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,Monumento a Nerêu

Governador anunciou: Salario compativel para os IIBarnabésl1
.� convite de seus dirigentes esteve ontem na onttcu., conviver convosco estes Ie a quem se atribuem as cncos, entendo Que nas condições de vida mctho-

de dos -oomabés'' co.tarlncns8S o ExtU,l. Sr. Governador Inollamtos de tranquila maiores responsabilidades, suas nrlnclpaig retvinôtca- res. com melhores salal'io,:,
Celso Ramcs. ocasião em que a laborio,�;� classe comemo- emoção. it?��u�e;��e�a��, p�6��eam�� cõcs.

-

('.�tão ali do serér:o :�i���·:SOPOl�L��l������. e

rava o "eu c.a. O sr. Governador, cujo gcvê rno, embora Entendo nue o oovernn- ela coletividade e,. en;::";:o, ����\tl�:!� °d����}l��: c���� Dentro do esouomn que

? �urt(; pC:'rio.GO, já se carRcterizou pe�i atendimento de dor do Estado, colocàdas do .., seus 1)ropríos colegas rlúvldu, <;1.a vontade do me tracei, estou prepar"l,-
LlUll1eraS 1,'I'.indlcações dos runcíonãr,o, púbucos, na as coisas nes seus têrmoe, de trabalhõ. oovêmo. mas sim das con- do o Estado para a [1;11'

(iportumdade ununcíou novos beneficios i classe, atra- deve ser o FUNCIONARIO Como vós, que dlsputal.r drcêcs cconõnuco-nnancet- plínçâc do merendo ele g':�-

vés de -ucsu-nctat oração, cuja íntegru damos acaíxc- ���i�On��r�ã�zril,,:'f��� �� �:tcO:rfo�blic�vei�s�Vé� ��Rnt�� c!e1���ri0dete�����i �:l��ti��l:nr;o a���l���ÇÕ�;
Compar�ço, n.o ala de do servidor publico, nesta objetive fixar-se em post- Governador conqul\t<b, su:� os estudos para o reaíus- nOvas rente, de produçãu,

hoje, destlDado a exaltação casa e nesta festa, para ç� tranquilas, mas a4UC- pOtiição na luta renhíu.i tamento conveniente, face seja pelo apôto ii. livre!
da oointêo publica; perante ao encarec-mento da vidu. empresa, ou pela cO-pJ.",,,I
quem deve evidenciar JS oriundo ela tnrtucec que cipaçao em entidades mts-

���s af�:�ós�t�:�SfO�I!�d� ���}I���C�:;d��oa m�r:� ���o� �::'�I�:P���W�::' oc

R are, em livro aberto. a sua urgência para estes estu- Fiel ao pressuposto de

8mos próprlu vida. Alcei ao 00- dos e logo no inicio do mês que não hã maís lugar pn
vêmo do Estadu com a espero enviar ao Po'l:let: Le- ra ôrgàos estáticos, tenuc
ccnsciênciu de Q_Ue estava gisiat1vo. li (.-ompe�ente prQcurado es.abs-íecer eon-

em condícôes de fa!l.er al- mensagem. dições de dinamizaçao das
guma cOi;a em beneficio Par outro lado, vitali- diversas reparti,<óes, dnn-
do nosso povo. zanGo n economia catart- de-lhes meios agressn cs

Cerquei-me de homens nense, u traveg ele um PIei" para enrrentar as reali(I;.-
de responsabilidade, ele no de Metas oue def1ll0 des eeonômico-sodais CoI"}
:!miges dedicados e acos- uma nova politica ampre- que se clefrvnta o nosso

tumados ao tratt da coiSa endedora, suportado qsl.C Povo. Com éstaH medi'I.,.�,
pública. Já posso aJlul:l.Cia�· por um''Bilnco Oficial, t;.ue cumpro a promesSa fUlldi]
que >le delineiam as pers- cOllter{l l)a� fronteira.,; <:io mental da ,minha platafor·
pect!vlls do meu Governo, nosso.1t.-1tado. as poul->nn- ma ele govêrno: "alterei cS

pass:1dos oS momentos de ças a,!-C a.�ora �rnllsferld.,s processos vigente,;!"
reorganização administ U· par:i. QU!:l'a:-; regiões, CUlll ,Para a consecução deste!;
Uva, ce revisão de mêto- a a.iu,da da iniciativa pri- n:eus !ll'OI)Ôsitos, tao C;:l-
du� e de recuperação fi- vada. lPol\sivel ,;erá I)bt'�i' ramente evidenciad0li, dela

n��ei��� tange aos 111te- ��i::,soc�:a��� �ee�����nlC;. s���lit��P��om cin c��àu�='
resses dos seJ'vlliores I)U- redobrnelaf; riquezas e cria, ração eficiente, com a d?-

o r+eputgdo Dib Cherem
apresentou na ASSemolel.a
Legislativa importante pro
jéto de lei segunde o qual
o Poder Executivo fica au

torizado Il conceder auxIlio
de Hum Milhão de cruzei-

,��,�:u��;�nCt��s;ru�:�e�;� ------ _

mos.
O Parlamentar pesseJis

.!.a uOl'esentou a seguinte
justificação:

Brasil.
E' de justiça, Pois, que

esta Assembleia Legislativa
oe. o Poder Executivo parti
capem do movimento po
pular que visa a testemu-

nhar-, numa pl'aça publica
de Florianopolls, a grati
dão qUe o in!o;:�lle c8'&an
nense rêa 001' merecer de
.slln�a Catarina e do Bra
sil.

JUSTIFICAÇÃO
Advogado, jornaJllit:1 e

tl"1Duno, profesliôl' de Di

r�c, Deputado EstaduHI c
depois Federal, Goverl1a�
dor e em seguida Interven
tor no seu Est,u10 Nutal,
quatro ['_nOs consecutivos
Presidente da Câmarn dos
Deputado;;, Ministro :la
Justiça, Presidente do Se
nado. Vice-Pt'Csidente d.l
RepúbliCa e duas vezes ele
vado ao cargo ele Primeiro
Magistrado da Nacao. Nr
rêu tle Oliveira Ramos foi
uma gl'tlnde Vida a serviç:J
de Santa Ca�arlna e d"

33.O Salão Internacional da máquina
agrícola

o 33.0 Salão Internacio
nal. Da �áquina Agrícola,
sera reahzado em 1962, no
Parque de Exposicões da
Porta de Versalhes em
Paris, de 6 a 11 de :narço,
Como nas anos anteri

ores, e sob o auspiCio do
Ministério da Agricultura
o Salão terá lugar ao me,;
mo tem!)O que o Concur.,;o
Geral Agricola, dentro do
quadro da Grande Semana
da Agricultura.
Favorecer a eXPansÊi0

do maQuinismo agricnla
pclo mundo e permitjr

AOS FUNCIONÁRIOS. PÚBLICOS

I
A todos ({/lautos, aos Munlcípio8, aos Estados e ci.j

Nação. como servidores, dedicam o seu trabraJw. tenho
'ii. sat'...jução ue t:xler71(!1',' na au�piçta�a liaÚ2 de 28 de

I Oltlubro, l'eSe1'oada às comemorações do FUNCIONÂ
RIO PuBLICO. a minha cordial saudação e as mi1lhat

eJu.:.ivas ('ongraty.lações,
De modo especial, como Governador, devv dirigir

me aos j1mciOnários es�aduais de Santa Catarina.
De imcio, nada mais justo do que lhes agrarler,:cr

a Golabortlçao inteligente e dedicada que tem presta
do ao meu GOIJl!ntO, nestcs oito meses.
,

Afirmei como candWato e reafirmo como

Gover_jfiador, qu.e não desc01�hecia e não desconheço 08 sa

crifícios a que a [abortOs« classe vem sendo exPosta,

II pelo constante aviltamento

da. poder aquisitivo da

Inossa moeda.

O.� problemas (/1te a allflusluun e afligem. nrio o

ignoro, começam lias funda)/lentais de comer, vestir e

tito/ar.

A éles, o '//Leu Govérno
não esta deliatenCo.

não tem sido estranho e

Dentro dos limitados recursos do erário, já pro

vidéncias fotam determinadas e decisões já foram exe

cutadas por minorá-los, Medidas outras estão sob es

tudo:s e em breve serão objetivadas em pról dos qlle

serve'lIL o Estado. Entre elas adianto que aos primeiro:.
dias de novembro, encaminharei ti Assemblêilt Legi:sla
tiva proposta de um substancial aumento de venci

mentos, beneficiando aqueles que os não tiveram rea

justados.
Não 'e do meu feitio prometer Q (/lte não posso

Cumprir.
Criticas apressadas, nascidas de fanatismos poli

ii'.::os e flerada5 em setores que, pelo próximo passad.J
não podem sensibilizar o juncionàlis1llo calarinense,
nã'J ,lir? pressionam Ilern me impressionam, 7JOrqul! não

desconheço os deveres do Po� Publico para com os

(lUe o servem abl�egadCL e honesta1llel�te,

Confiem, pois. os FUNClONARlOS PúBLICOS DO

r.STADO 110 se" Govenlador, que êle, corn rclw,:ão a

elc/J, não é um hOll�em pÚblico sem mensagem.

Florianópolis, 28 de Outubro de 1961.

CELSO RAMOS - Governado/

(Publicada hoje por não termos circulado no di;)

1 de ontem).

l\fO\'1l\n:XTO nt: 20 UE .JULlIO

aos explOl'adore.� agricolas
de e�eplher nas melhores
eon�lçoes o üquipamento

����tc�bje�i;�S ��ee�!���rl�
deste Salão.

As empresas de todos os

fsf�r�:s P�l��:�nf;idu���et�
manifestação e não hã. dú
vida que a SUl! ref:souaneia
·nos meios profissionais
francêses e estrangeiro".
seja d.e novo COn1!idel'ável.

Para informações é ou
séqulO dirigir-se ao �.\
LON INTERNATIONAL DE
LA MACHINE AGRICOLiôj
_ 95 rue Salnt-Lazal'e,
Paris (9.0)

DIA 30, ffRfBO
A Asociação Comer=ial

de Florianópolis comunica

�u!el�;�o 30, n{���c���.-feil���
acordo com o de('l'CLo n.

140, de 25 prôxl:no p!1sa
do, devendo aslm ser Sl1l>
penso, naquele dia. o ex

JlrecUe�te dos estnlJete.:i
mentos comerciais e in
dutrlals da Capitnl.

dicacao p�d ]'Íótlca e com
a. vigilla cio servidor pu
plico C<ltarillense, a quam
rendo as minhas homen-s
geus neste momento.
Como vós, tenho trace

lha de, não apenas as h�.·
ras permitidas pela rrnnna
�;aúde e reColnendadas pc
lo!'! meus deveres; tenno
trnbafhado dluturname!1t.�.
para r-ue todas as fre!l�>:;1:'
da administração perma
necnm (Ituallzadas.

Nenhum servtco, neutnuu
problema, nenhum., provi
clêlloia e$tá pendente d,'
ate dn Governador. Mnnte
nho em rlia as obrigaC;.u'-'"
do meu cargo. em que 1J�
se c- esfôrço nue isto r ..

'

presenta. Poderia ilustrr.·
esta minha afirrna.fv., o
fato de haver despnehn.r.s,
atrave.� da Casa Civil (h)
meu Governo, em aper- ::S
oito mêses e Pouco de �.'t
ministrnção, em melo a

(continua na 7° pagIna

Professor da URGS ministrará curso

de periodontia
F;orlar.r.polls hospeda

rá dentro de breves dias o

Prof. Dr. Paulo Louro Fi
lho, Catedrátloo de Micr-o
'biologia da 1o'J.culdaCe de
Odontolog'ia de Porto Ale
grc - UROS. Nos primei
ros dias dn !J:Ó;":'llh,l m&s.
aquele emlntnk profe�s:)1'
ministrara um ,'''':'",) rl<�
neriodontia �Hr 1 (,� pr,)·
I�: slonals de::;�.'t "ilpitr.'i
1>VIl os auspici')s de; reCf.'l.
fundado Cent.:·o de Estl.l-

tos GJontoló:;'('-" .tc Sal'
ta Catarina.

O curso ZU,'1 intensivo
com demon�tr.l('0�, 1",11

paciente>; sendo c'J,n r,ú
mero limitaGo (ir! llnní
cuias.

ta Administrativa, au p;o
blema das cotas �e expur
tação para os 1T'."!rcad(>!; da

Arg·entlna, Urugnai e Chi-

Ao Jornal ;'0 Estado"
Nesta.

( �����(��o'�����tnte
de hoje, ini'ormamos;

1 - Como já é do co
nhecimento púh;li{!O, ma
25 Co corrente, às 15,40
hOl'D.S aprOXImadamente,
verificou-se uma avaria
interna no nosso auío
transformadcr de <1.000
KVA.

lmediat,amente, - entr'Ju
em funcionamento nossa

Usina DfeseL cOJu dois ge
radores de 1.0'50 KVA cada
e um transforll1adnr de ::c
Serva de 1.000 KVA.

2 - Logo apOS o aciden
te, iniciamos a operação
de abertura do auto-trans
furlllador, serviço êsse ter
minado noite passada [lU.'
do nos. foi dado constatar
o defeitu. Trata-se de uma
descarga atmosférica que
danifiCou qua:ro boõinas.

3 - POr telefOJle, ja sol,
cltamolÔ a fabrica em Süo

No $ESC êste ano as festividades co

memorativas ao "Dia doComerciário"
Este ano US cOlllerciario.,;

de FloriallôpcJis sC reuni

rão no SESC para tesle
jarem a sua Cat".
Comparecerao eom SUol.,

famílias pal'ticipando ,le
um extenso e interessan�'�
programa Que contara (' ....m

a pre"enÇa de personarrda�
des representativas d:\.,;
c�âsses pu:'ronai1! e dos ço
merciários.
NesSa oporlunldarle. pelél

prlmeirn vez, o oomerciário

RECLAMAÇÃO
.AO DNER
flessoa& lll:'� tiverum

:,}laS propried;l.t"!; atlngl
cl;;of. pela faIxa da E�tr:ld"

J c.Qelf<ll, no Immicípio de
E;�uaçú, e qUI; ate :� :}re�
�i;::1te dc.ta, olP)S !res ar.os,
alUoa m10 re;:�;lJêram ind('�

n.2ação, apesar de outl'o�

j::roprietários, ,ia ilWPrem

H:cebldo ha mu,I_O tem
:;.t., os mesm('� são p')btes
e esta fazendo f,llla esta
ilnpol't.1I�cia refC'rclnte a

i,-,denlzação. IQ'lal o llll

tiVO?)
.!\SSINAD03
Feliciano O,t.gÚI'h) G:Hl

I";;olves, LeO'poln:) Manuel
Teixeira, Anh'r,', Luiz Je

S(Juza, Nat:u!) An�õnh;
F�relra (SUCer:�.l.\t'tS'. J08.0
José Lopes, I"hmino JC.dO
:', C!·!I':J.. Jou.') '3hna:-'. H"r�

ll:ogenes Sim��, Alltimio
Ftl'ulinio Klei.l.

Os il1teres�;l'1 _; �,·,:el·:·lO
colhe�' maio,::'1> mI' IU:U
ç�es na Faoul,hd� c!f' o�
,don'c,!a�:l "- adm,n,;;tl':J."
cuo - Rua Esteves Junic.r.
número 1.

M a t e: Junta satisfez. setores da producão
13l)(1. reaClrmaram !;ua cün- ram auspic(u< JS.

f;ança ao IN=--'I. - "Outra o··,-,··i:ltt�ua I"

Por outro !ado. o j):t'M- ;La; inter.�s,;.! t"mad:t Pt'
dcnte da .".:t�.t·{jtaa, <ir. LI !unta _. c:ündl1JH ü �I,

Cândido Mach!r, a:'ab� cie ;:� ..porii.i. _ l·;r .1 de :\111';'
�,Pl contirm:,r10 no .:i1.J.�G i:\]' o preço !111'-·lllF. : d",' II

rdo minist.:.·l"l Ulis�eii Gui- :Jl:·<.\utor ,1{' 1)' .• ·..; !�TO':(·
>:.arues. tttl:�f'.: 11::1 1):I,'ta [.":H.O :hf,il':l ,J l'etórn:) ,,�

.i.I Indúst,rÍa e ('cmArci,'. :;·I'.·idades d.� j):' dtlc:'1O
�, sr. C:lnd!d·_l Máde:-.':: .�r::teir:l ci(> trub,\1l1=,'1,
'�', :'lbro de trct.clicional ta- "{' que del:1 IUl'i:�'�1 cll'
JI'iJJa IIgarln il. :Jr�;eluc:'i.o de f:crLado".
J oItl,-U '.. �CH:c;._:; .i;i 0-
(·.t!xldo os (.':1rgu·, rle àil'c
\r,1' e prcsidelü� da'1u<:<!
l,:stituto.
I"alando à :·epJ1't,w.l:�'l,

b sonhar M.l;·:�, Sa;>,.. itL

�';����i;��s�t:'!l,�h J���';'lr:�.�)
diantou:

ELFFA
Pa.'c, ,,; ,uateo bob"'"

Mensa�eUl aonecessilrl"S. Hoje SegUIU

�a. fi3fsO Pa.ulo npsso (,":1('.-
l�i'C'cnlco,::t llm<\Je np1"C'!)-

_,

sal' t\ Confecçao do mat�-

C ; I
I

"'I , t",.z'-Io na pO"Oxlm. omllrCI!lrlOquarta-feira, (\la}.O fie "Unovembro, ne acordo com

o oue �oi prometido Pela No transcur;.;o da dnt,\

fábdca. consagrada 1'.0 COJllCrClll-

Por (jut!'o lado, estanle� rio, a Associ::t�ãO Cõme.-

trallSpOL't:'JI�cto de Tijucas eial de Florianopç:lis, rer:-

um transformudor de 1.OOU de�: mais jU"-a homem.. -

�VA, IJue en�rará em fUl!-- Sem a labol'losa cla�s�
ClOnal"lento amda e�ta nOI- oos empregados no c::>mel:-
t�, salvo motivo de força cio, leaiS e indispe�lsav�ls
maior. colaboradores, reafumall-

4 _ Quanto ao progra- do seu oro!)osito de cc.la
nla de raclOllamcnto da borar, de forma cadn vcz

cidade, apesnr de já est?r mais positiva, pelo. seu euw

organizado, e!;tamoS aguar� P'andecimento SOCIaL
dan do a instalacão dê.-;se
segunda t.r.JT. .-,;formador e.

ccmo ,li noticl{Un,)�, _;el'à

(lad.o :10 c.{,uhecimenlo nu

,blico ;>"r.we� d<ls emissÕ�
ras rle rádio e jornal;; da
cidude.

5 - Informamos 1lÍ11d.t
que a E:upl'esa possue 3

transformadOreS de 4.000
KVA carla um, (,ue lhe
custnralll cproxirr:adamen
te Cr �.OOO.OOO,OO. qUe en
trarão cm opern�áo �:i.o
logo csteja conclUlcla a

Linha de 'I'r,Lllsmiss�o da
Soteloa,

6 - Diante da presen
te situa;!'J, estamos pro
curando

lI;"I�de
o púú:7co

da melhor n' eira passI
vei, daneiO l'eferellcla ao

fornecimento d(l centro da
cidade. Padarias, illdu�·
trias, matermdades, hos
pitais c edlficios publlco�.
Esperando ter prestado

as informações soliCItada!;
aproveitamos a oportuni
dade para a.grhdecer a co

labOl'ação QUe lemos re

cebido r2e Vv. Ss. firman�
do-nas mui

.

a:enciosamente.
A EMPRESA.

RIO - A sol:.Ição d<:.da
pelo Instituto Nacio:mal do
Mate, através va" rlchbe
rações tomadas pela .Jun-

en$cjQ de ver transcorrer
o "Dia do Comerciário" nas
magnIficas iu.;;talaçoes d'J
Centre SESC-SBNAC, desta
Capital.
As diversas con'isSó�s

que se reunem diariamen
tc no SESC, com a assis
tência dos técnicos 1tesRa
Entidade, são a garan'ia
de que o "Dia do Comer
ciárIo" �erá uma clala
incsquecivel. .

----

Companhia da P.
M. em Pôrto

União
EsUvetam com o Coro

nel Lara Ribas. Coma,'J
dante Geral da !?olícia
Militar do Estado, o :>':. Sn
lustJano da Costa Júnior.
Prefeito Municipal de Por
to U,niãi.'l acom�nhado
dps 1'8. WUJy Carlos Fre.de
rico Junger, Prl;:sidente em

xercicio da Câmara Muni
cipal, e o industrhll Lauro
Fernandes Luiz, que vil
ram a esta Capital tratar
de assuntos referentes a

instalação de wna Com
panhia de Polícía Militar
naquela cidade.
Adiantou-nos o Coman

dante Lara Ribas, que H

instalação e funcionamen
to do. referida Companhia
será para muito .bre;'(� de
pendendo apenas (i:! a'-

já

le, parece ter sa�i .. ·:(':lO 1(,

dos os setores Ja P]')l,ll\
cão. Esta e OutLlS pro'l!
Ciências objeti\',1� :lttm:k

nan ã.s d,;".tas; �ISpif;1.;,jt:S
dos el'vateiros qu'� pr.,.

Banco do Brasil
expediente

Amanhã <:!ia 30. scgun·
da-feira, o Banco do I!rn�
sil caní. expecliente n;1

parte da manhã. is:o ê.
aas 9 as 11 horas,

__ 'O mt.:i) <;"vateiro ti!_,
';.·:\:',lnâ e Sanh Catarir.a
H·t�\'a em �'T�n(\c expec
tail'lu em lõ I'!'J 1�:> r'!iiul
::.. e\O.� dos as�unIN: que �t:

,'.t J:. debatido., na rcu_T:!J.')
ca Junta DeEt:c�nttl ... ", do
';!\�,'t. 1sLo po':q\lC l"\:b�va

f·'Llld{: lntútll(ruilida.:k em

la�c dos gruvc� �lr(ld(:mf,�
I uc COlr�r-I'Onlrt;ml1 f1.. cs

lulJllIdade d;:'!': I t!�(lnúmi.\.
iHlmnqullidll.'-�,; ��.,;a ::IlH:'
I·.rava part.!cUl;JI·I:H'lice Ul'"

t .. !'110 da d�SfJl'�an;ZHf)�1V
elo<:: mercad',).; C(lll;:umiJo·
:',8 l sem ::l.ÚriC,l da d8;;
çc.nflança de ((Iie Q lN!\'1
11'lcJesse cOI',to;'nar €,,:;a tt.o
�·'l:a conjtl'1Lura, feliz-
J,lllite os re,,;,1 t '.c .,; fo�

COMEMORAÇÕES
.. DIA DO COMER

CIÁRIO" TEM INICIO HOJE
Amanhã, Competições ,esportivas
Marcarão o Acontecimento

de

Ati comemoracões cio Di:1
do Co'!l1'ercilirio· têm irllCio
hoje, domingo. Abriíli:o o

vasto programa organizado
P.or comissões dcsignadas
e cém a indispensaveT co

operação co Serviço S�cial
do Comércio, SESC, os 00-
merciarios terão horas de
confraternill€lçao, com- b
realização. no Centro s.. .......;�
SENAC, ii. Praca da Ban
deira. nesta C:-tpital, d ..

'.Soiree". C!ue contara cem

a prese.nCtl também ;�e

destacadoS elementos elo
comércio des�u praça.

Funcionalismo
Federal: 40%

Exposição
pintura

l\ Diretoria do Institu;:o
Brltsil-Estadol\ Unidos anun
dI! a abertura duma expcl- O "Dia do Comerciari...,"

sição de plntura, aquarela tnll1scorrel'á, amanha, se-

e guache. ela Srta. Naomi gUnda-feira. No entanto.

Gcvaerd, elu 31 de outu- no dia de hoje, domingo.
bro, com inicio as 21 horlls, co-
A srta. Naomi Gevnerd. werciários oemeçarno li

agora np 3,0 Cientifico do viver as festividades ut'ú-
COleglo Coracão de Jesús, gramadas, em homenagem
pInta pO]' sUa própria Ini- à laboriosa classe. De um

ciativa. Comecou de!;de pe� ladu, o Sindioato lia/; .tJm-

quena. O IBEU rr!,!ulha-�e pregados no Comerciarlo.
em ter a oporunidade de que congrega a tcdos o.,;
lIJ)t'e!;ental' ao públiCO esta que empl'eshtll1 a sua 00-

sua prImeira eXI)osição. laboração ao comercio 10-
Para a abertura d!1 llleH- cal, e. do Estreito, e,' de

����e��ã�el�nviJ:d�::� ����o, �e����' at{�1��l��d�ú:�
colega!> '2a s:·ta. 0r'.'<'''!·''i.1. sUa colabúrat';'i() ('fldell""

��t��fl����:S a�I�:;��E�.,e, �,��Ê�B�;n.:'c,��>a�l����i��Q��d�-.�
,. .. �::o.� 'r

'.'� " • •

". '<":;l-,

l)E .JULIO

Ontem, por oCuslao do
,tia do "barnabé", o Prc
'l11Iier Tnnoredo Neve.� aSsl
llOU atO m,!jol'alldo Os ve!l

cimentos do funcionalismo
!edcml em 40��,

Amons as entidades, com-

1Jletando-se nn ação de uem

sel'vir, ani.l"[lndo us festas
e procurando realizar aquI'
la renlldade fraternal c!ue
identifica a tO(IOS no se:l

tido de unlao e de trabalho.
No ensejo da pasgagem

do I:ia tio Comerciário
congra:ulamo-11CS con' a

r''1�se na jJes::;oa de'-;.:;'0$
L":" ;Jen te�. ��tra vés de sua;;

entldndes representa1_iva�
- (l Sindicato -dos Empl'e
gndus no Comércio e .o

Serviço Social co Comé ..cio
- SESC.

ür p:'cÇOI> '.'''l_1 v l' I

"'l'j.'Jba. agor::l ,lpr(;'/:hin�
:'�.(; seguinte.,;: dm1tm d?
'?ou dias. cd j L': de('o"i
dr,,, 60 dias, od :1::1,,; e IH)

Il!j�,i._, da saL':' '1'1 ;:;?Jr. (m
[.::;io de 19'32, Cl.� 3-jO O,
� �·t'C;0i3. até �.11b. \ ;'�.'
;,t.:s, eram dr �.,I ... ll;lS
,';[1. por an·;!:'.:,

Professôres para
o Grupo N. 5. la
Conceição

O Governador Cebo R::
IUJ" vem de assinai' ai"
colocando 11 o!lsposicao do

Grupo E,,,:colllr NOSsa .sCI1-
h.Jr:t c'a COllceícão, de R·)
çado, municí;lio de São .Jo
!Oe aS segu�)ltes professô
r3.s:
Zaida Mansur Re�k

Dalva Crnceirão Schutz.
Eliane Bernadine Dol'll-
busch. "'!.o.rcl Ozla :hoerich
Destri, Elizabeth Vici'l'a.
Silia Doris Silveira, Ncu"::t
Maria Silveira, Veda M\'-
riam Petry COrrêa.

.

A falta constllnle de
energia elétrica nos últl
mOH eias, em horários VI

�ais .

pam li confeccao d"
jornal, impotisibilltou-n",
de circul;!r IlOS dias ele
l'exta-feira e sábado. SÓ�
Jllente hoje voltamos ,1

circula!'. embOra com <)

não oostumeiro número I!':

páginas lIOS domingos. Va
rias malelTias tiveram <1:'

ser sacrificada;;, 1!lC1U;;h�
coluna" d:J:T.iniCai$. mut!
\'0 uorr.uc Vedil1lOS eXCu"al;

acs nol:'SOs colabçradores e

leitore;;.

MÁQUrNA5
MATRIZES

E APRESTO�
. . .. Para forrar botões e fiV'êlas ...

Ruo Leme da Silva, 162 - Te!.: 93-5824
Bairro do Moóco - São Poulo
PARA FORRAR BOTOES E FIVELAS

Peçam catalogo e listo de preços sem

compromisso de compra.
Noss�.s artigQs poder,ão ·ser procurados elT!

Florionópolis � t:rONTINA JORGE,._
Ruo Conselhe� 1ro, 94 - Florionopolis
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y- Comeamenos Sociais

A Primeira Dama do Estado Reuniu Em P. Agronômica -

�Noite de Gala Com Genle Nova no "Society"
1 A Exma Senhora Edjui Gama Ramos as senhoras Maria Leonída vteíra e Sa

Prtmeíra Dama do Estado, reuniu em rú Doner Abreu, o Senhor Nelson 'rerxct
Palácio resídenclal destacadas figuras do ra Nunes e O colunista. para um chá da
mundo social. para a organízacâo da India
Campanha de' Recuperação. O Senhor 12 Continuam rumores sôbre a candl
José Elias, foi aclamado Presidente da untura do sr. Paulo aauer E'llho ao r.c-
referida Campanha, gtslatlvo.

-//-//- -//-//-
2 A ex Miss Elegante Bangu do Brasil

sónie Soares de Araújo. hojc senhora
Dr. Carlos Reis. espera a visita da Cego
nha.

13 Agradeço a gentileza do cronista

Melo Pratos da cidade de RIo do Sul. o

convite para participar do baile da De

butant.es sua promocão.
-//-//-

14 Provavelmente toremos modelos

pronctonats em resta de Caridade. A fa

mosa taatieta conhecida modelo Jza. ma

riíreston vontade de conhecer nossa Ca

pital.

-//-//-
Fala-se mesmo na movimentada festa

Noite de Gala, que acontecerá no próxí
sábado dia « nos Salões do Quercne:la
Pálace. Livio Romano o Cantor nas noites

cariocas, será uma das atrações da ele

gante noitada.
-//-/1-

-//-//-r-

15 A bolte PIaM apresentou ontem,
4 A Soolcdnde Amparo a Velhice reeu- 9 jovem cantor de Radio c TV: paulista

zou na tarde de ontem nos salões do clu- Pranqutto.
com bonito desfile de modas Infant.il. Q -//-//-
be Doze de Agosto. um chi de Caridade 16 A eór da moda lançada recente-

1 movil�e��ado desfi�� foi pa.L!'�c.inado pe mente e "mor�ng'o",não _tem dúvida que

f la Casa A :vrodc,ln.l e teve IniCIO. c�m a ainda preríomínum as cores: preto uran-

'( ���aos�e atuveraarto dê Izabela Fialho

�z:mo �:����m��:1 �'��:����� ��� Sl���::,
11 -//-//- que as mulheres etegautes não devem

,
5 RIO - Marcado para o dia a de de- sacrificar sua elegância, com saltos n-u

zembro o casamento do Dr. Walter Sam- gutbas: estes já estão superados, {
paio. _//_//_

17 Esta para estrear no Golden Roon-//-i/-

I
6 Na prôxlma 3a. feira o Clube Sorop- cio Copacabana Palace. o maravilhoso

J tuntsta em elegante jantar na "boite" "Shaw" Shíndô.
Plaza. prestará homenagem as Senhoras _/I-I/_
Iná Tavares MoeUmann e Maria Mada- 18 No Sachas. muito notada a elegância
l�na de Moura Ferro. cle dona Ivone Ribeiro Martins. que

-//-//- num jantar entro amigos. estrcnva C011-
7 Agora eirculanlo em cano próprio junto em du!!./. peças no moderno trcl

.
Wolkswagen 001' limão o senhor Pedro do que e lamé.
Gullhon Pcreim de Mello _//_//_

a Participando de um Seminário In- 19 Felix Paes Barreto o mais novo bo
temaclonal de Televisão em Nova York emio das noites cariocas.
o milionário Ronald Stressc. -"--//_//_

-//-//- 20 O Grajaú Tenio; Clube acont.eceu
9 O Chefe de Rela<:ôes Pú!>Hcas do p�- na noite' de' sabado 'com desfile Bal1l!ú

láciO. do Govêl'llo Dl' Fúlvio LUiZ. Vieira, tas dcs[lJaram na passarela do Grujaú.
festejOu idade 110\<a, O casal Vielfa eo- em sua maravilhosa. sede. Lindas gar'()�
memoraram a data com jantar entre a- exibindo Interessantes e custosos mode
migas no restaurante do Querência Pa- los de José Ronaldo em moderna pa-
lace, dronagem' Bangú. A morena Suzana Ma-

'--//-//- ria Coluse. que era verdadeira garça
lO Merim Modas esta sendo esperado na passarela foi a vencedora do con
com ansiedade. A nova loja de modas in- curso. recebendo a faixa de Miss Ele-

FALECIMENTO fanti! fará sua inauguraçâo em breves gânte Ba!)8'ú Grajaú Tenis Clube.
FRANCISCO DE PAULA GUEDES FILHO dias. ----//-/1-

Faleceu em Pôrto Aler;re, onde residia, O Sr. Fmnci�co
II Na tard;��'iexl:�('ira depois da

'to
Pensamento cio dia:

,/

�����l: �:ê�C�: :I�h;a��x��n�r::iil,::;:ant:�=;l a:gi!:� reunião no Palácio Agronõmlca. a Senho- Nunca se deve querer o Impossível _.

petor neste Estado, onde gozava de geral estima. C'::i. ��a)D�:�����g�'���b:�s�::�'�ci��d������: �����l��lar com o pouco e uma gran-

�:qnl::�etces�:�:;���:���l�: ��n�:rl�:, adp�s ��a�:e ded:u��'(��,'� ",====="'"��=:;::;:: :::::::::::==:::::=�=�"",==
ta anos de serviços prestados.

'A famUia enlutada residente naquela capi�al a 'tu:!

Florêncio Ygartua 287 enviamos os nossos pêsames.

ANIVERSARIQS

FIZERAM ANOS ONTEM
dr, Nilson Carioni
j,'lil'io Cesar Cubas
MurE'1 Rodtigues
Walte!' f'antos
Al'lJndo Gondln

- sr. O�mar EJoy Meira
- s,', Ivo Gasparino da Silva
-- srta. Neusa R. Ferreira
- - srta. Lillan Bittencourt
�- !Tta. Vanda Arcas Alves

------ -----

Enlace Matrimonial

Sálvio de Barros - Maria Teresinha
Ramos

RealJzou-se, terça feira, 24 do corrente, em Por-_,o

Alegre, o enlace civil e religioso do nosso conterráneo
Sr. Sálvio Ataide de Banas, técnico das máquinas ele
trônicas do InstItuto de Pre·.. idência do Estado, com :1

gentil senhorinha e nossa conterrânea Maria Terezinha
de Jesus Ramos, filha do nosso estimado colega de im

prensa Sr. Dr. Oscar de Oliveira Ramos e de sua exm!l.

e digna esposa Da. Arací Lobato Ramos e afilhada de
batismo de sua exa . .reverendíssima Dom Joaquim Do

l1ün2,U(:." de Oliveira, d,c:n,.,r,imo Arc'�!-:l,<)') ]\[(:'tl(;1:)1-
Uma.

O ato �ellgJoso foi efetuado na residência dqs pais

A CÔR
ATUALIZADA

da noiva, no Edifício Genel'al Osôrio, á Avenida Bo!'
�es de Medeiros, servIndo de padrinhos o :31'. Ant.olllo
Garria e Sra. Da, IOlanda Ramos Vieira, por parte da
noiva: e o Sr. Verldiano Barreto do Amaral e senhorio
nha Ivone de Oliveira Ramos, por parte donoivo.

No ato rcll�ioso: realizado na Igreja de Santo An
tonio do Pão dos Pobres, Delo revmo. oadre Orlando
Algayer Vigario da paroquia, serviram de padrinhos por

parte do noivo O Sr. Romel'son Moraes e eSDosa D�.
:.Iaria Moraes; nor r.lllrte da noiva o Dr. Osc;r de 00-
veira Ramos e .sua es,!)Osa Da. Araci Lobato Ramos.

O tenor Mário Oliveira cantou a Ave Maria" sendo

acompanl1ado pelo vlolin�ta Salvlni e ao orgão pelo
Irmâo SUlrino,

O ato religioso teve grande comparencla de muitas
famílias. notando-se a presença de exmas. senhoras do
meio S<)(;);\1 p.flr�:miegrl�nse.

Os noivos ofel'eceram bela recepção ás pessoas q'.le
os foram cumprimentar em a sua. residência.

InÚmero.� foram os presentes recebidos pela, noiv:t, ,C;OT;(

._ marca

Baton Instant Color-de

entre os Quals carinhosa lembrança de seu venerando
e estimado padrinho de batismo.

A briga a!.����� t,��'��I�d�� O deput.�: Laerte não qu.. ncr n._1nlstu. O programa oficial da agremiaci" da que se alef nêste assunto: ête é o tli-

����:a:aP:I:IO"se��'P����e,La����:I���: P:i:�I��i�d::iS::�t;n�;en!�a�!:":��o: J
com as dissencôes e com os desajustes e primários métodos políticos, F. uma.

imperantes nos seus quadros, confusão danada, No fundo mesmo, o

Tal é, o caso do deputado genasuâo que irrita mais o deputado Jajeano, t! a

Neves, hoje em dia rígidamt!ute malhado efetivação do Plano tle J\oletas do Oo,'(;r_

pela tal "Marcha dos Acontecimentos". O no, como também a aprovação tia )'1'0-

deputado Laerte, como um ditador da posta Orçamentária, pols daí, babáu'> r4'-

g'l'ci, não quer que ninguém ocncovrte ercícêo em 1962, Não hil dúvida, que t,udu

com ninguém .. , só com êle, Para tanto, reslde numa questão de sohrevivi'nC'ia

fêz o Presidente (nomeado) Sr, Br:tsüio persunafisslma.
Celestino de Dlívetra, dertnr entrevista, E como iamos dizendo,:t tnlnchelra

chorosa e fanhosa, onde ,1i1. que "lião que VDN cavou, está minada. Vejam. sc

existe ambiente moral pa ra que o seu não, como anda o Sr. Aroldo Carvalho:

partido entre cm entendimentos com as desgostoso e dissidente, manobrando até

demais agremiacêes. Já o deputadu rede- para entrar no PDC. }� o Senador. oh o

ral Konder Reis falando lia reueuâc aqui senador, anda lá pela guanaenra•.não

realizada, advogou tése contr:íria: ,Ii", o quer mais nada com a politica, E raz bem

pa r-lamerrta r, que de\'hl0 às jmplic:u:ões senader, anda l:í pela Guanabara. não

do novo sistema' guver-namentn! tmptan- que deu rene. Hoje em dia, só I':M St�

tado, rtevem os partidos rever os esquc- AGUENTANDO os rompantes dó depu-
mas para os próximos embates elcltorais, lado Laert! Que rate o deputado senas-

vistas as condições eSllccialisslmas do Hão Neves, o BASTI,\O da casa de Noca,
parlamentarismo. isto é, da UDN!

FAZEM ,ANqS HOJE:
_ sr. Adaír Silva 1'0 aniversário natalício da encantadora
_ SI'. Márcio W('ndhausen Helotsn, gmctcso ornamento do vcntnro-

_ srta. Marina Leite dn Costa so lar do nosso p-rezado conterrâneo on-
_ sra. Atmée Pereira Gonzaga pit.iio õa rtos Augusto Caminha, brilhante
_ srta. Liomar Livramento Oficial da Infantaria do nosso Exército.
_ sr. Lourival Schmídt, servindo no 14.0 B. C. e de sua cxmn. cs-

_ sr. André Melo Filho posa dnn. Maria de Lourdes Caminha,

_ sr. Marco Alvim Martins As inúmeras felicitações por tão gra-

Menina Heloisa IIclena Caminha ta efeméride os de O ESTADO se assoei-

Folmagosâ imensamente em regístrnr, amo formulando perenes venturas n gra

na data de hoje. o transcurso do primei- ciosa aniversariante e apresentando
1'0 nnt.ersárto natalício da encantadora cumprimentos aos venturosos genítores.

I ve:�eIr����S����!!que: ('oDre��e?oslln� S :

,
a Rainhb. d,,� Bicicletas, 1 Folo Gr:l.I'ur,'
Rua: coaaethcr-r Mafra, I

,

�.o Ir."
....

' 'l::.:-jO�1 0
.. EST![)�...t'I

Sindicato dos Empregados em Esta
belecimentos Bancários, no Estado

de ,Santa Catarina
Assembléia Geral Extraordinária

(Permanente)
EDITAL

Aniversál ios:

rc;;mI;no . .Hod
I CnE ;,,':0 I !
Segrêdo do Ma
ql!ilage: Naturali

dade
Durnn:e o verão. a mu'

���,� ��i�a;,Ilj�1 ���ê�s�da�e�
maquilage, sPja pelo mú�
toma .apôs a.lguma.'! hora!;,
como Pela dure'�a e ãrtifl
cialidade oue emoresla as;

�eições. �o me.�mo tempo,
e ne.<:ta epoea que a mu
lher mais precisa de aju
dR do;; ca;;mêticos par/l
evitar a pele brilhante,
nado muito procurado pa
Esta a razão de te!' se tor
nad,? muito_ procur:ldo ]ln
ra este "erao, '() maquilage
co:r.pacto. iipo põ e base
num I<Ô pr:')duto, feito à
bn,<;e de lanolina, Mantém'
i;\e, POI' maior 'número de
horas. inalteravel ...:ôbr'e li

pele ,nào a prejudicn _

por Conter lanolina _ e é
ext!'emllmente "nntural"!
(SE),

VENCEU!!! I
J A Rainha das Bicicletas, J
I venceu a �uerra contra
I os preços altos. _ Rua: I
,

r"nse-lheiro Mafra, 154 I
,PNEU e Camaras de I
r qualidade, só DUNLOP I
: - R::inha das Bicicletas, !
J Rua: Con:;<õibeh'O Mafra,

Pompéia ainda é
Pompéia

A cidade de Pompéia.
na. I::áli:l. cuja PopuTação
foi sepulta.da pelas cinZaS
cio Ve;;;uvio, ha mais' de
dois mil anas, cOllfltJtue �e.
hOJe, numa das maiores
atraçoes turísticas cio ll1un

dOr] moderno. As vilaf; do"
anti�'bs romtmos, total'
mente desentert::lflas, à'pi'e
selltam se Cnm o n'esmo
{'')Jorido de'�lumbrante de
autora. Nada pal'ef'e ler
"ido destruido. an, I)elas
cinz:ts do terl'Ível vulCãO.
O turi4a. "i!>itando nque
lns vilas, chega H ter a

impresl<'ão de (lue, por trás
daqueles muro." ou em ca·
da e<:nllina. po�rá surgtr,
de .reperlte, um romana,
trajado com rOUpas da e
poca dn eataclisma. Esta'
1neas� ânforas e QuadrOS
QUe ornamentam a chão
e aS parede,�. ainda cons<;!r
varo n me�"a beleZa dI!
('uêles dias em qtl� a �a'
de foi �ra!!ada pelas' ('In
ZU'l (lo Vesúvio. (SEl.

Na quallclac1e de Presidente do Sindicato dos Empn>
gados em Estabelecimentos Bancários, no Estado de. San
ta Catarina, convOcO os Srs. Associados deste Ól'P;:1O de
Clal'::e, nnra conllJurecerem à AsSembléia G�l':tj Exlrur.!'

d!llária. Que será. realizada no dia 3 de Novembro de I!)61,
.!:exta-f(':lra, em sua séde SOcial, sita à Rua dos llhpus. 13
- SObrado, em primeira convocação às 19,30 horas e rm

�egunda e última convocação às 20,00 horas, e co:n a SE'

g'lmtr
ORDEM DO DIA:

APRECIAÇAO DA GREVE OOS EMPREGA.DOF; Oi)
BANCO DO BRASIL S/A - AGE:NCIA DE FLORIANO·
POUS

21 ASSUNTOS DIVERSOS.

Flo.rlrmópoJis, 28 de Outubro de 1961
Carlos Passoni JllnifJi'

Presidente

OS.,ALDO MELO
BALNEARIOS NA ILHA - Apezar de ingentes esfor

ços jlOslOS '1 !\'i>'" d3. (,Q:,!truçâo de bal'le'Í!'jü,; na :'l )S
sa Ilha, até agora ainda o ilhéu não poude \'el' reallzado
o seu grande sonho.

-

Agora mesmo temos a Empreza de Turismo Balneário
CanaSviell';l Lida a apelar em chamados - apejas aos
seus associados e cotistas para a reunião em segunda
conVOC,\{'!lO 'lue �(' l'e::.E; (I'l dia 26 OI) corrente ás
19 110ras. na sua sede (Associaçào Comercial) afim de
tratal'-se de solução imediata de diversos assuntos de 1111-
tel'esse á I'lda daquela empresa,

De quando em vez, aí vem o chamado, se renova o
a])êlo, l'eaparecem as pUblicações nos jornais e transn1ls
sõe'i nelas emissoras locais no sentido de que os cotistas
sniam de seu marasmo para levantarem aquele ponto de

•

l'euniflo elos que procuram o adora.vel recanto.�

Entrelnnto, morrem 08 apelos,
Ninguem vai.

POl'quc ninguem acredita.
Porque a caveira. de burro talvez esteja por ali ..

Result.ado: fechado, abandonado, entregue nlnguem
sabe a quem, o Balneârio vai seguindo o caminho do MI
J'amar, cujo destino era do mergulhar t>ar.l, sempre ao

fundo do mar com todas as suas ruinas, não fora o atual
governo do Estado tomar a si a aplaudida tarefa de res
t:mrar aquele magnífico ponto de reunião da familla flo-

rlan���:::nOa'BalneJ,rio de Canasvieira,
�A"'_'

Morrendo aos poucos.
Entregue neste momento aos ladróes, que se aprovei

tam do completo abandono do prédio a têm feito uma
verdadeira faxina, despindo o balneário de seus perten
ces, lev:mdo e desmontando, peças dos fogóes 0.11 exis-

tent��t.a ÍllfOl'mação, COJhia:� I"o::�·:t=ve:'!e.�·
am!�-Pl'eclSO salvaI' o Balneário -�:

..

c:=:�:!n�!
salvo 'o M1r�I.1n.ar.
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Tóquio registra o

mais alto nível de
�recip;tação ra-

dioaliva

VENDE-SE LOTE
Vende-se um lote a rua

Urbano Salles, .area 405
metros.

Tratar a ma Felipe 3cl;
rmdt, 21 - Fone- 314'5 _

NOVA IORQUE, 25 - O Nf'Rt.:1.
,ObHerNa:Ól1,J fie M�t('Qro-
logla (lo JApão registrou o

mnís ;·ltn índice d{' "luUn- A RAlNHt\ DAS BlCICLE
nOviclarla no pni<; desde 1.0 TAS. ntem de um compl:-
cII' setembr-, qU:1n(ln 0.'1 tu se. 'liça de rerormne.
r\!S�O>l ['plllir'in!'1l1l\ �lI.'lf! ptní.urns, concertos, soldas,
Pl"()VI)� nH('l(':I!'f'.� nn fI[,. conta também agora com
mOsf('l'f\. um porfettn serviço de

O ínclit'f' d(' rn.uoauvt- VU'LCANIZAQAO (\1' pneun
rl.'c!(' conurte lia rl1\1\":I ora e cama-as.

de -l.BCO r'lOl' lill'o pnr mi- RUfI,; Cnn.<:rlhf'1ro Mnfrr,

lllltO. na 1�(I!l:1 (1\.' 1'!'-')1I10. 154

O índlce lllnl� clcvflflo D.Jl ,.-
_

�:ri�.��;,n�eCI��:���n�� ��� I FOR·�O '

1mnlld pa"'''llll u Cm 1\:lhhi'".I. IRf..,.,AQ· �"·i�.. (()i.)Rt
no cxtrom.. tlOI'�t' (In iih:l .\ .. "., ", .•.�II
de TTokknJéio. � .. ,,, ' . �_'

OUÇAM
o u ç A M

Tôdcs às Quintos-feires, à'Ç 21 "oros, RÁDIO ANI
TA GA!UBAlDI apresento e sua nov� ·atreção "A
HORA 00 LAR", em novo produção de Mário Dias,
com o patrocí"io de organi:zoção PREVIOfNCIA

DO LAR.

PARA MOÇAS
Se você possue dom de sugestionar com desem

beeeee, elegância, cultura e simplicidade _ Se te-n
o indispensável poder de convencer pelo maneio fácil
da palavra, escude-se melhor ne defesa de seus int(.'.

'

rêsses econômicos, ganhanda um bom ordenado.
Serviço fácil, indeoendente e ogrodável.
Dirigir-se a ruo Nerêu Ramos - 39 (Gruco

Modêlo Dtcs Velho) exclusivamente dos 18 às 19 hs.
---- -------------

AGRADECIMENTO
ALCIDES DE LIMA VEIGA (CECY)

Mandato para mi

nistração de ensi
no normal

O� perltdcs de concessão
de f)utor�:1 de mandrit...,
para mln1stl'IIcão de ensi
no normal do 1.0 e 2.0 cí

cios devem obedecer ao

que oreccttu»rn c:s arligo,,"
7·1, rh1 Lei Ol'lrâ�lica ri')
En�lno Normal r J8\ dn

l'e!'pectivo regulamcnto.
As n\lt(,ridarlç,� e�colflrc",

c!ev('r:tn e}\1I1r. :Ih'ritns pnrn

que os pr{)('��!''()�. ;1(' 011'

lorqn (!e' mnrrdn ,u c.o{I"dnlll
rlrvlllrlm('nle In�lrui(I(l, I�·

to é, !l1'V('f;IP 1.:'1111('1' plun
La (lo prénio, l'hlogrnflC(s
das fln·ln" de' auln, gnbtne
tos e inl'1I:!l:!l;ôl'!' c1iv{'Tfla�,
Infol'.l:TI('Õ('S sóbrc n cr-rpu
,Iu\,('l):\! ou .�('ill nomes. ti
tlll", N1P ll0:{,\Uf'nl, rpgitl.
Iro ... I1n Mini,�?I'i') d(' l':rln�

r:i{'(I(, 011 n- SgC, tdonot

C!w·jé mqrn l r rcentcn. edu
(':ú:·iio' Il!'lc'a \·,)111 upnretbn
menj o r jn$I:1la(:õr�, "Ir ..

FOTOCÓPIAS
PERFmTJIS TI: lNS-

'fAN'l'AN)!:AS
Orv,:llJil'aç:ão Com, ca
tartncnse
Rua: João Pinto, 18
t som c, Postar. 25
'ret. �;!n7 Floriano-
poli,� A.C.
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('onrecrionl'-Os II:"!

1"010 (':1',1\,,"a
jor!lal o I�S1':")1)
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I DUNLOP. v pneu que vale por 2 1

RAINHA (,..\S BTCICLETAS _ Rm ' cons. crnr ra. 154 I

'['roque suas Notas atô () dia :W de uovr-mbro dl' I�Hil. no..... di::l'I'�HS Pnstos d.: TItica da "id ..

NOTA: - Silo \'úlidas I}(II';I � .. pri,.xitllo soro u. u-, 1\'01<1:-' n::pl"lub .... dll"illltl' ti periodo (k

1,0 OE DEZE!\1nnO III: 1"ldl \ :�p IlE N' ,'Fi\J[�Hí) PI, 1!I:il

GINÁCIO - CIENTIFICO OU (LASSI(O
Curso Ginasial e Colegial pelo Art. 91

Próximos oy.l.lIle.s em mala de l!l62. Sejfl você tUl'IJ.H"tn
Ulll rutlll'o formando, pl'epamndo-se no INST.I'T'IJTO
O, E'I?'JRO II, Inicio de nova turmll, no f.1'Óximo din
5 no olltubl'Q
Jnt'fll'nl!lf'O"" 1'1- "\la 1"I"l:<Pt't! RIT01f'S: 3!J _ das !!:l,ui)

,\� ln,oll hnl':\;;, ,li:)l'inn'ienle.

Jo"c ee Veiga Lima, Jorge vou Ltnstngan e família,
rtervnsto N"nnes c família, Osny de Lima Veiga e Iamí ,

lia, Alvaro de Lima Veiga. e Iamilin, Osmar de LIma
verca. Erlson Paladini vetec. Henrtnue Korb e família,

��v�:'� �lt�,���� �:igtl''1Va�<l���I��V:l:O L�:�aNd:o��l�;av:ea_
nhol'n (I !';ha Vr.lgn de uma, filhos, Noras" genros. ne ..

IO�, irm;\OJ" e CllntlntlnS (II' IiLLlul!..:i \Lt!tv:t J 1.1":; L.L!v1A

VI�lGA, t'IJlJlovi{los :lgradec'rm ,t t.odo!'; os que acompr,
nh:�l'tull a exUlll,1 l' COlllpal'eCel'am aos funerais. Em

�a::�j�tl�I;:� :�fi�;)������::O�\Od����I��o��I�ê���e:n�:�a���icaçiio ----------- _

1�1<)J'i:ln(Jpol1li, 2R dr Olltuhro dI' !!}Gl.

1---- ------
J OU N L. O •

.)

! Os pn� :� I)U�:LOP ofereeem qllal1c!ade e resl�ên"la.
R-AINHA DAS BtCICr,F,TAS - rtuu Cons, Msfr.. :54

1-----

RIO, 25 (VA) - O mi·

nlstro �a. A�rlcultura sr.

Armnn(lo Mon\elrn, a.�d-

110\1 hoje Portaria SOl) nlt
[mero 902, cri:lI1elo ii �r

ml",;!no Central de J,evlln·

lamento e Fiscalizaçao
da!'; Safrlls Tritlcclas, com

sêde em Pôrto Alegre, nc::;-

se Estado. In_egnun (l llOVO

Ó1'gão rl'pl'('srntalltes d;1

indú;;tria ll10ngeira c um

l'epreflentllllte de cad:1 uma.

das seglllnte.� entidncie�:
'bnnco do Brasil, Fecler1H)ao
('ias cooperatlvas IFECO·

TRIGOL

A portnrlll estnb('lece
--'-------

que o I'epl'c,qcntnnlr da in·

dÍls�rlfi n'longcll'll gel':í in

d!('lldo Il('los r('speetlv{'!':

DR. HOLDEMAR D.
DEMEREZES

"Formado ]jflla Escola d""'

Medicina e Cirurgia do Rio

de Janeiro, Ex_Interno do

Hospital dn Cambôn - D:\

�!'aternldad(' Clara Bas·

baum _ Df! Mnlrrnldae\('
Mãe-Pobre.

EspeclaUdadl": DOENÇAS
nE SENHORAS - PARTO
_ ('IRURGlA,
Con.'!ultn: Matrrnldadl'

C'arrnrl!l. Dl1ll':t, 1)('ln mfl�

ADVOGADO
Dr. Can:íàio do

Àmaral e Silva
Magistrado aposentado.
AdVQ::acia. em Gerai

,",sc, e Re�.: Rua Saldll'lha
Marinho, 2 _ apt,O 301

(r);qulna J;)ão Pinto)

29·10

Eu qucro uma bicirleta! Não PGS.SO. É ca:o. Mas, a

RAINHA DAS BICICLETAS Lhe oferece por preço de

PAPAI NOEL. - Tcl(!fonc 3137 - Rua: Conselheiro "1,'

fm,154.

Avanil' Aducl Regls, no

dia 11 ..!e Mab penetrou
11a. Ca."fl da lnvadeira Ma·

ria Bnlblno, quando a

mc�mn esl:1va ensab{'ando
na f{'nte, c de ü furlou um

rádio PUa!, fi v!lllfldo em

Ires mIl cruzeiI'Of\.
Ele é 11m descuidista,

dessa,: máouinas G'e catar

tudo, tudo Que -me vem à"

garras·
E' um daque1l:!!I mestres

na �te de rurtar oUe nos

F .... i uma crlanra exc(',,·

::;ivamente mimada, scll�

defeitoo{ er<>m encobertos
por "ua mãe.
o crime fOi pi<.t,cado

por Avanlr em companhia
de um indivírtuo conneclclo

pela alcunha de "Gancho".
Avanlr acaba de ser con

denado pejo Juiz da 2.a
Vara II 2 allos e 10 mêses
de reclusão nll Penitcn·

elárla dI"' Estado e a um

ano de internacao em Pe
nitenciâria Agncoln,
'Mandou o Ma�lslrndo

investigaI' o pnr:1deiro cle

"Gancho" a fim de que o

il"e!lmO !leja Imediatamen
te recolhido á url.'.:ft(t.
Três; !'IIIO<; (' íl) meses,

sem liVrs..... lento cr-ndiclO·

nal, foi no que deu "OS

mimos -ti:! AVrlnir".

DR. OCTAClLlO DE ARAUJO
CIRURGIf, O DENTI5TA

(:IRURorAO DENTISTA

Pro tos-or da Fncu'dude de Odoutc.cal-i
Run ' ocrontmo coemo ::!2!) - Sala 10·\ .

rSQI,in:l Vid:d RHm"�

DUNLI)P
o» l'r"I"!l.� lHINI,UP ofereceu, qll<l!idflde c .cststencra.

RAT:-JHA DAS B1CICLETAi?' .- R:w L\>ns. Mnlrl"l 1�� 1

- - - - - - - - - - � - --I

DR. SAMUEL FONSECA
CIRURGIÁO-DENTISTA

Preporo de cavidades pela alta velocidodc,
BORDEN AIROTOf< S. S. VOHITE

'I ....acliologia Dentário
CIRURGIA E PRóTESE BUCO-FACIAL
C-Ól,sultório: Rua Jerônimo Coelho 16 -

10 andar _ Fone 2225
J:-dusivoment� com horas !,",orca<"!'··

----M�A�-�ffff�y---
MAIOR DE 18 ANOS, COM BOA APRF.SEI'\!T_A.

CÃO. MANEJO FÃCIL DE CONVERSArÃO E QUE
TENHA CURSO CIENTIFICO OU CLÃSSICO.

Dirigir-se pessoalménte a rua Nerêu Ramos, 39
_ somente dos 18,00 as 19,00 horas.

DR. L.\URC DAURA
Cl:nica Geral

1 MEDICO ----

I Ii:�pcclalj;;'a em n.oJéstia cOe Sellnors.J e vias uri

.-'1'·ia". Cura rf.d; ·al das jnfecc�óes agudas (' rro·

nil', .. �, du �llnrê;l)I Q'eni'o·Ul·ini!.:io em amllos Oli

"exos, D()f'nça� do aparêll10 DigestIvo e do siste

tl,a l'ef\· ...2�

Ron1n,J: das l().'IS 11,:'..,1 h,)�'\s e das 14,30 f...3 17,00
horas. _ Gonsultório: Rua Saldd.nha Mfll'lnho,:::

).0 nnd[l". (esq. da RUII :0:.10 Pinto) - Fone: :'1246

R(>l>ldtmrla: Rua Lr,.:erdn Coutli"lho, n.o 13. (Chá·

! ('um do Espar,h:tl - FOnf-: 3248.

VENDE-SE
Lma r,'aquim: de filmar de 8 mm mareei

"GIC", para l.í m de filme ;-nar.:a ír-ancê!:i,
Ver e tratar a rua Santa Luzia, 255 ou

pelo tel. R�"O.

CONVITE
No próximo dia' 29, as lO horus da mar.hâ. nor ín!

elnt.lvü particular da p-oressõra. Hetenn Mario: Parei.

Sl�,'ú.')rorIlovido um qrande s'e sttvct ue Pis-no c Inícnu-uo

!'olu,-Ü:al.. de seu jurao. no 'rca-ro Alvaro de Carvalho. pa

ta o '1uul convida, o público em geral.

Deverão ccrttctoar do j'estrvnl. os sevutmes

.rncéuca S. Thiago Fernandes

Per nnrdete de ouvetra Rodrigucs
C!'istlna Breda do!> Santos

Cannen S. Thiagb Fernandc.�

Dnrly Machado Hem'jques da Silva

Elf'onora Rig;genbach
El"�mora Dulce S. Thiago
HelOIsa Lobarbenchon Moura

Ht'J!'na Barbara Machado' Henriques da Silva

Lllian Maria candiota Hulse

Lu Is Maria Borges de Mourão Sã.

Maria Nascimento Meyer
Maria Beatriz Bastas Feáeira
Maria Albertina Braglia
Mnria Amélia S. Thiago Fernandes

N::aria Beatriz BOabaid Reis

Maria Cristina da Silveira de Assis

Maria da Graça Paim Nevps

Mn:·ia Thereza Macul':o L&.go
Maria Therer.a Moniz

Mnl'ia Frrnanda Paim Neves

Mnrlsa Mil'oski

Mcredith Bru::;a

Ral."hcl To'entlno de ,Carvalho
Re)!:Ina Mal1a Bastos Fel'rcira

Roseane Fett
.

Criada Comissão de Levacla- ,����������1��
meDiu e FI"scall·zaça-o da Trl·· ��fl������5K'��

�;8�?r a.�(jr::.!'C��t... �a, ...n'l .. � •• ",

ll·cultura ��:i�;'!':����:�l��u�� --iADRAO--CONDENADO--'
ml;:.são Central de Levan�· fahwa Vieira,

�:7;;�:;'��i��::�:���'l�: ��:;:=��d,::;i?:":�: :��
�: Z;:!�Ul����ia�) �n?����� era h...,mE'T uba"1não e

culturE.: b) ·promover o le- ���:. irmãos e,,�50 bem n<l

vanlamento estatístico das
sllfrnl> (lê trigo na especi·
fcnçúo co rendimento por

hecl a re para a zona e vo

lume (la produção por ttllll·
lJicipir-: c) n::;caJiznr 00\

embarc,ue� mal'itlmo:{ cie

trigo llacional;· ri) colabo
rar IHI execução de normas

tit" "'eomél'cio �cto trigo na

êronal, inclusive a orien·

Ulçno do� produios:

Ruth Maria Luz

Sandra Regina Ramalho

8\'lvia Teresinha Damiani

8yd Cabral Soares

Vera Lúcia Regueiu
Valerla C!,j�tina Lange de S. Thiago
Menino Luiz Henrique Boabaid Reis

Telefone da professõra: 2

--.---------------=.,

�:LÚBE1ZDEA�,.-..:.::;,;;_, C
� ..

PROGRAMA [\0 MÊS
DE OUTUBRO

J:'IA 29 _ ENCONTRO DOS BROT:NHOS

nlA 31 _ CINEMA _ O ESC0RPIAO NF-- RO

Programaçao para set€mbro e outubro d" 1961

['IA 25.!1 "A TRAPACA" Dir. Federico Fellini

DIA 3.10 "ROMANCE NA ITALIA"
DTA 10.10 "OS SETE SAMURAIS" Clássico Japon
DIA 17.10 "CRISTO PROIBIDO"

DIA 24.10 "ONDE A VIDA COMEÇA"

Com I pena ttlangular, y,
escrevo em qualquer posição
(Pilo! se ajusta a sua ma·

n!iradeescrever),
A ponta da caneta Pilot é de
Irltllum nntur h m:1I

ICMlu qlla o di�nlan:�.

•.'"

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Píorranópohs, - 29/10/1961

Posicão brasileira
,

inalterada
Falando ontem, apôs con

ceder a primeira audiência
ao diplamata Joaquim Her
nandez Almas, novo em

baixador de Cuba no Bra
sil o ministro San Thiago
D�ntas confirmou estar a

delegação brasileira junto
à OEA instruida para Vo

tai" Contra a convoca"ça?
�:��oc�.j��el��ta���s °l���·\� -D-r-.-H-e-'l-io-P-e-ix-o-t-o-
cano!:, de uma conrerenctu

�i�rc�a����;�� .�;b:n:'P��= Advogado
gundo proposta do Peru. Ieesr-têncía - eíameca
Foi incisiva o ministro ITas Ad')Ho Konder, 27 - oaixe
I1elações Exteriores ao Posõal, 406 _ telefone 24-22.
afirmar Que a posiçãn do

F.scrltórlo _ Rua Felipe
����il, s����ul'elai��r�ç��:'\ Sehzatdt, 37 _ 1.0 and�r _

ou seja, qUe o nossO Pl'I.l$ Sala f.

Considera que não pode
apoiar qualquer pressão
politica OU eConômica con
tra o gQvêrno de Havana,
embora espere - como o

próprio chanceler já anun
ciou - Que Cuba ,volte a

prática integral da demo
cracia, pelos seus próprios
melas.

Reuniu 'se sexta terra
ultima na sua sede a rua

Trajano n. 37, Ó Departn
enento de Jogos e recrea

çãc da ASSOCiação dos Ser
vidores PubUcos, com a

presença dos represen tan-
tes da Imprensa Ofle1al,

.-------:--'1erereíturn Municipal e FlS"" GOSTA DE CAFÉ?causação da Fazenda, o

f�;;un;d��;tel��o�u, iO:�; ENTÃO PEC� ��fÉ ZIT,
e juizes do 'rorneto Espol"
tivo comemorativo ao "DjD
do Funcionário" fi ter lu

��r g�'�.I1���o28d:O ���:"::��i . , I .. �;J! taljr lal.
F"ACt�b.I�·e'�: :�:u�;�:�" Refillrros "arap,;�,;4�1Ic,,�t:'F;;cal:;� lU \I !.I

j�iésd1����e::r:s- _jUl:I��' a frontn 'Ira �,
feitura Munlclpal x DER 11...1

� A fim de reforçar o po-
------

ítcínmentc de fronteira do

�RO Bt.fHOLOME'J

oeste catarinense seguiram
para a cidade de Dionisio

Cerqueira, o Tenente 'rar
tíbio Araujo e um grupa
mento de soldados, que fi

carão a disposição do De

legado Especial de Policia.
Capitão ztaímo Moreira.

Esta Medida foi tomada
pelo Comandante Lara Ri
bas da Policia Militar, para
evitar certos abusos que
vem ocorrendo ultimamen
te na fronteira do nosso Es
tado com a vislnha Repú
blica da Argentina.

A Exma. Sellhora Edith Gama Ramos Deu Posse a Diretoria •- da Associacão Santa Catarina de Reabililação - Dia Doze _

: de Novembro Exposição Internacional de _

_ Carlões Postais no Querência •
III - Foi marcada para o próxlmo dia 4 _ _ A Senhorita Marily Deecke foi con-II
.,

o Congresso Nacional de Geologia, que tratada pelas Lojas Hoepeck, para o Se�1IPres�denfe da Câ- • terá como local de Abertura o Teatro viço de Re�ações p.ublicas. Foi uma �r�n�.• ��:�r�re��de��:�al��;;io CO;��:!�a�xe��= ��ss:i�����a�e d�n�lr���toH�e���;t:����e:'
m M n·c'nal • mingas Fernandes de Aquino; Alcides cida nas rodas "Society" de Blumenau e.ara li! ti" 'Abreu, Alfredo Rohr, Francisco nesta Capital ,
d J b II' Takeda e car���chel;/ Jmor. _ Ontem, n;-;::gress�:ta Cidade de TU,e oaça a II' _ O Enlace Matrimonial da Senhorita barão, foi inaugura.do. um novo Magazl-.-

d III Liana Maria Peluso com o Senhor wct- ne Hoepeck, na prtncípal rua comercre.e

agra ece .,
gang Hegel, acontecerá no próximo dia daquele Município. este maga�lne tem'

O Governador Celso Ra- , 18 de novembro, as 17,30 hs., Igr_eja do as �aracteristi:as moderna e sera o maiS,mos vem de receber expe- , Divino EsPirit� Santo. A r�cepçao aos bomto e runcíonat no sul do Estado,
IIIdlentes telegrâficos do ve- fi. convidados sera na A BB, apos o ato re-

. ------:-//-----://- "
render Montenegro de Oli- III' ügtoso. - O Primeiro Fes.tlVal �o Plano d_e IIIvelra, presidente da vamn- , -//-//- San.ta Catari�a: sera realizado �o mes

ra Municipal de J,Jaçaba.. - Vania Morltz, Mima Marta Meira e de Janeiro proXll�O, no Teatro Alvaro II
nos qUaiS são expressos OS III' Geluz Bortolusaí, representarão o mês_ de de _carvalho" Ate o �resente momento"
agradecimentos do povo' julho, "Inverno", no desfile das Estaçoes, reglstr:l CI�CO. candl��toS. Blu�ena_u,
da capital do Oeste cata- • com o patxocini� de A Modelar, em be- Tubar�o, Jomville, �taJal, �rusque s�o.
rlnenke petas cbras que o nefícío da ASSOCiação Santa Catarina de ruunletplos que terao candidatos Inscn-.
gnvêrnn do El:ltado és.a • Reabilitação. Los

-. . _ II'executando Ou seja�a pou- • -//�//- - O nosso amigo Nemésio Heusí, sera

te Allll sôbt'e o Rio do Pei- - O Llons Clube de Fpolis., homena- desl�nado Gerente._Geral da. setor Pl"�-,
xe na v la d'strlto .roicaré • geará o Desembargador Henrique s'ontes, duçao Santa Catarina e Paraná nas Ot-,e a xeforma completa CIO • no Jantar Festivo que acontecerá hoje, ganizações Novo Mundo, um d.OS mail>'

prédio onde funciona a Es- ;:. no Querência Palace Hotel. fortes grupo�/�egu��� Pais _
cela Nossa Senhora de -//�//-

_ Sexta-feira pp., no Palácio Agronô_�Lourdes.
_

- A Rainha dos II Jogos Abertos de
mie. foi realizada a primeira reunião dos.Estas obras de há muito Santa Catarina, srta. Neusa Ferraz de "

vincam sendo reclamadas t��d��d�;r�O�.h�J.��:�:e;�ae �,��. �:P�l��: �:��:��oq�a;::m����nri:a r;:;e�:��ilIt��'
�;��e P�':Uu�::i��O o(��ti��re- do waldemar Salles. Seus pais Sr. e sra ção. fundada em nosso Estado pela Exma_
_______ COl"Onel Hélio Ferraz de Andrade foram Senhora Governa��r Celso (Edithl Ra-,

��;:i�a::.s :e��a,c:���e;�!�tr�ã��I�: ���= ��O�te�U;r .n�O��a�I�� d:Ua!OS:::a�sP;��=,Batalhão da p� MI bôl1ca a Rainha dos IH Jogos Abertos pone�tes ?a_ mesma. compareceram. na,
que acontecerá em BJumenau. reunlao mu�eras damas e cavalhelfos,Foi instalada em Canoi- �;/�/I__ da nossa �ocledad�. A Senhora Ca�n�em

nhas, a nova sedo do Os repôteres Araken Tavora e Jcnklel, de Souz.a, e a pres�dente �os Leglonaflos;'
3.0 Batalhão de Polícia Mi- da revista Fatos e Fotos e Machante es- o Sr, Vitor Li.m.a, esour�l�o Geral; o SI'"

litar, vindo assim benefl- tiveram r!O Museu do Homem Amerlca- Florlsvaldo Dmlz, Se<::retano Geral; o Sr
.•ciar de multo a região oes- no, no Ginásio Calarinense, para uma Nelson Teixeira Nunes, Diretor de Pro-III'

te do Estado. reportagem. Moças ela Sociedade partici, tocolo, Divulgação e Relação; Sra. Ruth'
����r:o:ec:l���a. ê�;e o����:n����e é fI� �::�:c:h:a��:n::il"��IV:, ������e:t�tr�;1II
Segundo do Mundo estando em prlmel- importantissimos cargos, com os nomes'
1'0 lugar o de Pa:·is. O Padre Dr, Rohr, é jã registrados e publicados. Inúmeras.��; ���e���d�o�:���. ����� o �il�t�ss��ia���m;oral de Florianópolis, �:o�s��c���:� �:ri�st��o��al�:�:�í,Ci�e:�� li

conforto aos :seus coman- vai acontecer no Teatro "Alvura de Cai"- que a prImeira foi marcada no Lira T. C."

�n��: �::�g:;::����er assim ;������o;;:a 0::;od;\��1:eem����tãCU!0, no ��::a�õ�:,�ximo dia 18, com o desme das,
-//-//- -//-//--

"X� ::i Ju:���r��:r�r�e aq��cle�a��'êl�� tõ� :os:a��,o��:�o��!:r���ioê��! ��IU��='
Canoinhas com a grande festa da Garo- ta e patrocinada pela Secretaria de Edu-'
ta Radar daquela Cidade. que será es- cação, serã inaug,urada no próximo dia,
���l�a j�:e�r������i�!a S��âatr���:I�a;!:= ���Q'!�O o��:����lap�:la��reç:oO�I� ��:,, ... '''IIdK.f..-..·1f

�..:��=�t�:.:�ç::�__ .. ;. �_ ... ,._111
CoraIde Câmara da-Faculdade ,de Filosofia da Universidade do Rio G, do Sul

Assumiu o Comando do
Batalhão, o Teu. Cei. Wal
lace Capela que é um ofi
cial dinâmico e trabulha-

�t3:r'\'4S€m S ffli,,-.,.uI.i,-;J

{Ol!f({(IO!U·!fOllAIOlil.1lH
OI {�JVf

Juntament(' com êsse au- e recebeu o doutourado �

menta das pesquisas e do com as maiores honrarias
treinamento cientiflco nas - aos 19, Em seguida. for
instituições de cõr, regls- lllou-se em Engenharia, le
rou-se a inLegração dos cionou Matemática por al-
aiol'es cientístas e técni- gum tempo, afirmando po-
negros nas grandes or- rem, que tal trabalho era

nizações industriais do "bastante divertido, mas

�. Tanto � industria por- insuficiente". Trabalh?u no

eular como as Fõrças Ar- projeto da bomba atomica,
adas começaram a Incluid o "Projeto Manhattan". e

mais capazes entre os atualmente é um dos doze
ovens cientistas de cõr nos cientistas negros que pres
os programas de treina- tam a sua cooperação a Cor
ento - o que se vem dan poração para o Progresso
no decorrer dos ultimas Nuclear. Seus dois irmãos
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Palácios e choças
por K. M. Panikkar

I�or que
tanto
interêsse
nesta

leitura?

@eMAS -�ariazes �o dia
A História da India tem multas lições para a India

de hoje. Os revezes de um grande povo que perdeu sua

independência durante um século e meio, ecuja"História
de mais de três mil anos mostra muitas modificações,
só pode ajudar a fortalecer o nosso desejo pela liberdade
e nos advertir dos perigos para o que devemos estar sem
pre preparados.

Uma das mais extraordinárias lições da História, não
apenas na India mas em todos países, é que a força de
uma nação jaz na felicidade e contentamento de seu

povo. Temos muitos exemplos de países que possuíam
certes brilhantes, cujos nobres eram ricos, poderosos, e

que viviam no luxo das artes florescentes em grandes
mansões, preparadas no gôsto e no amôr pela pompa de
seus donos, que depois caíram como as paredes de Jericó
ao som das trombetas inimigas.

Podemos dizer com justiça, que a quede de um Esta
do ocorre devido à grande distância existente entre (l

palácio e a choça, entre o iuxo da côrte e a trlturante
miséria do povo.

A História da India nos dá muitos exemplos e que
Jack Hawkins - Margaret Johnston M em nos força a aceitar essa Importante lição. O Império

A BELA E O GATO Mughal na época de Mahommed Shah nos pareceu pom
poso visto de róra. O Imperador concedia audiências
sentado no trono em forma de pavão, que foi construido
pr'r Shah Jehan, o -Magmglcc" para proclamar sua pom
pa e seu poder. Dava suas audiências ofielais na mesma
sala onde é proclamado com orgulho; se existe um pa
raíso na terra era aquele. Os dignatários do ImpérIo
possuíam titulas maravilhosos, e mesmo assim quando o

aventureiro persa, Nadlr Shah, aparece às portas de
Delhi. nem uma mão se levantou em defesa da capital
da Indía. Os grandes vice-reis chamados a responsabili
dade pejas cartas de desespero, preflrtram ficar a salvo,
bem distante do local. A população da Delhl Imperial
foi entregue a um massacre impiedoso durante três dias
e três noites nas ruas da capi tal, onde corria o sangue
de pessoas inocentes. Nadit' voltou para a Pérsia sem ser

molestado, levando com êle os tesouros da India, o tro
no em forma de pavão, a corôa cravejada de pedras pre
ciosas e riquezas que vão além dos sonhos da avareza, e
deixando o ocupante do trono Mughal, como uma coisa
digna de uéna e de desprezo. Não existe um só paralelo
na História. tão claramente demonstrado como aquêle
apresentado, de um lado a pompa e O luxo e do outro a
lealdade de um pôvo.

Um outro exemplo da História da Indía pode ser

mencionado. Sirajud-dowlah foi sucessor de uma vice.
realeza onde não faltava pompa e m,agnlflcêncla. Três dIU

R
.

d d
mais ricas provtnc ías da India eram suas para gcver-

Ih· t
nar. Mesmo assim, em Plassey, em 1757, foi vendido e

eco Imen O e ren :!IS traído pelo seu uróprio pôvu a inimigos Inglêaes muãtt
;;a ínrertores em número. 0' htstoríadores octdentats ten-

dem a vêr nisso a superioridade das Fôrças européas
comparadas com. as da India. Mesmo assim, está perfei
tamente claro que foi o seu próprio põvo quem o traiu.

A côrte do vice-rei era magnificente; O número de
bailarinas que dansava em ocasiões festivas, atingia a

casa das centenas. Os altos representantes da côrte,
Nawabs Rajas e os ricos mercadores concorriam na sun

tuosidade. Mas, a população triturada pela misérIa, não
sentia nenhuma lealdade pelo Govêrno nem ínterêsse
pelo Estado.

A lição está bem clara. Sê quando o povo acredíta no
Estado e sabe que êsse cuida de seus interesses, é que
poderá haver lealdade para com ête. Essa também, ê a

tradição hindú. Quando falamos de urro RAMRAJ, fala-
mos de um Estado onde os ínterêsses de um cidadão co-

_=-======= _

mum,. sobrepu�am quaisqu�r o_utras considerações, Em ....... ,.._ ... ,.._ ....... ,.._�
�H'::��:A�!�eB:sm:�r�áaç::�ased: uê�sere�es��to�:.. SOFRE I ..
to, o governante deverá cuidar dos governados assim COM' .,
�1�OU�� ��thJ:nt�e� i:s�T:� ��!:��=�:�!!_���:� �o- �p�Ct�. tenst���! o�:t�:'
povo deve ultrapassar qualquer outra consideração. III afflee ? Não desanime" E�.!lI

Nas circunstâncias de hoje, essa ucêc é ainda cl. -reva detal�ad.:mente. �a. �
maior im�ortãncia. N�m govêrno monérquíco existe um I11III ��rã� �:s���?áaocO�s��,:�,.centro visível em voLa do qual podem ser aumentadc. JI lope selado e subscrita� I11III
os votos de leald.ade. Existem doutrinas compreensível' II 'lara a resposta para Caix "
de obediência, almnça e lealdade. Também prestigi , �ostal n. 7 S. João ,de Me •
tr�dicional, pompa e magestad: são aplicados na monat"-

• �t�2:S�d�d�:, .... ,III
:��� �o:�a���e��: ����a1�lst:::!:q����:;e:�I,áci�u�t� (o��vrTE
ser�a perdoado a um mona rra sucessor que é visto com.
símbolo da autoridade nacional.

Mas, a concepção de um Estado moderno é totat
mente diferen<e. Ele representa a totalidade do povo, e

a soberania, mesmo as monarquias são aceitas como es

tando com o povo. Todo tipo de Estado moderno está ba
seada na igualdade. Aqui, distinções de classe e desigual
dade berrantes entre grupos corroem a raiz da obedlên.
cia popular sem a qual o Estado não pode existir.

--CENTRO- -BAilIBOS-
tine 3M JOS!: Cine GLÓR!A

FONE: 3636
as 10 horas - MATINADA -

FesS parker - Dorothy MacGuire - em

l\IEU MELHOR Al\UGO

I<'OD �: 6252(ES'I'RF.ITQ)
às 2 horas-

Fess Parker _ Dorothy MacGuire - em

i\lEU MELHOR AMIGO
Trata-se de um leitor que

conhece o critério com que a revista

que lê faz a coleta, seleção e epre
sentação da notícia, É uma pessoa

que procura manter-se em dia com

os principais acontecimentos, !:. um

.tor de VlsAo.

_ Tecnicolor _

- Censo atê 5 anos _

- Tecnicolor -

- Censo até 5 anos -

às l'h - 3% - 7 - 9 horas

Romy gnhneíder - Karlheinz Bohm e

O. E. nesse - em

li: I 'f 'I' Y

às 4 - 7 - 9 horas
Dirk Bogarde - Ava Gardner - em

TENTAÇAO
Censura: até 14 anos

Cine It.IPERIO
EastmanColor
- Censo atê 5 anos _

!i:" fR�"','n)
às 2Y2 - 5 - 8 horas
Grande FESTIVAL POPULAR DA

ORGANIZAÇÃO RA.."lli:"
_ 10.0 FILME -

tine RIU
�O;'''E: JI.43�

às2-4-7-9horas
Alan j.add - Van Heflln - Jean Arthur

e Jack Palance - em

OS BRUTOS TAl\lBtM AiUAl\1 (SHAJ'I.'E)
- Tecnicolor _

Leia

• ,..

ao_ Tecnicolor -

- cens.: até 5 anos -Censura: até 14 anos

Chie ROXY tine RA,jA (S. José!
às 2 horas -

Richard Denning _ Patrícia Medina em:
BALA POR BALA

- cens.: até 5 anos -

FONE: 8436 homens de negócio.às 2 horas -

A BELA E O GATO
- Tecnicolor -

- Censo até 5 anos -
às 5 e 8 hs,
Richard Egan - Dorothy MacGulre -

às 4'12 e 7Y2 horas
Gr<tnde FESTIVAL POPULAR DA

"ORGANIZAÇ.�O RANK"
DOMINIO nos HOMENS SEM LEI

Censura lé 18 unos

r=---:;;=--,�"'.�"',�;;:;!f"�S:;;:Z�;-;;'f,OA;;;N;;;;g�,...iiGo--c·p;;;.�..M,;;;'ii�""frM,"=.OOcC<°/>S1s
METRO GOLDWYN-MAYER r:=_MENTE.
AVA GARDNmlDlRK BOGARDE
...,."""!"9....,...9CJ.,.._ , ..)

Sandra Dee - em

AMORES CLANDESTINOS
Censura até 18 anos

Cine
CtlÍria
�oie-4-1-9 tS.

Serão concedhlos adian
tamentos, solicitados com

antecipação às Repart'çoes
que neceSsltar�m ter di
nheiro em caixa para des

pêsas imprevistas, faCe a

legislação vigente qUe fa

culta t al proccdlmento
desde que a prestecee de

e-ntes não ultrapasse o

pruzc legal.

O Governador cetso R9.
mos, vem de assinar "to
na Pasta da Fazenda, dix
Pondo sôbre o recoltumen
to de rendas de Estabele-

recolher mensalmente. aos

cerres do Tes.Quro do Es

tado as rendas provenien
tes de suas atividades. Es

te recolhimento deverá ser
feito pelas repa.rt:çôes a.In
atdas através das Guias de

Recclhimento e.'UJ vigôr nos
serviç.os internos do 'I'"e
souro e Coletorias.
As uruuaces Sediadas

fora da Capital reCOlherão
suas rendas, em obadiên-

cimentos e Serviços o.ver

SOs, constantes do quadro
da receita índuatrín l, consi
derando a necessidade da
aooçgo de normas dlcipli
nadcras Pura o recotm
mento das rendas esta
duais arrecadadas pelas re

;partições, visando ainda F

conven.êncla do mais ra

pido contrôle e apuraÇac
destas rendas.
Os es.abetecrmsntos e

serviços div.ergOS constan
tes do quadro da receita
indUstrial anexo ao orça-

Para o !)erfeito Cóntrôle
das rendas eStaduais, as

unidades administrativas,
deverão encaminhar até o

dia 5 de cada mês.ta COIl-

cia ao que preceitua o re

ferido decreto, à Coletorias
locais.
E' prc-ibido a essas re

partições realizarem quais
Quer Pagamentos de ma

terial OU de serviço à con

,�a da renda especifica ar

reCadada.

CONVITEtadoria ú<O"ral do Estado o

Valancete de Receita

., \�E'������:S;i�·��=·��: n�$df���ft\f. Tbg;J�
s= AS PESSOAS QUE QUEIRAM AUMENTAR SUAS
'-' �:- A COM?ARECER EM SEUS ESCRITóRIOS NO

'. �,'l )'J CORRENTE (SABADO) AS 14 HORAS.
RUA TENENTE sn,vEIRA, 29

10 ANDAR _ S/7

Despêsa, acompanhado do
extrato do respectivo livro
Caixa,menta, ficam cbrlgad08

MOTORES ElÉTRICOS

O
28-1(

... !'-" , • T � �... � t.

A Associação dos ver
vld.ores �..tD.icos de Santa
Catanna tem oprazer de
convidar os funC10nar!OS
púbhcos e seus famllial·es
para partiCiparem oa !l:)
a:.tenagem que será pres:a
da :por esta entidade de
classe ao .exmo. sr. Go
vernador Celso Ramos 110
próximo dia 28, dia do der
vidor Público.
'As 10 horaS da manh�,

em sua séoe SOCial, na

::sS�ãJe s�!r;��Vid: ����
para os fi)hos d\1.s fun
cionários públicos.

IVO GANDOLFI
Presidente.

Funcionamento perfeitC'l. durabilidade excepcional, qualidade
comprovado ...

I, * Eis os três fut8re5 dE' garanti0 qU3 os Matare, Amo r�pre5entom poro o

'·",ol,'m.tl!�( ""e+tvs � sexu.a.,

l'rll�9Mfm&r' 01"1, 'i!:let.(lI"hoQ'J<con!umidor.

* Os M.otores Arno são rigorosamente conlrolodos pelo Sistema C. I. GI., Con

Irôle Inlegral cie Qualidade, o único que asseguro perfeição ,,,éximo no

produção em série.

In�;Jllrllltl'rI\OI9

P,:colfl.apl.

CORruME BRUSQUEMSE SIA.
ASSEMBLEIA GERAL
EXT'RAOROINARIA

-ni t>Ea,;;Y JOAO U!. lj .....'L"t.n,

II .\)<:1.& ,1I..hJi.to..:- .XII. r.,.:

ItIo. .vAro. .'"Ii1.ed··.)i:> .''''- .'\.."',_,� ••

�v""i:>L,L"It"'. Da.- ito a.:. UI n .... I'�

i::lClt'rt·ÇtJ II.v*,rudll ""�auro RamOll. USt'

I'rSt,a ":telvm8 LUZI - jo'nn, WI-6�
�--------------------------------------_.�

Dr. 'lIa:.nnr ",orne.
Ficam convidados os senhol'es acionistas a se reunl

.-em e:n assemblé.a geral extraordlnârla, na s,�de social,
.J:l .:,.:.e:;to Eiau;,;hinl, nes;a cidade, no dIa 3 de nJ�

__ i.L� deioe ano, ás 14 horas, para deliberarem sobre a

seguinte
t�m�rfS�U!CS !IC ar

.... l�p.;r_",s para venda de váriOs compressores
Iu&ersol Rand, Whorting:on, Ga:dner Denver, 100

libras, de 100 até 600 pés, 2 compressores
Suecos, 3€0 libras. 160 pés, 1 compressor Root,
6 libras, 5.200 pés.

Informações:
P�ATININGA SERVIÇOS PORTUARIOS S. A.

Rua S. Ben�, 290 - 5.0 andar -- sala 6/9 _ Tel. 33-6204
SA PAULO

\i�rl.ld
,"pl�lIIad t'e�'1 fo·acutac.;4,
II/ac."')nal áe Medtf:ma ao
I.mt1;ersidad.? !!o g../as'l

i\x u..er::iO por concursCl dR
Matet.lldade·Esc.Jla. iS�rv!
'-'lJ u" 1"'rot vctavia "'"

.r�P;tle� LUT'.a' EJ.. Int"rnv
<10 ,c;cr\llço I'\e Cirurgll. uu

:'lSj :LaJ I.A.r> E.'l'.G 'l.� tUIo

lt J I> <lelN. MIi lIco (11) t101l·

• .u�aj ae Ca 'Iuad., e cu.

M�te�nida(\1:: Dr GarI08
c.;orl'Ut.,.

t'jI,Kl'OS - OpeRAçO�;)
U0EW;aS uE "ir:N:1URN'

- F4.</;TO SUj DOli Jjelc
métL'=o pstcD-vrofflattco

Con.c;ultó:-Io: Rua João Pin·
to t •. 10 - d:.s 16,&ú li
�tl,QU h?'_'us, Ao<nde �Gr:.�

��t���:��:rel��le::
�.

Oeil�W �zts::CJu.."t lJ. 1:1..

ORDEM DO DIA
10 Aumento do CapLa, Social
2° Alteração dos Estatutos Sociais
3° Assuntos diversos

Brusque, 21 de Outubro de 1961
E. Gum'�--·e HO/lmann

Diretor®
AHNOS.A.

28-10

* Molores monofásico5 ale 1 /2 H F

H P C A S A
DR. GUERlutRO DA FONSECA* Malares trifásicos olé

COMPRO OU AP �o

JUMA, FAVOR MAR(;rl.R
ENTREVISTA PELO TE-
LEFONE N.o 3617. ..... _

22-10

'* Molares po'o máquinas de co�luro

.. Mcto'E!$ espedois
INDÚSTRIA E COMÉRCIO OLHOS - OUV.l.LoOS - NARIZ _ GARGANTA

�_-LJ
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REDATOR,

PEDRO PAULO MACHADO

REDATORES·AUXILIARES,

47 ANOS DE LABUTA CONSTANTE

PELO PROGRESSO DE

SANTA CATARINA

NO SETOR

ESPORTIVO

MAURY BORGES, RUI LOBO

GILBERTO NAHAS

COLABORADORES, DIVERSOS

nimadoresProssezuenleparativoj
Não se dcs�!Iidam os clubes, com Y istas ao Campeonato Calarinense de R emo,marcado para 12 de novembro na baía Sul -Inlêresse desusado palo

certame da Federacãa Aauática de Sa nta Catarina nua polarizando as tensidade jamais vis- rando o máximo ren- qu: �stá assegurad,o mo da c. noagem bar
.

•

atêucões dos aãcio- ta. Os clubes treinam dimento de suas em- o êxito da competi- riga-verde
zacão de nossos pre- manhã do di", ] 2 de nados com uma in- assiduamente espe- barcações, de forma ção pelo título máxi-
parativos visando o novembro, 11<:1 baía ----- -� �-------, --�----

Campeonato Calado Sul, com" participa- roA· INETE pt\deri deíx�5' O I"'..Jllar.!'ln;l, de Baae"uenso de Remo que ção dos clubes Aldo \I (J'� tiA�; \J U :J
a Federação Aquática Luz, Riachuelo, 1\'1'11'- A reportagem de "O Es- para toma: contiecrmen-cs f) p-u (10 j':')l."àdor. colhendo mn corsa com respeito ao com o Guarany tcrmlnar á

vinram st>no;; harcos de Santa Catarina tinelli; Atlântico, cs- ;���'��f:���;��s ate���l'tj��� �fl���!�l �riV��t:t�h�� (1e����: ���Oi�J.:t,:l;!;��:s a��lt�n�/,��; ;r;�c�i(i!::d�uea�c c����nt�� ��1�S d���I���'�ihid�om�fjC���=
ao mal" para a roalí- levará n efeito 11 a chocira c América. Rf' deslocou até a resldênc.c 1;-;8i1'O (ia �elccionadp cata- tom.amos em estilo de en- Guarnnv oe Bagé, no Río mente para rértas cotctavas

O certame conti- 1:�t[t��'I���!t�'nrl�� �l�i!:��:� ���'���{>�I;;l',��'��������� r:��� :1���'ir�t�I:, g�;���l�O�ale �'ti��I� G;'?; ::01��;.u��I:dC oaue'o+e �;;el��:;���I��S l����;ll����)\\f,',::�
----------------- ._ - - ------,- --- da pelo Conselho Nltel<!,\:tl

G. E. Om 'lO X PADRE ROMA F. (. Nada entende de futebol, mas ganhou 70 milhões �gqn;;�!��!����;t1;
O Grêmio E'l1orlJvo "O ESTADO", reaparecerá pe- " I . ti •

FUTEBOL 25, 22, 20 e 16 MlnS. bre.� e Que, de!>ois,. viverá que nesta época o clube 1"-
r�"t., ,.., n'i"l'('I 'I' -üvo no nróxímo domingo, jogando na oterldlftesportlva

O chefe de, ee u�no Pl.- Cem;>, f.ortuna �ue g�- tr�n�t1l1�, tl'!lno�IIo, E rú feito a sua proposta oa.n
no Camoo do Abri o de Menorcs contra a cater.ortaeoa

.

fl-1 �����C,��:::ld�I!��I���O p!�� �,�e��nrt�g�:l�P�lll:e��:!�r�� �'��I�U��� ft�b�)\,������;� ����v:ii;doa �'l sZ��il�l�n������;eqtupe do Padre Roma F, C, MESSINA (rBRASA) _ se: _ "Faltam-me ouo suda. E' homem calmo e sa com uc; grande [nrdím. "Ioloc·llcln". !IOrOUf' "vnão que trocnrnos. oetnére eon-O encon t ma -tndo par as novc horas da. mn- Giuseppe Mar-ano. chefe de anos para aposentadorlu. frio, Tiío calmo ouo nem Diz ainda Que não :::1' os- ellH'lH;O patnvinn de ru'o- In-mava o ambiente de que
nhã Il estarão v mente em ação, craques de renome es:acão de 44 anos, pare- TI'abalharei esses alto anos secuer se abalou ouanrto quece]'á ào_� parentes po_ bel". ccsrrute naquela ngrernlu-

6aF.�0��a�'â)"; m;: rVAM, OSCAR, MAURI, DIVINO, �rn�:o IJte�ueC�Jlrl�es��I��� ;o'�i1ag�:e�;��e����f�'�s �i�",d��z���t� ��'\I";�to���
An.I!EMTlllA DESISTIU'. :'IAR1.GU11 ;,;�p!�do'apa'o�IFo!,', ��imco;���l��:, 1:;, T . �1 � T. �.:OTERNO e outros valores da 158 milhões (Ie lira,:, isto Não é sovinice, Na rea- tas, lhe disse que êle fize- lt�U n H'íl r P. A c', .,�equipe de O F TADO, que tanto brilhou na vá raea. e, mais ou menos 70 mi- lidade, Marano, que tem 5 ra 12 !l0lllos (' n:ln 13.

Desta, for Ilq [a :adar plenamente O nrêuc que h1ões de cruzclros. Porque filho �C- ganha cei-cu de 40 O rérrovrêri., rre a",..na.�

disputarão o orüctonnts adversários. 2.J horas depol:!. de ler ga- mi! cruzotros por meg, não um suave prO!l'slo: "Baj-,
nnc essa fortuna, foi 'nor- pode re'eer idéin do Ql'I-' onho, Voei, fie onnnnn. São
malmentu tr-abnlha r e dts- :::M 70 milhões de cruzch-es. 18. hrunetn!' Fal feih a
_. - ----,- - - ---- .----- conta 11nVamf'''IC. q'Inha

Cerlame pi!lIlis!a ;;r.��, 70 milhões de cm-

GIUSEPPE
Mnranho mora numa

ca�A n(' �I'ês romonos.
sllbúl'bl..,. NaR h(HaS
cu\(la (le �fIIl j"rdim

, .Ontcm, d i a d 8:

muito sol e pouco
vento, foi [lm'O" 'f'lt�()
pelos nossos tt clu
bes de remo Que en ..

Oatnéctc conta CU!l1 um
fator dos mais favoráveis
pois reza cm seu contrato
que ao final de seu com

plomlsso tel';t ;'passe )i:,>t",'
Portanto, Gs.ine!e rirá a

l:'�jül';<E.ÓPOJjS gO�lll' as r,,
rias e q"u:>.l'daní. a PIOI)'I$'I[1
tl l, :,.tu.lI sc é que 'lua.ldo
::-er:llllfJ\' ti capital do E,,
tndo :1:1" trOllxer C(\n�!!o o

pen ":ln"Jl'nto d:1 diret.o:·l,l OU
'(nm\. fj\.milto tis ba,��1:: pal'f!
,( "'lO'i�ção':i. ,;; ,t, (;Uffi·
'Jl'�nn:,�o. OO("1pll' ['ontnl<l
c II I �1:; :>".1' " . r n {II. '1 p � (' _

1',' [.,,"]1, �r 'n !l\H,t,
l1eguclaçõc)(, (1IIt,r c'IJol ()

Guurany Olt m.',I:l') COIll (lH_
tro clubel' qu'\'::t.('f, G.llnc
te ce,·tamt;llll' pr,lr:l:r;t/:\'
algo IYldlrul', �,Jg., ,116lU ela
Quilo que III'� pr')I: ll'don!)
altialn:2ntc o GIl,I'·alw. An
nal de con,a� ,n{�ll lilh'l en_
cara cClm l'�pcn,;;abjJjdlldc
�s seus ('om�!'(\rniSsrH: � PlO
ca pl'e�ende :'ealil'nr llm
grand� sonl,o, OfÜ!mlme:lt�
nada .�ci :::e �XI.):'} in�c]'c."SI'
cie ot�rr:.r.:; ":;:-r,,,i�l 1· .. •

.. ( . .; I'};'
Glline7e, pelo mf'f!O!o' até o
mcmeato. P,�:rll" :v:redlLO
que em vista da sua 1'.,gUI3\,
atuação, em def",,,, d,s ..õ
res do tricolor dr· B:l�(;, dn
�'flntc a yresúnl./} t"mplJf/\(I'l,
e �el!l "Jl\Vcl!1:JC,IP[I(CCt., -I).
rum cBndidalJ. O.Únéte ga
nh� atuaJl}lente !lO Guar:my
a lmpOl'taneta "''3 C .. S.,.

�:��,�o,OO, Uvrp.s rI(! uesp!!-

Sati",teil.oi> :":om as de ..

clarações do sr. Galnlt.e,
demos por eii:!�:'!'a,1� a
nossa visita que transcor_
reu num anÍl'1"do b:::.te
papo e que flprcveitam"s
p:ara transcrever t)') pI-ln,
C'lpais tópicos ;:al'il conhe
cimento do :ilubll'�o eala
l'mense que '1(! em C:1l'k')
Gainéte 11m flL'queiw de
e:-:celentes I.:jn,,!ic:!ad"s,

!fDIAR! O ,SULAMER!CANO
fEMININO DE BASQUETEBOLCo!ccacão doA (IOAO n� S�O JOâQlllM', LOCAL

DISCUTirO PARA \ A CONCENTRAÇÃO
DOS BRASILEIROS

RIO. 26 (VAl - Com
petia à Argentina a séae
do nróximo Campeonato
Feminino SulAmericano de
Ba:iql1l'l:,bo!. Enlt·./CU;IILO,
e.�t:\ desi�tic e a chancc se

alg'ul11us ffi�lInhDs oue ufc:'eceu no P,Ha!!uai, que
C�sf}ll-"e cedo e. com e.�tevc também a- p::m'o ele
11.o.s 44 finos Ui \lCl.�;;ue UITI!l (lt:dstil' em

-

t;lvor do Perú,

��.����'�,�rtt4A;;,��t�>-í" �\�i�l.j�!;��9.d�le
.
��ml)�g�.�

s;:;o brlo'l ltnmcn .. (, tém tl":.)),l)h('tl b�:;talltE' [1,11'[\
-.----.---- -

qu� i;ltcl aCOnl6ecs"e. Po
r(,m, no auge do entUsla�
nJél da d_sputa de torneio

levanlndo pelo Sirio. com

a garnde llfluência de pú
blico ao Esl:lc!o Comul1C
rc!;';. ·0 prC3iden'.c Para
gWlio Stro('�,snel' e o minis
tro do ,Interior, E(lgnl' Inl"
fl'a.)), qUe j ar,·i r,estobo
Ib;t:1 eln fle'leçàn gual'ald,
resolv('l'fl,m d�l' tacto apôio
:\ .rc,��'rnçflO Parll.,�unin,
flue l'caU7i.11'Ô: :(Slslm o 'Cl!l�l

p�OI:lito l':i\lI·f\ml'rÍl:'jHu p(.
mlmno de BaS()CúWbol, cln

nbril de 1062. em A,,�lIll
Cão.

3,0 _ Esportiva tlc Oco
ratinglletá - 24 P.P.:

0.0 - NoroeSt.e c Jnba
(lU,lra - 29 0.1).;

10,0 - Po!'íugnesa Ban
I isl aj JuventU!:l. e Tauohlé
com 31 p.p.:
Próxima rOdada; Sabo.-

1\ ...,. Pcl" ij.gltfSa '''Sunli"ta x

.s-r.� P.G.Ulo - Santos x F". l'
tll';ue�a de Dcs1J0l'to<\. Do
m!ngo: Gau'lranl x Pal
meiras � Cor!ntians x

FerrcvlJ.ria.

],0 _ San�os F. C. -

4 p.p.;
2,0 _ Pa1mcll'ar- _ 6

P·P.;
3.0 _ Silo Pmllo F.C. -

11 I).P.;
4." _ Por!. de Despol'tos

o Fcn'ov'ál'l[I, - 13 ,p.p,;
5.0 - Ou!).i'!ltli 'I) Cl\l\1(-.r,

dai - 16 pn.:
6." _ Ooríntlans - 13

p,r·;
7.0 - 'ROllf()�o e 15 ,Ie

Novembro � 21 0.0.:

lI1AURY BORGESL

'em, co "I J.' ',! ''I p"�!ij\'el
do selecionado nacional Que par
Mundo de 1962, a s,} realizar no

em UD�'\ {

h,)I",11 eh ('

tlcipará da Ce, ,'Placrd fsoorlivo
,de "O ESTADO"

Chile.

"':�Ia reportagem fõra divulgada
�l (IUe chama'Va a ate�çã0 dos res-

do, no setor local de concentra

parece que foi esquecido pela C.B.D.
un:dade foi feita uma equipanção
'0 Joaquim em primeiro lugar, pois

ar ocasião daquelas disvutas mundiais,

" d

DellulU Ií BôtaVicell!e Feo!apt'la Rádio n

rUl:';U" G r
çao. Dopoi
Porém. n

de ('lima e n

a temperatul':l

QUARTA FEIRA
,. Campeonato Palllista:
Jabaqunra 4 x 15 de no'
vembro 2
TaUo.1té 4 x PorLuguesa
Sant1sta O
Campeonato BaIano: Finalmente ficou decldi- to no Brasil em maio de .

'Flumincnfle 2 x Leonico O do que o técnico FleHas 50 1962, em locais de cHma
Elimlnatõrlal'l da Copa. lich continuará no Flamen- frio, realizando partidas

de MUndo: go. Como se recorda, hou- com equipes brasileiras, an-

�rl�l�te�I'� ���o::�r��g:ll O
ve um deselltellctimento en- tes de Seguirem pam o Chl

Real Madrid 9 x Dinllffial' trc o técnico e um funclo- ]l',

Ca O náriO do estádio da Oávela. - X -

Fliorentlna 3 li: Rapid 1 que quase culminou com a O Deputado Osmar Cu-
B.J\SQUE'l'EBOLs renúncia do treinador gua- nha apresentou na Càm'1l-

r10Cll. rani. O Presidente do Fla� 1'8 Federal, Projeto de Lei,
;f;l�i��,��e��fl�o F�:�;��la mengo declarou que os cuI- autorIzando o Govêrno

go 71. pados serão punidos e que Federal a encampar o

TJD da FCF, elimi�undo O C, R. Flamengo onze o incidente não teve maio- Estádio do Maracanã, Jus-
na noite de onlem. da vezes campeão da Guana res causas. tiflca o deputada Osmar

���;i�aM�Orr!���bllldef�n;�; �fra, desde �959 n?o .per _ X _ Cunha Que é grave a situa-

do Paula Ramas E, C., e co� e26 ����:):v:ell��VI��O ii. ramosa equIpe do Ju- ção do desporto Nacional e

que fora exp-Lilsél em B1'\18- tem derro'ado palo Flu venil dapdpdpdpd pddp pç que face aos últimos aCOI1-

que por oca.,ifiu da parti- minense na partida do ventus da Itália ofereceu tcclmento na Guanabara-
da Paula Ramns li: Renal1x turno do campeonato Ca ao Santos F. C. a quantia (Continua)
pelo árbitro Osr;af .t':nhei- FUTEBOL DE SAL. .\O: de 82 milhões de cruzeiros ra, o Governo deve tomar

��. s�le���def��rl;:ec�trr�?S� ;!�;n�.b�,,'·a 6 Minas Ge
> pelo passe do atacante Cou providencias para salvaguar

��r; cj��ta i��!;\��.)S, ,á l��U: ��o iu1u�0 3 x Rio Grande ����ti� d�tI�:a���e:e:rlad: ��:p�r���anoc:�ad�:a�u�------ _

tem havido t.ao: 1. I'everi- Rio Grande (10 Norte 3 x cruzeiros, ma." o Presiden- do
·:jade. O que entretanto Ceará 1 te Santista declarou Que - X _

admira é 4U� nã,) h'nha ° A Guanabara lIdéra o ceI' até o término da Copa do Pelo Brasileiro de Futebol

;��au�a����.p:�:;�\��� p�� ��;�I� ��ioll:�p'��ci�err��aó Mundo, Coutinho não será de Salão, que ora se reali-

x x: x 1'8 a dei<:!,,:l de !,;�(lS allP- Paulo com 2 pontos dcr' 11egoclado, za na Guanabara. foram ob-

MARRECO ELIMINADO _,_ t1l8, M)l.l'r,�c') e Soml)ra. didos e em terceiro, R, G. - X - sel'vados os seguintes rcsul-

Vem causando certa !;ur- Sombra ta'.nbi,\l1 foi pena- do Norte, MinaS Gel'ai;:: e Também o sampdól'ia es tactos: Ceará 4 x Sio Pau-
presa nos melojl esp0rtivo;; ihado cor;� �u;;pens[w por

Ceará com alla_l'o ponta:; tá interessado no atacant.e lo 1; M'lna.s Gcrai.� 3 x Rio

d,_a_c:;a::;pJ:;tO:;l_":._::d::":::.I'::ãO:__::",::..'_:;"::_,'_:":;ill:;S. P'_'_d'_dO_,_, Pagão, oferecendo ao clube Grande do Sul 4; Guana-
-

da Vila Belmiro a quantia bnra 6 x Rio Grande do
de 30 milhões de cl'Iuzelros. Norte 4. Na segunda l'oda
estando os dirigentess do dn os resultados foram os

tos propensos a negoeláAlo, llegulntes: Minas Gerais 4
- X - CearÍl 3; São Pnulo 4 x: Rio

A concentração final dos Grande do Norte O: QUft
braslieiros que irâo dlspu- nnhara 4 x Rio Grande do
tal' o certame mundial no Sul 1.

Chile, está praticamente

no campeona�o. colhendo
derrotas sucessivas.

Segun{'o poticlas proce
dentes de Buenos Aires,
revelam (':_:e � técnico
campeão do mundo, Vi
cente Feola, ('ue vinha
treinando a famosa eQuine
do. Boca Junlors, renunciou
em ('ará:er irrevog'ivel�
devendo rl'�ressar aO Bra
sil,
Ha vários mêses Feola

vinha sendo pressionado
Pelos dirigentes do Boca,
tendo em visto. a pésSlma
campanha do Boca Junlors

A chegada d�e Feola. ao

����� �-���, jãu�a�e Pli�
maré Moreira, indicado
treinador do lleleclonado
brasileiro, vem sofrendo
também por parte da im
prensa Nacienal algumas
restrições, levando-�g elll
conta {(ue F'eola, reune a

�iInpatiá geral de cel'tos
setôl'es da C;;'D.

II ,e", ldt;:nticas a que os craquell nacio

nais encont:·:lr ....o 110. cidade serrana catarin�nse. Mas,
hoje vamos Int: lar em nossas palavras um trecho. de
uma cronica ' da no Jornal dos Sports, na coiuna.
de Varr;as ') d autoria de um catarinense radicado

atU!ilm{'n�(! r,c Gu�n:lbarn, que aborda o problema, so

licitando lnclu.':iive a pnlavra daquele conhecido e abnE
sado críLico C!·pol"ivo. Vejamos, na íntegra, o que rela
ta o 'cntarin'\' oriundo (le Campos Novos:

"Como o !:"llhor é liullsta, vou fazer-lhe uma con

�.1 '�a: é possi', I '.I1� o �l:nil,)r ::ol1h',\':1 uU P:'.) menrJS

1.i tenha. ou,ido � salgo s.)'Jre [;. 'I,idri,� 1:: ci.i.c Joa·

c·!m, em Santa r, tt'r:!':', R",fir:l-lll(' ,lO l':�Il:C:<O 1''-'f'l'n.,

{.Ut lá costuma f '.'. Po;� bem tcn.') ..m rr f'n'.E. l�t �á

].: .!'�ant,e tempo, 't""'I,'.' �.,s r!iriCJ:f:'\11_, "la f!. ',:\ CRU um

estudo "'ôbr", a� convenicnclas ou nao do nosso scratch

fazer um pst', lo de alguns dias em São Joaquim antes
de ir '1aru o Chll". com o fito de enriquecer e ambientar

llCSSOS c:·;)I'k.s COi o� tI"ores co frio. São Joaquim, uma
das cidades n r as do Brasil, eu não conheço nem

tenho dada' p t éi"üs para ir'formar mas sei que está
a mais dli 1. (I m t.ro, dê altitude e que é limítrofe com

ULTIMA ESPORTIVA
SUSPENSO O REGIONAL
DE ATLETISMO - Segun
do declaraçõ<�s prestadas a

.reportagem na n )ile de

ontem, o Sr. Ody Varella,
Presidente da F.A.C re

solveu suspencer ,I';; pro
vas de aUétlslIlO, mprCll
das para hOJd e ama!lhí�
na �ista do Figueircnsú
em vista d03 Clube!) n:\O
terem feito «..S h13cri"ões
dentro do prJ.�o f'stipula
do, E' prová'".�l quI:! tam
bém o Estadual ma.rcada
para os dias 11 r· 12 em
Blumenau :;Cjil adiado.

D'1,i..licipio de Bom Jesus, que por sua.

o frio.
o Rio Grand�,

,Futebol de Salão

.na "Semana da

Asa"

Eu lhe pe. :�u,.:ari::l.: acha o senhor· viável essa. possi
bilidade? Ach,.i ·selhâvel sugerir-se isso ao sr. João

o :'iycsidente da CBD, atencioso como

é, não me deixaria sem resposta, como não deixou n<1

ano passado quandO lhe eSC1'evem, solicitando alguns
esclarecimentos fi. l'<'spelto de uma temporada que estava
fazendo o no�:'o declonldo pela RAU, Dinamarca, Itâ
lia e Portugal. M ,nte� de tomar essa iniciativa, eu

desejava slhel' d 0.1 uém credenciado como é o senhor,
�e é aeonselhá".l fa cr-se Isso. Caso o senhor opine pelo
afirmativo, cu .. curarei obter dados informatIvos de
São Joaquim, po.�

. Gnhcço vessoas aqui residentes, filhos
de li e r:u ' '."'iam na tarefa. Nenhum interêsse
a não scr o q i (l bem. da nossa seleção, me leva a

assim procedrr .t m apaixonado por football, dr. Var-
gas. Sou ratarlnc_.Je, do planalto, da cidade de Campos
Novos, quase tão fria como São Joaquim. Nem sequer

conheço s�o Jo uim, como anteriormente disse, mas

tenho a 'rorr", .. � OU:: no ('aso de essa cldad! poder pro
por.::lnnar CO!llOdld d ... à nossa delegação, tenho a Im

pressão lepi o, Que seria sumamente proveitos!) pnra '.l.

turma tomar conhto durante os últtmos dias de abril
com o fl'lo.nnho S"l'., no, que não é lá multo c�mplacente.

Pelo que ter.ho Ilda do sr. Geraldo Romualdo, :\ tem
'Pe'.'atura lá. pe '; C l,e àquela época andará entre o,> 8 e

16 a:aus. Ora, e�sa e�VElratura é comum pelas nOssas

plagas, lá. :;xir !ms de abl·U.
Essa 1· Ia e\l t nha há bastante tempo, Senti

- n'mado uando 11 certo artigo no

A V A I F. (.
Conselho Deliberativo

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
De crd"m do �� o(Of;lclente e de aCGl'!l rrlm C� e"'

t1ttos. (I}t..voco os Conselhei("�s abaixo ;-p:acifmaclm; para
a rc:ml[lo extra:lrtiin{·.l'ja :t :er realizada na sede SOCI"'!
do ('Inbc dia 3U de Gului.rc, às 10,30 hO,RS, em prin�<"r"
cflTwocnçãn'
P:l.ulr Lau::,!': r", Heitor "-lelner; Dr. 3'IIO:�1..:!1 S:mtlll"',
Dl' O';stnvo ;/lrhlller. Dr fdgar Rutko;<f: DI.lhua T,niz,
George Amlm. Jh,cl:-:cn P�la; Albi Per�i:,:' Osn; 0\;n

çalvl.1s: louJ'il'n! F'hmldt; r.aroldo Pessi: Ll\'cr,(l -::!l:�;al'

g,); Sllv:o n, Ilaml,mi. :lt'l'llno Carvalho Ne�l' Dr Ç'-:�,l
Rm. s Filh>'1: Eduardo Nirc\)lch; Dr. Carl)),; Lourp.lro da
Luz: N1cclln) Tanltl'fdo; Wtlter Lange; �tiljo Ces;;!io d.!

R..,o'l' Zam:��b:l.l' Ll:'.� ,I:::i\o Horaclo da tollha' M·'z:t.rt
COE'lho Ce)i(l s""!l\e�: Acl",ar CoarAcl da �lJV.l. Ur. NIi-

Como parte c!cs teste. tI

jos da "Semana da !\."n",
Jjogal'am na C]ll;teln\ co-
b('rt a dll Ba.��· • �.ct'ea de
rJorianópolis, a� �qulpes
de fut<:!bol de sa!ae, d{l�
Ofiical.'l ela M!trinha, Apre'
11áutica c PoliCia Militar,
No primci� pl'el;o a Ma-

ca�e��ér;c�u:c����J�à�� m��a p��n��� : �'l1i�;�Il���
Torneio de Nova York, re- ���C!a��1��X3�o�;::P;����à�
cebendo por partida a quan doc.tsiva,.a l\Ia�'illh'l lO
tia de 2.500 dolares O eer- gando com um ntaqne
tame eerâ de Mala a Junho muit.o penertante, c;;m Sa
de 1962 hino e Heraldo atirando

Flamengo, Vasco, Flumi. constantemente (l meta

nese, B'o�l1fOgO e Am!!rlc:t �������Iai)o;e��gu !o::lga
etltão em negoC'laçõcs com A equipe da Ma:'jnhn f'S
diversos empresáriOS afim tnvf! assim consti�u!dn:
de realizarem fartldas a,- Rizzo-- Salgado - He�,,!.
mlst.osas, no extrangel.ro, do - Sablno e Abrão. Tam
aso perdure o impasse en-

bp1l1 jogar m, Cla.yto:\,
tre clubr.s e DeputadOS, .il� Cas etlnl, Seo'élslb'IJ -n"'�,._Ji!�,
ri!������c�,�:��p�t'��'-,?�� .i,�� ;<���r��m-�i��

Majorados os

ingressos: Futebol
Carioca.
A Assembléia Legislativa

da Guanabara apl'ovc:u.
quarta-feira última, em

sessão extraordinária o

proieto do deputado Gama
Filho, aumentando o preço
dos In�rcs.�ol': de fu�,e'.lol lla
Guannba.rn. As al'qultl[t;n
cadas passarão a cu�tar
{'rS pO,ao e as Gerais ('1'$
IS.atl. O projeto em ca:,!;a

pl',"]rJte c televlslonal'll"n
to 1103 i0I70F, com o Ql.e
ni'ío ('(lllcordam os clubes,
;we deseiam a cota dO) cr$
2nI)J"I�r, 00 por jogo, '.or
cada em'lssôra de Te1.e�·i

__ ,,_�_,,�f'h F.t:tTf<T'nnto é pl'').�
< V8, (1'1< j� ,domingo ,,,- ró,

-x-
resolvida. Assim é que os

craques nacionais, passarão
dez dias em Serra Negra,
dez em Poços de Calda. e

dez em Amxi, lugares em

Que o clUna é idêntico ao

das cidades chilenas cm

que nosso eelecionado Inter
vil'i,

-x-
As seleções de futebol da

Alema:r..ha Ocidental, Sué
cia icnqfiláv$lten úrlsn f2u
ela e Itália, estão em en-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Dr. Ayrl
cLlNICA DE CRIANÇAS
ccnsutteet Pela ma;&bI.

com hora marcada.
À tarda, QU 15,30 ê:'; 17,'"

dadc e �m comprometem horas.
a futuro '(!sfôrço de apli- COrlr,a!tóf'lo: BlJa Munea

cação. extensiva. du enêr> Ma.chado, 7 _ 1.0 andar -

;gia nuc�r para fins pn- telefone 2'786.
dOces; o Bra�ll é membro Residênr:1a; Rua P\aN
da Comt�5ãO Cientillca d3.� Roma, 'lJ _ i\$o.t"'De 27M
Na.çóe.q Unidas sõbre os

efeitos da radiação a-õmt-
ca e o dcJ.egado brásüetro, EC"EMAprof. Carlo.q -Ch.'1Kafi Filho, ..
<é o ,c:;!gnntárIO do !'elatócto. ;,tgo�;'m�,!,,�"":'.:::..:.:C.
daquel.a comissão, datado�' ..�� �;.=:.==
Ide 1958, e dirigido á XII ��!�;�.!"t!':-:-":::1A.<>sP.IIlbléla Geral da ONU, a>.lnutoa e rllpl_� .... _

lNesse relatório, dtaía-sc ro::..m;::,:�.cl'::: �. :.:::.�
que "a coh,taminação ra- �

::!���c�: �:bJ::��s:; Dra. E'lA B. (-
nucleares, eonstituem cres
cente numênto dos ntvets
de radiação no mundo. Is� M. .e D I C &

10 .envolve''"hovos riscos, é CLINICA DE 8811110&48

ainda não de todo conha- E CRIANr;LS
c:ido�. para as populações Atende diarlament.e!.
presentes e futuras: oBra. Das 14,00 .às 18.00 bcras
sU se' Interessarâ pelo au- �onsu1tó[�' Rua CeL

pneãt.o. . da CQoperação in- PeCro . t.emoeo.. �53.
ternaeionat nó, tocan�e aos -:- E�prrlto· .

...;.
.

escudos .sôbre efelto� da .�, ,
,

ra4J4

.....
cão �.tõ.lnica; 'o Bra- L.-:u.a:NT�•.••� 'l?8�·t)�l� das pcoron- �""-'. .�

4�. p��" mUndiais NaTURNAS
a te. o anunCJ.o feito Pela Para combater rápi4alW>!ilpl:ellOrel

��I��ii:9��é'·���la .s��;�b: ra��:-=T'!:f:
at.õmJ.cn. ce 50 megat.ons e =::-�=r<NI.en�=
apoi<l com veemência npê- =d'a.a!��h�s!���:::'�
lo feito na ONU contm a lIWadO m1lh6a de pe$Oaa W mail

realização de tal prova. :..:.� ........ II -

Um lugar ao sol
MY'f'am

A professora interina duma Escola Munleipal Místa �,-:5 (VA) - O Jta-
no interior de São Pa.u1o, terá aec nome Indicado para. maratt InS':rulu o senador

Me$�����O de 1962. / �!fe�s���:sBr�c:�-ex��
Pelo seguinte: d. Maria José Tristão I'arlsl, mat.rl- sessêo ria Assembl�a -Ge-

culou cm sua classe, para .alfabetlsaçiio, a zoentna Neuza., ral,da ONU. a pronuncl:u-
paralít.tca dos dois braços!

' se Róbre a L!u.eRf;ão .das

Professores e aluna se unem num íl� estOT"Ço para experiência!'! a!.ómiC-as. O

a vitória, que seria a de escrever.
Item n, 1 da InstruçãO é

Como .eRcrev.er?
ríe que "o 2Ovêrno brasí-

somente com ali pés.. �e:-°es:::: �a�;o=�
O progresso é tal que Ncuza promovida é pau a 2.°

.cr�z&.do J:) t:fII!:tdo entre
ano primário. I as grandes pQténdas eern
E neste 2.° ano de estudos. de esrorcc acbrebumeno de

o fim de baoir .d.efinltlva
Neuza e de infinita dedicação da professora, conseguem 'mente as: ICxperlên.clag
que a menina paralítica escreva comias pés e II. bcce.t nue1eares e t.er.no-nuclea-

Dai em diante será o fator conttnutceee a mola es- refi, garantJOO -pol" rigo,rOSa
pectet. ! nscaueacêo intern1f.c.ional".

Haverá para a extraordínàrta professam um .dlplo- O t'!Icumento de ínstru-
ma de Reconhecimento Público,i além de Mcstra do. fjío c!.o;ltamn-.rap,.ao., �r.
Ano de 1962. I

••

-Afonso ·Arlnos'!�·..o�se.iWn-
Dona Edith Gama Ramos fundou a AssoCiação Ca.- te;.

�

,s,' '.:"!<� _

.

tarl�= :�=���:�l de r-e;evantc ateenee. Que se
'o Br,�

. .a�� . têda

fazia ausente de nossa caPital) onde medram tantas :�����;�:-.�� d�::r'i;
�:;n�:n:�ci��:� ;u:::�:��!e;z�as Deus! - reconheet- dá {»fU;.�. 3wnfO se

afigura para '0 .: iêltérno
Dona Edith estã d� parabens! E de efusivos para- b sil I

'
.

bens! I Cira� �i:oa����g:�
Foi deveras simpático e desprendido o modo' pÔmo experiênJ;ias� a-par:M'sig-

formou a primeira dtsetorta. Inaugurou em 'nesse terra nmcer perlgoeo-
.

aumento
querida, em ampla escala, a modalidade impar 'de se po- dR tensão iniernaciorúl1,
der trabalhar em obras SOCia,S, sem olhar polit.lca nem refQr�aIH1o!l. corrH:!a .. ar�
religião! -.. n1amentlsta, põe; ,a Huma-

'

São realmente sinceras as congratulações Que está a. llidade �m' woregsailo em

recebcr, a nossa Primeira Dama. Preliminarmente fun.. vir�ud�.do:s riil�G.s:eontra 11

dou em seu corr.ção a vontade slncera de trabalhar .e d� saúde e contra ã própria
dclxar, em futuro, uma aS8istência que não venha a ''SB- estirpe hlimnna; e.ctr.ctall�
frer solu(}ão de continuidade. LO. se não Iõr cOD!.eguldo

Bem raros são, hoje em dia, tais empreendimentos. um .:l:CÕrdo tiscali!4ável Pa-
E, !lOr isso mesmo, sabemos que sera vitoriosa este nove1 ra a cessação das experiên
orgáo assistencial. dado o modo sim!lles e slm!)átloo ce clasã-tõmlcas,' O BrasU pe
reunir valores.

.

de as gran-des potê.nclas,
Como a menininha Neusa teve a dita de encontrar a Hem exeeção, que voltem.

mão certa que a ajudasse a erguer-se do cáos em que J. lr�se de sUIiP�ru;ão Vo

deixou a ccuel e invalidadorá doença, assim terefl"106 nós, iTiflfãrla e unilateral das

calarlnenses, a alegria de podermos ajudar nmls à e6ta ::.��i-ioie�a;r�Uc��aroe�iu'��o-"ampnnha que Cará de tantús inválidos pessoas úteis. e
.

�

'.":\lIdas, como as que _ graças a Deus! _ não foram tú- de 1958 até agôsto �es;.e

endas pcla. dcstruidora-pollomieliLc! a.no. com r.elac-ão aos ES�

Terão, dest.e modo, um hom lugar ao solos que já s'.: �����a�n!d�llel��::'��
���a:::s::�m uma casta â parte, isolados neste mundo em

sllclro deverá ainda .'1.ss1-

Dona Edith desfraldou a bandeira, como abnegada ��:iC��e �i��:!nela-:...
�:����ç���b�nc:�;t:�i�e: dt:a�:u::a:!e c:o:a�i��n�e��: margens de :lceitabiÚdacle,
boa. fê, para esta obra pelo Bem Comum. {�: ��!�sá�e!lu::�!����

BRASIl APOIA INICIATIVA: BANIR
EXPERI�N(IAS NUCLEARES

para
eompetir
eomas

melhoreg
domu.ndo

GRaNDE·
ONCURSO
�·PdC'

• B.....iI pJN><luz
agora
••moderníuimas
cane1a8

BICIILEB
RELACAO DOS SO!!TfAooa

DA SF.:M�A.:

I BOLA PE FUTEBOL -

Orlando �uiz Martins
Rua Itaoul, 31 - CAPITAL

(C-i'�g��·or.: FUTEBOL_
canos Alberto Nogueira -

raça das Corridas, 4 -

CAPITAL t Mclnbo Velh:>

pi'�ng�� DE VOI,LEY _

Wa.lérl<l Pklt)"ówski - Rua

aulo Andreouelli, �.,.:-

'APITAI. (p.:mL
] BOI,A J)E VOLI,EY -

FraneiSco Javlc.r Cervern
RUa Vespaclnno, 1014 -

C ..u>I"I'AL (Vila Romanal.

i JOGO DE CAN1-:TAS -

:wll) Mnrch'a Ruiz - R�la

i(.o, 826 - CAPITAL iLiI-

pa;- RELOmO OE PULSO

_ . \1eh' Lopc;; _ Rua Jtl�

li,l Bre�;;er, 6 _ CAPITl\L
iBI"fIs.).

I PAR DE P....TINS_

DeniSe Bini Magon _ Rua

naq\li, 348 - CAPITJU..

iparD.
1 l\IAQlTJNA FOTOGRA

FICA - Jo(to C. C. de

Campos Rua Com. i)u

v.tl, 294 - PORTO AI.;';

(l-RF, ((las).
J TREI\I lU,(.:TRTCO

João Bati"t� Nuncg _ Ru:l.
Malvin<l. 4 - CAPITAL -

fCaxiogui).
] B:CICU('fA - Fernan'

do Miranda da �va
Rua. dn Espigão, 247 - CA�
PTT.AJ, (Tllcllruvj).

Em modelos.
cêres.e tipos de
pena fi sua e-colhe,
Apoio, Diadema,
Regent e l.tO'_udllnte
são canetas de uso

durável e elegante.

•• I

•
�&="-",,,,;=f�
L.-'.l'lS lOHAi>" FJ\HFR L1L1A

SAO(:ARI.OS.S.\O I'ArI))

-_.,_ -,�--------_.

Vende-se
RESID�NCIA - Vende-se o prédio sito á rua GeDe�

ral Bltencourt, 70. Tratar à rua Crispim Mira, 86

25 à29 -10

EXPOSiÇÃO DE PINTURA
WNIVITE

VENDEDORES DE CESTAS DE NATAL
A Spp,ERCESTA-COLUMBUS CONVIDA TODOS OS

V'E;NDEDORES DE CESTAS DE NATAL A COMP,AR'Ep

OEREM EM' SEUS ESCRITóRIOS SABADO PRóXIMO

(DIA 28) AS 14 HORMb
RUA TENENl'E SILVEIRA, 29

1° ANDAR - S;7

o Instituto .Brasil-Estados Unidos convida seus �m.�
bras, Alunos e pessoas Interessadas para. a EXP$)SIQAO
DE PINTURA da Srta. Naomi Gevaerd.

'

A EXPOSIÇAO será inaugurada' às 19;30 horas, dia :31
do cor.l'ellt.C! nn. séde do IBEU. Ediflcio -Zahla, ao Andal·.

29-10 2R-10

Governador anunck)u: Salário...PEDRO EVARISTO DIAS
( 1.° aniversário de falecimento)

MI SS:>A

eeMO t GOSTOSO
o VAFÉ mo

(lR ,\NDF. CONCIJR�O
PtN-PONr. à!; senhoras e às gel)tiS se

n)::l.Qrinhas que me bonratQ.
com· sua presença, õelxo
aqui consignadas a� e�

pressões ào meu comovidG
aprl!ço e as saudações do
Govêrn� do Estado.

la, tem estado pre..sente e>"
toaos �s problemaS, dos
;mais simples tl(-s mail'!
Complexas. A batalha que
encetei, não .tem dlreijã.o
unica, embora tenha obje
tivos, . porque se dirige 'a
todos os :;etôres da admi
nisLração pública. Esta ba
talha é a primeira tenta
tiva, talvêz a última ten.
tatlva possível, pa'ra o .de
.scllvrlvimentQ e o prog�-
50 do nosso lj:stadõ.

Esta. minha COnvic�ão
inalterável, tranmlto-a aQ!!
servidores pú_�licos, pQ.ra
que coonpreenda� a gravl�
dade do momento e tudo
façam para ajüdar-·me a

SUPernr Os problemns co

IctivoS.

mentos g!'aves e áiefsil'o_s,
na lute (!Qntr_a a -doenta,
na reConquista -da saúde.

XXX
Acs funciOnários públi·

��e���.B����Ç��(ls1� hO�!l�

uma reformulaÇ-'oo ado:nim:).
trativa e um� bata1h.a JU
dleiár18., cêr.ca. de 9.�2
Pr.oce&sos� (!ufiis oonelu:;0e8
v.em· sendo publicadas í'l�
DIArlp Oilelal .

Levando-se' em conslde:..
ração que para cada l�
fõsse necessárlo o disp�n·
dia de 5 l;Ili.nutrs, i!;sQ cor-
re�J>Onderta a um t.rabalho
continuado' ce 8 horas PQr
dia,' .nurant,e mais de :3
mêses consecutivos. E iS�1)
sem falar .� decretos, Que
at�nge� a casa aos SOO.
em portnrias, em atos ad
mlnlstra(..lv.os, em <1e,<:(p:l�
chos especlflcrs, el'}} do
cumentos oriundo.o; de ,'">_

dO/"l os sctõres governa-
mentais. Chegaram, ninda,
ao �aláclo do Goveruo,
cêrca ce 7.000 eqpcdicll �<!s,
tendo todos trmarlo ':1
tramitação regulamentar.
Determinei que, nenhum
dêles, delxas6.e d'e ter o
seU and�meDtO anunciado
aOA Inte.ressados. Esta or
dem vem sendo. cumprida.
à risca e atraves de méto
do especial, tem sido pOso
;;ivell a mim, conhecer.
peSSoalmente, de todoS os

reQueri:mentos. pedidos e

reclamaçôes enviados ao
Governo do Estado. As di-

ficuldades de tramit.ação
toram suPeradas, posslbi
litando·se êsse '"'record"
através de métodos dC ra
cionallzacâo, Introdutidos
no meu Govêrno e que pe
lo exemplo, já estou esten
dendo a tõdas ns repartI
ções, p<lra retirá-las do re·

gime do papelNr1õ e da
burocracia congestlonan
�e,�. Para êSfle desl'del'ato,
"Para esta lut.a. contra. a

(lSCleJ"D.c:e do "erv1Ço publi
co, eu 3pelo paTa a. nobre
clas.<;e com quem convivo
nêst.c momento. Nao ê
ma1.s poSS1vel Q)le se repi
ta o caRO de uma Profes
!'\õra, Que rCf"!''''�rer seu sa�

����d�em�a:=:i e� i!��
a dádN"a do s.eu ·pt1rnOl'ê-

��:m�t1��0�e�ler=
dtreito e.Ilio�, já. .DO meu

Oovêrno, quanqo oUtros 6
rebentos enrlQuecl.am esse
lar de uma mull'icr .cata
r1nense!
E' por isso que eU. posso

afirmar llUe me considero
o funcIonário nfu:nero um,
Dllg respon"abl)ldadell que
� .admJnlstrq_yào acarr.e!.&.,
Ao t.relrer ao conheC1me.n-

to 40. nobre classe, êst!s
13.tCS. In_ç.o-o com p .ex-du·
slvo ohJetlvp ôC mostr.ar
qU' 9 OovêtnD ����!Oi a�

"",i",,,,,,__�,

São Paulo. 22 ele OIttubro
de 1061

UMA PROMOçAO DOS
OEl.ICIOSOS CHICl ES DE seu.

tWG·Pd4G'
ChlrANHl1 BRASILEIRA
NOYIDADES OnctlRIS

Qualidade e máxima Te.

..slstêne1a, .cara.eterlzam as

biclcletas"EXCELL - RAJ�
.NBA "DAS BICICL2TAS
Rua: ConselhetI'9 ""(afta,

154.

S_�'l F'I.l1·j ;�, ;'on\'ida r·f parentes e pc'!.;i.�.; r.n·h:;:ls,
para a missa que será celebrada. em sufrágio de sua alma,
riia 4 de novembro vindouro, às dezenove horas (19), no
alt:lr de N.S. de Lourdes da Catedral Met'ropolltana.

31-10
��va�e�imento e Missa

Monsenhor João Chrys3akis e familia, Josê Danilo çõl�
po, Senhora e filhos, -profundamente consternados cOm
a morre dt! sua· Idoll\trada filha, irmã, cunhada e tia· .

ANGELA

vêm de !JúbJlco a�radeeer a. todas as pessôas que com�

partilharam da .sua dôr, por meio de telegramas e fono

gramas, à Dra. 'Wladislawa Mussl, que com tanto ca·

rinho tratou � enferma, â Comunidade Grega, radicada

FLORIANÓPOLIS, UMA DAS MAIS POBRES
CAPITAIS DE ESTADOS DO B R A 5 I L

nesta capltuJ, aos que assistiram a cerimônia de enco

mcnrlação e a todos ;.;s que acompanha.t,ll:' o frretr,l

l' Lé a foua última m(l�·tI(J:l. 'A todos a sua Imc.re�'.'llra �ra·

tldão. Especialmente, agradecem do fundo do coração,

�
;4RRECA'oAOA

1960\
\
I

\�

Alt.erando Of! 1}r:OC@f!SOg
vigentes, com f:'stá colab�
ra.ção do Povo da minha
terra, es�ro dotar Santa
Catarina de novas, Condi
ções de vida, de novas

oportunidades, para a fe-
Iicidade .de todos Os meus

conterrâneos, para a gran
deza dn F.'1tado· e da Pá-

tria comum.
-

MantiVe .e ampliei no
meu Govêmo, !ôdas .� as
vantagens e assegur�
dos Os direitos dos servi·
dores púbIlcos. PoSso anun

dai' que o E'stado inverte-

rá, só em pagamento de _

t.riênios aos profeasõres, a

importância de 125 milhÕes F- �

�:lac��;i���� d:�ua���I;eS t\r íW��:etoT'
Numencas de Mt:nsalistas, 5i"É" ""'_.•

foram estabelecidas con- i:.�, .,.�-

dicões juridicas compatí
veis <'.os Professõres Di'l

rilltaS·
Aos aposen-:ados, a Cons

titUição assegura pro-ven-;
iOs iguais aos 'VenClmentd',;;
dos funcion!!rios ativos.
Dlsclpllnando, ainda, em

lei, o benefício, cs Gúvér
nos an1eriores <i"eb:aram
Ide cumpr.\1· a. detc.múna�
ção. CônsCiO de qu� o Po

der SÓ se respeita. qUaDrlo
não posterga direlt.os, re

gulamentei o diploma le

gal e jã -estãn sendo aPos�
tHados os' :.1tulos tle aPO·

sentadorta., com aplausos
da classe e satisfação do
governante.

.

E não :poderia encerrar,
sem me reportar ao Hrspl
fal dos servidore,S Públi

cos, que será C'-onstruido
e mantido com a economia
resultante. da. corretagem
dos segu'Co' C'tic1als· E,Ste
»os0e6mlo. pelas suas t:·
nal1dades, ser! novo alen.
too e nOVO refÕrço aOs orça
mentos dos funclonártos
que terão""Um teto, �o

,.g_ue 'OSJ,�;o������\f't,�,�

RECEITA
ao Diretor do Colêgio' Estadual "Dias Velho", prot.
Pedro Bosco, bem como â todos os alunos e alunas do

curso clássico. que comfareceram incorporados para

:1.presentar os seus sentidos pêsames.
Ao mesmo tempo, convidam a todos a assistirem a

Santa Missa Que em intenção a sua alma mandam ce

lebrar na. l§reja de São Francisco, â rua Deodoro, no

próximo dia 30 de Outubro. segunda feira, as 7,30 da

manhã. 'A todos os que comparecerem a estE' ato de fé

crlstiÃ, .a sua lmorrf;dour:l f;"><.·.t1dão.

SÃO PAULO
RECIFE
BELO HORIZONTE
SALVADOR
PORTO ALEGRE
ITERü'1

C iTIBA
BEL'
FORTA ZA
VITORi�
MACE lO'
ARACAJd
NACAL
JOA
GO NIA

O I,UIZ
ANAUS

.

/_ ORIANO POLI 5

7529044000,00
I i46 276.000,00
926699000,00
903066000.00
7812 i 0000.00
43 i 300000.00
339870000,00
271950000.00
245 640 000,00
141 044.000,00
I 36.249.000,00
I I I 479000,00
I 02 7 I 6.000,00
7!.185000.00
63740000,00
62649000.00
5(,300000.PO
51.698.00000
40607000,00
16 330.000,00

o

O campeonato comerei
allno de futebol teve pros
seguirnen�o na manhã de
domingo com a cfetl vaçã.o
de 1l."'Th encontro dos dC''is

���n��a\l�m :�F:��ad�s�
Fl.ambrcrla Koericb aba·
teu a representação do
Hoepecke pela contagem
de 4 x 1.

Na preliminar o Ases de
Ouro ven-ce.u Q Unldrs por
2 X O, em pré11.o vã.Udo pe
lo quadrangular dos Oru
pos do SESC.

rá. escolhido �ntre os as
glsentcs pelOs capitaes
das duas equipes que Irão
Jogar. �ste cagO sera a..

preciado pela T. J. D. C.
lla prÓxi1r.'a reUnião.

SINA
SI(

TE
CU

A Classtficacão do cer..

tame após o. jogo de do'
mingo é a seguin te:

1.0 Lugar _ P'1ambre·
ria K e Meyer com 6pp.
2.° Lugar _ Minerva

com 9 pp.
3.0 Lugar _ Farmacla

do Canto com 10 PP.
..0 Lugar _ HoepOcke

e Sedutora com 12 pp.
.5.0 Lugar _ Farmacla Ca.-·
t,8.rlnense com 13 pp,

o .enco�-o entre Far'
macia. catartnénse e Far>
macia do Canto não foi
realizado em virtude de
não er comparecido ao No quadrangular dos
l.ocal dO enContro o re Grupos do SESC a classl'
pre3entante deslgna.do pe' ficação é e. seguInte:
la comlsslio. organizadora }.o Lugar - Asea de Ou
do eertvne. ro c"'m 1
A Fólrmacla Catarlnense 2.0 Lugar Alvorada com

não acelfau jogar ferlndo 4.
D regulamento do certame
que é cb,ro ,dwndo em
.'U1II de seus arUgOS que n

f��,a.�? l·eR.rese�tan!� ,se;- >.

\\,,':: .

;.�.l"'/ '.' )'

MUN/CIPE:
AJUDA A COMBATER OS QUE SONEGAM

IMPOSTOS:

.EM MAtOR RECEITA NI(O TERÁS MELHORES SERViÇOS.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



'â'�!�lerà' a,' te
lirismo, es ina o a pr m

Desenvolvimento do, Utoral (atermense
A PRAIA DE CAMBORIÚ ,CONSTITUIRÁ OBRA DE IMENSO ALCANCE ECONâMICO 'E SOCIAL, NO
SETOR TURIST!CO - SONHO QUE SE CONCRETIZARA' ;EM BREVE D'ENTRO DA PLATAFORMA DO
ATUAL QUINQUÊNlO 'OE GO'VÊRNO �����o� o�r�:c�e����as d� G�6 ���:Ç!n��o���:S�a���� d���:!�a;�glosemp:��ai��

pr.oUlover, com urgtuctc, desde Que é desejo do õue- sua plataforma governa-
és�es serviços, Que estão re do Executivo catannen- mental,
orçados e'.m. cêrca de seis
milhões de cruzeiros. i.:'tnoa
em sua recente astaoa na

Capital da RepÚblica, o

senhor Govel'llactof 'cense
gu.u a liberação da varba
federal de dea milhões de
crusetrcs, no D N O P, a

fim de custear 'O sanea-
men;o básica ca praia de FLORIANÓPOLIS (Dommgc , 29 de Outubro de 1961
Cai'hboriú.

o Ciovernador
dum Centro de

1 -.�.MiP d. lraJa....Ib..RIúWá .

1 ..1 _ U,""",io da ....� a!t ora .•.. , .....

10.000.000,00 ... 4.1.03. !tu "l, o'.m.atuttl de 0%'91
W:llW ele 196J." PN'l'.0.8i&l1....U.W dIA Praia 4. aa...

bonú, • 05WCQ do l)•••O�S.
.

�, O 00";_0 40 S.U4Q ..
'

pr!1pÕ� ,.�
.'Nr sralllS.•• .1..II.....�iaUtto•• \

tl),ndo

tm "ria. o 4eHnTOlvillcmtD 6a .i..W1ÚUlo. 40; :rnri ...
Ji(>', A.. ta prai& do 11� ""&:,1.11$#". 'U" dA
t.1.4Q �i$llde proaowr ...,;,u,o .?IIi .. Pref'eitura

Ma1U.ol�. EDtretanw. o .. tr&�. urb&l::tí.u.o, ..
el�,PeAd.em. :tundaaeDta.l.JMnte., 40 _'1elA9l1to pttl_ío�

Á P1'&111' d. OUlbOl::LÚ ftrTft & to� o .:.

Desabituadn da fé nas
promessas eleitorais, tal
vêz a. multa gente oha:Ja
passado despercebido o

compromisso Que, durante
sua mem.-rával campanha
de candidato, -: G-overna
dar Celso Ramos assu'31fu.
perante a proprib. cons
ciência e a do seu povo.
em relação ao trntamente
da Praia de oamboríú, pa
ra sua in�eJ:!ração definiti
va e oficial no plano d-o
desenv ... lvícr ento da faixa
litorânea cejartnense. E'

que, no cômputo das gran
des possibilidades ecdi'W
mico-sociais de Santa Ca
tarina, o turismo não po
dedía excluir-se dentre os

fatores Que, modernamen
te, fazem a pujança da
economia em certos países
progressistas corno o nos-
50. A praia de Cambortú,
para QUe rõsse explorada
nêsse sen�ido. não e:o:igiria
mais do que uma vontade

------------------- ---�------

NA ASSOCIAÇãO DOS

GOVEmf�nr
SERVIDORES PUBLICOS: � : lrJ

Se De�lara "f�p.cinnário Número Um"
o Que já fez pela classe, razão da singela homenagem - declara o Presi
dente da entidade Sr. Ivo Gandolfi - Muito mais será feito: aumento de
vencimentos, Hospital dos Servidores, etc. - Celso Ramos: Funcionário Nú'
mero Um Cllle é, eslá alento aos problemas da classe

Foi homen-ageado, na presentes Secretários J�
manhã de ontem, na As - E s t a d o, p'lrlamen' ares
sociaçã-o dos Funcion�'.'ios Pr.efeit... da capital, repre-

Públicos, t;! Governador sentante do vice govern(1.-

CelsO Ramos. dor, diretores de repnrti
ções, outras alta� autorida·
eles, �llnde numero '1e
funcionarias e seus f8'ml
li-<>reo:_ J1otando-se a pre

sença. de mui�a.s crianças.
F'1.1<1.ndo iniCIalmente, o

Preii<idente da Aii<Sociaçá".
Sr. Ivo Gandnlfi, destacou,
em rapidas p�davras, o· pen
samento da classe qUe tão
bem representa. com res

peito 8:0 governador ,e as
inici'ltivas que vem sendo
e sera..,... t�ma-das em "9ro1
da melhoria, de condiçóes
de vida.

Usando? palavra 10<10 a

seguir, o Governador Celso
fazendo questã". de se
declarai' o FUNCIO
NARIa NUMl<RO UM, des
tac-u a colaboração da
laboriosa classe e Que nin
guém melhor -elo (!.ue éle

comrrpf'ndia o esfórço de
senv01viflo por êles, no

seI'�;do de u'l"ia "OIR!:.h"'l
çq,,.. c-nstante com o go
V§l'no.

FaLOU, ainda. nas "l'edi
da� já ::ldotadas para a r,e

SOlUÇa0 de problemas da
classe, de�tacando o oue,
nêstes mêses cons"�;;';'''.'l.
realizar. Frisou, d,�Ois.

A expontânea manife�
tação dos servidores PUiJ_1.1-
cos, na passagem do <!la

qUe lhel:; e conSagra(lo,. ao
Chefe do Poder ExecUtlV'",
é um ates'ado caba)::1o
acerto das '1l'-edidas que
vem senno tomad'lS.
E e tfl.mtiém, uma res

posta aos qUe �u�riam, ir:
glàriamen.te, (,Tiar. uo: -�

...
'

ma ne lTIcomp<I.:·lbillda(,B,
que nunca existiu ne'.l.l

existirá.

o funcionalismo, atra
vés dn s'!u or'Tiío fle elas ..e
bem c-mpreel,deu ii. ill,-

��rtf��,('�a ed�oq�et'�::T����
do Gl)vernaJor Celso Ra
mos iii. res!leito dos pr:)ble
mas ,,!ue afligem "'5 s,er

virlores e 0Ue terão, sem

-dúvida. as soluções devidas.
A P3lllvra do preddrnte

d� A��r-('.;açao f>X��"�"1.
ulf'namente, a confian'(fl.
no G·'::"·�rT'''. "n J"I1?�mo

t<>mpo em nue rec ...phere r

que ja foi feito em proi da
clf's�e nêstes poucas me-

se",.
Além do Governador

Cels.o Ramos, estiveram

lolerla do E$Ii!l�1I de Sanla Catilr:na
l!:XTRAÇõES DO MtS DE NOVEMBRO DE 1.Sl)l

DIA 3 CR$ 800.000,00
10 CR$ 800.000,00
17 CR$ 500.000,00
24 CR$ 500.000,00

Loter�a do �slado de Santa (atarina
EXTRAÇAO DO DIA 27 DE OUTUbRO DE 1961:

1.131 CRS 500.000,00 Florianópolis
5.991 CRS 50.000,00 - Florianópolis
6.936 CR$ 30.000,00 - Pomerode

2.037 CRS 20.000,00 - Pórto União

2.358 CR$ 10.000,00 - Florianópoiu

A plaque�e do Ginásio Estadual de Joinville

pronta.
A do grande grupo de Capoeiras já é conhecida.

Está no seu término o trabalho do Grupo encarregá.

do de mais MIL SALAS DE AULA.

o Banco do Estado já tem a aprovação federal.

As equipes -destacadas para a realização da platafor
ma do Governador Celso Ramos, todas a postos.

Planificada a administração, o primeiro orçamento
elaborado oelo atual govêrno consigna os meios neces-

que está preparando men,
sagem a Assembléia, para
ser remetida dentro úe
p('uCos dias, contendo au

mento de vencimentos do
funci'Onallsmo, sendo sua
oração mul�o aplaudida.
Discurso do Sr. Ivo Gan

dolfi:

"Senhor G('vern.adol',
Para a honra que nos é

conferida neste instante.
PoU{�s palavras ba:stam
para traduzir a satisfação
que nos proporCiona ã vi
�ita de Vossa EX('.I>'
à séde desta Assôciaçâo,
na transcurs(' da nossa âa
ta magna - o :Dia do Fun
cionâ"tio Público.

-

6enhor Governador,
Durante seus :rês decê

nios de existência, esta
Associação vem, como e �o
bejamente c('nhecido pelos
seus 'lT.ilhares de assoc'ia
dos, trabalhando pelo con
graç.amento e melhoria de
vida do funcionài'ismo
sempre equidistante àos
embates politic:--par'�;:
rios, porem SEnlpre firme
na defesa dos in'el'ê)lsc:;
da classe que reuJ'esenta.

E, nestes seus
-

30 anos
de vioa

... Senhor Governa
dor, a incompreensão ou
o menosprézo ae alguns
gr)Vernantes pela n",ssa
clagse. forçaram-nos. mui
tas vêzes, a travar bata
lha� em pról de melh"res
dia�. e inumeráveis foram
as vitórias colhidas, triun
f..-..s p.sses Que vieram ali
cerr;ar nossa união, mas
que infeUzmente, nos im
per'ir.(!tn momentos festívos
como ês�es.
A festinha de h('je, que

reune funcionarias e seus

familiares, logo no come
Ço 'do seu govérno, exprime
nossa sincera gratidão Por
ter Vossa Exceléncia reve
lado, nrs poucos me"es 0"

corridos desd.e 'O início da
sua clarividente aâminis
tração, um entendimento
sem precedentes, dos pro
blemas Que afligem o fun
cionalismo.

Se o muito Que Vossa
Excel�ncia já féJ2 pela n('S
sa classe, não Oastasse 1,":1-
ra justificar a fes,'.iva ro

menagem que ihe estamos
prestando, o Hospitàl cto
Servidol' Publico, cujit cons
trução será iniciada den

tro de poucos mêses. e a

fl11ensagem a ser enviada
_por esseS dias a Asl';-U
bléia Legislativa, em a

,Au;t.l seu gevêl.\110 -dará
substancioso aumento de..
vencimentos ao funciona
lismo, seriam a gritéln'e
razão desta singela nome
uagem.

Senhor Governa:doÍ',

SO:��1h��������i061�a�g��
qUe ?.1egremente .aqui e,;
tão conosco para homêna
gear Vossa Excelência. es
peramos e acreaitamos
que seu govérno nao

.

se
desvie desta senda, .para
que, de Quando em vez, V.
Exa. e seus auxiliares de

.a�mini.straça(l, p-:,ssam,
x:onfraternizad'Os, terem no
v-os momentos fes-tivos co

il1l() êstes, Pois tua..o IstO
redundará para o maior
rendiment'1 do 1;e1, govêrno
e a felicidade e progresso
de Santa Catarina".

(O Discurso do Sr. Go
vernador vai publicado na
l.a pàgina).

governamental disposta a

realizar a Pl',ouulsâo inte
gral do Estado, na rumo
do seu desenvolviment('. O
Governador Celso Ramos
não perdeu a oportuniu"de
para o aproveita'Tento das
magnificas condições na
turais cue nquêle belo re

canto litorãneo estava -re
recendo 8"0 administrador
!"tem esclareçtdo e Que a

intuição dos turistas e ex

cUl'sionistas [á consagrara
como ponto de repouso �
recret-. ,

Dentro, note, de sua am

pla .e avançada .pI8.t�1'0r
ma oe governo, o emmente
Chefe do Executivo cate
rinense, ao iniciar SUa aes
tão, determinou fôssemo
desde toro, tomadas provi
dências para, antes de
mais nada, prover de for
necímem- de energia elé
u-tce a Praia de Cambo
riu; é o que está sendo fel
t" np.lo sistema CE1./""8SC
r�A e será concluido
ainda na presente tempo
rada de veraneio. Também.
ordenou a ímedíu ía cons

trução do Pôsto de ãarva
menta e H do pôst ... "Pnll
ciai, de modo a apai-êfhar
um siste!!la de segurança
eficiente e especialiZada.
E' 8<;sim que, nêssaa am

preendimenn,s, destinados
a transfol�mar ,� Praia de
Cambor-íú num esplêndido
centro rle turismo. serão
investidos no corrunta ano
.mais de d"ze milhóes de
cruzeiros. Não será 'dificil
compreender a sig'nifica
ção econômica dessa rea

lizacao. no setôr do turis
mo catarinense.

Tudo isso está sendo fei
to sóbre planificação ra
cional ,e dep,ois dos estu
d,...s indispensáveis, para
cujo fim tém estado em

�b��O��bl�ca�irjU��ro�:1
Comandante da Policia
Militar e ou�ras autoridr.
<ies, IlCompanhadas -

putarl" Bahia Bittencourt
e rio Prefeito danue)e mu

nicípi'O. Acrescente-se Que,
nao sendo oossível ner>hum
investimento, na praAa âe
Camboriu, sem o previo
levantamento �opogr!iIlCO.
Para a elaboração do pla
no urbanistico e Cons�fuçã'o
da redE' de áe"ua e esgõto,
o Gov·ernador Celso Ramos

Feria40s em

noYem�ro
A ASSOciação Comercial

de Florianõpolis comuni:-a
(1ue os feriados d'3 novem
bro, civis e religios08, J;ou
relativa ao repouso sema
nal remunerado e que deve
rão ser observados pelo co
mércio desta Capital, são
os que se seguem:
NOVEMBRO 2 _ 5." fc.:

ra - Religioso - .Dia de
Finados (+)

15 - 4.a feira _ N'ielo
nal - Proc. da República.

25 - 3,í.l:md<) _ HeJig-io_
so - Dia de Santa Cata
rina (+)
(+) Lei Municipal 11.29 de
8 de setembro de 1949.

.A área. cujo levant;men- _

to está sendo feito, com

pr.eende 875 hectares. C"Il
oluidos Que sejam esses
tt-abálhos preliminares, o
oevêrno do Estado promo
verá Os acórdo necegsãnos
para a execucao das obras
pÚ):)lIcas já lllaneja'das no
programa Que f' Governa
-dor Celso Ramos se tra
çou, ao defronta,r Os pro
blemas de quê depende a

recuperação dé Santn Ca
tarina corr.. o aproveita
mento de suas imensas pos
sibilldades de desenvoiVi
men:o económico

Já se pode antecipar o
que será, em futuro não
distante, a Praia de Cam
borra, atraindo a praferen
era dos turistas nacionais
e blStrangeiros e deslUm
brando-as com a llujanca
de sua natureza e de suas
obras de engennaria urba
nística, com os seus ccn

f�ltáveis e modernas ho
téis, os seus gigantescos
nr-ranha-ceus, a sua ilu
minação abundanje e dis
posta com muito bom gos
to, para (lue em Santa Ca
tarina se inaugure entao
novo 'u:otivo de progresso
e prr j eção sociaL
Como se vé, por mUlto

Casa do C(l'�no
o G.ovél'nador Celso Ra

mos sancionou lei pela
oual fica autoriz8do a a

dquirir, por doação, da
'Prefe'%'ura Municipal de
\,,"-'I()aç'1.ba, terrenr, si'.uado
na Séde co município ue�
tinado a ('"n�truçao �ã
Casa do Colono

'Con�resso
Geo1opía

Nn próximo mês de no

vembro. entre os tf,:a:.; 4 e

11, 1"ealizar-se-á nes�a Ca
pital, o �V, C ... n'Jresso, Bl'a
sileiro de G.eolog'ia.
A êste c"nclave cnmpa

rererâo geólo�o� dl! tndo
o "Rradl. e t:era en'TO (11"€

�ddente, o Deputado Attili..,
FOlltana. ilu...,tre S�cretá
rio da Agricultura do Es

tado.

S:derurgia
O engenheiro Joã') M'l.

rIa de Oliveira, à disposi
ção do P. O .E. para pro
ceder ao levantamento- da
documentação e cOr:::denar
os elemen�os qUe justifi
cam a implantação da In
dústria Sioerúrgica em

Santa Catarina.

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

o ESTADO,
O MAIS AIl!lCO DIUIO DE SANTA CATARII\A

A RECUPERAÇlíO DOS SERViÇOS DE
SAÚDE A .ASSlmNClA SOCIAL

'NO EnADO
Os setores da aseístêncra social sofreram, nestes új

limos anos, em Santa cetarmc. lamentável abandono.
Havia, há oêrca de um decênio, auspiciosa esquemaüaacão
de serviços de saúde, através de centros e postos que es

t.. am planej ados pa .. l �Q;.::,:,� r,� reg;_õ,"� di) Estado, :lli�!�i
dos que já vinham funcionando eríctentementc. ,) servi

ço de profilaxia da lepra encontrava-se perfeitamente
aparelhado e organizado, dentro dos preceitos da espe
cialização. A Colónia Santa Teresa abrigava e tratava
uma população enferma que nada mais tíuna a desejar
senão a cura, que já se vinha conseguindo em ntguns ca

ses. As obras de saneamento das regiões castigadas por!
encen.Ias se distribuiam racionalmente. COI�1 o só objeti
vo de conseguir a extirpação dos males, que, afligincto ca

popu.acôes, restringiam-lhes a capacidade de tcabsuuo e

de cx.stêncâa feliz.

de

Lastimável, porém, é agora o panorama eamtano,
devido n0 desinteresse com que eram relegados a piano
inferior os serviços de aS:>istência social, em S�.I,th Cata
rina, nestes últimos anos. Focalizemos o problellla dos
L:.í.?;aros, para exemplo. De acôrdo com o plano traçado â
fundação da Colônia, tinha esta pOl' finalidade precipna
nâo somente o tratamecto especiaJizado e a aSiii.�têncla
material aos infelizes sofredores do mal de Ham,er" mas

:"!inda o confórto moral que ali encontravam, na cl)ln1lllÍ
c::;.de que integravam, a coberto das chocantes re,�Íl'iç{if's
que necessáriamente incidiriam sóbre eles �'-'.! lta, :la

convivência da sociedade e dos lares. Evitar-se-ia, huma
namente, a humilhação a que estavam sujeitc,;;, pOi"
aquelas restrições que a própria conveniéncia proili'""ca
justificaria, dado o alto gráu de c9ntaminacão da molcs
f.ja.

.

\
Na Colônia, porélú, a parte a desgraça da cn!cl'tn�

dade, os doentes vivíam a sua vida sob os cuidados de
médicos especializados e nem tudo lhes seria desespe:-e,
porque .iã: havia a possibilidade de se restituirem à socie
dade dos sãos. Certamente, o Estado teria de destinar
lhes os recursos indispensáveis para que não lhes .f�H:ls
sem essas condições que lhes minoraria o isolamento, a

que a conveniência da saude pública os submetia. E nb;
BO foi que não lhes sorriu a sorte. Escasseou-lhes a. assis
tência material. Consequentemente, o amparo moral de
clinou. Resultado: em vez de egressos já regulann,ente
recuperados, os quais não podem ser numerosos pel'l na
tureza da enfermidade, o que se verifica, cm várias 'e

gióes do Estado, é a presença de hansenianos perambu·
lando pelas cidades e vilas e cujo gniu de transmissibili
dade do mal estaria a exigir-lhes mais longa permant'::n
cia na Colônia Santa Teresa, de onde foram mandadoi:> a

casa como licenciados ou de onde se evadiram POI' au

séncia de condições que os fixassem na comunidade des

doentes.
Como se vê, é mn pro!)lema que reclama, como ta ,

tos outros em matériI;'L de assisténcía social, reouperaçã,)
quase total das soluções que foram lamentavelmente:
abandonadas, e que sem õúvida nenhuma, terá voltaria

para a sorte daqueles infelizes a atenção do Governador
Celso Ramos, a quem esta sendo dado restaurar o sentido

social e humano das obras da administração Nerêu Ra-

É, portanto, com bem fundadas razões que o eminen

te Governador acaba de nomear para o cargo de Diretor
do Departamento de Saude Pública um sanitarista, o dr.

Fernando Osvaldo de Oliveira.

O sr. E. Amorim, do, Estreito, em bilhete, pede<
nos informaçóes sóbre a Dona Marina, dos desfal

ques da Coietoria daquele bairro.

O que sei sôbre essa protegida dos r,ovérnos ude

nistas, data de fevereiro: ao saber que seu sucessor

na Coletoria, também autor de desfalques, fóra prê-
50, Dona Marina sumiu.

Creio que a Justiça quer falar com ela.

Emcção na Assembléia: despedida de
O . R· deputado Sebastião Neves de sete allos no pfenário

Sn I e815 � o deputado Walter Rous-' da Assembléia, deIxava ali
senq, em nome do PTB, e um pedaço de seu coraçáo

O deputado 01lny Regi:;, �egUir todos os pa::la�en- ��etr��al�g���t�ê��·�sidia �i�Ç��'todeo�t��aco��:\��;;=
re� ��ss��S:�b��i;oL:�fs;�� p�r:s� �a:ang:�e���f!�a 3.� e�O s.���t�doa��'1ec:eg�i �!n� �olfe��:'�l,e [�e���v�U�

I·' l!fm��I
�iva, fez da trlb\Il1a _adita- "iaçao, que s� deu na tal- mamfes�açoes de Ioda a oposiçao 'l) auxiliasse CQdl

: � • :. ����OqU,ài:,�;':,';�ç��t"�: �i'o. daqu,le d", em paiO. _C,,,, ",,,·mando qu, d'Pois "·iji,, cons'mji",.

___�___
�����te n��" c�;;:�n;���� Iid�;n��,,;s�' tõ�;s:j��,t� NOVEMBRO E OEZEMBRO: VENCIMEN:

"lo " d,e tôcas as banCadas, e de êxitrs aQ -deputado Os- _

está �!!I b�:;;e �aec�!���f:odem�i ��s R�:i��resac������ã�� .TOS NA.O SOFRERIO DESCONTOS
ação e Obras Públicas... felicidade pessoal, afirman-

NO �ONTE!"II-ONa sessão de 24 do COl'- do, a certa- altura. que a
I"rente, o' lideI' do PSD. de- bancada ficaria menOr Com

putadr Antonio Almeida, a saida daquele parlamen- O G.overnador C1Úso Ra- funcion.ários em apreço um
em nome da bancada e tal', mas aSsim era neces- mos encaminhou a As- beneficlO Que, sóbre ser dé
do partido co�munica ofi- sário, de vez que seu va- semblêia Leg'islativa Pro- inteira justiça e, aimla. de
cialmente o desliglamento Boso concurso o governo o ;,éto ce Lei oue rhspoe sô- necessidade. tendo em vis
do representante do PSD desejava em setôr execu- bre descontos em venci- ta as alteracoes -orÇamell-
eTe Lages, afirmando qUe a tlvo ce nomeada. mêntos dos servid('res pú- ::árias verificadas cam a�
escólha do governador Cel- TODAS AS BANCADAiS'; blí'cos vinculados ii cOl1tra- recentes '!r.'onificaç6es do
sO Ramos, na pessóa àa- :fXITOS A OSNY REGIS tal:; com o Montepio aos valor mOnefano do .1-".-lS.
Iquele parlamenuar para Em. nome da UDN, o de- Funcionârios Públicos C:-
dirigir a Pasta da Viação putado Adernar Ghisi alu- vis de Santa Catarina� Outras medldas estao
honrava líder e liderados diu a figura exuressiva do Com esta proP.-.siÇã'o, pe- send'o t"madas, igualmen
da aJ:!rerr.iaçao governista, depu:ado Osny

-

Regis, aS- la Qual os vencimentos doS te, pelo GovénlO, para pro
Realçou a seguir a cultu- saciando ('s v.otos de sua funcionários eS�aduais ,'") pictar a nobre classe d,,$

ra, a inteligência, a com- bancada para que o repre- municipais, n.:lS me>=es de servidores públiCOS oufrus
J::iatividade e a honorab!li- sentane ce Lajes fõsse fe- nOVembro.f! tiezembro do vantagens, C"-'it11P<l.tÍveis

� 1':> o ..rande verbe .. do gov_êrno ç�t�·· ���rs P���:��i\��a;����". �ZeE�a s.e�a��e�r. c�':�ir: �o�Jel:n��r��Zn.i����r�_� �f��s,�:eel�!�1�� do�.:e:--

'��.;�;���;������"''"';�'''�'IT,��(,9��������t,�,�;�%�fg.����4:&�t�1���·�;�M$,ç;�' ,,��Jift�ào,�t�:�J�'i' ,;;Ji���;aa��l'�c���a 'ne;�
� _� __ ._ ., __ ,._.

tõda i.! cO)Jequra, COnYl!.l� Q do l'ovu ele G,ur!Ubtll�0':, (., E�e(;'I,_;���ti!'éf ll��()�t....êétg.'6�.a: tt1�M' "J � '.

Como afirmei acima, em fevereiro, dos dois ratos

da Coletoria do Estreito um foi pilhado e o outro fu-

glu.
Deve de ter sido à base disso que o sr. BrasÍhJ

Celestino de Oliveira, anteontem, afirmou corajosa
raivinhosamente que A LIBERDADE DESAPARECEU

DE SANTA CATARINA NO DIA l° DE FEVEREIRO b
DE 1961!!!

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


