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BERLIM, 6 (A.P,) - Um segundo incidente armado

m 24 horas elevou a um novo c perigoso nível a tensão

reinante ao longo do muro de concreto e de arame farpado
que divide a cidade de Berlim, esta noite. O último tiroteio
ocorreu quando um pOlicial comunista desfechou um tiro

contra um oficial de Berlim Ocidental, que havia exigido
{los comunIstas que "cessassem a estúnída brincadeira"
de aürar pedras contra os ocidentais. Ninguém foi atin

gido pelo disparo, apesar da cuidadosa pontaria feita pelo'
oficial comunista. Porém, [órçus policiais hostis, do orien

te ocidente, enfrentam-se através dos 40 km de muralhas

Que dividem a cidade. Grupos de irados oertínenses ocí

dentais permanecem reunidos nas proximidades dos pon
tos mais crtuccs. particularmente em Bernauerstrasse, ce
nário dos dois tiroteios.

Oficiais de Berlim Oct

deutat temem Que a ocor

rência de novos incidentes

possa conduzir ràpldnmen-"
te �. graves problemas e

telltanlm afastar os mani

festantes e observad:Jtes,
que 1auçam pedras. e pror
rompem em vaias, pura

outras ruas laterais, O:;
"VOpOi:l" (Polícia popular
<la Alemanha Oriental)

patecem estar furiosos pe
lo fato de um de eeus ca

marudas ter sidO ferido a.

'bala por Ulll policial de
Berlim Ocidental, à noite
passada. Novos ramos de
nõres

'

assinalam o local
em que o Jovem berlinense
oi·ient.al, Bernd Luenser,
de 22 anos de idade, en

controu :>. morte, ao cair
lia Quinto andar de um

preclio quando prccur
fugir para ;J. liberdade, pe
los telhados da rua Ber
nauerstrasse. Sua' tentativa
de fuga deu origem ao

prjmen-c tiroteio entre as

duas fÕrl.)as po!icluis, dos
de que os comunistas co

meçaram a construir 'SU:l

muralh..'l., há sete semanas.
As noticias do incidentl!

atraíram grandes multi
dõcs a nernauerstrasse,
durante o dia de hoje. A

policia ll,opular, estaciona
da junto à mur-alha .diví
sõna, em uma extremidade
da rua, cnde existe üm

pAtio rerrovíérso, lançou
pedraiL contra a multída
utingindo e quebrando o

párabrisas de um cami�
nhão, no lado ocidental.
Um oficial da poliCia de

Berlim Ocidental djrlgtu
se até a mUralha e disse
aos comunistas para que
"parassem com aquelg bo
bagem", 'A reação comu

nista Se resumiu em
apontar diversas armas
para o oficial. Um "Vopo"
disse-lhe. "Tire as mãos
dai' e em seguida dispa
rou um tiro contra o ofi
cial, segundo informou a

polícia de Berlim Ociden
tal. Os POliciais do setôr
ocidental, entretanto, não
responderam ao tiro, Ü
novo incidente atraiu x-a
pida-mente' uma grande
multidão, de 300 a 400 ale
mães, que passaram a 1)1',0-
ferir insultos aos comunis
tas.
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o mundo volta a sua aten·

ção para Berlim, atual ccn
iro de perigosas e crescen

tes divergências entre Este
e Oeste, No mapa se desta
ca, a área que delim.ita tôda
a capital çermãníca, notan
do-se as subdivisões da ct

dade em Zona Ocide'ttat

(França, Inglaterra e Esta
dos Unidos) e Zona orten

tal (Uniáo Soviética.) No

globo pode-se fazer uma

uléia metnor da 'Posição de

Berlim em: relação a Lon-

dres, Paris e Moscon

TEMPO - Meteorolójico
S ", " (i... [;,,/[', u.'l (,_ ';II',·"�·:,,, ':"'1 (
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I
dia 7 de OutuBro, 1 1

::.��N:l�I;ici;f���il��oM�����o 1��i,3'�?bhs. T:.��t j

I
RATURA Mt:DIA: 21.0 C. - UMIDADE

RELATlVf'!MEDIA: 74,8<';' - PLUVIOSIDADZ: 23 mm: Ncgativo/
12,5 mms : Negativ�/Nevoeiro cumular com grupos de

I chuvas esparsas ate 0,8 ffi"1S nlS�a�o�

Bf.RL1M: lNC1DEl\JTE ARMADO f,LEVATENSAO

Reformá Agrária ainda estemês
TUDO EM DIA

BRASILIA, 6 (VA) _

Dentro de trin�a diaS,
aproximadamente, o Con

selho de Ministros subme-

Importante.Reunião de Fun
cronanos Estadunidenses

Ilar pum assuntos Ia "lnõ-
WASHINGTON,6 iA.P,) - Altos funcionarias dos Bs- amer:cano�, e Edward

tacos Unidos em 19 repúblicas latino-americanas deverão Murrow, diretor do sei-vi-
lelm'ir-s�, êste mês. Porém, fontes do governe norte-ame- co de Inf9rmações dos E,,_
rtcano disseram que as reuniões - uma em Lima, de 9 a_ tados Unidos, celebral'ão
11 do corrente, e outra em San José, Costa Rica, de 16 a reuniões preparnrérlag CO�l
18, não possuem qualquer significado político, Funcioná- {)S funciunaric,. norre-am»,
rios do Departamento de Estado disseram que as reuniões ncunos. em Lima. nos dl�s
sêo uma sequência de encontros Similares realizados no 6 e 7 do cor-reme. e em
começo deste ano, na Europa, Arnca sul-oriental. Acres- San JOsé nos >:!lilS 13 e l-4
centarum que O objetivo das reuniões e frisar a posrcão Entre outrn, fUllejonál'i()"
adotada pelo presidente Kennedy, de que o embaixada;' e Que pa1t!l'fjo ee Washing-
o chefe executivo de tôcns as atividades norte-americanas tono para as mencionnda,�
num, pais e, para tratar de melhorar os sistemas admt , reumõ.,-, figuram G(!or�e
ntstrattvos e a direção das diversas organizações das em- weaver. otto funciOnário
baixadas, de côr oue dirig'e ali assun

tes tntemacron.u, do Dc
partamento de Tl'abfdho;
H.I'dn William�, secretario
auxifinr de Defesa: J. A,
Cerp, rvnc'onúno do De

p�l'tamento ce ComerCio:
Elmer Staats, da Junta cip
Orçamenbs; James "'h'
mingtcn, rla\ ore-rntaucno
de Alimentos PrÓ-Paz: De-

�:�p:i�:e;�z ��;-:l�r An;�
rica Latina e JOP.n Johns-
10n, diretOr m-ertnc da di
vi�5o latin::l",lmerlcana dn
Adnuní ctracâo ce Coope
ração Internacional.

o subsecretário de Estu

do, Chesler Bowles, pr-así
dirá as sessões. Em Lima,

Amérjca do Sul. cnqunmo
que em Costa Rica' o fllrão
Os do restante do .hemts-.
fórlo, RObert Woodwar I,
secretért, de Estado auxi-

BásiC(i" par.r o Planeja'
n-emo R,egion,d e urbano:
Organização p�n'a ° Pla-
11ejallle11!o Municipid \'
sua Int<::::-l'.'cào Cem os

Planes de Ação do.� E"t:l
do" e da UniãO: O Sis'elll:l
Geral dl1 OperaC:áo Muni
cipio; Plallo Diretor e Le
gislação UrbaniSLica Bá,.1
'a

reunir-se-ao cs funcionâ
rios norte-americanos da

PLANO de EmergênCia Para 'Atender
Necessidades da População

BRASILLA,6 (V,A,) - "Pensa o governo em resolver, ,mente se pronuncIe n trn-

no mais curto prazo de tempo possível, a cuestâc dos no- vês de medida legislativa",

vos níveis de salário mínimo. A protetccõc da matéria dá

sempre margem a muita especulação" - declarou aos jor
nalistas, em entrevista no Palácio do Planalto, Q ministro

Prunco Montara, Mais adtautc acrescentou o uuunr do

Trabalho que, pnraletementc, ,'('l'ã� adoçadas medidas que

posslbllltem a contenção do custo de vida, "Estamos ela

borando um plano de emergúnciu para atender às neces

sidades mais prementes da pcpulaçào c um outro, de Ion

go alcance,- visando ao aumen10 do poder aquisiUv;) dos

ordenados"_ \

Durante 11 !,euniâo de
ontem co Conselho de
Minisfros, reallaarlu sob a

------------------_--

Fh!abnellle, informà, o

:ir. Franco Montara quc o

problema está. sendo ex.'.
minudo por ora, à luz dos
dad�s têcniC0S' e estatisti
cos "não se podendo j)r,�
ver, ainda, como e qUfilldo
scni 1eLa a majoração d:>
salário minimo", Indagat.o

sôbr!: aS f!f'mai.. reiviÓfli
cuçõcs dos' lrabalhadore>!,
)'('latl\'us il c0nces�ão le
abono de Natal c iénas de
30 dias, ° mini:;tro esd:l
receu Que se trata "de _na

têria de lei, QUe ultraPtls
Sa minhlls a.tribulçõe,.;; h'
ró. nccess8.l'io qUe o Parla-

CÂMARA TERA' 339; SANTA
.

CATARINA, 13
BRASILIA - A Com!:;- Bahia, 32; Espírito Santo,

8: Rio de Janeiro, 21; Mi
m,!':' Gel'alS, 45; São Paulo,
59; PHranú, 24; Santa Ca

tarina, 13; Rio Grande do

Sul, 29; Mato Gros:;o, 7:

Golas, 12: Guanabara, 21:

Acre, 2: Amapa, I: Guapo
ré, 1;·e Rio Brunco. 1.

VI CONGRESSO NACIONAL DOS
MUNICíPIOSpresidencíu r:,) -premtcr-'

Tancred:l Neves, fora II
criados dois grupos de es

tudo, destinadoS, respect.í
vamente.:.:. delinear H,�

�jdas p.-:_l'[l il11lledir I\.

avalancha dos :prêces e

planificar o renjuste do"

De 15 ii 21 de janeiro
próximo realizar se-á, em

Curitiba, o VI Congl'e�so
Nacional cOs Município�,
O temário é o s ..guiJJte;
Temn 1 - AC\U1inistra

ção financeii'a _ Ttibu'
ta_ç5.o )'luni('iP'al' Cada,,-

O que mais c::;!)anta é a �uprcma audácia de certas terá ã. Câmara mensagem
declarações. Nesse mi::;ter in�lôrlo, a oposição atual lez que prqpõ� a reforma
c�cola,

1
,agrária no pais,

Deixando o Govêrno, porque o povo não mais se O sr, Armando Monteiro
(·onformou com os seus processos, uma de suas primei· manifestou a,.,) senador
ras afirmações foi no scntido de que deixara a casa em udenisla '() empenho do
ordem, governo em obter tão cêdo

O sucessor encontraria tudó em dia. quanto possivel, uma lei

Contudo, entre as palav!'as e a realidade vai uma qUe discipline a import�n-
diferença enorme. É que csta oposição, que tanto brada te matêl'ia.

cont.ra o Governador Celso Ramos, deixou uma "heran- Por ou:ro lado, o Con-

ça" de "restos a pagar" bastante volumosa, O primeiro selho de Ministros, em re'

levantamento })OI' uma Comissão especializada, acusou conhecimento ao valor e it

o montante de Cr$ 108,313.630,10. competência dos membros

t gIOb��I�.�n��6��ell��n��p��ie!�r�0!�V!�=o, � d��:n�� ;��di��:l�a��, ��II���oC�I�
de Cr$ 37.337,809,40, correspondêntes à cota do

ar-I
pOs, inclfnava-se a reme

tlgo 20, ter a mens::\g_em ao COn·

É assim que se explica :J. austeridade "dos que com- I
grCSso, sõm�nte �epols de

batem o Govêrno do sr, Celso Ramos, É dessa forma,' receber ns �ugestoes que

pelo embuste, que êlcs justl=lcam a raivinha diária, os

I
forem pOr eles apresenta-

insultos, o ódio à pessoa do Chele do Executivo Cata- das., .
,

rinensc, DHlnte do apelo <lo ml-

nistro da Agriculturu e

I ZERO SOBRE ZERe
xx--xx_

, tendo em vista QUe' vai O projéto será incluido

O comentarista da opOSição com o exagero qUe, I
ndian�ad'o.o trabalho da na ordem do dia da prô-

sem fav�r algum, todos l!te leconhecem, fêz um balan- ���l!S:!�a��rR����:la C���� =���v;��1al��c:rã�epo;:Si��
�u�:sn�I��oe�l���:h��J�:v:I��:�ZO�r,z= :�;�� �;��� I

pos pediu 'O prazo <Ie trin- constituídas as bancadas

I
ta dias, 110 qual espera estadunis da Cámara dos

, Todavia, alguém, de sua grei partidaria, para evitar D
o ridiculo do "show" mlcrofônico, deveria refrescar-lhe �:dne;oe����:l��é"';il:l� :l:; gi�i��al�Q;, na próxima le-

a memória, lcmbrlllldo,-I�le alguns serviços já em anda-
ou muis projetos sÕbre a AmatZQllas, 7 p,eputado,;:

mento. Pelo me11os, o II1leio aos tr�baJhos de pavimen- matêri'a _ 11 qual con;:. Pu l-a, 'lI; Maranhão, -:-0;
tação da Avcnlda Mauro Ramos, Que o Govêrno passa- titui um dos mais relevan- Plauí, 8; Ceará, 21; R:o
do, o Govêrno do Comentarista, ficou devendo à cidade I tes itens do Programa Grande do Norte, 7; Pa-
de Florianópolis. I dêste Govêrno. raiba, 13; Pernambuco,

_xx_xx_
,

I Para 15so, p"oPorâ a 24; Alagoas, 9; Sergipe, 7;
DEMAGOGIA BARATA DO E:X·QUASE FUTURO imediata utilização de Um
CANDIDATO A GOVERNADOR

I
bilhão de cruzeiros, do ---�-----.-------�

Desejando evidência fi qualquer preço, especialmen- Serviço Social Rural oue
te pelo ridiculo, que e o seu grande forte, o deputada iria para 0- B. de Crêd-Ito JftNCn �(lsl'nou M'

,

40-'!����i��r�:t1;;a1�;���:��, t��::��ê��i�� :�ei:a�!Od�� c�!�raliV:�édito, o banru}l U Ud 111!i110: .

tnin�oQ�II,tl:1�;nissora, oposicionista, que em matéria de �it�:r�:r a e:g;I�;��i�i�ser:s� Já l�O. pró�j�lo dia 16 esta�'á etn vigor o

ri�ícUlQ. politico não permite que lhe ell1palmem os lou- ses da. produção, eJ1quunto novo Sala1'lO 1111nU11o, ontem assUlado pelo sr.

��s, apontou a presença de deputados estaduais pesse- ��sa!�;:�;in�:�t: COC���lUi� Presidente da República, Como se sabe, o

P�I��r:: a����e�����s e Major Vieira com o sentido das
Banco InteramericallO de

novo
-

núnimo -estará vigorando lexatamente
A Infantilidade da critica põe a nú os processos pri_ Desen-'olvlmentQ, O,; (/U'lk um ano após a vigência do outro.

lllários Com que certa gente faz políticà em Santa Ca- prev�1ll ,a enlrcg:t d� I�ll-
I

O aumento salarial foi de 400/0' Floria-tarlna, Qualquer criança de e;rupo encostaria o sr, Arol- PbO'.ll"[O��:cln,le�U,luV'�el,�,.nO:e pa.r'u nópolis, verá o sal.ál'io núnimo passar de CI'S M
1.':�:::�:_ �nt. na 6.' pág.) "(Cont..;;' e."pia.) 7.200,00 para Cr$ 10.080,00.. I, ensagem soviélie" à Conferência de
.• • - '_:A.i""'-''_,� Belgrado·

são de ConstiutiÇão e Jus

ti.ça aorovou, por unani
midaÚ, o subs:ltutivo Ge·

raldo Guedes apresentado
no projeto 020' deputlldo
Jorge (�e Lima, aumen
tando de 326 para 3u!) o

número de deputados, na

11l'Ôxima legislatur.l_
O aumento do nu"l\lCm

de parlamentares foi aCa

tado naquela comissão
técnica, tendo em vista o

aumento da populnçá-o
braSileira !egistrado pelo
último Senso procedido
pelo IBGE.

Pilla e o

Parlamentarismo
tndo Raul Pilla vni proCe-
rir, elll São Paulo, nova,
conferéncia sóbre {I siste
ma 1)arlamenlar, oCasião
em (lue reeeberâ o titulo
de "Cidadão Puulistano",
que lhe foi COnferido pela
Câmara de VereadOl,es da
qucra cunHaL Também o

deputado Coelho de Sou
za irá �\ F[orianõpolls 11

convite do preSidente dl1
A�sel1lbléia Legislativa Ca

tarinen::;e, a fim de re.:;,il
zar uma palestra sôbre a

recente refurma COllstitu
cional.

llíveiS n'h:iml",s "al�]'i:d .... O
primeiro é integrado pelo"
titulares t.!as o3.stas do
Trabalho, Fal�e�da e In

ilustria e Comércio; o ou

tro, mais amplo, é coD.<:Ii
tUido, /llem dDS represen
tan�es t:o_� ministérios do
Trabalho. Fazenda, Indús
tria e Comercio, Agricul
tura, Viação '! Relações
Exteriores, dos nre:;jrlen- - --- _

tes da Rede Ferrovial'ia
Fe.deral, C.nmissão de Ma- O I '

rinha Mercante, Comissiio O !Irde Financiamento da Pr,)- U •

dução, COFAP e Confede
raÇões ce EmpregadOs ('

Empregadores r:la rndú,�trja
e ComérciO,

tro,.; FiscHi.-<: COnlabilida
ele Municipal: - Conta"
de Custeio e COllta� de Cu
pitai; Oreamento Progra
ma: RefOrma do Decreto
D,O 2,41640: A TeSouraria
MuniciPal,
Tema U - Plancjamen

Apôs 1'.S apreciaçôes do

"premier", na analise do
aumento dos atuais niveis
de ordenados em tndo o

País, decidiu 'I) Gabinete
aproVar f;ua imediata efe
tivação_ Referilldc-se ã. in
cidência dó reajUs:e nas

salârios dos marítimos fa
lou !J sr, Virgilio Tavora,
ministro d?, Viação e

Obras Públicas,

acusou hoje UTa clf!\'�,�.'âq
de se�e cruzeiros no i:ll::�

cada de cámbio livre desta
rapital. No el1celTa,��er:ro

.la;; o_l)ernç�s, li mo, da
llol'te·americana �l'a :':::'1\

prllda :.: trezentos :::rIlL._I
ros e vendida a treze 1 to,> c

nove, O.� entemlidus II.,

matéria atl'ibuem tao l'f�r
Ugino�H :ilta ti re�,,!- c

illstruçãO 217 d:1 SUl\t(J(;,

Tema Ur - De'óenvol,,'i'
menta Económico e Saci l'

- O B.lIleo dos Municipi(}�
Fomento il Agricultura e
á IndUStria cama Fatores
de Desenvolvlmellto elo
Munici:çio; F(llllellto à Pro
duÇão de SubSb[ência c

Ab,ls�e(;jmento Alimentar;
Sel'viç.o de Abas:eeimtllt"
D'agua, Rede de ESg'ótos
Sal1ithi::�; Localizaç;:io e

Administração de Merca_
d,)s, !I'Iatadoul'o". Entl'ej)ôs
tOS e Fejl'a,�. Escolas e Ho�
Pitais; O Papel dos Gol'ér
nos MUllicip,d" nns Al'ellS
de Desenvolviment::a,
Tema IV - 'O SENAM
Te:l'a. V - A ca�a dQS

J.1uniciplo,:,

Katanga: 1-50 mil
homens contra

ONU
ELISABETHVILLE, 6 I A,

P.) - O l?ovêl'lIo ue Ka
t'll'ga nrevenlu, C1ue Ch,l
lllnni it" armas 150 mil ho
mens ml.ra combaterem
contl',1 PS Nacõe� UllidUs,
CaSo 11 ceSsação de , {o'[Ó
r:a pJ'OI'lnl'ia ,�epal'ntÍi;ta
fõr violada. .4. decla l'I1ÇOO
cIo miniHl'o do Il1�riol'
God-efl'olcl Munongo, acre;
{_"e�lta (lUe sua,. fôrças to
marão po,;jçães para en

frentar ()ual(!u?,l' mei') I�e
aÇão dfl'; Nacões Unidas e

partiCularmente para' neu
tralizaI' ao; tl'onaS l'efol'c:l.
das da organização mlln�
{lia!. A entre\'h<ta d� Mu.
nongo, publiCada pela .i;.u
P.l'en.sa lo('al, t;liz que l,tl
{MCa de 150 mil hom.ens ê
resultante do apélo formu
lado pelo pr�sid'eJ1te Moise
T::;holl'be. Todos (\S ho
mens e!itâo bem e(lll�ados
e O moral do Exé!'cito é
forte.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Dr. JULIO H, ZACROZt-<y
ÊCQm prazer que re-gis'

tramos o anivorsárlo n.un

lido, hoje, do Dr. Julio H.

Zadl·czn�·. pessoa all:uncu

#l\�la��;����.�la�l� SI���;R I����_
rlna� pnll(:ipal!mcnte GRANDE"Ol_'o do Vale du Itajni. - (

Atna1me'lltc vem prcstan \
do serviçOs :10 Govérno (\rj

CONCURSOE'lado, ocupnnr!o "'" ,'"

1'0 üroctntc o e!evn.� cur

�� �:n:r�i�:·C���i;.;·�;:dcn�� PItlG.Jtf4C; I

Santa Cutartna S. A. CE
LESe, Iondo, ne-qe CU\".I)

espace ele temno de exr;

eido a frente dC"sa En[1
dncle, ccnsgufllo SOllIÇÕL'�
silt1sfn�ól'ifl .... pura n pro
blema eucrgéttco do E:;i'l'
da, com um trabnlho cfl
cnz que jíi esta produzindo
OS efeitos tão ardO!'o'�;1
mente desejadas.
Assim, (lUCI'emos, nesla

�por�unidade, 11()S nSsoclal'
as mantrestoeões de jubi'
'lo oue lhe triblllarão Set1.�

amigo.� e :ldmlradol'es,
desejando vOlOs de pel'P
nes felieidades exlensivns
aOS seus familjare�.

ANIVER.S ..\RIQS

sra. NADrR GOULART
NETO

Com snti;;fllcão rcgiStra�
mos nU. dat:l de hoje mHif'.
um natalício da sra. Na
dir GOUhHé �eto, esposa
do f!argent� Lourival Bçr'
nardino Neto, do. reserva

;;,� ,FÔI'Ç� Aéren Brasllei-

A anivel'sn)'i.lnle aS fe�
licitações de O ESTADO.

FAZEM ANOS HOJE

�ra. W<lllda Luz de Sou

srta. C/('u",a EH Barbo"a
sr. Alaor Marques de

Souza.
sr. Walter de- Oliveira
Cruz.

sra. Maria Zélia Fran_'
Izoni.

PERDEU-SE
A CADERNETA N.o 033

7�, 2.a S,ÉRIE DA CAIXA
ECONOMJ:QA FEDERA�

DE SANTA CATARINA.
PERTENCEN'I1E AO SR.
EDGARD JULIO \ ELIAS.

7 8�lO/lO

Rosa.
:<I'ta. EJi -rel'ezinha Mli

ru.

Arinü. BN:];;.

RELAÇÃO DOS SORTEA.D03
DA SEMANâ-'

] nOJ • .'\ Df, HIT.EJlOL �

Mh'iun Tavares - R. São
Seoasuão, 310 _ SANTOS

. (Chico de Paula).
1 »OLA u., I"UTEUOL _

Antônio Rogerio Feli:': _

R. Alberto Sehmdt _ VI·
DEIRA IS. CATARINA)

1 BOL," DE "OUEY _

José un-sos Kucek - Cai
xa PO .• tnt. 2202 _ CURITI
BA (PARAN.\)

1 601 •. -\ ))i:: VO.u,E)' _

Ger.�on Luiz Fagundcl< -

,Av. �ronso :r.i. Fagunde".

533 - PLANALTO PAU

LISTA (SP)
1 JOGO Dr; C:\1'\ET,\S _

Sérgio SOUza Lope" _ Es
taçào J;todoviária - ERE
CHIM (RGS).

1 m::r,OGlO ])1<: l'OLsn
- Neiva Chaponhol _ R.

Dom Pedro 11. 1.300 _ I

TAQUr (RGS)
1 P,Ut Ul� ,'ll.TIl\'S _

WashingtoJJ L\1iz Beile(,ti
- R. UI[Jiano, I J 1 -- CA

Pl'l'AL (SP).
.

1 lUAQUlSA FOTOGttA·
l�lCA - Eloi Moscoll _ R.
Lima. e Silva, 206 - POR'
TO ALEGRE (RSO)

1. TJtt:;\Ol l�r.f;l'RJCO
Solange Aparecida Harrr�
I'a _ R. Padre João, 10 63
- BAURU (SP)

• BICICLETA - Tl10mas
D!lnieL Brull..,... R. Bagé.
73 _ CAPITAL.

0UI\Nnf: COXCnl�O
-PI;\,�POXG

São Paulo, l,Q Outubro dé
1961.

UMA�OIlOS •

DELICIOSOS CllJCLfS DE aa.4

, tWG·IWt!G'
CUimNHJ4 BR4SILUR�
NOVIDADES DOCtlUS

l-RESTE:

Já lhe aconteceu que não
pode lernurnr-se do nome

�;:s P�SO:e/l ����e�����; ;�li.O.S., ng�;���v:i�i���/::=
Sem idllvlda. jli lhe ucon- Ias palavras, meottando-as

teceu cteo assim. Se rorem I seu cotncão". Jesus. atn

'rodos os que amam a vi

dft quando ouvem RS pala
-ras da vida ratadas nus

Escrituras Sagradas, a 8í�
; lia, -prcstnrâo atenção ao

.jue estão ouvindo', Darão

r-raís do que a costumeira

i.tencâo às coisas que ou

vem. j-ru-a que nunca se

.csviem'. - Heb. 2: I, NM,

As 'Testemunhas de Jeo-

ocorrênctns regulares, cn

tão é múxírun huportàncla
»ara seu bcm-estar eterno

qt_,e dê ouvido ao consente
de- rcsus, de "prestar aten
">10 a cerne escuta'. _ Luc.
a:lll. NM.

Qcasionall)JeJ;ltc. tntvcz se

j) esn rnzcr pouco caro da
incapacldnde de noese meu

te de recoedru- algo, mas,

r.n l'ea!ldadc! não é assunto

j-r.rn nso. Houve o caso

,i:. menino, ralava palavras
,[,> sabedoria. e "sua mão

ccnrdave todas estas COl1�

s ns no coração" Q bom ou

vinte é alerta em dtscernw

n stentücaec do que se diz.

}:;le meditará e nrraacaré

d;n��:o I Leite de é'oJoni
medIcinal exila Q ccixinhc verde

(;0 int:'onfol'tável, o chefe
(,a firmo indicou-lhe com

OS" Al.DO MELO
AVISO AOS NAVEGANTES _ Não ha aviso aos na�

1 m sorrIso qu� a mesma . vegi::1tes .. como declara mllitas vezes pela hora do

proposta já t.inha sido feita Brasil, o noticiário do Minis�é!'io respectivo.
e tinha s�do rejeitada a-

Assim por aqui.
Ayis() aos leitores:penas alguns minuOOs antes

Na ocasião,. o incidente pa
:"cia divertido; meses de�
1.),)i,; foi Icmbrado pelo jo�
"Hll enQ:enl1cll'o. mas não
',:uma ç!vcl't!do.
A lmtruçiio de Jesu,�, pa�

)';) nos jll'cocl1jlarn)OS sóbre
('1 mo escutamos, indica que
há mallel�'as impJ;ôpl'las de
rseut.al' .que devem s(!r evi�
T.7das. Tais hábitos maus

)'.j es('utu_l' podem ter re7
mlt.ados sérios, significando
-.1fio só t:llvcz o. perda dum
!'mpl'ego 011 duma promo�
1;'0, mas POdem levar atê
a pcr::!a de no.<:sas vidas .

A m:)e ele Jesus, Maria,
"(li boa ol,lvjme. dando aos

(', istãos um Illodêlo para
para seguir. Quundo os pas
l"res a encontrnr:l.1l1 junto
(,<llll o nwnlno Jesus na

Nâo h::. avisos para ninguem.
Encontra�se todo o I1lUlHÍ'J desavisado, Vejam O d!,!�

"',gujsado ..

- O de!). ,João Mu:,:feldt disse - Desapareceria a

"chantagem" politica em Santa Catarina, se houvessse
C/:rendimento entre a UDN e PSD,
.. Mas, não ha entendimento nenhum. E não l1uVél'á.

Estaca "zero".

t'N�o temos prOblemas de agitações militql'es" _

(leclarou ha dias aos jornalistas est,rangeíI'Os, o ,PrcmJcr
'l'nncl'edo Neves.

.

E como dizia o ouél'o: "Tudo bC111, segue tropa",
Foi Quando, o velho e saudoso Bl'ugemann. sulu�se

�om a piJhériu'_ "Muita trppa e pouca tripa".
O de!}utado Ferrari em entrevista, declarou:
"O Parlanfentarismo nasceu com o pecado original"
Bem. sr. deputado.
E o "Homem Americano"., não teria inspirado rel'

las fôrmas de governo democrático?
Por ai iriamos cair no mundo das novelas.
As emissoras reeditariam j:;eln palavra o Pecado de

:\fascer ..

No meio de toda essa collfusão. não pode haver avi
so nenhum ..

Porq.ue hoje mesmo não se avisa coisa nenhuma.
A começar !lelo aumento do !)I'eço em tudo.

.; Quundo a g�nte vem a saber Ó hom, de pagamento,
Paga-�e e ulnda vara ironia ela sOI't.e, o fregtlês não

tcm dil'eit,o nem ao trÔco.

VENDE-SE LOTE
Venc;le�se um lote a rua

:;rb:lr.O Salles. A�ea 405
metros, Recébe o dito cujo em.. ba·lns.

Felizmente em balas de chupar.
POl ue a gente nodia pft!{ltl' e mOl'l'e" :.lli 1l1('1;1ll() �Oll1

auas )a .1$ nos mio Oli

Trfltar a rua Felipe 3r.h
;11idt, 21 _ Fone 3145
Ne.�ta

� '..' ff"·.\r"·'-""'·,.
W�J.' I

�

�,�. ..j ;I _" _. ., :;,}!ig��',�''':IIlif",
,

.. "J -

Finalmente (lO:rill�J, ns

09,00 horas, nos Sa!c".'l uo

Clube Recreativo 6 .te ,J;:
neil·o. o Rotnry CIl' p tio'
E<;treito estará pro-uoven
do o II COll!l'resso de no

bustez In[;llltil.
Ma is de -iuas rlez('i1i!S !,fe

crianças de 1 e 2 an(\�:, 1'.<:

un-ão desfilando pcrau.e II

Comj"'s.ão Julgadora ('OF1�
costa dos Dr". Migl1�: SR�
Ies Cavalcanti, Alvaro- dI'

Carvalho, Armando V:t1f'irio

de Assis e Eva Scbweid-

...
SOn Btchler. em hu.ce.t (:,)
ambícionnd., titulo de "a

MISSA DE 2,°ANO
vvn. Mm-ln ccnna da Silva, filhos, N()1'f1s e N('los,

do sempre' lembrado

JOS},� FRANCISCO DA SILVA
tzéca Silva)

couvtdam os .9al'entes amigos c pessoas de suas retncõcs

de amízades. para assistirem a Santa Missa que numrln-

1',50' I'('ZD,r ('111 tntencõo da alma dnquetc r-ate. cnn n do

crlnnca mais robu;;t:'l dc corrente. .Domtngo, às 8 I1s., na eco-te do nrvino I�s-
61". pn-itn santo. rAsiln (1(' ürffisl Ant('ripo01 ugrn.nrrl-
São fatores- para li cb,,· mentes

�.iricacào das COl1CO'Tellt('_� 'F'IO;i:lllÓPolis, 3 {II' Outubro (II' 1:1(\1
os seguinte" Hen�: Pé"(',I.llla.�I� t .. ., ,

7 10

Altura, Formação De-,'�:'l-
--------�----------------

@EMAS -�artazes �o dia
--CENTRO -

tine SÃíI Jost
F'O�E: 3636

as 3 -71:t _ 9 I 2 hs.

Clifton Wcbb _ J::m,c \\'\'01al1 _ em

jo,_

-BAiIlRDS
Cine GLÓR!A
mSTRF.ITf') }<"'ODJ: 6�r02

I
às 5 - 7 �� - 9 3 'l tis.

Aqus tin de Anda _ crtsune
Mnrtcl - em

BATACLAN MEXICANO
- F,rL�tm:1nCnlol'

AMA�TES EM Fr,R1AS

CincmaScope - T{'('rdcQJoJ'
ceueura nté 5 anos

Cine RITZ Ci.ne IMPÉRIO
-::'O::-·E: �4�\f

às 4·' 2 71; 9 1 '2 hs.
Fred Mc Murrar _ Jonn Wcldoll _

John Efi('sll _ em

NA FÚRIA DE UMA SENTENÇA

CinemaScope _ EIl.�lmHl1Cnlot·
Cl'n"urn até 14 anos

AguStin de Anda _ Cl'istlanc
Mfl1'\p! -em_

BATACLAN MEXICANO
EastmanColo1'

Cens;ura até la :ln<)s

Cilte BRXY
Cine Rl.íÁ (S. José)

a,<; 4 e 8hs.
\
FONE: 8tfS6 Íl:;\811S.

Reniaro Mikuni _ Shojl Ya�vJ - em D{l;.je! Gelin - Miehe1i(' Morg:lll cm:

NÃO DEIXAREI OS MORTOS

Censura até la anos

OS COVARDES TAMEF:'r-,·r AMAM

Tnrma de 1962

Pt·ó
\

FOrl11:1lHlos do
�

CURSO NORMAL 00

INS'IlITUTO DE

EDUCA('AO'

;mAS VFLHO,

Ditl 20 ('ln PTIl�

F.$TRF.TA

TlIl'ma de UH

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



lira tênis clube,
oroadd �oje. filha

. cez. dr. tosé aran-
a. dora dei valle y
aralido

luis mar!a corçes de mOl/
râo sé. filha do sr, vnl!Cln

I�nle erneeto de mour{h sa
," I da sra. rami de IIw,:!!ão sá \

lisete alues, filha d') v. {,r.t<:'
joaquiln alueiS e lia src.

alberti1!a allle,�

�)irginia carneiro, }il"{! dfJ
sr. antonio dias carneír: c

âo sra. íruni 1lUtChll.i:)
carnciro

Ui; cadetci; du escola militar
"'agulhas negras", estarâo

�)Jl"esentes no baile dai; debu
tantes de 1961. O convite foi
feita P01' intermédio do co
'dwimanCc (/0 -:iY ri. "II. nlmi
rente luiz clovis de oliveira

-':(1). ia ramos morüz, ] ilh"
.-Ir, sc. emaldo morítz e C[fl

sra. tnez ramôs moril.!

beatriz battistotti, filha do
sr. luiz battistotti e tlu M·(I.

zita sleniper battistotti

.cliane da silva' campos, .h
llLa do· csscz milton campos

loreta ounçer, filha do 6(1).
mario etínqer e da sra.

iuraci de freitaiS olingcr

anamaria callado, filha.do
�1". prol- Uãio martínnó <"[(l
:udo e da sm. lucy cczzceo,

,
,

"O Estado" o Mais Alltigo Diário ele Sal/ta cctartna 'l'ERCEIRA PAOINA

�RO BAIITOLOME'J J;'

o COLUNISTA APRESENTARÁ HOJE AS ENCANTADO
RAS MENINAS MOÇAS NO BAILE DO PERFUME DO
LIRA UNIS CLUBE - CADETES DA ESCOLA MILITAR
"AGULHAS NEGRAS" PRESENTES - PERFUMES DE
PARIS PARA AS "DEBS"_

.

Hoje às 23 horas, o Lira T.c. daró inicio 00 baile de aniversário, de.nominado' "Baile do Perfume", com o desfile dos debutantes de 1961.

-000---

Abrirá o desfile a debutante Lois Mario Borges de Mourão Sá. A i,..,.I.
cação foi feita pelos próprias meninos moços. Deoots êste colunista fará o
sorteio para a classificação na ordem da apresentação. , _,,�

-000---

o cronista social Dino Almeida, fará o leitura no microfone no apre
sentação das debs,"

-------000--

As '23,45 horas Inicio do cerimónia do Baile Oficial - As 24 horas
desfile das encantadoras debutantes de 1961 - Coroação do Rainha _

A Diretoria do Clube fará o enteeçc d-s perfumes franceses ofertodcs
pelo Debutante' Beatriz Botttstotf - O colunista lerá uma mensagem
de um minuto - O orador do clube Dr. João Batista Bonassis, fará uma
saudação de cinco minutos - f-s senhoras mães dos "debus" serão home
nageadas com rosas - "Vozes da Primavero", primeira valso; "Sobre os
ondas", segunda valsa e "Raso", terceiro valsa. - A famosa orquestro
do Clube é a responsavel pelo "Shaw". de gala.

�

elizabeth moritz, filha do
sr. -otctor morite e da sm:

maria da glória moríte

i era lucia baasCh, filha do
sr. eva/do carlos baasch e

da S/"U. virgolina koeTig
•

baaseh

beatriz battistotti, 114 oca
sião em que regressou' de
uma viagem pelo exterior,
ccservc-se a frasqueira que
cGnduziu os perfumes de
-parís, para oferecer hoje, as

coleguinhas de debuto

cna marta po/li lobo, fi.fiut
do sr. onórío décio da costa

lobo e da sra. maric�

polli lobo

eneida fatia, filha do sr. c

arquimedes d.e castro

torta

{lllluz borloluzzi, filha do sr.

hugo bortoluZzi e da sra.

oiça salma ooricíüzzi

mima marta lIW!" t - fil!l�
do senhor :JOsé meirtc e !in.

seuaor« maria de lourdes
1neira

1/taria Ivone vidal. filha do

senhor nnsan vidal e na

senhora zuleica vidal

marcia de souza colley bona

filha do senhor }Ians çer

mano bana e da senhora
iua silveira de souza b(ma

(Imélia maria polli tobo [i
illa do senhor onório décio
da costa e da senhora 11luria

polli lobo

;����a d:eJ::� c!� h:��r;:re:
mz de andrade e da sra.

n dorit terras de andrade

� -----
:1

,.,

t·-
'I� <'dia trupel, rainha. da,. de-

� =::anu

zirça maria de olivcim

nuuía ligia battiltvUi. 111(1.:J.
do sr. alvim batllsf,')'U, e (feL
sm. Laura diegol� battistutti

marta de lourds.� scnueter,
filha do SI'. arro. tJ .�c"lzae
ter e da sra. elui··,t scnaeier

rose eíiane keller, filha do
S/'. e sra. dr. hermuth keller

a mi1iha de 1960 srzc. tere
f-;nha ooneaea, fará a en

trega iJa faixa simbólica ri:
'ainha de 1961, srta. tânia

dei vall� . ara jo
•

'Ni':t : lJi
..

,.;:"j;il

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



I ., ESt'�!(':J.'J6; J.Ui.V� , ':;lNA� LEALD�� A JUVEN'J,'U- iDE, EVITANDO-SE OS SUBTERFúGIOS; DOCILIDADE
E OBEDIeNCIA AS INSTRUÇÕES DOS SUPERIORES;
ABNF.GA()AO, QUANDO· FOR DO INTEReSSE DA EQUI
PE: FlDELrDADF. /iS OBRIGAGOES CONTRAíDAS; MO

DESTIA NA VITóRIA; SERENIDADE, QUANDO A VEN
TURA FÓR ADvERSA F. EM m:RAL CASTIDADE F. TEM-

'·I'.\Bi\ mm MILHARE, ·SÕilNDiVillU......:._-·----

���� ;�Q��i,���i���fH "��!X�� ;i:ii���:::�'0����:::_ ESPECIALIZEM. PARA Q JE ESSAS DEQUE bEZENAS SF,

--�_. - � - - �- -

"J-'" 1
""_H._" ","W""

"�s s,.,,

'.;,_?&--.��?\\:�. �-tlill'J' I' �;\�,;�:"'S DP PRATICAR �:ROF.ZASS �";;;:�I;';;;�':'1.. --=--=-'::.."'" S
-

'III_ I
tPnhtvras do Baral'h) Plf'rl' I

.

_._. __ ,.l�,�_.,.,. di.' er('Cotlhc>rtln(l
;: =r-ss= --

I
� restaura OI· rios J()A'çIO.� Olírr lf('(lS

.

I';::;_ -

_ -= ' guleladf'). u.·J ' rtn Antl_

l"'"---_

PROVAaAsSICA "FORÇAS ARMA-DA-SD-O-BRA-SI-L" :GlJÂRNIÇÕES CATARINENSES EM CONSTANTEfPREPARAiíVoSNO- JURUBATUã:,� - Notícia;
chegadas de São Paulo informam que as coisas com a delegação catarinense vão de vento em pôpa: Os "Catàrinas" estão animádos e com", 'quita con
liança nas suas possibilidades técnicas e físicas com relação à disputa da p'r�va mais famosa do país no remo que é a Prova Clássica "Fôrças A�fmadas

.
do Brasil", promovida pela Federação de re�o de São Paulo e marcada para a manhã de amanhã na re,rêsa do Jurubatuba, devendo deia parl�cipa'
também guarnições da Guanabara,Rio Grande do Sul e SãlJ'Paulo. Os nossos "rowers" não têm se descuidado um só momento de suas formas, Jliá�
exc�lentes, e. diàriame�te, pela0 manhã e à tarde, }ão.vislos no local da competição, treinando com afinco e vonlade, pelo que se póde. prognosticar
I

..

. � r \uma jornada brilhanle dos barrigas-vérdes na ,"agna competição. �'''' .r-

CiOS ABE' lOS DE SAN5fA (ATARIHA-
.,

Os resultados do 6,° dia de competi ções - Brusoue campeã de Voleibol feminino - Vitórias de Joinvile, Brusque e Horianóoolis.' êste sõbre Lages, no
b O· J' "11 I' "d d'

',
linhas" Alcenor, Lüíz Corrêa, Luiz Noell,. Resemru-l, Neli. Rcl'- ,ios' ( a segutmo

'

a ctassrrtca- .5° Alvaro -- Laj('s - 17

asquete -
I OlnVI ens'e VO.� I er DS ces In as Paulo, Luiz Fonsêcn, .rosé nn�ttc, .. Mesário - Cru-los Bro;:- lio {te "cestinhns", ,nté a 60 Renato � P. UI1:ito-

::mSULTADO DOR JOGOS Nivaldo Machado Equípes � JOINVILLE: Carlos. Rudnev. Po.r:lais dc,- 14.x 11:1 - nolli e Joâo Lnuíc Barueunv rodada de hoje - Ptorta- 'if;

!mALIZADOS ú:M 5'/10/61. Equipes � Brusque : Nor- HOPllC, Adilson, Fernando, JO!NVILLE' Fernando, 15 x, !.2 - D x 1'5,
. Equipc1"'-- E'LORIANü- núpults x L:ljCR: 7° Danilo - Bl"u.�rlm' _

, :AASQUY':TEBOr. borto, Walmor, M{�I'io, Ru- An'gelo, Alvaro,\ L('011is Al'tamiro, watmõr, nntôruo, cont o resultado no vo- POLIS: Torrado (14), Catn- 1° - Ivo _ Jolnvilic _ ,,5

Jô(;"o J!)!m'JlIf' W x oy. penüo. cartós. TUBARAO: Lulz Corrêa, Nelson. Plácido. -Perúclc .. terbor-remtntnc entre ai': birefa (14), Pato (Si. Lncrv 6ü Dobes - Fpolii\ _ 4!)

nntsqllP O' PALHOCA: Helio, Gll- vicente. Mcar-yr, vtvrnoo. .rcsetas equipes de Brusque x Fle- '.151. Pedrinho t-ll , nonos 1:10 jnr-ry - qü .

t.ocst _ F "- c. tcno, Pedro, Wruey, Alceu, Luíz cametro r- Luiz 11'011- 'lOLEIBOL FEMININO r.nuópons, as mocas de -r' Dláudln, Carlinhos (4). 2" l\f(JI·�H'S Lajes - 56 ".,nn Duna JOilwllJ" �
Al'hino P;\U!r, df)� A:"I- nntndc. sêee. J(Jgo - rtonanópous 1 x .Brusque levantaram 'm- LAGES: xciuro (5), Mo- 3" Rubens P. Uutão - .. I,'_"

JOs Parcínls de _ 14 x 16 _ Parctnls de _ IS x R - terusque 2 nmntemente o Carnpe-mn- i-nes (lO), Alvaro (15). Guy. 53 noncic _ Ppólts ..- 3ã
Meaárto Aclil�'lll N"11- 15 x 10 _ 15 x 4. Hi x ]4. r.ocnr - F.A.C, 10 da mcdnlídnde.

'

Rogêrio, Antônio oartos 4(1 Antônln Carlos - La- 10° OI'Í:Jndo - Fpoli!'\ c

nes VOLEmOL MASCULINO FUTEBOL DE SALAO Arbttt os - Ivo Ribeiro - BASQUETEDOL 1412). Perâelc (17). JC'.� 41; r'roust - 1JhI1\H'llaU _., 35

VOLEIBOL MASCULl�O Jgo _ zotnvme 2 x Tu- Jôgo _ 'pubru-ân I x Ai!lIori Lnus. Jogo - stcrtonópons 66 x 1° Tempo: ��O x 2!l - FI-

Jôgo Rrus(ju�' :? x P:1- bnl'ão_ O
'

sotnvutc 7 M�'sàl'ios - Silvio sera- Lages 59 nal: 66 x SD,

lh��:a� F.A.C. ;���t\,� F�:C·AstrOgndO ����r;�·�·�Ib. Nnssor fir�q��J('�IJ7._ FLORIAr..ú- ���ir; �.AF�;IWO Conte ;�:,:���.����,AO DF.

Arbítros _ J:I:;��nlJ Mar- Santos Silva e Aymori' Auxiliares _ Norton No-" poqS: Alva • Aurea, Iria, iCaciqu(') c Pnlllo cio... AL,' No set.ol" dc Basquetebol

uns f' A ... rroanoo Santos Laus ccut _ arrco Rosa Filho Silvia. Neusa. t.ísete. Ra-

PERANÇA. GANHAR NAO Ê 'TAO IMPORTANTE COMO
PROVAR A PRópnrA HABILIDADE E FORTALEZA".

PWXl1

Ir

Silva Mesúrtos - Ivo Ribeiro

M('.�I'tri(,.� c Nivaldo MQrhado.

- JOGOS ABERTOS -

Fa7.e'ldo-sE' uma rápida análise das eompetições e';,

,)('rllvas no!; '1.0 ,Togo'.� Abertos de Santa Catarina, che

ga-se' a ,("ulld\l.;:�o de que tnllLo as provas de atletlsme c

1"1ta�':io como 0;-; ,logo� j,êm agl'ndado plencl.Il1cnte ao f)ú
blico e à Iml)l'en�:l, tantu nn lJnrLe técnica como d!selpli
nar. 'Equipes té('J'df'a111entc 'fr:J.cas. têm nos daao um!\

pl'Ovn bl·llhant.l'\ ck' alto espírito de' luta e deflportiv�df1de,
(.isjl1ltando de igu.:lI para igual com equipes reeonhr!'Í

ciamente ma1� poderosas. Neste particular, merec� um

elogio à parte, a ('quine de voleibol feminino de Palbo

ça, qlle fat'(' li Rurr;l ('om que joga e a disciplina com qUf'
arei la a� é!errl,' JS. I'onqulslou, desde logo, a simpatia do

públieu l' tI,l imnr('n:-;u. Tecnicamente fraca pelo pouco
tem'h\ ('um (lIH' l),'allctlm êste .esporte, fisicamente dota
<Ias clt: !Xllil':t �dl Ul'1, as meninas de Palhoça endurcclam
as partida .. l;n!)1 :'·L .�('xtctos reçonhecidamente capacila
dos (:OOlÇl lff'n�'n!·· f> 1"!Orlanópolis, em que milit::lIn at'('
tas d,� \',thr ! uh'id.L'(I, flue se t:mpregavam :l fundo 11:1-
ra \'ilol"hr "" . ..Afor'! isto, Que mereceu uma citn�ão ('�

peeial,' os dcmlj': jo;;o� vem agradando plenamente, e,

como pl'l'�·hmo�;. qU:J..�e tudo vem correndo normalmente,
tanto na llarte dist'lplinar como na parte ele organizn
(a.o, Sim, mtase tudo, pOr{j\le não se pode diz ... r que hou

ve per(elção. S(")'!n mesmo exigir-se muito. Entretflni.o,
os I)equímos nrotc,;t(l$ de algumas delegações, cabíveis
em certos eu:-,o�j I' sem :l!lôiO om outros, não chegam f1.

f,jral' o brllho d;lS rompetiçõcs, nem deslustra o trabalho
da. CCO, SI' iJC'!U CJlh� as pequenas falhas observadas, tão
nat.urftis no !'sport,L', vieram em prejui7.Q de algumas
equipes. Uma C'ouit)\>· d,� fut.ebol de Ralão foi alijada da

parte final das disputas, por um êrro de arbitragem:
(�rI'O de <Iireito comprovndo, o Que lhe valeu o afash
menta II!'!.s diSput:l.s, Foi a equipe de P3.lhoça, Quanto ii.
equipe de e"iciúmo" não podemos de sã consciência. ac!'!.

'tal" a dr'cisful q1le tomaram de abandonar. as dl'lputas,
soh a alegação de arbitragem facciOS:l.. A arbitragem fQi
cOlTeta c a dlseipEna foi quebrada com a (alta de res

peito ao b_rbiiro que, incontinente. expulsou de campo o

faltoso, Medld::! ('arreta. Se êrro houve, este foi da CQ-

;;�I�:ã�s�v:r�;�r?a����� �����"�rat�rJ���;:�q:�Fl�rr����
neutro, E Adib Ma�s!"Lt' aqui ('stn.v:t. Alguns a'tletas não_
amadores vem dl�putando, contrariando deCisóeR de leis

desportivas Stll)f'rlN·CS no Regulamento dos Jogos Aber

tos, 1111(', ,!;egundo �l('gam, foi omisso nest..a. parte. Não
5erã Jusl'o timl· 0:1 pontoli ganhos das eqUipes que pos
suem a!.lotas não amn.do.fc..'l, se o J(.egulamentO nâo p?s
sue meio:1 paro. i:>to, apesar de acharmos não ser neces

sária. t:ll medida, llol3 as delegaçõcs devem conhecer as

:ci$·dc-sporli\·nfl �Llbre o caso. MÚl'a isto, o que eswmos
VI ndo ,. '; 1'1.,',1 t'Oll,(1 h'L mullo n1"l.0 v.i6rilv�,

r('rl:1111e em tão 00:1. :lora Ideaii-

Mesái-lu - Hélio tre-na

Equipe.'l - TTlBATIAO:

<$erão l'eal�lndas, no" pró
ximos dias 12 _ 13 e 14,
na cidade de C!lnOa�. no

Rio Grande do Sul, ;)s eli.

minató1'ias sul-brn!lilúiraio\,
para () Cnmpúonat" brn<:l

lelro de Futebol de Salac.

Estarão eompetind� Sflnt!"L

C"atnriua, PnmnÍL (' Rio

Orande tio Sul.

Snnl.u Catarina" C(lllfor·
me tlvcmos nporjunidadr
ele divulgar, es!aJ'l� sendo

f;L1él tvéte.

BRURQUE: Ruth, �1"ica,

l"l'presentada pela selc(,"ão
d(' Itniaí, reforçadn upe

1'1r\S com o nl"queiro Marco,
de Florianó!)olis, 01lÓ!.' alUa

na equipo do RO('!liIlV:\ Es

porLe Clubl'.
.l�is l'I. .tabela: Dia 12 -

Sant:1 C!ltadna x &10
Gl'ande 110 Sul.

Dia 13 - Snllln Cntnt·l�
n:1 x Paranft
Dia. 14 - Rio ,Gmmle

do S\11 x Paraná.

FUTEBOL CLASSISTA

Após a rodada rI'"

illingo, do certam.' rf"lmer

r!allnQ de fnt{·bol. e flue

�prcscntou 9. vitôria (lo Mi

:nel'va frente ao conjunto
da Flambrcrla, pela I'onta

gcm de 4 x 1 e ainda. no

outro encontro o emp!ü('
de dois tentos l'ntrt MeyDr
(l Farmacln. do Ctptto, a

cla.sslflcação do cert.HH1C

nassott !'!. SI'\' n segulnl'(':
10 lugar _ MC'yf'l' com

4. pp.
o l\1g�l· _ Fi�mhl'('ria

('om 5 IlP.
.

30 JURAI' - snpn Mlnt'I'-

Retorna ao "Bt�
gre" o médio 'ocy
o médio O('y qu(' obtevf'

destaque no Ou n r :l n y.
tr::ll1sfetlndo-.�e depoIs 11:1-

ra. o A vai, onde teve opor
tunidade de apreseninr
o('stácadas atuaçõf's, verr:

de retomar :lO Chlbr. bugrl
no. justamente àquele que
o projetou no CPllárlo C'l

portivo barrlga-vl'rdr. Será
mais um r('fol'�o com qUê'
eonl,a�)('·{,� '�',I',

G:ncê;:;. j);tra "t.r':llpor�...h

tie 1ge�.

.... l'I. e J Farmaeia do Canto

00- ro:n fi pp.
'1" lt:gar - A Sedutora c

!:;of'pcke com 10

�n lugar _ Farmacia
Calurincnsc com U PI1,

xxx

No quadrangl1Ial' do:'!

�rnpos do SESC apó:-; O em

p"Le em branco entre Ases

de (Juro e Julles Rlmet a

clfl.ssfficação ê a seguinte:
1 () lugar· - Ases de Onro

(' Alvora.do. ('om i pp.
:l" lL�gar - Jullf'S Rlmet

('Otn 2 pp,
30 lugar - Unidos com

'I pp,
x x x

A !lró1,.ima rodndn. do

t'el'tame comerciaUno de

futebol, marca para do

mingo os seguintes jogos:
No campo do Yplrangn.

(>st!l rão jogando Farmácia
Cntarinensfo x Hoepcke e

no e::lmpo do Figueirense
bcelnlol'fl. [' Ji'lambrerla

l{oeri('h�
x x X

,hl lle10 quadrnngulnr
dos grupos do SESC 'tere
'nos apenas um encontro, e
.justa,mcnte o Que, marca. a

llI'climinar do f'ncontro ('n-

F't�b1't'rl' x �('I11.1tora.
"'unlr;l'" Ulli{lo.� x J\llle.�

RlmE-tt.

A campanha brilhante do Figuei
rense no Campeonato
de'�uvenisl de 1961

Foi s;em dúvld:l 11enhu.·
mn, esf>Clllclllar () tltul()
obti,rlo pelO.9 r:lpl1!'.es do
FigUC'irensr F. C. Lcvall1.9.
1'n1ll inlt"lahnente o torneio
Inicio, e depolc; o call1pco'
nato PÕt' nnlec.lp�ção, 1)('s
d� tornf'l.:> Inicio, alé a pp
llUltltnn. rodnda do retur�
no os comnndados dI" JO;tê
Dia:! n:io Ren(irnm (I sa

hOr rlf' lima 11errilt�.

Como vc('m os l('ltol'e.�
foi uma camnnnhn que

ninguem p6dfl
-

delxnr ele
tlLXnl' de fcnominal, a ...!'\om

braSa e Mé cerlo ponto de

cxtr"ordlnL'irla. O Figuej'
n'll�e r('alf7.olt 13 ül\i.'on'
tl'oS, venee'ndo 10 (' (1111):1

1f1ndo 3, Seu nt.nqu(' mar
('OU tO tentos c slH� tlcfL'
ZIl. apcn!lS 3, sendo a mcp

nos vazallo.. <lo campcona'
Lo. Orat;r\g nS 'SUas atun.
�ÓI>s o li'igueirense, lião
póde deixar de ser taxadn

<lo outra forma n. não s('l'

l\(mão melhor cqulpe de
juvf'nis da clrlade, Eis em

resumo ::l sun cnmp!"Ln'hn.

1.0 TURNO

Fieu('lrense 3 x Paula
Ramos 0, Local: Federnç:-L')
Catarjnel1se ce Futebol.
1.0 Tempo: Figueirense

2 :x. Paula. Ramos O,, Ten
ias Ma.l.ll'1I0 _ Znak, Final
Figueirense 3 x PatHa Ra
mos O Tf"nt,o: Zorlbctt.o,

2." RODADA

Figueire1'lse 3,. Tamanda
l'é 1. Loca.l: Federação C,

·,(\'e Futebol. 1.0 tempo: Fi

guelrense 2x: Tamandn.r(i 1

Tentos: Nilton (2) Lulzln

ho para o Tamandnrê.
Final: Figueirense 3 x Ta
mn.n-da.ré 1, Tento: Zorl-
1kr'to, (Fl.)

3.ll. RODADA

Na terceira rodada. o Fi

guelreMe eanhou os pon'
toS pelo o não cornp.'lrecl·
menta da. esquadra do Do-

('"luva.

4." RODADA

Na quarta rodada Fi··

guelrense e O\l..'lran�t, não
foram além ,de um ('rt;lpft"
te em O x 0,

5.:1 RODADA

N:l oul11tn l'O(\l'I.dfL. t:ml

hém l"cgjRtl·(\ ...e)!Ln rm

j)nlt... ('m O !oi: O. f'ntr,· n�

Nlnipf':': ttn Pt'l"IH'irf'!lsl' f'

Atlr!ir"

fI.� RODADA

Na s('vta rodar1f1, a ÍLHi

marIo tU1'llO, I) Fi!(uCi1'cll>l('
�ol('ou :10 Avai }!or fi x O,

I.or:tl Ff'rl('l"ncãc c. dI' Fil

tC'bol, 1.0 Tf'lllpo: Fir,uf'l-

ren�e 3 .x: Avaí O. Tent('"�:
Pedro Vcn�urlt 1 ZOl'IbCl'jo
C Chandieo (contr:d, FI

nal: FIguJ!irenflC' 5x Av:)í 11

Tento�: pr-dro 'V('lltllra 2

flF.TURNO

Figucit'rnse 2�: Pnnln

Ramos O, Locnl: 1". C.P.

1,0 L('1npo: Figuell'cn!'\f' O

Paula R51ll0S O, fln,,!: Fi·

gneirensc 2 x Pnula RulUo;;

O, tento;:: Peàl'o Vl'nfLlrn
c NiJtOl1 Ces!lr dr p,�n:1li
dade m:íxim/l.

Figllelrcn;;f' 1 '( Tamal!

41arê 1. 1.0 !empo Fi�\ll'i·
l'f'n<;r. O :;; Tamanrlaré I,
tento: S.:ibac;, (1'fI).
FiJ)til Figueirp.nqe .1 x T:t"

lllalHlal1' I. iC'niO I'pdro

Vt'nt.ul'a (FI.)

Figueirense 2 x Bornil!

Va O. 110 tempo: Fi�lI{'irf'n
i<f' 1 .x: BoG'alllvn O, tento:

Pedro VentllL'a. finfll Fi

.gueirense 2 x Bncaiuva n

(tf'nto: DLlll'[t).

Na f1.\Inl'la l'Othda do t'e

111mo -o Fi'guei'l'cl1 ...e gan··

hOIl os Dontos tia GUA.l'all�'
l"Jelo 115.0 comparcdm('nln
d::l. eQuipí' dlrigid:l pnr

G:ll"{'('Z·

5.rt RODADA

Figueirensc 3 .x: Allette)
2, 1.0 tempo: Figueirf'nSe
3 Y AtlétiCO 1, tentos: O··

vnldo (parn 1) ABê) Pec'!ro
Ventura Zaak Zoribert'1,

{FiU, finnl Figueirense 3
x Atlétieo 2, tt'ntn o.�\':l:

(II) (Atlél.

Domingo I'errmo� o cn

-cerramento do' campCon!l
to ,QuandO 2 lidcr mm!it'�

fórças com 1) Aval, no 1.1'".
rllclonal FLA:<FLU da cid!\
r1('. !'IlIf' Vf'''l"'\ Rf'ndh n�HP'"

c!'v.lo como o !?T:;nr\(, f·l��'
sico mirim

SEGUIU /). DELEGAÇÃO
.,..,�iIriI_

CATARINENSE D E REMO
Rumo â capital paulista

.-f'gui'u a dC'leg!lç50 de 1"0- -------

ItlO (II' S:1nl:1 Cn'tarina que

jl:ll·tkillar:'l. n:1 I"cgnta "Fol"-

J t' d(:,� Al"tl.Hld:1S do Br,'L�i�" n ôgo- reinO o.
s{'r r(':1lll.:1ela na mnnlu dn

, h-<!Oll1hl!\O. na rain (h� JUI'II- Guarani. aman a
11;11(111:1. O;; ('alat·lll("lS('S

;��:�lIi:;�() I\�;�(: �:Li::�;\l� {�.�';�= em B;Quacu
rlnrms",

....."N,,'.,' t:wr�o �'(:LI:.�n�:�Z�i�.F.111 Joinl'ifl('. emiJnr('OU:l '-. " \. '"

I'LL;lrlliç:tn rln 'qnnlro r:JLl1 Ounr3.ni. que rwnj)l'Íll ]'['

r!o (·IL1bl' N:'nLtko Cnrhoei- )."nbJ' nlHaf'il.o na (,;111110

!":l. compll-Iando, ncsta :nn- "nmpe,�n:110 !"PAional, ('!:t,,-

l1pir:\ .:t (\t'lt'!!fL(',io para a ,.j_ se exibindo. I'I1L jõgo
treino, L\O ML1nieiplo de

ni)!.u:\<:n, rlpol·tunlfl:HI(' om

(JLI(, dnl':l C'ornbajf' :10 Clf'll

l"O do A\'t'LLÍd:l lul·:11. O tn·i'

nadOl' bu�!"inl). nl'stn fJl}()r-

tllnidadc, (';;lar:1 Ob!'\f'I'VfUl

Do ulube Núntlro F!nn: -'
r,o :1 �L1a "'(111ipI' l'flra o.;

ris('o Míll·Unrlli !)L"óximo;:; (·OI"promlssos;
rr(.HII\t'nt,f': Ji'efin'to Rlml- b('ll1 ('011\(1. l:ln\':�tH!O alJ..-

leI la.� 11:l1':1 P:-:ll('l'\,·m·I�L<: i' ps-

rl'�at.!l dI! 1)l'lJximo d01l'in

r;o� � sbgulnle :1 ('omp"�:
r·flo da (trh'!,:nl;fI(i C!ltril"i-

R.e"ervi)';: Dnvid Fritz

.1('1'1irl1 (' '"on Vilnin

Carpinl.l'iro: JO(lO Fl01'flS

Remadores do qu�tro
se111: Moal'll' T7.elikis, Valni

r:il�ll� ����!.F�:'��il��� T7.e-

Berreta estará

presente
Muito pmbora O sr, Ha

�n:lll��d:e��'let7 ;I�!::;ãhcli��
da. Fí'rlernç5.o Catarinen�e
rle Futebol fie Salão, ê ecr

ta :1 sua presenÇa nos jo·
gos em (lue santa Cat�i'

na tentarã a clas<;lficaÇão
])al'a o Campeonato �si
l .. iro da modalidade.
lIamilloll seguir{\. vi:1�

aérea l)ara. Cnnoas. lOCai
d:l� dj�puln.�, onde aguar
dara ri. '('hl'gada rln nOsSa

dl':Iega�5o. As.�il1l sendo,
Berrl't!\ estarft ncorilpan·'
hnndo a 11nlí'B'ação barriga
"I'rd� l"ln� .100000R R !lerem

ri'.1li;>;:1ílo� 1'111 len'a� p:1ú·
eh"".

db-:J)utanrl,) �ml tl'rneio

Cnm ri. 1}l.LrtiCipnç[i.O doe:

cl1.bes lof'nis, rslallrln J1n!'

t:LI1to s(,m datn, Ill'a () r()-

1f'jo f'·('l1lf' an AVni. 'J'od:�

via, tiío 10fo Slll'j.n nmn

opOl'ÜlOi(bde o j)l"éií() 1"1).

11"P 1"el'1'oviúl"iO i� Aval.

,rl("v('1'á >;("1. l'('nllw(lu,
Em paltlda l'f'alifl.flda nn.

Futebol VarzeanQ
x ���i:�!l;��'l \ Cl'rftmlc\1
Pr('liminal': Mllion:\rlo<;

4xO.
Em �:ll'reiro;:: Olnda 2

x Américft2
No EsLreito: Unjdos 3x

Cenlen{lrio dI' Brusqnf' 2

, ').'"J('x

TORNEIO lNlCIO DE

TITULARES DO CAtfPF.O
NATO VARZEANO

Domingo vill(lO\lI'o Iln

campo rio t\mériea, ...('r:\'

realizado o Tornf'io 111I('in

'ele 'l'itulares dt) Camp{'o,
nuto Vnrzcana Intel' Mllni

Cip:1.}. com a \'en1izf\�ftO I'Hr

vnl'ios jogo�, e mqne {lQl:l'
..rão emnenhn,dol'l poderQ.l!os
ronjulllo'l de no�so fnleTf*i
i:>;I'l.panc

ji.�:.\,:
.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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m:p'ÂirrAlI'IENTIl DE S.AÕm:'· píIrir.r.À
__...;.'..i,,!Li.�� í',fS rI: T'(!J'Ir1I'iCLi\

MÊS DE OUTUB!tl
1'- Domingo
7 - S�bado (tarde)
fl - Domtngu

14. - S{lbll(\o (tarde)
15 - Domingo
21,- sábacto t t arde)
2� - Domtnno
2fl - Snbado (Lnrdúl·

21 - Domingo
;10 - Snguudn. Potra

Farmácia MODERNA

Farmácia Sto. ANTONIO
rarmacta ato. A��'TONIO
F'armácin CATARlNENSE
Fnrmúc.iu CATARINENl:jE
r'armácio. NOTURNA
F::<rmária NOTURNA

J:'al'mic-I:t VITüRTA
r nrmáe]a VITóRIA
F'arm:'lrl:l MODERNA

o plantão noturno será ere i.ucoo 'pf'I:1f; farmácias ato

ua João Pinto
ua Felipe gchmidt

nua Felipe Sr]lmhit,

nua 'rmjano
nua Trajano
Rua 't'ratano
:\UR 'rrejeno
r-ruea XV ce. Novembro
r-raoa XV, de Nnvr-mhn.

Rua João Pinto

Antónío, Noüurnn e Vitória.

l\ ptnnt âo duu-no eompreendt elo entre 12 e 12,30 h:l. será (;-( ctuedo pf'la fal'lU. Vitória,

1 _ nomtnao
r: - Domingo
i!l - Domtnrtc
22 - Dcmtngo
�O '7"" Domi:�.�(l
3(} - Segunda Feira

ESTrJ["I'!'!!
Fnrmáoia INDIANA

�'�::::��!:1; ��T����_�S�
r'cunáêto INDIANA
Fm-mácur CilTI\HINENSE
1, .u-mácln DO .CANTO

J� ua 24 de Maio

r ua Pedro rjemoro
RU:1 'Pedro Demoro

Rua 24 de Mflio

" tIa pedre Demoro

Rua. peôro Demoro

(-----_._-,.- -
.

O j1)fll1l.iio noturno será erc l{�do pr):l..'l rnrmáctas India ::1", Cat,arinensc c c�nto,
L

" j-n'f'.<;f'nt.e l·:1be-l::l. não poderá "r.1' alúNada 'lrm previa auto i'ii':l.t:ão dêsLe J)epar�amento
----- -- '---,--

/)('/(1 R{'jiÍrll/(l consu-

ali I 11111 Mi/li,,/('rj,! (/1'

Economia e pl'odru,ao _nau
cesse e fossem os nós parle
iJllegrrwte (/0 Gabinete -

'I1/emw SCIII paeta - for
manamos lado n lalIo com

os nuntstros Franco uon

toro e Francisco Monteiro,
1)(/1'(1. em 1J(tlriotica trilldn

r-e. c(/.ín1/.o,� (/ f1lndo na /)(/

mina da pmduçâo-Ji,nira na

I,om, capaz (/e nl}astecer e

l'cdwdr () custo de 11ida. Por

riellcia prÓ11ri.a C a/hcia, sa
llellWS que ronie s6 se l'e

solve com horticultura, (l-

r::�;,��,ári:�m �!����:�tl�;�
eretos. Pois one. com essa

},;sfÓl'i(t rle boas intenções,
(! InfenlQ já esta calcadn, O

one porém resolve m.esmo.
na dura, é á rab.iça do ara

do, com o afJric1l11or à cn

latl'a; o pesca,aol' (/brindo (/

léde parp cercar o cardu

me; o tropeiro a.)JQ.rla.mlo n

boiada pal'a o corte e o

gra.njeiro 7)(/. inclibadom

---MISSA DE 7.0 DIA

t
Ondina �imone Ghrul', f!l11� c genro, ([lt�sent�::;·,
Eugênia Simone Cunha, f1111o;>, noras e. �ehJ.-'
(ausentes) convi.dam os parentes e pessoas Chli

suas relações para assistirem i missfl. que mal['
•

dnn, ct.!ehrnr, em intcm:ão à boníssima alma do ;l"::'.

teado. '

JOÃO DE ASSIS
à� 8�O horas, do prôxill10 dia 9, segunda-feira, .na C:'

teelral Metropolitana, apresentando a�l'adeclln'':I.;liOS
aos que Sf' fi;.:f':·('1)1 presentes nesse nto �le pi!':dadç' r:rist5._

Florianópo)js, 4/10/1!161
'\ 5-6-7-flj!r)/lil

, MinA DE 7.° DIA

ConC-lll'.-m dt' .�_�,-,nrl('nte ú ;-3f'l'Vl'lltÇ' rI/\PR - TAPC,

IAPM TAPTe _ IAPI ,,\PFF.SP). Ordenado Cr$

1!'i,OOn,oo. Inscricôes al;le'rtas aL;5 16/10'61. PrO'!fls r:m n()

vrmbro',.Si1l'go de Fulul''--' )_():uo _!)l'itiro � f'fi(,I.'.CTI.te
dos

(,fll1clid(p. Revisão de .«ft(â'r;r','rb'11:J., MalOre,� mf(li'Jna-

qors nl) locaL Rua Gnrc'i:l, 2110 Balneário - Estreito.

11 10.
.

- __ 'I-----w------'----'--.--

Dtl'Pt<ll'R ri:> rminlJl1

TIny:ll

PaI''!. uma festa ele rj'ian

eas, f;H;a é,�tes docinhQs
e p;o.,>tusos. Êies 1'11-

"(':>ras"

11)11it,o al)l'f'{'II1(\o::l!

NEGRTNTTO�

'-I ovo:;

1 1/2 xíeara ele açúcar
j /4 xicarfl de mantoiga
1 xi('al'o. de forinh:l d(' I.ri-

1, colber lehál de Fermen-

to em Pó
:3 colheres (sopa) de ('\10-

eolale em pó
Bata bem os ovos e, as co

lheradas, vá juntando o

-a<;ú(!ar, batendo bem, I}rl'es
ecnt.c a manteiga, o choL
,eo)ate e a. farjnha peneira
r!:t r.om o fermento. Mistu
re tudo muito bem e espa-

�.�����eJi�.:s�:p�=��l������ ..n���
\'e ao fomo modm'ado
qU:lndo

I
fi maSM estiver

1)I'011Ia, deixe esfriar e (IC
�:cnfo\'lne, Corte em rode
]:;" e enrúita.'

COBF:RTUR�:

\. 2 eolhf'l'{,s (sOJla) de man

leiga
1 xirarn de açúcar de con�

[('lt('iro
1 r.olh('1' (sapal de IciLe
2 t:1hletes (mr.dios) ete cho

ro!::tf.e epl bana 180g1
Amendoas
Fl:-tLa bf'1l1 a manteiga. Jnn-
1e :1.0S JlOIlCO,� o açúr,nl' pe
l1('irado, altern(\damente
rom pin"'os de ]('iie. Quan
rln tiver US�H,lo tôcln a q\ton
� iciade de aell('ar e leHe,
lJaLa h"I11, at&- o açíw:lr fi
f'Rt desm:>l1('hado rompI 1"-
1ampnie, F:l.ça rfn:ls re('ci�

,ax de Illussa em (luas, mE'

<-'tEles, PlU':) uma ddas, u�e '

f'-laeê b]'flnt·o; a outJ':\,
!']:lrc de' F:Spalhr-,
,'om 11.111a· !'I('n. j)\'orllrnndo
:iJl.�ar brm e usando um

P01\('O de água fri .... F,Cd o '

(\f'scn11o das "('al'[I.<;" com {)

.•nxilio (Ir bisnaga t' nmf>n

(O:1E.

NO'T'AS E SUGESTôES
"

.. tigelatina.. nlém de dr-Jj-

dosn c refrescante, quando
servi.da sàzinha, e ótima

tambem para enfeitar bo

los C sorvf'tf's. Prepare ge

-'ltillfl. de qualquer sobor,

"eguindo _ as instl'uçõe.� ,da
;1acote. OeiJl:f' gelar, .até fi

rar eOlnJllet�mente [it'mr,
Passe-ft, entao. nllma p,encl

"U gro�s::t ou corte em pe

dacinhos. Empregue,

-'Chocolate e hortelã se

eombir:am nUlTIa delieiosa

�{lbre1)1�sa. Alteme ram:tL

das de pU,dim, sabor ('horo
�a'(', !Jl'cpl1rado df' - aeórdo

rom as in�trucõr's do pac»-
Clúll.'ldas_"de> ('re)(lf'

aromnti7.aelo com

de hortelã Enfei

le-a gôsto.

o uso de muita,..

�eiam vcrdadt'irilS ou

dBs('lrganle a

horfl do dia. A
ainda é admissivel o

,'.<;0 de jóias mais vistosas.
um baile, tuna ]'crep

ou um jantar fOl'l1ml
fte dia, ]lo�'rl11, 1imi1.r-�e '0.

�ói:l.s simples. ,

t
Viúva Afoll.';o Ligól'iO de Assis, filhos, genros e

llnras convidam os parentes e pessoas das suas

j'r'!aÇÕCs p�U'a a mi�sr. (]tlC mandam j'r.J':al' pelo
rJesran.qo f'tf'l'no da 1�onissima :lIma do �f'll

JOÃO DE ASSIS
às 8.30 horas rio }}l'óximu elia 9 do COl'rúl\te, na Care
d:'nl Metropolitnna e ex.e_ressam "eus agradecimentos
;'<1S (IUf' p.Olllpal'eCel'f'm a esse ato religioso,

Frol'lanõpolls, 4/10/1061
'

5-(l-7-fl/10/Ol

MISSA DE 7.° DIA

t Flávia Simone de A�is> 'O�:::Lão AS3is c f:l.mjli�·
f' João Assis Filho e fomília, ninei" sob a in(,<'ri��

�1-Jt JX'ln pprc1" do sell querido,

JOÃO DE ASSIS
l'OI.:vidv,nl 0<; pa.renles r pcs.�oas das ,'lua,� rel::t�,õ8'> pnl'a
as:;btiJ'�l11 ii :nis.�a. (IUe, em intensão ii sua boní�;':lI11�t
[',lm:l, mandam ('clebr:1J'_l1a Catedral :tIiclropoliLan:1, às

8.�O homs, do _próximo :li::t. 9, segunda-feira antfJc\r.r.n
d.) ,q:;rfldecimentos aos ,9l1e cnmpal'eCCl'em a ê.�se oto de

IliN1fH!e f'risUi.,

1�1()]'i:HlÓp{llis, 4/10/1%1
5-6-7-fl/l�/BI

A NOVA DI'RETORIA 'DO !CRUZEIRO
ATLtTlCO ClUBE

Recebemos e agraclcce- RepresrntanLe na L,E.O.C.:
Wnldomil'o Soares

Representante na j'.D D,:

Mar!.-inho Herminio Quin
't·i1han

Representante na F.C.F:

Adolfo Zigel!i
RepJ:I'lS(,D.tante 113 C.I3.D.:

Dr, Pedre l?edrirá ,

1ill,l/ipli('(I/1(/n
('II /ll'o(/II;i/l(/o tiortotica«

Nada de planos 1)ilOtQ8,:..,col!�
detonação;apressada, A Re

](;l'1nn :A,:;ro-Cientif�('(/" Uio (
pr('conizxula,- mas 1!1WNI

c,xeculada - 11óde por i,�Rn

agora, esperar mn lJ01lCO (I

tntroauoõo dos n61JOs mó
t,D,a.O,�, que ell./, fjel'al o r1Í,�
Ueo 'colono aeecontiece.

Nas/ em 7icr(/ade, o r:ue nõo

ma"is póde eererar, Ó li bar-

1igrt do povo. R, se al_gu1/Ia
outra rejorpw, se jaz ime

diat,a, é (t da aboligão par.

lr.tpaf01w «os l)SCll_(l,os dou

iriruuiores d,e)nagogos, cuc

não mIl) para o cabo da en

xada, nem .�abem planta r

��� ;L�/;1(:;e�fi� a!;;;:.ll���
1JOr enquanto que liá pro

du�11)dl? �1llpil'ical/lente, aló
usstmüar a nova técnica,
Não-é no meia d(L cOl'rid(�

que se troca de corredo?'.
T6dd r.efljI'TfI,(t depende ele

tempo, O agriculto)' em ge�
mi é homem de POU(/lLÍssi-
112i1S -letms e hão aprende
tôo rápido, ]JI'ocessos analí
ticos científicos, Q"lwnrlo já
t(,l1e (lificulrlade em· alJl'en
dcr·o b-(l-])ú, A vista, '1)UliS

Que o cérebro. lhe ensi7la os

métodos c 7)rOCeS,�os nól1os.
}; questão d.e tell,IPo e o

tempo úrge. Time is money
6"iria o inglês - (fIte no cr!

so 'vigente, .é fome .

....,t

'l'ambém somos dos q1ie

il"ceoni.'!.mn llara o Brasil,
j'e/onna (/grada - não dI<
snrpresa, como o parlamen
tarismo,

I F.m Portugal, onde hOjl'
há alJasUmca, (t Reforma
começo1/. 1)ela Agrirlllfllra

e Q7iint/lj,�.

pm'a" colabor{/)' '1)a

('mnprmha da lJ1'od,ução, \
Onde WIl. pa/.11I0 de terra

e,1:isti,ç.�e sem ap1'01)t;ita
'mcnto, o COI/.�elllo Rcgio_
/1(1l, rrm1iirl(lj)(t n Of'lJpallte
mala (lIame.

As,�jn�, a. jlell1(/ rotina. jis
r-(1/:"aqn r-ederá P(I.�S(' ri

/('Nlira 1ll0d('fJl(I.

ESTE!!: PREFEREM .ti

GUAfiUJ.
• Cia. Johnson & Johnson do Brasil
• Colgate Palrnclive
• Cta. Oessy Industrial
• Cía. Cervejada Brabrr
• Cio. Industrial F,q,ri'n,a,L,-,.,J,tica
• Destilaria 11e<Je)lin

.

• Essa Brasileira 4e P.eU'óI1?Gl
• Ford Motor do Brasti
• Fábrica de Bicicletas Monerk
• Fábrica de Tecidos TMvapl>
.. Gilette Silety· Hasoi- Co of Brasil
• General MotOfS do. Brasil
• Instituto Medicamente Fontoura
• Indústria de Pneumáticos Firestcne
• Laboratóríó Anakol
fi. Laborátcrfos Zàmbelettí
• Laboratório _f,h,ymat5>saJ)'-
• Laboratório Miles "

• Leite de Col@riia
• Laboratório Silva Araujo Roussel
• MarUni
• Minânc.ora
• Maizenq_

,

'" Perfumaria L.oj}e?
• SG'-l\viços Aéreos Cruzei·ro .do Sul
.. S. A, MoinhO S.antÍstSi
� l'hjhps do' B,�Sil

'

_ Toddy
• Tecidos e ArtefiJ,tos Kalil Sêhbe
• Viaçã0 A.érea Rio Gn10dense tVarig)
• Viek FarmacêuHea

'----. llJÚ)IO GUAltUJA'_
DE. FLORJANÓPOLI>\

íjVJ-7 - Ondas M�'::lj:Js - l�lú'KiloCi�lo!! - 5 Kw

f;YT-.;j,j-Ondas Curtas - !JÇ)7:í. r<'ilocicJos.- lO Kw

A MIIfOR POTêNCIA RA/)IOFÔNfCA
DE, gON1fl CATARINA

Fidel Exe.cufa
Adversários

-

_

d:��' JC:�����od;e f}:;�:, ��� SANTIAGO DE CUBA, 4

Ia lJ/rmla._ção, até (/. colheif(t_, (FP) - Pelotões de fnill_

AO /'(/])0 rusta, o.� P1'Odu- lnlll(!l1tÓ e:lUlcutnl'am ;_l01._<:

iM num 1iClldidos, excll1i- chnt-l'a-l'evolucionãrlos aell-

ria.� (iS· despe.�ag, e tONW(l sados de atividades cOnt,r::t

ao senhor ---drt terra, m/la- :f�lb���l'es r!�O��i���rl�1'JOdif'rs.�ima tclxa (t tít1/lo
d d:

(/e (1/1(.{J1Ie1 e enid.:tdos pom
esta ci_ ade, que �s j;ll-

(/_1Jlantw;iio. E com essa re· '-!i�tI'P!�':Bo���rO: a�U:� s a�
:J�J;;/(/ p����:lga,:ttl��,:��;�od� seis m�ses d; pt'Ísão, aO ou-
leml de aba,stança, com �l�S;1p.���:s����e. a��s:���

em. caixa., Ho1e os mé-
cuL�dos, o ex-tenente do

e a ,tÍ'rnira (/·1>1'i1ll01'((0 Exé�cLto l'ebelqe, Fernando

1'(J;�;(;��nto O páu vai e vern �blrop�:li�:�i:etui�,���
folgam as cOfitas e o 1J01)0 np�nt:ados cl'!\lo prinCipais
(; cl/ltiva-lo com, vegetais chefes de um grupo' _"C
(/1' Gonsumo alimentar. E,�_ rebeldes QUe Oper-ova. em
!lntrulo o Pi'ÜZO da intima- diveliSas regiões <Ie"tn-
('110, sem o {{tendi.n�ellto drt provincia,
[Pi, 'entra.vn a af(í.o lJública __� _

rie imediato, lJI'01n.ove1ido Os

,estntios do sólo e ex.ecuçeio
dos (.1'(lbalhos,

Agríco1a. Snvftclo,
RelloV:::'llJUS nossos ]lrÇi-

testas d'� r-stima e ap"cç':!. --
.•-r-E-L-liA-S,-T-l-IO-L-O-S-'

....
,

GOl'd:!'lmeJ'H(', CAL E AfiEIA
EurirZ;') (\:11/1(/ - F,'c, IRMAO$ BiTENCOURf

slelente ',,"ti eAOAPÓ 10,""t HH

Olavo rlrt_.'->Ura _].0 Se- A"TI';:'O o/pÓSrlQ C ....... rA"'J

cretál'i'l

Arlindo

Flávin Barbi7.:ln

I.'" Ser.retilri,):

Sllya
2.0 Secretfi.ric.

Bortol.,n _

HagelllRt1n, Osvaldo Zen

dron, Dr. Ail'ton Anrlrade,
f.lberlo Preto. V;1lmol' Do-
1"11., Vitorino Sganzel'!a.

Diretores ESPOl't,ivo.;:

de Brs('l'}:a, ValLer Men
dnn('a, O�valdo Batist"l.,
'P.alduino Al'c:1l'i, Altair

" na�i;i, Nilto Pedrini,
Ol'pllrtrtl1lento de Pl'OP1�

Q_�nd:1: Enir Ccconi. Migllel
f\�lil1oski Wilson CasJ:,ilho,
AmeHo Amadori, Enclides
[ .. inz, Paulo Frank, Angelo
?vIilt, UZ, D'lrci' Borto'on,

).'1-10

DE OU1'PBRO
DIA .lO - CINEMA _ ALMAS ;EM AGONTA
OlA 15 - ENCOW...'RO DOS B;ROnNUOS
DIA 17 - CINEMA - A MALDIQl).O DE FEAm<ENS�

TEIN

DIA 22 - ENCONTRO DOS BROTINROS
DIA 24 - CINEMA _ MOCIDADE INDOMAVEIJ

GC!'son Bauet', Mnrt,inh'l DIA 29 _ ENCONTRO DOS BROTINij:OS

(�:;rr;�11��a��1\ntilh1n, _-'\�el- LHA 3I' - CINEMA _ O ESCORPIAe N��__ ,

Pi'esidente: EUl'idio lud d· -,
n('p�;'tamento Soeial: Dr', O em· laPaulo d" NO\'fl, DI', Osv[t,-

Se- aron!('('1'1' df' ci I('ile
t'1lhnr, apl'!w<'!tP-o p'lra
,'Nvil' no la_)1cl1e. Colo.qu{' o

leite num mó, 'llmune ('

(trixr pelld\lrf!r}O, Ilnr� I"S·

DE
.JOAO VIEIRA JÚNIOR

PEÇAS E ACESSóRIOS
-mt7t 8ANT"'� A""JH_i�-A
IrS'IREITO _ rJ_OjJ[J)111)POLj,_3

''-Os o ;:;eguinte 'ofício'
"Joara:"a, 8 de sctemiJto

(le.1961 ,./

Teinot o 'i}n\zer de com>

nicat a V, S, que, em dartl.

(!e ., dr s,�i;'.j1bro, foi 1'1,1·

pl)ssada a nova direto:'irt
do CRUZEIRO ATLÉTICO
CLUBE, [içando a m'>.;ma

-"Sliim const�Ln;d:;t:
Presidente de Honra: Al

billO Bi;ggio Sganzcri" (:

,:\'0 T:(!visar

C:unlia
].0 Vice-Presidrnte' Ra;!\

1\. Pereira
2.� Vj(:e-Pl'f'sidente: DI',

1:" Túsdureiro: r ui?: RUPJ1
2." '}'esourcirQ: Nf'l:;on

'.fieira

jóia,�, Orarto!': D!'. Nels0n Pc-
cnnl

Conselho Fiscal'

(Cont, da 1.;1. pág.)
do CaJ:.'!alho c sua "Lroupe" à.. parede, indagando �o

parlamentar nacionallsta .de fachada, que é que êle
fazia lá. Se a êle e-ra dado o ç_ll'eito constitucional de
locomover+se at.é os locu,is rio pleito c particlpar da

ca,mpanha eleitoral, por quê aos parlamentares do PSD
,>;cria vcdaçlo êsse direito.

\ Q\lalquer aprendiz em matéri:l polítiea üilaria com

mais senso que o avantajado (fisicamente, bem enten·
dldo) "o bossa..nQva", CJ,ljas idéias são maJs �I.ltlgQS do

C;::� o ',2.r:::� 12, -"úba". �-----e---'�__�

VENDE·SE

---pjiEFEIJURA MUNICIPAL DE
FLORIANóPOLIS
D'ECR'GTO

.6 Prefeito MunieIpal dr.: .Florianópolis,
no uso'de suas aLribuiçõr:s, resolve:

EXO.NJi:RA;R.

,
SAUL ABE�ARPO GOMES: _ do cargo de Cont.inuo",

Au�illar, padrão D, de, provimenLq efe�1vo, do Quadro
Único do' Munleipio, com exel'�íeio no Depari-amento de

Admillistl'a;;ã,o, fi con.tar do dia. 15 do COl'_rentf' mês,

21 fole setembro .de 1061

OSVALDO 1J1A,CHADO

t _

PREFEI1'O MUNlCIP.AL

D-ECRETO
I

O 'prefeito Mq.n�cipo.l ,de F;orJ�ópolls,
no 1100. de sijas. atrjbuiçóes, t.e:}o)ve:
PROMOVER

• qe ncôrdo, COJ1? o dispos.!.9 no �rt,l.go nO

1.355 combinado com o art,igo ft° 1.358
da Lei nO 246 çe 15-11-55.

•

Vcnde�se um terreno ('om J LIÉOE MARI,A HOMEM: _ Escriturário Cl�se K,
Casa e Rancho. de provimento efetivo, do Ql_!:adro' único do Município,
Com área de 700,mil me; com exercício no Departnmento de Adm,tlistraçáo� para

tros ,ql,ladrados. dividido em _\ a C):;ls:)e "L", do mesmo cargo, po.
r 'mereCin:_tento e anti-

4 glcoas, Locahsado em Cap g_uida(le, a cOlJ.t:1r do !;lia 15 do COfl'en,te m._es,

:npsvieira. 21 de setembro � 1061
Todo cultivíldo, plantada OSVALDO MACHADO

COlJl árvores fl'utífel'as e PREFEITO MUNICIPAL
outras. Possuindo também
uma granJ:;t com grande
(jt<antidadc de aves,

Tratar na ImPre�fl3ra
Moc1plo, Rua Deodor.o, 33.

�X;:Bi(j;�... S"",u;�
(ONrlH1O!1l·!t Ol1MOUG: 1W�

I)l (�JVI

lu.:rl'IICIs(,lo!'nlIIIf,n'lt

VENDE-SE
Uma Bieid�ta. Monark
Uma Mesa
Um Escovão de Eucel'ar

Uma M4,quina para LHV�],
Rnupa
Vêr e Trata,r à hlJa
Estêves Jírhlor, l8B
Nesí,a '8-10/81

-

"ARAiNHADAs"B'IclcLE
TAS, !'item, de um compl::
to sertlto de reformas,
pinturas, concp.rto·s, soldas,
cont!\ também agora. com
um perfeito serviço de

VULCANIZAÇAO. de pneus
e câmaras.
Rua.: Conselheiro Mjiira,

'I�.

Esposo, filhos, genro, nora e netos de R.t,JTE
SJ1-VA SO�JEf$AjSl(I, agrQdecem, sensi,bilizados, a

tog()S ql,le os confortaram, no doloroso tran,s.e por
flue pcobol71 qe passar e conyid9lJ1 PQro.a misse de
7° diêlJ que farão cC,Jebrar no d,íQ 9 ,do ,corrente, se
gU,nda fe,irÇl próxil'l';lo, as 7,30 horo\'i, na igreja de >São
Floncisco, em sLlfrógio da alma do pranteado ente

" querído.
Por' mais esse ato de nosso santo religiã.o, aos

ql.IC ossistirem, antecípadamente agradecem.
JOS' SOBIERAJSKI' E FAMII.,IA

7-8.10160

HOSP-IT-A-L-SA--G--BA-D�A-F-AMíLIA-·
-

DO ESTIJEITO
ALMOÇO DOMINICAlL

A diretoria do Hospital Sogrado FêlmiliG do Es

treito, reunirá seus assoçiados e amigos poro mais
um almoço intimo, no� salões da Coso Paroquial,
domingo pré>xímo 00 meio dia. Seró homenageado o

Sr. Osvaldo Machado, dignissimo Pref.cilo Myn.ici�'
paI. Todos estõo convidados para esta reuniõo infi.
mo e familior.

DR. SAMUEL, FONSECA
CIRURGIAO.!)ENTIS'fA

PrePãÔRdÔENvl�R��6:ls,d�:a��ff�d.de.
.

'RodiolOÇjia Dentário
CIRURGIA E PRóTESE aUCO.FACIAL
Consult6rio: Rua Jerônimo Coell%) 16 �

1 o Cilnd�r ..- F9l'\\! ���
f��.II�m tl�rQmu

..m""".,;•...c=::;;

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o deputado Augusto Bresola, na sessão de 4 do cc-,

rente da Assembléia Legislativa, apresentou à Mesa re

querlmento pedindo a Casa se manifestar junto ao presi
dente João Goulart e Ministro da Viação, encarecendo a

necessidade urgente da macadamlzação da BR-36, no trê
cho Campos xovos-aoaçaba-rejea, e o reinicio das obras
da BR-50, nô trecho entre Lagõa Verme).ba, no Rio Grande
do Sul, a Campos Novos, nêste Estado.

Da tribuna. o sr, Angus- progresso. Abaixo trens
to aresota, com a clareza crevemos o texto orjgln"'ll
que o carecterrae, expõ3 a das proposições do deputa-

:��������e:;ad: ���:= �d:su�s,u:=��a�:r��
nlZação de um trêcho e a lo plenárIo da Assembl�a:
continuIdade das obras ce "Senhor Presidente.
outro, sendo açcíado por Os setõres mais respon-
deputadas de tôdas ns savets pelo desenveivnne-i
bancadas, cue vieram em- to do Rio Grande do S'l!
prestar solidariedade ao redobram os seus esior
au!or de tRo oportunas ços na sentido de ,�OIiSl

proposições. guír o reinício das obras
Conhecedor por Ictejro da BR-5O no trêcho cue

da maténa • o deput�io liga·o município de Lagoa
Augusto Bresola vem se Vermelha, daquêts Estad".
batendo há tempo no scn- ao de Campos Novos, cm

tido de QUC tais obras me- Santa Catarina.
reçam dos órgaos compe- Os cetsrmenees, q11C se.

teutes a etencjc devida, remog Igualmente bendi
JStO porque, prontas, d'l- ciados pela ecncíusãc da
rêo solução ao granja impcrtantísslma rcdcvla,
problema do engarrafn- não podemos, Pois, fie.. r
menta co �râfego da BR- ínsensívets a esse mov'-
36 e a comunicação de!-ia- mento.
:fogada e necessária entra Este é o motivo pal' que,
RIo Grande e Santa Cal,)- Senhor Presidente, requel
,rlna em uma regi&o qu,? ro Vossa Excelência �e

par fõr9a de sua fique.!:). digne de subm'�ter à flure.

econômica, tanto car�';e lie clação dos mel..!s ilus�,:f'S
rodovias ii. altura de !;CU Pares" o endere�:ar-se a.>

À RADIO NEREURiMOS PROMOVE
CONCURSO DE ROBUSTEZ INFANTIL AO

ENSEJO IM S�MANA DA CRIANÇA
DE 1961

Blumenau vai te ..' este mais franco apõlo das
ano a oportunid3.-le de-as- autoridades e despertou
slsOr um Concuno de Ro- grande interêsse, do pú
bustez Illfan�il, pr.JmÕvl- bJico, haja visto o grande
do pela Radio Nereu Ra- número de crianças ins
mos, como !;tarte fias co- cI1tas para participar
memorações alusiva" a deste Certame, que será
Semana da Ct,'lança. um verdadeiro desfile de
A promoção da poPUlal' saúde, graça e beleza da
emlssôra encontrou o Infãncla blumenauense.

.TI.. foram constltuidas as

Cumissões julgadHIlS do"
conC'.\l·soS para o llrovimen
to dUi cátedras de Dlreitn
Consf..:_tucional e Direito
Civil da Faculdade ae Di
reito da Universidade de ------

Santa Ca�ar111a. que fica
ram e.ssim organizadas:
Dlreitp ConstltuclQnal:
Professõres Francisco Bro
chado da Rocha, José de
Mello Munhoz, Luiz PInto
Ferreira, Alciblarles Valé
ria Silveira de &'*a e Al

cides Abreu, os dois últi
mos Catedráticos da nossa
Faculdade.

Professores Washington de
Barros Monteiro, Anfilóflo
Jayme de AtavUa Mello,
VieIra N.eto, e os Catedrá
ticos de nOsSa Faculdade

A Banda de Músi
ca da Polícia Mi·
litar em Ca

noinhas
ACha'se inScreo para

prestação de conCtlrso ob
jetivando a obtençáo da
Cá:cdra d� Direito Consti
t,ncional o Professor Tel·

A harmoniOSa e tradi
cional banda di). P. M. do
Estado, irá abl ilhantar ao
que Se sabe a 3 fesllvidaj
des da clnqucn�enário de
Ctlllolnhas, SegHndõ 'Tnfor_
mou o senhor Coroilel Co·mo Vieira RIbeiro, Conhe

cido advogado catarinense
qUe Se tem de8tacado co-

mandantc Lara Ribas, ti.
meSllla seguirá dia 6, de
vendo l?ermanecer no mu�

nicipio ãl;é o dia ia. Du·
rante sua permanência
ll�quela cidade serão fei
tas várIas apresentações,
sob a dIr.eção do 1.0 Ten.
Mestre de MÚsi.ca, Antõ
�lio Pedro ·de Lima.

mo ProfeSsOr Livre Docen'
te de Direito Constitucio
nal, em nossa tradicional
in�tltulção de ensino su-

perior. I

A COlllissão julgadora do
ConcursO de Dll'éito CiVll
ficou assim collsti.tuida:

No dia 9 do corrente
mês de Outubro assumírâ
auaa funções de Congul
Americano para oS Esta
dos do Paraná e Santa ce

rartna, o sr. Hugh Kesaler.
S. S, vem substituir o

Sr. Edward M, RoweI1, que
após dois anos de perma
nência em Curitiba Ioi
transferido para Estocol-
1l10, Suécia,

O Sr, Kesalar que passou
os últimos três mêses no

Ria de Janeiro estudando

português, é Consul. de
carreira, tendo servido o

Govêrno Americano no es-

Ctrángelr() .dasde 1945, ser- O
-

vindo em vá,'o, paises da memoracoes
,Eurc.ta, da A.frlJa e vã- ,

rt��:f:�':�:5::�:��:�; Concurso e Exposição de PoesiCJs Murais
Unidos romperam rclações �entro do programa que bras, com:p<lsta POr uma Al"e Moderna d!2 Floria- rã de 15 a 24 de novem- após tcrem !:Ilda apresen-

com Cuba, o Sr, Kessler esta se?d� organizado pe- �cssõa reconhecidamente llópolis e !}or UUl mcmbro bro, no MAM. Cada at:tie"�a tados em mais duas chla-

serviu como Consul em la Comlssa-o Oficial, e con- Competente, indicada pele eleito pelos artistas inscri- rcmeteni. duns poesias CA- des.<]o Estado. Scrão COn-

Havana. Teve êle, assim, a trlbuinao para as festivi- Dirctor de Cultura da SEC, tos. A �xpos'içao, dc todos L!RAFADAS e ILUSTRA- cedidos dois premios, um

eXCelente o!,>Ortunidade de dn�es. que, por ocasião do pelo Diretor do Museu de oS trabalhos Inscritos, :se" DAS, juntamente com Sua de 30 e outro dc 15 mil

COnhecer os govêmos i:e Pl'lmelro centenário dC ficha de inscrição. sendo cruzeiros, reSPectivamcnte'
Batista e de Fidel Castro. nascImento do granue um D sonCtO "SORRISO pnm os 'primeiro c SCgUll-

O Sr, Kessler, llaturaI (!.l poe�a c!ltarinensc, sc pres- INTERIOR" (ln "últimos di'> colOcadas, perma_ite-
Fl'orida, Estados Unido.;, tam na Capital do Estado ' Sonetos', �ag. 149/150) e o cendo as obl'ai' premiadas
frequentou as -escolns pn- a Direlol'ia de Cultura:

�""&i.'-'C""" ......1I.�::.fit"!. .... � ... '

segundo de livre esc'olha -)10 MAMF. A comissão
mndas, Secundárias e su- através do Museu de A,'te I"""'"'....,.,. .. ""TI"" do artista. As dimensões e outorgará .tUnda tres men-

�:rti:;e: d�o Lo��:ian:'Stado ro��e:r�' na;;:nn�fv�e p��� O Goyêrno e os festejos de �:� �� �:�:, s�� l���ea;s� �:�e:on��::�:ã�s ;���:;;
na!P��rç:sor;::�:is s1:�� ���r::urajs do simbolista Cruz e Souza �Zlh: ��PO��;ãd��ato�e:���: ���i�u�a;::e�:t:ar�l�
ricanas durante a II GOeI'"' A inscrição dos artistas,

' trabalho noderá ser retira- veira, 69, 'FloriánóPolis,
ra Mundial. bem como a remessa dos do antes -do encenamento se, sendo (!ue par.a os

trabalhos, deverá ser .fel- da mesma, encarregando- COncorrentes locaIs pas·

ta até o dia 10 de novem- se a Dll'etoria de Cultura sar-se-á recibo no a:'o do
bro, sendo Os trabalhos da remessa dos trabaJMo;; recebimento.
julgados no diã. 15, por dos Hrtistas residentes Para maior divulgaçãO,
uma cOll'oissão de 3 mCll\w fora da Capital, logo apõs damos :::bnlxo ,o soneto

o término da exposição <> "SORRISO I�'"I'ERIOR":

Noyo Consul
Americano

O Sr. Kessler ê casady
e tem dois filhos' menores
e em breve visitará nossn
Capital.

Othon da Gl,ma Lóbo
<l'Eça e Osmundo Wander
ley da Nóbrega.
Acham-se inscritos no

Concurso de Direito CIvil
dois renomados :.urlstas
f1orianoPolitanos, sâo êles

. 'Os pr'Ofessôres Aldo Avila
da Luz e Edmunt'o AcáCia
Moreira, Que � bastante

,
to Deputado augusto
Bresola vg apela ea

p i r i to progressista
Vossa jExcelência sen

ti-do reinicio obras
BR+50

•
trêchc Lago:!.

Verm�a njl ,Rio
Qrande do Sul a Cam

pos Novos neste Es
tado vg trecho de im

portáncí9. decIsiva pa
ra economia dessas
<luas unidades da Fe

deraçãO pt Respeito
sal> sau :lações J';ão
Estivalet PIres Presi-
dente.

.

Sala das Sessões, -1 ele
outubro de 1961.

Augusto Brescrta
Deputado'
-x_

Senhor Presidente.
O estado em que se an

Contra fi. BR·36. no trêcnc
Campos Novos-Joaçaba-I.a
Jes, é responsável por in-

calculáveis prejuízos que II

econsmta do oeste eetan
nense vem sofrendo. aquê
le trecho se encontra In
transitável e por isso Ur

ge macedsmíaá-to.
Dai por Que, senhor Pra

sldente, requeiro vossa Ex,

celância se digne de sub
meter ê consideração ela
Casa o enviar-se ao Pre
sidente da República e ao

Ministro da Viação o tere
grama seguinte:

Assembléia Lcgis1ati,:a
Santa Catarina vg
aprovando requeri
mento Deputado Au

gusto Bresoln vg en

Carece a Vossa zxce

celência necesslda(le
mncadnmízaçâs BR-

36 no trêcno Campos
Novos-Joaçabu-Laje:s pt
Rafertdo trécho vg por'

para grandes ronteu

de. produção do oeste

caturjnense p.t Respoi·
tosas sauceçõcs
João Estlvnlet PI"es
Presidente

ou�:�;o ��s 'l:::.sões, 4 de

Augusto Bresola
Deputado.

CONCURSO
ABRIU

Ja. se éncontram aber
tas as inscrições t.ara ::i

COncurs9 para ESC,';.I';i.:l de

Coletorias Fed,enü$, no

periodo de 2 a 25 :10 cor

rente. Os interesS<ldos .te

verão se dirigir ;'0 nepre
sentante do DASP, 11a E�

cola Industrial, neetc Ca

pital.
intransitável vg acar

reta graves prejuízos

tempo prestam "ii.�stimãvel
contribuição .'ii. cultura ju�
ridica catarinense, "JCclo
nando em n�sa Faculo'ade
de Direito.
As comissôer. juIgadot·n.s

instalarão seus trabalhos
nO dia 24 do corrente,
quando serãO iniciados oS
concursos.

do Centenario de Cruz e Souza:

Iniciando uma série de depoimentos, a propÓSito das

comemorações do cent.enãrlo de nascimcntó do po'eL'n. Cruz

e Souza, procuramos o titular da Pasta de Educação e Cul

tura, para que nos dissesse das providências já tomadas.

Começou, o jornalista Marti�o CaIlado Jr., dizendo

que em todo o Pais, se preparam grandes festej05. e que

não seria justo quc o Estado natal do grande simbolista

se omitIssc,

Informou, a seguir, do interêsse do govêrno pelos pro

blemas culturais, c que, nêste caso especifica, as comemo

raçõcs haviam sido onclallzadas, com·a nomeação de uma

comissão encanegada de organizar o progt·alHa. Compõem

a referida comissão os Professores Otl1on Gama O'Eça,
Presidente da Academia Catarinense de Letras c ..Presi-

dente da Comissão; Henrique <ia Silva Fontes\ l.�residente

do Instituto Histól'ico c GeográfiCO de Santa Catarina;

Osvaldo Rodl'iguês Cabral, Diretor da Faculdade de Jo'ilo

sofia; C:;valdo Ferreira dc Mel'), Diretor do Departamento

Municipal de "Educação e Cultura: Balbino Martins, Dire

tor da Diretoria de Cultura, da Secl'etaria de Educação
e Cultura; jornalista Tito Carvalho, Diretor da Blbllor,eca

Pública; e jornalista Salim Miguel.
A comissão já esteve reunida trocando idéias, sendo

que, conforme' ja foi divulgado, se reunira novamente na

próxima segunda feira, para elaboração do prograll1u.

Finalizando, declarou o secretário que tão logo tenha

em mãos o programa definitivo, êste será aprovado; e {mais
que a SEC tem o máximo interésse em dar a sua melhor

colaboração, no Intuito de mostrar o aprêço em que, Es

tado e povo catarinenses, tem pelo grande simbolista ne

gro aqui nascido, honra e glória não só de Santa Catarina,

mas de todo o Pais.

Durante o dia de hO'Je
será cumpridO o segumjn
programa:

16 horas - Inaugul"a§ãü
do monumcnto-simbo'.o ÜO

Rotary Club de oanouines,
na praça OSvaldo de on-

, 'I

Na Faculdade de Direito: Concurso para
P r o v i m e n to d e C a t e d r a s

Reforma Agrária ...
(Cont. da 1.a pág.) no de distribuiCão da sa-

o incremento daS opel'açÕCs fra do trigo para êste anO

de Crédito de amparo ao Comunicara também'
copperativismo, que eMão adiantados os

O ministro da Agricultu- entendimentos pam a vin-

1'0. sugerirá a uniflcaçao de da ao pais <le um grupo
pelo menos quatro órgã'os de �écnicos de Israel, -es

da Pasta, Que se ocupam pecialistas em solos ári_

da revcnda d.e material aos dos, os quais, sem qualque,·
agricultores, E' pensamen- onus !)ara o Brasil, estu·

to do sr. Armando Mon- darão problemas agrÍColas
tei.:-o Filho dar grande jm- do Nordeste.
pulso às atividades (to Mi�, Se necessária, o sr. Al"

nistér}o, l'elacionadlis com mando Monteiro Filho de·
o fornecimento de semell� fenderá SUa recente porta-
tes' e eQ.JL!.Pamentos aoS ria, Que proibe a importa-
lavradores. ção de gado bovino. Con-
Além diS:::o, pl'etend'e sidcm o minii;tr,o que nós

submeter aO Conselho . de SOS rcbanhos já estão dc

Ministros, h(IJe. o pla- tal forma selecionados, _

que não mais podemos eu-
---- --- frentar o risco de trazer ,'- ...- ..------- .......--�

Centenário de �d:r�� ��.�:sP:��:: p�� • •

��;:���:: ;;�'g:,�mam 0' Consórcio TAC - Cruleíro do Sul�
• Cruz e Souza P

O sr. Pedroso Horta. ex-ministro da Justiça,dO sr. •

�:��ra��:::��' t�%oe�:e���as �e�e;!�����ad:e;r:����:� JÚ�io:�'·S:�:�;:h: d�a���� VANTAGENS QUE 80' 11 NOSSA.•
tc. Pelo seu rastro andou o sr. Josê AparecidO. Mas nada cação e Cultura, assinou Comissão para LINHA CONVAIR LHE OFERECE:"

:� ;��e�I;::r:%g7ce::c�� ��d:Ss ::�!:��;õ:�g��:� ��r!;:= ��:�:�!�resd�:��:ll�� G:� , verificar as '
culados ao governo do sr. Quadros.

ma D'Eça, Herrl"ÍQue da
!) - Direto FloJl"ianüpolis/Sio P!l... lo/Rioj C

O que mais espanta, nas at1nnações do ex-ministrG
SilVa Fontes, Osvaldo Ro� obras

2) - Chegada ttU São PauL:) às 10,15 horas, em apenall.
da Justiça é a de que podiam ter dad'Q o golpe! ����:. C����idO B��:�� O Governa.dor Celso Ra-

80 minutos de vôo; ,
res, !\!z �r::l::��l�� �ó;ç:is �1;�tZd:�sc�:�:I���: s�!��== Filho'.! OS jornalistas Sa- nlOs vem de designaI' OS

3) - Chegad� às 12,00 horas UJ Rio (AerO!XJrVl santo;,:;,
lim Miguel e Tito Carvalho engenheiros Tarcísio Sche

.

�����n�����:n:eal�:r�:Z:�e�:���l��:�p�o���:�.ro��a��rt! para, sob a presidência'do fer e Humberto Machà�o �aur�':'l.n�é�::��r� da Cldade),:;á a!moç:ljo e prc..lt1'

declaração envolve uma acusação. Se o gOlpe poderia ser ����:!��' en���:�:�:em d� �e� �:�t��c:�ro p!���r:�� 4) -, Possibilidade de l'CI9-'f-'Ssar 110 mesm"l dia, à tarae.'
dado, quem o daria, Quem o garantiria?

-

Comemoração do cente- comIssão, procederem �;l
•

..
�'���:���7�,;:':��:;01�l�::;U"���1�;t;:.,:�;,::�:�� �;:;o ed�o�;::C��:;��o�: ;�'�::��:l n�':,�,���' � "E:i�;E��D�AZg�3 ��B���A: �

-

____

enxut.:t �e pOdlam ter dado Q golp� c .>o'que eXistiam
prazo de 15 di<J.s al�rcs!;!ú- Porto Ul1Iuo-Sao Franci;:,co p �

_ �.��/ I

�J"uolpfsta�! M-
.,� ., ,_

Lar "O programa definitivo do �ul, ES�l"adu. Doa,. _

..
-=- _

- =t-
- 1;<"- -- - -

dos f�:ftllj(:s. FrCLuclt!t:i1•.
,..

f..�'!!!.��'e."@.e'e'!!l��'@.�.��:eJ. � �
_ .. -fi

1llíi.\1i���ii<c� ni�:���,,,,�,&.H.i;11 .. :!.<.�.)}i��.�r:.;,,_L�(�ú.:ww,;�44�ít_Úht";ti31r.4Fti:ÚdM*1*h·.":���jh&��·:j:;\. .,_
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CINQUENTENARIO. DE CANOINHAS:
INICIO, HOJE, DAS C.OMEMORAÇÕES
OS festejos comemoratí- vetra. Orador: Vereado�

vos a Passagem. do cín- João Seleme.
, cuentenéno do Municipio 17 h()ras - Abert.ur-i <13
de Can.oinhas; que deve- Exposição de objetos -art
riam ter-se reallza�lo em figos e fotografias anti':
setembro P·p·, somente' gas e moderUlls de Cnu')i
hoje tem inl,i:io, às 11 ho- n.has. sédc (la Ags"eJ:lçào
ras, Com a abertura ria Comerciai e Industl'tnl.
exposição agroWeC'l.hi.ria, is horas � Coquetel
industrial e ComérciRI da- ofel'ecido às autoridades
quela importante ci1aàe visitantes, Jornaüstus c
catartnense. radialistas; apresentação

das candidatas partícípae-,
tea do v FESTIVAL DO
MATE. Local: Soco Bene
ficente Ouerúria.

22 hora� - Início do I o

Baile do V FestiVal do Ma
te. Local: Clube cnnoí
nhenee. Traje de cassete.

O ser quc é seI" e que jamais vacila
Nas guerras imortais enira sem susto,
Leva consigo êste brasão augusto
Do grande amor, da. grande fI.! 'tranquila.

Os abismos carnais da triSI� ar�i1a
Ele os vence sem ãnsias e sem custo ..

Fica sereno, num sorriso justo,
Enquanto Ludo em derredor oscila.

Ondas interiores de graadeza
Dão-lhe esta glória em frente à. Natureza,
J;':sse esplcndor, todo êsse largo eflúvIo.

o ser que é ser transforma tudo em flores ..

E para il'onlzar as próprias dores
Canta por entre as águas do Dllúv�o!

LOTERIA DO ESTADO DE SANTA
CATARINA

Florianópolis, 6 de Outubro de 1.961

3.260 - CRS SOO. 000,00 _ }o'lorianópolis
3.034 - CRS 60.000,00 - JOinville
3.565 - CR$ 40.000,00 - F'lorianópolls
7.522 - CR$ 20. OOO,CO _ Florianópolis
1.137 - CR$ 15.000,00 _ Florianópolis

PIADAS DO MOMENTO

- Sabes da última? A assembléia acaba de re

comendar ao exército o retõruo do presidente ao

poder!
Ai o janlsta rejubilou e indagou logo:
A nossa Assembléia?
- Nào! Foi a Assembléia de Deus que recomen

dou ao Exército da salvação ..

xx xx xx

O ex-presidente, além de poeta il1spimdo, .era
profundo conhecedor da língua !XJrtuguêsa.

D�i a sua rCS!XJsta quando um amigo decepcio
nado perguntou-lhe, referindo-se â. renúncia;

- Mas JâniO, não me conformo. Por que Você
fez isso?

,- Fi-lo porque Qui-io!!!

Depois contaremos outras.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


