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Tancredo Neves:governo precisa assumir forte conteudo afirmati-yo e reformista
BRASILIA _ "Ou ôste governo assume, desde Jã, um �era o ímouütsmo e contrl- negul9.Jl1entar as remessas ses, com total repúdio ao 1'1, ente por len'" e contt-. .cccnronuísmos C tntransí ; ',-(;S de pretendermos In-por

forte conteúdo afirmativo e retormrsta. com decisão e co- \lul para esbater a n,ltldez de lucros pára o exterior apelo às armas ou as for- nuado esrõrço coletivo. Se- ,:..,ncla� c que aceitemos, r.ontcs-de-vista individuais,
rugem Inqucbrantávets," ou teremos abertas as comportas ons concepções politicas e lião significa - e escusado mas de coação política, ra Indispensável que nos "'mprc, a humildade do numa exacerbação de ânl
do vácuo para sucção de tôdas as aventuras e subversões -ur-idieas que Informam a dizê-Ia - impedir uma ídeotóglcn ou econõmíca. voltemos - todos os orast- l"OS que 5Ó interessa

eqntra as tradições e as esperanças brasileiras" _ eür- r ossa estrutura constitu- C(Jlnpensação adequada, sob ;:> ...ra dmmír contntce ou Ietros - à contenção dos ll:nlog'o democrático, ao in- ioimtgos da pátria",
mau o presidente do Conselho de Mlnistros, na sessão da cionat. Não carece o Es- as diversas formas por ! upor domínios. Respeitará
Câmara dos Deputados, quando justificava o programa tado de tarefas ndíctcnnis, -ue e feita, mas sempre u gcvêrno, Integrulmente,

R f I d dde governo do Gabinete. sim !rie melas para cxc- dentre de justos limites, 1.15 atos internacionais ür-

e ormu ecãc a VI"
"

E acrescentou: homcns criadores de rique- lutar aqueles que já o as- ': ...m prejuízos dos supremos n.aoos pelo nrasn. manlcn- a naclo-
"E' pensando no Brasil La, que vêm lutando para -cberbam. A útnmn das .nteresscs do país. sem as do-se, assim, uma coerência 1 -

:�� a��:��:�:�: ��:���: �:���II�:d�OV�n�:�::;n� 1��:!�:;,�r:;��i����:'�:� ����:�:����m�;:::';:i:: ::T�����,��;:����;:E;'�; nal para evitar d ias intranqui los
homens de empresa. Estou "O setór privado deve ponsabíttdude histórrca e r xterna _ acentuou os:. couíquer tipo de racismo RIO - "Dias intranquilos r-ssnttarão o pais se o go- par-a o pais, o governa dOI'

certo que não lhes rattnrá trazer ao desenvolvimento ceseío da coletividade de Taneredo Neve" _ reitera 0\1. de ccrcmausmo. e dentro vêrno falhar na �eformulação da \'i ..� nacional. E tudQ'· "'"'S.tau�·o Borges frisou que

o apôio das nossas autcrt- nacíona! _ afirmou o prj- optar pelo desenvolvimen- c governo, pera-no esta :!â. oessu pouucn será dercndí- indica que isso VUl acontecer. pois a disparidade de lntc- cc fa\ necessáríc, para a

��e��; ��: t;��ra l�:emtfl� :J;::�;�li:i;�:��l'ib:��:�e::e �,��e����e�:I�I�C'n<lta:��o.'�o r-rara, a política brasileira ��l:a��OB�'�:I��v�;�to:�:�= :�::S���i::��I�� �n�t��b��:!n:�:I:'���11�;cn�:al��:��c�: I:.�' ,�:::sãeO't��ossu�:tit��-_
g-rande transceoêncra. Será ade reclama, e Que em

"As portas do 105S0 pais ��n�!�ir:a!:d��e��:�ei�l:a� , ..uas as nO:-,S:lS convrccocs �,n"i,'n�',[aO.�,ma capaz de evitar u desequllibrío social que se »iandoe Militares vindos da

impossiveí consr.rutr e tOI"- ccmoc.uucus. Reafirma o ... ... situaçúo anterior. "Homens

ztar 'tranquila a nação, se :��:tOr:dOsetôarl�:llle:te' �Iili�.
- frisou o -prernícr' - �����onc�n!���:ç�: ��g�:� g,)vetnCl a fidelidade do zssns palavras foram ditas pelo governador de Goiás, : címa de !>nixôes e cncíos

não houver urna cpcracão O estagio que já atingiu a ��;l����l���ere�;����: .: entre os povos, pois soru- �lll�:I�;CI��i:Il!��'��;; de�II;p�,I�= :�' �!��r�e��:�:�:' �'�:nOtemee�o��t��� -:s�O�:;i����I: �c::� �\:r a:���c��o�ras�a:�:cel�:::
��s�ane�:�::c�os d� no�.:�� �����O��i�om�:�:�:a�om�� ��:���c���;���J; �l��;�iilgen�: ����a a���l�;:� d�o������iZIS� ��il�:�: �:,�����d�:���l�ont�: ��:i��:�i���o:�U�!n�:r����� ;�����o���'�I,�:Lir a preservacún :iS ��::l��l\�O" jor-
tral1l,formação não se ve- regime de indefinição que para consolidar e ampliar dade de condições econó-

l"' "Não e pcsstvet esquecer oeve esperar que ête se de- Visse
rifieari sem o upúlu dos entorpece as iniciativas. r, sua estrutura económica : ucas entre os váriõs pai- ��:n�heen�i::�l� 1��:1���(;� cue existem focos de COllS- scnhe eomo realmente é, a Sourr- a situação no E-

erradicaçuc da mtséna en- pu-ação. pena que não te- nm -de que possa escolher ;'( rct:o disse que "as fôrças
tre os povos sucdesenvclví- nua elementos cara lndlcú- cem conhecimento de cnu- ce terra já ultrapassaram
(.uS pelas A111el'lca.:;, objeti- los um a um. E e.:;sas C011- �:\". [I':; fases de golpes e algun,�
\'0 primcll.'O da operação �,iderações levarâo vantu- SITUAQAO MILITAR :'"uco., dos sem; elementol'i

I,an-anierlcana e. última- :;€ns.'>c o gabinete não agir Anunciando a pos.sibili- ''lda mais conl'ie!?;Uelll que

. ente, da. "Aliança para o com energL, �uilibrio c rlade de dias intranquilos I'xtroverter [rustaçõeli.
Papa João XXIII: posslbllldade de' um

conflito bélico é ainda remota
CASTELOANDOLFO, 29 (t\P) -- o Pc.·,a João XXIII

fêt um apêlo para que se ponha termo a guerra fria. Du
rante uma audiência, o{ereeid.l. em sua residência; decl:l�
rou que, "graças a Deus, confiamos em que a pos.sibilida
de de um conflito bélico é ainda remota". Embora.o Papa
nãg tivesse rnr;:l.cionado o Onente e o Ocidente, era e\'i
dente que flzera referência a ambos os blocos, quando
disse:

tlaractcres ardentes e Cll.

T3.cteres tranquilos. E' ne·

ces.sãrio l1armonizã-los. E'

possam marchar ao mesmo

passo, mas e passivei lograr
,'lgo que aquivalha .l uni

Q2.de e a harmonia."j;OSSIVC'! que ambm; não

Nesta Capital Altos Membros
da G. M. do Brasil

"Os homens devem viver todo o nosso coraçao _ c

C;e acordo. Porém, in[ellz- COlllO participar de uma

mente, cada um tem ten- (,tslntegraçáo de nós mes

denda a interpretar a r:\- 1l10S, Isso afeta l?rimeira-

��e�j�,manelr.\ que mal��c��:O, f:�:�:, ins�
E acrescentou: "Despre- t:tulção, e depois abrange

Lar C criticar outros, 1nl- a uma nação, a varias na-
('lar com palavras uma es· ('ôes e causa g'rande de
pecle de eonflito _ a gller- "ordem:'
:.1 gra�as a Deus, ainda O Sumo Pontifice de-
está longe, confiamos com ("1:1l."ou, também que "há

Paraná da mesma organi
'.lação e ('ue aQui reuni
1'11111 todos c:; cHstribuiclo
res de Peça� e Acessórios;
nM .;".�� r..;.LJ:::'�:!;'lt"':I.
fim de i'PI1-s'en'.ar-lhés a

nOVa linha completa dos

afamadOS produtos �

VROLET, agora fabricados
com material 95% brasi

leiro, atraves das fábricas
de São José des Campos e

São Caetano do Sul.

Foram dois dias de iu ..

tenso trabalho e de notá,
vel cOngraçamento entre

Os distdbuidores GM, que

el1cerraI1lt,n a reunião Cem

um ('O(!uitél e jantar no

!ie.�tauran'e do QUerenCia
Pa!;lce Hotel. patrocina
dos Pela (mer,ll Motor5.

A Erma HOZ?Cl{E, alJ
fitriã. com 6 agencHls
CHEvROLET em Santa.
Cntllrina, n2.o sÓ ofereceu
ampla aS,;lsléncia aos ilus·
l.res visit<lrftes, como tum
bem proporcionou recep
ção a todos os Que Vler:llll

do interior cio Estado.

Fidel Acabou
: Com os Cassinos
: Em Cuba

El'tiVel"alll 11(',.;\a cidllde,
nO>l (lias 26 C 27 do COI

rpnte, os l'it'nhores: hntô-
1,10 :-'lut'barl',' Cer�llte
Geral de Peca::; e Acessó

rios da General Motors do
Brasil, F. A. !'ompeu de
Carvalho l'�ilho, Supervisor
de distritOf: e Wal!ace Le-
wis, In;;petor (le Vendas
para Santa Catarina e

Governador Celso Ramos as.slnanÔo decreto que regulariza :1 situação dos prores
sares dlanstas. No flagrante, além do Chefe do Executivo, vemos o titular dt
Pasta da Educaçao e Cultura jornalista Martinho Callado Jc .. o Dr. Nelson Abreu

Chefe da Casa Civil e o Acadêmico Paulo da Costa Ramos. Oficial de Gablnett::
(Leia Completa reportagem na 8a. pagina)

-�---�---�-_.--�-------��'

U" d
Logo aue' as!;umju 9 Govkrno procurou l

5 Ina e �i1��'a�:I�oe �:���s��er;:e����l:���a;O:L�(),
Eslado, encontrando cama obstnculo u,
eare��:en�een�!:el��ll�\ :l!�:��;ia elé'rIC:l'
o pon:'o de partida para o desenvolvi'

Dentro,do prcgTama d� trabalho menta industrial de uma 1"eglão, tl'U·.)

�:çs:��..v;�o E���',:�·:a��;tr�:I,S°ll.tt�::�� tou de atacar de pronto o I)roblema, vi"

seus órgão� auxiliares CELESC e .ÇEE, ������r d�:��a d�al��;n�lut���se ��'�;��:�.,
encontramos programada n COnstruçãa ante fantasma. E as.�im, com ê�"e obje, I

:: -,�:er�l:�l"���:��od�r�����e��;1 �\;:: �:�aa�t�r��:tl� ��uez�i:t�c�����:UÇã�,��D,
vado. Dentre <I� Usinas programadas e tunidade à reeulleracâo ecOnômica (�.

��:In::r�t: ��:l������:' ad��t:�:a�lO�i�:: i����o��:teo ���:���:��� C�:�et:r���,��
elétrica fie Santa Cruz, eom o aprovei nações do govérno do Estado, as Cen)l
tamento do Sa.!t? de Santa Cruz, lo�ali' trais ElétriCas de Santa Call1.rina S. A,�
�:�.� :�a��u�:�c�p� �:�a���:eo�ni:a�v�: doC��!cÁ;E�=��i��Cs:;ã� �:lllE:;:��Ç�"
3 mil KVA e atenderá vasta região, contratou com a firma Hidraullca ln,'
���p������n:i�'a��lb�U;!��:� �� �O��i' ���:���aleL!���'ta::n�O���blL'equ�p:l��nne��.
velmente, Herval d'Oeste e ·Joaçaba. necessários ao inicio da conslruçào da'

A população destes prn�pl!t'os Mu- Usina Santa Cn�,;:, Assim, sem alardes,'
nirup10s de hã. multo vinha recluma.n' �li:�t�O� ;;ê�:��b:ll:oE�:���U�tr�l�é�o��.

HAVANA 29 - O Primel

i'O Ministro Fidel Castro a

!l\l.nciou hoje em discurso
o fe�hamento de todos os

eas.sinos em Cuba. Anun

CIOU" tambem que termina
.. ia com o tráfico de escra

\'as brancas e eliminaria do

território cubano a prosti
�,lÍção.
Disse ainda que as por

t=ts de Cuba se eneontra-

l'rr'lgre.3.So",
Allrmou o "premier" ser

Íl:.ediatamentc neces.sario

lcajustar saniri05 ao au

.l.en,o do eusto de vida c

\,ue a relorllla agrana .:;era

Hill pa:;�o inicial c precípuo
l .... ra a int.cgrução do ho·

:; lelll cio campo em nossa

,,'ida econômica, devendo-se
entretanto, 1'0rlalecer fi

�obre:l�do eficiência ad:l1i-

RIO - Vm pronunciamento político im
portante será feito pelo primeiro�lllinistro
Tancredo Neves, no dia 7 de outubro, sába
do, ,no jantar que, a ;revista. "O CJuzeiro" 'vai
oferecer ao chefe do govêrno, com a partici
Ilação de todo o gabinete e presença do alto
lIlutulcj 'polÍtit:ó naçional. j

O jantar será no grande salão do edi
fício da revista e no seu discurso o primeiro
ministro vai fazer formulações aue são espe
radas nos meios políticos como capazes de
marcar a fase de superação das dificuldades.

Os governadores de Minas e de São Pau
lo serão convidados, bem como representan
tes das fôrças aemocrátcas do centro.

;':";::�:�,� ��"b��;c c�:� "OrPI11'11'pr" f�r� Imnort�ntpQuase todos os seus 5etorc:> I II II U U fJ U II
�;il�ç;�V:��lf��:;'::::,,� r R ONU N r I fi M t� N I �!;uida. E "Com cla os eons- IJ H
p;radores poderão llgir ma i"

r vontade".
Res�altando a necessi

dade da solução dos pro-

('('onomia internal com o b�emas fundamentais, o sr

,<;urglmcnto ele nova5 indus· Mauro Borges deu c peçliu
�das c o fortalecimento da5 :..Im credito de confiança
r:d:stentes, IGualmente, "ur �ara o noyo t;egime de pe
ge acelerar a promulgnçáo 10 meliOS um ano, a fim de

é.a.' lei :1!ltttruoIte;.JPuru. Qtt! - t.ne- o .pnvo p.o&ól�"{ Opta-t'"COt'll
M,; POS5U combater a. cares- ...alma. Também fui contra

t,[. artificial. gerad4i. pela ::.l parlamentarismo. Contu

, ,>peculaçàó e pela fome de (O, po,' uma questão de

lucro;; excessivos. Lançar- acatamento as leis tenho

nos-emas ii. reforma agrã- que admiti-lo. Co povo. que

'!a, salarial, bancária, fis f, receheu até com um pou
(.ul e monetária, bem como so de hostilidade, também

; os proeess05 e no slste
I:.a de educação e eultu-

Em seguida, o "premier"
:csumiu em 4 pontos o p,a-
1,1.1 dc govêrno: de5envolvi

Il,ento, e:s-tabilldadC; intc

'::açá� c Jus'Uça:
"Desenvolvimento,

\le a única maneira de

"i>lvar O povo dn. miséria c

l.lll'iqucccr a. nação. E5ta

lJilidad\.; para que a infla

dto não devo�'c, por um la·

do, o quc o desenvolvimento
l'rla por out:-o.

Integração, para que pe
daços da nação não se ec

'; em na ll1isêria de irmãos

ce outras regiões, Justiça,
I n.ra que o trabalho e a

privaçã(J de muitos de seus

1i1llos não sejam fontes de
j lIcro excessivo c de ócio

�mproduLivo de alguns pou
cos. Não sera possível pen
:;ar em desenvolvimento
ft.lll estabilidade social c

politica. Ao emergirnH)'S da
sáia crise, podemos peree

lJPr, em tôda a sua exten

SilO, o preÇO dn in·stabili.
:ade. que nos sujeita a sú

l,itos retrocessos nns con

IjUi5tuS 10grMas penosu-

Criados Novos
Postos de
,Arrecadação

Na Pasta ela Fazend;r' o
Chefe co Executivo C.a·
turinense assinou ato

criando mais 2 Pcstos de

Arreead:tção.
POSTO DZ LIBERATA

sede e distrito do MUnicí

pio de Curitibanos, Incluí
da a Jurisdiçiio do distri
to de Frd Rogério.

j.
iPOSTO DE DAL1PAE

�de c distrito do Munlci

Adido de
Imprensa Visita
"O ESTADO"

por- Esteve oJl'Cm em visita
as noSSai; Redação e Ofi
eina5 o Dr. Ha1l5 JOncnil1l
Duncker, Adido de Imprell
sa da Embaixada ria ':-.e
pública Federal Alemã.

Na opatunidade o ilu�·
tre Visitante ,:r.anteve cor
dial palestra cem nossos
Redatores,
;'0 ESTADO" desejlL aO

Dr. Hans Joachim Dun
eker uma feliz' !' provei
to,:a estada em teu;:" ea
tal"Ínenses.

Fernando Ferrari Oia 1 Em FpoUs.
CUl';1111C [lo sUa e�tada

lll.!l'ita C:\'lll;;l. o Dep, Fel'

nanllo Ferrari CUllllH'ira o

�cguil1 �e
Dlo

14 i7 ::'OI':lS - Visit;\ no
Tribu!1rd Reg�"11111 Eleito
l"àl. Ex L�l. Sr. Prefeito
Muniri:;õ,j e S. Exa. Re\'�lln
Arcebi 1)0 M�tropoll"ll1l).

17 hora" - Lallçamel1
to, I'om autografos, do

livro "Hinha Canlpanha"
na Livraria do Glebo, na

RUa Tencnte Silveira.
20 horas - Conferencl.

no salão nobre (I.a FlIeul·
dll"rle de Direito, rConvlt('
cio Centrn Académico XI

de Fcvereir� e UCE).

,Designada
Comissão
de AVALIAÇÃO

O Engenheiro Cesar
Amim Ohanem Sobrinho, li

advogado Getúlio Jwe
Uba, e o auxiií.ar de To

}lógrafo Carlo� Toneiil,
foram deSignndos para,
sob a presidência do pri
meiro, cOnstituirem a Co·

missão de Avaliação, de.�
linadil a avaliar a proprie
dade Co Sr. Antônio Ame
rieo da Silveira, situad"
em Massiambu. MuniClpio
de Palhoça, necessária liaS
serviço,; de inves·imenlo
do Trecho Enseada de
Brito _ Paulo' Lopes.

APROVADO REULAMEN
TO DAS ATRIBUIÇõES
DO GABINETE DO VICE-

GOVERNADOR

Cebates na
hOl"'S _

Assembléia

Lcglsl<1tiva. Tema: P<1rl:l
ment:\rismo.
Visita lIa EXlllo. SI'. Ou
Vemadl;r do Estado.

21 horas _ Coquetel II

Ünpren,..a e rádio,
Ola 3 _ Vi�;ita ao in

terior do Estado.
Dia 4 - Reunião com

o,: .Delegado;:. do MTR,

Porque, vezes sem conta, � enhamos OQosto restri�ões
e formulado criticas as atitudc.:; e ao comportamento po�
Iitlco 10 sr. Paulo Konder Br'lrnhausen - entendem al-\
guns observadores dn. vida partidária de Santll. Caturlna

que enll'e este jomal C o jorem udcnista corra um rll)

('audaICMo e Illtransponivel.
Afil.'l.nalllOl'i a existcncia <:esse obstáculo liquido c

cena. sel'ta confes�al" um fincado preconceito com rlllzcl'i
enlel'l'u<!:ts na pl"cven�ão pe;;�oaJ. Para um jornal das

n·...;,sas �rac1ições, êsse cri teria cc julgamento apriol'istko
uu de neg.lr;áo sistemãtlca soa hnpuisos personalíssimos.
serta lamentavel e traauziira :.penas um como[exo da

nat.ureza dos que sómente atiagem os raivosos ou 05 pri
Illál·io;;. de

x

Dito isto. os COLABOR,\DORES que nos el1vlf..ll'
comental'ios sôbre dis�urso rei'entemente !lroferido ;J2

Capital !lelo sr. Paulo Konde� Bornhausen, não mti'
tranharâo o fato de não terem 1,ido ::.colhldos. No. ','

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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NOS S.I\LõES DO CLUBE DOZE DE AGÔSTO ES COLH! ns "MiSS ELEGANTE BANGÚ FLORIANÓPOLIS",
DE FLORIAN(lPOLlS - RESZRVA DE MESAS NA SECRETARIA DO CLUBE.

o ESTADO.
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SRA. VEREADOR DOM!NGOS FERNAN

DES DE AOUINO

Sociais

Muito do que chamamos tros (le treinamento para Mul�o pouco se tem usa

do O tem-po oetoso pum1de consumo constitllc 11m

mrestnncnto no CaIJi!rt[
I-fltllLU710.
As despesas diretas em

cducacüc. saúde. assistên
cia técníca. sâo creres

exemplos de ínrcstímcnto

csnuumtcs e trabalhadores
tão outros bOlls exem-ptas.
Todada, pouca ínmor

tância tem: dado os gOI,:,êr
't.os, pura este upo de ill

testirnento, quando C01ll

lHlTelmOS C01{l os demais, na

?lIclfl'){(lr o,� (;Imhecimentos
t- as habilidades, Este tem-

110. e1ll geral é desperdiça-

Seja ap/"Oveilrmdo o

tempo ocíoso 011 mesmo em

«nocae eredetermítuulae es

pecíatnunue para o treina

mento, n: quv'''.dade do es-

Co:n imensa suüsraeàc re-t-we.»os na data de hoje,
o transcurso de mais um nntversáríc natalício da exrna.

sra. Ma. ia de Lourdes Cardoso (Ie Aquino, es�sa do nosso

eminfnte :lll:Ig-Q c contcnâneo .'.,'. VCl'cadOl' Domingos Fer_
nandes de A(]uino, dJrctor-gcl'cy.te dcsb fólha, e el8111ntos f 1�.m!l!lll!lll1l!m!lllllllJjll:lm•••III.I!iII.IIII.III•••1cte�:a.cados na sO('iedadr loc!ll. dl

A nalalklanLe, dona dr ('oração b0"lissimo goza na

H0cil'clade f�orianopo!ita.\h.ª dç ,-'astos. l:Írcul(l'l5"dr al1�izadC,
(lIU" na oportul1ld:ldc deftttO gral.a elem'�nde, lheltnbuta

�'iiu :H; mtJl;l expre�lv�� homelt:lgens_ de. aJ$ço,.,�.�t.il}lQ.,>,_
as (juflis nos :\.'llioclamos. respdtosamrntc, formulando
lhes e a SCIl� familiares, os mclho,'es \otos de felicidades.

menina MARIA HEM! CARPES ,

Transcorre na data de hoje, mais um aniversário na-Italíeio da galante menina. Maria Elena Carpes. filhinha
do .�r, Sebastião Carpes e de �ua exma. esposa d. Maria '

Carpes.
'A natalidante e seus dignos genitores as felicitações

de O ESTADO.

A NOS HOJEfAZEM
- sIta. Maria Tereza D, Filizola

s'ta, 10lQnda Melo
- sr, dr. C:ul1losino camanio

'SL'. Jt\l"'::1 Barbosa- Call8.do
- srta, Oda Olivcira Perl·aí.

_ ;;I'tn. Ililllcnl:l GOllles Sampaio
_ .';1'. MD.l'io M:H'llado.

Enlace Matrimonial SOUZA-CARDOSO
Realiza-,�e hoje, na Cnuelct do Divino Espírito Santo.

o enlace rilatrimonial do sr. N<? Luiz de Souza com a gcn
ii e nrendada senhorita Jueei �amp,lio .Cardoso. A noiva

filha do sr. Jobel Samoaio t.,;ardoso e de sua exma. es

sa d. Olga Peluso Cardoso. O noivo, ê filho do sr. CeI.

uríclo Spalding de SOllza f' oe sua exma. esposa d. 10-

a Snaldlng de Souza, todos elementos destacados na

dade local

cerimonia civil realiza-,;'� ils lO horas. na residênria

oS ctn noiva, ocasião em que seni servido um coquetel
,vida dos.
;X1110. Sr. Gov,.'rnador Celso Ramos e sua Exma.

Edith Gama Ramos tf<'ve!'ão- estar presente.'; à�
•

.... 1...

no Capital HrWWIIO,
. ,Bolsas de estudo e cen-

composição dos

to,
on;'({men_

MOTORES ElÉTRICOS

.'RNO"
,

Funcionamento perfeitC'A durabilidade excepcional, qualidade
comprovada ...

* Eis os tnh futôres de garantia qu:! os Motorv, Arno r!'presentam poro o

COl1'umidor.

* Os Motores Arno sõo rigorosamente controlados pelo Sistema C. I. t.' . Con.
trôle Integral ele Qualidade, o únko que asseguro perfeiçõo ,,,6xima no

produçõo em série.

@
ARNOSA.

* Motores monafósÍ(os ale 1 11 H f'

* Motores trifó�icos olé 300 H P

* Moto,(:, no'o môquinos de ,,,<turo

* Mclc,es Bspe(iois INDÚSTRIA E CCMÉRCIO

Ri;PRESENT ANTE F.M FlORIANÓPOliS:

N\EYER _& elA.
R'Jo F� 'ipe Schrnid;, 33

PAISAGEM
Orlvaldo doS Santos

AJUDE A OFENSIVA
CANTRA O CÂNCER

UM SAX NO SAMBA.

terço }wmano pode er

ç,N/dualmente melhorada e

a sua produtiddade CIU-

mentaaa.

o investimento no Ca

pital -Humano, competiria
com os demais e. temos
ce-z ez«. seria o falar mais

importante na jllstificaliw
econômica naro o ttumento
dos nÍ/;cis salariais dos
trabalhadores'

XXXX
Ao desenvoLvermos /('

preSCtlte trabalho, COl/1ml

taremQS HS ra,:fies que tem
mclinar!o os economistas
desprezarem a (mcilise c/a
ra do i1ll:estimento no Ca
Tital Humano e então
//lostraremos como e.�te i1l

-;;estimento explica e fncili-
io a compreensão C/U

SONORA NA PONTA DA AGULHA
No��o;; Momentos". referi Fiz O Bobão lHaroldo L�r

cio cerno snmba cançao no bnsn e Luiz Reli:'), Amor

disCO, emparelha-se ã se De annera I Antônio Maria
qucl1ria rhtmn d.0S outro- e Pernambuco) e NOI.<;os
numerns. isto é. samba Momentos (Haroldo Bq.r
movimcntndo. contrurtan bcsa e Luiz Reiaj,

���, �CI�,�l:���IIl�O�Or: Hrl'lOI� ro·mrcl1cb da eontnl,CaPa: li LJ
enmbn.
A caun rene1c, no esti Janunlo. a ertar-âc para a c,)le

ii Uç5.o ccnnnentnt. No retân I.
guio. em belo colorido e BRASILIA, 29 - O g, ....

crero (I sav. e o sê10 pe vemsonr Leonel Bríxol,
culín r dn Série. COnferenciou com o sr.

�;a cnutrn Capa seleções João Goulal't na manhã dI
autoral c mustonl, peque- .hoje. Na hora do alruôco
110 texto referente ao!:1 ambos f<lJ'am para o Pn

térpretc (' nctifieac:fio a láeío,[a Alvorad;l. A.4;;es·
cürcn do,. realizadOl'c;; do
,L. P,

UM SAX NO SAMBA.
LanclImcnto Ce rolina den

[ro "a Série ue Ouro, cte

rece-no� a se-utnte �ele

cão: Fuce A: Quero Mt)r

r�' N'I Cru-n 11 vaI I Lu'!Z

Antônio 0 Elll'ir[l Campos)
Nilo sebes-os (Rubens ca

\,\1<.;0). Nem Tóda Aglla Do

M(\r IMll::ir BI'ag'a1, Pai

haç<lda rHnrnlrlo Barbosa
e Lu!:" Reis). Agua De Be

bel' IAntônio Cnrlus Jo

bim p vtructus de Morais

e Brigas NunCa Mais An

iÔllin Carlo� .rcbtm e -:;i

nir'!us de Moruts.t
Fce B; onde Estnva

Eu? (Armando Cavalcante

c vrcror F'l'ierel, Sambau
do I Gerajl:'o Medeiros),
FI·3ca;; ...·0 t Naznreno cle

Bl'ito c Fernando Cesnr) ,

sóres informaram que,
foram tratados :lsS11l1l01;

administratl\'�f\ tio Rio

Glalldc elo Sul

numa cusn.. comercial, m1is
II .-;tW nu nno.ría' e emgt

nalllllld(, '-'lo! Cr;lllerciar e

uma conlraclita ás normas

O QUE E' "A GRUTlNHA"!
tamento comerciai. ao m

que o,oi,,,,,,,n ° com"·Cio

GRINDEem geral
D('l1ll'o mesmo (In erga �, t"

:�"C,;�p�:',:'��n��'LC��e,c OH CURSR.!�NTE. A (�::J -n eomcrct.ü

vende a Credito. A Grujtn

'

hn, só à. vista. A casa co·

mercta! ex.iôc (I que de

mal� fino '� moderno cns
te no ramo A Grujtnhn
só vende arl tgos p.Jpulares
e dn ab.�oluta njiltdn-ie. ""A

ca-ca cc:r,cI'cbl tem um s

!andar\' de preços oue de

vem. prO!)()I'Ci',nar lucros
JU�10� e compcucadores ao

c"pita! e ao esforço hu

muno. A Grtlljnha vcnde

com um',1 marA"t'm mini

mil dI' Incr"", o bastante
apena!-\ equilibrio
com ..�� de' cmpre
gaclo", lU7, c eutras insig
llificancia.�. Sem preten·
Ilel' compenS,lÇões de lu'

el'Os.
A Gmtinha colabora

com o 1)ovo. Na Grutinha
os preces sempre, "e'11pre
�il() mais bal·at�s. Reprc
sE'nta >'empre uma oportu
nidadc de econonli;\ para
quem Ia Vai compraa.
E esta e justamente a

fun('ão da Grutlnha. Pt'o·

porclonar ao pov:) merca·

{/(;l'ja,; m;JÍS Oal'!lfaS. Co..

lnb::rnr _e �ervir ao;; inte'

r:êsses e it economill do po
'o.

A al'utinh:1 é um depaf'

Industrial Madeireira Sociedilde
Anônima

Assembléia ,Geral Extraordinária
C'Ot4VOCACAO

Pelo presente edit::tl. ficau! cc�o('ados os ariQnislas
da INDUSTRIAL MADEIRElH.'\. SOCIEDADE ANONIMA.
3. se reunirem em assembltla �cral exlraordin:i.ria, a rea

lizar-se na sede da sociedadf! à Rua XV de Novembro,
s, n., na cidade de Videira, Estado de Santa Catarina. ils
8 (Oito) horas do dia 31 de outubro de 1961 a fim de deli
berarem sôbre a seguinte:

ORIJEM DO DIA
1.0) - Apreciação e deJlberaç�o, sôbre o laudo pericial

dos aval1adores nomendos em �ss('mblria geral cx
traordinâ"ria do dia 14 ele ngô,�to de 1961.

2.0) � Efetivação do aumento de ('apitai .�or.ia!
3.°) - Alteração do artigo 5.u dos est:ltlll0,� sociais,
4.0) - Outros nssuntos de Interesse social.

Videira, 22 de setembiO de 1961.
Arnnldo Aghlnoni _ DIR. PRESII�ENTE
Antonio Abí!lo I,lIvl.�:>. _ DIR. COMERCIAL

:tt:rl:'i'!t f"aTnV!r!l1f Dm c:mU::NTm:;-

enigma do crescimento eco

nômico.
Como obJcti-vo principal,

,ro entanto, nos concentra
remos no alcance e na

�·tlbstãncia e na formaçâo
do Capital Humano.
Ao final. consideraremos

a!gmnas imp/icrtções so-
, ciais e politicas.

(ContinU(I!

Gr..A�OE CON('{'RSO
PIN-PO�G

oCal
1 nOLA DE VOI,!.I·:Y

Luiz Fel'n:U1do Fal'la

TlavCi,sa La Sallc, 75
P õ l' t o AlcgTe IMcnln
Deus) RaS,

1 BOL!\ Dr. \'OLLlW' •

(lndi:lllópolisJ.
1 P_\It DE P,\TI�S-

M'1rciO Lu!:,: R;mlo� -

Rua Dona Brigid:1, 265
CAPITAL (VlIa Mar1ullu)
I 1\1.\QUINA FO'l'OGltA'

FICA � Paul,) Rebrrt.o
Assis de B. Bueno - Ru:�
Juniliai, 1·5 _ AMPARO _

(SP).
I 'l'REi\'[ F,l.(.:TRTCO-

Miriam Had(lnd - RUrL

D;trio Carneiro. 100-
POA' rS. Paulo).

I BICJ( l,ETA - IdeJi
Ribeiro pr'ado - Rua Ma

turi. 119.

1 }\AHT - Ferl16mdo Vi

tól'ic Pa.,j _ Caixa Postal,
1.160 _ CURITIBA rPnrn
Dá}

UMA PROMOCAO DOS •

DEliCIOSOS CHICLF.S DE BClI

,tWG·PoNG·
CQllImKla BRA.SJarft.
HOVlOnO[$ no, lfi.S

São P;jujo. 24 rle Setembro
de 1961.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



De ordem do sr. Diretor

't c ....1I('0 ua úsma de Benc

üetnmento ele' t.ettc c de

,1.Cl>fdo com :\ lei I A30, de

27 de janeiro de HHiG, nr-ti

go 7.°, terra G. c artigo
(10, Item rn. letra B, c à

vista ctn. resotucão n. 2/61,
no Oonscruo gupertnr un

Autcrquin c :tpÓS reexame

por este, torno púbttco que
se fará renlwar no dla 20

de outubro de H161, às der.

noras. no EsrrltÓl"lo dest.'

Autarquia, à rua sstcves

Junior s. n. concorrência

públtca nas ccrvucôos a

uatxo especificadas..
o-neto nu conoorrtnna

1. A concorrénctn sr- des

tina.
.".. n conuatacéo dos

porte, beneflrlamcnlo e

distrihui�ão de tono fi On

pifai, pelo período dr um

ano.

2. O� interessados pode
rão comparecer ao Efwrl

tóno da Auf.arrtuln UAI>. iI

rua zstcves Junior s/n ..

das 8 às 12 horas, de ao

gunda às scstas-jetrns. fi.

fim obterem meínoros in

rormacões c tomarem co

nuecnrien 1.0 ou cópia do

contrato que devorá ser

assmado pelo vcncoeor da

conccrrêncre.
11 -- oondrcões gernís da

eoncorrênctn
1. O proponente deverá

apresentar as seguintes
eoneícões mínírnas :

a) 'Jlt>r t.radi((iio nn ln

dústrtn latidnlsi,n. i;;t,o ('.

estar pstabelecldo, pelo
menos hã dois anos. com

bencfldamento dr leit!'

para consumo ou COI11 in

r.ustrlalização de d('1'ivndo:-\
de leite.

ui Ter capacidade Ixu'a
pôr it disposição elo.� eo1)

sumldort>s dn. Capital a

través de Postoll dc Vf'ndn
e a domicilio, no mlnlmo

�mll {7.0MI litros dr_
)f'tte dl:il'lo-s. n!'lS) í'ondh;[f('"
UoIf l:j��e:<rIRI(lfls pI'l,!
sdúde pública, bcne-ficiftdo

engarl'afado {' Inmpndo
com fpcho Invlol{\v('l, as,'l('

gurando, alnclfl, ('ondleõ(>,�
de atender ao menor tem

po possiv('1 o plpno abn�te
ciment.o à Capltflt, com :l

, qU3ntidadc dr If'ltr IU'Cf'S_

sárlo.
2. O proponentf' vrnc('(lor

da presente cOl11'orl'cncla

se sujeitará no seguinte:
a) Ser f1scallr:3do pelo

Departamento de S:\úd('
Pública. no qUf> diz rcspri
to l'H, rondições de hiA"J('nc
e qualldadc de lelt('.
bl Sel' fiscalizado j)elm,

orgãGs que compõem n Au�

larquln Usina de Beneflcla_
mento de Leite, relativa
mente no cumpl'imenlo do
rontrato.
c) A respeitar rlgorOfla

mcnt.e os preços fixados

pelos órg5.os controladores
dp. preços (COAP�, tar.to

para o produtor como pa
ra o consumidor.

d) A assumir os encargos
(lb,ieto deste edilnl, no

prazo máximo de 15 fquh)�
ze) dias após o julg-amcnto
das propoRtas,
3. A Autarquia UBL,

.::onced('rá/ no Pl'Opouento
':enC€dol' n plrna utilizacão
(jus máquinas e seus oq�i_
pamentos próprios pnrn.
beneficiamento e indus-
como os imóveis ondfl el" ._ -- o

�:���Z��:li::das:(':�e�lU���� ( O N V O ( A ç Ã O
\eiculo dotr'!do de bnql\l' A Diretoria do Clube Rec,eiltivo Llmoellse, de acôrdo
t�('tépmlro. com o art. li> do Estatuto da Sociedhde ,convoca os As-

4. Pelo uso das mnquinti.- saciados para a "Assemblêia Gerai", a sc t'caJiznr no clia

rias e equipamentos e do." (I de outubro, com ini'cio às 20 horas, a fim de ser proce-

lmóvels, o proponf'nte pa- dida a "Eleição", que indicar'á a nova DiretOria, para o

f,.arâ uma taxa de deprc- periodo de 6/11/61 a 6-11-62.

dação, que d�vrrá comtnr Antecipadamente a!:r!ldec� pelo eompareelmellto.
•

A DIRETORIA

VENCEU!!! I
I A Rainha dns Bicicletas, !
, venceu n guerra contra. I
I, os preços alto.�. _ Rua: I
Conselheiro Mnfra, 154' I

propostas
AIl firmas concorrente,"

deverão enviar suas pro-

poatns em um envelope
scrvtcos ele aquíslçáo. tmnx
grande, rtovtdamentc [a

t-mdo. contendo cíoís outros

.uhri!":ldns (' lH!!Il('rnd<)s

IL I o n. 2.

1. No I'rH'I,[,1Pf> granue in-

ed<'ari.. etnrnrnento o se-

gntnte :

nosunatáno: Usina ôo

Rua estcvcs Junior s/n
- F!orianópolis - Santa
r'nrnrtnn.

lndj('ução: Proposta pn
rn contratacão de Servícos

(:0 aoasrectmento de Leite

fi Capital.
Remetente: Nome da

firma proponente c resper
uvo -nocrêco.

::!. O envelope n. 1 deverá
conter os seguintes do

cumcntos:

a) Quitação dos Impos-
tos federais, estaduats e

munieipnls.
bl Certidão negativa do

nnnósto de Renda.
(;1 Prova de o responsé

vet poln firma estar quite
com o Servico Eleitoral.
d) Prova de o responsã

ver pela firma estar com o

1i('I'viço Milltar.

I') prova de tdoneidane
moral (> financeira do Pro

ponente, fornecidas por
Banco ou duns firmas com-

prOl'adamcntc idôneas
I" I RegiMro da Firma I')TI

Junta Comerclnl.
3. O envelope n. 2 deve-

d cOI1<;ta r a. proposta pro
priamente dita, escrita. a

Besta Capital, até às 9 ho-

rns do dia 20 de outubro do

corrente ano, mediante I'C-

r+bo em que se menctonará
datn I' 1I0l'n no rr-cr+úmon-

to, assinado pelo Assistentc
Admlntsfrntívc.

2. A' propostas serão

exammadns, no menor

prazo possível, pela cor»ta

�3.o {I('sl�,':\da pelo Exce-
.cnttssnuo Senhor oover

nadnr' do g-darto. a qunl
potterú soüc+tar o assessn

rnmento que entender COIl-

veruentc.

gutnnettdns suas conclu

rões ao Chefe do Poder
kxecuttvo. aprovada a

-oncorrencta e rtoctnmrto o

cercear lodo o l)ro('('S�o de

concorrência a ôtspostcãc
dos interessados, pnrn crer
to de recurso no prazo ,

de? (101 d�,,�,
3, Será rlcclnrndo vence-

(II?!' o prlll}(ln('llt1' que 0-

tereccr:

.;1! o menor prece petn
prcstaeáo clo.� serviços oh�
jcto desta eoncorrõneta.
bl A.� mell101:c" concücôes

para fi. rcauancão .;05 fI'",r'-

viços.
c) As melhores venta-

eens para a UBL para rc

novecão do contrato.
4. Em ruuntdndc d(' con

oicões será dada. prcrerên
era n Ih-mas estacctectons
no Estado,

5. Abertn/; as propostas..
e antecrd('ndo o julgnmen
to da concnrr/ucia, cada

um.�los intcrc;:sndos tem ("

direito de :lpor l-;ua asslna
tUl'a nas fõlhas das pro
I)Ostas dos demais eoncar-

frntes.
II

6. Scrno observadas to
Clns as condlçõe" estnbele-
(idas nc,�te Edit.al e as de-

máquina, .�em ["fisuras, S('- nrai.� exig(>ncias j)revl�Ln�
!ndn, dai.'ldn, nS.�innda e líO eleCl'eto-1Cl 11, �6-A, de
r'ubricadn n;: SU:l..'l pfÍ(:tinns 23 ele abril de 1D38, ))I'm
('Otn todas ns rSjX'ciflcnciJc.< ('(llllO as ('slipulndns ])('10
I' 1';I,·l:1rru-·jmf'n41)1� n""'� -.A1(�lM'.tlo� sl'l" lil'tn!'lcto
tIos. ('xlgldos pel!'l conrOf- 7. A /'oneorrcul'!!! pOd1'r{\
;i'nclr'! pública. s(')" anlllar!:\, dcsdl' que tc-
A proposta poderá ('sO- nha RI{lo preteridn rorma-

pular' clúu.'lu!a adicional d... Ud'1c!1' cxpre.�s:ltncnte c:-:I-
renovdc50 dI' cont.mto, dcs- p,lcln pelo ,'cf1'rido dccrl'to-
dC que as condições (1(' l'C- l1'1, e [. omlllsiio imporl!! cm

:��v::i��oa���;�����n� rt� �:;1'j��zoK��::�O, t��c�r:('��!�
primciro ano (> Imporle f'l11 (lI" as !11'(1)(,st;1,<; :nr-'I"SCI� n-
l,'rllki'to dos en('a.rgos fi- di)s mio l'OI'r1'SllOn{\CI('m !lO
!lancciros da lJB'L ]lara i!\t{'l'('''.�(' ]lt"!hJko.
lxecução deslNl s('fvico::,s. Florianópolis, 21 ,1(' sc-

IV - Abcrtura e jugan;entQ tl'mht'O de 1901.
1. As propostr'!s det'''''!ia' MO(//lil" 1'}Lmné {f(' Olipcira.

�(>l' cnt!"l'g\lI'.� n:l UDT.,;; ".�.�lsl("Ilt·f'-T,-\cnl("n {[r'! Au-
rua Est('v('." Júnior s/n., I :ll'qui:l uni,.
---,---------------

fSYÃO ABERTAS AS INSCRICÕfS ,nA·
A ESCOLlNHA WAi.ITA

Estão -aberta:; as inscrições oar':\ o renomada c shu

pátlca Escolinha Walita, cujo funcionamento começnr1Í
no 9róximo dia 4 de Outubro, -10 am910 salão de fundos dn

"Caçulinha" de A Mode'ar, a "ua Trajano 29.

Inúmeras senhoras {; senhoritas ,'li. fizeram a sua Ins
cricâo e é de se esperar que v númcro atinja à alg:uma�
cpntenas. Pelo que estamos !I!formado.;, em Blumenar
onde a Escollnha WaUta funcionou últlmamt>nte, o nú�
'11ero de alunas excedeu de 600, renresentando na sua ca�

te�OIia socia\ o nível mais elevad�.
Findo o cursinho as aluna., serão dl!)lomadas, sendo

sorteado, entre as mesmas, 1E)1 dos afam:\dos e valiosos
produtos Wulita.

A Escolinha Walita e UllU \'crdadClm � eflcl�nte co

opemdol'a para a formação, do que se podc denomlnnl' ct

1Jer/eita dona de casa, Os seus ensinnmentos ('ontribuelll
parT, as "delicins e cousas deliciosas" de um l:lr.

GINACIÕ' - CIENTlFICOÕU CLASSICO
Curso Ginasial e Colegial pelo Art. 91

Próximos exames em maio ele 1962. S�j� você também
mu futuro formando, prep::lrando-se no INSTITUTO
D. PEDRO Ir. Início de nova turma no próximo dl:l,.

5 de outuhro.

Inf!Jrmações ii. rua. Nerêu Rmnos, 39 _ elas 18,00
às 19,00 horafl. dllll'lamente.

I MP'OSTOS P'A'GO'S PELOS MUN I C I PES

bJN<'� 49.9-;'

llfO

AO

E!S " ,. ,.",

MV,.�Ç,Í<"I ,. . . . . .. &.5%

o impôsto arrecadado pelo Muni
c ipro é o'pfico do exclusivamente
em Servi·ç09 ir População: emEs
colos, Ruas e Estrados. Limpezo
PúMi·�o. As.sist.ê.nclo Social. etc.

Q'tf! 'l'OA CI'DADI! "AoP.l'U

F_&tlFr "''''S POI!IRE, PAGA TEU

IM,Õ.,TO COM, PONTUAL.IDADE

Pt R· R E C. A O A C'. Ã O'.

intormaçà,Q
salim mlg:Jel

'MARROCOS � VISAO

EXATA E ATUAL DE UM

PAíS _ Antonio Simões Jr.,
português residente há anos

I'a Argcntina, tem realiza

cto ali um trnbalho impor�
1 ante e conclencioso de di\.

vttlgnção cultural; colabo
rando para um maior co

nhecimento e aproximação
rtoll póvos. Apa!xOna<lo cte

sua terra e sua gente, scus
!,rnbnlhos I livros, "rUgos,
N('J..._rcf�1U sen1]')r('.1!�
j)ccto� positivos daquelas
populacões portuguesas que

de tão bem conhece e ama,

Inostl':.lndo seus problemas
:11ais prementes e sua� lu

tas por uma vida melhor.
I;om uma visão rlara e f'xa

I a. sabe êle analisar a con

JUntura atual. a'l'avés da

"e('riac:ão c do eonhecimcn
to dê um passad.o que Ih.e
�stá prôxlmo aindn e dc

situações que persistem no

Portl1n;nl de hoje.

"Peqllenos Bur�ue!'!es".
'Velha Crônica de Olh5.o"
t. "A Mariposa e o Corvo".
além dc um sem númeJ"o de

artigos esparsos em jornais
e revistas, ntestam lima ati
'/idad� constnnte, são visÕes
Oe determinfldos aspectos
da vida em Portugal, vistos
de lon�e e jâ com uma pers
jJectiva de tempo. o que lhes
c.1i. m�lior ampllt"Arle.
Antonio Simôes Junior ii

llm velho conhecido e ami�

r;o nosso, tendo durante
multo tempo colaborado na

revista SUL, publicando ar

ligas sôbre os mais diversos

problemas culturais, ora

:ilnalisando fin;uras e fatos

e obra� da literatura his

pânica e portuguesa, orfl
levantando problemas de

l.nteresse �eral para um

melhor conhecimento do
homem e do meio. Seus

trabalhos traziam sempre
nma marca muito pessoal,
uma nnállse objetiva, pre'
(;}Ml e lúcida, que mostra�

vam um grande con!\e�i
:>1ento dos assuntos tmln
dos,

Aconteceu que, ap.ôs o

desllpr rrcime:lt.ú da revi<; ..

ta, perdemos C-Ol!tacto U)!1'

êste bom amig:>, Aliá"" e
bom csclarecer, perdemos
contacto por exclusiva cul

pa nossa.

Agora, novo livro de ASJ
nos chega. Trata-se de

'MARRUECOS, AYER-HOY'
volume lançado pela Edi-

xe sua "Biblioteca Luso-

literária
a.osnetra'', na Editora

AGUILAR acaba de publi
car ÇJ volume "Machado de

Assis: seus 30 melhores con;

lOS", selecionados por nl

'l,llns de nossos melhores

machadianos, quaiS sejam:
Bar,eto Filho, Afranio Cou

t.inho, Fernando Goes, Eu

;.'"cnio Gomes, Ro.iumndO

:v.raga·hães Jr" Mario Ma
I ClS, Augusto Meyer, Pere·

grino Jr., Lucia Miguel Pe

rp!ra, Alfredo Pujai, Silvio

nomero, Teixeira Soares e

\:itma Moog.

CUIBl RURtAtlVO .1.0 tE lUNH
(São José) \

CO N V I T'Etõd:l a região, ASJ pode nos

dar uma Idéia p�eclsa. fa

z('ndo-nos esquecer um

pouco aqucla imagem de

"m Oriente misterioso e

barbara, pura nos colocar à

Ircnle de um povo à pr"·
.::ura de scu' destino l' ele

sua libertnc?i.o econômica
1: do jugo colonialista. E.'i

Ludando o problema mar

roquino em tôdas as suas

!mplieJ.çócs ú consef)uên
�l" _ c.�'ir in�CClllédio de�
le poderemos te!' uma nm

pia. vbão de tôdn aquela
\ tlslia e desconhecida rfglão
� - ASJ traça um panorama
c"uel por vêz1'ls, mas sempre
(':ia 'o, annllznndo a dramá
lIca luta do povo. Pnmlela

nentc à sua visão pcssoal,
uma vi!;3.o do quc viu e es

ludou f' sentiu "In 10(\ ", o

A, traz inúmeras referên
das hlslól'lcas, rcportartdo
I't) a depoimentos e cr'ôni
('as de Qutros viajantes,
anallznndo-as. Aeentuando.

,�m sua lntroduçâo, que, fa_
:'endu um b�lanço, ainda

que não deflnit.lvo, do pas
sado e presente de Marro

c'os, das lutas de um povo

c)ue, não obstante ser pro
du'o do cruzamento de vá
I ias nacionalidades chega
das ao norte da África em

dl\'ersas migrações, ora pa
cificas ora belicosas, sem

pre $C mostrou zeloso de

sua liberdade e combateu

denodãdamente a todos os

Invasores, o A. nos conduz

através daquele mundo es�

tmnho, num levantamento
hlstôrlco-analitlco impor
tant1!. Dá-nos, assim, um

!lvro que, de agora em dlun
I l!, se transformará em fon

te lmprescindivel de con

sulta para os que deseja
,:em ter uma visão e conhe
dmen!o preciso da região,
oe seu povo e dos proble-
:nas que os afligem. acompanhados de caravana Imposto S/Industria e Profissões - Imposto de

Coni'" êle temos, inclusive, . cte escritores, percorrerão cença - S/Estabelecimen:os Comerciais - Pu

\lmn visão mais precisa dos a�ora div-ersos Estados, do dade - Aferição de Peso_' e Medidas e Taxa de

problemas da AIgérla, que Ceará a Bahia; lançando e peza Pública.

�ão de hoje, e das lutas que :1.utogtafando, ambos, a 0- t-AGOSTO - 3.° Trimestre de:

,,11 se tmvam, de um povo hra� Imposto Predial e Taxa de Limpeza Pública. Im

çue busca sua. Independên;.. (para r-emessa de pu- S/Atos de Economia do Município.
da e emancipação econô- bltca<;ões: SM _ Caixa SETEMBRO - 3.° Trimestre de:

mica, Postal, 3a4 � Florlanô- Imposto TerritoriaL - Imposto S/Atos d(

polis _ Santa Ca.t:lri- do Município,
na) OUTUBRO - 4.° Trimestre de:

A dtrctorla do Clube TI.ecreaUvo 1.0 de Junho tem

;���;eS��JS����l�l :e�.:,o:vl�=:I�Z:�._��en,�l;�� :ual��l�:::�
de 1961. ""

A:ll..:l'"1padnmente agradec�mos o scu comp:trecime
São Jose, 20 Setcmbl"O de �961.

-

lrineu Vieira - SECRETÁRIO

Reservas de mesas nos dias 28 e 2G'9

1'raje P:tsseio

ON}Hestrn REGENCIA
São os seguintes os con

t"s: "A Chinela Turca". "0

A:lienlsta", �'Teorla do Me

dalhao", ·'D. Benedita", "O

rmprestimo", "O Espelho"',
"A Igreja do Diabo", "Can·
i.iga dos Esponsais", "Sln

[!ular Ocorrência", "Gale

ria Póstuma", "Anedota

Pecuniaria", "Uma Senho

la", "No�te de Almirante",

";Evoluçio', 'O Enfermeiro'
'Conto de Escola', 'D. Pau_.

la", "A Cartomante", "Um

Apé'ogo','A Causa. Secreta',
"Uns Braços", "Entre San

tos", 'Trio em lã Menor',
"Viver", "A Desejada das JANEIRO - l.0 Trimestre de:

�.�;:�s:�;��n d!I��;' ,��� V !���S� ����t���::c�l1����;S���n�c��:ostop�:lI
Er.radio', 'Pai contra Mãe' dade - Aferição de Pesos e Medidas C Tnxn. de Li

e "Suje-se Gordo". Além peZ:l Pública. - Imposto S/Atos de EC9nomla

�!�\����:co����� ��!:r�� iFEVE��It��l�·l.O Trimestre de:

Perdidos", "O Caso da Va. Impos.to Predial e Taxa c,e Linl!)eZa Pública. -.

ra" e 'O Escrivão Coimbra'. pOoto S/ALaS de Economia do Municipio,
Seria Interessante con- MARÇO - 1.0 Trimestre de:

A)>&,; ti. l�lc�Hla �avel'á Onibus n/I a Capital.

vida cultural brasllelra.
.Jorge Amado e Miécio Tati,

TABELA DA COBRANÇA -DE IMPOSTOS E TAXAS
• PARA O EXERCíCIO DE 1961

Imposto Territorial. _ Imposto S/Atos de Econ

do Município.
flontar esta seleção, com a

Jlredlle�ão de outros mact;la
dianos, escritores ou não, e ABRIL - 2,° Trimestre de:

de simples leitores. Imposto S/Industria e Profissões - Imposto d

JORGE AMADO _ VIA E cença - S/_Estabelecin1entos Comerciais - Publ

I1BRA _ De Miécio TaU, dade - Aferição de Pesos e M"didas e Taxas de

('.m edição \ITATIAIA, de pe1.a públlca. - Imposto S/Atos de Economl

:ee:.ola:;�:n�e�ri::�:: e�� �AIO��I.�i��;mestre de:

tudo e levantamento sôbre Imposto Predial e Taxa cie Limpeza Pública. -

"Ida e obra do romancista posto S/Atos de Economia do Municíolo.

Imhiano. A festa estiveram JUNHO - 2.° Trimestre de:
-

presentes autor, persona- Imposto Territorial.

gem e outras Inúmeras fI_.
- 1.0 Semestre das:

f.!,"uras de primeiro plano da Taxa de Viação e Taxa d� Melhoramentos.

to S/Atos de Economia do Municiplo ..

JULHO - 3.0 Trimestre de:

MACHADO DE ASSIS: 30

!'.fELHORES CONTOS

dade - Aferição de P�sos e Medi'

ASSIST€.NCIA AO ESTUDANTE POBRE _ JrSSIS- ����:c:�,lica,
� Impost.o S/A'

T�NCIA MeDICA _ ASSISTENCIA JURtDICA: -}[PR()- � NOVEMBRO - 4.° Tdmestré de:

XIMAÇAO DE EMPREGADOS COM EMPREGADORES =S��:�:d����::u!ed����
_ BAO PROBLEMAS QUE O INSTITUTO D. PEDRO II

DEZEMBRO - 4,0 Trimestre de:

Impost.o Territorial.
-� 2.° Semestre das:

jatà
V Il��xa d�\r�.�a��oE�"����h��I:�

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Porque foi Constituido o Museu do Home� Américano em
-SjG

FI Ira
chamou a atenção do cios, glande numero deles tram esqueletos huma- oressão de ser muito velha, tos fragmentados A maior ximo 1 m e 75 em Médl�

• ., • Oovêrno Brasileiro da ne- amda existe parcialmente nos, êstes se apresentam, "lncontram-se antigos lu- parte estava bem conser- 1 m 68170 em
-

orlanopo IS cesstdade da Criação do (,U totalmente Investigados geralmente, mwto· Irag- gares onde se costumava a vada, numerosos estavam Em nenhuma desta c

MUSEU DO HOMEM A- pelo PI! Alfredo Rchr S J mentados e quase lnutlli- render fogo, pedras de 0- absolutamente 1 n t e I r o s das foi encontrado elem

MUSEU 00 HOMEM AM'ER'ICANO' ��E�!����I�"Ed: 2�E�:a:� ��::7�: ��:i:� �a�:��: �:v��s ec=�, :�q�e���:sP�: ��:;;zo, b::;�:��nt:udo i:- �::pos::cosoues�::�:i::S� ��em�:a�c:is °r::e��:ruf1
gôsto passado, rematou um de quarenta destas jazidas. crianças. manho de ovo de galinha. estes enterrados na parte no mínimo precolom

e Seção de TALASSOllTlCA �::�;��;�:n���:o, i,nslstin lll:u:�se;�ag::; fa;�: �:l: seN:�: t�::n�:acô:n�::�:= :���� �:�:eq�:e:�;Vi:l��s- :�lre;:.��o�on:Ol��e�:, o�::� àe:t�;::�e��e e �:

(Integrantes do INSTITUTO Ui <'o��;�t������i:,ll:'�a��= �1��S t: g�:�:: tr::��!C�; �� :s��r:mq��ea���:��me�� seQ:'a:7�� ': :�:;;,es ��i� ��:s:Od��d::l :eOl:c�:�:�� �e�I:S;es �a:a����as,

ANTROPOLOGIA)
tal das jazidas ceteo-neo- estradas acham-se literal- te, Idêntica com a dos formados de pedras de oa- estendidos na direção nor- lhantes ou raras. As

I

.... líticas do Brasll, cujo estu- mente pavimentadas ma- Kjoekkenmoeddlngs, o que salto de granito e de qunrt te-sul. amuletos de pedras,

COLEGIO CATARINENSE _ Florianopolis (C.P. l35)
do é de suma importância tena: conchilifero e mate- nos tem permitido, ao Dr. ::;:te. Os maiores possuem o O estado dos esqueletos sentando peixes. . .. 'c;

_ Estado de Santa oetarína _ BRASIL _

para o conhecimento do rtal arqueológico retirado Pierre vassat e a mim, sen tamanho da cabeça de um DEVE SER CLASSIFICADO Esqueleto de uma crian:"--

PAT!O:������AS���: �:ta��::� Ramos - Governador �::�d�: ��:0��x�7�er�� dO�e:�:��;�:i�odemos di- ��l:n���:::����ee :Oi:��� ��Zsn����� ���d�e;'a!��s�;= �O���â:;�I��ra�M�e�:�� �� �:to4 d:n�:,O��:� e:t�:�1\.
Presidente de H011ra: prol. Marcel F. Homeí, _ Diretor cora no Colégio Catarinen �,er que- a Ilha de Santa t� Catarina e os espeeía lís cuia e estão cobertas de cos sem sofrerem fraturas duros, estavam muito bem

7�:�tr�OU:��:�:�l:;'anco Brasileiro de arqueoiogta" ::uu:�m:e�r:�t�:�:ol:;I� :����;:';:e o��::a:s t: �:ta-;- :eo ;1�:I�I�ó:��/� �:���o de madeira granu- �: :::;í:le:lgt��e�l :�:��
conservados.

cus. dezenas de 'peças de baquts da costa sul do Bra- cios Quais o P. Rohr e o O P. Rohr nota um por- xa craneana cheta-de areia tconunecêo 1'1' p�tlli.:_
«erãmrca inteiras, mas de sü. O Padre Rohr enccn- Reitor P. Antônio Loeb- menor muito importante: l' de terra. Tamanho má- mo numero)
oitenta mil de fragmentos -rou nestas jazidas ínúme- mann, B. J., chamam esta Quando nesta camada, se

de cerâmica, Inúmeras os- lOS machados, quebracocos, cultura de THALASSOLI- encontra uma depressão ou

sadas grande número de raspadores, pontas, tembe- 'IHICO, porque é bem eví- � areia é muito mole, é pre
enrettes e mais de cem crê tas, enfeites, etc. desde o cente que, sem tomar err; etso ::.gir com cautela, pois,

nios, dos quais uns sessen- uiaterfal mais grosseiro, a- cOflLa semelhanças somau- ett encontra-se geralmen-
ta em perfeito estado de tê os machados mais perjeí cas Que, aliás, se enccn- r e. um esqueleto.
conservação. ra râente alisados e acaba- trnm multo frequentemen- A terceira camada é uma

dos. tt:, a CULTURA dos anti- mistura de areia com res-

gOS povos do Paleolítico. los de conchas. Como esta

VIVendo sobre a costa c(o mistura é idêntica à aquela
H:i.ltico, da Dinamarca, da que se encontra na praia
Noruega, de Portugal (a vizinha, pode se supor que

Mugnnj , da Algéria com as u camada se estende até

"escnrgoneres''. e no Japão, mesmo a borda do mar ii

esta cultura, digo, e abso- 10 m mais além. Mas uma

• utamente a mesma e, pa- estrada passa Já que não
ra ser estudada convenien se pode tortar.
temente, requer um nome Uma causa deve se no-

ger-al que a palavra "TA- tar que, aliás o Prof. srer-

LASSOLITICO" traduz per re Vassal, o Prof. P, Rohr

rettemente. c eu mesmo examinamos

Neste tira, raramente, com todo cuidado, no lugar
encontram-se lnstrumen- chamado "Pãntano do Sul",
tos de pedra. blocos desta mistura de

Mais em baixo, encon� conchas e de areia, conten-
tra-se uma outra tira, mas, do bem frequentemente es-

geralmente, transformada 'jueletos ou os.s esparsos,
�tUma camada de pá. Lá estão completamente coe-

aparecem conchas de os- rentes numa tal dureza

:ras que resistiram ao tem- que uma pá cortante dofl-

1)0 e apresentam um com., cilmente chega a riscá-la.

prlment.o de 35 cm sôbre 13 Pode se imaginar, portan
de largura. Igualmente, lá tú, a antiguidade de de

�e encontra uma certa pôsito semelhante, quando
quantidade de material li- hOS lembramos- que, ml1i

Oco. tissimas vezes, estas "pe
Debnlxo desta tira apa- dras" de uma nova espécie

��Cte��'�co�u�re�'cl��ae"S��z� ��::�.���) 1��!�/;���=
ra que se pode manejar filtração, Trata-se, portan
como a farinha. Atinge, ge to, de ARENITE já cons

mlmente, 25 a 30 cm de es- tituido o que constitui 00-

pessura e está formada de (:\.I.men�o precioso para da

um magma extremamen- tar os esqueletos.
e fornra de conchas, de arQopers nhv cmfpaú hrd
areia e de humo preto, de Entre abril e dezembro

�inzas e de earvão de ma- de 1958 - 30 eseavações
('001 'SOMENTE um empre

gado e, as vêzes, alguns
outros professõres, em

20 012. Esqueletos de 54 in-

dividuas. •

Além destes esqueletos,
dezenas de outros esqncle-

Prcsuiente do "'tuseu: Dr. Oswaldo Cabral - Diretor da

Faculdade de Filosofia e Letras de Plnrianópojís
Diretor Técnico: R. P. Dr. Alfn.do Rohr - S. J. Prof. no

Colégio Catarinense de Florianópolis
Delegado para a França e Uneseo: DI. Pierre Vassal prof.

na Escola de Antropologia de Paris e secretáno Geral

do "Centro Franco arasneíro''. .,......

Na atunlidade os govcr
,lOS dispõem de poucos re

cursos financeiros para au

xíunr obras meramente

ctentiücas. Já a muito

tempo a imprensa orustlet-

SINDICATO DOS CONTABILISTAS
DE FLORIANÓPOLIS

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Pelo presente Edital ficam convocados os senhores

Associados dêste Sindicato, nera uma. Assembléia Geral

Extraordlnâria, a ser realizada, em primeira convocação,
às 16,00 horas do dia 30 de setembro p.l., e em segunda
convocação com qualquer numero, às 16,30 horas do mes

mo

dla'f,nl
sua sede social, à rua Trajano n.v 14, 2.° an

dar, ne a Capital, com a seguinte:
ORDEM DO DIA

1. Eleição da Delegação àestlnada à renovação do

têrço do Conselho Regional de Contabilidade;
2. Outros assuntos 'de Interesse geral.

Florianópolis, 24 de S�:;embro de 19�1
,C;UH)!CATO DOS CONTABILlSTAS DE FLORIANÓPOLIS

Airton Perro'le Machado - Presidente em exercicio

VENDE-SE-
t;ma r;âiquinc:. de filmar de 8 mm marcêl

"GIC", para 1<,) m de filme mar�a i!-ancétl.
Ver e tratar a rua Santa Luzia, 255 ou

pelo tel. 3530:--
. ':" - - .

COMPRO SELOS COMEMORATIVOS
Filatellsta proéura seloi; comemorativos do Brasil

Carimbados, pagando CrS 70. - por 100 compro sem-

pre e qualquer quantidade ofertas a

H. BRILL

Rl'a Max SChramm, 361

Ei>lreito, S.C.

Le(a Revistei Luso-Brasileira
SENSACIONAL - NOVIDAUE -

MAGNIFICA
á Venda o tel'cpiro número

--VENTI:SE
Uma cllc;ambn FORD - ALEMAO, 1955 - PRÊC(I I

'JE or,JASIAO ou TROCA-SE pai' cano pequeno.
�

t,

'"t.L· i.;. \"".a ::>âo '/lcent2 e paula, 101, �
_ _:-� 30-9/�

l'

- - - - - - - - - - - - - -j
i' DUNL()P I
I o:; lJUeus DUNLOP olerccCllJ qualidade c .csistenCla. \
i Rl\I�lIA DAS BH,.;lCLETA!:' - R;w. (.,VIlS. Mafra, 154 \

- - - - - - - - - - _. - - - I

RADIO ANITA GARIBALDI
apresenta ao'\ dummgo;; as 12 horas o novo programa
RADIO REVIST1\ DUMINICAL numa producão de
Mario Ft'T1umdes Dj(,!j e aprei:ien:açâo de Borges'""FilhO

CONTADOR .,..- CHEFE DE ESCRITÓRIQ
nece:;slta "A MODELAR"

Exige-se referencias

Informaçõcs no Escritório n

Rua Trajano, 7 I Y andar
----------�-- --

Tl!ILHG PARA CURTINAS
ULTRAS MODERNAS

Djl"(.� ..mell!e tia Fábl'lca ,,-o Consumidor

Rua Saldanha Mal'inho, 11

telefone 2041

Alem disto m;pas. grá
ficos de cortes de sumba

quis, estudos já publícndcs
nas revistas locais e ar

cueotosos, residindo "in

loco", não necessita sub

venções rantàsücns pura a

"na manutenção e os seus

estudos.
Isto significa que o Go

verno brasileiro, sem a me

nor despesa possui em Flo

i-lanópclis este MUSEU DO

HOMEM" que todo o mun

do reclama.
_Oe....

Neste sentido uma lei

-federal foi publleada para
de um lado, Impeqir a des�

truição dos sambaquis pe
los fabricantes de cal e de

.tdubos e, do outro lado re

2ulamentar a pesquisa cl

;nLí{l{'a, Baseados nesta lei,
es deputada do Estado de

Santa Catarina elabora

ram outra lei, sancionada.

pelO Govêrno do Estado.

Esta lei é muito Impor
rante para a proteção ci

entíficr, dos sambaquis

pois dispõe que os samba�

(luis sómente poderã!:! ser

r.proveltados pal'a fabrica

rão d2 cal e de adubo, de

pois de ser ouvida uma C(l

missão especialista na ma

téria, de euja coml�ão par

ticipar:i. um representante
c!.o Instituto Histórico e

Geograflco de Santa Cata

:'ina, Esta Comissão será.

<.ompcsta de cinco mem

bro di! Une escolha do Che

li! do Poder Executivo."

Sendo Isso assim, senti

mo-nos felicisslmos, por

'-Iue não se pode supor que
(; representante do Instltu

te Hlstór,::o e Geográfico
c.e Santa Catarina vá per�

:nltlr a destruição dos sam

I,aquls, Outrossim. Sua

Excla., o Senhor Governa

dor do Estado. Pl'otector c

Fundador do "lIfuseu do

Homem America'w" não

�onco:'dará com que �(' des

tluam tão. importantes mo

mente pelos arqueologos.
cientiflcos.

Agora importa pensar na

quest�.o econõmlca. Não

o:r.be a menor duvida que
necessitamos de cal e de'
"dubos, que não podemos
arruinar Industrio. pel'fel
tamente honesta. Por Isto
temos a certeza que, uma

vez explorados cientifica

mente pelo nrqueologos,
estas jazidas serúo entre

gas as fabricas' para Ullla

indus�rla!ização nonnal
Desta maneira tanto o in

t.eresse cientifico, como- o

interesse econõmlco serâo
Kalvaguardados.

-0-
Embora numerosos sam-

Numerosas inscrições ru

pestres encontram-se em

todos os lugares, particular
mente na Ilha do Oampe
che, onde o autor destas li

nhas encontrou taboas de

numeruçôes, linhas de es

crtturas lembrando a atlti
ga escritura organica da

Irlanda, que ele já encon

trou no norte Inesplcrado
da Bacia Amazonense.

Existem igualmente jazl-
/ das paleo-etnogrãficas re

presentando todos os ele

mentos dos sambaqui e

mostrando a transição en

tre os antigos povos e os

mais modernos. Encon

tram-se também em abun

((áncia ossos de mamlferos,
a ",Ies, peixes com vestígios
de fogo.
P a r t I c ularmente num

:-ambaqnis proximo a Flo

rlanópolis o Pe. Rohr en

controu uma camada de

hUll1uS de trinta a cento e

t,rinta centimetros de es

l,essura. O:'ganj�amente ri·
quissima, esta camada éra

10rmada de restos de comi

oa. Era identica aquela
Ljue os inglezes chamam

"Kitchen-midden" e os di-

namarqueses "Kjoekken
moeddlng".
Em geral esta camada

l�ossui uma parte superfi
cial de mais ou menos dez

decimetros de espessura
com todos os residuos da

civilização modema. De

l'aixo desta encontra-se

:Ulla sf'gunda fatia de trin

ta centímetros de espessu
:a, muito heterogênia, on

de aparecem machados de

pedra acabados ou não, car
vão de madeira e abundan

tes laminas finamente ta

lhadas e ainda alisadas nas

extremidades e bordas. Sen

do confecionados de basal

to, estes utensilios sejam
�,ontas de flecha, raspado
I es, etc. possuem eles uma

"aga semelhança com aque
les da cultura mous�eria-

t evidente que o mous

teriano não chegou aquele
sambaqui. Contudo, nos

!>essenta crâneos (a maior

quantidade até agora estu

uada no Brasil) ,.minucio
samente examinados pelo
Dr. medo Pierre Vassal da
Escola de Antropologia de

Paris, um certo número de

o:arat':!l"es muito antigos e

lembra, as vêzes, o nean

der�hal. embora, as vezes
<J neanderthal, embora,
mais uma vez, não seja pos
.o;ivel supor que este "ante

[,assado" tenha chegado a

té aqui.
Não _ obstante, cultura

e anomalias antigas permi
tem supor que, nesta ilha,
('m tempos idos, houve, con
I actos (de povos invasores,
diz o Rev. P. Rohr, B.J.)
dos quais não temos ne

nhuma idéia."
Na mesma camada, en

contram-se pedras de tô
das as dimensões, esquele
LOS Inteiros, ossos de ma-

1,1ifel"O:> e peixes, amuletos,
ronchas marinhas, dentes,
curacols terrestres, "Stro

phocheilus sp." que o PO\(O
,·ll::una "buzio�", etc.

É de notar que, quando
nC:l:I�a cümada se encon-

A Delegacia Regional d� Lü'S eomuruca aos interes·
sadOS que, até o dia 16 de out1lbro, as 17 noras, acnam-t;e
n��I1.as Inscrições para os concursos de ATENDENTE e

SERVENTE, sendo que quaisquer esclarecimentos serão -'-

prestados no horârio de 14 às 17 horas, â. rua Franelsco
ToJentino, 10 em Florianópolis.

�T)GAR V. DEICHMANN
DELEGADO REGIONP.L SUBSTITUTO

17-21. e 28/9 - 1.0-8/10

deira,

.Raras vezes, eneontram
se lá pedras e ossos de pei
}.es de côr amarela que faz
com que se assemelhem a

cssos humanos,
Nesta tira que dá a im-

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

Ministério do Trabalho e Previdência
Social

Serviço de Alimenfação da Previ
dência Social

Delegacia Reoional de Santa Catarina
CONCURSOS POBUCOS

CLUBE RECREATIVO 7 DE SETEMBRO
(Santo Antônio de Lisbôa)

Temos a satisfação de convidar à V. S. e Exma. Fami�

lia, pam participarem de uma wirêe que faremos realizar
nos s'it1ões desta Sociedade, no próximo dia 30 do corren

te, (sábado), com início ãs 22,00 horas.

t Missa de /7" dia
SR. ALBINO JOÃO ESTEVÃO

E�põsa. filhos. irmâos, genro e netos do inesquecível
Albino João &;tevào, vale.n-se dês'e meio para ex

ternar os seus mais profundos agradecimentos a todos

que, de qualquer lllodo concorreram para minorar-lhes a

ttôr no doloroso transe :porque tiveram que passar.
Outrossim aproveitam o ensêjo para convidar aos pa

rentes e pessõas de su�,s relações, para a missa de 7.0 dia

que em SufrágiO de sua bonissima alma, mandarão rezar

no próximo dia 30, às 730 horas, na Ca ela de S. João

B: blH\a ,Cap!)('irmt),

Inslituto de Aposentadoria e Pensões
-

dos Bancários
Departamento de Aplicação do

Patrimônio
Carteira lmoblliéria

EDITAL
Abertura de Inscrições de Candidatos e FINANCIA

MENTOS IMOBILIARIOS
Levamos ao conhecimento dos segurados dêste In�

tituto que, durante o período de 10 de outubro de 1'961'0.'
8 de novembro de 1961 estarão abertas as inscrições dr .

candidatos a Financiamentos Imobiliários do Plano p,
NAO SENDO CONSIDERADA PARA EFEITO DE CLAS�

FICAÇAO A ORDEM DE entrada dos Requerimentos de

Inscrição (RIJ.
As presentes inscrições são abertas com apôlo no que

estabelece o item 3.1 do Ato 5>15/57 de 1.10.57 e serão �e:'
.

guiadas pela forma nele disposta, com as alterações in

troduzidas pelo Ato 504/61 de 19.6.6!.

A Inscrição será feita impreterivelmente dentro do

penado aqui f1xadq, na reprei;entação local do Instituto,
sita â rua Tiradentes, 15, de 12 hs as 13 hs, devendo os in

teressados, antes de promoverem suas inscrições, tomar

pieno conhecimento das referiaas Instruções, certos de

que as mesmas serão rigorosa�lente observadas.
Fica esclarecido que as condições essenciais à efetl- .

vação da Inscrição são as estabt'lecidas no item 4.0 do Ato

504/61 de 19.6.6l. ;"
As Inscrições poderão ser feitas, conforme o casq,

para qualquer uma das Classes Ide operação segulntes;"X1�'"
Classe In _ compra de terreno e co�truç'ão de casas;
Classe IV - construção de casa em ,terreno de pro�rle-

dade do segurada; '1)
Classe V _ aquisição de casa ou apartamento jã cons ..

\

truido;
Classe VI - aquisição de casa ou apartamento em

construção;
Classe X - conservação, ampliação ou reforma de casa

ou apartamento de propridade do segurado,
não financiado pelo Instituto;

,Classe XI - reforço de finan�3.mento do IÁPB, destlna6
do a ampliação 0'.1 reforma de imõvel do sé'_

guraóo,
O valor máximo do financiamento, com ou sem in./

cl.:3ão de despesas de escritura, tranmissão e Reglstró,
scro. de 250 vezes e salário mínimo local.

Na forma dos Itens 5.6.1 e 5.8.1 do Ato 504/61, o re_

sultado da Classificação obedecerá rigorosamente ao

cri tório de pontos estabelecido llas Inscrições, mas o a;'
l

�endimento dos contemplados será feito na razão de 3'"
candidatos a financiamento de valor atê 100 vezes o sa-

",

lnrio mínimo para 1 candidato a financiamento de m;Jot'
valor.

Vencido o prazo de So'1cerramento, não será aceitá'
nenhuma nO\'a Inscrição, quaisquer que sejam as razões
que justlflquem o pedido, bem como não poderão se'r
alterados os dados consignados nos RI (Requerimento de"'"
Inscrições), cujos valores de financiamento indicados

não poderão ser ultrapassados por ocasião da efetIvação
da operaçao.

23 de Setelllbro de 1961

Edgard Rocha Costa - PRESIDENTE

Reinaldo Wendhausen

FERNANDO FERRARI
Estara autografando SEU livro

"MINHA CAMPMHA"
dia 4 as 17 horas na

EDITORA GLOBO SIA
Rua Tenente Silveira, 56 NESTA

Exemplares a venda em todas as livrarias,
4-10.

VEND,E-SE
Um terreno medindo 15 metros de frente com 48 de fun

dos com 6 casas de madeira, frente de tijolos, na rua Fre(.
Evaristo,36.

Tratar na mesma r<la n. 33.
5-10.

Concurso de Atendente e Servente::,
Concurso de Atendente e Servente (IAPB - IAPC ..:...Ií

IAPM _ IAPTC - IAPI - IAPFESP). Ordenado Cr$,
15.000,00. Inscrlçôes abertas atê 16/10/61. Provas em no ...

vembro. Cargo de Futuro. PreDaro prátieo e efIei. .. te dos

����:��'a�e����� Ji��'.�iK[,��j��;�:;ií

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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APRESENTA O DAS DEBUTANTES DE 1961 - ACONTECIMENTO TOP SET - RESERVAS DE MESAS �A RELOJOARIA MULLER'A PARTIR DO DIA 1..
.----

Comissão central de compra
r'ARECER CONCLUSIVO Agência Planaltina de ve- II _ 1(1 (dez) máqui-
Concorrência Pública 0.° 11 toutes S/A. que CI teu a nas de somar, manual,

C>e�6::��:tá���tral de :tb���9'.':O���·'P�; :�� co�:o:!em�:ó:dC ver;

Compras. Institulda pelo de, com uma bonificação ficar no quadro demonstra,

��r:���n�6o -:s05dl;C'��� de Cr$ 3.000,C�. antre.an- �;oo��: a;:��, o
a l:��C��

�Oão afP'Z f��:�arc�:c;��e�!� mente acima foi upresen-

��esp��:�aaSn�O�6�: !:c;; posta nenhuma rererên- ��d�la.�e�:e f��:� :�:;��
de junho do corrente ano, �:; t�c��:n��to�e:s�t���; ele crs 53.950,00 por unida-

::U�I:s�S:sdil�,� ��r:,rr:� ta Comlssâo considera Im- �: ��;�e:t� máquinas mar-

séde=d c Serviço de Flsca- �i:;�:�l!:�d�eS':n:�:� Entretanto, a própria con

;j;:=l�rd: �:;::rd:� ���� nas, quer de escrever, quer ���::n�ee �::�e e�é�r�c:�
postas apresentadas à cou,

de calcular ou de somar.
aurrougue Ten K�y _ J _

eorrêncíe Pública n.c 11, m:;:��e�, n�o!::s:s�� fC:::= 281, que sa-tstaz plena-
que se destina a adquirir mente as exigências do edí-

��:ci::n:s�;:��: ���li:� .

tal, pelo preço de Cr$ .

representam substancial
49��,D��ta Comissão con-

ventas-em que influem de

r-ísrvamente no preço uni
tárlo de vez que ao compra
dor, nesta espécie de me>

cecorte, é normal o comum

2S firmas vendedoras ore
-cerem àquelas vantagens.
ai não ocorreu com a con

corrente.

Dai, esta Comissão opina
'ela aquisição de 10 (dez)

máquinas de escrever com

� .. " "".I-'a'iu:i aas seguinte
firmas:

1) REMINGTON RAND
IX.;- HRAtilL SIA.
5 (cinco) máquinas de

� escrever marca REMIN
GTON modêlo DL-B-1,
com 120 espaços em ti

pos parca.
2) MACHADO & CIA.

COM. E AGENCIAS.
o tcmcor maquinas de

.acrever marca REMn'
GTON RAND, carro

"B" com. 120 espaços
com tipos parca, com

tabulador simples.

dtversrncadcs. Erri 1950, de

rum-se como espírItas qua
se 130 mil pessoas a saber,
5,21% da população cario

ca. Número proporelonal
de retttctnstas jâ exísten-

tes Jlnteriormente, porém,
eram .ttdos !,: " cató·;t<if
Ftu 1933. �avia nc- Ric

132 sscerdote r do cte-c 1:0-

(',3�, i o e !;) comuc -lI es

religiosas. Em 1938, 1-\4 pu-
ternamente cerne do ca

,tõlicismo snetro e que

('lUpa hoje ícurta ao ca

tólico vivei ntegralmente
sua

J
tóUcos de ritos ou nações

craves mbém são as diferentes.

d1fi<'1l1d�d xternas, afir-
ma 6 osr ,devidas à a- FALTAM PADRES li:

rívtdade

ctente
de cêrca IGREJAS: No entanto.

�: :�p�r��� :seeu����:�:!� :r���t�P�ea��:e:oe �::�)�!:�.
cães' e

dalltas
protestan Falta de Igrejas sofre .,,,

tes, das s as anti-cristãs bremanetra a Zona Sul

da maçon a e do coma- Copacabana conta acenas

nismó' 3 paroquias para mero n 1-

lhão de habitantes DRCi'l a

SITUAÇ ATUAL Pa- dificuldade em se obter ter.,

r e, avaliar situação atual rena amplo e de custe aces

da -Guana a, o Cardeal sivel, a solução, que ju vem

apresento segumte esta- sendo adotada nos cuoúr

ttseíca 1890, 98, 22% bíos e e capela-escola ou

dos Habita s declararam- rante a semana, escale. aos

se

católlco�m
1950, os 2 domingos capela At re nta

065371 catcos r�presen- Dom Jaime ser via-lei, na

tavam 86, % da popula- Zona Sul, encaixar-se a

:;<1.0 ('armc 'Essa aparente igreja em conjuntos res!-

dnnlnulçã acenta Dom denclals
Jallllt.: - mdlca decn- f Como soluç&cs aos Pi!')-
depCla dOftoUclsmo, poL.o; blemas religIOSOS, aponto;,!
na

.realidf
não decaiu, o Cardeal Câmara o movi-

:e��.p�o �e a :��:��s�::� �::.t�s v��r:�l::al o��::���
indica o f de ser cada cawllcos e as diversJ.lS obras

velfmaior separação nos sociais da Igreja, ex!o;tentes
campos

rSPlrltua==nabara.
JOAO �I CONCLAMA Circular, Dom Jaime de

ESFORI
PELA PAZ Barros Câmara convida

C;:t.Stelg odfo - CIC - clero e fiéis à. cerimônia
l'A Igreja, r sua natureza pública do encerramento

lDewa, n' pode permane- do Ano da Padroeira, a

cer'" Indlfe te à dor hu- realizar-se no próximo dia

m:8Jl,a;', clarou o Papa B de outubro, no Mara:ca

i>Jn;-tnen,s m ao mundo a uãzinho. Farlsou Sua Emi
lô- 'aês.te.

_

epols de conci- nêncla que não represeri.-

:!t��� g:: ���o:l:s r:sf;:�� �rá s���na�p��:�::ge:�:
s �ld d que tém peran também repulsa pública �
t: ã h�s�1 e Deus, pedl� comunismo. Acentua o Car

a

t:o.
aos o�rlstãOS stj asso- ueal: "Iremos mals urna

clem em nião espiritual \'ez, e solenemente, invocar
com o Po flce num senti- a excelsa Padroeira do Bra.

fnel}to siQero de paz que EIl, a fim de que preserve

gaiânta "i tranquilidade e a nossa pátria do comunls

nopreza n doçura'da vida mo ateu".
criStã". -0_

1-0-
AP�LO D, PAZ DE JOAO
XXIII RiTERADO PELA

RJDIO lO VATICANO
Vatican,: - CIC - "A

guerra nD é necessária
nem fatal' disse a emlsso
la da Sa9fl Sé, comentan
do a

exo�çãO
do Santo

Padre do a 10 dêstc. "A

�;:�:�fr :���ouu �u�â��
guerras níq solucionam as

desavença� antes as agra
t"am. A experiência de

monstrou também que as

�:�:sm rl�a:eendt:s s:er�n�=
(jeiros e ilalteráveis direl-
tos".

_ -0-
DOM JAINE CONVIDA A
TOMAR J,TlTUDE CON
TRA O COMUNISMO
Rio - ac - E�arta

dres diocesanos e em 1 ::?I)O,
256. As 53 paróquia" exre

tentes em 1933 são hoje 1�3
além de 9 destinadas a r-a-

i\ IGREJA E O SUFRAGIO
AOS NAO CATóLICOS
Rio - CIC - "A Igreja

nega o sufrágio ostensivo á.

alguém que tenha morrida
fura do catolicismo ou em

condições de mau exemplo
público e notório, Porque a

realização de urn ato oficial
daria a lmpressão que pe
rante Deus e sua Igreja,
tudo serve", declarou Dom
Jaime em 'A Voz do Pastor'.

-0-

RIBEIRAO PRETO TERA
200 CASAS POP'llLAREs
Ribeirão Prêto - CIC _

Técnicos do Grupo de pla_
nejamento, do Govêrno do
Estado de São Paulo, colo

caram-se à disposição de
Ribeirão Prêto, a fim de

solucionarem, de vez, as di

flçuldades para a constru

ção de 200 casas populares.

CINECLUBE DE FLORIANÕPOLIS
Programação para setembro e outubro dp .196'1

�}� :�i�; ::�O�����AD������iCO FellinI

DIA 10.10 "OS SETE SAMURAIS" Chissico Japonês
DiA 17.111 "CRISTO PROIBIDO"
DIA 24.10 "ONDE A VIDA COMEÇA"

lu>,.

maquinas de escrever e so

mar para o Tesouro do Es

taeo.

oomparecemm à conco

r rênoía Pública as segun-
tas jirmas:
a l REMINGTON RAliD

1;0 BRASIL SIA.
ÔJ PEREIRA OLIVEIRA

& ClA.
c) MACHADO & CIA.

S/A. COM. AO�NCIAS.

'HNA DE VEle' ULOS SI/A.
o) AO:E:NCIA PLANAL

e) CARVALHO & AS

f:.UMPÇAO.
fJ CASA ELIANE.
A ccnusseo

.....

Central de

Compras, tendo presente
(J quadro anexo, apresenta
a V. Excia. as conclusões
a que chegou:
I _ 10 (dez) máquinas

de escrever com 100 a 120

espaços.
No exame das propostas

apresentadas para o ror-

nectmentc acima, a garan
são constatou que o mel
hor preço rot o d a firma

PROCURA·SE COSINHE!RA
Famllta atl �raro pl'vcura uma C081uaeUiL ,pot."a." tr-iv:l.al

dtârio. pá-se preferência a quem dorme no emprêgo.
Ord�nado cr$ 4.000,00. - Favm' não se apresentar se não

&.atisfizer as exigências. _ Tratar na Av. Mauro Ra

m�, 129, durante o dia todo.

FLAMENGO ESPORTE CLUBE
A Diretoria do I FLAMENGO ESPORTE CLUBE, tem

a grata satisfação tle convida).' seus associados e Exma.

Família, para o balle a realizar-se dia 3D de setembro
"om início às 22 horas.

Após o mesmo haverá ônibua para o centro (F'poll.s).
.
CAPOEIRAS,

.f
I

i ,6 DE ,j ,6 N E I R O
I I ESTREI,O

\ I'
'I

DIA 1 (Domingo) Manhã Dançante, das
10 às 12 horas

DIA 8 Domingo) Concurso de Robustez
InfantIl promovido pejo Rotary
Clube do Estreito

CLJBr::

OUTUBRO

RECREIlT�Vr)

DIA 15 (Domil:go) Vesperal Dançante
das 20 às 24 horas

DIA 22 (Dom!':lgo) Manhã Dançante, das
10 às I::: horas

NOTA:

DIA 28 (Sabado) Soirée "Noite da Prima
vera", quando ser:i. coroada Miss
Primavera Srta. Ana Ligia Costa

É indispensável a apresenta.
ção da Cartel!'" Social.

LOTERIA PERUANA
31 DE OUTUBRO 1961

1.0 Premio aprox. Cr$ 211.000.000. Bilhete inteiro apenas
Cr$' 2.500 Inclue lista de premias via area. Mande seu

cheoue em Cr$ sobre qualquer Banco no Brasil. a' L. A.

EgTEg PREFEREM:A
GUARUJA'

<,

• Cia. Johnson & Johnson do Bras!'
• Colgate Palmolive
• Cia. Gessy Industrial
• Cía. Cervejaria Brahr
• Cia. Industrial Farrnac , ....tica
• Destilaria Medellin
• Esso Brasileira de Petróleo
• Ford Motor do Brasil
• Fábrica de Bicicletas Monark
• Fábrica de Tecidos Tatuape
• Güette Safety Rasar Co of BU1� i
• General Motors do Brasil
• Instituto Medicamentá Fontoura
• Indústria de Pneumáticos Firestor «

• Laboratório Anakol
• Laboratórios Zambeletti
• Laboratório Phymatosan
• Laboratório Miles

siderando ser r-iais venta-

I

I,](lSO e convememe pata o

Serviço fi. que se destinam

aquelas máqumas, a uuu

zaçãc de máquinas etécrt

cas, opmamos pela aquisi
ção de 10 (dez) máquinas

• Leite de Colônia
• Laboratório Silva Arauje. Rou
• Martini
, Mínâncora
• Maizena
• Perfumaria Lopes
• Serviços Aéreos Cruzeiro do Sul
• S. A. Moinho Santista
• Philips do Brasil
• Toddy
• Tecidos e Artefatos Kalil Sêhbe
• Viação Aérea Rio Grandense lVang)
r Vick Farmacêutica

tomadoras Burroughs -ren

Key, J-281, com capacidade
para 99 mllhões de cruzei

ros, totalmente elétrica,
eee., da firma Pereira. 011-

veíra & CIa ..

São estas Senhor eecre-

t-árlo, as concíusó-. k que

chegou a comtssãc �entra.l
de compras, respeito a ccn

r.orrencta Pubnca n.v 11,

-RÁDIo GUARUJA'-que, em cumprimento as

decermtnaçoes contidas na

Poczana n.v 169, de 15 de

Junho de 1961, leva à eie

vaca consideração de V.

DE FLORIANÓPOLIS,

ZYJ-7 - Ondas Médias - 1�40 Küocíclos - 5 Kw
'YT-44-0ndas C}Jrtas - 5975 Kilociclos - 10 Kw

zxcta ..

FlorlanôpoIls, 13 de se

tembro de 1961.

i MIUOR POTÊNCIA RADIOFÓNICA.
DE- !JRNTR CATA�NA

Henrique Arruda Ramos
Ptesidente

Rubens Victor-da Stlva
Membro

Alfredo Ruasi
'Membro

.�.

r refeiuraMuniCipal de Fpolis.
NOTA DO GABINTE

I
-Anestesias ..... 323
- Intervenções . . . ..

O Prefeito MunicIpal, Senhor Osvaldo Machado rece-
_ Limpeza Geral .

beu do Senhor Diretor do Departament6 de Assistência - Outros tratamentos

Municipal, Sr. Dr. Splros Dirnatos, O movimento geraI da
quele Departamento, correspondente ao mês de agôsto,
que é o seguinte: _

I
10. VIAGEM AOS DISTRITOS:

- DistrItos vIsltacfos .

1mS DE AGOSTO _ 26 DIAS nTEIs 11. APLICAÇOES FISIOTERAPICAS :

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANóPOLIS I
DIRETORIA DE ASSISTt:NCIA

I TOTAL
12. RAIO X:

- RadIografias
- Radioscoplas

i3. ALERGIA CLINlCA :

>- Tests
- Injeçôes .

14. LABORATóRIO:

TOTAL 1018

- Ultra-violetas
-- Infra-vermelho 30
- Onda curta .

- Banhos de vapor

MOVIMENTO GERAL 30

1. DOENTES MAtRICULADOS :

2. DOENTES INTE�ADOB :

-No Hospltal .

- na Maternidade .

TOTAL 73'
3. CONSULTAS:

- C�inica médiclill . . •.... 687
- P"cUatrla .. !lÕ3

I - Oto-rlno 5'

II'
- Oftamologla
- Ginecologia
_ Urologla
- Op. Mun. e famílias ....... 104
- nos Distritos ..

'T'OTAL 1445
4. VISITAS:

- na Sede ..

- nos Distritos.
- aos operáriOS
- Hospitalares

- Exames de urina
- Hemograma
- Exames de sangue
- Contagem globural

(TOTAL)
(TOTAL)
(TOTAL)

40

- Leucograma .

-Klin
- Grupo sanguíneo
- Tempo de coagu�ação
- Sorologla :-:.....
- Taxa de hemoglobina .

_ Hemo sooimentação
_ Exames de tézes .

- Parasitos e ovos

_ Sangue e outros
- Exames de puz
- Exames de escarro

TOTAL T01'AL
,-

.2, :

!
-I

8

5. INTERVENÇõES CIRURGICAS : 15. ENFERMAGEM:
- na Assistência .

,_ no Hospital ...
-,Curativos comuns

- Oto-Inologlcos
- Oftalmológicos .

- Urológicos
.:- Ginecológicos . . .• l. ••• , �.

- Hospitalares .

TOTAL ....

............... 302

TOTAL _

....•

6. APARELHOS ORTOPÉDICOS :

- na Asslsténcla
- no Hospital ........................•.

TOTAL - Injeções lnfra-mMiculares •.•. __ .,
endo-venosas .. . 31

, fi
16. F��CIA":" ..

(!Ó���;·
·

;:
- Fornecidas na. Assistência _ .. _ ...••• _

- Enviadas para o H01Pital •....•••.••
_ EnvIadas para II. Matemldade ...••• lto, O

_ Ellviadas para os Distritos e:;larà
'<0

7. INSPEÇOES DE SAUDE :

8. ATESTADOS:
_ de sanidade . 50
_ de 6bi�.Q

TOTAL
'
..

9. GABINETE DENTARIO :

50

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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�r iE AGIISTIt - DIA a Dr; IlU':'lr::R3 - Sr.'''UNDA I,PRrSENTACÃO DA FAMOSA OROUESTRA DE TOBIAS UOISI E SEUS
.:!.DCS PELO SIlM MAIIlAVli.,f.C::;:; riJ fi..:'\!l B.,i::TI.m:,. - MESAS NA SECR&TltRIA - CRS 400,&0.

3." e última Semana
_ O n .,� �lrulo de tod'....s <,$ tem-

P" .) _ O I 'mais vêzes premiado!
eh .1 (II Tf', -n _ J:lck Hawkins _

lIu .. a l:itcphell Boyd em
UEN HUR \,

- Tec 'olo� - Camera 65 -

Censura até 5 anos

No Um mdc-ter-

rmru I n 1 1"0 de cccnse

cimento q- índu espa
cam ;1'J,' ele ucntos c cõ .1-

putos já nrmactos peja
Med orolor>ia contempor ,1-
ncr (�1I�, por outror.r,
do, cI .e-uns mõso- es

'ido pci-cebldca nus

, P C mnras de'

q- I_.UNLQP I

rnctctetes, I
I Ii O M: fra,

in I' ta Lavar

Icua

J 1101', HlB

8-10/61

J..!!! I
!'l

.. uém I
J I o !lue I
1·!clctns.1
u Mafra, I

I

;tst

Cine lUTZ

rerspectiVi�
,

da B t mos f e r a-in�íca�Gr r,Jcfis�D I
análises Geometeorógtcas eíuvamentc c: tranhnn ,lOS mnt-cosnuco. aate BLO- elementos 1':�ti·'.r,,'nt:11;:
-, estã ocorrend,o nu balx-r comportamentos do mar QUEIO está computado já para o "estado a!m(l.:.fêr;'�11
atmosfera, em todo o He., aimocrencc e.n estado n"!"- e se enracteríza por u-na tocai' não e.,�.i,). corno e
mísrérto-sut da Terra, mns mal, produzem, com-r jú roi extensa' MARÉ-DE-AR- fácil comparar, em eoneor
notado muito prtnn.paj., refendo peja NOT,� 4/61, QUENTE e muito demo que cêncre. em tórmos-me.uos
mente, por ser nosso local um BLOQUEIO nos cnuos procede da linha equino-xal ao menos, com as r::HflCIC
de observação, no "aotsãc emissores polares, puten- e: tatvcc mesmo do Homts-, rtstlcaa ocorren.c.t. Q eu o.
de Ar Quente da Llhj, de cões de nr-rrro úl'cititi.J� térto-ao-,e. Em ver-fade, que não há êrro. nno é d,JS
Santa Catarina". pelo setor ant- -tlco. qur: se J que ,je pode perceber,:1._ meteorologistas nem dali

l'1.:sseli ucontecímentos, i)f'- acha em contacto com O tueimente, é que nunca tão Instrumentos, mas é que os

notáve' e ex'enso campo de Instrumentos não cscêo t'!.l
AR-MORNO estacionou so- borados para pe';'l'l',:tiv"s
bre o Continente Amenca., tão estranhas, _II" prevlsúo

pelos s1stemas au eonstan

tes-Instaveís da oeometeo

rologia, não fazem mms Jo

que oferecerem o tempo

meteorológico que O'-G1TlTia

normarme... te; não se ..at�

has

.ark

PROShAr" ['..J.
SET::::r'L:F.'a

[irA 30 -

SOIRÉE - DES.i'ILE BAIlGú

SOCIEDADE AViCOLA 12 [� !' 'mo
10." EXPOSIÇAO AVjCOLA
PROGi�.AMA
c o' N V I 'T'

I�L:. rtPC
.,

A SC-CIEDADE AVíGOLA (2 ,," 'UI
mo prazer em convidar o.� a \':'cu. c

povo em geral !Jara assistirem;.,. lO." :F: \o.� )
LP MUNICIPAL. es�e ano com ;.1 P:1.rLi I'
.e .. nE diversos MllrJ:ci;Jlos vizinhos,

Além d'l E�posição de aves, con'
uma Exposição de Coelhos, PO::'lbos, P .1; (

:3.çãO, Faisôes e di',tersas crIações ;<c-,!uen' i e 11
A abertura da !!:xDo<Ç�Q d, ::- â

tembro próximo, às le hc�t,s, r'c� u ;1

sita�.ão atê o dia B de outubro

Antecipamos nossos aQJ :':,·c; "1, o· 1"
A r

BrusflU� _. SC, - 20 de ':>etê':n])ro dl'

J .'

FONE: 3636

Cine r.iI.OE!l\
(ES'l'nr.:lTrJ) l'ou!' 6�52

às 5 -.7 1/2 - 9 1/211s.
John Sutton - Celtmeh Costa - em -

'..:'UJl.fl-r-TO DE PAIXÕES
Eastm.nCo!or

Censura: a�é 10 nnos

Cine UlPÉRIO
(ES tRE"l'Q) F ('u", ....2%

::'O)...E: �435
às 4 1/2 - 7 1/2 - 9 1/2 hs.
Ar. G u i1�lr - Flor Silvestre - Ro-

e! UJ L - em-

DE UM BANDOLEIRO
a: até 14 anos

C' y

ás 8 hs.
Danielle Darrieux _ Fernandel -

Pierre Brasseur - Oerard Phlllipe - em

A MENTIRA DO AMOR

Censura: até U n(

I<'ONE: 343ô CEne I!..AJA IS. JnséJ
à.
O,; •

-

ra f-=uja ás B hs.

DA BAGUNÇA Grant Williams - Lob Albrlght
: .. tê 5 an'Os RASTOS DO � o\r.O

c:. .'
- Hoje ás 2 e 71/2 hs. 3.a e �:!r: '''I1�

AI; H hora:::: Santa Cnsma pelo Exmo: e Revmo. Sr,

Arce))ispo Me:ropolituno, D. JoaquIm Domingues de Olí
\{;;ru. ('0;;1 o t}cguinte pl'ogramn:

Ru'rpção � Novena solene - Crlf,IlHl.f; e Despedidas,
I

Dl: ?ntr todo o dia haver:1: carJ, com ou 3em J'1lstul':l.
-.- Cl,lll'l'3SCOS de rês, ele SUilll, e de cabrito -.- " ...mbre?;,
-.- 1('11ôes - behld:t.�.

" � i"l:'!\tbs- Of.et'''",tttll.>; pda ..f ,rtln��dns lrel\hbrl-
,

S lOra 'do RJo Tavan''!, eximIas rt'ndi:lms.
A l' 'lda serâ totalmente f:nwregndn ('J'n ampliar os

'('1 vic da Cf:ntro Social Stella Marl!!.

p;�STr:rR0S: Sr. beputadJ dr. Dlb Cherem e EJ!mn.
Senh91":l Maria de Lurdes ChCrE!11,

JUIZES. JUIZAS, MODORM0S E MODQRMAS: Exmas,
f:lmil!:lc: do Rio T�val'es ':! arredores.

PATROCINADORES E BEMFElTORES: Os amigos de �--

Florianópolis e :JS Congre(ados marianos.

CO:':DUÇAO: õnlbus saindo defronte a \,'aterlral. As
': horas _ ��S 11 horas - às 15 e às 16 horas. r'reço: Cr$ 30,00

SALVE MARIA

1
--

1":0 00 SUl; e u que � mats

Importa ire: es c MAR!!:·

���a�:��tt:�'!:a 'ld:�€���:��
Palo A.,tártir.o. i, estrutur
etétn-e rias nuvens rio uno
\..'UMULlJS-NIM"f)L>� oea
comple-amente ul+ornda A

pressão !1:mof.f,§�·i�a r-st a.

Igualme ite dese-juthtrrada
instrumentos senstve:»

marcam índi.:;s que ni\u
correspondem ao ;�OIllI=' .rt-r
menta ocorrente
A rett.ura e dcducúo de

a que números correspr-n
nem estes estranhos uc.un

teclmentos, por enquanto.
As observações têm-se mul

tipllcado e falham em :;(,D

rronto com a realidade.
As nuvens até 2,590Ó me

Iras estão obedecendo a es

h-anho mecanismo.

rnáxí

.'" o

tCO
J..lsito-

RIO TAVARES
CV\PElA DE PEDRA

GRANDES FESTEJOS: -Na. Sra. DE FATIMA
E SAO LUIZ

.0 com

p1en
Hl'.ntes.

S,_

P R O G n. A M A
DIA 30 DE SETEMBRO

/os 20 horas: Novena Solene. Das 20 &s 23 horas: Fogos
- Lei. ;('5 - Churrascos _ Ga!etos _ Churrascos de ca-

v1- brito [.'::'0 _ Calabreza _ B"bidas _ Café com mistur.a.
DIA 1.0 DE OUTPBRO _ DOM:::NGO

:\s 10 horas: Missa solene
.

\

1--------------1
I DUNLOP u pneu que vale paI 2 I

RAINHA LAS BICICLETAS - RUI: Cons. Mafra, 154 I
I--�-- ----- ----I

Da. L.\UIIt IAURA
Cl:nica Geral

____ MEDICO ----I

jsspecía'te-a em n.orcstla de S"eHbora., t:: vias urt

r-á-Ias. Cura rec: 'a'j dkS mrceccões agudas e oro

nrc.,s. do �llfl.l'ê hc e-arittu-urfná-vo ern ambos os

sexos. Doenças do aparelhe DigestIvo é õo stste

ma �en-{..e....

Horário ; das 10 -ra ll.$,} horas e dali 14.30 f.J 17.00
horas. _ riousuttórto: RU3 saicanna Mflrlnho. 2 1

) 1.0 and«-. resq. da Pua .roão P'nro i _ Fone: 3"l46

aesidêncía: RU3 Lacerda Coutinho. n.o 13. (Chã·
rara do Espanha) - Pone- 3::!48.

! - - - - .- - - - - _. - -

DR. GUERRHRO DA FONSECA
OLHOS - oUVJ.uos _ NARIZ _ GARGANTA
consuttórf _ Rua .,Joi') Pinto, 35 - Fo;e 3560
Resídênr+r; _ Fe�ip" sct-mtde. 09 _ Fone 3560
Consultas - Lias 10 às 12 e das 1<1 is 18 horas

Receita de ÓC\l10_� cem Equipa Bnnxk . Lcude
gxa.ne de ouvido" __ nariz c sar-ranta com

EQUIPO ALENOL I (mico 0>-1 C3.pltall
'rr-temento das $!llnfll1(".� )::€:0 tntras ...lr

ope-acão rte .lI"rpig-rJ"ln" 1)(11' processo mocomo

(!INtCA �ANU CATaRINA
nini;;! Gpr'!}

flopn. 01' Narvn�" I fl t"jfl:]ril'� -

'f'.9::"'''PTlto�l"lr 1I:l�h" �'tlrj"p "'(ln> .. 1' , ..

In,oI!Tlfli:prRl)hl _ r.g1-!110'1,o1r.""t'" qnr"" ""••

p�·,...'tl"\lIItl'"
O!;-I"('M do .. Qllloul.tra. _

OR ';p':;l."""V JOi\O Dr �(lIIlQ ..

01'l: JOR1' TAVArlER TRA("tI',\4"
r)lJ TVAN A/�8r')R nE ftoNTIR.,r,,I

'-'r:SR1TI'T',Io,' DIl.' 1� fv IR hCI'''l'
..... 11 .... " ..,.,· �"'''n'r'lA IVu1Url\ lVlmn. ",..

!"P"0'l�8 F'tplvin" ! l!7\ _ p",.,� �', .!'i�

AnVOG.!I.DO
Dr. Can:ídio cio

Amaral e Silva
Masistrado aposentado
Advocacia em Geral

l:.sc. e Res.: Rua :,ald{>'1ha
Marinho, 2 _ apt.o 301

(esquh.ia João Pinto>

llR.IIOLDtMAB O.
Q:t:MENEZE$

Çonfl'llt6�lr,: _ kue. Victor
,'Vf,�'r"les, 24; - das 4 à� {f hi'l

!{t'�ldencI3' - Rua Santos

•.hralva, 470 _ F:,<>?relto.
�'(lT\t"-: - 23-22 ,,�-t7

Dr.

"stetênc!
bt-tctot:
:-.lHA

Rua-

Dr.

•

('0 aO)

"'FOO1,!!-sua N6tas .té O di. ;10 de novembro <te 1961, n9s morso_,- "tos de Tro-cn da Ci,lJde.
_r,:OTA: - São válidaS pa.&a (� p1'ÓXimO sortei o. as Notas expedidu':i durante o período de
l.� DE DEZEMBRO DE 1960 A 30 DE NO VEMBRO DE 1951.,

Dr. Hélio .Freilas
Medivo �a !VIateml
da�e Carmela Dutra
DOENÇAS DE .:::õENHORAS
PARTOS - ClR�;RGIA

L'L1NICA GE}(.H
Ona:as =urla:s -

Eletro·coagulc.'çll.o

Dra. tVA B. li.
BICHLER
M�DICA

CL/NICA DE SE/VHOF,AS
E CRIANÇl.S

Atf'ndt diárlamente�
Dns 14,OU às 18.00 horas

r
"::rmsultór:�' Rua. Ce!.
redro Demoro, 1553

- Ebt:r(;�to -

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



'lIOFÉU "GOVERNADOR CELSO RAMOS" PARA AS DISPUTAS R�ISTlC4 INSTlTUlRA' O [R.D. - presi enfe �o Consel o Re na e eSllortos,
, Ary Pereira Oliveira, comunicou ao Go.vernador Celso Ramos que instituirá um troféu para ia �djsputa do páreo de qualro s/I:moneiro, em homena
1

�o Estado de S�nta Catarina, denominando-o "Troféu Governador Celso Ramos", em reconhecimento pelos elevados propósUos do Governador
: I'arinen�e em c�l�borar. �om o esporte- da nossa tér�a. A medida do dirigent? do Conselho Regional de Desportos foi recebida com �isfação ge
.

i nos meios remlshcos, pOr! se traduz num reconheCimento do esporte eatarmense ao Governador Cello Ramos, que muHo tem auxiliado o no

.1 remo, principalmente com esta viagem a São Paulo.
'

�::"-��:;;:'���-:;;:'��=::::::::::::::��---------�=-----�----------""---'---------=�--'--------
"PARA QVE �iLHAR�;;;E-�-;-I��RAT�;�M� ----

A CULTURA FíSICA li: NECESSáRIO QUE UMA CENTE.I _

XADR.tZ NA

NA FAÇA ESPORTE. PARA QUE CEM INDIVIDUaS PRA- Ir
_ I

TIQUEM o ESPOR'1IE É NECESSÁRIQ QUE DEZENAS SE

I
P(ll' mot vo de

ESPECIALIZEM. PARA QUE ESSAS 'DEZENAS SE ESPE- enaior. as provas. <I4:
CIALIZF.M, Ê PRECISO QUE ALGUNS ATLETAS

SEJAM, r"!��:'li�det xadre�d
CAPAZE� DE PRATICAR PR�EZAS EXTRAORbTNA- v���!{Ular�:do:s Q

HIAS".
� . . CIIJl)e Doze de AgO

(Palavra.') do Bar�o Pierre de oouoerun. o

Irestaurador dos JO
..
'2;OS OlÍl1" pj('os dn Anti

guid::rd(>\.

"

I

O Presic\('n�e O"ni Mello
deverá se nvlstm- hoje com

Q Governador CC!;-;o Ra

mos no Palácio e!o G:)vêr
no, oca<;ião em aue solici
tará fi S. Fxcia. o auxílio
do ·E.�tado D',lrn a concln
sâ'o das obras aue e.�l5.o

,,;cnllfl realizadas n.:. Cam

"]lO ti:"! Hua ::-....oraiuv!l. E.,>-

pern o mentol' nuí.ximo lLC
I!OSSO futebol sejam [l!l'n- J
(Udas suas r.rctcllSÔe.�, 11

fim de r-ue PO�sa até o

fim do ano, inaugurur as

várias remodelações e

mclhora':1"entO.� com apre

�ença ce um clnbe do Riu
ou Sao P:1l11n

� f&andOdP.(OdPira;.lE3ID_-_,_ L9��ft�!�
BOAS VINDAS, ATLETAS

Apegado ao esporte que sempre fui, é com visivel ale
grin. qUe vejo nosso. Capital em reboliço, causado peJa pre
Sellçn. ele mais aI'; meio milhar de atletas. provenientes dos
mais distantes recantos de 1103S0 Estad�, que aqui vieram
I'ompetir, nos 2.os Jogos Abertoil, acontecimento marcante
nos n.nnis esportivos do Estado pela sua gTandiosidade.

A todos estes guapos desportistas, que farão vibrar a
platéia ilhoa durante dez dias, esta platéia um tanto es
quecida dos esport"es amadmes, eu c.'.edico meu comentário
de hoje, a poucas horas talvez elo instante decÍsivo das dis
putas, para apresentar-lhes meus votos de boas.vindas.

A cidade está mudada, por vossa causa. Véde as fai
xas (:'IC balançam ao vento, simbolizando a saudação sin

cera,. e � apoio que deram Gov<:!rnant�s, homens públicos e
ComercIO e Indústria. Esta saudação expontãnea repre
senta, também. a saudação d� boas vindas do público e

�a im�rensa esportiva da Capital. Por vós, t.raba!haram
mcan,�avclment'e, noite e dia, durante semanas, os mem

b:os da Comissão Central Organizadora, responsáveis
diretos pclo êxito do certame. Por vossa causa um está

d!O nnvo. r('l1lodelndo, apareccu aos olhos do DÚ!?!i('O com
100b sua beleza c conforto. P'lJ' VOSS:1 causa também. nÓs

• d� imprensa es!)OrLiva,. fizemos mais noticins; notícias
. dlfercntcs. (:I�C agrndam a todos, pais não só o futcbol ê

no�in...eu.mo .tan�b�m o são: ....olei, basquete, futebol de
, suJ�o, CIClls!l1o, tCnlS, natação e atietiBmo esportes que

,
mmtas Slér1as têm proporcionado ao Brasil.

, urg� dizer a todos vós, qUI! nós da Imprensa Esporti_

� �� ';),'0 confm.moi; em que, alem dos resultados ,têcnicos que

;:f;.I.-{,hromótc�l.serhtllh:3.Utes, a parte disciplinar não deve so�
'. frer o

lTllll11d arranhão, já que a beleza das disputas estâ
na lva!( ade com qUe é dlsptHado, pois não é a coroa de
10urO$ do ]Jl·íI11Ciro· cOloc<ldo, que en"nece o vcrdadciro
dC�)rJ.rlina. O esst'llclal é valorizar o adversal'io, cum

JJrlm(,·Ilt.,.1.�dO�O !l,a vitprln e confor�al1do-o na derrota
�WL (lque aceso na mcmólia de todos vós o jurame'nto

rrCSt:tdo, qlle simboUza o verdadeiro espirita de desportividade: "JURAMOS QUE VIMOS AOS JOGOS ABERTOS
DE SANTA CA'fARINA, COMO COMPETIDORES LEAIS,

AMANHJ.: TODOS OS
-

C><:RTAl''1fES

Ferroviário tem
professor de psi

cologia
A diretoria do Ferroviá_

rio, atual campeão da ci
(lade, decidiu contratar Os

serviças do Pa4re BertUo,
. P?Ta ministrar aulas de
llsicologia aos a tlétas <lo

club(" l'Llbr.o-negro tubaro_
nerise. A ideüt foi aceita
como o convite 11c10 sa

cerdote oue, assim im_

p!anl:1. en� S:1nta·Catarinn,
a psiCOlogia em clllbes de
fuV'bol.

Campeonato Ca
rioca de Futebol
Pelo _ campeon:1to cario

ca jogarão hoje e amanhã
tIS seguintes equipes: Vas
cO x A>:nérica no Maraca

nã, Botafogo x Bangú,
�"ln).anhã no Mara.cal1à,
FI�mel1go :x Fluminense na

GRANDE VITÓRIA DO SANTOS: 4X2
FRENTE AO RACING, EM BUENOS

.

AIRES

TRAN'SFEffiÊ;NCIA:

SEDE NOVA PARA O CONSELHO'
REGIONAL DE DESPORTOS

Dc>!de (lUC assl&iu a

presidência. do Conse-lIho
Regional de DeSPortos, c

dr. Ary PereIra Oliv�ira
vem batalhando pa.l'a a

mudança da sede do Con
selho Rt!"i9naj de Despor
tos, atualmente em loca}
peqUlmo � in�dequa�'o pa
ta o acesso as suas de
pendências. Compreen-

novn serle, inclusive Para

sereo;)1 localizadas outras
_federações amadoristas e

,que llão têm Jocal para
as suas reuniões.

r 'li-JOGOS ··ABERTOS DE SA TA (ATARIH
o:; II Jogos Abertos de hcj a, de acõrrto com o pro- 14.0 B.C Amanhã, em p;_ossegui- 1\.TLETISMO mana ou entâc 'para �á:, feridos P.l\.1"3 fi. ousõm d-i >(>!)ortunidade em OCe

W
Santa Catarina, prcmevt- grama ab:lÍxo: Cel"ta::l.:e de Basquetebol menta aos II Jogos, tere- bndo e domingo ele. próxí- Base Aérea. Pensam assnn Jheu a. notícia. afie al
�l,)s Pelo neoauna-enro de cename de Xadrez - - Jogos com início as 15, mcs u,m dia cheio, Pois '.As provas de atletismo ma semana, por oca�\B.. ) es ""''''''�'''''''''9 da. comrsseo respeito da prova cl

Esportcs da Pretef .urn da 'As 8,30 horas Local: 16 e 20 horlls _ LOcflis: tõdas as modalidades, ex- dos II Jogos Abertos de do encerramento cio mag- Central Organizadora. :;;;'ri ea- A com:petlçã() se

Capilnl. devem "ler ;;ido A A. Banco do Brasií qUÜdl'i\f; do estádio "Snn-, cecâo do atletismo, estarão Santa Catarina, a p:íncí- no certame oportuna- galem os atlétas (133 in- cjaaa defronle ao BfI

iniciados on rem à noite ·Certame de TêniS" - Jo- ta C,ltarina" e Faculdade em disnuta, destacando- pio marcada� pura a tarde mente daremos a' dClta cte.nentes.unnves Que cas- Nacional do Comécto

cum o- grande eesrue. das gos com início às 15 e J[J de Direito. pelo turno de
.

se as pr-ovas de . ciclismo, de h::ue e manhã de do- certa. tigam a Capital catarrnen-
dclegaçôe.� participant.es. hora.<;. Locnl: quadras do cla�sificação. às 9 hor s 1 fi nhã mingo, foram tranderi- se e Quase todo o Estado.
As chUVa;; e<Ue caem sóbre r.tra Tênis Clube Certame de vcíeíbp! Fe- ruas c��nr���, eanat����� das, já Que o êstado oos -QUADRA COBERTA DA Com iSsO, perderá em -muí-

11 reprej-antam o Cert:1me de Atletismo - minino _ Jego com inicio que tel'á nor local ;1 pís- locais das dl8putaS nao BASE DE SOBREAVISO to O in:eresse do ;"lÚbrico,
ímpccflho ao su- 'rrausrertcto pala os dia·� 7 às 19 horas _ Lncal: e:-t- cina da Escola de Aprnn- oferecem condições excop- uma vêz Que se toi'na di-

cesso d:") certame, cuias e 8 em vis tn do mau es- tatuo "San1a Catarina". diZes Marinheiro. clonais, em vista das ror- Em caso de perdurarem fícil a sua deslocação Para
displl{�S serão ir,ici;ldll.� lado da pista do es\áilio .10 Cert::mc de Voleibol tcs chuvas. Assim e que as chuvas, Os jogos pro- aquela Iocnhdada
-- -- ----,------. - Masculino - Jogos com ODI VARELLA NA PRESI� a eco resolveu progra- gramados hoje par a o es-

HOJE COM O GOVERNADOR CELiO ���;��s�sF::�I�d:�h�ll�asD� ��CI�o��sco��:��� mal" para meados da se- Udio dn\ FAC, ,�erão trans :r�:m�IC����RITO
RAMOS O PRESIDENTE OSNI MELO ;:ic��a�,E�:,:;jO ';�,;�:�' c�;

Cla,;sifí�uçâQ.
CCI"' "me ce Futebol de

Sal:io _' 'rurno etc Cl:\s�i
ticação - .1:)gos com Ini
ci,) às 14,� 15.30, 16,30 e 21
h81·as.

o P,,,ldbn'" ,b FAC, Segregação racial não potle haver no
dr;;pOl'!ista Odl vnrcua. _.

nrestdirá, nos trnbnüios do ,esporte: FifA suspendeu a FederaçaoCongresso dos Jog�s Al2..er

:�S'ta����n:n�i�l, ��i�:���:= Sul·Afrlcana.
sentnnte dn CCO.e de 'um LONDRES, 29 (UP!) _ a As!<ociação -de Futebol
l"epresenta1lte de cada O Comitê ExecuHvo da Fe- Sul-AfriCana. o Secretário
município in.�Cl"ito cleração Internacional 'Thc (suíço) da FIFA revelou

FooLball A�..socül.tíon" (F.
"" Que "não se trat3. de uma

J.F.A.\ decidiu sllspender. .expulsão, nem de um can-
�----. - -.----- ---------- celainenro, e QUe ti Fede-

Uu'm-·
-

'�� �'AQ'I.-tatar..l·nense:iA �:��� �����frl':,�':n�,�n��
UIO 'f U� FIFA, !fias não terá o di�

reito de tomar parte ·no

I'il� ')�����'ádCpl��:��;�e cnt:�1 :�����'d�� P�I';/�:�����': �'�:�():e����10o�ir�s (:O;��l�: �:;i�:����l���t:; �::�t�l��� �e�ã:a:���oad�� c�6i��n�� �����o��n���:l'c:�s:�':' nem
Regata FÕI·ç<ls Armadlls 4 s !)atrão. denominada Aldo Luz (4 sem) e Mart'r- estrada federal que liga mesmo dia, iS$(! se fõr con- Acrescentou que cabera
,Ia BrZts!l a ser r�alizada e�ta Ú!.illlll "Prova Esta- 11elli (oito), estando tôdas Curitiba a São Paulo. E' firmada 2. passagel11 peJa ao próximo Congresso da
nu pl'óximo (Tia 8 dc outu- do de Santa. Cal;wina", cm as Ire,; guarnições em eX- intepçao da d�legação se- f'strada.federal. FIFA, a ser realizado em

bi'o, 11:1. rnia. rie JUl"llbn!\\- homenag01ll ao rqmo bur- celen'.cs Condições técnica;; gUir Qu.alta-feira, dia 4, maio de 1962, em Santiago
])a, em Sào Paulo. Alêm riga-ve:rdc. Para )"epresenblr o oresti- .....

� .• _�_._._�. , .. _ do Chile, decIdir se a. ci-

��IV�:�;e(:ltl:l;s.:;��onu��s o��a� C�;;I���iÇ�s::.� a il;��l:;anx� gi� �\:I�l�S:;.�}a�.�í���I�le�nde_
-

VÁRZEA: São 'Pedro 3 ;x Brasil 1 ;��:a ��d���gã�a s;:�e��
tms, {) "jn'imcira para out, Aquática de Santa Cata- legação cntarinens� já f' _ !oIediram fõrça<c;, âomin- 'que I'edobrou esforços no ção.

'f� tá marcada e será o dia gO;:l tarde, no c:·mp·) d') afã de contel- a fibra. do Sabe-se Que a decisão
4 �.e üuiubro, quarta-feira, São Pedro F..J., 1):. Co!<- seu Contendor e nã;o per- do Comitê Executivo da

vi.'ljando em õnibus esPe- leira do Pirajubaé, 'j r.t)r,- mitir que a vantagem ob- FIFA, foi tomada em con

dal da Auto Viação Catn- Jllllto local e II eqUI�e do tida .. té ali fõsse alterada. sequência da l)OlitiCa de.
rinense, sendo u mesma BI·a.;:il F. c., da Pl'<l.:nhu. O marcador de 3 tentos di.<;criminaçao �aeial pra-

composta. nor 29 membrns, Um tanto prciuuicadai! contra 1, desta forma., tlcada pelo "FootbaIl As-

a"sim distribuídos: Ca- .l)�lo eSta<!o 10(j11'jo do persistiU :tte o final da socj.ati·on" sul-africano em

chceil"a (G membros), Aldo grama({-o, os . c0:\IOaj0n'.cs cOlltenda.
'

.
relação aos futebolistas

Luz ('5), 'Riachuelo (5) e l"lão' mostr<lraln ;;�t1 pode- Os (lOis p{)ntos aUe lim- negros da Africa -do Sul.
Martil1elli (llJ, restando rio l'eal, mas o Pl"Opor- brarllm a contágem final
ainda dois lugares Que cionado às tOl"cida� (lue foram anotados por Anú,

I Amistosos enlresel·ão designados pela Fe- 1J[ll"a lã acorrera�, revelou no primeiro minuto e Ju-

�:�'a��o'ri�/�:ll �:: a�:��.� ,�i���t�i�o e�7 �:a�·��/!!r�� CliCO: ::�unV��%ri:ego�:ze Ferroviário e
viagem, os nossos dirigen- louros da vi:ória. II no do São Pedl'o tomou PosSe Melropolte� entrarãO em c.:mtato primeiro te.'T�."pO de luta o da taçã oferta.da pelo SI".
�m o DNER para aVentar tr,lbalho dos litigar.te.� �� Virgilio Tavares. As diretoriaS' do Ferro':'
fi !l.ossibiliflade do ônibus equiparou no entanto mais AsSim alinharam viári'O p.c' Tubarão, e -çlo
(;ue conrluzirâ a delega- agilid:tde deffiollstl'oll u equipes: Melropol, de Criciúma, f>S-

linha atacant.e dos locais. São Pedr'O: Osmar; Ail- tão estudando a 'pos�j-
O primeiro te'!1p,) foi

SOn, péco e Alvaro; Nerr- dade de realizarem dois �------

:tl1otado decorridos 16 ,r,i.- 11ho e T""uca; Juca, Atílio, amistosos entre suas equi-
nutos. Anú cObrrt !<;!I:t Anú, Sabiá e Vini. pes, sendo um em Tubarão
próxima à meia,l!la C<:IIl- Brasil: Sininho; Ade- e ou�ro em Criciúffia. Qs
tl"ária, nascendo 0 ;l:QI lie mar, Tonho e Valmir; Zé- entandimentos prosse-
falh.n lamentável do al"- quinha e V:tlter; Valdir, guem, sendo bem viável
Queira Sininho· Feijão, Mimj, Pereira e Es- que "Os �cgoS venham 'a se

A vangual"Qa vL�i�ant(', pindola.
.

realizar.
apalada por SU,i retagu,,:
d:l, não desanimava ante <1

defesa Z:ival e numa das
arrancadas contra fi cida
deln contrária consignôll
seu ponto ue hcnra, pOr
intcrmédio de Zi:.'QUhlha,
aos 36 mínutof;.
Empatados em 1 gOl, "as

dcas esq&dras deixaram o

gramado aO encerrar o

tempo normal de jõgo,
buscalldo esperanças na
etapa complementar.
Nesta. fase o ,panorama

identificou-se a antece
dente, só se alterando nOS
15 mlnu�os finais, ocasião
em oue Os bdasUelros pas
f\aram" exigir melhor
firmeza da retaguàrda da
Costeira. A partir dos -'0
mlnut·os do llerlodo derra..
(leIro Ihouve supremacIa.

vJs!.tantei. QUe _PRSSa_-
Dgir CO' 1 rapiàrl.

'e a defesa opositor:;.

dem:lo esta. sltuaçãd. o

pre'sidente do CRD entroll
cm contacto com o {}OVél'
nadar Celso Ramos, PrO
curando levar ao sI. u eQ.
nheclmentd a aflltha si
tuação, O 'Oovemailor do
Estado pr"tament.e aten
deu o a_pê1o daquele djrl
.ente, !lU Jrlzn"ndo o

aluguel ill1�dhto 'de uma.

ExibinclO-se quinta-feira
ehl BuenoS Aires, frente ao
llder do CampeonatG Ar_

g:!ntino o Raclng, a equipe
do santos F. C. Coi'heu eX
pressivo triunfo ao abater
seu adversáriO ol"' 4x2, pe
ral1t.e um rlúbllcç de 42

que rendeu

Podemos informft!"" aos

desp.ortlstas r-ue nlém de
Carros Schultlz,:l. LANC
Inscreveu também p •• rn n

provi de domtntra pe.s
uuanha, o nome dl� Odlun
do Mertcns, c\):r,�cior aJ:il�
da d�sconhecirl, ,!o pú'
blico C,;rianopo.i ;·l'lt;. '.' ,";

que di'!em POSS'lil; exCf·

l!"'1ltes 'l;..<i'�art_,..s.
Conforme tivemos a

oportunidade de registrar,
ti. cidade de JOlnvllle, eS.
tal'á presente aos II Jo

gos Aber:os. Entre as

nlOd�l1,j.adefl
.

em aue a

"J ..I;tLllcllest.or" se inScre
veu, çitamos Q cielismo.
Entre Os uedalistas da
equipe jcillVilIellSe o nome
de Carlos Schultz, Conhe
cido do público ilhéu, pois
venreu C")'l11 destanue a I
VOLTA AO MORRÕ. Col11-

peti(;ão organizada pela
"Malar e Melhor" equipe
de esportes do'" territór!o
catarinel1se. Será'um dos
atlélas mais cotadoS II
triunfar Ilest.'l. prova que
será realizada na manHã
de demingo.

LARGADA DEFRONTE AO
BANMf;RCIO

A competição de Ciclis
m.o marcada para a ma

nhã de domingo, detifro
<los II Jogos &bertos de
Sa'lta catarina, ser rea
lizada com qualquer, tem
po. Nêsse sentido o re

portel' esteve em cOnVerS"a
com Os membros da reo,

Santos, ü1mão do ex

peão Samu21 Sante
Ruben!! Santos, vai b:!.
bisar os grandes feito
seUs irmãos. SauI, em

não esteja preparado
a grande competlc o,
tará, Participando e

guma Credencial par
ver a prova. Qualld

Hereílio Luz lem
�ovo ,presidente
,Em pleito recentemente

realizado entre aSSOciados
do Hereili.o LtJIt;, de Tuba

rão, foi eleito para diri
gir os des:inos do clube o

S1". Asdrubl.ll Mlndes, an

tigo atleta do Orê:nlo
alvl-rubro. Ao .sr. Asdrubal
I':1endes os cumprimentos

��:�����a�:��l����:::v� blleo.

frente dos desthlos da,_---
efluipe do "Leão do Sul". ,sÃO BENTO

'tmA INSCRI

apro�i'madam[>nte li quan
Ma de Dez "Milhões de cru.

zelros. O p. 'lmeiro tempo
já. acusava vitória do es� Ila.
quadr5:O Saotista por .3x:2 • .,.�
Marcnram ('3 tentos pela Portanto, o
ordt'lIl, SOSa Para oRá-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Iísrno, que são entre

outras: licenÇA-premio, a

posentadorla,�.1icença pa

ra tratamento de saúde,
eml>restlrntls em consig
nação, aumentos trlenal.s
no caso especifico de pro'

fessares, etc,

Medida de grande alcance social e humano, tendente
a alcançar grande repercussão pelos beneficios que com

porta e por suas Implteaçôes, é a que/acaba de ser toma
da pelo Oovernaáor Celso Ramos, com a qual resolve ête
um problema que vinha. se arrastando.

Cerca de seis mU proreesõree diaristas foram benefi
ciados com o decreto n. 515, de 29/9/961, conseguIndo afl·
nal urna situação de direito. Estes abnegados servidores
públicos, que colaboram com o Govêrno num setôr- tão
Importante da administração, qual seja o do ensino, não
tinham, até então, uma sttueoãc jurídica definida, lutan
do com sérios problemas e vivendo em constantessobres,
sa �-:\, o que vinha, Incluslve, se renettr no próprio traba
"10 oue executavam.

efeUvldade na cargo, isto

é, para todos os diaristas

Que atingirem 10 encs- Os

qUe já contem la anos,

podem ser considerados
efetivos, adquirindo, auto

metematícamente. direito
às prerrogativas do funcío-

cem asSinado na Pasta
de Educação e Cultura,
dispõe sôbre o enquadra
mento de professores dia
nstas como mensallstas,
fixando Tabelas Numerlcas
de Mensalistas da SEC, e'
dando, ao mesmo tempo,
outras providencias ten :

dentes a regularizar, de
vez, a síjuaçâo -dêstes ser.

vicores, Que Passarão as-e
sim a gozar' doS -direitos
consubstanciados nos §§
1.0 e 2.0 do ért; '48, da Lei
n.c 2172, de 23 de novem
bro de 1959.

.

Com a ,medida adotada
pejo Governador Celso
Ramos náo só uma velha. si
tuação de Int.ranqutlidade
para acuêres servidores- é

reParada, dando-se lhes
um'} definição dentro dos
qU2dros do funcionalismo
estadual, como teI"à resuí
teces benéncos na pró

�:�. atividade\ que cxer '

O cl..ecreto c!{) Chefe do
ExecuA-vo Cajannensa, re'

mensal de salário, en

quant-o oue, na situação
ente-ror, não :possu1arn
-direl�o algum, passando
assim a conquista- de to'
dos os direitoS comuns 8.'(1

,funcionalismo, preorroga
:tJ.va. esta decorrente ila

veio ao encontro das
vindicações de numer

clas�e de servidores.

o �OVERNO (,ELSO RAMOS
E A POLICIA MILITAR

ncontecendo nos edifícios

das escolas e da tropa, se

d.acos em Trindade, onde

furam melhoradas as di

versas instalações, Inclusi

ve de luz, proporcionando
se, dessa maneira, maior

confôr1o aos Que ali estão

nquartelados, entre os Quais
otunce-cce C,F.O. e C.F.G ..

Todavia, nêo é só. O Sr.
. Governador, com o seu in

confundível espírito de

compreensão, vem de dotar

a Corporação, de varias

veiculas destinados ao

transporte de pessoal, in

clusive com ambulância
moderna.

vemador, atendendo �

cestões do CeI. Lara Rlb
errou a Escola do Educa,
Física, o Curso de Radio
!egrafia e deu nova rec

cão a diversos artigos
Regulamento do C.F.O ..

O Serviço de Radio con

racecôes foi regulament
(.. receberã nova e rúoc
na Estação Central cor

potência de 'iOO KW .

No que ccneerne ao co

Iôrto das praças, rorr
fornecidos os seguintes'
tágos emetenms: 200 lei
combletos, isto é, cam

novas, colchões, truvess

ros. lençóis, fronhas, coo
tores e acolchoados.
Em outros setõres de :

vidades cuidam-se do
.

paro técnico do peSSOIl
ainda neste mês, dois (

dais seguirão para o
.

Minas e Sâo Paulo, ond
especializarão em pol
florestal.

Outra providência im
tente foi a localização
2.0 B.P.M. em Chapecô,
como de Companhias
RIO do Sul e pôrtc UI,

procurando-se, dessa.
neira, atender justos fi!
mos de pollclamento n

encrente em zonas

desfrutam de extraordi
rio desenvolvimento.

De posse de Importante relatório apresentado pela
atual Comandante Geral. CeI. Antônio de Lara Ribas, o

Governador Celso Ramos, deciàiu restaurar ai Policia Mi

lttar, na maís ampla extensão da palavra, pare reinte

grá-la dentro dos prlncipios salutares de respeIto e aca

tamento à nobre missão Que lhe foi confiada pelo Estado,
ou seja de assegurar a ordem pública no terrttérto catarl
nense, cumprindo e fazendo curnprtr a cons.ltulção, as

iels e os regulamentos em vigór.
Como providencias urgentes, S. Exa. determInou a

t ecuperacãc de todos os quartéis e estabelecimentos, de

sorte a assegurar, prínoipalmcnte, às praças que vivem

nas casernas aquele confõrto reclamado pela sua nobre
missão de guardiã da tcanquttldade social.

Joaçaba e Chapecó, sendo

\ O decreto agora as;Jina·
do faz com oue os profes
sores diaristas iPasSem à
cateeorte de extranumerã
rtos mensalistas, modifi'
cando as Tabelas Numa
ricas de MensaUstas da
SEC, de conformidade com
o Que disciplina o presen
te Diplomg Legal dando,
enfim, uma situação defi·
nlda, expedíndu certidões
Individuais a-oS in:eressa
dos, dêste a1'o colel4vo,
enquadrandQ, nas tabelas
em vigor, os salários dos
professores • beneficIadjos
por esta medida.

Assim, foram Iniciadas,
desde logo, várias obras no

Quartel e Q.O. à Praça Ge

túlio Vargas, no Estádio, nos
prédios situados em Trinda

de, onde se acham instala
dos os cursos e outras uni
dades.

que o de canotnhas já se

encontra pronto.
Um aumento de grandes

proporções para ampliar as

íuetalacôês do Q. G., foi

projetado, e, autorizada a

sua construção, foi ela Io
ga iniciada. Essa Impor
tante obra, onde serão lo
calizados os Orgãos do Co

mando, bem como a Jus

tiça Militar, a Promotoria,
Cartórios, Assessorias e sa

las de espera, já está em

vias de conclusão. Essa

amplíaçâo impressiona e

recomenda os seus execu

tores, engenheiros e ope
rários, pelo seu excelente
acabamento, nos seus nove

compartimentos.

Dcntro de poucos dias

serão Iniciadas as obras do

Hospital da corporação,
providência de extraordi
nária importância para a

vida da tropa e de seus

ramntares. A instalação do

hospital é uma velha aspí
ração dos milicianos cata
rlnenses e que se concreti
zara agora, graças ao es

clarecido espírito cristão
00 sr. Governador Celso

Ramos, sempre pronto a

oar um pouco mais de con

fõrto aos que necessitam

ue amparo.
zAlém dessas providên

elas Importantes, o e-. Go-

Cumpre acentuar QUe,
de acôrdo com os §§ 1.0 e

2.0 do art. 48, da Lei n.
2172, Os beneficiados terão
,dlreit-o de contagem de
tempo integiltl de efetivo
exerctcío, bem como niveI

O secrecenc ce lI>U14ca!.iau e ounura, [orn. Martinho oaiecc Jr. apõe também sua

assinatura no documento Que dá uma situação a cêrce de seis mil prcjessores
diaristas. No flagrante, o Governador Celso Ramos, o SEC e o Dr. Nelson Abreu,

Chefe da Casa civu.
Providências foram soltct,

tadas para os reparos indis

pensáveis nos quartéis de

Canolnhas, Curitibanos,

o ESTADO 1\a HOla doMutirão
DO EDITORIAL DE "O complementares ac Ato

Adicional. Este diploma
,f$ nascer o regime do Ga
binete e são inadiáveis as

,providencias que permí
tam ao nascrturo sobrevi.
ver. Em caso contrário o

Pais teria sida ludibriado,
teria havido uma farsa e

a d'écepção }XIpular nos a

tiraria li crise ainda piol'
do "ue :l última, -da qual
IlOS livramos a duras pe--
llas.

.

o "ALS AJn'ICI) DIAJUO Dr: SlIUA CATARINA e impasses, dando tempo
ao tempo, atê que desapa-

�i��� 8u:á!I!�c:];:!d��;t:-
mente a formação dos ho
mens públicos brasileiros e

GLOBO", O E27 DO COR·

RENTE, SOB O TITULO
ACIMA ,DESTACAMOS OS
SEGUINTES TO'PICOS:Celso - �mnem cônscio

�e seus �everes
piz se, em Mlnns, cuan

-do toda a população se

junta para reallzrrrr uma

tarela de lnterêsse da co.

letividade - abrir uma eg..

tradu, reerguer uma pau

te, IlpresSar uma çolhelta.
_ Que ESTA' NA HORA
DO MUTIRÃO.

Por outro lado, jé foram
concluldas, as seguintes re

cuperações: instalações ane

xas ao Rancho Geral das
Praças, com pintura geral;
mudança de tõdas as ins
talações sanitárias do Con
junto Musical e da Cia. Es
pecial, em cujas dependên
CIaS foram colocados pisos
tie São Caetano e CHuvei
ros novos. Tambêm, e com

pmprêgo de material de

primeira ordem, foram
concluídas as substitui
ções das instalações de ba
llheiros e sanitarias da Bl
bliotéca "Osmar Silva" e

ao Corpo de BombeIros. E
novas instalaçôes destina
das à higiene dos seus fre

quen:�adores, foram insta
ladas no Rancho dos se-

o Cunclonamen to das íns -

Utulções.
( Loteria do Estado de Santa Catarin,Não se deixe de notar

A oposição Que agora entra a atacar o Governador
Celso Ramos pelos atos que, ao contrário, deveria louvar,
- poJ,s são atos de reparação dos desmandos testamentá-

que a fôrça, a autoridade,
o poder de ação do Gabi·

nete dependem, exatamen ..

te, do apOio quc lhe fôr
dado pclo Parlamento
Cprestillianci.o-(] e forne
cendo lhe ólS leis qUe ne ..

cessita), Delas Fôrças Ar·

madas (não criandtl ca

ISOS), pela..� oIfanizações
partidárias (desistindo de
exlgénclas absurdas, SO""

bretudo no Q.ue conccrne
ao provimento dos cargos
pÚbliCOS), pela própria
oplnlãtl públlca - sem a

.qual Govêrno algum
,fjnnaná.

Florianôpolis, 29 de Setembro de 1961
6408 - CrS 500.000,00 _ li'lorianôpolis
609(} - CrS 50.000,00 - Herval D'Oeste
2773 - Cr$ 30,000,00 - Herval O'Oeste
2158 - Cr$ 20.000,00 - Tubarão
4072 _' Cl'� lo.uob,oo - .l"lorlanopOlls

rios do govêrno passado - Quer lançar a culoa dos exces
sos de despêsas com o funcionalismo' ao at�al Chefe do
F.�ecutlvo. Daí, as criticas feitas contra o novo governan
te por mo�lvo da abertura. de (;rêditos suplementares.

Ja acentuamos Que as nomeações novas, excetuadas
as de renovação dos quadros de Juízes de Paz, obedecendo
a IndIcaçces dos Juizes de Direito, e as decorrentes de
g,posentadorias, têm sido feItas, na sua quase totalidade,
em beneficio dos mesmos elementos que, por fôrça da

Irecomposição dos quadros do ->lessoal - tumultuados nos

últimos mêses da administração passada - tiveram de
ser exonerados ou dlsyensados de cargos e funçôes para
c.s Quais haviam sido nomf'ados e Que legalmente não exis
tianl. Assim foi que as 1.097 nomeações computadas agora
não foram novas, na sua absoluta quantidade. mas slm
p:esm.ente reproduzidas, sem discriminações p)litlco-par
�ldárlas, pn:a que modestos ,:heí\s de família não ficas
:,cn. '!):ivados dGS recursos de manutenção da prole depoü
de .ereni. sido vitimas da Insinceridade dos seus pseudo
protetores, que não deveriam ignorar a inconsistência dos
seu;: atos por falta dd 8p6io orçamentário.

A verdade, portanto, é Que f' Governádor Celso Ramos
não merece senão :,ouvores, 'ai a serenidade, os sel:tlmen
tos humanos e a superioridade com que recompôs a situa
çUJ, reenquadrando-a em têrmos de lei e dando estabili
dade constitucional aos numo:!rosos cargos e funç:>es, de
que recebeu acrescidos espantnsamente os quadros do pes
soal do Estado.

Basta reterir que serviços e repartições, criados ao

apagar das luzes, no afobamento do abandono das posl
ç';es e no Inconfessavel Intuito de deixarem ao Governa·
dor. já então eleito consagradoramente, uma herança de

perplexidades e decepções, lIão dispunham de recursos

ordinárIos no orçamento do currente exercicio, o que
obrigou a nova administração a suspender, tramitona
mente, os pagamentos daquelas despêsas sem base orça
mentária, até Que, realizados 05 indispensáveis es:;udOs e

levantamentos, fõsse pos�ivel ordenar o caos anterior, res_
taurar os fundamentos íegals da administração - e pro
ver dos crédlt.os necessários o Tesouro, a fim de atualizar
as obrigaçêes do Govêrno e restabe.ecer o cQuil!brio fI-

Ao Ill',utlrão deVem a.de
rir, de corpo e alma, all
Fôrças Militares. Esque
çam elas Os choques ante
t;iores, olvidem as recen

tes ê as antigas quere1<ls
e funcionem, exclusiva
mente, para o cumprimen·
to de seu 'dever consti<;u
cional de manu�ençao da
ordem e da segurança
nacional.

Parece n'Os que o .ilustre
"Prerr.ler" Tancredo Ne

ves deveria reeditar essa
e>.1pressão de sua tcrra
mon'.anhosa e convocar o

PO-vo inteiro para a obra
de rec.onstl'uir o Brasil, 1\

começar pelas suas insti
tuições. Haverá missão de
tanto Interêsse geral?

EXTRAÇÕES DO MÉS DE OUTUBRO DE 1961
DIA 6 Cr$ 800.000,00
DIA 13 Cr$ 800.000,00
DIA 20 CrS 500.000,00
DIA 27 Cr$ 500.000,00

Seu chamado se dirigi
ria, iniCialmente, ao Par'
lamento, prinCipal respon
sável pelp sIstema de G()"
Verno adotado 'no princi
pi\) -do mês. Engajando se
0'0 mutirão OS -depUtados
e senadores deveriam, pri
meiramente, -da.r iDlostl'as
de Que Percebem Que .a

situação mudou e de Que
sabem ser agora muito
maior de que antes a res

ponsabilidade do Legis
lativo,

Enquanto Circularem ru
mores de efervescências
turbulânclas, intranquiU:
dade e senllmentos seme

lhantes, nesta ou naquela
corporação, o poVo senti]·
se á ameaçad-o, as institui·.
çóes não, se fortalecerão
c o Govêrno perderá um

A situação naciOnal é
mUito séria. A intlao;ão
continUa desenfreada. Re
formns Impos'ergávels de
aa.flw!l'l a capacidade po
lítica de nossos homens
públicos. Agitadores' ver
melhos. In!Htra<los nos

nhores oficiais.

Atualmente, estão em

obras tôdas as Instalações
destinadas aos senhores of!
nals de serviço, dispondo
de acomodações de E. M.,
(nde os intcressados pode
láo recebet: visitas de seus

Exmos. Srs. Deputados Sebastiüo Neves e Ferna:l
do Vlégas.

Vossas Excelê.ncias quando cram deputado
DO GOV:€RNO eram muito menos amigos do funcl
nallsmo do que agora Quando se acham NA OP'

SrçAO.
NILO TEMPORE, como diz meu filho sacrlstiJ.

-:--Vossas Excelências não usavam do prestígiO de rf

presentantes DA MAIORrA situacionista para n

favorecer. IQuando digo NÓS ou NOS, quero diz.
OS BARNABÉS).

Vossas Excelências estão lembrados do caso d'
professoras? C�mo votaram? Como falaram?

, Se não sabem ou' têm vergonha de consultar
consciências, consultem 05 anais da Assembléia.

Agora, na OPOSIÇAO E NA MINORIA, com'

, ólhos, na eleição do ano que vem, Vossas Excelên/
passaram de "amigos da onça" a "mamãe Dolor
dos barllabés. E não param mais de projetinhos
neflcladol'es c discursinhos elogiosos em defesa "1:'

SA CLASSE HUMILDE, SOFREDORA E SACRIF'

tempo precioso, que deve' mais diversos' setôl'es, a
ria ser inteil'a,mente -dedi tuam incessantemente em
cada ao bem do País. favor da subversão e da

desordem. E', realmente,
Não POderão ficar au- indispensável um esforço

sentes, tambêm, do esf-or� geral, um ésfõl'ço nacio.
Ço comum, os governado nal, para superar a som'
res es�aduais, Temos a brla conjuntura. E' a ho
impressão <ie Q_ue alguns, ra d-o mutirão rQue nin
deles ainda olham com Juem de.satenda· ao ch&-
suspicacla o sistema Par mado!

�

lamentar e aprecíam c"'m

muita reserva Os primeiros
passos do Gabinete, Esta·
mos Certos de que quando
este ccmeçar a ajudar Os
chefes dos executivos es
taduais em seus planoS
estaduais em seus planos
administrativos, sem a
menor discriminaçâo (Que
seria InaceItável em qual
Çluer ocasião e multo me
nos agora, quando todos
os governadores t� ele'
men :os de seus partIdos
no Gabinete), essa aparen�
te malquerença desapal'e ..

cera.

familiares.

Na parte externa e no

Estadio dos Quartéis do
centro da cidade, foram
��xecutadas diversas obras,
tais como: substituição de
todo o madeiramento des·
tmado a suportar as télas
de arame do campo de tê
nis, assim como foi restau
rado o PavIlhão "CeL Ré
ps", Que se encontrava em

ruínas.

Os muros limítrofes es

tão sendo �onstr\lidos uns e

reparados outros.
O museu de armas ja fot

r<'constituido, em parte,
pois, muitas peças não fo
Iam encon tradas. A este
l-espeito estão sendo rea

lizadas sindicâncias.
A ampliação do Estádio

"ai se processando dent.ro
oas possibilidades em re

cursos financeiros, mate-
!'jais e de pessoaL ....

Em prazo mínimo será
iniciada a construção do
pôrtico que preencherá uma

lacuna do antigo Estadia
âa Policia Militar, que há
-alais de 30 anos vem pres
tando serviços à mocidade
catarinense!
No Q. G. e nas suas de_

pendências foram moder
nizadas, permitindo maioi'
r.apacidade, rodas as insta
lações de agua, o mesmo

Pois anteriormente, no

presidencIalismo, � Jtepú
blka 'possuia três podê
reg independentes e har
mônicos. Ar;ora, nM. O

PoCter Executivo já não ê

independente do Legisla
tivo, aO con'rário, dele de
pende. O Gabinete é uma

-delegação das Câmaras.
com representantes de
quase tOdos os :partidos,
os ministros, que recebe'
ram votos de confiança
do Parlamento.

NO TA
Publlcamos recentemen

te Que o Dr. Pierre VAS
SAL era "representante da

França junto a UNESCO"
A !'eldldade é que, o secre

tárlo geníl do CENTRO
FRANCO BRASILEIRO de
ARQUEOLOGIA é repre
sentante do :MUSEU DO
HOMEM AMERICANO 'Jun
to a França e UNESCO.

nanceiro do E�ta(lo,
A elevação com que o Governador Celso Ramos ve;n

executando êsse Impositivo da bôa ordem adminIstrativa
é que tem provocado o desespêro dos que desejaram vê-lo

embaraçado, ante a surprêsa do cavalo de Trôia que lhe

inlping'lram ... Não somente (·stão rigorosamente em dia
os funcionárIos estaduais - Inclusive aquêles que ser_

viram de instrumento de perturbação a serviço do grupo
hoje oposiclOllista - mas tambem pOde o G-ovêrno do Es

tado realizar o seu gigantesco plano de trabalhos que

movimentando todos os setõ!'es da vida C'atarinense e

abrangendo todo o terrii:órlo f'stadual, irá em breve ao

e:::::ontro das melhores aspirações, e da expectativa de tô

das a� "�asses prOdutoras e do povo em gerai.
A campanha movida desa!'razoadamente pelo grupo

oposicionista atravês do rádio f- da imprensa não conse

guh'á Impedir que Santa Catarina alcance, neste qllinquê
nlo, um esplendor a que há muiro faz jús pela Inteligência
de sua gente, pelo labor de seus núcleos de população e

pela capacidade de emprendimento de tôdas as suas fôr

ças econõmicas. Os e�pirltos lúcid�s, que não se deixem

transviar nas sombras do ôdlo e da vingança, mas que
amam suficientemente a sua terra para de�e.iar-lhe o

grande destino para o Qual caminha agora, estarão com o

Governador Celso Ramos, que não lhes Indagara da pro
cE'dencla partidária, dos credo:; po'íticos, da cmnada so

:1� lM'1 estt:mhl'é.�PU! !t �Op'pf'
',:c{w a!lIil;lusa nu [t�tJ 1auo iO,; mten:s�es dcl comunida

';]üninCJb(

DA".

VOSSRS Excclências sabem Que isso tudo é (

gogia barata, porque sabem que tais medidat
J portaQto despci'os, não podem ser de inicintlv:

Assembleia,
Vossas ExcelênCias, quando e!'3.m poderoso

maioria governista, enchiam as bochechas c

art. 38 da Constituição!
E agora? Esse artigo desaparece.a? Foi l'evo
Vossas Excelências sabem que os projetint

Vossas Excelências valem tanto quanto' um 1_
riscado.

O fato de Vossas Excelências saberem dis
tem ImPort.ii.ncla. O que tem inlportância é que'

Obarnabés) sabemos disso!
A ciasse não se comove nem chora com a

de Vossas Excelências por ela.

O que os barnabés têm a dizer a Vossas E

clas ê multo pouco: Vossas Excelências, cal.!!

interesses a descoberto, estão perdendo tempo e

enchendo! )

BARNABÉ VERISSIMO DA SILVA

Logo, se o' Ga.binete
fracassa, a culpa Cabe ao

Parlamento, Q.Ue ou tera
confiado em Q.uem não
merecia. ou não deu ao Go
vêrno os meios necessá.
rios à obtenção do êxfto.

Instalação do

Município de

Guaracíaba

Urge, portanto, Que de-
. pu�ados e senadores se

cOCIlpenetrem do novo es

tadtl de coisas e procedam
Conforme exigem as autaiS
circunstãl]clas,. Não cabem
mais <IS atuaçõeS pel'sona'
listicas, ai! pequeninas
questões regionaiS 1 loc�is,
a disputa desenfreada �e
cargos e posições para
atender às nocivas rivali
<lades partidárias. O Go
ve-l'IlO ê OU não é de coa

IIzão?

A opiniâo pública, se
guindo o eXemplo -dos re'
presentantes do povo na
Parlamento, necessita con
·ceder um credito de con
fiança ao Govêrno que se
inicia.. Instalado em mo

mento de graves perigos e

sendo o primeiro de um

sistema novo, Q_ue tem de
ser alus�ao átrl'l.vés das
leis complementares, aci

:�t�'�!ea:�as�'e�i!ae,P�ÔP�!�
Cerlo ponto natural Que
e prpCecfa com .·u(lvld. 0/ �

de, contemporizando para
eVitar, de .saída', choques

o Governador CelsO
RamOs assinou ato na

Pasta da. Justiça flXUlldo
a da.tu de 1. ue outubro � _

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


