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GOVERNO INTERVIRA':
Tótal alteracão nos comandos

•
R/O - esiera-ee para hoje total alteração nos co-

mandos-cha!;es da Marinha, como conseqüência do dis
oe-se do tum, Silvio Heck, O atuaZ chefe d'Estado
Maior, alm, Ari dos Santos ,Rangel, colocou o cargo ti
ctisposição do ministro e deverá ser exonerado, Em con

seqüência o alm, Carlos Paraguaçu sere deslocado para
a ESa e o almira7lte Pedro Paulo Suzana, com uma pro_

,"ação, passará a ocupar a chefia do Estado-Maior da

Armada,

PUI' OUI �u lado, o 1\0\")

chefe do DcP/1rtamcnLo
Geral (lO Pl's:;oul do .I'.;:er

cito, ge'lcr,.1 Américo Br.l

ga, declarou, ao ai;';Ull�'" o

.PôslO, 1.:'''' p,('sença (o 1lI;

nistro da ·Gucrra, flue "O

Exercito rel",esel1ta o t,H'!l

ço for_c '),1 lI!:\cno, a·�;nado
para defe:ld�l-lh� o� 1:)(,.

rcssC" e gal'alltll'-lll� n, "U

bernnill, ,i.\j,}ais, lJo�élll.
para ns"Jlluir o P�r.·:::� ue

.:.J:i.('U t.U{Ul':'

ACrCílCC!lLúU, nimlu, de

Puis �:o di.-;curso do gan�
f;ll Joao B:.II;sta Rangel,
quc "qual��'·('l' sofhm,,- cID
tôrnO ilo !,:',C(.'it'l c)I!:,[i
tUcionul "ue SItUa o P;J,1 d

das FÓ!'('!lS Armadaa i c

IJresent::l
�

·�ll .:,�iv:! de �oJl)
veJ',;âo da .... rdem :cga!",
frisando, U()allte, em re

lação a;> �!lret (ias C!;L:hC3

r.tmauaS na c"njl<I�I..:;-a
?\)]itico-�onstltuc(ollal, rl"e

','ao ha, n:J momcu,c, ....

�c temCr:'

o novo diretur 'do OOP

frbou, Lambem, QUO "u.

ll'nPUSSadu (lua foi 11 fade
de inculllprccnsfio, após a

lllalliJ'e�laçâo .l.'xubel'unte
da maioriuade politica i:..'!Z
d,l pelo povo bricslleiro, no
momeuto em que o povo
já. retomou, em tôda :.U'l.

Jle,;to e Pacifico, e ficH,
::;Clll ot.imislllO exagerado,
an!ever o !ULUrO radiante

plenitude, '.1 oeu labor ho
desta maravilhosa tol'l'a
bril:;ile!ra,"

Secretário cola
bora com a LBA

1JQ**

Nas suas Candentes �)rl

ticas ao governador la
cerua, chama .atenção o

deputado Saldanha G.5i
lho Dara a coincidência do
pron·unciamento feito f;ú.

bado, pelo gov�;:nador·Ca··
las Lacerda, em llma enll�·

sôra. de teluvisáo, e.o ,'0

almirante Silvio Heck I\..I

festa do seu aniversário:
- E' de oe ver 'COIll')

coincidcm as ;,1Jln� c

(1$ pala\'r8s do r;OVdll:ljc:'
com a manifestnção� 'li,
IJnlrante Silvio Hec,k, E:I::.e;;
três ex-minlsr.ros, que de-

;:I�!am rees���sa���:;' ,1:-
classes armada;; por U\l'.l
leviandade sua, um movi

mento seu de descrédito dv
BrasU e de defrespeito 3-

Constituição, enquanto;)
brasileiro, coni �ua indu:e,
de fraternidade •. cOm;'lr�
ensão, consente ainda qu�
façam discursos de aniv<)i'
slÍrio,

- Se o Brasll _ pl'.)_�_
Joicguiu o sr, Saldanha COA
lho - aceitar c:ue Os gol
pistas continuf'm cOll':>l1i
ralldo em 1101ll� .!:t Cu·sn
existenCia de um COlllUI!i:,:
mo Que sô .e.xi q� ':!0mo

pretexto para 51m3 c,_)n�f,l
rações, não teremo� três
'Ou oeis meses de govi!rno
e haverá nova tentutiva de
golpe, nova intrai.1qàili!\a
de da familia brasiiei!a l",
e aí sim, um f=atl'ici.:iio
que lião �c pOderi -evit��
mais, TlUJo pela compla•.-

cência, tudo �elo bem
mocismo, com homens que
iam jogando os bruslIeiros
uns contra oS outros.

- Que alltorida<!'] -

pergunta o depuf,aóo __

tem um homem flue fra.
caSsou na adminillt:ação
de wn Estado patll inct�ear
00 rumos da a1min:s�ração
do seu País?

Illegilvéllllen�c, a �enho-
1',1 Edlth Gama Rumos,
dignb:;ima e�võ;.a do Go-
vernador Cel�o Rumai, -- _

:��:�it����IL�n��cllt�m�a o��� DIR'ETÓRIO DE
giãu Bl'asn�d de Assis-

"':�"�eló,' de ",,;,.eoo;. TIJUCAS APROVOll
ao Interior ela !Iha, Donn MO'A-O DEEdilh vem cOlltandD cum .,.
a eoJabo,ação "o "nhoi SOLIDARIEDADEJaele Magalhãc�, Secreta-

�

�ie�lt��= s�:�r�:;:íb���!�� \ 23 E�n dSi:!���IOrea�:��ei�:�
do atendimento da<jue!a do Partido Social 0('010-

pasta, no ellcamlllhal!len- crátlco d<:! Tijuca.<;, Por
to do ...; problemas que lhe unanim,dade aprovou mo

são afetos, ção de solidariedade e

Ainda lia �1.!.i11lU reu'dã-o t1plauso 11ela admini.,tru
realizada na séde da LB.\, çiío do gQvernador Celso
o titular da SSP pôs o �,eu Ramos,
Oficial de Gabinete, "ellhor
Yoldori Alves, à dispos!-

Contencão
,

- thavesdeMarinha
recos

,
RIO, 4 (V,A,) - O ministro da Indústria e comerete

sr. Uttsscs ounpnrães. cm entrevista à ímurensn íntormou
Que o Mini,;tério que dirige e 6s do Trabalho, da Agricul
tura e da Fazenda estão estudando em conjunto medidas
a longo e a curto prazo pai-a que a erevacão do satarto
minimo não seja anulada por aumentos de »reços abrup
tos. Esses estudos foram decididos na última reunião do
Conselho de Ministros,

Enquanto essas atteraçõcs eram pràtdcamente ncer

tadas pelo ministro Angelo Notasco, a prisão do utm,
Sílvio Heck vinha sendo mantida dentro da mais rígida
incomunicabilidade, Não obstante, oficiais das três

Armas c ronucos de destaque visitaram o ex-ministro,
conseguindo comunicação com ele através de bilheli

nhos entregues por romütares e oficiais solidários eom

acesso ao preso, H: muito u Quartel do Corpo de Fuzi

leiros Navais não vivia uma tarde de tão grande movi

mentação como a de ontem.

,Exército representa
braco forte da nacão

• 1
RIO, 4 (VAI _ Enquanto o deputado Saldanha

Coelho, fider !)etebls�a na Assembléia Legislativa do Rio,
acusa os três ex-uüntstros mllktares, marechal Odilio De

nys, brigadeiro Grum Moss e almirante Silvio Heck de

ccnunuarem conspirando contra a. ordem constítuctonat

cio Pais, mancomunados com o governador Carlos Lacerda

e outros politicas, nota oficial do Palácio do Planalto

-regn que o »rcstdcntc da. Repúblícu e o primeiro-ministro,
I eunldos no Sitio do l!)ê, tivessem tratado de qualquer as
sunto ligado as Fôrças Armadas,

(. PINTO VAI DEPÔR: CAUSAS
DA RENUNCIA DE JÂNIO

SAO PAULO - O governador de São Paulo, SI', car

ralho Pinto, foi convocado para depor perante a Ocmts
são Parlamentar de Inquérito criada com o objetivo de

apurar as verdadeiras causas da renuncia do sr. .rânto

Quadros e - segunde se Informa aceitou o convite: na pro
xlrna semana vai a Brasilla para ajudar /a esclarecer os

fatos,

O governo preparu-se P,I tradução e o fortalecilll�n
ra intervir no mercado dos to da polUca de preços

BRASIIJA,4 (VAI _ Em gtineros nlimenticios �.s- mmimo':'"'

reunião iniciada à tarde e
sí'llclnis, inclusivc earnc,

encerrada .uo prtneipio da por met-, do tnbuíamen-» Afirmcu O -r. UIi�se�
noite, o presidente João

compru ou di�tribuiç,-!". Guimaràes QUI' (JS us-uu

Goularj, Q primaíro mínrs- utilizando·se coe mccantv- to,; relnttvos :I,) comerete

tro 'I'ancredo- Neves e o ���s l:i�àe/�i:�le�:;�n�z:; 1::;:1 ::����:I I:e�el�;n� i::������
���:�l��� ;����i�aB��!I�(�� cri érto a adotar - dis�" do governo esumurm- o in-

fixaram em Quarenta e
o ministro - será bcseacc tercãmbio �cmpl'e cue nten

cinco por cento o aumcn-o �:n�;��ri.:���,: f�;�:�:��r�� ��!r��� ni��i�:;�;;e;; �1:,cCC:)�
��I;�,I��i:b��!::i�:� o ����� I (lutes csS.,'nciais ao consu- minish'o s<' <I vistou com ,

mo será decr.etado ainda �:��e�:":(lC:lli���\�':� ��a�ne:\:� ��PI���l�::;�)t(' �IOo 1��I�jÕ:,��esta semana,
j(.'itOi< iI escassez OU ii e,'- Bbs Cnl'tll:-iro ('�bi ('I1C:\,

pecUllH,.'{iO, dep"_l1dendo:.l regado !',)� comoct o, u'" -

caráter cn irtervencào n.ntnarcs r-rim cs repte
sempre de IIm/\ l)eM:lui�o! :;elltanjf's dos países que
prévia de mcrcó\do, (Fi r:cSsam v:1' a rr-presentar
])0,�sibllitc atuar nu origC,:l nuvo., roerc.u!o., pai'""
dos fonômenus 1\led:dll.�, arc-n. E,;>c tr,lb,dho e f'l

íungo praze dc\'eri�o ser to t n em coru.rcro com () Mi

madas, eolUo ú fillnncb· lli-<teri.> :>lS Rda(�õe� !:,,,_
llIenta do comercio e

Intensos boatos c�"liar<lI---
------

:;tb::Çã� ::;:a���;����, E�l� I Mín�mo Ainda
�:�:l�!�Stofa{��v�'-��n:� '6:- Esta Semana
rals" com missão secreta.

Au:oridudeli 'Ouvidas" res

peito-. IImitaram.:s'! :J. J\'3e!

que tudo estava -'tranquilo,
Nâo obstante nno f'..;�O!'
,liam que grande p:lrtw da

oficialidade estava des :0.'
tente com os ultimo;; aCC1,

tecimellto�, Ou.ros oficiais
tambem não eS':;llder.l:n

previsões .Pesslmis:rs c-n

relação fi mudunee cte co

mnndoji qUe o min.'�tr,) da
Marinha anunciou.

Por d('terminação do

presidente da R�pública,
Ioi chamado a Brasll).i'"
fim de colaborar na !Y'até
ria, o SI', Nirceu crua. do
Serviço de Estali.�tica da

Prevídêncln Social, ClUC,
amanhã me�mo, rle1:crá :oe'

recebido pf'lo Pl'cs:rlcntc,

pressões no exercicio
seu mandato,

da::; ntegacõea de que ,) o:�:

presidente vinha sofrandc
ele RIO, 3 (VAI _ O t.itu-

lar Ih) !Jasta ca Marinha,
almirante Angelo Nola::;co
dc Almeida, acaba de (ie'

EX-MINISTRO
-PRESOOU()'v dellOi:l:ento apnu

{ado como Importunje e o

cio �I', C"stro Neve�,
ministro ':'0 T�abalho, q.1e
sera conv'dado a levar "

CPI oS elemcntos que Pu'

;;am ser útcis /lo complef"
cOnhecimentO das circun,

tâncias flUe levaram ú ,<!',

JÓnio Quadros a nbólll<lr;

n:t� o govêrno,

(-um ;. melhora da ,,;i
tu"<:ão politica do pais. o

presidente �a UD.N te":!
um (l"contró com o 'l' u:l
dente �o P'::D, Hr, A':l,tr�!
Peixoto, f'_ue defe'lde Q

ponto de vista (J(" (:1<' 1-'

CP! nUo tem eondiçoe�. 1:0A Combs.tO Pa,'lament U'

;: �:�Uél���p�:\aC��til��� l��,����l��l, p:l'a ���:_rle��;:�:
Herbert Levi, !ll'eSid�n'f' porque a apuração \:o,� lu·

da UDN. eom a finah:��d," tos crial'i um cli,n.\ ni!

de e.PUr!\r a prócedénc!n., exaltação �olitlca,
_,_--�� 1-- -[----- -t----r.. , - )

Nolas Po�iticas
Segundo informações de procedencio ooo!,!,Q'

do, estaria havendo tentativo de intervençoo no p�C
catarinense com {'I fin" de n�rmitir a entrada do ..!C,

, putado udenisto Haroldo Carvalho que reconstill;i·
rio aquele partido em rermos oe suo condidcíura u

Câmara Federal e de mudança do orientação �sta
dual do partido Que ora participo do governo (,.:;Iso
Ramos. A questão giraria em torno do registro do
Diretório Regional, ainda não efetuado por fal\o do
cumprimentQ de requisitos do Justiça Eleitoral de
pendentes da iniciativa do Diretârio Nacional onde
a influ�ncia do ministro do' Trabalho, depl,tado
Franco Mcntoro, em favor do deDutodo H<;rQ]da
CarvalhÇ" est,oria impedindo o aceite do Di�ctório
Catarinense,

Foi expedido 00 tit�lor da posta do Tr<:oolho
um cabograma de protesto e os secções municipais
do PDC se estõo movimentando no sentido de I esis
tência firme e coesa firmados nos Estatutos parti
dórios Que lhes conferem auto determinação ra es

fera regional.
Os líderes estaduais democratas cristãos se

mantem em reservo mos adiantam aue n<q,o crem
numa intervençõo nacional que os cbrigue o modi
ficar seus esquemas e assumir outros rumos, embo
ra nõo repilam o ingresso do deputado udenist-: Ha
roldo Carvalho desde Que devidamente int<!grado
nos hostes pedecistos e nõo como lider superveniente,

tenores

terminar a. lJrlsno por dez

;�ll�h;o a��-t:�I�::t�_Id s;;:,�� , r!:;
Heck e <:!o almirante da

>

ativa Acir Dias Carvalho,
A mediua foi lomada por
terem os d01S l'c!e!'idos

ofiCiais-general,,;, ",ãbado
ultimo, (Ia do aniversârio

Uo ex-ministro �e Janio
QuadJ'ó,�, trallsformado
ullla festa

'�c1al
0111. co

nJfiu �litic �
cheio tI_c

/lO I':)ç(l;s e l' 1 alirmllçõe,;
de nUe O P!; camiHha
pum uma no �.\ crise ,poli
tiCo-militaI'

Também foi pre,..;o o ca

pitáo de mar e guerra

Moura Diniz, do Corpo de

Fuzileiros Navais, igual
mente Participante da ma

nifestação :política ao ex

ministro Eilvio Heck, que
se encontra rccolhido no

quartel do CFN.

Um dos assunto/; mais

Jmportantes apresentadoS
pclo �ecl'etárlo da Agri
cultura de Santa Catarina

ao mInistro Armando Mon

teiro foi o do ensino a::;ri
cola, (lue é uma ele SU<:':'

metas à frente daqueh
departamento co gov'érno
clItarlnCnsc, ° deput:ldo
Fentana en�ellde ser a

questão lllais de IlOlllem (ÔO
que pro!)rialllcute das ter

ras, em seu Estado,
O govêrno dc San!a Ca

tal'Ílla pr�lende deSenvOl
ver o ensino ugricola "lm

regime de Il.cõJ'dos com li

União. Foi ellcill'ecid,\ a

execuçiio, em tôda 1101,;;..
dos aeãrdos ii eXil;ilGuted,
mns n,lle, "f'I c1'Ü\Utb, ,..0

(!,::tij() �",lIrlO

Outro ponLO importun'l!
da enire,'jsta entre o :-ni

nistl'o e Q secretá.rio f'). o

aumento da !)rodu{'ão do.)
trigo, nâo sô em relação a

SalLa Catarina, !l'(." 0\11
todO .o Pais, Mostrando (ue
scu Estado _possui condi·

çóes excePcionai" parCl ,1

cultura d,) tr.gn, o uePu
tado Fontalla sugeriu: a)
evitar QUe o produto es

trangeiro po",;;a concorre.',

em preços, com b- t.rig.!
nacional: b) desenvolVer,
através ,la genética, de

lllaiOt, rem!imellt,) e ma::>r

resistência às dOenças; ,;)

fornecimento de adubo:; �

preÇos baixas,
Com relação à SUill\)'�,t I

.

tura, rltou-se o eX611lJ)

\ -

Santa Catarina pretende' de-
senvolver ensino agricola em

regime .

de acôrdos,
RIO - "Tive a melhor impressão do estilo e da ?lova portando reproduto,'e,,;, jl3·

orielltar:cio imprimidos aos negócios da Agricultura, pelo )'U elllninnr o nerigo ti:..

mcu colega de bancada (PSD), deputado federal por Per- eon",anguinidade no� reb:l-
nambueo Anilando Monteiro, que fui reencontrar ministro Ilhas c SC está dando ;HC-
em Bl'asilia, EstaI' certo de que a presença it freltte da i1ll- terclICia aos :lnim!lis til),)
portante Pasta é uma espécie de garantia para Sa7lta Cu- carne, em vez do tipo :".1-

'tetrina" - disse-o depíttado Atilio Fontana, secretârio da
nha, Mo:ivo: IJ emprc;co

,1gricultura catarinense. dos ôleos vegetais é cad i

Revelou, ainda, o deputado Fontana que passou em véz mais t1lllplo na alimen-
revista. todos os Dl'oblemas de seu Estado, no sct!)r da

agricultura e' da !)ecu::í.ria e conseguiu, sempre, do minis

tro Arma1ldo Mont·elro tôda a ateneão, além da garantia
de medielas concre�as que vão no e�(;ootro dos interésses
de Santa Clltarina, que representou, no encontro, em no

me- do govel'UaPor Celso�
.

Contin'lIu (lI/lll.Cntrmdo o

·,úmeru de re;ugiados da

Aiclltmdw I.:olllllltista Que,
a:âriamenlc, buscwlI asilo
Id" Berlim Ocidental, A.

Ijlwnlidade dêstes re/ugl(/_
dos, (IIIC desde o filla/ dct
[cgunuct Guerra lI11mrlia/ sc

mantillha em tõmo dc 400
a 500 1)0/' dia, ,mbill, nestas
I Iti1J1{/S SelllG1WS, para mai-:>
:!e 1.500 I)Or c[i(/, Esse êxv
éo. (11Ie l·em ocasionando
ferios distúrbios li admillls_
trcu;ão e ti economia da
ji!emallha domi1lada pcloll
�()mUlli8t{/S, está aumen

tando em vi.stct das amea

ç'as ,dos sovirjticos dc estcn
derem seus domínios sobre
o_f7uela parte cio pais, eom a

lHc!endidn expu/Mio das

tl�Ç,\ã,l� �...
un:illla e U �a:ll... a fôrças ocidentais Que ga

._. " perder seu" me'.', J'alltem a liberdade lIuma
cados, Che3arão, {la S'I�- pw:te da anliga capitaZ a/c-
eia, no" )l'óxilllos (Iil\s, 10 I

.

suino,:, ,adquil'idO,� [)�in ��;-C)�::j;:o(lel':'�f!��:���/.�SeCl'ef.arla �e ,Agnculf"Ca i 't1JI co!.utro de recepção dcde Snut .. Catarllla, • 13erlill� Ocidental,
-- ---_ - ---=-----�...:..:_---

DEBATE SÔBRE O �LAME(j (OMPER.
SONALlDADES DA. ESCOLA SUPERIOR

DE GUERRA
Uma comitiva eolllpostll

de oitenta pessoa" ea E,,

Cola SuceriOl' dc Guerra
deverá chegar a FloriallÔ
)::011", IlO prôxi:ro dia 11.
desembarcando na aero

POI-tO Hercilio LUl cérea
das 9,30 heras,
'As 15 hOI'U" do m(!,,;lllO

dia, no auclltôrio r!.l DOP,
com :� prescnça do Gover
nador ceiso Ramo!:;, i>C\I

Seore.tarilldo e outrag a�

(l Plano de Metas Jo Go
vêrno I Pl � MEG) Segui�1f)
de ,debate

'

�1, sem dúvida
uma medida de

toigr.ifiearlo e aUe
�n!(tdr
':t.!'c:\

interess_ar fi. todo" l':; �\"

iól'�" ,Ia adllllnistru�".v,
pois virá colocar <la l'[�l't'·
cc tle !lc],�ctlnlid<lde<; J"

E�Cvla Suoerior de GUerra,
Para uma análise e C:;L�'
do, sistonütlcn rio G,

Vêl)IO celso. Ralllno;

t(){'i(bolo.:�, scni rei'.fl., 30�
o ii ustrv� I'i,�! t a IIl"�,

llliuuciosa l)x)l()�iea .. 'tiõbl'lo uo· _

. -:'

�'iIl}�"�,ll<li�;�1:�- é··r-�

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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I
. Até Que Cil;m umo

IE.presa Eclitóra "O ESTADO" L!d�. .

II. 5'"
.

Aquêle apanhador de peeel noturno, continua
maioria de decutcdcsltuu Conselheiro ,"', f,", , 1'.1 V comeameno: OC/OIS

I
se.do o meu persona,.", preditd"·',Fuarqpr:C:d��:v:�� '2stClduOI:', ret€ltC:J.Of' \�r.

, .'"'' "

50 nestas noite! bonitos, qu�n o

gonhoso AU,'·y',t_r!. .:!o>
Telefone :::022 - Catxa r"'!lfal 1;:l� ! cur"t'odo, na suo faina quase que sacerdotal, � cotar

ietons. prop0:>l'.' pelo Sr.Endcre�o Telesuáiico �::::'IAn(, ''t cd..

U{
_.

'I papel velhe nos caixotes e nas Ia'.' retorcidos �e Sebastião Neve", P. opro-
Dlectoe

.)V\-
.

-.......c--L.........ct... lixo. Vou descobrindo OGS pouco•• qu--: home� noo

vodo nas cox::!s Dor um')
Rubem ele _'\rrudll h_'mos � .

� II' é aquêle agitador que oprese.to.,.. os autarldo�es maioria momentôneo,Gereere
\ I constituidas, no fase do rece....e e COllsuro�� Crts;: num dêstes hl:d,co:,Domíncos Fernandes do.' AQuino

j vou notando que êle é mais uma de"?s ,�'''�(I$. o

dias de nossa legisbtl-11Pd"M",'
"NOITE DE GALA" A FESTA IlUE O "SOCIETY" • I n.,". des.,�.n;••". ",,;.1 e d. p',np". :U'h'·h vo

PI:ll':o Albe1'lp de Amorim e 0s\'n!�'} ..le!o.
Conversamos entre o cheiro ocre do I���, c do suo

'Sobe-se tj:!e 1"<'1 hQl.P
..

Il_'d:tlorcs .'\lIxilillr�s
EIPF.RA NO PBO'XIMO DIA 21 _

.

" 11 melado dos suas vestes maltrapilhos, t convers.oMo'i do vorocõo (s��l.lr.dc mJ
Anf onlo Pernnlld.., d.. .-\m,11':JI e Sil>!1 - -

� na plenótio solidõo do noite. II'olltados numç trlbu ...�
ro último) m>.l"'''' o')rlo= ISil\'('���",�:'·'''''''''''',,'e I • I - Sob o patrocinIo do "Santa esté em atividades com a (Ieroraçao de. I mais justa. onde o simbolo do bolo�" a do eecede. e
mentores do" .IV�t 'v'

\..

Cjltflrinll Folo 01'111)0". será aprcsen a �PU:-l "alões, para fi festa Noite de Gala
o nossa, perante o cinttl.r d.s �ltrela, dolYGS e mo-

partidos, quor"� fOIC'nlProf. Ilnr-re.lros Ftho -- D!' OQ\',dnn hodri- • da. cm novembro próximo, mais uma dln 12 PI'ÓXiTO, "Noite (le Gnla" .. �erá,! rias, que também sã,2 noSSOS, neste conturbado mun-

ccnvocodos poro se .le-A�::;;� �[��;�f�'\�;:�';;'�!��:�:>�- )li�'i(J·:�I�::�(�: • ��eo�����n. d;!lI����OgraliaS IlOS serões \10 com sente nova no "Society", 'do deC�=s� mõo na loto, disse-tne o homem, que vont.ore�OR�t�I���Â_fOll"O .Invcnn l - Dr. )lill(!ll Leite da Co..:bl • �_ Mari�osterno no R� ádq'Ui,- aqpro deu poro abordar OSSUMOS, 05611", do ot"all- ��S, LU,v.8/\GOS-, e
- Dr, Rubens Costa - \i'allt'r l.ar;J'e -7.Ul';; , 2 - Dom::-.;o dia oito. gran?;:>�a rindo a� úlúmns 'novidades da moda., dade,_ Võo aumentar o, s.ló,io mínimo, não é? 0cueo",o,'Sooso'"ostom.Js

cntl'OS-�!���'l� �,�;:7n�Oa�;�\'I�'�����-l� :ll;\l��'�t::;� • :���f(' nos snlôee do Clube Doze de 1\gõ pa�naugur� �e sua -boutque".
• _ É, vão, respondl_, mos' no f,r.!, �(�Ir.-1.(11'''' - .vmilrnn S<ll-' -I!- II _ Reg'lnn Patricia Lins Nev,efl e' _ Mas moço, isso é is..ol o pe-�e-m�I��uet o

tró�iodomenie, resolve-mHt. - A. �(!i:�llfl 'XeVo

!
. 3 _ Regina. SimÕes festejou s� EI'I.'lbeth Bayer Jor-re cincteretns que, gente puxa num Iodo, e o_ outro t.,"bc� ,C,Plt, l'Od _ ram perder . s 2A rm!

I
DI:;P!\RTAMEN rI] ESPORTI\'G do, o sou 15.n aniversário. Na bonita no baile das Deburantes sábad� pró _ Mos por que voce fala em 50,10"0, - In o, , tes mens'" -", nu") ;Redator: Pedro P:lul') xrnchedo , rostccncta ce Re�inn, ccmparccau fi so ximo na ('idad<, de Blumenau vão rc·' gueí -r-«, você níio � e:"pregodo dç Alnguem, vee e e�f���o m o I � c (\ e�P.Go"'I';,:��ol'(':, ...,nt',:,:i,lj,d/''': �hllq' BOI'!l('s, R!! 'I Lo"o e' • ciPfí.'1de de·UnHSltng-a para o gr:lnde:\ pres,<'nt",r a seeledade florianópOlit:\na. f vive dêste papel fedido"

PROL DOS DINHEIRO':>

I
"" ".,

c::mteelmento. __ É nõo é por mim que penso, e pelo os que 90-
PUBLICaS'

Cohbro:'adol'('S: Di'Je!',�ns,
12 _ Miltlnho�Cantor sucesso,' n"oll1'o tal de solá rio, Veja, sete �on�os. -a du'!.S�tds� _'_a�.-n,l,l,'"le'.,'.·::Ct',:',':',',:',�:''':..\, o r,,'" '"I' '

i' 4 - Dil':' Maria Ca!'v:dho Ulll brolo vai acontecer em mo\'imentadp. c ele' pro CJuem moro no morro, �o do pr,o n"do, °

Por folar � .." oumen-j, �""" "., ....
""

em fero. t '1 a "OOI'e" PI z A ov coso alugado, u� �ouco ,de pa� e mais um pouco de
to, quol1do bi Ictcd::'l �o j

J':'n (.!� [�U:l <;:('tl.lIln! '. 111. " Itl - 10 -n(l:lr l' ��!;�ç�'\on.o�fle '�oite" em f;�:' em a�iv:l. farinha para ° pifa0, VaI tudo,
, . ,. Câmara Fede, J' ti tol (1e]'('1.: :!2-:i!l-2·1

II', 5 - Rio. Com prazer r�<:(ist!'!lll1o" (Iaclc:-\ com a nova· deeoruçJ.o. marc::lu' - Você viu - disse-lhe -, o cof,eSlnt-to ,Ia su-

RECEScO R['/,l'N[RA-8:10 P:,lIli, - 1:1i:1 \'ilôl'i:t ri.·,i - ")1)5. :,.2
o tlll-"C�men_l!O elr Luiz Felipe, filho do para o dia 28 próximo. a l'epre,;entação, biu, os prêços no comérc;o !pmbém subiram, -50 com

DO � deput,_:,c':' ;:er·TrL: :\I-:::!l-·l!l
.

) B L b d C t a ando de oumcnto no sol6rio,
.

" 'do Ferr')ri _ .'�l'f'PÔl'to ,\Ir-g'h· - rnl)i'\T. _ PI':h"lI p, Feli- t"
c:l�al Franscico iBea nz )'UIl'V o o· 0�0!" _"_ __. _ É moço, até ° "cena"

--;- êl! queria
dizer a ���iO faltado u""-:u cn-ti:tn0 1;-; - et1nj_ 11 - "'e1.: 7�-JjO

� � � Sába(;-;-;��Ylll1b n::" salões de 13 _ Ainda e�ta �ematta leremos, cerve;o, possou poro 6S mangas.
d sório fiado de sessões passou'j!f'llfl" co ('(lI' ,� d''l'e

E por oi o homem, apre ...."" o-me um '.9
tesouroriú 00 C'1Sq;;\i('Í:�ifl�� d(' <;:n1;:t:: 71:11�:rilt:1 ,.'n ,"H. t,jc !"u-

• �7;:!al)�luOtaTe:�r�(I��:�I;�e ���TesB;UI�:�a;� um chá. (Ue l'eunirá Broto� Elegantes·
I de C"n;"'ClS quP f"zem IJ vicio cio homem, nesta ter,�o, �arecebeu o S�'I ciinheirl'.-\!llt)l('in� medinnle ::'Joh':;I':l dr' :leô"d"" C(lm:l "

pUI'U, o gl'anrle b:lile rle gnla, 130m a a �_ Estamo� infOl'l1'aclos �ue, um inferno. Coisas que oSdn.nobs b g;ver�c.n::; \'OQ

nho dirigindo-�(> CIlI set:\be!a ('In \'il!ôr, t, • 't'� 't.z.endo, como pirâmides e no a es os :!r 'd poro _ picl1ôri�,,\�:::.r:-':.\Tl'r:.,--\ :\XC\L - Ct·-;: ::'./,(,0.0.1
pr('"entação das Debutantes. �:ll:;I:::;le� d��g;:l����: d:al�\��':;;n�� e�:l, e é o coso do solário-mínu.D -, ,e que, n�o. cons�- ��deQ combct�.J veem€n-\'F:�O,\ .-\\T1.SA �O,f'O'� , 7 _ Fesieio\t Idade nov:\., o jcvem G. J. Lelli'i. • _ gu�m. ogeitor um contrôle .,.ti_tnflaclonorlC", :lnh-

te o RECESS.). p-porl'eo-

��I:,,:.i�,\��,���I,,',:,'�.,:,'�l�!:�';�'tl'�'��_�:'l;!,i��;;::a:;�;�.:',":__ ii11 '. :1Ca,jt'rni('o ele Direito Jnse Carlos P.nim
--. oumpC!i::.da outro vêz, deixamos o homem n'l s�u d��e�i"���O�-\;.���<;f��'�s-�-_ ---

�-� ��e�:l�' Sã� ���;l� ��llde °r::��:�l :���:t���t�. rnent:l'i;;; �;::tI��lf:��C�; !�vo�:;i��s (���. serviço, emporcalhado mos honesto� vendo no l�tOI1- d�res do su� atitude di-
tão de lixo, os suas (orrodos de razoo.

oh'eristo. L1M?!j'-'HA es-• O<>Sl'JnnlOll 110 Jo,�é Carla" fCIl('iglçõ"s, II.O..: Jogos Abertos de Santa C:ltarilJa. ,

I
__0__

I' do Sr. F8'( ri que, , -- - -

--, PS poro os autOridades' Nõo procurem: nõo 0,°0,'5 do REC:-:":,u, en"...
- 8 - M!�s EI&r-allte Bangll FlolI,l 16 - No �elor !l::litieo. cll'rula em

gem Ele noo e
�

, prendam o hcmem, nosso persono
vO'<I"'oo, I'Ó -J';' va COI� I

,'o,)o!ls Srt:l Ellsealll Haven!olh fOI t>O"fl cidade o Beput.ado FernandO, , t homem C0rn �ome.,
I"m um agitador e slmp esmen e um

o ioboculê n') '0 $0, :• \ll>la mult.o bem flcomoflnh:lda riurl\n FNt ln

• I que deseja t�abolhQr no meta do liXO rT",e�mo!
mais um exenl�,le porete um.1 p\rtio,1 �"'j)ort!va 110 Est,ullO rla

-- - �

--. se, ,'untado ,J�, 1.)'(lI'C�l-1____ • FAC PE'of'-:.AMF,..V1'O A gralldão e um�
cessá rio q\W o ilustre

dos pelos '-l€.JtI,r�d::'ls,-- - - -- das COI ... rt� mal .. -<ub]jmes !'.fullos a.

dlS,.
líder dos ",,,'cs lir,,·

LIMPINHOS ó�, II�:I I' I V E B I Á R lOS ,!) !\ IlIrC{,"lO .10 QU{'fcnCla Pnlare COnl'eeem �

pei",", con-;Jfe SABÃO
_ (: _�_I '''-'''M-IH''T-R-IO''',D-A"M-A-R-H-A---'-'-::�V�EN-C�'_'-":-'�'-L' II I

I DE CHDFEi< po�o_!o,m MoseoCDiN"Oc<..

=; r <u
os. mãosIOhos 00, cc

xo oumeoto,' c ,ele,,·, FAZEM ANOS HOJE
COM S O DlSTRI1i HAV. \ A Rau'ha

diB"'�ta,o I D';;���:o��, de u'" mou 000, �,'�CVt:��:o ".':0 g�7,�'-{
• " � I vence.u a -g [Ia t: tra. le t I I gbsto incriv:\, ,-�rt:ou·sa ros'ro

Im n�C:'2�',�':J,I.;>, os-sra. Olília L. Silva Fior,anlopoll�, da ordem. nstllulrla e na os preco�� ai s.l..- u�· !. co "fina ,flâr, ,de poll- :� acolodinha) '::.� cl:,3 de outubtu dI(! lQ.61 ple ..erl'açaO (10 nOS>lo SIS' Con:selhelto Maflà la4 •

ticos mercenonos, 50' l" qL!ê se r>1')r,,·A data de hOJc rt5$t)lala a pas.�aH'm de 111(118 um <1,-11- tem,1 {lc!T'oeratlco
bejbm€nte :'l,','.ec.,drs ;�:el0��, nõo (1\.><: t..:;r,,:\ersarlo natalício da 81'a .. d. O.llia L. Silva, di.l.eta mãez.i- COMUNICADO N.o 0201

Do geit"J que o Sr. �elo povo cor ..m('(:I�e. bém 'se mon;f� te, pcis1!)61.
Ferrari ..rgoni "'II o SrU Só foito Og';·.·� .. �.�'1Cr,.:;ir de repor�içõC5, f :\�,s'�movimento ::H�'J: em San- buscar o LU, 'v

moS o POtS :j(1.-I, r:r.l '�':......to Cotorinc., Vül ser ne- __0_ ._" - - -----,

COMISSAO CENTRAL ÕEcAMPRAS Estudantes repll

Governa-

uha do no.�so colega de trabal!lfl h'aa Silva.
A nalaHciante e .:;ua ctignissima família :lS rel!('l!aGÔe8

de O ESTADO.

srla, Edi Oliveira

D?ming'o último ,ocorreu m:,is um aniversário da pren
dada e genLiJ sr�a. Edi Ollvein, a natallciante fino orna
ment.o da socledadc 10c:lI, as felicitações de O ESTADO.

mcnlna Sill'una Elisa MOfllls
�r:l. Maria Salomé Pereira de Melo
sra. Axiris Horn Fel'l'O
SI'. Tome- Mat'llUdo Pereira
menino Luiz José Borgnov('
SI'. Luudclino Coelho
sr. Júlio Fernandes
sra. Flavia dc Melo ?aula
srt;). Clarice Joana Borgno\'o
sra. Maria das Neve,> Clara

SRA. ZELI PLI\TT NANAS

Com sat,isfação rClli8tramo:; na dnt.a de hoje t)lais um

.tniversário natalicio da srã. d."z.::1i Plat.t Nahas, espósa do
nosso estimado colega. de trabalho Jomalista Gilberto
Nahas. A aniver�ariante as rellcitações de O ESTADO.

CONCURSO DE MOTORISTA
(lAPB _ IAPe - JAPM - IAPETC - 1l\PI � IAPFESP) .

'oRDENADO iNICIAL CRS 21.000,00. INSCRIÇõES ABER
TAS ATI1: 16/10·61. PROVAS EM NOVEMBRO. CARGO DE
FUTURO. PREPARO PRATICO E EFICIENTE DOS CAN
DIDAT0S. REVISAO DE TODO PROGRAMA. MAIORES
INFORMAÇOES NO LOCAL. ��UA GARCIA. 260 -

BALNEARlO _ ESTREITO. 1l·10161

------�

J---------' '--_o,

.@!!JZDEA�
_

UI '

..\
PROGRAMA DO MES

;''7,."".", ''''''" ==«: ':""""":!lr'��,\,�tl'<,
_________ __��I1JpOli.�. ". :','10;'/�!
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. ;,
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Senhor Secretârio:
Com o relõmo do proees:;o de Coneon-enci:l Pllp[ir!l

nO 2. a esta Comissão. que se (i,;stina a ad(Luirir n1r\(.eria·
e equipamentos para o Hospital Nossa Senhora dos Pra,

zeres de Lajes. procedemos a reexame dos cálculos cons.

tantes de nosso !)inccer eonclasivo c coneluimos !)ela no.

diaram

dor
na!' se pública o trecho
final do ofício .dirlgido pi!
lo Emo, Sr, Gencral Oflv�l
dO Cor�eiro de Faria, che
fe do E�tado Maior 1í.'lS
Fõrças ,�rnlada;;, ao Exmo.
Sr. AlmiJ'ante Chefe d0
Estado Mnior da I\t'mnda:
"Houv&-se li Marinha,

lJcsle perigoso il1lpas� "a

"ida pOlitica tio país, co'

m J10bl'e'� e serenidade,
especialmente nO �1,I1 ,lo
110S�O territ.ório,.em que
um -do,! seus eminentes
chefes, o Vic�Almirante
LUIZ CLOVIS DE OLIVEI
RA, I'Uspondo de todos M

meios para. Hobrenujul' mi

OS"ALDO MELO
CAFESINHO A CINCO E QUATRO CRUZEIROS

,\1) que se saiba, o cafe em grão ou torrado não' teve alta
por estes dias,

O salário mínimo ainda necessita de uns acaba
mentos e não se'sabe ao certo como vai flcar.

f: no entanto,.
Os cafés da. cidade abrlmm onttlll I>uas nartas com

:,umcnto no preçd da xícara com a agua de barrela.
Dedais com agua colorida do cafe a 4 ,cruzeiros.
Xicaras um pouquinho malares a 5 cruzeiros.
A coisa deve te!' sido combinada em silencio, no ca

lfldo da noite de ante-ontem em mesa., quadrada na

cóva dos leões,
,

Dia. 4, os fregueses chegaram na fórma usual, rece

bendo pela cara a pergunta, feita pela "mocinha". melo
a medo, sem jeito,

- Que histórl;) é essa dc 4 ou cinco?

'a) MACHADO & CIA. S/A. COMERCIO
CIA CrS'6.255:726,00;

b) ADMINISTRADORA COMERCIAL S/A.
(;rS 2.595,632.80:

c) JOAO JORGE MUSSI & IRMAOS - CrS .

j.370.944.00.
A retificação acima prendc·se u circunstância de

ter ocorrido engano nos cálculos para a distribuição dos

RIO,3 (V_ A.) Na sessão

de onl�m no ISO Con�res�

!-;:1 Metropolilano de E�tu

rhnles, foi proposto a a

provado um voto de 1'C1'ú'"
eJO i't at.itude do governa
dor Laecrda na televisão,
!"oi também, propostO ao

-plenárIO que se rormp.��e
.lI1la comissão de estllQ.an�
tes para-ir ã. televisão res�

ponder �o governador ,e es�

lornecimcnws,
rlarecer a oplmao pública.Florianópolis, 4 de outubro de 1961.
O acadêmico Pedro Gui-

- É ordem" Pela Comissão Centml de Compras,
_ marães. quando fazia. usoMuitos guardaram o dinheiro e sairam dizendo coi- Henrique ,i.e Armda Ramos
(:a Í)n!avrn. obteve, POT, u-sas feias. PresidenLe
nJ.nimldade, voto de repú-Outros ficaram á. porta das cafes, eoment::mdo, VENDE SE SOBRADO DE ESQUINA dia i1 ot.it.ude do sr. C:\.rlos

liJ:armente ;IS !órças que nh�-;, ,

E Adsis��:� u":!â:��s:��;CO�be�Oi���� d��:;e:::��-· Lacerda lyJ televisão. �o-o amc:lçavam. soube sub,
.. ',

COM PARTE TÉRREA mentar,do os fatos di� o
meter Os seus principias - Não oe passiveI. Será mesmo?

llrndor que se pronLiflel\riaideológicos e aS :lUaS im- Os responSflvels pela inesperada alta não deram a.�
\;arn. um debate na t.elcvi-

])C�uosas eonvlcçõe,<l.· d e

PRÓPRIA PARA LOJA �:ii.o com o governa.dor ,nodcfe�;t da legalidade, as As mocinhas que ouvISSe;)l ,

�f'nt1do de destruir uma. a
J'azões de humanid;lde, Quando se pensou?

lIlua a:; acusações que fi-
contribuindo, potr1ôf,iea' Cafesinho ti 4 e 5 cruzeiros..

b da
Situado à rua Buleão Vianna, nO 67 esquina com a Ave- �t'ra Õ. União Metropolitana

mente, para. evitar derra� Muita gen�e por certo ainda não se aperce eu
nida Mauro Ramos. Tratar no Escritório de Advocacia e de Estuda.tes e especJnl�lJJnlJlent.o de ,sangue ir- �ealidade mas, que vamos mal, vam_os mcsmo.. _ ProcuradorIa. n� período da manhã, fi rua Jerõnimo mente ao jornal "Me'('opoli-,

lJJão. Ou pára essa ganãQcia desenfreada ou en�ao, l(ao Coelho, I _ sala 10 "Ed. João Alfredo" _ telefone 365<�, t:mo" de que e um dos fun-Transmito. poIs Senh·')r sabelllos quais serão as consequências que advirão des-
.. 22/10 (,adore s. "I

.

...
se estado de coisa.

I .. - lIf.

cessidade de o total do fornecimento I>Cl' retificado para
CrS 10,222,302,80 (dez milhões, duzentos c vintc c dois
mil, trezentos e do!s cruzeiros e ollentn centavolil, assim
discriminado:

Almirante, por illtel'medio
de V. EX,Il, ã. Marinha Bra
-"lIeir:l, Os meu,s "iZ1ceros
agradeCimentos e o I·ccon·

· hecimento c!êste Estalla-
Mnior das Fõrças Arm.::!.
lIas pela. leal c deCidid::l
atitude t·omnda na defes;l

_'

0/- \a ..

/�POR;�����GRE
DiARIAMENTE SAiDA As 1'7,10hs,

VAAIG
ANUNCIA: REDUÇÃO DE

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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1'ERCEnrA PAG1'NA

POLITICA SALARIAL E AGITAÇAO
INDUSTRIAL Edital

BLACKPOOL, Inglaterra,
3 (A. P.) _ o Partido Tra

ualmsta advertiu o primei
ro mln�stro Harold Mac

Mlllan que a manutenção
I da polltlca salarial, íneví

tâvelmente provocará. a a-

�e:U�Dl!�r�r����n�eFrauU! JUIZO DE'DIREITO DA

coe meteres sindicatos da COMARCA DE TIJUCAS;

Inglaterra, o dos transpor-
• J. íra. ........

tr-s, aconselhou o govêrno a E D I T A L

refletir sóbre o assunto. A- _.. �.

firmou que o seu sindicato O Doutor Abelardo da

de un:I&-nllhão de associados Costa Arantes, Juiz de Di

€.ntrarf em greve em apoio relto da Comarca de Tiju

c:» qualquer dos pequenos cas, Estado de Santa Ca

urupos de funcionários pú- turma, na forma da, lei,
bücos que combatem :0 etc. ,

congelamento dos salários. h .. &@
O chanceler do Tesouro l"A:G SABER pelo presen-

congelou os salários dos te edital, a ,todos quantos

funcionários públicos e pe- Interessar possa, que por

{"U aos chefes da Indústria parte de Llndolfo Leopol

prfvada para fazerem o LO Braun ale foi dirigida a

mesmo. Lloyd adotou esta petição do teor seguinte:

rnedída como parte de ex-
- "Exmo. DD. Sr. Dr. Juiz

de Direito da Comarca de

Tijucas. Diz Lindolfo Leo

poldo Braun, brasileiro,
"usado, do comércio, rest
ciente e domiciliado na cí

dado de Blumcnau, á Rua

çaa dos devedores, e por
isto, para prover a conser

vação e ressalva de seus

direitos, e evita- que qual
quer adquirente de bens
cos devedores alegue boa

fé, vem o peticionário pro
testar, como protesta, anu
lar, pelos melas regulares
de direito, qualquer venda
ou transferência que ve

nha a ser feita, salvo se o

adquirente depositar em

Juizo o justo preço, na

conformidade do art. 108
do Cód. Civil Brasileiro. Is
to põsto, requer multo res

peítosamente a V. Bxcia.

seja tomado por têrmc o

presente protesto, e dêle
citados os devedores José
Nicolau de Souza e Natália
Bento envtco, já supra

qualificados e afixados
editais no lugar de costc

rr.e, publicada por uma vez

em jornal mais prõxlmo, e
_ .nalmente uma vez, no

::Jiârio Oficial do Estado de
Santa Catarina, para co

nhecímentc de terceiros
incertos e não subidos.
Outrossim, requer que_
preenchidas as ronnafída

des legais lhe sejam entre

gues os autos independen
temente de traslado. Am

para-se o presente pedídc
:lIO arte 720 e seguintes do

cõc. de Processo Civil. Dá

se á presente para os efei

tos fiscais o valor de •. "

era 1.0,00,00. 'rõrmos em

que Solenemente aguarda
o Deferimento de V. Excla.

'rijuces. 26 de setembro de

1961. pp. (as) Arno Arls

t'dos Mísaner," em díta pc

tição foi exarado o seguín
h: despacho: - "A. Como

leque!'. 'rrjucas, 26.9.961.

(as) Arantes." E para que

chegue ao conhecImento

aos interessados e nínguom
possa alegar ignorância,
mandou expedir o presen

te edital que será afixado

na sede dêste Juizo, no' lu

zar o costume, e, por cópia,
publicado UMA VEZ no

Diário da Justiça e no íor-

çttaçãc industrial, na rn

fIa terra, a mais grave des
oe a ,greve de f926. Uma

resolução condenando o

ccngelameuto dos saténos
! ecebeu aprovação unânl
rue na sessão inaugural da

üca. conferência anual. Um
cesrne de trabalhistas ocor

J cu na sessão em que foi

dcnunctaôa a polttlca sa

.enar decretada, no verão,
pelo ministro do Tesouro,
Selwyn Lloyd para prote-

i ensc programa para con

ra.lidar o preatígto da libra

c. para evitar que o preço

dos produtos ingleses su

uíssem �o mercado exter-'

Itajai, por seu advogado

�r�s�:��, *::s���� �?m::�
cri tório profissional a Ala

meda Rio Branco, na 86, la
andar, em Blumenau, que
é credor de titules venci

dos no montante de .

o-s 420.000,00 (quatrocen
tos e vinte mil cruzeiros)
a cargo do senhor Josó Ni

colau de Souza, e como

avalista, do senhor NatA
lia Bento Sllvlno, ambos

brasllelros, casados, pro
prietários e agricultores,
residentes e domiciliados
nesta. comarca, no lugar
Sertão d,e Santa Luzia, E�

cierece em tempo ú pet!
cionário que sôbre a quan
tia de Cr$ 300.onO.no (tre
zentos mil cruzetrcs) os

devedores são solidários, e

outrossim, que a totalida
de de seu crédito está re

presentado em Noras Prc-.
m1ssórias. Tratando-se (:0-

mo se trata de títulos ven

cencos, Inclusive a longo
prazo, tem o pcucíonano

;:f:e�;o:u�o;:;ã�u:�dO�c;'�
cretlaar, vendendo o ceve
dor José Nicolau de Souza

Conferências
Religiosas

Recém-chegado de Belo

norizonte, está entre nós o

nev. Moacyr Jordão de AI

.neida, pastor presbiteriano
11\'e realizará, em o templo
'? Igreja Presbiteriana, à
: 110. Visconde de Ouro Pre

to N. 61, quatro eoníerên

cas sob os seguintes te-

11;0.8:

Dia 5 deste mês _ quinta
feira: - CONHECIMENTO

/
Do Ministro da

Educação ao Go
vernador Celso

Ramospara fazer mais doce o seu lar...

açúcar TaMOVO
O Governador Cebo Ra

mos recebeu em data de
ontem o segUinte telegra
ena do Ministro da Êdu-
cação:

l.JE DEUSA pureza e a alta quulidndc do �\�:úl'ar '1' . .\ \to),l)'

fazem doces e IJOlo" WUilU mais gostosos
"Confortou-me sObl'clllallci
ra mensagem co'ngratul,l'
çõcs Vos:;a Excia. Espeto
pOder, no Conselho Minis
trol! como .itulu!' .t<;(luca
çüo, bUscar soluções 111<1 is
próprias li'. raplda::; capUZe::;
enfrentar" gruve . problema
�tlf8.betização. rmoresctn
divel, portanto, coiabora
çáo prometida. Queira
vossa Excelência aceitar
trunsmltll' 110VO labcrfoso

��l�S�e:X;������c�O����I�� J�i=
ta:; rMollh·echhento. {;01'-;
dinis saudaçÕes _ Of.*.oNei)·u
BrjLO - Ministro E(Juca
ção Cultura:

Dia 6 - sexta-feira: -

MARAVILHAS DE UMA

EXPERIÊNCIA
EXPERIMENTE EITA RECEITA COM AÇÚCAR TAMOYO
I!lIOL"HH� LlL.IEnR.\'1. IIIOl,I'IlU J'I.\I.I\,nl:
200 gr. de Iubú: lUU �r. til' \';;tlt:t1r TA�101U;

1 (1\'0: raspas de tuu JiIlJÚU; JOU zr. de

manteiga e 1 pitadiuhu de crvu doce, .Mj"ture

tudo e amasse hem, Fm:u pequenos bolinhos,
coloque em fôrma untada. Plnreiur com gema
de ôvo, Leve a forno moderado até dourar.

D;.�, 7 - sábado: - CRES

(IMENTO ESPIRITUAL

Dia 8 - domingo: - JE

f-US E AS NECESSIDADES

1 A ALMA

Sendo O ilustre visitante

1 m conferencista de largos
recursos, é de se prever ple

'.j(J :;uces�o nessas suas 0-

'Iurtunasl conferências. .

A 'entrada é rrarrcc e to

cos são cordialmente eon

v-dados.
Horário: às 19%.horas.

açúcar C O N V O rA çÃ O
A Dirptoria do Clube RecrEativo Limoense, de acõrdo

com o art. lá do Estatuto da Sociedade ;convoca os As

-,>ociados para a "Assembiêla Geral", a se realizar no dia
6 de outubro, com InÍ\_.o às 20 horas, a fi� de ser proce
dida a "Eleição", que indicará a nova Diretoria, para o

período de 6/11/61 a 6-11-62.
Antecipadamente agradece pelo, comparecimento.

A DIRETORIA

POUCO, POUCO ADOÇA MUITO

flOdulo YOHGANII da H,lInadora f,"II�la S. l-lO anos na "Iina.;o d, j�C&
Rua Formosa, 367 - 16,0 andar - Sãc �aulo

Rept.: SOCo AÇUCAREIRA CATARINENSE L'!'DA.

'tua Conselheiro Mafra, 25 - Ter. 3717 - Endcrêço

VENDE-SECOMPRO SELOS COMEMORATIVOS Sem Compromisso
, .\\nteP te fazer suas

I compras ae peç').s para
j t!cicletas, v'lslte 'J.

1 Rainha. das BICicletas

i - Rua: CpnSelhell'O
1 _

Vende-se um terreno com I
__� _

ca��n� :'�;C�Z700 mil me- ESTAO ABERTAS AS INSCRiÇÕES PARA
A ESCOLlNHA WALlTA

Filatelista procura .:;elos comemorativos do BraSil

Carimbados, pug'ando Cr$ 70. - por 100 compro sem-

pre e qualquer quantidade ofertas a

H. BRILL
Rua Max SChrUllll11, 361

E:;.�rejto, S.C.

tros quadrados dividido em

4 glebas. LocaUsado em Ca-

l1asvüiira.
Todo cultivado, plantado

eom árvores frutíferas e

outras. Possuindo tambêm
uma granja com grande
ql.lantidade de âves.

Tratar na Impr�ora
Modêlo. Rua Deodoro, 33.

l!:stüo abertalõ as inscrições pan a renomada e slrll

paUca Escollnha Walita, Cjljo func1onamento começará
no próximo dia 4 de Outubro, �o amplo salão de fundos da

"Caçulinha" dc A Modelar, a rua Trajano 29.
InumCl'as senhoras e senhoritas já fizeram a sua íns�

crlção c é de se esperar que u númei'o atinja à algumas
centenas. Pelo que estamos juformados, em Blumenat:,
onde a Escolinha Walita funcionou últimamente, o nú

mero de alunas excedeu de 600, representando nu sua ca

tegoria social o nivel mais elevado.
Findo'o cursinho as alunas serão diplomadas, sendo

sortcado, entre a.:; mesmas, um dos afamados c valiosos

produt.os Walíla.
A Escollnha Walita é UDla verdadeira e eficiente co

operadora para a formação, do que se pode denominar a

perfeita. donu de casa, Os seus ensinamentos contribuem

para as "delicias e cousas deliciosas" de um lar.

V E ai D E S E--'-·---·-···I·--vENcEm"li· I A Rainha das Bicicletas, (

ema 171âquinê. de filmar de 8 mm marca �,�:n;::ço� :I��:��C��:� i
"GIC'\_ para Ici m de filme mar.::a Í!'ancê�, Conselheiro Mafra, 154 I
Ver e tratar a rua Santa L-.Izia, 255 ou

pelo teI. 3530. Lpi .... Revista Luso-Brasileira
SE1>f:sACIONAL - NOVIDADE -

MAGNIFICA
á Venda o tercpiro número

- - - - - - - - - - --I
I DUNLOP 1
I Os pneus DUNLUP ofereceul qualIdade e rcsistêncla. ,
i RAINHA DAS BICICLET.A& - Rua Cons. Mafra, 154 \
1-- - - - - - - - - - - - -I

CHEWiHO, NÃO!
CAtE �i�O!

Painel lerá 50
melros: Publici

dade
11rI���-
II CLu8E RECREATrV()

I 6 DE .J ,6 N E I R O
I '

Ministro da ln
_dústria e Comér
cio agradece
o Governador Celso Ra·

mos vC,m de recebel' tcle,
grama do Ministro da In

dústria e Comércio, sr.

Ulisses GUimarães, agra
decendo a gentileza dos
cumprl.mentos quando de
Sua posse, aCrescentando
ainda que na plano Fede

ral tudo fara para o êxito
do chefe do Executivo Cu'
tal'ínense na mlssao de
dirigir os destinos dt:gSe
rico Es".,a.do.

Br.evemente será insta
lado nas proximidades da
Ponte Hercilio Luz um

,monumental painél de
publicidade medindo 50
metros quadradas, que se
ra o maiur da Ilha d1..!
Santa Catarina. Será pa
trócinado pelo afamado
Pudim Medeiros e terá.
como Ilustração uma de
nossas belezas paisagísti
cas, sendo portanto uma

contribuição para o incre
mento do turismo em FIo'
rianópolis. A insta laÇa0
desta placa de publicidade
estará à cargo ôu empl:êsB'
local Wali-Publlcidaâc.

ESTREitO
ASSISTli:NCIA AO ESTUDANTE POBRE _ ASSIS

Tl!:NCIA MÉDICA - ÀSSISTENCIA JURíDICA - AFRO

XIMAÇAO DE EMPREGADOS COM EMPA...JADORES

- SAQ PRODLEMAS QUE O INSTITUTO D. PEDRO 11

PROCURA FACILITAR AOS NECESSITADOS. SEJA

VOCf: UM BENEMÊRITO DESTA OBRA ALTAMENTE

SOCIAL E HUMANíSTICA.

INSTITUTO D. PEDRO"
CONVOCAÇÃO

De ordem do Senhor Pre,;idente, flClllll convocados
os Senhores Membros da Diretoria dêste Instituto, para
uma reunião a realizar-se dia 13 (treze) do corrente, às
19,00 horas, em sua sede cultural, â. rua Nereu Ramos _

39, com a seguinte ordem do dia:
a) Posse do Diretor-Social;
b) Organização da Rádio Clube D. Pedro II;
c) Outros assuntos gerais.
Florianópolis, 2 de outubro de 1961.

Arany de Almeida _ 1° Secretaria.

5/10

OUTUBROI
'1

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

•

DIA 8 Domingo) Concurso de Robustez
Infantil promovido pelo Rotary
Clube do Estreito

------------------�---------I

i' TRILHO PARA CORTINAS
DIA 15 (Domil:go) vespcral Dançante,

das 20 às 24 horas ULTRAS MODERNA�
cz;: ............

Dlrl.tamenle da FábrIca ao Consumidor\

DlJi.. 22 (Dom.!;J.go) Manhã Dançante,' das
10 às lJ horas

.. /DIA 28 tSabado) Soiree "NoiCe da Prillla�

Vçl'U", quaudo será coroada Miss
Prima\'(:ra Sl'ta. Anu 'Ligia Costa.

'''-;:;A

TELHAS. TIJOLOS -:
.

CAL E AREIA'
IRMÃOS BITEl>COURT
CAI� 8ÃOA'IIÓ • rONt nOI

• ANIfGO.OIPÓSIIQ OAMIA,t+!

i PNEU e Camaras de I
I Qualidade, só DUNLOP I
I - Rainha das Bicicletas, I
1 Rua: Conselheiro Mafra, I
I N,o 154. I
___ --l _

MISSA DE 2.°ANORua Saldanha Marinho, 11
� tclefone'2041 v.va. Ma.ria Celina da Silva, filhos, Noras e Netos,

do sempre lembrado
JOSI!: FRANCISCO DA SILVA

(Zêca Silva)

13-10/61

. � RAINHA DAS BICIC,LE
TAS, filem de ;um compl::
to ser'/Iço de reformas,
:r;inturas, concp.rtos, soldas,
cor.{a bmbém' agol'::t com

Ull\ ]Jcl'lcito scrvi\:o (le

V;]LCANl7.l\ÇAO de pncll.�

CINECLUBE DE FLORIANÓPOLIS

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



(C D PERFUM»
APRElLatTAÇÃO DAS D�UTANTES DE 1961 ACONTECIMUll0 TOP SEI - RESERVAS DE f'1ESAS NA, RELOJ �ARIA MULLER rA PARTIR DO DIA}.

-----'-�'",--._--��_.....' .....-----------

Por outro lado as noticias
õe que antes do fim do

mês, o sr. Carlos Lacerda,
"ai à. Alemanha, ni\o estão
confirmadas. A {mica coi

Si( de positivo a respeito ê

qllC há convite da Krupj:í,
para que o governador vá
tratar de negócios d; lute-

NOTAS E SUGESTõES ���:it�\G���;a��;·:., Mas o

O cálcio é importantíssimo poro o organismo. óTIMO PONTO: _ na Estrad'l Geral JOinvillc-Ctlrittb�:
99% dêle se concen! ro nos ossos e' dentes, enquanto distando 'lIwllas 34 km de Joinvillc. fica fi 05 km de
1 % permanece nos tecidos. O cálcio auxilia a con- CuriUbn f', brevemente, ..distará. de São Paulo. pelo as-

duzir os impulsos nervosos. e Quando o minerol se
falto, 5nO km.

torno escasso os nervos ficam tensos, e pessoa perde LUPION 1: _ ENGJ�NHO DE ARROZ "BOM PASTOR" _ prccHo
energia e o dificuldade no relaxamento d� músculos

t;obre uma ár('a de 1.159 m2, comprt:>cndcndo 38 III

induz o fadiga. Além de muito importanle paro o

VOLTARA' dt:> frenlc por 21 dc fll'ndo, unido a mn gal!)lIO de
-

sangue, o deficiência de cá1ccio no orgonism.o po�e I�J x 19. A ('on�t.rlH�ii.o ê tóda dt' nlvC'nnrI:1, com vi-
rrovocor a ir1sônia. O leite é o maior fonte deste ml-

gatnrl\ll1 dt� l'nlll'rC'l<J armado. OOI1,.. la du f'i<J)i'II:ft
nerol. Q seu conc:;umo diário é irnportan�íssimo. Se

CURITffiA, 3 (VA) 1.NI·ro l'l dé lml!.� um :lnc!:1r h('m :1ssofllh:1Cl0 ..

você r1õ"o gosto de leite, experimente u�o-Io no con·
FalandO h_jlllJ11'Cn.�u, desla 2. _ MAQUINAnTO _

fecçõo ele pudins, facilitando assim, de uma maneiro
Caplta.\, o fldvo�/,d{) Ln!'!'- ai Motnho de Brndieial' Anoz _ m:Uea "TO-,

gostoso, o seu consumo diário. teN Machado MU11ho'. I)a- N.o\N[". r(lm a cap:lcldadc. para Rn Sl\('OS dtá-Eis a receito de um biscoito de polvilho, ;�Pi�a trono cio ('x-gowrna.:!f)f l'ioJ.>;c delrciasa: Boto 2 xícaras de manteiga com :r4 . e
Moi.<1és LllPlo11. (�iS",i' IlUi' 1)/ cll�is s{'r!\c!orC'!': C' mais sei" tan(lul's dI" rlmpn!o

;�o����� �����ru� 1ô��I�C�ô�t���:����da�.é A�ir��� ingressara � juitn rom
}1.II':} 111'\'1)1\1'0 elo "am:1l'rlfto".

('ente 2 xícaras de Polvilho Royal e mexo até ligor �lr:t�:� �;'�l�:���l��l� f��;� cl 1I1Il!\, Lnromó\'!'1 "WOLF" di' :lfI Tl!'.

tudo, fazendo massa hon10géneo. Enrole cm bastõo
que o mesmo possa l,er;Ii'�-

{II 111l1111ntor DTF:F:;F.T, dI' .1:\ TlP. c· 11m (}('raclor iie

(' corte !!m I-'cdacillhos, ou rt1i:;o bolinhas, ochotandr sal' aO pnis (' {t llberdalh'
_ ��:I�\m j)('rf('lto C'stado.r Ilrlr:t pronto r\m.�lo-os com um garfo'l A5$e Cf toblJlei�O u7todod e pOt

-

A(li!Ill!on o iir. i,f1.'('rt.e MII-
namento.

��h���:���;��;:��;�:ma:';'::;,��,:(.e'::::;nd:'::u: ���;�::�::n ,:n;�;�::�;�f ,- �:��n�;��;�:��;��c�i;::a���;�nI;� ó;:::�'��.ô:
���:n:�b��p��i;�;�!�,' J:°�c������� ��e��:tru��sPd� qUe ltnpetrnr5, seü �nca.' ��n���l? rlét,rlrn, rom 8 m de rl'rnte por 14 m cip.

pacote. Deixe esfriar c junte então Qualquer uma :=tt;e:�"jI�l1g�e:� �.;:= f _ 'l'ERRENO _ com l:!O m de {rente pt\rn a F.st.rad:l

�����sf����d::s �e��a�ti�� po:���r:�o�o��ZJ: buna1 de Justiça do E�la- �����gC��::Vll!:-;\l�:��� ��I��I�;� �:/u���
grosdhas; abacaxi fres..:o ou p�ssegos em pedocl- doo sr, Laertes Munh«r, mais de 80 {lrvorcs frut.iferns e limo árelt de ma-

nhas; bananas em rodelas; frutas em conserva.
I declarou que não se avJs� _ia, aos fUl1do.�,

,
Não faça ff'gime alimentar severo Sem consu -

tou. na. EurOPa, com o sr. PREÇO BASE - CR$ 6.000.000,00 {seis milhões (�Ctll-I'ar seu médico. Um regime drôstico, sem orientação,
Moisés t.uPlon, mM ape� zclros) Estudar-1'>e-n cont,r:\ proltost.:lS, condlçõl'" ou IIrode trazcr resultados maléficos ao seu organismo
nas Com alguém de sua. também arrendamento. ,

'

Consulte um especialista: êle lhe cJir6, após um ri-
lam111a. Sõbre o paradeIro TRATAR com o Sr. Elias N. saad, na VU:l. dc OafUvit--

goroso� �� ��voer;ad: �aS�t�d��to;uas unh('ls longos, do ex-go.v,ernador do. Para- E!tradEt Geral. Jo:ip.\1lle-Curltlba, º DJs\.l'1� ç��.wQ.

.�fpdvel lixó-Ios tôdos num s6 tamanh l, mesmo n� escusDu-se a mspondf:r, p1"1ns ll'nhns clt! Anto-VI:lção C:ltar!nl"I1SI' e d� Empré-

"'!;jo sejo n Sf'U ideal. t :W... lito fh) !Pr .)itQ dizendo qu� o aS9\1nt.o é 2:1 fluaratuba.
,. '_'--'cL�� 'Jl� ��;�,

e duas curtos! I _to 4el1cadO� '.
__ !�__ t,*..iL�__ .. __ , "\ .. e.:. '!.' .. !

.

)�, � '�.';���:";": j'"" � j...t.��� .. :.;;.;.*'
.

. AA�:�·-"�i�""",�.!jI"'!,!'��!!!'i!!"!í!!''������==::':""__;.:&í

SUCESSO Al1S0LUTO' O II JOGOS ABERTOS DE S. C.
HOJE AS "DEBS" DO BAILE ,DO PERFUME SE·
RlO HOMENAGEADAS COM UM JANTAR NO
LIRA 'i'ENlS· CLUBE. -
Hoje nb� flalôe,: do Lira T. C., as

(Iebutantes de Hl61, serão homenageadas
C1om' um jantar. peta diretoria tio Clube.
A diretoria eleita c a" Rainhas de 1960
c 1961, São coDvÍ1ladas. ASl'tn. Olgn Li·
111/1, orientará o elegante econtectrnsnto.

tos, A FAC, está acontecendo semp;'�
lotada. Pnrabens DePu'tado W<tldemar
8r,-II('s.

__ ::...J''_

Nossn' capr.al, esta vibrando com
as (telegaeõe!l qUe par(icipam dos 11

J,og,of; Abêl'lO!'i, "M:oças elegantes c bon i .

tas de (IIvenlai! cidades catnrtnenses.
estão impl'('.�.�ionnn{lo o nosso ":...octctv.

O di.'. W,d�ÇJ.· \Ii';[nrlçrlrj'. no pró'
xrmo Nabn.do pa!>,>:1 a

...,-ful'';;:õcs rte Pre

!lldente do' Li" T C <lo Ewa1llo M(\)·lp;.
__

..
_ _ O sr. MillloeJ Ga.rbeloto, está em

A Rainha -ío II 'JogOS Abcl'.to.f: serã gra)tdeS at ívldades na õecorecêc do Ba!

eleita pró�jl o r mi "So no Lira '3'. C. 1e do Perfume no ClubE' da Oouna ..

na ";!olréc t 1 reto iI� 2'0 ho'ra't;. M.,'lci'eirns em flôr". f;cr[r Ilprc�(,n':Jdn
A mO�1I ('. mn!1 �as aUf'ta:-l no<: salôes tio Clube,
I1tle ';1ar�i('l' m n III mo. O'c'olünlsra --::--,�

ja observou !ro '_ eandic1atris.· Uli)�:' Nn clube' "12 de'AgôslO·'. pI'oximo

�;���I:;�l��C�\I� ;;����l:�':P�::��: !�,��� dt.· ;�.�tl���g�r�r��I��u��t:: \:I�I ;,����>. Tl'olsl,
Os enfl�:r:ol.s para as "DEBS". {(lI'um

'.rrrnt'cados, com a .prí'sf'11Ça do.� s('nhmes

pais
....

mi Padrinhos.

Faltam a1\ n. r'.\is di:ls p�l'a t"l
Baile do P'· ....ume CI {J de",fifê "fIe vhl
te cinco ·('ncalltadol. S IllleninllS moÇax
qUe serão :'11" " 'enh\(!nS 3. scidcdlfde fio

rlanôpalltan Nol'sa., pl'evlsõc!l ii' rC''x,
PC'lto rl�I!.;l,a �-:\n�!(· I'('-.la. t' C'll(> flt'rÍl

O f1r. Darci Ooulart será o T('S(lu
l'eiro Oeral c o jovem Luiz Alberio de

. Cerque-Irll Clntn, 1.0 Secretário da lia

V1l {1I1'etoria elo Lira T. C., que .'\ern ]1Il-

pO"'1i "ü'ÓXõtâ n O
SlIC('.'IflO au>{n]nt0, I) II Jogo� Aber",

O ,C �ILP i t a I
,.;_ Os eeonGm�.st .. s S<tbPUl lo. ! "WI conher'imen!os r!(,VJ'm

t,CI' dt'Sdtvol .... idos. }lmqu(' é

LsLa (I form!! 1lI:\ls f'fi':if'n-

1(' de rapacitá-Io a pl'orlu
i'lr mais e melhor. dando-

1111" !l almejada lil)(\l'{l.1dl'

Sempre que 'êles se

Ilqml'Qm com ésLc tema,

,irücedem como se estlves-
.

mel'gulh�ndo
:' r.;Ui1S prOfundas.

pcrCt'itan\('n:e (!'1'� o P"v�)
(. uma parte '.1., ! ...ntt' n,

.. iquezn 4<' um" n : o

_ Ao St' medir n rontrl

hulção do ,tr:1hrIH10, na

prorlllçfio [\ f·'p::r.cld:IC[r·
proch.ttiv::t clo:l (' hu '1:1

110M é !lllen:<,u,iclI .'

do clue Lúcta" a.' olltla.� 101'

mas de 1'IqW' reunicl:rs.
- ú 4"' OI1I'>l:I',

nflo tém :1t ntu:'.ll',)·
)',tl1'plt·s VNcrqd(o> d,' IT'tl!' il

pOl'O Inve�t(' f'n 1 ,t'. HIU

o.: (Iue éssl':'; im'{' ininlwlI. Todo o esfôrço cconõ-
f[tO ponderÚVf'l ·,.jco deve objetivar a !l

l',)j,·tüçüo do homem, e de

modo algum, o homem dc

'Ie ser ajustado ao traba
lho como se éle Cõsse um

fnl'do de hàbilldades ina

t:lS, (!uando o homem deve

H'l' uma forma, df' {'apitai
inll'il'l'lment.e livre.

:'nr!n! I' cconômica,

": Niio ,.,1�á clúvidn que'
('[('s ti'm razão em ser('lll

(·\I1dn<loso.s. Há sempre um

_ ndo ('i)lllodo de ,�(' dn r

,1In(l salda ii baSe de argu�
r'.rntr1S moraU. 011 fIlo�MI

M. M.:__ Cohcurso
De Seleção

Concurso de Seleçfi() (I

Escola da Marhlha Mrr

c1\ntr co Rio de Jal1l'jn>,
Insc\'içôes J)l'im{'ir'tl (jtllr
zelia de Janeiro cl(' 10G2 -

F'ol'maçâo de 2.os Pilol,,�
_ !l.o MnqulnisLn-Motol'j,,
ta - 3.0 Comissário - 2.1)
Rn,Untelegrafistll. Os r; .. ll�

didajos poderão comp::I'('�
('!'l' na Canitania fln.� Por·

to.� para rTtelhorC<l p<l"h�

1·('o;lI1ento;l.

- I!:mbol'o o.� er.0nomi�
tas gostem multas vézes de
1'ealizar análilif'.� ab�.t1'atas

e até apresentem, militas

"('ZI:'S, ('cno ol'?ulho t'm Sl'

rl'm pouro Ill"' ir'u. de' n.'o

telll tido v(jnt de ou II1I'S-

1110 COlagem, dI (:üll'.I(\",ral'

('sta j\ll'l11:1 dI' inVí'stiilH.'n- - Suas habilldadC!s e

MOT9RES ELÉTRICOS

)'ARNO
. FunCionamento perfeito; durabilidade excepcion'Ol, qualidade
comprovado ..

* Eis os Irês futôres dt> garantia qU::l os Motores Arno representam ,poro o

con·umidor.

* Os Motores Amo sôo rigorosamente controlados pelo Sistema C, I. Q., Coo·

trôle [ntegrol rie Quolidode,. o único" que osseguro perfiltiçôo máximo no

_
. produção em série,

''h'''�111
t�"l'"i i

®* Motore� mOr'lOfásicos ati! 1 1'j H P

* Mot(,.'e Irifásicos olé 300 H P ARNOSA.
, u ",,"'Iuioos d. codura* Mo

INDÚSTRIA E COMiRCIO

�çPP.ESENTANTEI:M FLORIANÓPOLIS,

p�,� você, "que gosto de ",epo,o, p,otl" tlp;co, Cruz e: Snuza".
�ró{J����:�:� ���������;q�a�:��i�l�O sei:��9i�� critQres c{ltarlnensc�,
cionolirlo(!e de ·<;clls·omigpsr.. ����r:��'1, di:\�:��IOel\��cn�

jro cc PoUCOS dlns:
Cola\)ornllr1o dll(:isi>'n

ll1rnte para OS l't,:::t('i'l".
nlêm de tOdo Q np'Jio íillf'

já VI'!\1 �:lndo n comissfio.
II Govel'uadnr Cd.;o R:I
mos. ar.l'nvé>" dn. ,<:;}<;C, Vf'nl

(re su�lemf'nt:ll' vel'I)!] '(�C'
200 -.:11 rrllZ(·jrC':;I J1:tl·n. ra
z('r fl· ..·n(' !t" .ll'spt·!\�!".•

No"so fla,!'·lInl,· {' 1111\

:t;;)lec�o d:1 C"ml!l.<;ií,.,. r('\I

l1ida n:1 l1r, (1uando tui
<,i:wa �rns Il't1'oall?ns di'

segund3 rc·iql 11[[in'"

hmpe SUO pele profundamente com
umco

/>.� J /i1 1 • de cçôo
L..elle ue vOlonla med",n, I

IMPOSTOS MUNICIPAIS
Durante o mês de outubro o 'Prefeitura do Ca

pital promoverá o crreccdocõo do quarto trimestre
dos .seçutntes impostos:

Indústria e Profissões
Licença
Publicidade
Aferiçõo dos pesos e medidos
Limpeso Público

Os contribuintesc aue dexarem de ooqor êsses
impostos no mês corrente, üccrõo sujeitos à multa
de vinte por cento.

PrefeínWl Municipal de Florianópolis, 2 de Ou-
rubro de 1961. .......

_·''''''''''_'''·I-·�.

::MELHOR ALI�ENTA�ÃO ��:PARA �ELHOR' SAUDE �n. MARIA SllVEI'RA �.�Ut.etORA D"À COIINHA IOYAl- III'.. :tI/<\.
� .tIflllffíijU IIf/n..

BOLO ,FLAMENGO

11 :.drCHO d .. ló'itf'
•

� ,;;.-,,1<1 d(' a(u('(lr
J (oti1("fe<; (hú) d(' �.(lt
6 colh('r(ls (sopa) de manteiga'

��cl�'���a�ct:�) ��u���e��n�rn pô
.

2112 colhere'> (soa0) de Fermento Séco ou 31/2
tchletes de Fermento Fleschmonn
3 ovos

7 chicora de forir1ha de trigo
2 xícara dc poc:;sa<; de uva

Fervo o leitc. Junte o açúcar, o sal, o canelo e

a mon!eiga, Deixe amornar. Junte o fermento ô

áquo e deixe em repcuso 10 minutos. 0exa be�. até
di!>solver: Numa vasilha, coloque a forrnho e vo lun
!.ando dissolvido, e leite, os ovo", batidos, bcuendo tu

do até ficor completam�l1te liso. acrescente os poso
<;05. Sovej até o Inossa ficar liso e elástico. Deixe
crc<;cer em lugar quente, lonÇ)c de correntes de ar,
até dobrar de tamanho (mais ou menos 3 horas).
Toque a massa com o mão, calcondo·a. poro baixar,
e deixe repousar mais 40 a 50 minutos, poro com

.pletor o fermentação. Leve-o paro mesa e divido-a
em 3 porções igvais. Dê o, featra de bolo. Colo�ue em

fôrmas redondas e untadas. Deixe crescer novamente
até dobrarem de tamanho (cêrco de 1 hora). Pince
le com. leite. Asse em forno moderado, mais ou me

nos 20 minutàs. Enfeite o gôsto.

TEIXEIRINHA HOJE NA GUARUJA
Atuatn'l{'nlc o eanior apresente.

mais ponulnr do BI'I1':ll,' cnntandc suas próprias
Bateve reunida neste rl- ;.rti�La e··chl!llvo dR g,a· músicaf:., 'dando-lhes in�e:'�

dane na r('l!illêncla (lo �"... vadora, chantectcr. Teb:el- prl'tn<ião PNsOllnlíssimn c

nhor'Yolclorl Alves, O{ir1al nnnn estará se npcesen- emlnentemí'nte restona-
clr Gabinete dn SC'erct:ll'ht hlhdo f'sta noite ao públl- lI'1ta."O ��núrho corncno

da aeeurnnen Públlcn, dma co «c Florlatlól)oli�, nt-a- do Rio Grnnctc'' � (',')1'10

comissiio de P(>II�ÕIi.'l. r�,<;i- vés ,.Ia R!Í(\i,) Gunrujn. cm. é chnllla,lo 'rctxotrtnnn -

rlen�l's no fnst.rlto de RI'- dUns nudirl)('!-l, à.� 20 11,)- venceu !llenamcntl" nn ;(lJ

tones, a fim dI' tratar ,i3 rns c 21 11OI'ns c 30 mtnu- 110�l'aCin e ns rle;r;('naR cI('

��<\'7:';i:��� ���I !l1��l:r��rn� to�PÓs o lancnmoutn fie ��::t��S :�:Ic! �:n�a�t:I!;
Nossa Senhora" cioS Remé-" sua cnTPnslCflo "Coracfio qunlsquor- patnvrns,
rncs. a rçaItzar-!le nos (!in",

. de luto", ftll(, a1ingiu' as Ao Inrto de Mnry 't'oreet-

2! e 22 do corrente. "Parada:! cc sncessoe' e nna, "a nrlnrl'zinhn do

E!lperam OS prómotl)"es vendeu mais (le 200 mil ncorcleon", 'retxetnnbn cer

das fesllvtdudes que r.s I!iSCOS. CI'f'ixrlrlnh:l io!'- tamen�c terâ e nptnudí-to,
mesmas decorram bnstance no\l-.�e !Jb!)111nn.l;.�lmo r-a, esta noite. urnn platéia rlflS

movimentadas. supernurln todo o j)ní�. aplnurlldc (,�, maiores no POll'o1 auditório
a (lt).� a110� 'lllt('''iol·f'�. qualquer Illt;l1\' OIlC da Rádio 0t1:11'njn

O f:.('llhol· Y'oldod Alvf's,
vem ln<lril('ndlr contr16s
com as PeS"i)ai; ou-. rcs..

fiem nacunie di.'l�l'tt,), fX!1',1
dar R pompa lI(1/�r!NIU'ja
aos fest.ejofl do No,�:\ so

nnorn do.� Rl'mcl-rJj')".
'

Festejos em

Ratones

Lacerda Ira

E.E.U.U.
RtO.3 IV. A.I O I-:ovel'n:l

l'or da Guallnbllra, SI'. Car
Ius ):.acerda, ni'lo vai pl'dil'
[icen�a à Camara para a�

t'lst:lr-se do J!:stndo. Vai

:'OS EilUtdo�, Unidós p::tl'tlci
p::u" da 170. CQ,IlVéllÇilo A

l!ual e\'1. Sorl",dade Inlerna
merlCfI.tl:t dt' fmpr('nsil. 11\:1;;

!l5.n sr df'llIor{l. O {'lI1hal'�

que esj{l prQ\'i::to para o

([ia 13 do eOffNlte, Em No
,a York o I;ovel'nado!' ea

riora passara IIJ1la semnna,

voltando no dia vinte, o

que dlsPj'IlS11 o j)NHdu d('

1irença.

EMPREGO
Importnute era. de Seguros de vtdn. ncccasun ele 2

elementos unru o seu quadro de funcionários.
CONDIÇõES NECESSAR:AS: Bóa Ap!\l'cnrla. de

sembarnco. práth-n de vendas e que possa vtnjnr.
VAN'1'AGENS: Ólim:l 1'1�!llIlI1era,�flO. {'on<:t:rlllr· Ik:

Sal:'ttio fi)(o. ('ull1issi)I"�, ·'rflpe.l" (' dinrlas. q\l�IIl((1)
\'int�(,uI;

'l,"IL,tr iI nm Ii'l�rnnndú Murharlo, n°!l, 1° :lndar,f
d:1.'i '" ÚI-: I I horas. ('0111 I) 8111'. l.i!el'l'C[a.

7/10

BELEZA NÃO TEM LIMITE ...

aos

UIlI:\ t'llll(,Ül Pal'!:rr :!! ('0,110 nomC' Il.Tav:lClo Oriv!]ldo
dos Saht.os.

Pede-�,(' a quem a cnconlrar Eatrf'ga-la llrs!:l nedn

ç5.o ou u Rua G:\l. Vieira ela Rosa 55.

SJ:rá bem grn.tlf!cndo
Ainda Ol'rn (lU'" cUIlI('t,:amQs o di::t fl)[a\1fl0 c p('\wan�

elo ('lU belez!l. Para fCio bastamos nós. E 'lal':1 frio bas

Iam a" il.�õ('� e :'üll,udes {h.: t:lnta g'cnt.". Gt'nlc {IIIC I'llZ

uma fÔJ'�a tl'rmrmta para �IH' o 1I1\1]\fl0 os (·lln.�!dNc pu
ros f' buns.

I\-la� pondo {Ir- Inflo :lS di'l:l.gat:{\('.�. '111('. t.:f'l'!lln1l'o!i'.
nt'Ovoralll (' irritam fi l}aei(·Ilf·kt, v:111l0;; :10 (lUf' s('n'" f' .�,CI

que motiva 1..�l!IS linhas. Vam"h 1':1["1' (h' uns llnilíssiriln;;
"l'!didos 0111' ('lll'l!:al':lIll nar:1 !l Modelar (' qu(' (lsli"w ,·r.u

samlo 11m alegre !l[\'oro��o no r;o."-SO mundo rcminino, 1101'
Hla vez, trio t'xubpranle de bel('"a e p,r::rra.

Dia '[}ol'n (II,' ('sttio rhegando as novidadcs de \,('1':10.

DI' f'!lc!:t VI'Z quc f'[1I'gUl'm alguns mndf'l().�. �f' 1"1'1)('t.f'm :IS

.iu<:t:rs :lpff·r.i3�Õ(,s do" ([ue t(",1 bom I!:ó.�t{). �lll'edrnr a.�

rx('lama�õ('� flU(' llnllo :[\le :ImO!' qll(' f'n(,!1n!o -

I' _ (111(' h('l('zn - Nr.

o.� Ill!lnlo.� I'nnjunlf)s r "'rstido::l silo Sfonllll'('. os

"mflis" "rtl:lÍs" ÔI,!t'Ill. \Hlll1 e\�nllli>�iJlIll lhol;). dfl

1lU ....�:r :�Ha "",·il-da(!r-. qll{'. n('::;t.e Inlcln ri" rstn�flo, j1 ali

:ldquirlra v:'t,ios v('slldos. !lrC'seJlrlando o dC'srmpnebt3-
l1\elllo dt' 1\111 \'olnme dleH'{ld� pda "V:\rll-:" niio ponde
fí'sis!lr :'to 1)1'1C'').a ilos arti�!Os (' adquiriu mais �!Iglln.'
C'xemplan's. }<: ('orno para jusU1'irar o Ia!o de n:'io 1)(1(1('1'
resi"til' ii f,('ntaçii.o elo (lUe é moderno e bonito, l'OInt�n

tau: "A bC'If'?a llii.() !em limlt(''' Com o qu() nôs esta

mos clr ')l'TfC'lIis.�in]() al'iJrdo. ,\ hf'lez:1 nrlO tem mêllmo

lImll('s. Pl"na é fllIr Iflmhrm :.1 fl'lo n:lo tenha lImlta

çõe ...

ESCOUNHA WALlTA
Hoje dev(,ln comC'l;nr as nulas da shnpátlcn II renn

l11:lda E.�f'o]inha Wrrllta, dirigidas por ('omJ')f'tell!ís.4im:1
prõf('.�sorh.

O intcrf'sso qn(' rS.�fls aulas !)rãJ.lr.n.s. dI' ('OlISas ele

liC'io;:;a;:;. ([('snNlfllIl ('UI tôda oi parte, bem :1t�.�h1m eh

sua utili·daeil'. As clrmais e senhot'ilns da mf>.lhor sorl?

dade são a;; !lUlflS enlusiast.:,1.s que Imtam de aprimorar
os conhecimentos de ullla bôa dona dí' casa .

As insrrlções podem ser fcitas DURANTE O DIA DE

HOJE em Quulquer das 3 lojas A Modelar. A Esrolinha

funciona no salflO de fundo de A Modelar. de utilidades

domésti('as, ii rua :rraJano 2!).

VENDE-SE GRANDE PROPRIEDADE

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



"PARA QUE MILHARES DE INDIVIDuas PHATIQU.ÊM
J\ CULTUHA FíSICA }<� NECES3Afl.IO QUk; UMA
NA FAÇA ESPORTE. PARA QUE CEM INDIVIDUO

TIQUEM o ESPORTE Ê NECESSARIO QUE D

ESPECIALIZEM. PARA QUE ESSAS DEZENAS SE ESPE
CIALIZEM, Ê PRECISO QUE ALGUNS ATLETAS SEJ

CAPA�ES DE PRATICAR PROEZAS EXTRAORDINA-

'U ESP0HTE DEVE E�::;lNAR LEALDADE A .JUVENTU� IDE, EVITANDO-SE OS BUB'I'ERI'OGIOSi DOOttJDiAi5B
E OBEDI1l:NCIA AS INSTRUÇÕES DOS SuPER.tQRES'
ABNEGAÇAO, QUANDO FOR DO lNTERf:SSE DA EQUI:
PE; FIDELlDADE AS OBRIGAÇOES CONTRA1DAS; MO..

DESTIA NA VITORIA; SERENIDADE, QUANDO A VEN_
TURA FOR AD\�ERSA E EM GERAL CASTIDADE E TEM
PERANÇA. GANHAR NAO É 'TAO IMPORTANTE COMO
PROVAR A PRóPRIA HABILIDADE E FORTALEZA".

Pio XII

RIAS".
(Palavras do Barão Pierre de couberun, o
restaurador dos Jogos onronícos da Anti

guidade).
FLORIANóPOLIS (Qulr{ta-�elra), 5 de Outubro de 1961

.

GOVÊRNO CELSO RAMOS AUXILIARA A F.C. F. NA REMOUELIÇAO DO ESTADlO 'DA RUA BACAIUVA Conformedemos notícia em primeira mão, o

presidente da Federação Catarinense de Futebol, sr. Osní Meno, estêve em Palácio, onde ,expôs ao Governador ,Celso Ramos ,a, situação em que se

encontra a entidade que se vê sem recursos para dar prosseguimento à' reforma de seu estádio, na rua Bocaiuva, que deverá estar em condi,ções para
atender às reais necessidades dos próximos certames .de envergadura como o sul-brasileiro inter-clubes e o Cam peonato Brasileiro de Futebol. S. Ex
cia., que ,acolhe com. prazer as iniciativas que objetivam o bem do povo que não pode prescidir dos esportes dados os benetícios que deles advêm,
atendeu de pronto o apêlo do primeiro mandatário elecefeano, determinando à Diretoria de Obras Públicas o for necimento pessoal necessário à con
clusão das obras do nosso principal estádio. É mais um grande serviço que- o benemérito govêrno do sr. Celso' Ra mos presta à mocidade esportista de
Santa Catarina.

li JOGOS ABERTOS DE SANTA 'CATARINA

- 4 P A GIN'"AS2." C A D E R N o

Voltou a reunir
se o Conselho Re

'giona'l de
Desportos

Sob a presidência do sr.

Ary Perreíru Oliveira e

com a presença dos de
mais conseilheiros - 51"S.

qal. Paulo d a Rosa, Ody
Varela o gCcl'etário dr.
Saul Olivei,ru, estêve re

uniod na tarde de terça
feira, o Conselho ,Regional
do Desportos, em sua séde
provísórta, altos da Con
feitaria Chiquinho. Impor
tantes assuntos foram de

batidos, ínclusívc li mn

(lança da sede do Conse
lho Pum um local mais
amplo, onde possam ser
rocousaoes as Federações
aUladol'istas que não pos
suam sede Para as suas
reuniões. Decldiu, ainda,
o Conselho, instituir o

"

Trcféu Governador Celso
Ramol>" para a disputa do
páreo do qua tro seni pa
trão na regata de Sao ea
ulo.

to Amaro O

Local - F.A.C.

Jacy, Egon, Rigoberto, Ivo,
Romeu.

SAO JOSÉ: Agamenon,
Sílvio, Antônio, ciermõo,
waiter, Luiz Roberto.

A equipe de Ftcrmnópo;
.'� que obteve o segundo
lugar formou com: Jo.sé"·
Santos e Wilson Elias, Âl.
"aro Luz Filho, Polidora
san 'I'biago, Osmar Prisco
r. Huoert Beck Juníur.
A equipe feminina de

Florianópolis que sagrou-se
campeã dos JógOS; formou
com: AnUllluria Beck e Lí
gia Muscarcnhas.
A cquipc de .rotnvnte

ctcssírtccon em segundo
lugar formou com: Margft
Ruth e Charlote Frank.
l;'L,ORIANóPOLIS BI.CAM
PEÃ FEMININO
Com os resultados finais

fie Tênis, o município t!�

+toruínópojts sagrou-se BI.
CAMPEÃO de Tênis Femi
nino, e bl-více-Campeãn
no setor masculino.
VOLEIBOL FEMININO
Jogo - Plm-íanópohs 1 lo:

Brusque 2.

Local - F.A.C.

Mesârios Orestes
Araujo c Décio Bortoluzzí
Equipes - BRUSQUE:

rianno Borba, Valmir, Pi

pa, Rurt, Badão, Mário.
SANTO AMARO: Jose,

Grtnaldo, Duarte, Nilton,
Adalberto, Claudio, oesar,
Bernardo Victor.

Parciais de - 15 x 10 _

Plorianopolís - 14"2/10
30 - Karin Lauterjung

3° - Ariberto scnnnde-Brusque
40 _ Mnurtct Rocha

Parciais de _ 15 x 13 _

13 x 15 - 14 x 16.

lo"UTEBOL DE SALAO

Jogo - Brusque ,2 x Pa

nioca 1

Junior (3 x 6 _ 6 x 4 -

e x O)
wmd, Nelson Baltazer Sens,
Milton Pereira, Augusto
Orthmann, Brusque -

4'12"1/10.
.

ATLETISMO FEMININO

Prova - Arremesso do

Dardo

Colocações - }O Aurea

Ferrari _ Florianópolis -

26,24 m.

20 Rosita Ditrich _ Flo

rianópolis - 25,97 m

30 Clotilde Gessler

Brusque - 22,88 m.

4° Karin Lauterjung
Blumenau - 18,94 n:.

- Blumenau
4° - Mm·{a wíedecketn

.- Brusque
50 _ .rnnete Gonzaga _

Blumenau

RES-pLTADO FINAL DO be

Florianópolis
50 _ Mariole Onofre

�'lorianópolis
60 _ Adal�,·to. Nasci

mente _ Blumenau

Prova - 5.000 metros

Colocações - 10 waioe

mar Tiago de Souza

Blumenau - 16'38"1/10
2° - Milton Cerillo -

Blumenau _ 16'47"9/10
30 _ Tito Manoel Inácio

- Florianópolis
40 - Mário Boas -

Brusque

'l".];;NIS FEMININO

Jógo - Florianópolis x

Joinvillc
Local - F.A.C.15 x 13.

BASQUETEBOL
Jõgo - Santo Amaro W

x Tubarão O

Local - Lira Tênis cru-
Árbitro _ Carlos FuI

!:;rafl
Auxiliares _ Herico Rn

t a Filho, João Batista Bar

reto.
Mesário - Hélio Moritz

Equipes _ BRUSQUE:

JWilson, Adilson, Mário, Is

mar, Edmundo, Armando,
Danilo Ivo.

PALHOÇA: Leonardo, Jo

sé, Ivo, Danilo, Gerser.

Leonidas, Zamir Amilcar,
Manoel, José, Augusto.
XADREZ

Jogo - Pôrto União 2 x

Brusque 1

Frei Bert.lnu Goerner

(Pórtc União) 1 x Luiz
Carlos Hafpap (Brusque) O

Conrado Silva (Porto
União) W x Mârio 'rcrme
na (Brusque) O

Wildebrando Me n e z e s

tPôrto União) O x Euclides

Wisconti (Brusque) 1

Jógo - Blt)mcnau 2 x

Ia Simples - Ana Maria

Beck x Margit Ruth este-

É IMPOSSíVEL!!! ! rlanópolis) (Jcinville t

) Sim, é Impossível alguém I Vencedora: Ana Maria

I vender mais barato que I Beck (6 x 2 - 6 x 21

I a Rainha das Bicicletas, I

TAÇA BRASIL: 'PRIMEIRO JÔGO.
ENTRE 'PALMEIRAS f :AMÉ'R'lCA

:EM\MO iPAULO:

2(\ Simples - Lígia Mas
l nrenhaa x Charlote F'ran

ke (Florianópolis) r.roín

vilíej

, Rua: Conselheiro Mafra, I
I 1\:." 154. I

maíras e o América, pela
Taça Brasil. O prmeiro
ficou acertado para, o dia
11 próximo, em São Paulo
e o segundo préljo a 18,
no Rio.
Depois de ser realizado

o sarteto, o palmeiras, por
intermédio d o sr. Men
donça Falcão, propôs que
o primeiro Jogo (em São
Paulo), fosse realizado
dia 15. Como o represen
tante <lo América já se

tinha retirado da CBD,
,ficou para serem confir
madas .amanhã as datas
de 15 e 18. O América, �lO

qUe "'udo indica d·ará res

Posta f.ovoravél.

RIO 4 (VA.) - Foi pro
cedido na CBD ao sorteio
pnra os Jogos entre o Pal

TORNEIO INICIO DE· ASPIRANTES
DO fERTAME VARZEANO

TEATRO INFANTIL NA SEMANA

DA CRIANÇA
Jogos Abertos -

Programa Social
Hoje às 14,00 horas, re

união na FAC. com todos
os Chefes <1 e Delegaç�s
para incorporados efetua
rem uma visita de agrade
cimento ao Exmo. Sr. Pre
feito da Capilal.
Di 8 _ domingo - às

18, horas, "Congresso
d Encerramen to" no Teu.
rão Alvâro de CarvalhO,
com a presença dos com

ponentes de tôdas as De

legações.
Dia 8 - domingo _ as

20,00 horas, no Lira Tenis
Clube, Baile de Encerra
menlo com n presençn ele

aS Delegações e C.
C. para clltrega de pré

máximas
4.0 JOGO Saldanha x

OsvaldO Cruz Snldanha
1xO.

5.tI JOGO; América x

ExpreSSo vitória do A·

auértca na prorrogação por
um eSCanteio.

1.0 JOGO: ExpressO
Fpolis x Bola de Fogo
Expre�so 1xO.

2.° América x Monle
Castelo, América 2x1.

3.0 JOGO: Flamengo x

Internacional tempo 1'13

gulamentar e prorrogação;
vitória do Flamengo na.

decisõ.o _por penalidadei;

Arbitres - Justino Mur
tíns
Mesárlos - Silvio Ser-r

fim da Luz e Ciro Cordo r')
Equipes - mortanopcns:

.uva. Áurea Rose. Lizctte.
�1aria José, Iveti, MUl'i:l
Silvia Moema. Neuza, ILa,
Raquel.
BRUSQUE' -:JemadetL.

('ely, Érica, Gertrudes, I1c,,_.
Lucy, LoeJy, Ruth, Rose:

Mary. Edyr.
Parciais de - 15 x 12 _

10 x 15 - 8 x 15

BASQUTEBOL

vt.s pessoais.
O público, como sempre

tem feito com outros espe
tacuíos da iucansàver Geny
Borges, devem mais uma

- cz colaborar com esta rea

.tzaçâo da competente dire

t;;ra. A referida péça terá

I�)gar 1}0 Teatro Alvaro de

C,u'valho, no dia 14, sábado
i,s 16 horas e portanto to

(IaS lá a fim de assistir e

V.Jder tl.plaudir outra péGa
; .. fantil e com um elenco

{jlle promete agradar à pla
t,da, que aliás muito exi-

Dna. Geny Borges, sem

medir. esforços vem mais

.una vez apresentar à pla
u.íu de nossa capital mais

1 ma péça infantil désta.
reíte da renomada nutorn

Lucia Benedetti "O casaco

-l.cantado" que já nos deu

;:t péça "Simbita e o Dra

� ão", dirigido tambem por

Geny Borges, no seu Objeti
vo de apresentar bons es

petáculos à nossa culta pia.
1éia.
E retornando as suas ati

v'dades artisticas e a con

vite da diret.orla, apresen
lH-se o jovem ator Nelson
Pereira ,:!uc já tendo feito
�"'U d!!but na péça infantil

6.0 JOGO: Flamengo x

Saldanha vitória do FIa

mengo na nrorrogação P01'
um escant�io.

FINAL: Flamengo x A

mérica vitória do Fla

mengo por 4xl , vencendo
o torneio e a taça "Pre
feitura de São José", bem
como {l�edalha aO arti
lheiro e arqu�iro menos

vasado.
RENDA:

FLORIANÓPOLIS HOSPEDA 00 "PAI"
DOS JOGOS :ABER'TOS DE

SÂN'TA (ATARIN'A
I VENCEm!!

I A Rainha das Bicicletas,
I venceu a guerra contra

f os preços al.tos. - Rua:

J ConselheIro Mafra, 154

I PNEU e Camaras de
I (]uulidade, só :9UNLOP

RLinha das Bíciclet.:ls.

i RLI�l: COll.';2)!;CÍi'O Mafra.

;.(mtê. Jõgo - Joinville 63 ;{

Não deixemos esmorecer

o ânimo desta notável mu
lher que sem visar objeti
\''OS financeiros oferece

,,�mprc cspetáculos ri altl.l-

Com justificável satisra�

çâo , registramos a pre

sença nesta' Capital do

cOnceituado industrial e

"!jJumenau 40

Local - F.A.C

Arbitros - Franco Conte

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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FRIGIDAIRE

Agora qUQlidade .I- rigidaire para todos

Fo'
�

'"'" uma visita ao

Magazine Hoepcke

oeco detolhe

requen

E Seja Oual Iôr o Modêlo de Sua

Conveniência, Em HOEPCVE-��qazine
V. Compra a Sua Frigídaire, com

,;, Aprovação Imediata do Crédito!
,;, Garantia de 5 Anos!
,;, Assidência Domiiciliar

Permanente!

custa menos!

Mensais

NUHCA CUSlOU

TÃO POUCO-

f t'M REfRIli�. lo (''!

TÃO PERFEi i)

ADOUlRINDO AGORA O SEU

FRIGIDAIRE

EVITARÁ OS ATROPELOS DE

.
DEZEMBRO f \

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



TfTi\CEiEB. PAcffi.1t"
<--�

CLUBE DOZE DE AGlrSTO _ DIA II DE OUTUBRO _ SEGUIDA APBESEIT.iÇIõ'1JA JArfllfA IJHUD'JU D&TO_ 'JII8ISlJE SEUS VIOIIIOS MÁGI
ACOMPANHADOS PELO SOM MARAVILHOSO DO ORGIO nl'rBlco. - MESAS, NA. SECIlE'UB� - CR$! 4_.
�

i" S� .<"3T" SE�==�==�==�"�����a===���p$s=all

1II11tU1trrl1l_
'PORQUÊ

.-- , _.

--__�_ ... � _��'.---...,....-c----= .,

FLOR I ANÓPOLlS UM

"C '::;[�;::Q" c ,",;;::/t; A;:�';iI'Q �'>(;;,.;·o ;:,�,;-:,�� C;,t«:7C::,::?,
__ ... "

. .• _. -===-----'=- . __ .0.. . .. _, . .,......_�r=;;:::

MUruc.íp IO POBRE

IMF'OSTOS PAGOS' PELOS MUNíCIPES

'A UNiÃo" .. "",;,,,4·9.9·1�
AO ESTADO 43..6%

·AO MUNICípIO 6.5%

,

O'impôsto arrecadado pelo Muni
c'ípio é aplicado exclusivamenfe
em Se�viços à Populaçõo: em Es·

cotes, Ruas e Estro dcs, Lim"ezo
PÚ'blicd, AS'sístênclo Sociot, etc.

MU N "tI P'E.
PAIU, Qu.E.' TUA_ CIDADE MAo
·FIQUE MAl.' POBRE". PAGA TEU

IMPôno :C'OM PON.TUALIDADt'

A R R E C A o A c' Ã O

@eMAS· -Carlazei �8 dia
-C.ENTRO -

tine SAi) JOSÉ
â;; 2 e 7l/:J, hs.

PF;NÜLTIMO LIA

-BAiIJROS
Cine GLilR!A

FONE: 3636
'

Fon a: 62$2

4.a SEiMANA as 71,:, e.91 4 11s.

Rieh:.ll'(\ Widmé'trk - Tina Loulsc ,:._ .em
ARMADTI,HA. SANGRJi:N'fA"

'recnraotor
Cencurn : até lA anos

_ O maior espe+áoulc de todos os tem

IH)Sl _ 0 filil,c núlÍ.'i vrzcs' premiado!
,

BFN' nua
� Tt'Cnicolo" - .; C;inll'l� Wi _:_

Censura até 5 anos tine IMPÉRIO
Cine RITZ '\

�O'i'-rE: 343f'
b 5 - 73/4 - 9%hS,
Tyl'one Pcwer - Julia Adams em

n AVENTUREIRO DO MISSISSIPPI
Ora; EVA:B: S.'

Dr. ltéliD Freilas IICdLER
Médico da' Matemi, M ., D 1- C A

.

dade Carnú;la Dulí:a CU�ii;AóffA�F;f':;O/'-A"
nOF.NÇAS nE'6E�' I\ttbde diárlamente:
PAtt'tb8 _-;cIR.i.. :á'ca-tj\' Das l'i,OO''âs 18.00·norml

Daniel Gelin - Michelie Morgan em: John Sutton - Celeneh Costa - em
apresenta aos domingos às tznoras o novo progràmn cri/NicAI GERAI, .JonsUltór� .. Rua Ce},

OS COVARDES TAMBE'M AMAM TUMULTO DE PAIXÕES R-ADIO REVISTA DOMINICAL, numa produção de Ondas curtas _ Pedro DemOro., 1553
Censura até 18 anos Eastm!l-nColo� Mário rernanaes Dias e apresentação de Borges Filho Eletro-couuul4t;40 EStreito

(ine São José - Hoje ás 2 e 71/2 hs. la e Última Seman' ..,__ - �� _

Censura: filé l4 anos

Ci:l1e ROXY
ás rnis.

(ES'fRP·L'l'O)
as 8 hs.

FenE.: �295'"

Richard Wírlmark - Tina Loulge _ 'em
ARMADILHA S'ANGRENTÃ

Tecnicolor

TecnicolDr Censura: até 18 anos'

FONE: 8435

Cine RAJA (S. Joséí
{til'R hs.

l

/__

GINÁCIO: - OENTIFICO' OUCLASSICO:

Curso Ginasial e !Colegial pelo Art. 9l
Próximos 'exames Chi inãiO' de 10(12, Seja, você �alY\béln'

.

U111 ruturo 'formando, preparando-se 110 INSTIT'UTQ
D, PEDRO II. Início dê 'nova, turma no próximo dia

5 de outubro,
_..:. Informações à

_ rua Nerêu Ramos, 39 _ das tR,OO
às l!).no horas, disrtamentc.

I - � - - ..
' '- - � - - �. � - - ,

I n-UNLO-p j
I Os pnc�:s DUNLOP orereeem qunltdade e resl!1tlÍnma, 'I
t rtAI"rt'fA nAS BWtGLETAS - R\!a õons. Matrt&, 154' ,
1 - - - - - - -_ - - - - - ,

1---------- '---I
I DUNLOP, o pneu que vale por 2, .

, . ,I
I RAINHA DAS BICICLETAS _ RUI: Cons. Matr,a, 1.54-, J
1 - - -' _: -

•

...: -' - - _.
:- -.

-

_

- 1

RADIO- ANITA GARIBALDI

IfR. L A U R'8 ' DiA U'R A
Cllnica . Geral

.

I' - "';'-MI!fDtC'O' - - -

I Espée1au�!a em nloléstia de Senhotàa e vtas-urr:
, I; nA:IM. Cura radl:mI das'J:h1'.eccções agftdas e erô-

I' nicas, do tpaf'i!lhc,;.·�ito-ur1tládo em: ambas os
I sexos. Doonça� do -apai"êlhô mgi!stfyo e do slSte
l�manert'080.:' ,

I ��::.��-��:l::l��R��t:��:!':a:��� '"
I LO and9:�, (esq .. da Rua 1000 Pinto) • FOJ;lé: 3248 I
I Residência: nua Lacerda óoutínac, n,o 13: (Cl\(\- J
I cara do Espanha) - sone.. 3248, 1
1---·-------- ,

DR" GUERRfIRO'>DA. fONSE
OLHOS _ OUV rDOS - NARIZ _ GARGANTA

C�ll�;ultól'iO _ Rua João P�nto, 35 -:- Fone, 3560
"Residênci.c - lfeHp� SCbl!Úcit,' 99 -___: 'Fone 3560
Consuttasc-, eas 10 às tz.e 'd_as'H àsJg horas

Receita de 6C�1�Ô3 con't.�q�ipo Bansk - Lo�de.
Exame .de ouvidos - ,nanz ,e 'garganta' com.
EQUIPO ;A�,NOL.,(úni'Co_ na :C�Ili�l) ,

'rrotamento das SinJ)sites� .pelo Ultrasut1l;
Operação deAmigdsâas cor-processo-mocerno.

CUNlCA . SAIITA (ATUIHÂ'
.

Ciínrcà 'Geral
J)oença� Nérvosils e-Menfais -

,

�itla -" CqIIlplezo_l - ".t8.t't'l�1: "'7 MaDJU·_
'Problemi.t1eo MeU.... e.ae:mal

'

. -

Tr.lUbêb� � 'KleWc.tjlOque' e,ob_t • �eai,.I. -

�=:: -;ç�0l81orantt.' - 8onow�.p'a •

DI...... dôo .........__
01 navr JOÃO DMIOJlIt&·
Da loa.T.6V_·�
DR, IVA" _MIl D. AIrnBADI

CONSU'LT..fI::,n_ II W'l8'bGra.·, '
,

'sndereço: A'9'eD1d&tM1l.uro RamOlJ_,
,

(Pr�a Etelvln.'�Luz) _ Fo��S'7-5!

'ADVOGADO

�sc;- e Res,:' Rua Saldauh:.
Mat1Dbo,' 2, --'apt.o�30�
(csquJna- João, Pmlo)

ResldênclM _ Rua"Sàn1óa
sãra1va. 4.70 - Jilsftftto.
lr'onei!: :..... 23'-2�.-",

Dr. Relio Peixote
Advogado

Re��nda - AI
Ad�lt() Konder. 2'1 -

POEitiaJ., 406 _ telefone
Esetl'tót1o - Rua
Scht:tldt, 37 - 1.0 .ndar
Sala -t.

Ã tarde, das 15,30 às 17
noras.
cousuttõ-toe Rua Nun

Mach!!do, 7 _ 10 andae,
Resídêncía i Rua. �

Roma, . '13 _ Tllip,f-f'.ne 27
Música e Romance

Rua:
Í!i4..

CO�IO E 60STOSO
O CHi: ZITO

Dr. W.. lmor Zomer

GÍ!rcia

!Iil .,...�����-�- !,,'�"iÍH,!<..t-,·--:�;_·"'.,··,....;;.,------:-.-�

f, roeiriMeja"';
�

r
DE SitAS COMPRAS! ... E' COtICOAt. � .,

IOI'BOIEM dlINffIJfRlEMBRO

II SEU TALÃOVALE 1 MILHÃO
_ _�\�Àl-il

'.1 .'" d,',,� ,I' .") I, """i�',,';:, ,I.". 1..(1.(:/ )1-{)",," .Ii ("'�"W r )'�·I,." - (I "P!"Tr'Õ\ ,ln "",1 �(',

EXIJA A
NOTA FISCAl

'.' II! lir
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os bert
Nilton (7), 1.úlz (22), HeI... Luiz Alcenor, Luiz, José, píndola.
son, Daylton, Horst (2), Jorge. Equipes - BRUSQUE:
Harro, Egon, Cláudio. LAGES: Wilson, OdeI, Mário, Danilo (23), Vini-

la Tempo - 25 x 18 Antôni9. EliaS, Roberto, crua, Niebert (5). Wilson
Final - 63 x 4Q. Saul, João, OrtvaJdo, zatrí, (5), Atilio, Luiz Carlos

FUTEBOL. DE SALAO: Plinto. S4dY. O1'ly. (9), Ralf (2), Valmir, cire,

!e:Ó:o
- Tubarão 2 x La.. �o��E�:S��ETIÇAO. w��: _ Morais (22),

Local - F.A.C. 'JÓgO _ Brusque 44 x La- Alvaro (15), Orli, Muniz
Arbitro _ Hamilton Ber- jes 62 (3), 'Ouy, Ivan, Appel (8).

reta Local - F.A.C. Plínio Saul, Perâcio (4),
Auxiliares _ Carlos Ful- Arbitras - Mário! Abreu Mauro üm.

19raff - Milton Lemos do c Érico straetz Júnior. FUTEBOL DE SALAO
Prado Mesários - Lú�10 da. Jõga - Joinvllle 1 x La..
EQUIPES _ TUBARAO: Costa Earacuhy e Sa'Ul· Es- íes 2

o ESTIDO
.

ESPORTIVO
Fatos e comentários

Carlinhos
Genival Rabelo

Jáníc lhe chamava Car
Ilnhos. PodIa ser um gesto
de amizade, valendo como

um reconhecimento públi
co pelo trabalho feito jun
to à UDN em favor dêle,
aánto, quando candidato.
Mas também podia ser uma

intencional demonstração
pública. de superioridade,
uma maücíosa maneira de
dizer que não' se metesse

onde não era chamado. Es

sa hipôiesé· é a mais pro
vável, -pots Jânio nunca se

mostrou grato a ninguém,
nem fêz nada que não fos

se objetivo politico. O fato

é que, apesar do tratamen
menta carinhoso, os dois,
em verdade, não se enten

diam, e, talvez Porque lhe

desagradassse o diminuti

vo, Lacerda acabou abrindo
fogo vigoroso contra a. po
litica exterior de Jãnio.
Multa. gente pergutava:

- 'Que l?retende Lacerda?
Por Que se opõe a uma po
lítica que a maloria aplau
de c que da uma nova pro
jeção internacional ao Bra
sil?

Uns diziam que êle bus

cava projetar-se na opiniãb
publica na,cio,?-al, visando

a:��t"a'1l\\iIa"ibP.. "11e&ldê"'.ci�,.l\lI, R:.P(w!l � r'hIi 1*
Outros achavam. que' êle
prQtendia distrair a opini
ão pública carioca dos erros

oe sua· administração. Ini
migos gratuitos afirmavam

que éle queria sômente fa

zer onda.

Jànlo, porem, não lhe da
va troco, e, sempre se re

f�ria a êle, chamava-lhe
Carlinhos Fol assim até que
Lacerda chegou à veemên
ela de uma denúncia públi
ca, Que teve consequências
mais graves do que êle pró
prio podia esperar. Ao gol
pe anunciado sobreveio· a

"renuncia", que foi uma

modalidade diferente dêsse
mesmo golpe. (Veja "O Jo

gad_or", PN, 16-91961). Fez
.se o vazio Diabólico e cal ..

�ul1sta, Jânio estarreceu

não apenas o denunciante,
mas tôda a nação. Esperan
ça de dias melhores para o

.futuro, sobretudo em face

dos êxitos da política ex-
-\

terna, com aquêle gesto 'êle
arraso'.l Lacerda perante a

opinião publica. E não foi
outra sua intenção ao de

clarar: "Se o fracasso não

teve a coragem da renún

ela, que o êxito a tenha."
Mas Lacerda, embora

pressentido a formação de

um movimento espontâneo
de opinião pública contrã.

ria, pois que contribuiria

l)ara o desmoronamento de
um idolo, procurou domi

;'1ar a situação. Na verda
de _ {> preciso que se di

ga _ êlc havia prestado
um serviço. De .fato, tra
mava-se um golpe, pois, do

contrário, nem a resposta
<lo Sr. Pedroso d'Horta te

da sido tão evaziva, nem a

"renúncia" teria aconteci-

nunctante, como deverá a

purar: rigoroso inquérito
parlamentar. Lacerda, po
rém, procurando dominar a

sítuação, pedeu-se, Iamen
tàvelmente. E isso desde o

primeiro momento.

Reuniu o secretariado e

lançou um manifesto, que

pecava pela. empãüe. Diri
gindo-se â. nação - e não
80 seu Estado -, lamentou
o gesto de .rêmo e prome
teu ordem para o país. Não
tomou conhecimento de

que a capital do país se

havia transferido para Bra
�;ílla. Não levou em conta

qlle o Congresso, em pre
sença dos ministros mllita
les - e com a devida pu
biicidade -, já havia em

pc-ssado na Presidência da

�epública o Sr, Ranieri
MazzUi. Suas palavras,
roais incisivas que as de

'Maziil1, sabiam lao "'fico"
(;€' Pedro I.

A crise, porém, se avolu
mou. A onda, que Lacerda
pretendeu galgar, tornou
se maremoto. Os congres
t'istas, na quase totalidade
reunidos em BrasiJia, não

levant2;ram; por. u:n\: ,mo ....

mento; a hipótese dê reC(!n
tl��r .�(j P9,�e.t, �liSIi 1..i:U�O
Qukdtos� C6fu' iSgô, .anul�-
ranl a cartada d o jogador
contumaz. -E fizeram pé
firme pera posse do Br. Jo
ão Goulart. Brlzola pegou
em anuas, com o mesmo

objetIvo, no que foi acom

panhado pelo comandante
do m Exército. O povo se

uniu em romo de uma de
cisão única: respeito à
Constituição, com a pOsse
do Sr. João Goulart. E os

acontecimentos evoluíram
numa velocidade estontean
te. Jânio ficou para trás,
irremediàvelmente . supera
do. crise passou a girar em

rorno da vontade do povo,
que desejava a posse do

Sr. João Qoulart, e da dos
mI.riistros militares, que
não a desejavam.

Em melo a tudo ísso. La.

cerdà, sentindo Que a opi
nião pública lhe voltava as

costas e que, ràpldamente,
()stava ficando tão superado
quanto JAnlo, desorientou
l'ie. Foi assim que assistimos
no Rio, a um espe�culo de

primente. Vimos Lacerda
mandar quebrar estação de

:ádio, fechar jornal, pren
der jornalistas. ll:le ( que
fôra autor da entrevista
com que José Américo in

fluiu, em 1945, para a que
da da ditadura vargas! E

le, que pela palavra anis
canda a própria vida, ven
lama"! ll:le, que e membro
de uma entidade interna�

cera, em 1954, o "mar de
danaI cujo oOjetivo é apre
servação da liberdade de
�mprensa! Pois bem: êsse
l"nesmo homem, que tantas
vêzes empolgou inul.tidões,

tuição, desmandou-se nu

ma censura feroz à ímpren
ra c-c e o que é cruel- a

muitos dos jornais onde
ête próprio havia trabalha
do!

Vimo-lo dando ordens,
durante três dias, mas sem

saber que direção tomar.
Tanto asslm que tergiver
sava quanto ao direito, as

segurado pela Constituição,
da posse de Jango. E em

plena vigência da censura,
exercida no Rio a seu man

do, houve um dia - 30 de

agôsto -, em que êle de
cidiu falar no rádio e na

televisão. Mas já então, os

ministros militares, receo

sos de perder o contrôle do
I Exército, como acontece

ra com o III, se havIam des
locado para o Rio, e, para
evitar que Lacerda aumen

tasse a confusão, decidiram
impedi-lo de falar. Em re

presália e temoroso de li
tar !.!luito tempo sem aces

so ao púbUco, Lacerda mau

dou suspender a censura e

xercida a seu mando. Já no

(t:a 31 de agõsto, voltaram
os jornais cariocas a cir
cular livremente numa pro
va de que a censura fôra
de decisão estadual.

,. if certo que êle fará um

cstôrço para reconquistar
a opinião pública. Talvez
com a declaração de que
'.'do poder, a que subi pela
vontade do povo, ninguém
me tira", seja no primeiro
passo nesse sentido. Mas de
tal forma êle se desmoro
HOU diante dessa opinião
pública, até mesmo diante
daqueles que, como eu, o

aplaudiram em 1954 e o e

legeiram em 1960, que será
muito penoso o caminho a

vencer. Inclusive o que êle
mais combatia no govêrno
C!O Sr. Jánio Quadros - a

política exterior _, foi a

melhor herança deixada ao

Brasil. E sôbre isso quase

que unanimidade de pon
t-os-de-vista.

Lacerda, porém, ao con

trário de J&nl0, poderá vaI
tar a ter oportunidade no

Brasil. Não no govêrno, on
de êle não se sente à von

tade, mas na oposição. La
cerda nasceu com alma de
cruzado. Vencida a ba.ta

lha, sofre um esvaziamen

to total. Sem ter o diminu
tivo Carlinhos. É como o

espanhOl da anedota: vi
ceralmente da opOSição

Gabinete estuda

rá salário mínimo
BRASILIA, 3 fV. A.) - A

reunião do ConseJho de
Ministros da próxima quin
ta feira será iniciada às
dez horas. Dois dos assun-

tos em pauta são: novos

níveis do salário mínimo e

Local _ F.A.C.
Arbitro - Adlb Nassar
AuXiliares - Airton Vi-

eira _ Érico Rosa Filho.

Mesário - Zilton Saibro

Equipes _ JOINVILLE:

Ferna'ndo, Altamiro, wai-

s
Neusa, Raquel.
PALHOÇA: Marlene, EH

sabeth, Lídia, Evanllda, Ri
ta, Zenilda, Rita seu, Ma
tia, Ida, Juanita, Estela,
Eliana.

Parciais de 15 x 11 -

mõr, Josias, Artur, Antônio, 15 x 13.

Nelson, Odel, Antônio, VOLEIBOL MASCULINO

Elias, Roberto, Saul,João Jôgo - Florianópolis 2 x

Orlvaldo, Zairi, Plimio, se- Tubarão O.

dy, Orly Local _ F.A.C.
VOLEIBOL FEMININO Arbitras - Justino Mar-

Jôgo - Florianópolis 2 x ttns - Nildo seu

Palhoça O Mesário - Ciro Cordeiro.

Local - F.A.C. Equipes - FLORIANó-
Arbitras _ Ivo Ribeiro. POLIS: Belflr Jau, João

Aimori Laus
Mesário ....... Ciro Cordeiro

Equipes _ FLORIANÓ
POLIS: Alva, Aurea, Rose,
Lisete, Maria, José, Ivete,
Maria Silva, Moema, iria,

José, Nazareno, Henrique,
João Carlos, Manoel, Elmo,
Ademir Lino, Laus.
TUBARAO: Luiz Paulo,

Mauri, Vicente, Luiz Mar

tinho, Luiz Francisco, Jor-

a
ge, Rut.ney.
Parciais de 15 x 8

15 x 10.

VOLEIBOL MASCULINO

Jôgo _ Joinvilie 1 x Pa

lhoça 2

Local I
_ Faculdade de

Direito.
Arbitras - Astroglldo

Silva
Mesário - Nivaldo Ma

chado Filho.

Equipes - JOINVILLE:

lIoPP, Edison, Fernando,
Angelo, Alvaro, Leonis,
Adotar Antônio, Rodolfo,
Célio.

PAL..�OÇA: Hélio, Gil

berto, Pedro Paulo, V-aljci,
Alceu, Arlindo, Remo, An

tónio, ceser Luiz, João.
Parciais de 15 x 9 - 11 x

15-12x15.

S�nta Catarina e o problema
de energi� êtrelica

Energia e vida, é realiza- imo Largura; e para a Di- a rutura Usina de Santa

céo. Na razão direta da po- retorta Técnica, num ates- Cruz, que transfomarão em

têncta instalada em deter- tado do alto espirita que energia o potencial do Rio

minada região, encontra- norteia a ação do otual Go- Santa Cruz, possibilitando
rr os o progresso ou a esta- vemo, designado foi o en- a dístrjbuíçàn para a rica

gnação do seu desenvolvi- qenhetro eletricista Heinz região do Vale do Rio do

tnento. Lippcl, técnico cuja atíví- Peixe. As obras civis serão

Jade já se vinha desenvor- atacadas paralelamente, e

O Estado de Santa Cata- vendo em Floríanópolls. mais uma sub-sidiária da
Restruturou-se os orgãos CELE'SC operará.

administrativos da CELESC As obras civis da. Usina
nna, com tôdas as carac

ttVisticas que marcam as

posaíbflldades de evolução, trabalhou-se, planejou-se,
mais do que nunca, vem em conjunto com a Comis

sentindo o impacto tremen são Estadual de EnergIa E

do que representa a falta Ietrica, aumentou-se o ca

de energia elétrica nos seus pital da CELESC, de 700

setõres de produção. Em milhões para 1 bilhão e

tôdas suas regiões gêo-ccc- Clfll milhões de cruzeiros -

nômlcas o brâdo de alar- o que representa o maior
me têm sido lançado pelas capital social no parque in

<.lasses produtoras e o de- 0.ustrial de Santa Catarina
saletadot exemplo das ri- _. E após seis mêses dc

(.as regiões do Vale de Ita- "·-abalhos preliminares, já
jai, do Vale do Rio do Pei- que a posse da atual dire

xe, do Oeste e Planalto ca- toria \'erificou:-se em mar

t.urinense, com a marcha a- co do corrente ano, os pri
celerada do seu progresso ;aeiros resultados começam

interrompida pela carência
-

a aparecer.
de energia eiétrica, fez
com que os poderes esta
duais dessem plena priori
nade à execução dos pla
nejamentos estabeiecidos

pelo Govêrno Celso Ramos.

É o Estado intervindo di

reta e ativamente no se

.toh da indústria de eneir

gia elétrica em Santa Ca

turina, trazendo o seu tu
y.ilio indispensável para o

f:rescimento d� .kJ{ iP.l?t,al�:
dos·.no ,Estado� '1' !; I

Requerendo vultuosos in

vestimentos, cujas cifras e

recompensas diretas esca

yam do mercado do capital
!;lrivado, a Industria ener

gética, por fôrça ainda de

circunstáncias outras, si

tuou-se no campo estatal;
c'olocando o Estado diante
do dilema: ou investe, e o

faz de maneira decisiva; ou

coloca todo o desenvolvi
llIento da região por êle

controlada, em sItuação de

perêne paralisia.
Foi o que entendeu o

Govêrno Celso Ramos_ E

dêsse entendimento surgiu
o. indispensavel planifica
ção. Definiram-se, inicial

mente, as situações que a

presentavam caráter .de
emergéncia; e estabelece

. m-se as obras cujas exe

cuç� demandariam, por
,�xigências técnicas prazos
Il ais longos.
A Centrais Elétricas de

Santa. Catarina S/A -

CELESC, órgão que repre
senta o Estado no setor da

indústria de energia elétri
ca em Santa Catarina, te
ve sua administração en

tregue ao que de melhor se

poderia desejar. O apêlo
:ançado pelo Governador
Celso Ramos, na hora da
arrancada decisiva para o

Ilrguimento do mercado de

energia elétrica do Estado,
foi atendido pelo dr. Júlio
Horst zadrosny, industrial
do Vale do Itajai, que, para
a preSidência da CELESC
vcio trazer, a par do entu
siasmo pela obra que se lni

da, roda. sua vasta experi
ência e cabedal técnico em

assuntos econômico-finan

ceiros-administrativos. Pa
ra a Dirctoria .pom�r.clal,

Assim, e que, visando u

ma solução para o proble
ma do Vale do Itajaí, jã.
foi adquirida o equipamen
to da sub-estação abaixa

dora a ser instalada em I

lhota, com capacidade de

7.5000 kVa; contratado
.

o

levantamento topográficó
"t'ara alinha de transmissão
:lmha-tronco) Ilhota-Rio
do Sul. Iniciaram-se as 0-

l1ras dp lpst!Vayão ,de ,; 401
grupo dissel de emergên ..

('ia, de construção da linha
ue transmissão Itajai-Cam
J"lriu, de reforma da rêde

c.c distribuição e de insta

;ação da iluminação públi
ca na orla da Praia de Cam

boriú; possibilitando a que

já na próxIma estação de

vl'ranelo o catarinense nao

mais precise se sujeitar à

pscuridão que afugentava
loS turistas e envergonhava
o::; filhos da terra.

Na região do planalto
catarinense, zôna de con

cessão, em grande parte, da
EMPRESUL, com séde em

Joinville,' as atividades ini ....

ciarfLm, també, pela refor

ma de base. A presença do

sr. Wittich Freitag na Pre

sidência, outro industrial

(ç renome que se prontifi
CDU a partiCipar dos esfor

ços do Govêrno Celso Ra

mos, representa a certeza

dt; que a energia elétrica

naquela região terá o seu

desen'lolvimf!nto normal.

Na região do Vale do Rio

do Peixe, onde a CELESC

já é a maior acionista da

Fôrça e Luz Videir.a S/A.,
do fim dêste ano para o

princípiO do vindouro, no

vos investimentos serão e

fetuados, visando o aumen

to do potencial hidroU'ft'
co instalado.

Constituiu-se, ainda, a

Cia. Oeste Catarinense de

Eletricidade S/A" séde em

Concórdia, com a participa
ção majoritâria da CELESC

e a colaboração decidida
do povo daquela terra, para
a exploração do potencial
hidroeletrico do "Salto Es

perinha", COm obras já
em fase Inicial; abrindo

novas perspectivas para tõ

da a rlca..-reglão de Concór
dia c adjacências.

de Garcia, contribuição da

União, terão agora o com

plemento da parte eletrr

-mecâmce: antiga aspira
ção dos catarinenses. A U

erna de Garcia deixa de ser

um mito para se tornar u

ma esplêndida realidade. A
concorrência para a aquisl
ção dos equipamentos já
se reaIlzou e a assinatura
do respectivo contrato de
íornecimento será a sequên
da naturaL

Florianópolis terá tam
hém o seu benefício imedia
to. Jã. no verão que se apro
xima, a iluminação- publica
do centro da Capital ofe
recera um espetáculo des

lumbrante, com a reforma

que se verificará no Jardim

da Praça XV de Novembro.
A distribuição de energia,
ontrotanto, será melhorada

pela redistribuição de dis

buição e, não tenhamos a

mínima duvida, o trabalho

interrupto de sua nova ad

ministração, presente o en

tus;ia�hl�, màço,pq,sr,..j,���::e���s �;ut�i��, ap�s��:
Curitibanos c Lajes terão

t;eus problemas atendidos
dentro dos próximos dias e

a transformação do plane
jamento geral em execução
de obras continuará.
O que já se fez ate aqui,

em apenas seis méses de a

tivldade, consagra qualquer
administração. Está de pa
rabens o Governador Celso

Uamos, pela escôlha de
seus auxiliares diretos e pe
lo apôio incondicional que
vém prestando ao setor que

tudo lOignifica para o Es
"t·ado.

Jânio escreverá
sôbre A. L.

RIO, 3 (v. A.) _ Sabe-se

que o ex-presidente Jãnlo

Quadros embarcará no pró
:dmo dia 6 para a Aust·rá

lia, aceitando, assim o con

vite que lhe foi formulado.

Sabe-se, igualmente, que
o sr. Jánio Quadros já tem

planejado os primeiros ca

l�ítu!os do livro que escre�

verá sôbre os problemas
mais importantes que afe

tam a América Latina, pelo
qual receberá dez milhões

ele cruzeiros, de uma edi

tÔl'a Londrina.
Estas notícias {oram co

ibidas pela reportagem ho

je, durante o embarque do

sr. Quintanilha Ribeiro,
ex-chefe da Casa Civil da

Presidência da RepÚblica,
q'ue com a famiUa, seguiu
ao encontro do ex-presiden
1e. "Nem sim, nem não -

disse o sr. Quintanilha Ri

heiro, ao ser perguntada
:-oebre::, possibilidadc da

l:�.lldidatura Janio Quadros

c
Rodrigues Júnior.

Auxiliares - Nilton Ber

reta - Rui Neves oonçar
ves

Mesáfio - Carlos Ful

lgraf e Nivaldo Machado
I"tlho.

Equiues - FLORIANb�
POLIS: Marcos, Márcio,
Paulo, Eduardo, Manoel,
Ciro, Alexandre, Cláudio,
»mo, Luiz, Alves, Luiz da

Graça, José.
CRlCIUMA: w n l rn ôr,

.....cécto. Wanir, Cival, mctr,
Ilda!r, Nerí, Célio.
XADREZ

Silvio Soncini (Florianó
polis) 1/2 x Sílvio Dobro
wslski (Joaçaba) 1/2
Teseu Muniz

.

(Ftonanô
polis) x Alexandre QueÍroz
(Joaçaba)
Laerte Lisbôa (F'Iorianó

polis) 1 x Flávio de Oant
,Joaçaba) O

Jõgo - Blumenau 3 x

Brusque O

Demétrio Sthacu (Blu
menau) 1 x Luiz Carlos
tBrusque) O

A I f r e d o xmdennenn
ünumenauj 1 x Mário
'rormena (Brusqua O
Heínrjque wfvkern (Blu

meneui I x Euclides VIs
conde (Brusque) O

BASQUETEBOL
Jôgo - Florianópolis 83

x Pôrto União 60

Local - F.A.C.

Equipes - JOINVILLE:
Ivo (29), Ney, Duma, Ar

lindo, Osman (18), Roque,
Rodolfo (3), Waldemiro,
Belmiro, Angelo, adorar
(13).
BLUMENAU: Jacy, Guen

.ther, Karl (2), Heino (71,
Arbitras - Franco con

te - Paulo dos Anjos.
Mesários - Luiz Mário

Machado - Milton Prado
- Mário Abreu

Equipes - FLORIANó_
:?OLIS: Orlando (12), Ma
noet (4), Donald, (6), Iara
cy (12), Pedro (17), Dobs
(26), Claudio, Carlos (2),
Bruno, André (1), Macha
do (3), Raimundo.
PORTO UNIAO: Hilário

(6), Renato (14), Rui (9),
acécto (2), Héilo, Rubens
(25), Willians (2), Izael
(2), Orestes, Pedro, Antõ
nío, Clementina.
te tempo: 47 x 29
FINAL: 83 x 60.

FUTEBO� DE SALAO

Jõgo - Florianópolis 4 x

Criciuma 1
Local - F.A.C.
Arbitro - João Batista

Uma equipe de cientistas
(ia Universidade de Recife,
Que realiza pesquisas no

solo da Capital pernambu
cana em busca de grupos
dermatófilos, conseguiu iso

lar o agente transmissor
da blastomicose, a qual é

responsável pelas "tinhas"
do couro cabeludo e pela
pele blabra. A equipe foi
'Iirigida pelo cientista in
diano S. K. Shome, que a

t·ualmente cumpre um es

tágio no Instituto de Mico
logla da Universldadf! de
Recife.

VALOR

O valor da descoberta se

prende ao fato de grande
numero de cientistas esta
rE'm buscando os "habitats"

daq�e��9. mi��o-�rgan�smRs
h�im�I-1Jo. �mpjJ.! J.j1;dQen!f<tl
provocada pelos mesmos é
denoíninada "blastomicose

sul-americana," embora se

tenha encontrado seus a

gentes fora do nordeste, a

lienas na Costa Rica. O

problema, no entanto, se

gundo os entendidos, é que
o.� especialistas não conse

guiram explicar a chama
da "cadeia epidemiológIca"
do mal. A primeira idéia

de que os transmissores da
enfcrmidade residem no

sete, foi do professor La-

caz, da Faculdade de Me

dicina da Umversidade de
São Paulo:

ACAS .....

Dizendo que o "acaso tem
i'eneflciado a humanidade
no terreno científico", o

profescor Chaves Batista
(�O IMUR, frisou que o en

{'ontro dos "Paracocidoides
Drasiliensis" rOi de fato�
casual. O estudo desta do

ença st>rá feito em tôdas as

I,uas fases. As maiores viti
'·,las da blastomicose são os

kabalhadores rurais, que
geralmente trabalham des
;:q_lços .

COMUNICAÇAO

A descoberta serâ comu

nicada às entidades cien
l.i.'lcas nacionais e estr'l,ll
tniras, com esclarecimentos
s,:,bre o períOdo que a pro
cedeu e as primeiras con

clusões obtidas. Os cien�is
téo.S da IMUR estão enco

rajado,;; à prosseguirem em

l'(;US tn.balhos, pois nos ul
t.imos meses, além da 10-

e,llizaçâo do transmissor da
blastomicose, conseguiram "

descobrir nova doença dos
pulmões: a adiaspiromico-

fiRMADO IMPORTANTE CONVENIO
o Governador Celso

Ramos vem
.

de as'sinar
ato aprovando Têrmo dé
cbnvên'io entre o Govérno
e o Soéiedode de Assistên
do aos Lázaros e Defesa
contra a Lepra em Santa
Catarina.

-

Por êste convênio fica,
a referida entidade, obri
gada a ministrar potenta
mente, no Grupo Escolar
��ossa Senhora da Concei.
çõo do Educandério San
ta Catarina, a edu�ação
elementar a crianças de
7 o 14 anos, nõo só poro
os internos do Educandá
rio, como também' paro
outras crianças externas

daquela zona benefician
do assim um elevado nú
mero até atingir o máxi
mo e suficiente para as

acomodações em 2 perío- ,- "'- _

dos paro 3 classes em ca

da período. Também a

SOCiedade compromenteu·
se a ceder o prédio de sua

propriedade e instalações
patentomente e, bem co

mo o material ali existen
te para a ministração das
Gulas. '

Cientista indiano lso- f.

Ia agente da Blasto
micose

$istên�ia aos Lázaros, for
necera uma Diretoria,
uma servente e tantos
pJOfessôras quantas fo
,tm lotadas no forma da
Legislação' do ensino sem

qualquer ônus poro e�ti�
dade.

Deverá também' o Esta
cio fornecer, o mobiliárip
complementar necessário,
material didático ainda
a seu c -'rgo a .::onservoc.c:6.
dos prédios, patias de

�

re

cleios e mais dependêll
(.ias poro o bom funcio
namento educativo e hl-

Estado

i PNEU e Camaras dE!
! Qualidade, só LlU� � J
! Rainha das �iciclet...?S I

.
__""

i Ru�: COll;!elhell"o 1\ ·l.e' �")

.l N.o 151.
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Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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�sina HeneficiamDto�e Leite
[ôital oe concorrência rú�lica .'

De ordem do sr. Diretor cimento à Capital, com a Catarina.
'Térnlco da usina. de Bene- quantidade de leite neces- rnoreaeão: Propo,"t� pa-
firilllnelÜO ele�eJte c ele sárto.

ra. Contratação de Serviços
acõrdO com a lei 1.430, �e 2. O proponente vencedor de AbasLeci,mf'ntú dJ� Ll'itp

27 elc'janeiro de H156, artt- da presente concorrência :l Capital.
�() 7.°, letra G, e artigo se suleítarâ no seguinte: nemetente: Nome da

ron, IU'm rrr. lc�ra B, (' à a) Ser Itscalizarto pelo firnw, proponente (' rcsper-
vi;;L:1 da resctucãc 11. 2/61, Departamento de gaúdc ttvo cnãerêco.
cto Cónilelho Superior da Pública, no Que diz respet- 2. O envelope n. 1 devera
Aut!1J'quia o npó ... reexame to as condições de higiene
por este, torno pútntco que e qualidade de Iene.
se f;Jrú, rnalízar no dia 20 l)) Ser fiscalizado pelos,
cJ(' O1Ij,Ul1ro de 1D6�. às dea, orgão ... que compõem a Au

noras. no E�rrltól'io rtestn Iarquln Usina de nenertcta
.'\uLfll·qul:1, ii rua Esteves menta de Leite, rclnttva
juníor s/n, concorrêneta ménte ao cumprimento (lo

llúllLir;1, nas eonctcões fl.- contrate.
nntxo espectrtcades. rJ A respeitar rtgorosn-
; _ Ohjeto na concorrõncrn mente os preço,'; fixados

1. A conoorrêucia se des- pelos órgãos controladores
una n contratacão elo!" cie preGós íCOAP), tanto

porto, bencrioramouto f' para o produto!' como ]X\-I
dl,�t,l'ibui<;iío de leite à '(;:1- r-a o consumidor.

pH.:�1, pelo período de um ru A assumir QS encargos
ocíeto deste edital, no

2, 0,<; Interessados pode- prazo máximo de J5 (quin-
!'iio comparecer ao Escri- ?el dias após o jutcamcnto
rórto da Autarquia UBL, à das propostns.
rua Esteves Junior S/li" 3. A Autarquia UBL.
<"ial> 8 às 12 horas, de se- concederá, no Proponente
eunda às sextas-feiras, " vencedor 9. plena utilizacão

fim obterem melhores in- das máquinas e seus equi ..

rormocõea c tomarem co- I oamentos préptína pn ra
une-tmeuto ou oóntn elo ucnenctnroento e indu ... -

contrato que dovcré �el' como QS imóv('is onde ('!.

:',ssina.do pelo v('n('('dor cl;J. 1l·iali7:1.�ão do JC'iLC, hem

I'on(:orrência. pstno locali?,adas. in(']usiv('
'11 _ C:ondi�õcs gerais da \'C'iculO cJotn(lo' dr klnnl1C

(;on(�OI'rência i�ot,(\nnipo
1. O propollcnLe deverá 4: Pelo uso das maquinâ-

:lpresentar as seguintes rias e equipamentos c fios

(�()nfliçõe,� mínimas: :móveis, o p!'oponente pa-
tU Tf'r tradição na ill� p..al'i uma {.rn:a. ele dcpJ'e�

dúsLria latieil1i.�!a, isto c. ('iação, qlle d/'veri /'onst:11"
rsl:1belccido, ]lf'lo (;;1. pmposta.

ti!l('llOS 11ft (lois finos, eOlll

]){'11t>fki[l1ll(-nl0 ele lpitc

Ilara consumo ou com in

C'llslriali)\ação ele derIvados
- de leite.

i)) Ter capacidade para

pôr':l elisposi(!:lo dos COI1-

:wlpl.elorcs da CapiLal.
través de Postos rle Vencl:l
r a dml1irilio, no mínimo
sete mil '7.0(10) lit.ros 'ele

l1I - A)J1"esen�ar:áo d:l�

propostas ,
As firmas concorrentes

deverão enviar sllas pro
pO.�tas em um c.nvelope
serviços de 3,clqi!iicão, tl'an.�

y,l'ancle, devi dumente 111.
(,l·ado. ('..onl.f')ulo elols outro�

menores. também bcrados,
l'\Jhrit':tclos r numpl':l(to� _

leIte 'diários, nas (,nJ1{liçõ�s li. 1 (' n. 2.
..._" n1f;IPll'r ('�j!';idii.s· pm--,-.No f'm-'f'lop� !;minoe in
luúd'" pú!)Ji,':1, ilenefici:tclo clÍl'.'lI'f, rlaramf'nle o .�p_

engarl'3fado e tampado guinl.e:
CMl feeho inviolável, ·a.<;se- Dc.�tinatário: Usina. de

�l1l'alldo, ninc!n., (;Ql1CliCõPs Bí'nef)('iarncnto ele Lo!!/'
(I{' :ücnd('j" no mrnor tem. _ Rua E!itevf'.� JnniOl'. s/n
]la possíVf'l o pl,..no. aba;;Lf'- - F�ol'l:lnópoljs - Smüa

-conter o ... seguintes do-

curnentoa:
a) Quitaç.ão do,,, tmpos

tos federais, I"...tadllais e

muntefpals.
b) cerndão neeelrvn do

Impôsto de Renda.
c) Prova de o responsã

vol pela ürma estar quite
(oro o Serviço Eleitoral.
d) Prova de o responsü-

Vf'1 pela firma estar com o

Serviço Milit'il-r
- c) Pro�a!de rooneídaoe
moral e nnanceíra do Pro-

ponent.e, fornecidas por
nanco ou duas firmas com

provadamente Idôneas.
fi Registro'da Firma em

.runta Comercial.
3. O onvetope n. 2 deve

ra constar'a proposta pro
prinmente dita, escrita n

máquina. sem rasuras. se

Iada, datada. assinada c

rubricada as snas páginas
r'om Lodas as especificaçõo.'
(� esclarecimentos necessá
rios, exigidos pela con('o1'

:éncin l1Ública.
A propôs�a poderá e.�ti�

r;lulaJ' cláusllla adicional de.
l'enovaeão ele contrato, des·
e!e qu.-o tis condições de 1'1"_

lInv:1ção- se vincule, ao }-)h,
no de abnslRrimenlo do
IWilllf'il'o ano c imporle em

I Nlllção do� oncurgos II-I
/Ilunceiros da íJBI, para
exeeu�ão destes serviços.
IV � Abertmu e jugamen!o

1. As propostas devet'ão
ser entl'eglle.� na UUL. a

I lia Esteves Júnior' s/n.,
l:e.�ta Cu·pttal, n.té às 9 bCl
-ras elo dia 20 de outubro ao
(·oITenlc ano,' mediante re

ciho em Çllle �c mr}H.'-l(iDari
rl:lt:1 P. hora do rf'_cebimen
to. assinado pclo Assisten!.n
Administrativo.

2. As prol)ostas serão
examjnuda.�, no menor
prazo pos.�'ível, p('la Com(s_
i"fio dp.�ignada. peio·.F.Jxee-

ceutrsstmõ' Seu
nador do Estado, a qual
poderá 80llcitar o assesso

-emento que entender ecn

veníente.
Submet.ldas suas conclu

sões ao Chefe do Poder'

Executivo, nptovada ti.

ermeorrêncta e declarado o

vencedor caberá a U.B_J.,.
colocar todo o processo df'

eoncorrêncta a dispos1�fiQ
eos rntereeeedos, para eror

te de recurso no penao c

dpl, (0) !!tas.
"3. Será doclarndo vonee

rtor o preponente que 0-

rerecee:'
:;t) o menor preço pela

prestação dos serviços oh

feto desta. concorrêncta
b) As melhores condições

para a. reauaacão dOI!! ser

viços.

c) As memores vanta

g-ens para a UBL para I'C

novccão do contrato.
4. Em igualdade de con-

6ições sOrá dada prererên
ern a rtrmas estubetecrcos
no Estado.

5. P,.bertas as propostas,
e antecedendo o jutgarnen
lo ela concorl'i:tlcin; cada

um dos interessados tem o
-

direito de apor_ sua assina
t.ura -nw.. rôfbus das pro

postes dos dernnis COUCOT.

rentes.

6. Serão observadas to
das as condtcões estabele

cidas neste' Edil a.l e as de
mais exigências llrevista�
no decrefo-Iel n. n6�A, dc

23 de abrll dc 19311, bem

como as'/ c8tipuladas pelo
eonlrato a ser firmado.

7. A concorrência poderá
ser anulada, desde ,que te
nh:1. sido prcterida form:l

lidadll cxpl'cssamenlo exi

gida ]>('10 referido dC'crelo

·11'.i, e D omissão im!)OI·t<fl rm
pl'ejni20 nos coneorrentf's

('II ao Estado, Olt no caso

oc as propostas �'esel'!-; a
das não 'eol'respondel em ao

irlterêsse pú\llico.
-

Florianópolis, 21 (lt:! sr

tembl'O de 1!I61.
Moa,hlr Thomé de OlilJe1.i'(!

I • -g iM.POSSíVEL! !!

l' vendf'r mail'> If·nato (jll/' I
I a Ralnh • ." drs Blcielrtas. I
.
Rua: ConseUlf'iro Mtl.'fd I
N.Q 1!'i>!. I

"'""""0.hO li 11mOOd
LIma t,adICã� de bon;-g6sto .

.
. ."_,. .....

í -'-ClA. DE Cl<3ARRtJS �0IJZ'À CRWZ�

Concurso de Atendente e S,rvente
Coneurso de Atendenle e Servente (IAPB - 'IAPC -

IAPM - !APTC - IAPI - TAPFESP"). Ord�nado Cr$
15.000,00. Inscrições abertas áté 16/10/61. Provas em no

vembl·o. Cargo de Futuro. Preparo pratico e eficiente dos
candidatos. Revi.�ão de todo programa. Maiores informa

ções no loe:11. RI,I;J"Gf!l"ria, 260 - B:llnpário __ Estreito.
U_lO.

NORMAS PARA ORECÓlHIMfNTO
DO Ive -I

O Governador' Celso Ra- ( catninharlo ao órgão \ f1�
mos assinou ato nn Pasta. culizã"{;'"or no ato do P!l!.4a-
4:1 F$enda estabelecendo menta do lmpõsto. sf'ndo a

normas pura. o recolhi- sf'gunda lla!".a o arqn:vo do
mento do I,V.C, nas ven- Vf'ndedOl'.
da.s de- produtores e U:lO lO -tt"1bnto devido S"r:'i 1'('_
<'omcrciantcs a.,CQmerclan- ('olhido por vrrb;.;_ r.a data
tes, ela ext.ração (Ia GUia FIS-
Nas vendlls',e eonslgn:t->- ('RI e ames da S:ll..:ta áa

cões, levadas a efeito por MercadorIa do .nunicíph
l1rodutores OH, não co- produt.or.

merciantés a comet:!hntp,> m��l�:�ll��:S Cd��t'::;;
17-10 ;ã�e:�il��e[td�:� 2��:���� de exigir n. gUia F\s��J. ou

---l-É-P-S-'A-'- cidas n'o "Território ,!o E.�-
aceitnr

_

!{ mC!lTna. Sf'm a

PODE-SE TRATAR A EPJ' . ��1�'c�m���_.o�:_;�r:.n�:_!:,"��, ��;;:h��,:�;g:�,l�;��i!�;Acêrca da epilepsia, The Educ.ltional Division, Dep,' envia .r<a» l!-:r--..q.� �1i;Jt""� I'" .

•

����:�;:���:í��;::d�:::;�:��:��;��:f:��':�::p:;ê,mo �:�:f2a,;���a��7:':�::: �:�q��:����;;f'Sd� ��,;:
880 Bergen Ave., Jersey'City, N,J.lf.S,A. ���e:�hi����l:����:pr;� pa��q p;��;�as m���:�:;'Quciram e1IVi(w-lIIe gnltis, um exemplar do livrinho

;] NOrv/E
indicado !c��a���n�o �:�a����� ���;�: d�ra�:!�lO�o�I}Ja�C fORRO.y ��té seu destino. um'l ou- botar com os ól"�ãos la-

(favo1' escrever em letl"(� dc' fôrma)
AOS BIH:.N.cOURT

ENDERii:ÇO
tl'a, OU se'J'u. a terl!eira vja zemdáriog e'stad·<.lai�. na

·1'":,',', ... o_.,'-o" ••.•�O,'"O'O,,':_'•. ,'.1:.', C_lDADE_ ••

PAIS
ficará na Exatoria -d�'jll- fiscalização do Sistemâ ao-

_ .. -

_
-. _�

- ..•

_
_

'

1'lsdição (io vendedor (lU gulamentsdo pelo pl'es("ü':!

DEPARTAMENTO DE SAÚDE PÚBLICA ,:':�'::.:;.;..:n�_-;:,:,:_ �
PLANTÕES DE FARMACIA. ,

MÊ�",,��a 2!!!�,RO ! \Ia João Pinto : Consórcio JAC - (ruleíro do Sul:
...' .....m'cia sta. 'ANTONIO UQ, Felipe Schmidt III •;::'m'Cia Sto. ANTONIO Ru� F,lipe Sohm'dt _ VANTAGENS QUE SO' A NOSSA •
������:� ����:�:::�: ���: ����:�� • LINHA 'CONVAm LHE OFERECE: •
Farmácia NOTURNA Rtlfl Trajano �.' •.

22 - Domingo Farmácia. NOTURNA ..hu\ 'rra.jano
.1) _ Direto Florianópolis/S30.Pau10/Rlo; •

�ri = ;:I��O(tard('/ ;.:�;::�:: �i����� ��:�� �� �: ���::��� .2)
- phegada em São Paulo �s 10,15 hOJ'3S, 'fm ap:nas •

/30 _ Scgunda Fe1ra Fatmácin MODERNA Rua João Pinto
• 80 minutos de vôo; •

-------- f-------- Antônio, Noturna e Vitória. ,3)
� Chegada. às 12,00 horas n, Rio (Aeroporto santos.O plantão noturno será eCe �uado pelas fRrmá7ias S�.

, 'Dumr.nt, \:entrQ da Cidade), $ã almoçado e Jll'úntn_
\) plantão C]1úrno compreendi � entre 12 e 12,30 }1s. será ef �tuado pela farm .. Vit6r1a.

• 4) _ ����I�il��:�;O�e regressar no mcsm') dia, iI. tarde,'

: "ESTAS AS RAZÕES DF. SER A :
• PREFERIDA DO PUBLICO ,
• •
�-- ..._-----_.__ ...._.._-.,'
rOMMDOR - CHEFE DE ESCRITÓRIO

-I-- IlÁDIO GUARUJA'-
DE FLORIANÓPOLIS.

Ef:TEg PREFEREM' A
GUARUJA'

.- Cia. Johnson & Johnson do Brasil
• Colg<l.te Palmolive
• Cia.� Gessy Industrial
• Cia. Cervejaria Brahrr

'

• Cia. Industrial Farmac:.._",tica
• Destilaria fifedellin
• Essa Brasileira de Petróleo
• Ford Motor do Brasil
• Fábrica de" Bicicletas Monafk
• Fábrica de Tecidos Tatuap/.>"
• Gilette Safety Rasar" Co of Brasil
• General Motors do Brasil
• Instituto Medicamenta Fontoura
• fndústria de Pneumáticos Firestone
• Labol'Fltório Anakol
• Laboratórios Zambeletti
• Laboratório Phymatosan
• Laboratório Miles
• Leite de Colônia
• Lahoratório �;ilva Araujo Rou"Ssel
• Ma'í:tini
• Minâncora
• Maizena
• Perfumaria Lopes ,

• Serviços Aéreos Cruzeiro do Sul
• S. A. Moinho Santista
• Philips do Brasil
• Toàdy
• Tecidos e Artefatos Kalil Sêhbc
• Viação Aérea Rio Grandense lVarig),
• Vick Farmacêutica

ZY,J-7 - Ondn,> Mi'diflS - 1:!40 Kilociclos . 5 Kw

í':YT-4·j-Ondas Curtas - 597:i KilocicJos - 10 Kw

A·;-;7r·'" [J�;Ê/(,:.?/i; r;;��:C't";'3rNC:-��
�

�I-I" � '" f'� •• ' 1ft

t:�

VENDE·SE
Uma Bicicl �t.a Monnl'k

Um.:lMesn.
Um F�,>covão {](' Encerar

Um(( Máquinn lPr:t Lavnr

Roupa
Vêr e Tratar iJ. nua
Estêves Júnior, laR
NestJ. 11-1(1/61

I Evite as 111C(lvenienciss

I de última l;l01'S" leve seu

I triciclo pa:a. a reflJtma.

I d� natal, quant') antes
1 na

.

f Rainha cl&::_ b....1cleus

: _ Rua: Consell",eir}
I Mafra, 154,

1 - Domingo
7 - Sabado (tarde)
fi _ Domhlgo

14 - Sábado (tarde)
15 - DomIngo
21 _ Sábado (tarde)

1_ Domlnr;o
fi _ Do'mlngo

15 _ Domingo
22 _ Domingo

CASA DOS' ROLAMENTOS
DE

,JOAO VIEIRA JÚNIOR

PEÇAS E .I\CESSóRIC-S
-

RUA SANTOS SARAIVA 57

ESTREITO _ FLORIANÓPOLIS

ESTREITO
.F::t.rillácla INDIANA

Ji'armácla. CATARINENSE
l'nl'lnácla. .DO. CANTO
i"annncla. INDIANA

Jõ'o.nn:'tcla CATAHlNF.NSE

Noua 24 de Maio
r ua pegro Demoro
Rua Pedro J;)emoro
Rua 24 de Maio
j, na Pedro Demoro
1111<1 PNlro Demoro

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



•

J

-------- -----------

o ESTADO
a KAli lITIGO DiAJIO DE SUU tAlUDI

FLORIANóPOLIS (Quinta-Feira). 5 de Outubro de 1961

RIO NEGRINHO E SAO BENTO DO SUL'
TEMPESTADES CAUSAM PREJUISOS

\ INCALCULAVEIS

Esteve nesta cidade,
uma Comissão de peeeôas
resídemes no distrito de

Ratonl:!s, tratando da ela

b�ção do programa de
festejos de Nossa Senhora

dos Remédios, a realizar
se nos dias 21 e 22 do cor

rente mês. Entre os patro
nos das festividades des
tacamos o senhor Yoldorl
Alves, Oficial de Gabinete
da Secretaria da geguran
ca Pública, Que vem man

tendo contares com os

promotorel:! dos festejos, a

fim de qUe Os mesmos al

cancem o mais completo
êxito.

Audiências
SSP

A fim de tratar de importantes assunlo.>-:----------
ligados à administração do Estado, segue ho- I Comissão de
je para o Rio de Janeiro, o Governador Celso Ratones
Ramos, o qual deverá se demorar por alguns
dias na ex-capital federal.

-

i
E' a seguinte a comitiva do Chefe do

Executivo Catarinense: Sua Exma, Espôsa
Dona Edith Gama Ramos, o Prof. Alcides

Abreu, Secretário Geral do Plano de Obras e

·Equipamentos, o Eng. Annes GÍUÚberto, Se
cretário de Viação e Obras Públicas, o Major I

Ayrton Spalding de Souza, Chefe da Casa

Militar, o Eng. Celso Ramos Filho, Secretá
.

rio Particular do Governador e o Dr.l'úIvio
Luis Vieira, Chefe do Gabinete de Relações
Públicas do Palácio do Govêrno.

Em prol dos Humildes e Pequenos.. ,
Quando o imortal e8taãista catarinense que [ot

Neréu: Ramos, assumindo as responsabilidades de Che
fe do Executivo do Estado, traçou e e:ucutou, com ad

mirável fibra de pioneiro tia assistência social em San

ta Catarina, c seu plano de obras de s�ntido humano,
para 0$ setores da saúde pública, do amparo aos me

I ;�:s:s�:: h�U:::��:��lCi: 1�:t��ts�t::t:!:;�:á�·:Ôi�. �;,
verdade, essas ,realizações, oue pamlelamellte acompa
nharam outras muitas em t(lclos os setores da vidct Itd
mnustrauoa catarmenee, estariam desitlludas as incdi

gurar no Estado um novo sistema de çoverno. que !/l'.is
consultava as tendêllcias universais e Í71tegrava o Po

der Público nas aspirações da coletividade e do homem

comum. Os governantes que, sintonizados com os ete- ,

vad()� s�ntimelltos do inesquccivel estadista, lhe deram'
��;I�:::;; :o,,:::;;��ro,:���o'cst��:r�;;to� �1�::�=�d:� I
lhe o que poderia ser ampliado c aierteíçoauao o oue
!Irecisava aprimorar-se.

T::!10 êsse i71cqlcúlável -pairímóntç de re{tlizaçõe� (le
sentido social, porêm, sofreu abando/lo ülexplicá/;(;! e

impcrdoavel desde que outras orientações 'l,)otittco-pw'
lic(úias, mais preocupadas em demolir do que e1l1 cone-

Avistou-se com o Governador Celso Ramos uma comisstio do Vale do Ua1ai com- troir, passarce: a dar maior importância a obr!l.� de

p�sta dos srs. jornalistas Mauricio Xavier, diretor dos Associados em Santa'Cata- I simples, mas dispendiosa finalidade ornamental, com o

rma e Pr�sidente da ,ASSOciação de Imprensa e Rádio do Vale do ltajaí; íornuue-
intuito de ímrressioncr pelas aparências, ao in-vé.; (i-!

ta EvilástO Vieir�, tnretor da Radio Nereu Ramos, de Blumenau; S". Abel Avi/a '
marcar pela' utilidade pÚblica e especialmente pela

Para tratar de essunt.e,
dos Santos, P�eS1dellte da Cámara Municipal de Blumelld,�; .íornausta Alvaro fignffiCaçãu serial, E não escapou a tamanho âesilltc.-

diversos, foram recebidos Correa, redator do Lume; Deputado Honorato romeun, diretor do Lume; torno-
rêsse 1tC11l mesmo a administração de úmbito educ{l-

em aUdiencia pelo senhor lista Germano Beduchi, diretor de A Tribuna; e Sr. Augusto Reichow, Presidente danai, t:u1a retorma, longe de ter em vi�t(t o mell101'(I-

Jade Magalhães, secreta- da Associa{'ão Ruml de B/umenau. .
1I:CI.ro iet'·lico 'da escola e o !Lp'l1TO.profissional rll's eflu-

rio da Segurança Púb\l\:a . D.urante a audiência, que se prolongou eln cordial palestra, tiveram, os iluftres
cederes, Nz ao contrario ah.stracão de quafsqu.'· vr'.-

Rio Negrinho e São Bento do Sul, progreO:listos os senhores: Deputllllo v�itantes, ?�ort.unid_:lde de apresentar ao Chefe do Executivo Catarinense, uma fi�:�,t�; ��eq'�:�r�: �: s:s�:�upa�Ôl�C:,lt:;I�:erpa'!;a�i�;:1l
municípios catarinense� foram obalodo. por vio'antos aerte Oliveira, do PSD; In- :':g�ea'oddeor�'sVt�anddo".açoee tedentes a intellsifical' ainda mais o progresso daquel(t .

chuvos de gronizo, sofrendo prejuízos no ",ontonte dustrial Leopoldo Marque') a ucupar os ['(·.'.los de maior 'J 1r.ais i7l.'(�dwt,a rcso rrso-

de milhores de cruzeiros. A lovoura e o pecuoria es- Petri, residente em
.

Ara- Escutando com a atenção que o caracteríza as infonnações que lhe estavam sen-
bilidade c Ó, C·i.tOS que nem .<�;·'llr.: )'�<lli;,'1:. ás �07Hli-

tão seriamente ameaçados. A Fábrica de Móveis ranguâ e Dr. Alexandre �o pr�stadas, o covernaaor Celso Ramos prometeu mandar estudar com o maior
�'(J(!s de 1;lalt".n.lidade mental (/S qUlIlidutj •. /: (t�se;o,.-j.Ç

CIMO, que se locali%a no Município de São Bento Queiroz, resídente gm B!u- mteresse os problemas que lhe foram trazidos \ Jlc,rR o eee-c.cto do maçute-to (O;; das i't"::�1l li, üíre-

d S I f' ase que completamente destruido mennu Nêste flagrante vemos o Gov. Celso Ramos l�tde(ldo pela Comissão deI AIRV/'. çric do �1]JaTf·lha.7IIe7tto educa�;onal. Pr:,n,: rji.\I.>'J e�tâ

(���' q� Souza: (o-m-·-i-s-s-ã-o-·-d-o-s--F-e-stejos d o Instituto D. Pedro II reiniciará hOje ��;:�f�f�:::�o,:::b;�::t;::::::;:;,::,:�:::::�:,:;;J
R

Cómlssão Que abrira s o eguiJ te' série de paI s t' 'd de
I zaç(/.fJ e ocssu mtuse completa de,s/)/'2v_'JlUÇ!i·, (Ir/mini.'.

(entenarl"o se eune "ab.lho�, �m o"do, �a ',:s, co:O data a mm",:·; suas a IYI a s estudantis I
�"'''V"

se.
't-seram senur tos "OS ",,,," "'''.' ',,"w",·

Academia, um orador do que se realizarãO na se- o dcs(11Jm·cll�,.menta dos centros dc 'ali.:!], t>nlregue', I

Esteve reunida, na tarde de anteontem, tendo
Instituto 'l'J.istórico e o Se- gunda quinzena de eutu- Logo mais as 19,00 ho- Por outro iado, COlllOS

tn�rP. r.'!:,ll!'�·'.�$e e desprtlstigio; o ..Ibll!i'(J de rtenores,

por local a Biblioteca Público, o Comissão nomeado
cretário de Educaçaó e bro e em novembro, até oras, tará lugar no l�tltu- informados que o Instituto i dd�ctd(J (I 'L' (·rria sorte, fiem amparo ,J .km 1 CI"WS .-{"e

d f Cultura. QUe encerrlarã. a ,dia 24; E"Posicão referen- to D. Pedro lI, n. reaber- D. pe.�ro II deverá irl'M_iar I
:i!c ,iUJ)rÍo!SI'm as necessidades se7l.!pr� ú.".r�[�.·arlcl< CU1., ...:

f��� :�;;;'°or�t7;�sa��g���te��r��g�;i�����me��o �� sessão e Os festejos.
.

te a Cruz e SO�la, orga- tUra das aulas preparató- as .1lulas a partir de se-
a1{1IIPllta do (' ..·sto da vida; a Pen"it.:n:una t:--(I1I#",-

Cruz e Souza. m;�:daPróXpl:;: o r���� �:�:iP�t�e����(:��n�o r�asn pal'� c�d.idal,o,s aos tembr� de 1962.

I "to",daacano"o.'"at'anPsOa,d,te'Ae,X,aPe�o!·""'Vc�;�dlaru!,:",'l��"",c.,,�:.:t:���:��/Depois dos esclarecimentos iniciais, dados pelo
.

e a les o 'Ugo (cur- .... ....�, _ _ �,� """

loCal, no dia !J, segunda- Cultura; Concurso Nac1o- so ginasial) Estes esclarecimentoS I 'J)osito de insanos

1.,.elltais,
na -SUl' maioria elltl'egul!S ao

�ce:;�:n;�';"�o�:d�:���t��:� ed� ����: �:���;o� ��: fel,., quando ",; o<·gani- nal de Po"i. Mu,", Com
.

fo,·,m falto, em um '00- ",6prio desesp"o e sem especanç., d, [""""",,,,, a

viSQm p organização de um programo digno do nosso :�o e°m����aa8 d:�;':� :=il�� �es3:ec�jv!�e�!� es�rr:nc�;:� dedO sCe���� ::t�on:esl��I���n�tit:etotdqe�l�: �:�;!�!��ea,.,�i�:�:;, ��I:�C�S ;:�:;:,:�:�: ::)!��n:lt:l����
grande simbol isto.

I 'IFicou e!:ltabelecido (IUe nascimento, quando se para. as palcstras em tõr- Para o pl'imeiro e segunllo Corpo Docente, devendo a finalizou llCl'esccntund1l: normal, a salda. dos dooutcs, as (Jlla.is, (.'1/1. n�i/llcr() ri",

os festejaI! serão abertos realizará uma. lIessão a no da vida. e obra do poe- lugar, promovido' Pelo nova turma estar prepara- "A Inllti_utição não pod�:'iI ilado, retornariam a perambular l)clcn 1/1a.� dUIl daadcs,

no dia 16 pro:ómo, na Ca- cargo da Academia Cata- ta catadnense, a Comls- � Museu de Arte Moderna ��u:ol,'p���i�::���m.oa.;.i,',',: avtoi�J,gl,'en'aaau, co",naiSa �boj.ee�_- J �,',',es't',dt,ig".çaanodod'.'90"Cao.""poo' _ °toEd·douscoasndta,.·��':o'. �:�:t't'o'd:�!,�..�i�sU_.
s& dc Santa Catarina, rinense ce LetraS, Usan'do sãO Já pode acrescentar' de Florianópolis; concur- "" ot'jU '" " ,

I
'<U\ , .....� �� v" ....

'prolongando-se' atê o dia da pala�ra, na ocasião, o que, até ? mome:"to, Os
so, para um trabalho :-;ô- te, maio, !lerão realizados lura ]'adiorõnlca de emis- tímltlbs, privada de maiOr auxilio oficial_' lIIlwlc1'{[o (�

24 de novembro, data do Presidente da ACL c da festejos �a contarao com bl'e Cruz e Souza, entre OS _o,_ex_a_m_,,_. sõra própria." \ • custo apenas da abnegação legitimamente t:l/.,'Ir''. de IestabeleCimentos de ensl·
---- : uma pieiade de senhoras apavoradas. ante a e.cpectati-

lIa, Patrocinado pela"

se-I
MISSA DE 1 O DIA I i'

va de vire11L a fechar o estabelecimento, cOl;del!a1h..t'J

I�:I��r:�; C��IC��:a�:o�en: t Fláv!a Simone de ASSIS.' ?astão Assis e famiJli �::���:s(!:��:�:d�e ,=:;::l��,,:o:lda: �:;��i�I.S.. d�:�·�
saio Intel'J)retatlvo da

e Joao Assis Filho e famiba, ainda sob a i!l�en��

li
is.Jo foi sacrificado a vaidade de edificar prélljo� ricos

obra de 'Cruz e Souza� pa-
:-lar pela perda do seu querido.

�. e gigantescos em centros urbanos e à ambiC:fl? dt:

d.O-1trocinado pela Academia! J O Ã O D E A S S I $ minto politico do Estado.

Catarinense de Letras, com

I
con.vidall� os

pal'e.ntes
e pess�as das suas I'elaçôe� paro

Deus, porém, ntio consentiu qrle, Ilôüre todM (/; m./

�� �:�;�fro�� :I�l:l dl:c�: aSSistirem à missa que, em Intensão a sua ponisshna ,ustiças cometidas contra o povo em. geral, amela 1)e-

tativo pelos alunos �,I�aho7.:S��:mp;�!��:rdl:a9�:!:���a�:�;�P��i::c���!�11 �::� :;�:�d;;s�� �;:��:ad:uC�:trl:P;=, ��e!i:��:li(:���_
InstituLo de Educacão e

t d? ",gradecimentos aos que comparecerem a esse atu de já ao mascarem, ao repudio da sociedade e do:; gover-

Colégio Dias Velho;' e e[li- I pIedade cristã. ·1I.0S que se distanciam dos sentimentos humanus. O

ção e dist.ribuição de dois Governador Celso Ramos retoma a linha de .�eu inwr-

folhetos, pela SEC, ccJl ) Florianópolis, 4/20/19615_6_7_8/1:)/61
tendo poeOlas (l notícias •

biográficas do !)Oeta Sim-I
.

bolista catarille�lse. A Co-' MISSA DE 7 O DIA
missão resol\"eu, ainda,

�

Convidar um ensai'sta (' t
Flávia Simone de .assis e fIlhus convidam os a'lli-

estudioso da obra lIo gran- � gos
_

residentes

.Ci�
CO(IUelros do seu

inesqueClvel!de poeta, pam realu�al', esposo e pai _

i:::r�r:;el'����� :1'paI::: J O Ã O D E A S S I S
(Cont. na 4,11. pâg.)

I
para asslst.irem à nllssa que pelo descanso da sua bo-

•CONTINUAM CHEGANDO MOÇÕES -DE ��ss����i���I�i!a;e: ���:�:i'�I�sC:,�;l�o�:sc(l0��c;:��
pam agradecimentos pela presença nesse ato religioSJ.

SOLIDARIEDADE .

Flo'lan6polls, 4/l0/1�61
5-6/10/1961-B�scà�pés',

Ao ESTADO DE S. PAULO colhemos o sensacio

nal notícia de que o municipio de Major Vieira. onde
se realizorom ontem as eleições municipois, esteve

sob regime de terror, implontado por agentes do go
vêrno.

O correspondente baseou-se em telegrama do

deputado Aroldo Carvalho - ex-resena mQf'al da

UDN _ poro levar poro foro do Estado fotos menti

rosos que, visando ao govêrno, atingem em cheio o

nome de Santa Catarina.
Os informes verdadeiros, da Justiça Eleitoral,

indicam que o clima do eleição foi de ordem e res-

, peito às liberdades indj·/iduais. Um crime ocorrido,
numa festa religioso, não teve cunho politico. FOi
foto isolado, provocado pelo própria vítima, em re·

vide o provocações que degeneraram em conflito.

O que o correspondente deixou de informar,
poro não desmorolizor o própria notícia, ê que o plei
to correu livre, cercado de too!Js os gor.antias de lei

e que o oposição dele saiu vitorioso por larga mar

gem de votos.
Essa prova provada de queMajor Vieira roGO es

teve sob regime de terror, implantado por agentes cio

govêrno - no caso deputados estaduais excercendo

o legitimo direito de trabalhar pelo seu pon,.:!o -.
foi omitido, de-indústr-io. Do telegrgQ'l_a rçst�._ 5si,-,.,
Limo propagando insidioso de agentes intere:,sados

*ó.� ': ,.eM apros�.lltor tl6'so terra, lá foro) como terr::.1 J;-.
��������JiRs/_,de .e

O Governador Celso Ru

mos con�lnua recebendo
moções de liolidariedade

pela atitude assirSlidU
quando da crIse polítleo
miUtar porque Passou o

Pais.

Destacamos hoJe duas

mcnsagens que trallscre-.
veremos '" seguir:
DA ASSEMBLEIA LEGIG
LATIVA DE PERNAM

BUCO

Assembléia Legislati�Q.
Pernambuco, aprovando
requerimento 3569, autoria
Fernando Sampaio e s��_

erllo vários representantc".
povo Pernambuco, cOmu

nica haver sido consigna
do ata SeUs trabalhoS, .')er.

são dia quatro corrente,
voto aplausos yossencla,
pela maneira serena, equi
librada e patriótica, conlO

Se conduziu Visando SOl.U
ção crise naCional provo

cada renúncia clr. JãJl10
Quadros, com adoçãO
em{n"(f;.l !1arlumenfa1'h·t!t
autoria deputado Ra';J Pi-

REIVINDICAÇÕES -DO VALE DO ITAJAí

na

rina es�a em ótimas mãos.
Re$leltosas SaUdações.
Leandro Longo, Ettol'e
Berrl, Alfred'() Berrl, To
bias Bona, :C'fcas P. c!')8

cunhado e tio

um clima. de harmoni2 Po

litica nação brasilei!'a. a�

seguradas franQuiaJ de
mocráticas C!l'.' tOda st:a

plenitude e, COlH:!el1uence'

mente, posse legitima Df.
João Goulart prestden!:!3
República. Sds. Paulo Pc..;-

1>oa Guerra, 'PresIdente,
DE ARROZEIRA

Formulamos as mais ca

lorosas e cordiais fe1jcl''..n

ções pela sua nçfl.o serena,
ponderada e clal'il'ideme
que tanto contribui.t r·al·a
uma solução pacifica e sa
tisfa�ória, da profundJ, cri
se qUe ltbulou o nosso pÜís ..
Pelo elevado tino p� ;Lico

comprovado V. Excla. Em

conjuntura tão deEc:l.r1a,
temos sobejos lllotlvos dE
acreditaI' Que o Governo
do Estado. de Santa C�!ta-

MISSA DE 1,0 DIA
Ondina Simone Gheur, filha e gemo, (ausentes'. It Eugenia Simone. Cunha, filhos, noras e gemi).

(ausentes) convidam os parentes e pessoas dUI

suas relações para assistirem a missa que nlUIi

dam celebrar, em intensão â. boníssima alma do ;lfi"::\
teado.

J O Ã O DE AS S I S
as 8,30 horas, do próximo dia 9, segunda-feira. na Ca

tedral Metropolitana, apresentando agradecillvmtos
aos que se fizerem presentes n esse ato de piedade cristã

Florianópolis, 4/10/1961
5-6-7-8/10/61

MISSA DE 7,° DIA

t
Viúva Afonso Ligório de Assis, filhos, genros e

noras convidam os parentes e pessoas das suas

relações para a missa que mandam rezar pelo
descanso eterno da boníssima alma do

JOÃ.O DE ASSIS
_

I
às 8,30 horaS" do próximo dia 9 do corrente, na

cate_/dral Metropolitana e expcessam seus

agradeCimento.
5

aos que comparecerem a esae ato religioso.
Florianópolis, 4/10/.1961

5-6-7-8/1O;6J
LuIz Carla;; Lili:;I' ,

u\';o,_/

::����-��>ej;" ::\;:-�.

tal irmão. As obras de assistelleia social, illtegrQ1�cr: o

PLAMEG, continuarão a cOILsUtltir, neste quiIUlr[(�,.lo,

I
uma J.orte nota espiritual, como diretriz ji/Ollo/ic(l ti;

marcha de Santa Catarina vara o seu grande (aturo.

Em Trés Borras, no pleito de domingo,
o ambiente foi de absoluta tranquilidade.
Venceu o PSD - partido do situacionismo.

I Em Major Vieira, segundo o deputado
Aroldo Carvalho, o ambiente era de regi":ie

de terror. Venceu o UDN - partido da oposiçqo.
Logo.

xx .xx xx

Mandoram-nos o seguinte, oliô: ado
tado: nA diferença entre Jônio e o Figueiren
se é o segulpte: Jônio tem QUADROS mos

não tem compo e o Figueirense tem campo

mos não tem quadros!
xx xx xx

Tenho um afilhado que foz anos no

dia 3 de outubro. Quando chego o d: J .. '

vem uma eleição. E êle é poss� para trás.

entreAd�:�I��;;: ������jo;,Uaed� t�aa;��?ue,
- MUJe tombem vai ter· ele�jãa?
Não teve. O padrinho pifou. Mes preci

so corrigir o lance.
xx xx xx

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


