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SonibriasGreve Perspectivas
chefes de serviço e salário
prntlsslonnl de crs .....
14.500,00 para o pessoal da
Portaria f.' crs 17.000,00
para escriturário ou nu

mente Illün!mo de erS ..

�à���'()�r��i;�I���fe��r�s�=
tarto. I

A cnmnD.nha regional
encontra-Se em fase adian
tada de..vcndo 05 Sindicatos
de Blu.-!enau, ltajal, La
guna, 'rucareo e .rceçaba,
!"caljlMlrem assembleíns na

•

noite de hoje a flm dê de
cidirem sõcro as áiretrlzes
a serem tomadas no Es
tado.
Conforme já fel noti-

ciado anteríormen+a a

classe floria':l0polHana, em,
reunião reetíaaoa dia 18

dos Bancários:
te�taC:rr�lteCO�l���;;��PO����----_"- -=--�i#''-=c----

patronal, e reivindicar nova
tabela de 50% de reaju;;
tamento salarial. r:r:mim'
de Cr.S 7.000,00, CrS

200,00 por ano de servi
ço. salário família de CrS

500,00 e comtssêc de crs
4.000.00 nara os chefeS .te
serviÇo estabelecend-, os -:
veis c4> CrS 14.000.00 e CrS
17.500,00 para os Quadros
das Porcaria e x-crttura
rio, respectivamenté.·
Para' a noite de hoje es

tã convocadg nova a,,>,pm

bléla a fim de decidir
;<,uais as diretrizes a

.

�"'-

z: intt��:i��'la rTIOa c��;J
nha salariaL Todos ao f::.i'1
dicate pois de nossa uni
dade dependerá o sucesso

p)·ptendido.
Florianópolis SC, 20 de

Outubro de 1961"

RIO - A greve geral deflagrado pelos bancá.
rios continuo olostrcndo-se cada vez mais e os ban
queiros estão descrentes de uma solução poro o sé
rio impasse, com perspectivas sombrias poro o pois.
Ontem" foram efetuados vários assembléiam gerai-s,
cujas resultados Somente hoje serão apresentados
00 Tribunal do Trabalho.

FPOLIS. - Nesta capital entraram em greve
os bancários da Banco do Brasil, solidários com seus

colegas do Rio. Os outros estabelecimentos credití
cios apresentaram proposto e aguardam uma res

posta até segunda-feira próxima, e, coso não ve

nham ser atendidos as suas reivindica§ões, entrarõo
tombém em greve,

O Comando do Movimento grevista nesta ca

pital distribuiu ontem â imprensa a seguinte comu

nicado:

Florianópolis informam
aos bnncârios catarinens�s
que rcvesjtu-se de picno
êxito a Ca:r:nanha iniciada
e -jue aguardam, confian
tes, '0 desfêcho Iâvorável.
da mesma para pccerem
voltar ao trabalho.

-

Informam, outrossim,
que as últimas noticias re
cebidas do Rio de Jan(.�I'O
dão canta que será efetua
da assembléia geral da
classe guanabarina para
p'lreciação da proposta me
diadora, apresentada pelo
T"bunal Regional de Tra
balho e Que se encontra
elaborada nas seguinte!'
bases 40% de aumento
geral _ Cr.� 1.000,00

-

por
quinquénio - Comissão mi
nima de ors 3.000,00 para

Faltar com nossa soli
dariedade' concr.e�a e ncs

se decIdida tomada e po
sição, seria renunctar a

luta, atitude que llão se

compadece com fi cons

ciência de clas�e Que (e
mas e com a certegn au
justiça do oue relvln�ca
mos.
l"lorhlllópclis (SC), 20 de

outub)'O, de 1961.
Cõmal1do Do Movimenlo".
\'t Sindicato e Federaeac

dos Empregados em EsjJt
bctecímentos Bl\nc� no

Estado de Santa Catllril1l1,
dis�ribulu o comu'i'lZ"cBOo
n. 6, cuja integra é a se

guinte:
x x x

"Os ampregaooa do Ban-.
Co ao Brasil S/A, em lolo
r ínnôpcüs, declaram, In
formam e esclarecem, que
seus colegas do Banco do
�sil e demais Bancos no

Estado da GUlLnabra e ou-

"As diretorlns do gfndt
cato e Federação dos zm
pregados em estabelec!
meutos bancários. no Ea- ----------------

tuõo de San�a Catarina c

Comando Geral l10 Mo
vimento Grevista eclodídn
na madrugada de tid'je cm

tt:: �e�!roesn::n����s' ���.
greve por reívindscacões
que se identificam Intel
ramenre com as aspiraçõei;
da cla�se e dos empree:a
dos do Banco do Brasil em
todo o pais.

CRIADO O N.P.O.R.
Criado em Florianópolis 11'\1 Núcleo de

Oficiais da Reserva (NPOR),
O Ministro da Guerra atendendo antiga

pretensão da gente catarinense e, cm parti
cular, recente solicitacão do Sr. Governador
do Estado, acaba Ide mandar criar, aneXo ao

14.0 BC, um NPOR que formará oficiais pa
ra Reserva da lArma de Infantaria do Exér
cito Brasileiro.

Com a criacâo deste Núcleo terão os Es
tudantes Cat�inenses possibilidades de,
cumprindo seu dever militar, ingressar no

quadro de oficiais do Exército' como já ocor-

re em outras capitais do país.

51 Km em

10 anosUnidos continuarão
nucleares

Estados Os ocvõrncs udeni
....
:ts

bateram WL!,)S o.� reccrces

de negação ai!l.ministra
Uva. D� -etõr r-. n,,,,,�:,).
F"'l JI) 'I."os. nerfi;-en!),l
um total de apenas 51 km
C.o! !);j,VilUt'_l(:lÇãc.
cesntc d energia eretri

ce, foi o r-ue se viu; as

�:·r��úc�����;U;�!� �"C��;:
teu em SU�I campanha r'c
1950 -tê Leie não f, ,1a1
encontra-tas
Pnra o úçouado comen

tafisla do Lera sobre "' ........
Quanto w,!e istov..

provas
�AÇóES UNIDAS, 20 Referlusse, depois a de

'(AP) _ Os Estados Uni- cisão de Kruschev de não
dos declararalT' que nã,) chegar sem trunsíçao a

voltarão a cair na "arma- SUl! eauncínda metal,e de
düne'' de uma suspensãO uma arma de 100 Mega-
das -provus de armas nu- tons. (! comentou: "Como
oleares sem inspeçao, po- todos sabem, não tem pro
rém, aO .

mesmo tempo,
afirmaram que se poderia _

assinar no prazo de 30

dias, se [I URSS o aceitar,
um tl'atndo á prova de via
tacões cue nroiba tais ·e·�-

;pl�sões,-
-

Essa dec1ul'ação foi reíta
pelo delegaLio-chefe dos
Estados Unidos, Adiai E.

etevenson, ao mlcíur- o

debate nu comis:;ão poliU
-ctt -da Ag;st!1nbiela GemJ
sôere as explosões nuclea
res eXpel"ime111ei,."
Declarou oue Os Estados

Ul1idos se reservam o tli

reito, ·'001' sua nróPria
proteção". de efeto.;lr pro
vas nucleares na aunosCe
ra, em virtude das dUas
dezenas de c):plosõcs :It
rnosfêricas efe'ua(llls, pela
URSS nas ultimas sema
nas.

Stevenson recordou que
a URSS destruiu tl'êt' anO"
-de nf.'�ociaçoes em Gene
bra sobre- um Pacto de
proiblçao das P r o v 11 ,.;

nucleare", aO renunclar
a...s a('ôrdos que já haviam
sido tômados.
Prosseguiu dizendo que

-então o mundo intého
'Perguntava q,ual el·ri. o sig
ficado da atuação sovlê
r!:ica nessa conferencia de
Genebra, ':r_as

"
... hoje,

-colllt,reendemos "brulni
simpliCidade do raclocil�io
a que obedece I' rcverllao
da atitude soviétiCa".
Em lleguj(ia, Steven,:oll

explicou {<ue () delegado
sovlêtico em Genebra, S(!
rn,yon ]t. Tsarapkin, rle
senvolvill uma Tctal'daba.
enquanto Os cientistas rus-
sos preparavam planos' se-
cretos para reiniciar 1IS

provas nucleares na at
mosfera.

"Çósi�o militar nleum tais
arnt,as gigantesca;' ".

anos, os Estados umco ,

pOdiulll ter fabricado es�as

armas. Forêm, não nos �.l
teressa Inttmionr ou cfe�
tuar explosões rr aicres."

O Presidente Kennedy conferenciou na Casa Bran
ca com o Mtnístrc das Reiações Exteriores ca lJii::.l:i,
SI'. Andrel Gromiko. antes do regresso deste à Europa.
Durante a entrevista. o Presidente dos Estados Unidos
voltou a reafirmar a ceorsêo do mundo livre de prote
ger o setor ocidental de Berlim contra as ameacas so-

vteíces. Na foto, um flagrante do encontro
.

Decreto Federal cria Secretaria de
...-:f'!'

PAZ SERA' VITORIOSA OUANOO O
'CAPITALISMO D_ESAPARECER
MOSCOU, 20 (F.P.) - o primeiro-ministro Ni.

kita Kruschev anunciou diante -do XX!! Congres�o
do .Partid? .Comunista do U8.SS( que o terror otÓmi·
co Impedira a guerra no mundo. Kruschev pronun.
ciau o s'�u segundo e ultimo discurso no congresso,
que durou mais de seis horas. Declarou o líder co
munista internacional que o paz será definitivamen'.
te vitorioso no mundo quando o capitalismo tiver si.
do liquidado, mos que enquanto isso o URSS conti-

'n:��:ire�p:r:��ç�:t:�od:���o�r:o�iP����i��� �:r��.
tímidor o mundo capitalista.

POLIOMIELITE: 10 casos em Luiz Alves
A incidência da poliomielite na municipio de

Luiz: Alves, neste Estado, segundo pudemos apurar
junta 00 Secretário do Saúde é gronde e já fez 10
vítimas, felizmente não se registrando nenhum coso

foto I,
A Secretario da Saúde providenciou imediata·

mente o envio de 300 dozes de vacinas SALK o fim
de debelar o mal, antes que yenha a f01er novas

ORA�ÃO'
Orar ê kmvar. O ele

mento principal da Ora
ção ê o louvor -de Deus. O
leuvor é (.'. forma maIs
amável dó alllOl'.
Com o louvor Jesu" ini

ciou aos seus disclpulo",;
"Santificado seja o Vosso
Ncme'·.

Caro Casal, nao e temn3
de f�z.er uma parada e ::ne+
ditar em verdade" COmo (o

acima?
Faca uma "orãcão" in,,

crevendo_se no re'iro que.
serã reaUzatlo nos dias 1
e 2 de 110Ve1nbro no Morro
ias Pedras, Que serã Pl'<;l
... do pelo Re"do. Pe, Quin
la Davi Ba'I(/es�ar c plane
jado especialmente par:.l
casUlS,

.

Maiores informalloes po_
derão Ser obtidas na Ca
tedral, Casa Paroquial ciJ
E,;!'reito uu pelo telMo,le
2927.

.

de CrJcluma, e refel'cnte ao
concurso de Guardas Sa
nitários; anulado pelo Go
vernador Celso Ramos, o

Egrêglo Tribunal de Justi
ça. denegou a segurança
requerida, confirmando as-

.l\IANTmo ATO QUE .'\�U
,,OU CONCURSOS DJ';
GUARDAS SANITÁRIOS

.Na meôma sessão, apre
ciando o mandado nP 349, Jota Gonçalves: Clama contra corte

criminoso de pinheiros - Providên
cias urgentes das autoridades com

petentes

vitimas,

Constituida comissão interministerial para
conter alta do custo de vidaEnsino gratúito

para mais crian
ças

NovO convenio, vem de
firmar o Govêrno do E,,
tado, desta vez com o rur

So NOl'tl1'l1 Re�ionll.l Pur
tirulal' '·Sal!rad{) Corac;;",
de Jesus", r.a cidude de

Roeio. o acõrdo. ('ue terá
vigênCia pelo pruzo de 1

ano, beneficiará com en�

sino �ratuito <> 20 aiunos,
nas diversas séries, (le pre
ferencia os filhos de pais
menos favorecidos econo
mIcamente,
A maior amplitude do

ensino gratuitO \�m San�a
Catarh1U é meta do atual
Goyêl'no. Comnrovulr'-ua
intimera� providências e r,S
vários Convênios assinaãóll
;Pelo estado, do,;· QUai� �
que notlciamos hoje li�4)'.�
dos mais e::'!:len:,>os e im
portantes, mas vale como

r_egistro -de como pensa "c

���l ��d.���!�a�? f�
tar os índice� ue esCOlal'i
"'ação.

O (\e1,""-\.I,udo JOta Gon- de. os telegramas abuixlI .

çalves, na ses1;ão de onlem enuerccados ao Ministro
i1a AS>'embléia Legislativa, da Indústria e aO Prc"i
verbel'oU contra o fato que dente do 1nHti�\lto Nacio-
vem afetando gl'avemen e nal do Pinho: ,

a nossa l'e�el'VH de "pi. A:�selllbléia Lrni�lfi,ivfl.
����'��, C�lllin�I����l�\l��� ��):�t�l l'e����I��a, a�l:;:��
de ll�inheÍl'otes de quail'o proposicão autol'Í;t deplI
poleganas. eSPecialmente tUelo Jota GonC,lh'f's, ':1''1-
lh'� zonns re Canoillh·lS. tido nnelnr VOl'�ência �"ia
Tre" B:li"rns c Pôrj" UnHío. dt>tenllinl'dn abertllTa In
Ar\innloll ('lue somente na querj'o a fiT [lpnr:lr r"�_

e ..tação el,� C�nolnhas ro- pon<:ávei .. criminoso corte
l'a'm ('lllbarcll1!O� 56 va<!õ('� )'i""heirotf'� tle até 4 pole
nU1� total de �rinta mil g:ldas na Zona ,:erraua ;,�_

:'u'vore:;, te E?t��o. prineir."lmpn�"R.eferiu_"e (J !larl>lll1"ll- T'lUmc1llHH Canoinhus, Trc"
tal' à importância neg:'ti,'a Bnrral' e Pórto União. 8';
de"sa devustacào na eco- mente estação l'crroviãria
numla catarinelJse, adhll- d� Canoinhas ja (or""1\
tando oue dentro de dp.� carrel?'ldos 56 va_gôE'<: com
ou ('uiJ,ze 'lIlO" niio tere- :lproxim<!ifamente 1.600 m3
mós mais eSsa fonte rle ri- de um to�al (lI! 30.000 ni_
queza em no�sa<: re�ervas. llheirinhos encomendados.

TELEGRAMAS 'AS CdminOs:l devaSlfl.Cão aC8-
AUTORIDADES bará pinheiros de Santa

Apar:endo por elementos Catarina sUa m;lÍor {nn,'e
das varia:-l bancadaH, que de economia. Pinheirote"
�e Kolld!lJO!z>lram com o. e�tão �J)do vendidos oara
b\'ado (le alerta do repre- fábricas de ipapel e cclulo
f>clltante Dessedlstu de se de Sào Paulo. Conlhil
Jojnvillf': o rlenutado Jota Tent", Denlltac!o WI.I!lP!·
OoTl"fI;lw'<i en�l'I""lnh011 fi R"l1 '" _ p,. .... ,1

A.�,t·ln!)l(:'ia 1 l.:t:i�Ji,.J\·�
Salltl,l. Catai'IUa

.'

RIO, 20 (V.A.) - O ministro do F01enda, Sr. dOres.
Walter Moreira Salles, anunciou perante a camissôo 6 _ A!; classes produto-
interministerial constituida poro conter a oito das raS devem· faZer o ImJJo�-
preços, as providências básicos que constituirõo o sÍvel Para manter e baixar
esquema governamental para conseguir a estabili- os prêc::oS; as autoridades --------

zaçõo do custo de vida.
. lançal'ão ampla campanha

Do longa exposição do ministro do Fazendo, g� �����.��:ad�PU��ittáor���
que ocupou o maior parte das três horas e meio Que para Concitar os eonsumi
durou a reunião, e cuja íntegro vai publicado oboi- ores a não comprar além

;� sgl,:!����oa;.t�;Tuin����g��!����ÇÕe��laborar dooes!.:�t�l��nted nec.,v".",ár·1.govê!llo está ligado à COll- com emol'êsas "ÇrivadH,> sr. Vj�;Ui�""Táv:ra, I�::�
te_nçao �os pr�os, porque idoneas na campanha pel" lou, após a reunião. oue110.0 sera pvsglvel conU- aumento das ofertas no :lrlotará �rovidências 'P::>ra

���rusfa���n;::me�aTarr::r�
.

m:r�d�'m ree:ime de prio-
obter o entrosamento dos

ip�ra enfrentar a alta dos ridade e urgênCia. 'O Ban- ���sd:a;�:�lSE�!::� p���
ge�l�So governo. embora ��g;:�z����il e!�����;i��� �!��ag�:é�omm�;i��l������;
g::�o:,ton�Oenqf�:�t��:rr.���; das. �i�POf:tllS a lutar pela ���;r��o g�;������ãOfO�!=
o Que nã� pcdera cumprir, ���Jl�l.a��o ind{��Strl�reç�,s� tes de prOdução ou no mel'

vIs:o não ser apenaS com ulimp-ntaç:'ío, o::>ra ser am- cado consumidor.
.

a flscullzacão sóbre os es- pliada a distrlbuleào de v.e O miinstro da Agr�cul
.'Peculatlores que se resol- !!leres e a quantidade da turno Sr. Armando Montei
vel·â I! crise, cujas razões 'Oferta. ro Filho, ,Usse il,lor !'Utl
são mais com.plexas e li� 5 - Tal ,POlítica nao eli_ vez, que os estOQues agri
,gadas à ,uróuri;l estrutura rã. necessàrlamente, resul- colas serã'o permanente-

e�nõ�lc�1jsePaift;ull�Ul'nr i���of:;s�..���iOll�cE§;��f/l c� -a�:t�;�UiÇ��::���Spo ��;.�
uma aç:.ão afirmativa e colaboração da.':\ classes' :-.umidor. Ate agor'l, 0:4
criadora, pari!." 'lua será produtOl'íl'S c uo� COll::iUllli� mU �aco.s 't: llnoz, I:: 270

..
'.

mil de feijão, jil. fOI'l!lb
distribuidas por êiolse sis
tema.

Pagamento ao

funcionalismo Comissão para
aRurar reSQonsa

bilidades
O 'rp�"urQ r� Ji'�t<>tl..., e,,

t!lri, l'li,.hndfl �;'hnfln o

n"'lfllllento (ln FUnCiOna
lismo Publico EStadual.

A,,�ill1 é nl1e 'la f'X02'

tli"",-." daS 9 à� 11 beras
pd:íI":;O �end(l p.,,,os /Js
furH'jrmário" intarlos no
Palácio (ln G�vi>r"'o. I SP_

t'retaril'ls de Estat'b. Tri
bUnal 41e Jü,;tica Jui.,.p� de
1 a. 2,a. 3'1 (' 4.fI Vl'l",,>,
PI'ocul'l,r1orj" G'lra1 /'I" -�_

t'HJo (M1nlstt'-rln pub!j{'o).
Foru,':)"" do. Cnpil<>)..._ C,"t"�n�
t::-rifl Juridlca. Trlbunnl 'de
CClltt'�, CmltU(lorin Ger<ll
,1') ·E:s:ado. ProCuradoria
Fl��l (lA'" �<it:f<ro, ,'!_'�Ollro
riu F.�tD.d..), As.-.;emblela Le-

gislativa do El:iLa(j{J.
'

o �ecrptãrjn -da ".�'>

da. Sr. Ger;lldo Wet7"I,
v"m tle rlesi!ZI',�r <"'" ,'"''

'I'àldir M"chac1o. In.�p.etor
rI", ('oletori"s: ()�"" 1,1,.,

F ... l�. Fi�{'�l ()� Fazenrl" p

Irineu SchwRbe. auxili"l'

de Fi"c!lliz-'1ção. ppra. l''lb
a 'Presidência' do nrimeil'o.
constituirem a_ Comiss;;<.)
d'e rnquêrito administm!i
\'0 para apurar a l'espotl�fl�
biliclade �e Nel'eu Louren
(!� ;ln S·iI"a. """.,.,t"l..., �'n

eXl.Cl·cicio do Cllrgo r!e (:,.

letul' dI;: J;iOlllsio C�l·qliei.l'U

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



PARDAIS
A'ElIgêniu P. «te Car\"lllho.

Eu quisera saber para onde vão,
Estes pardais que aqui vejo passar.
Voando alto corno um' turbflhâo,
Batendo as usas, todos a piar.

TÔda tardtuhn quando o sol se esconde.

Peln janela de meu quarto vejo
Estes pardais que vão não sei aonde.
Em revoada alegre n'um cortejo.

Como seria bom também ter asas.
Para seguir assim estes' pnrdats,
Voar.. partir para outras. plagus

Sumir n'altura deste ceu cinzento.

Esquecer o mundo, esquecer tudo,
Atê cair exausta sem alento!

Ema i\larqlles

S. Paulo.

PAHHRA
CONVITE

o Instituto Broail-Esrodos Unidos convida seus Mem
bros, Alunos e pessoos interessados, para o Palestra
do Professor ANIBAL NUNES PIRES, Catedrático do
Faculdade de Filosofia da Universidade de Santo Ca-

��rri_:�, S�Ôgb��d��f��r�I,Ad�02���i��0�NhEa��� ��e��i6
.

séde Edifício Zchic - 6.0 Andar
22-10/61

1 DUNL.OP

1 Os pne-:s DU!ILOP orerccem quaüdade e restetênctc.
1 RAINHA DAS BICJCLETAS - R�a Cons. ll.'hfra, 154 I
1--- -------1

OS"ALDO MELO
ATÉ PENSEI QUE FOSSE CENSURl'I.... Foi minha

crôniquctn última. sóorc a necessidade de Florianópo
lis possuir um Pnr(!lle Infantil. A linhas tantas, escre

vera eu: - "0. não ser aos domingos as conhecidas ma

tinadas de cincmas.' as crianças nada mais têm para
se recrearem". O meu amigo compositor suprimiu fi

frase e por sua vez o revisor nem olhou o o!"iginal ..

EM FAVOR DAS MENINAS DO ASILO DE ORFAS So
licitam dl�as (lamas da nossa. Sociedade, que, pelas
colunas dcsta seção, não esqueça de apontar para

dia 9 de novembro prõximo, uma grande festa de cari
dade em bellefício do ASiJo de Or!ãs desta Capital. Go

mo já disse, sempre que se projeta uma festa dessa
natureza, podem contar 00111 a mi11ha, sincera colabo

ração.
E eu jamais me negarei a dar minha modesta

colaboração no setor do jornalismo para encarecei·
essas obras de verdadeiro espírito cristão.

Assim. registro com muita simpatia o aCOl1teci-
menta, apelando para toclo� indistintamente,- afim
.Ae que ajudem n. meritória obra que as.. distintas da
mas promoverão nnquela data.

Um grande bingo já está programado e os premias
estão á. vista- em uma, d�i'! mo�tm� elo Mng-azll;,c'""RoE'pr:kl:'
tua Fclippc Schtnidt.

DIVULGUE A REVISTA DE

FLORIANÓPOLIS.
Atpndt· dtnrtamente:
Dns 14.011 il� IR.On horas

"';(l""Il1fÓl:�· nu» co.

t'e.:rn n"lIInTO. !:i53
. _ F. .• t-c'ro _

Dr. Hé;io Perxete

Advo:iado
h:ef�iênrla _ Alaml>'!s
4.d1lrtj xonder. 27 - oatxe
Po;,�al, 40G telefone 2J?2.
P,>cnLóllo - R.1Ia Felipe
SCh:-.1Idt, 37 _ 1.0 I1TU:lb.t _

[O H A L
O CENTRO SOCIAL

STELLA MARJS e o CONGREGA
CÃO MARIANA NOSSA SENHORA DO DESTER
RO, Florianópolis, convocam seus membros nora o

assembléia geral o realizar-se dia 27 de out .rbro de
196', na Praça Pio X II, n." 8, às 19,30 becos. (Sede
social dos Entidades), o fim de procederem às elei
ções dos diretorias que reoerõo OS entidades no pe
riodo de 1961 o 1962.

Pelo diretoria
P. Braun S. J.

DR. HOLDEMAR O.
Dt:MENEZES

Fonnnclo pela Escola d

r-redtctna e Cirurgia. do Rio
oc Janeiro. Ex-Interno do

Hospital da oambôa - Da
�'-atemidade Clara Bas
bnum - Da Maternidade

OUÇAM
OUÇAM \

Tôdas às Quintas-feíro.s, às 21 hora�, RÁ'DI.O ANI
TA GARIBALDI apresenta a sua novo atração "A
,HOR .... 00 rLAlR", em nova produçõo de Mário iDias,
�om o patroclnlO d�O�rl�n��oção PR,EY"tntNCIA

'fl:EL"A"ÇA'O "DOS ·SORTEADOS .-\nll't.:.tla - Ct)11' le:l:O. - AtaQue. - Man1.. -

DA SEMANA.! Proole>mátlco Ar�U e «exu.l1

I nÓLA 'DE FUTEBOL - Imll��:�1;ge;�o ':1'1�a��;!:�:r:�:: �mAn:;��:I;�.��. -:
��;ei�al��i�: � BEe:��hl;; P.·rnt... Ap1l ,

(RGS). Ot:-i'r;ln do" PIlIQll16tru -

1 BOLA Di': FUTEBOl. -

T:'3l tlER.;V JOÁO O. SORRA'
carros Alb"rtc Rorh-íaues DR J091: TAVARES IRACI!MA

CA:r��é.uiZ Ftaquer, 6 -
DR IVAN RMH')S DE ANtJRAD•

1 ROLA DE VOI,LEY _. C�NStrL"""�: olU re lo! 111 bGrlUl

MO.'lCYr A. Peixe - Rua E:llun>co: AvenJda Ma.uro Ramo,". 21111
.

Bernardo Pinto. 20 - CA- (Prll. ...a Etelvina ·Luz) _ FO!1t> 8',-!)l'
PITAL (V. Guilherme). _

LU�7,BA��:rt��u:��L�YR; ilH. SAMUEL FOMSE�A
Atldrada'" 51 LIVRA- CIRURGIÃO-DENTISTA
MEN'l'O IRGS1. Preparo de eevreedes pela alto velOcidade,

1 JOGO DE C/\1I.-"ET.1S - . BORDEN AIROTOR S. S. V'I-iITE
Mauro Lul'� Carvalho - Rcdíoloqíc Dentário
Ru.'l B<>rnardin() de Senil. CIRURGIA E PRÓTESE BUCO-FACIAL
43 - �MP1NAS (S.P.1 Consultório: Ruo Jerônimo Coelho 16 _

D;lv='�ar�l[ Co�t�T�'SRl: 10 andor - Fone 2225

Ma.j·or costa. 127 _ FLO- 't::'dusivamente com haras marco�tlll_._
RTfN��g;:;;,;) (��)PUlSO DR.. GUERREIRO DA· FONSECA
� Delõ;e PereiJ':) - "Rua
Olavo Eilac, 4-81 BAURU
rSP).
1 MAQUINA FOTOGRft:·

FJC� - ·Cieber :nguereflo
Pinheirc - RUa Viri. 61 _

CAPITAL (C:'ran,liru) SP.
J. TREM F.LtTRJCO

Carlos AtiJio de Almeida -

Caixa Pos.al. 5.743 - CA
"PITAL.

1 BI('TCI,[TI\. C.\LOI _

Mmo Fabio Vinco _ Rua
Padl't> Rapo;:o. 595 _ C.tl.
PITAL.

Mãe-Pobre.
Especialidade: DOENÇAS

:-'E SENHORAS - PARTO
- CIRURGIA.
Consulta: Maternidade

Cru-mela Dutra, pela
nnã.

Residência: sstcves Ju-
»Ior, 52 _ Te!.: 223:).

@fMAS -Cartazes �o dia
--:C [·R iR0-

,Cme 3M JOSÉ

FONE: 363·6
as 3 _71:! - 9/4 ns
Ricrurtl Egun _ Dorojy McGuire em:

drn Dea em :

AMORES CLANDESTINOS
IN suminer Placej - TecniColor

Oensurn lltê 18 anO);

'tine RITZ

ás 41� - 71/2 - Dlj2 hs.
nudte MUrphy _ Joan Evans em:

BALAS Ç'lUE NÃO ERRAM

'ClnernaSc(jpe - Ea!<tTanColor
CCnSur:1 atê 18 ünQs

ChIe RnXy
f()NE: 3435

ÚS 5 e 8 h".
Grrllule FESTIVAL ·POPULAR. DA

'·RANK··
as 4 \' 8 r".

3.0 Filme:
Ruth V'l:ll'rlck - LllCile \Vats')ll em:

A CAN('ÀO DO SUL
TecniColor

CenSura :\tê 5

A Partir
de

Amanhã

.,..-BA iJ.JRGS

Cine GLOS!A
(.F.R'fBF.IT rv ) }o"'on!: 6�52

t""f)rumad'" pe/'1 Pacltldad.e
,

N:�;�::;;id��I��';;�,:.' GlNÁCIO - CIENTIFIC.O OU CLASSICO
��;�"�;�';d��S;:�CU;�:,�� Curso Ginasial e Colegial pelo Art. 91
co .{l" i-ror.. Oct!l.v�..n...· Proximus ex-unes em maio de HlG2. sejo você t:\I'""l1J�m
ur!Rlj.es r.m-a i . Ex lnter"" um ünuro formando. preparando-se no INSTITUTO
ao .....ervrco ne CII"U:-gl!a uc D. Pê':JRO TI. Inicio de nova turma no prcximo ena
-s-isprtar l.A.P.E.T.G. 10 KlV'

5 de outubro.
ne a onerro. raé ucc uo 11.0'"

rnrorn.ncôes !'t rua Nerêu .Ramos. 39 _ das lPl,tlO
prtat de ce-mede c .,.

Mate"n1darle Dr. canos
corree.

PIlE1'OS - OP�RAÇO";::J
DuI!:N'':;AS lJE SEN:IURP.S
_ F4.Iõ';TO SEfJ DO'( neto
met.::!o p�lc."J-",)rof1.1attco ;

Cnn.<;ultó:iO; Rua João p(n.
to n. rc. - dcs 10.OU ..
!li.OO horas. A cenere cor ..

horas rr arca-tus. ""t'elafOtb
302') - aestcóncía: rt-s
f;pnpr<ll Alt!.pnrC:J:-t n. 101

GRANDE·
CONCURSO (ÜNICA SANTA (ATA�INS

Ciinicll GercJ
p�.PcI\IG ' r:;)f%:a� N:!r'/O�ilS t' Meí1illi� -

GRA�DE CONCURSO
PIN-PONG

São Paulo, 15 de outuDro
ele 1961

UMA PROMOÇAO DOS
DELICIOSOS CHICLES DE lIOL4
. tWG·lICNG'

fts 10.nO horas, diftl·iarilente.

as 5 71:, e 91/4 hs .

Alberto Sordi - Müri'?a Aüesto em.
VENEZA. A LUA !!: VOCE

.

'recntcofm-
Censura até 5 anos

tine IMPÉRIO
(�STR'l"rTO)

J..<: 8 hs.

Grande FESTIVAL POPULAR <In "organização RANK·'
2.° Filme

Keith Milchell _ i\1"r-!i,ll Mf'l"rolH"t �m:
POR AMOR TAMBi<]'tlr.BE ]\IAT/\

Censura :tté 1,8 an(l�

Cine Rl.iÁ (S. José)
i\" 8 h"'.

Robert Mi'�hum - Elel.l110r Parker em:
HERAN("'A DA CAR�E

CinemaScoPe � MelroColor

I,pi,... �evista Luso-Brasi lei r-a
SENSACIONAL - NOVIJ)ADE -

MAGNIFICA
, fi Vende o tere-c-o númr-rn

-ONECLUBÊ-õ:fFLORiANÓPOLIS
-

Proararnar-no para setembro e outubro dr' I !lGI
rTA 2ri!l "A TRAPAÇA" Dir. Perterteo Ff'lIlnl
D!.'\ 3 ln "ROMANCE NA ITALIA"

OlA 10.10 "OS SETE SAMURA1S" Ctúsatco anponõs
mA 17 ln '·('RISTO PRomIDO" ,
PIA �4 ln "ONnE A VIDA CO�ffirA"

OLHOS _ OUViDOS - NARIZ - GAR.GANTA
('ml'l\11tól'lr _ Rua J"cã') Pinto, 35 _ FOl1r> 3!iliO
Re."idên"it _ Peüpe SCP1!1idt, 99 - Fone 3fiOO
C.OllSllltas - üas 10 às 12 e das 14 is 1 '-l I�,)l'ns
Receita de OC'I!03 com ..i:quipa B::msk - Loude.
Ex'l.rne de ouvidos - nariz e garganta com

EQUIPO ALENOL ("(mico n" C:tpit21)
TI"'·to.mento das Sin'l:;:tes pê;,) Ultra9UIIL
Ope 'ação de Amigdalas 1)0. proc.:.�so moderno.

'�L .\. U R(I�Al'-�
Cl:nica Geral

_ _ - M E: D I c·o - - - - I
ESJ)c(:inllt�a em n.oJéstia de Senhortis e vias url- 1
r<\ ··!a.�. Cura l'r.dl 'ai dns Infeccçõell agudas e ctõ· .1
nk_.�, do �\)are;h(. ,yüni+o-urinru·iO em jl,.m\)os os 1
..;('xo�. Dot'nçat do nparêJh'b Digestivo e do siate· 1
mn l'ervos:).

·HorárJ0: das 10 lS 1l,SJ horas e das 14,30;.,_; 17,OIJ

�1.�I":�·d;,��i;����I�;a���9S��:�� ���{��I;����-r
RrsJf!"JH·la: Rua [,�II:f'l'(\;:t Cou�ii1h(). ll.() J:J. ICllá· I
(':1,·a fifi r.�panhfll _ Fonr: 324B !.' ,

:1 .�J

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



'TERCElfi,!\. p,Mnl.u.

47 ANOS DE LABUTA CONSTANTE

PELO PROGRESSO DE

SANTA CATARINA

NO SETOR

ESPORTIVO

III tfii!1111Jllíllll.

.�
REDATOR:

I

PEDRO PAULO MACHADO

REDATORES-AUXILIARES:

MAURY BORGES. RUI LOBO E

GILBERTO NAHAS

COLABORÀDORES: DIVERSOS

FLORIANÓPOLIS (Sexta-Feira), 20 de Outubro de 1961
----�---- -------------.

PAULA RAMOS x AVAl' na tarde de emânhê

CIUb�n�:�tl��a��o::i��, °deaI�;:�:��ou, deC���i�:;:O d�
expressão mais genuína do esporte remtetrco do inte
rior do Estado. O clube campeão Catarinense de rema
de 1957 surgiu no dia 20 de outubro de �920.

Colegial 44 x Cupido 25, Pelo

x x x

FuncionárIos públicos. estaduais terão o seu Cam
peonato, eis 'ii notícia que um dos nossos reco-teres
conseguiu apurar. Muito bem. Reorganizem a Liga Es
portiva dos Funcionários Estaduais, tendo, porém, o

cuidado na escolha da diretoria. A anterior fracassou
redondamente. E outra coisa: que não suceda mais es
sa idêla de fu�lr pelos fundos com medo do poderio do
campeão que e o Imprensa Oficial F. C., a quem o LE
FE esté a dever duas taças!

PEDRO PAULO MACHADO

r Certame de Basquete
Na quadra da 'FAC foi Ap&'ntador: Alberto sü-

umprlda mals uU1:� redu- vetru.
a de busqcetcbol l'clu Croll<.tmetri��a: Nivaldo
ertamc íufuntít e juvenil M,achado Filho.

,

ra cidade. . � colocaç.ao atual e a se

Na preliminar li equipe gumte:
ilfa.ntil '(Lo Cole�Jl abJl 1.0 Cupido e Colegial,

·1(�1a �o Cp�rl��e1l"��r t�;�;:� co��o lcr�b� Doze, 2 p,p.
amoém favoravel de 20x11 ----- -- '-

O cestinha da noite foi Varner Vai
trmando com 17 pontos, e

Is equipes estiveram assim
orpades : COLEOIAL -

tenro, Roston, Eduurdo,
'osé e Armando. CUPIDO
- Hêllo, Marcos, s'ernan .

lo, Alvaro. Jose e Vito�·.
Os arbitras foram Mario

lcs Anjos e carros Brog
lo11i.

.

Solicitar Rescisão
de Seu Conlralo

FÇ>RBO

O atacante earner que
surgiu com ce.>�a':l.U� no

Tumandarê irm.Icr éa
cap�l, t�ansferimio"3::l :I

seguir para o ?a�!<l R'l

�n���b:Slrri�;�;)��:;oes����
la tiolitãria. Em conversa

cc:r.: o Reporter. aquele
que foi uma promessa do

nosso futebol teve a opor�
tunid,ade de declarar que
vui I:!olieltar reSclsao de
seu comrato, pots está
ccnrpletamentc desconten
te com o oue vem passan
<lo nas hos+es <10 clube
praíano.

PNEU e oemarae de I
qualidade, sô DUNLOP I
- Rainha das Bicicletas, I
�ua: Conselheiro Mafra, I

s I NP 154. ,I

'RMAO.S UIH.N(OLlRT

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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.

e quem é Dout8l' João David
Ferreira Lima!

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



DEPARTAM�TO DE SAUIIE PÚBI.ICl
PLANTÕES DE, FARMACIA

MÊS DE OUTUBRO

.;.�,,,,'
biái-io lie Si/)I,:U C(/.l�tn"

Rua Trajano
nua Trajano
r'raça XV de 'xovermiro

• Praça XV de Novemhn,
Rua João Pinto

WJJ)1.11!1·17Irl'l'I·�'ilí'iI'�I-•••••!.!!••••1
.._. f\a,

Z POR;f����RE
DIÀF=lIAMENTE SAiDA AS 17,110M�

VARIG
211,. - Sábado (tarde) Farmácia NOTURNA

22 - Domingo Farnuicla NOTURNA

,.21>. r. Snbaclo {tardej �'armácia VITóRIA:
en • ..._ Dominao T, armácla VITõR1A

��. S'k-:\lnda. Feira Farmácia MODERNA
-

.
- -I--.�----

() f4dJi.ião noturno sorá oie: unno pelas fnrrnáclaa Sto".f'.ntônio, Notm-ra e Vitória.

ANUNC'IA: REDUÇÃO DE.

E S T R E ,I T '8
I - nomtneo [':armJl('ia ,INDIANA • nua 24 ele Mnto

Dom111A"o J";lrmácia CATARINENSF. r ua \}_'''pclm Demurc
1;) - nomtngo ;';]\'m:�("jll no CA!'!TQ nua Pedro Demoro �

2:� Domingo j'.\'·már.i:\ INDIANA Rua 24 rle Maio "E N D E S E - 'E . �

�:;
- �;�::��:' FC'il'a' ::;:;:��::� �T���;SE ��:� ���;:� �:���:� Uma raàquina de filmar -de 8 mm mares C�FEZn�'HO, NÃO! 1'.11- Ç'---'-E------1Z A-----CDS,.;:)--�-

--

--,- "GIe", para 1;j m de filme marca 'i-ancês. 'CHE �ITi)' .1.�.& DE �.o pl:mlflo n(ltu1'l1Q s(':._e�!�I·::'dO J)f'las farJ11!Íci�.,{ Indla:1fl, Catflrin('n�� Ver e tratar a rua Santa Luzia, 25� ou , � �;.

'-A�'::��;";��:;���'d:;ãd:;'d: televisão do mundo �' PROGR"Z:;:DO MÊ§
'l�if!';,rM AP';;�'c1aP:�'� Balancâ da orende erpnsiçêo em Berlim - Exi'los econêmices junto à ��::'t;;;;��" ���,,���o s��

DE OUTUBRO

ruaceo politica umeacedo- ,. <J, I constderáveís DlA 22 - ENCONTRO uea BROTINHQ.c)

'�;d�O�xP;:::��'ã�I';"�on�,� muralhas de cimento armado e berr agens deareme farpado Na lono":nlea "tão "TI nrn 24 _ CINEMA _ MOCIDADE INDóMAVEL

g-ravaç�.o 1.D61. l'e�ll7.ad'l não impediram que quast grande cidade. Fazem-se rn�:' rot. porém, uma de- mal a chamada, "Linha 1������o_������ãooSe .:a��� _pc ""
- ..

�
���a P����t�CI.���t�ic�la'ln�l�� ��i��� �'ii:���te! '�:pos�� r���:���tnr dnncl�I���h�'l ��n��fJ:�os�e �m�o:;t��= ii���C�:ie ag:i�e��,oSoon�;!'�� produoãc cstereorôntcn. 1:11\ 29 - EI'JCONTRO nos BROpNHOS
t�V? um eXlto,. brllhnntf'. câo. Foi ela, na, npiniãn Oridcntal de Radio. Tel,,� te. No dominio ,

da rádio, dos, mim estilo semelhante Além disso. começa a tlf'

aareaaens .de .Ham� rar, elos perrtos. a maior expc- visão e s'onogrcvecão, cuj'l 'dttsenta-se urna tendência ao dos móveis escandlna- �flnvol�'el'-se uma Indús- D1A 31·___,.. CINEMA __.. O F.SC0RPIAO NF"""RO

pado, .murnihas de -tmen . sicáo de rádio e tetcvísão producâo atinge um 11'1[01' marcada para os' apar.elho'S vos. Predominaram as Ii- trtn de "hobby" que, rome-

��1'1�0 r.��r��n��lnd;ed��f!l:I��� �:�n���md�� oc!��:t:�e ����. ��I�I?���� (1.�55 b�i��Õe�s �� ��n�;ideC��V\}���'1!i�.�J':� ���IlI��der�lilb�n:écn�I;��' �!.c=�·<;p��n���st�g·���o�r��
tneao ele Bcrfun OC'lde:1ta!. (nos, onda vcz . IIOIJLl"a dÓ����S��o 3. exposrcão não ��������. ;:;�iO;���e�ur��<; 1�������"tOSc�'�P��C���!ç�� pr�. resultado econômico

ofereceu sensação téent- como novo prmcipio for- entre o receptor e Q alto- da exuosroãc foi altamente

____• fulnnte. 'Coroca-se o rercp- s:ttiRfatôl'io. Os 158 expoxl
tor no ponto mais nces- tores firmaram contratos

stvel. por -cxcnnno. sobre a rnteresvnntes. Os preces
secretàrta ; o nlto-Iatnnte é steuaram-ee a um nível in

montado no lugar acasu- ferir ao dos anos anterto
cnmcnte mais ravorával. res. Surpreende o facto de
Os esforcas de'obter o me- a venda de aparelhos de
mor som possível cnracte- rádio não sofrer da evolu
rtanm a 'indústria de radio cão ascendente da tcleví
de 1901. A grande novidade são. BMta lançar um gol
.é um dispo,.;iUvo de eco pe de vista nas estaüsttcas

que pcrmite dar às trans- ce expcrtacãõ pam vcrtü
missões de música uma so- cal' como esta indústria da
noridndc como se fosse Alemanha

.

Octdeotat se

executada numa grande mantem no nível interna
snla de· concertos. A in- cional. As exportações su

tensidade do eco é regulá- biram de 492 -milhões de
vel, podendo ser adaptada TIlarcoS' (l23 milhões de
aos descjooS individuais, dólares) no ano de 195!)
..No domínio dos apare- para nada menos de 6'12
lhos de televisão surpreen- milhões de ITInn'os (163
de o erevado nível técnico. milhões de dólares em

A vnlvu!a de 51) em predo- 1960. O aumento foi de
mina nllidamente; comu- ]1.4% nos uparelhos <:lI)

tn�,ÔI'.� :lutom:"ttkas simpli- radio _exportados desti
Ilt:um as lUJ1nilmlações; Jl:ll1l-Sc, i .Eun)pa, 267<, h
ml)lhOl'oll_.�e a qualidade América e 15% à Asia, N'1.S

d:1. imngem pela "Saba- cxportacões de al'an:ilhlls
visão". Como no caso dos da televisão a particlpa-

���'e����e d���'1�1�oilâ L:;�=/ i!� de��8���d� i��l��f��
rolhos em duas peças, o conlia em manter est.e ano

!lcran de um lado e os dis- a sua posição no merca10

positivos de comando e o internacicmaL
--------

NAÇõES UNIDAS. N.ova Adiai Srenvenson, FJn-

rornue, _ A ultima pro- bntxartor dos Estados U'lI

posta soviética retactonaca dos nas Nações Un;(;�s

rom a rem-ga nízaqân do disse, ao expressar a rea

scer-retar+utc ocro. C:1" eão de seu govêrno ao pln-
Situado â rua "RuI6"to Vianna, nc 67 esqutna cem a Ave. Nnçõe.-; unrdcs vlolarln U ÍIO soviético,

nltlü Mauro Rumes; Trotar nn zsr-rttórto de Advocacia e
Carta devtn organlZaçàJ "Não é uma vel"d?dci�fl

Pl"Or!lrad(ll'b� I.l() P('.�'i:)(Jo (t� l11;l.nhf.,
'.

it n�a J"('rõnil�lo
\ ��,\�l����;��a�od/}�;"�����; ��:�n���r�:açã�·an��i:at.i�

Cl)rIIl(�. I . ::11.1 111 [.el. J(Jfl") Alfrr.do - tt:!erone 36:13. pelos Esta.dos 1Jni001'. serianl"entc a integriCIadc
22 . .']0 A últ..ima adnnlnrÔ.") .�c- da Secl'eta:ria Geral. A 01'0-

vil'tica cto r.ham!ldo pri:!� IJOsta não di ao Sccrdú

cípio da 'Itroika" jJc!lT.dti- rio Gel'al Interino -prrrte
ria que uma pe!'�otL S"]'- res pata realizar plena
vi.�se ramo "Chefe ,dfl Se- Inente as fimcões de �eu

�'�':��'��n�;�s :r,Õf��)(,'l���� b�l;o' 00 ei�c�z6 �\In������
" ,,"_')r('í!J,·�)''l. Tod.n'l�, .-� lllf'nto das Nacõf's Unj(bs
rtn.�O'i (jllt'l'{'ITf I'(ric�, r"r. O novo -��no --!ffiv1d!"'{1

.�a prsson ("(Im trl'� df'l"cr,. lTInntf;m o princlpi'J (Ia
dos. "ll'oika" de di-vidir ()

E�tC's d('legados _ S(>- n,undo em três blocos, S{,-

vundo' a proposta de 'j{rrm ria contrário à lera e cs

Hill pI'O('e(icrl'lrp d:l U- pírito rl� Carta intmdll?'ll'
nião Sovlêtic'a.· do:> f"·'ta- êllte eoncc.ito _nas Nanões

dos Unidos e de um !Jnj.� Unidas· A plOposta sovif
asiútiro ou nfticano, com o tica pI' ·cu.ra . 'ambêm in

oual o "l'hcfe" da .3c�"e· traduzir nos alto niv(js
�nria da ONU ('starla o�rl- da Setretaria U!1'.a re::-re

f!ndo a pro('urar um "a"or� senta�ão politica "onlra
da 1l1útuo" em nssunto:> de rin às dlsposlçõ('.<; da C�I'-
maiol' !>npOl'tnneln, 'In,

'

VENIJE-SE SOBRADO Df ESOUlNA

(OM PARTE TÉRREA

PRÓPRIA PARA LOJA

XIV Semana de Prevencão de
Acidentes do Trabalho

Durante a ulthnn <;eh"H'- na. será realizada ter.d{'
na do mês de novembro como ponto alto ') VI[
próximo, do dia 20 ao (1..1 CongresRo Nacional das
25, será eomf!mOradfl nl�.�- l }nl'ill�t'�� Internas de
te E.<;tado, bem r:om'l f'm

todas as eapilais cio BI'!\:-:n.
:� XIV Sf'lllnnn de p"('v"\.
�õ.o de fleidentcs do 'rr.'
»alho.

N"I'!SLa C':l\)!tal a� CO!n('
!nOtações esU"to o car",Ç! ,in

;- �i����.�I!) Cl�(�;��'1�:�lh�� ��;:l�
CO,'.nbOl nrl.lo do SESI,

I,. Sr-:SC. SENAC C
nlj l.I'il S nl'�',:lllll".lleil",;

·�l�:(�:l.� (' "11,,'1 icl:lrh',�

i'Oz_�.;a XIV, Sema-

Prcveneã,1 de AcidentE'5'
(CIPA I, Que terit como

.�pd(' :l. eiclade de Salvad'�!.
('�)1iL:ll do Estado �h
Rahi:c.

.-.
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ED I T A L
Os cidadãos constantes

do presente EDITAL, de

verão comparecer ao Orgão
Allstador anexo no 14.0 Ba·

talhão de Caçadores, a fím
de tratarem qe assuntos de
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Em Florianópoli� Governador
° Deputado Le
noir Vargas Fer-

reira
Proveniente de Chapecõ

encontra-se em FlorlJ,nó
pOlis (I Deputado Federal
Lencír Vargas F�rreira 1&0,..,....Em nossa cuprtat, (I co

nhecido Parlamentar mau

teve contato com o ocver
nadar Celso Ramos e ou

tras autoridaoes CS�2(1.Uais.
tratando, na ooortun; tade.
{le Inúmeros as�untu$1 de

lnterêsse da região que re

l>resen�_a na C[Lma:r,� Fe
Jerat.

s -

j(O��!�t�5c��nt�I.�do�!oe��n� L�o!��to:��.�����,�eh�!�d� Plano 9 u i n que n a I: Sant�;
r do 2.' Satolhõo Rodovi.,io, com séde em Lajes , no,". ...,io di'põe de moderno maquiná';., com 9,onde

C a ta, r i n a. ,I.. 2,8' 8 i I h p e s.
l,;reportog,m foi informada de que prosseguem em rito rendimento de trabalho, pelo que a demoro na con- IIQ

mo acelerado os trabalhos de construção (terraplana- diJSóo da ligação Lojes.Florlanópolis ficará na ex-

::�� �o :r:��:Ó�:I��-36, que porte de Lajes, em di- -r!:Si;:re:P:;rt::i�:s.do$ recursos orçomentórios que
�

Outrossim, encontra-se em pleno atividade uma Fazemos votos de que as autoridades compe· RfO, 20 (VA) - O Pla- titular da Viação. Ficou es Esse plano quinquenal Amaz,onas (170, milhões de
�Turma de: Campo sediada em Palhoça, fazendo es- tentes n:;o poupem esforços' no sentido de propor- no Quinquenal de Obras ôe tabelecída uma fase prio- será custeado peias dera- -cruaeírosj : Para (175 mi ..
tudos para o início dos trabalh.os de construçao, par- donar recursos para a breve conclusão dessa impor- Sgnewn:�nto a ser execu- ntãna de obras. na qual oções orçamentertae :QesO- lhões); Marunhao (399 itllil_
tindo de Florian?poJis para Lajes. ta!1tíssima e:strado do produção. ��?O�9���19�:O: q�� ��� �e:�u��!���d�: ;�r:���: . :;:rg�6 QU��I�ln;:�âo::_ ��::�; rJ���i���:}�ões�------------

investimentos no montan- a necesSidade mais pre- cíonal de Sane�nt:o," Grande do Norte (li2 ·bl ..
te dei 92.760 bilhões de cru- mente do saneamento à cujo projéto .ne lei encon- Ihõesl; Paraiba (472 mi
zeiros, foi aprovado pelo produção e de.senvorvímen- tra-se em tramitação no lhões);· Pernambuco (2,
ministro Virgílio ''l'áyora, to econõmtco dos Estaú5s; Congresso Nacional, lun- bilhões); Alagoas (383 mi

tamente com o que traus- niõesr: sergipe (358 mi
forma aquele departament.o 1h6e5); Bahia (2,2 bilhões)

em autarquia. E. Santo (2,5 bilhões); Mi
mas Gerais (4,2 bilhoesl,
Estado do Rio (3,1 bilhões)
Guanabara 0.760 bilhoes);
Goiás (1 bllhaojj- Mato
Grosso (557 milh,esl; S
Paulo (2,5 bilhões); Para
nâ (1,7 bünoes): San
Catarina (2,8 bilhões); e
Rio Grande do Sul 0313
bilhões de cruzeiros).

prestou
_

O relato de sua ?tuação em ,Br�sílja, !unto aosJ loti° a�� s��s�o�t��o:n��:e�
orgaos governamentais da Itepubhca, fOI o tema" empenho com que advogou
central da palestra que o Governador Celso Ramas! as causas do seu Estado e

praferiu para uma cadeia de lO emissoras catari-�, de sua gente.
nenses, sob o tomando da Rádio Guarujá. � Junto ao Ministro Ga-

O �overnante catarinen�e tratou de asse�tor o" c�������sS;�e .��rn�:xe�it�o.:
exercuçco das obras prometidas pelo ex-Presidente rína não ficasse prejudica-

FLORIAIII .....n............ \ ......'u.Vv}, :ti oe ouruoro de 19�1

Jónio Quadros, quando da Conferência de Governa- da no importante setor de
dores do Extremo-Sul, r-ealizada nesta Capital. c!l�rgia elétrica; d.o sr. Vir- ---'---------,------------

gillo Tavora, da Vraçao, ob- _

teve a promessa do proase-

N S f'· dMELHORIA DAHONDIÇÕES DO !��(i�l�ht�r��f�i/�: OVO ecre crno O
TRA"NflTO PU'B11CO da Educação e Cultura, :)

J'.J
I I

E��:;�:I�:n�J�le �e ����t�� Interior e ustíccrNão faz muito, o Gover- de� aG:t���aP:;::;a; n�� ��; r��:::á� s�� S��[�OM�;���
.

\ . . _ .,

.

��d�.� s!�:r�Sn�: S;��;� proble�a, pel'ln:litindo que da Saúde. Acertou ama O DiáriO OfiCial do Es- tiça,c:n sUbs�ltuI�ao ao dr. posse uerante SUa ':xce-

fê/:. instalar alg\�mas sina- êle se agravasse. Foram campanl�a de combate a 'PU tado de ontem, publisa> Acacto Ganbaldl_ Santiago. Iênlla- o Governador Celso Reassumiu suas elevao

letras nesta CapItal, VlS8n- anos do mais amplo e rallsla inrantn em Santa etc do Governado. Celso ..
. Ramos às 10 horas no Pa- flHlÇÔCS 'no Tribunal d

do coordenar melhor o trá completo destnterêese pe- catahn�. Ramos no111ea11(IO o �r.
.

O dr..::.aulo M�carml, táoío da Agronõmica. Justiça do nosso Eslado,
fego de veiculas cada vez lo assun�o. E asslI? por diante... Paulo Macarini para titular Iidar POh_lC? Peteblsta no As 11 horas 110 Edificio ilustre Desembargador J

mais in'�"'n�o em face do O exoõsto pelu Che�e do
da Pasta do Interior e Jus Oeste catartnense tomou das Secretaria§i onde já es- sé Rocha Ferreira> Basto

crescimento da era- Aliás, ·os Governas ude- Executivo ve�o l'eduz�r .a tá. funCÍc.llando a Secre- O digno Magistrado cu

Agora, meaiante concor- ni&tas estiveram
-

sempre proporções am1� mais !'I- taria do Interior e Justiça é o mais antigo Memb

rênaa publiCa deverá ad- contra-mão. Em {l1�téria ���I�PO�lt���S, ��s:�[:orr; �� f�i processada a Transmis- da nossa mais alta Cõr

�!��rl�ft��lr�u�nti����Si�� �:m���gre�s�� .p�e;g���z:-. e��r�����s e��f:�ri��:��� CAMPA'NHA CONTRA O CÂNC'ER saN:Oe�i���·.ne amal}ha, .�! ;e�s:ei�� :O!�r�c�(\!r��
uas ruaS de Florianópolis. re .. _

��te�e;3���a l1����al�ca;õ��� iJi'1j'}rianQpolis receb��, ��r e perigos do terrível �a�:�tec��eO�}��em sobre ���a���e:�;�e os seus ilus

ragem de afirmar que o sr. �i�adi�o2!r:;:n���b;��f�_s:�; O convite é extellSivo a
�.g���.�amos foi fazer tu-

Dr. Antonio Pruden-te, pre- todos' Os interessados.

Coragem de enfrentar o �ia�e��e �inc���v���e ��lC��= pr?vi;���t(!a a����i��o�erá
r:!��iJ�s n:�al��:' as essas

rá. acompanhar de sua ex-

___,_.�_.�_._._.___ ma. senhora O. Canrn,en

Prudente escritora de re-

�l�lm�a,e���f;����o�:m�l�
na de combate ao cáncer.

Os ilustres visitant�s, nes

ta cidade, abOrdarao. .as
suntos ·de sua esper:!.ahd!!:�
d,.
A ccnvite da Sra. lna

Tavares Moel1mann, presl
den�e da ofensiva feminina
contra o câncer em Santa

Catarina a senhora Car
men Pn{dente fará bri

lhante palestra sõbre de-

Dr. Hélio M.
Pereira

Com s8!liS'facão r.ecebe
mos, ontem, a v!sita ô,J
nosso colega de nn:er.:.I1Sa.
jornalista (Ir. Hélio Milton
Pereira. alto funCionário
.da Fazenda Federal, eXer

cendo há anos as funçáeg
de ínsúetor do Impôsto de
RelJda

-

en-J Joinville. O dr.
Hélio Milton Pereira veio
a esta Capital com 11 mis
são de substituir, por um

't�e� ��\e���f:�l;������ �U�l�.
Lauro Linhares oue entrou

e�n gôw" de merecidas fé
nas.

Eml Pór:o Alegre, será
realizaHo, de 25 a :m do
corrente, o II Congresso
Brasileiro das _ Assembléias
LegiSlativas, sob os auspi
cios da União Parlam.en
lar Interestadual, presld.i
da .pelo De!lutado Alir-eu

I=M{§?8Jil
.

,

.

II
Continuando.
Vimos ontem que paro o conspícuo suplente

trabalhista, sr. Meneguzzi, um estremecimento en

tre os membros do sua bancada petebista, no As·

semblêia, e o honrado GoV'zrnador Celso Ramos, se

ria decorrência direto de os integrantes do repre�

sentação trabalhista, par ocasião da recente crise

nocional, desejarem um pronunciamento mais

cloro do Chefe do Executivo catarinense. •

A novidade espanto! -

Tõo Jogo o Governador CeJso Ramos recebecJ

comunicação de haver o deputada Roniere Mazzil·
li assumido � Presidência da Repúblico, na respos
ta deixou claro sua definição:

1.° _ porque cumprimentava o Presidente

que assumira a suprema magistratura INA AUSÊN
CIA DO VICE PRE�IDEMTE E FAC.E A REMOM·
CIA DO DOUTOR JAMIO QUADROS;

2.0 _ porque o cumprimentava, na oportuni
dade, convicto de: que a Nação superaria o episó·
dio, revitalizando o regime, DENTRO DOS PRESSU
POSTOS COMSTITUCIOMAI�.

Foi dentro dos pressupostos constitucionais que
o crise foi superada. E não fo; faro deles que o sr.

João ��u���t s���J��e aa�0��Ç��1:9����� � ��e��o ���iL Barraquinhas no
to último, o situacionismo catarinense, através d-J

C R" C t
.

Presidente 'da Assembléia, reiterava sua posição. O o.1eglo, a afi-
deputado Estivalet Pires (PSD) convoéava o Assem-

bléia e provocava um manifesto, acolhido por unani·· nense
C!���i��j��OP��ed:o':t��c:iOSoe-;:;i::s ;:m�:ir:ti�: da�' b�r;:::i:��s °n:o���l�
em nassa pótrio. gio Ca�arinense:

Três 'dias depois, quando (I crise atingia sua fo- Sábado, dia 21, das 16
S'2 mais agudo, com o pedido ae impedimento do sr. às 22 horas.
João Goulart, formulado pelos Ministros militares, o O(,mingo, dia 22. das 9

Governador Celso Ramos, empós apelar paro a re- às 13 horas e das 14 às 22

presentação pessedista no Congresso, par intermé- ho�ai�sta é organizada,pe
dia do deputodp Joaquim Ramos� no sentido de �o- los alunos em beneiicio

�;n��n�� v�v�m!��c��'��do :o:�pl�:�nt�r���:I��: �o�s Missões do .M�� Gro�<T
do· aqui, em Pârto·Alegre e em Curitiba, na qual A entrada e franca. MaS:�
DENTRO DOS PRECISOS TERMOS DO CABOGRA- convidam-se, de morto e�-rMA QUE DIRIGIA AO SENHOR PRESIDENTE DA ��ia�, �s!Õ�:li:I���� aJ�o;
REPÚBLICA, REITERAVA SEU PENSAMENTO E colégio. Que sao os patr- I���AE Pg!I���;���?JÃ�� PRÓL DA LEGALlDA- cinadores da festa. �:

Disse nessa ocasião e nesse documento: -------- �f
"Ante.' do emoção do co '90, no quol tenho, dllr

�:I�at;::sal��ddr�;:;::, a;r:�::�ddoe ::��: ::t:j):�=ri� Homenagem de .

::It!��r:e�t: :;�aen�:�at�:�,' ����:i;;�n�:v:re�e p��: ,honra
-com a Pátria comum, aue quer 'viver e pllDsperar sob
-o égióe da Constituição".

Tão cloro mais êsse' seu pronuncipmento, ao

instante do climax da crise, que logo após Q suo ir

radiação, o egrégio Tribunal de. Justiça do Estado

comparecia '8ncorporada 00 Palácio para exprimir a

satisfação com que o ouvira. ".

".... Que queria o ilustre suplente Meneguzzi que
o Governador fizesse, dentro da realidade que aqui
vivíamos?

.

Uma fanfarronada, uma cêna d�magógica, um

gesto de teatralidade? Que provocasse o desenca
deamento da luto fratricida'?" l:Jma' provocaçõo sem

Sentido e contrária à preservação da ordem, sem a

qual uma soiução seria impossível?
O povo catarinense e o Brasil perdoariam tol

atitude, inconsentônea às responsabilidades não de
um s'm!f'ntp r!p deiJutoªo-, 'mo�� um Governador?

Estêve na tar-de -àe on�

tem no Gabinete.no Se·

cretário {le �rhlr_"r<>" "

Cu1tura, Jornalista Martj-
n1'o Callado JÚl"Í1Jr

-

cO'!ni-ssão eomposta das
alUllas flue farão parte da
�urma de forl!nand·,.� ,;I.

Chrso Normal do Col'égl0
Coração de Jesús, a hr
de comunicar 8'Hl EJl'�'
qUe o mesmo tinha sjdo
escolhido por unanimia
de o h"menagpfI".ln de hon
ra da Turma de 61.

O sr. Secretário aO agra
decer a comunisação disse
se sentir extremamente
honrado COlTIl a homena·
�w, e _fará o máximo parª,
rrestigiar as festivr�o-

o t�l'll

contas

D�ESTADO'
...... o lIllS AJfT(tO DIUID Dt SUTA CArUlRA

t

Os investimentos nos 21
Estados brasileiros obede
cerão "ao se_guitne critério,
de acordo com o prêvrsto
Pelo plano de prioridade:

Dr. Marcondes de
Mattos

ODr.M.., ... ,. .... "',>,,-,J� 10.11'_1_

tos, integro- Magistrado ca�

f:�n;�!�, :���6���fI °2��
Vara Cl'iminal ,de Flbria-
nópolis.

•

O eminente' Juiz de Di
reito' .esteve convocaao no
Tribunal �e Justiça.

PERNAMBUCO ADOTA PROVIDÊN
CIAS SEMELHANTES •AS DA NOSSA
UI SOBRE O USO DA TERRA

Enquanto eomentavamos a significação económica

e social da lei que regula o uso da terra e que repre

senta, incontestàvelmente, um passo gigantesco pura

a solução dos problemas rurais, lemos nas fólhas ca

riocas a noticia'pe que o Governador de Pernambuco

acaba de enviar .também à apl'Ovação do Legislativo
mensagem que "implica uma completa reforma da es·

trutura agrária naquele Estado". E verificamos, en�

tão,' que, em principio, e ainda em muitas particulari
dades, o projeto pernambucano coincide com o que Q

Governador Cel'so Ramos elaborou e qne já se acha

convertido em leil li: desde logo evidente que a inicia

tiva, nesse propósito, coube a Santa Catarina � e isso

é sobretudo de salientar para q�e se nos fortaleça a

convicção de que o Govêrno catarinense esta em bom

caminho, seguido agora por uma unidade da Federa

ção onde os problemas agro-pecuários também se es

quematizam para encontrar solução.
Na verdade, os estudos quc precederam a elabora

ção da nossa lei sóbre o uso da terra não foram reali

'.;:ados nos gabinetes; nem os efetnou a burocracia n�
Eeu tradicional sistema de consultar, antes que as rea-,

\idades, as doutrinas em moda. O Governador ceIsol

�::�:;V��:l� :�::��tu����oa ::i����iZ:;:�e�l��\
publicos, com a orientação técnico-pedagógica do en

sino estadual, com o rigor da aplicação. dos recursos

orcamentários,' enfim com tóda a série de novos mé

toctos de ádministrar está desmontando a rotineira bu

rocracia, estática e divorciada do realismo; inauguran
do uma administração dinâmica e criadora de estímu

los ao progresso e ao bem estar coletivos, O que se con

substanciou nessa lei, cujos efeitos serão, dentro de

l?Oucos anos, extraordinariamente auspiciosos para a

econoplia de nossa estrutura agrária, ê o resultado de

pesquisas em campo real, através de profunda auscul·

t,ação das causas que vêm inflt.";'ndo, sob a indiferença
do Estado, no agravamento dos problemas da lavoura e

da pecuária, das pequenas indústrias extrativas e de

rivadas da produção rural. A coincidência dos mesmos

característicos, aqui e em Pernambuco, não poderiam
levar senão às medidas administrativas que, por sua

véz, apresentam semelhanças em muitos de seus as

Jectos. Isso, aliás, depõe em favor da objetividade tan

,o no enunciado dos problemas, como na sua solução.
Santa Cat.arina está, pois, certisshna, sob as dire

rizes que o Governador Celso Ramos vem imprimindo
� sua gestão no Estado. A lei do uso da terra, aplicada
m ambiente de salutar expectativa da complementa
ão duma reforma de tôda a velha organização agrá
ia, é um largo avanço para a adoção de práticas 1'a

onais no aproveitamento do solo, com a extinçb de

atifundios antieconõmicos por inexplorados e com as

Jossib'Hidades que oferece a novas técnicas agronõmi
as, ao contrário de jungir as atividades rurais a pro
�ssos empíricos já de há muito superado onde os tra

alhos dos campos constituem fôrças de produção con

deráveis, regidas por uma consciência progressista,
Jediente à técnica moderna.

É a ésse resultado que desejamqs chegar - e a êle
os conduzirão leis como essa de que estamos trata!ldo

que tlesel�éadeifllll ti 'benemerita campài1ha eoní:'a n-

Reassumiu ° Dás
Ferreira Bastos

'QUEM FOI E QUEM É O DOUTOR
JOÃO DAVID FERREIRA LIMA!

"Poesia Observaçõo de tâda fácil de ser feita, pe

C tA
rr passado cheio de brilho que teve e que tem ês

on emporanea "u,t,e Cata,;nemell'
. . .

'b 1 N Reportar-me o seu respeIto, vanglOria-me, pn

ne� p���!7����r�l�eadest�;- c!cipalmente em nossos �ias, em que os nossos r

ql,1e nas letras cata!!!le,n� clpalmente em nosso� dJas, e.m que os n?ssos. "

ses, fará uma pales"ra so presentantes usam mOlS fantasIo que o COisa com

bre "Poesia Con�emporá- -elo é e como deve ser.

Dea" segunda-feira �-na O DOUTOR JOÃO DAVID. FERREIRA UM
série do In�tituto Brasil- tem.sido um rosario de progresso à Terra Barrig
�os i!r����:�r Anibal y.erde e cujo padr�<? é de. todo r�sp�i�óve� .. A ser

Nunes Pires integra o cor- ntdade do seu esplrlto mUito o dIgnifIca, Vindo d

po decente da Faculdad.e um grande vomu!oe de honestidade, sinceridade, i

-de Filosofia, tenda já pres- teligência e bondade. É um Cidadão de igual po
tado i ..... "'�tim'lveis serviços igual. .Espírito justo e compreensivo, o que não é c

ao ensino local.
,

mum no nossa' contemporaneidade.
Esta !)alestra, que faz Bacharel em Ciências Jurídicos e Sociais, f

par:e d.o ciclo de pa1estns modo no Rio de Janeiro.
culturalS, tera .lugar a,;

Foi Promotor Público das Comarcas da Com
20: 00 �('oI-as no

.

auditório Novos São Bento do Sul, Tijucas, Palhóça e 'por
-do Instituto BraSil-Estados . d d 'FI

. ,

I'

���da�!l, d�����.io Zahia, 6.0 timo E� 1;34,0;��n�����do Procurador Fiscal do
,

todo, Cargo em que o levou o representar Santa
(Continua na 4.a pàgina)

II Congresso Brasileiro das Assem
bléias Legislativas

_,sodré (da Assembléia Le

gislativa de São Paulo).
As DelegaçÕes dos Es

tados, presentes ao concla
ve, d,ebaterão i:upor,' an tes
teses, tõdas de palpitante
atualitiade.
Cêrca de uma centena

de Deoutados Estllduais,
de to(fos Os E8�ados do
Brasil. estarão em Párlo
AI'egre. nessa ocasião.

A Delegação Catarinen
se, composta dos Deputa ..

dos Estiva1et Pires, Ivo

Silv€ira-, Sebastião Neves,
OrlandO Bertoli, Evilásio
Nery Ca.on, Fernnndo Vie

gas, EI�djo ,Lunardi e

Laer:e Ramos Vieira, leva

a seu cl'édito as seguintes
teses:

1 _ Necessidad.e c'-

uma participàção mn's
detiva do Legislativo nos

IProblemas de admInistra· _

çãr· _ D.esenvolvimento
r'�gion�1 harmônico, que
focaliza, sob vários ân�u
los, a detasag�ml na eco

nomia da região sul;. !
3 - Carvã-o mineral

.ca-Itarinense;
4 _ A I)olitica do prêço

do carVãO' va-por. '

A essa, reunião es'_ar>
pres'enles alt�s personali
dades do mundo polItico e

idministrativo, especlal
n{ente os Kl'S. Presidente
da RCl)ública e Primeiro
Ministro.

Dr. Jade Ma
galhães

o Secretá.rio de Segurall
ça .L uu..h:a ur. Jade Ma

galhães continua em V�d
gem pelo interior .no Es· .,.

tado .

O Dr.. lade Magalhães
t.em Inspecionado llIhnJ'erO
sas Delegacias do interior,
objetivando um atendimen
·to maior aos serviços aie":
tos aquela importallte Pasta

Loteria do Estado de Santa Catarina
Florianópolis, 20 de Outubro de 1961

5.641 - CRS
J .722 - CRS
J .789 - CR$
3.940 - CR$
2.780 - CRS

500.000,00 - Blumenau
50.000,00 - FJbrianópolis
30.000,00 - Joinville
20.000,00 - Canoinhas
10.000,00 - Florianópolis

Secretário auto
riza Pagamento
o Secretário -de Educa

ção e Cultura, Jornalista
Marti,nho Callado Júnior,
deterYninou ao Diretor de
AdmInistração, qUe -:omas-

" B I L H E T I N ii O "

se as deVIdas providências :1 Ir,""'lo _, , ....��_I]
no sentido, de qUe fMse

-

Sou do Sindicato Jânio
.

����dt�sna ����:s;��{f��4:; Também jogo no seu time

ao mês de outubro o paga Sei onde tenho meu crânio
menta dos "Avanços Trie- Mas não creio no regime
nais" a todos aQuêles cujo
processo já foi cOncluído. As infraçães do inflação

A ninguém mais metem medo
Comércio, é. remarcação
Tome cuidado Tancredo

Adjunto de
Promotor·

Com OS preços eu me assusto
Mais que .0 parlamentarismo
Ou desce do vida o custo
Ou vamos tl?dos pro abismo

Nado podera ser feito
Cá por baiXO tudo é assolto
Poro O vitória u jeito
É combatermos no alto

o Governador. Celso Ra·
nlOs vem de designar o

Capitão Edmundo José de
Bastos Júnior para exercer
o cal'go de/ Adjunto ile
Promotor Público da Jus
tiça Militar.

Do altismo contra o impato
Do arroz do carne e feijão
Uma esquadrilha de jato
Sera o melhor soluçõo

Conselho Técnico
Administrativo Os preços estõo lá "em cimo

Par.a trazê�los. 00 chão
A providência mais primo
É apelar pra AVIAÇÃO.

1�_I"·;.r_.�-.:�. �

Sob a presidên.cia do ti·
tular da Pas:.a da Educa
ção, Jornalista Martinho
Callado Júnior, será leva
do a efeito hoje com inicio

previsto para as 8 horas,
mais uma reunião do Con
selho Técnico Administra...,_
;1-;"- . --'lo

s ele in,e���
c:::;2#.. ,�- - 2a?t7"��

..

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


