. Acácio G. San

Dr. Vidal Ramos Júnior, es- tiago após falar da vida di
tiveram pre!>entes, além de nâmica e altruística do ex·

inúmeras outras autorida- tinto e extrava:;ar os sen

des, os Snrs. Acácia G. San- timentos de slncew pesar,
tiago, Secretário do Interior não sàmente em relação 3

e Justiça do Estado que ali �ua pE'!isoa, como também
foi representar em compa- as que represcntava, flnali
nhla do chefe militar da zou dizendo Que iria existir
vlce-governança, tenente naquele momento 0111 dlan
Egon Peressoni, o' Snr. Dou_ te nos meios sociais, econÓ· A
tel de Andrade e a Comis- micos e poliUcos de nosso
':;ão Executiva do Partido Estado, uma lacuna que em

,!'rabalhista Brasileiro. epoca alguma seria preen-
Usando a sua fluente pa- chida.

VIDAL RAMOS JUNIOR
MISSA DE ].O DIA
CONVITE

o Chefe do Cerimonial do Govêrno do

E�tado, convida em nome do Governador c
da Senhora Celso Ramos, as autoridades ci
vis, militares e -eclesiásticas, os familiares e

amigos e o povo em geral, para assistirem a

Missa de 7.0 Dia, que mandam celebrar no
Altar-Mor da Catedral Metropolitana, às

09,00 horas do próximo dia 21 em sufrágio
da alma do Senhor VIDAL RAMOS JUNIOR, '

Aos que comparecerem a êstc ato de fé,
agradecem antecipadamente.

VIDAL RAMOS JUNIOR
MISSA DE 7.° DIA
CONVITE

O Partido Social Democrático convida
os correlig;onários e amigos de VIDAL RA
MOS JUNIOR, para assistirem à .Missa que
manda celelHar em sufrágio de sua alma, no
Altar Lateral Direito da Catedral Metropo
litana, pelo transcurso do 7.° Dia de sua mor�

te, dia 21 ,JS 09,00 horas, Aos que comparece- ,

rem à êste ato de fé, agradece antecipada
mente.

'-VIDAL RAMOS JUNIOR
MISSA DE 7.° OlA
C\ONVITE

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


