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uma patrulha na re�ifio.

lns:lluir!o �) re�im!, caso

trista. Pelavo v('lo para ()

Brasil, e sabendo de SUa

Manuel Salvat, líder do Diretório Revolucioná·
rio dos Estudantes Cubanos {sentado} chegou eeeee

temente Q Miami procedente de Cuba poro alistar
seus colegas estudantes no luto contra o comunismo
de fidel Castro. Isidro Borias, coordenador militar
do Diretório, ajuda Salvat a redigir UMa nota para a

imprenso convocando a juventude das Américas a

colaborar na suo cruzada. Salvat foi preso logo após
o frustrada invasão de abril. Não tendo sido identi
ficado como lider estudantil revolucionário par ha
ver usado um nome falso, foi libertado 19 dias de
pois, Saindo de Havana, percorreu várias cidades do
interior organizando novos quadras estudantis poro
prosseguir na campanha anti-castrista. Diz Sah'at
que ainda há perto de 1.200 estudantes encerrados
nos prisões de Fidel Castro.

pejo espace cober-to. Con
siderán��o a opcrtuntdade
e o lugar da- manOl)ra�.
deve 'assinalar-se cue no'

dem ser utilizada,; n qual
quer momento r-ara e" .....

cer pressão sO;)I(' o c-...-

dente oU- para ardis". Ex-
1pllcou oue per "ardi!;' que-

ri" assinalar :l possíbüfda
de de �Ue I1S manobras
lfereça.ll ob"tâculos .....

rotas aérea!' e terrestre,
dos octdcntaís com Berhm
Ocidental. AcrescentoU Que
as manobras constitucm
um nretexto' para levar a

Alen�;lnha Or�ntal tropa!'
e enuilJamen.o da U11i;;"
So:viétlcn. Polenta c chc
cOsl.Jv:íouia. perticur.>.
mente � r"giào fronteiri
ca da Alemanha Ociaen

perm:;tnência. em nosso

pais, F;dcl Oasn-o ulefeou.
Ir31$ não ob��ve, a

-

�Ila (',,

tradição, conr.cme deci�ão
de STF, cesta tar..c.

AIé �i (lo r('l�tor. pront
garam Q atual estado de
cds:�s. em Cuba, no setôr
jlldiclãrio, iodos os minis
tros.
O miniStro VictOr Nunes

Leal. 101"0 apó;; o retatorto
e 011 �r"ume>l�os 1ra�ido'

�4J��j�U�\c��, �::�f;���
teu ('!:Js �el�illlLnnefl:t'.
mvnria de ,·eritJ.cnr-"e 1<('

cabia a cxtrad�qão, em
crimes politicas. A pr{lli
minar foi vitoriosa mas
as-í r. o mérito e"tcve em

debate
O ministro Pedro Cha

ves traduziu num teste-

;(>U�!l�s�����1 � ��:I;�:l��
.tade :�<I .iu,...i"a cubana.
Entre o� mnelst.rados exí
hrl(l.� -vtou 11'11. f'\l(, C fi
lho de BU,;!Smante. o

grandr tr-vt adie+a de 'direi
to internacional.

Adhemar será
candidato

Na foto à esquerda: tropas da milicia comunisto e cor ros blindodos bloqueiam os vias de acesso entre as
duas _zonas d� Berlim na Porta de Brandenburgo, no coração do cidade. Â direito, soldados e arame forpo
d�, .sao os meios empregados pelos comunistas poro es mogar o liberdade do povo berlinense, (Texto no 4.�
pagina).

Na Amérlcu, Melgurejo. Andueza Pa

íúcto. denominado por vergas Vila -oi
hombre pantano". Rosas, na Argentina.
O Dr. Prancia c soieno Lopez, no Para

guai. E, ainda, O. Máximo dos sentes ..

Não tenho muita certeza, mas parece
qóe Ramos Mcjia, em sua obra de psíco
patologia sóbre Rosas c o Dr .. Francla,
estuda e anal�slL quase to'dos êsses ea

SO!,\ dolorosos. ;Jepois, no Brasil, a epi
lepsia de F}oriano PelxoLo c a esclerose
cerebral do Dr. Delfim Moreira.

BERLIM, 10 (A.P.) - Vinte e oito divisões co
rrwotstos do Pacto de Vorsóv!o. inclusive trODOS .so
vréttccs, ao que se acredito, equipados com foguetes
atômicos, realizaram manobras no Alemanho Ori
entaI. Prontamente, um porto-voz ocidental denun

ciou os manobras como "velado mobilizocôo" desti
nodo o exercer pressão sobre o Ocidente. As vinte te
oito divisões comunistas são três o mais do que o
total dos forças do OTAN.

, Tropas soviéticILt>, che- 110 mês nal.;ado, que ou
coslovacas, polonesas e da rnnje outubro c novembro

A!emanha Oriental. parti- realizariam iuenobrn- de
humã�;o;e}h�cada �� _

crparam des manobras. A suas fórcas militares na- hqucrido aostanc. pal'tleipaç:;'J õos soldados v:lÍs c aérea,.;. ESflfls' ma- Em (ano;'n as

��:�::::�c:��;:�:co::����; ;::�;:';;�:;,�;,�:�;:� c:,�:�; Inau'-gureçêo no Quartel' do 3'
-

tal manifestaram que as cio de jiaa com II Alcma-
n""'ob", coincidl'am'com nha 0"''''001, ou, trans- Betelhêc da Políde MI·II·taras informações, aqui rnce- formaria Berlim Ocidental
bidas, de (me na Alemanha em cidade Une e daria ri

Orient'\) se com-entraram Ale:1'anha Or-íentnl ° COn- !\,;SoCiando-�Cr ás homu- oferecido "us !)resenb:s,
10 mil tanques comunista;;. Í!'ole das rota" /,lIada� de llugen ...; com que o povo u;) no pnteo c'v Quartel, �LlCll

"Esta é uma deliberadR acesso a Berlim. attlantado nlllnicípo do lento chllrl':I<;(".
demonstração de fôrça e Um Dorta-voz do govér- oeste catal'inenSfl, ve:n co-

uma nova intensificaçào da no de Berlim ocidental de
guerra de llervos", c1ecla- clarou: "Trata-se ti a �

rqu O coronel Gel'd Sch maiorefl lllanobl'a� milita
peuchle, porta-voz do Mi res comuni"tas desde a

nistérJo de DefeSll da Ale
manha Ocidell tal. Os so
viéticos havia::1� anullciado.

Rússia realizou mais uma explosão
nuclear no Árlko

(,U��:�1ôo����:128
'

to da cendícatura Mburl'l
AndraM �lea.nçou gr-ande

r:-percussao. A antecipa-;
çao do PSD, segundo o sr.

rtáro znccarc, obriga n

PSP a !omar posíção ante",
do tempo previsto e o par
tido dever-á ultimar o lan
çamellto da canalri-atura
dó sr. Adhemar de Barros

ao governo co Estado. O
sr. Adhcmal' de Barro!> re

gl'es!>/lrá a São Puulo na
dia 15 de dezembro, mas

os seus correligionárias, a

partir de agora, iniciarão
as primciras artiCulaçôes
em favor de seu nome.

divisõesi comun'istas i/em' mànolJra�f
na Alemanha O r i e n t a I

liluijuinfoleEs!ima�ão ...
RENATO BARBOS/\

Quando interpretes e hermenêutu-s
r.. renúncia de 25 de agôsto se perdem
em bizántinas :ndagaç6es, como se pr!)
curassem dcfinir o sexo dos anjos, .'1

deixo "de lado jornais com declarações e

cntrcvistas do Dr. Pedroso O'Horta e jO

publicitário J03e Desaparecido (eu c;;�
crrvi Desap.lre':ido mesmo, meu caro j'C

visor ... I, assa('�d.o, na tela da memêr'.l,
por alguns epl.�odIOS históricos, sem a

menor coorden··çâi.).

AO (listinto homen:lgea
(lo e dignos homenageado
res, as nossas felicitações.

WA.SHINGTON, 10 - A

Comls.são de Energlll .(lô
miCa lImerlcana anunciou

Que a União Soviética efe
tuou hoje SU:l 19.R exp:o
são nuclear. A exploi;lão se

deu na atmosfera, 11a re
gião lÍ.I·tlca pró"ima a No
Va Zemblill. lnfor.T'!'" a

Comissão d� Energia Atô
mica Que I;ua J)ottlncia Po
de seI' considerada fl·acn.

ça", rc1'er�lJles i'S precipi
tações I·adioativas.
Durante uma entrevj;;'a

ri televisão. LllJ)P declarou
(!lle em l[l57 foi fixado um

pÚXl.l�O (/e 10 mcgutol1es
comI) limite I'llzoável de

memorando o cincoente·
l1úrlo de ,;ua fundaçao, <)

3.0 Batalhb_o ela Poltei",

M:JiLar. ,:,ob o comando do
Ten. CeI. Waiace Capela,
Inaugurou fCl;livamente
em um do" amplos s:llõcs
do Quartel (".MUda uni:lil
de. - erificlo importante
pelo scu asr:éClo, confôrlO
e ,.,ólida con,.,lru«ão -.

Htl'aente e bl'nl aparelh.ul.J

CaSsino, nara recreio du.�
componenteS da COl'poru
ção. o oual. cOlHO ju;;ta e

merecida homenage.r /10

!Itual Comandante Genll.
que se v�m revelando ]I<,r
fcito e apl'eclado .

remode
lador de nOSsa PoliCia Mi
litar. gracas ao putrlótico
auxilio e bôa vontade que
1em encontrado nara tal
fim, por parle do sr. Go
vernador Ce1"o Ramol'l, _

recebeu li (!enominnça:> de
"Cassino Coronel Laru Ri
ba�·'.

E como a História foi povoada de
desequi!ibriOs 'i�entais de reais e Ch(.·
fes de Estado!!. Para Que, no Brasil
de 1961, tamanha exacerbação? Nada de
prioridade. Nem precisamos remonta: ;,_
antiguidade clãsslca. Roma, por exem
plo, jâ se encontra llluito longe de n,�,;.

Lyon Lnure.1ce esplgrnfou com a se

guinte advertencia seu belíssimo livro
"LE PRESTIGE DU POUVCIR": -

"MON FILS, VOUS SEREZ ETONNÊ DE
VOIR COMME LE ,MONDE EST GOU
VERNÊ AVEC P'EU DE SAGESSE."

Felipe 11, dl: Espanha, não se cele
brisou pelos tremendos dcsatino,,? Qual
quer est.udante secundário tomou con
tato com a debilidade mental de O. João
liI, de Por�ug::..l, quc sequer conseguiu
apren,ver o latim, - rotina, na época. D.
José I, escravizado pela Marquês de
Pombal, abúlicv, despcrsonalizado, in
capaz da mais ieve reação. E mais: _ O.

M�I'ia I, a Louca, _ louca oficial, com
eoncur:;o no DASP, titulo de nomeação,
e tudo -, sub"Otuida pelo Pl'incipc Re
gente. E Jorge III, da Inglaterra? E
Otl.wn,

.

rei da ]:Javiéra? Se me não iaiha
a ;neIllÓl'la, .10 admiráv I "

GL�N",
lo,
ou

./, . o,:�9turna. ·.�..�m .11a galeria.

Napoleão III não expuisou intelec
tuais de França? Não garroteou a

1m-Iprensa por uma leLdraconiuna? Não

�:t�:��e�eP�I�.:�:r�U�I����rs�t;���o_:: .

do pais? E HI"ler, com sua superiorida- I

de racial? E o pobre Duec, - coUa- I'do -, com aquela boba.jada de "mate
nostrum"?

Segullda Guel'l'Ll Mundial,
tanto pelo nun'lero de sol
dados ('ll1preg<,\do� C01110

WASHINGTON. 10 -

Ralph Lapp, cientls:a ame
ricano espeCialista errl

qu�stõe8. a.tômlcas, disse
hOJe qUe as exPel'iêncla!:l
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Fez: bem em lembrar-se de Floriano quando dis-
se - "Confiando, mos, desconfiando sempre", "

Dakir estó openas goxondo umas fériasinhas,
É agora, "ródio-escuta" paro "em como é, , ,

Com a sua comproeada capacidade e tQ40s 05

outros requisitos que possueM em grande escala, nl:l

turolmente que esse descanso duroró o tempo que �Ie
quizcr,

Desta coluna. mondo ao Da,kir meu abraço com

YOto-!,paro ,au,.e .nõa..deixU"ll1lf..._�ne R2!'-D.!�..to j�"","):-�.....'�����o�l�� ........r.;",:

I
l,

tcora. da l,a pág, i

executadas- utilizacão pc-
'

I>NIVERSARIOS lo Poder Público doS llll'lo�
,

SENHor:,1 '_tUTF; 'M,'CIMDO

I
que lhe prllpol'çioflHr :I lei

autttrustc. jn aprovada pc-

!:' para nós mo-j- o de .llj.�I'a�a'J, ]""'�lst."Ij' ,1:, j:d.. Ia Càmnra do" Deputados,
Ik hoje Illai.� um -i.i.vr

,";;�'l\";"J l�',<l,':lkl"
'h,

..

{',:O\I11:t, "L:!. paral

repril1l�" •.abUSO". '.".'
;,',-..c M:wh"c{o, t:

-t•.J'-"<�

!l;l:,I'�';
:,nJWJ J,:,� ,p.uc'-..QI' �r<,illf eo cd')"

.,;,\(;hado. r "\ j flIHSV.i1tr\1tc.� '-r:i'W :II:'1'n

Na opcrjuní ade d" Ui.,· [1,1-:\1 ::U;'-'litecH;lC"n�OI O f� pr� �ult:em 1 ;; oportuui-

T/,DO envlJ à aniversariante os r ais sinceros votos de dadcs cru (lU, se registra

rc'rcttacõcs extensivos ,,_s seus f:lll1iJJ:He!>, elevação do.� nl\·cl.� sala

rilth:., �arR cUI'iqueci nemo

menina ELEO'J"fJRA QST'\ ilícito": rllsclphna<;ao ih
•

remessu de lucras p.u-a o

A data de hoje asstnoic -) 1".1t\�;<\,r,,). uc .n.rts

Hmi
Extet'icr. em rlgol'n"H. pro

r.r.tversà no da galante meu-na E,:onq:'a ,

osm dilt"t:\ porçã� ao c.apLal �Pllr.ado
filhinha do distinto casal sr. {Ir, Alemo Jose Osta c sua no Pai:. Salientou ,:cP?J.. a

cxr.ta, esposa d. Rosangela- Guimarfles osta. neces.�ld,ade de m�lOr CS-

'A nataliciante e seus venl;.JI',J;US gennnrcs as Iet!- [lmulo é' I)l'oclucao. que

citações de O ESTADO, \ pa.ra, .ser Hb.�l!ldallLe devI'

,. �t· D
se! Ii\clonnllzoda.

FAZEM ANOS HOJE: ' O sr. Fnmco Moutoro

_ sr. rosé Ntcncto da Silvelm
"

anunciou o cró-tmo lan-
- sr s�l'flnm Fausto F:l.UCZ

t
camcnro uc Campu'\ha

_ srtn. Solange Gouveia Nacional' pela Casa -&'ó-
_ sr, gérvlo Tullc Carvalho pr!a. com li lItiliza�io de

_ sr. s'ran-teco Muller recursos internarionai"

= :::�:u��:c���loM����� f ���:1 ���:, I'CCUr�OH do pró-

_ srta. 'rereamna de Lourdes PCI?in \

� sr. Odail Ctaudíuo
_ sr-e. Nelly Scott eueuarêes
_ sr. Anlbal da Silva Coelho
_ sr. Beatriz Pacheco G0nçalves
- srta. Olga Luz scnrceoer
� jovem Enir Rosa
- sra. Luci S. Ferreira

Dentro dê�se programa
_ expl!cou � a politica a

ser sezutda nuo seru a de

COl1lil ruçbo pelo )lodel' pu

blico Ile casas e nparja

menta", 'l'a" a do forneci
mento ne rredllos aPre
reuurus, cod;lerativas e

outra", enttdndes rePrc",eu

jatlva" rl.e Il'abalhadorcs
para construcúo. por elas
mesmas. da" restdenclas.
O pluno :I ser anunciado

nrcxtmemeutc "crú o te

-uttcoo do agrupamento
de programas diver;;oli jn
existentes, com (I inovação
110 processo ele con�trução,
em (lUe o govõrno apure
cerá apenas como orgnn
fiscaliza,lor.
Previ! o plano, tntctat

mente, a construção de'
100 Til casas eru 'toda o

interior brasileiro.

BRASILIA, 10 IVA) -

Ainda esta semana será
envjada e« conerc-sc men

sagem do governo, acom

panhada 01(' prOjêto de I{'i.
InstituilHlo, f\)rma
con�t !tuciúnal, o s;]!ári{J'
familbr. JUnto aO qabine'e
do pt'imeiro minilitrc, a

reportagem apurou que a

mai(Jraç�o a ,;er prl)pos�n
será na bHse de 5 por cen

jO por cada dependente.

OS"ALDO lJfELO
DESPEDIDAS Á FRA,NCtSA, A pri.meira foi do ex

presidente Jonio Q'\_odr05 que embosbo<:ou o polítka
e a Noção,

Agora, o do nosso amigo e colega Dakir Polido

ro, deixando ouim de um dia paro outro, Q Ródio Diá�

rio do Manhã, provocando uma o.,do muito maior do

que possue ".,ela cmissôra nas suas irrodiacões,
O foto porém de Dokir retlrer-se da ma,;'eira co

mo o fel: e de forma irrevogayel, privou a radiofonia
<:atarinense de um grande produtor de progomo, fa

zendo além disso, salientor a Hora do Despertador,
sim, porque ele bem oyisado andou quando fez. regis�
tíar em seu nome e como propriedade sua, aquele pro-

E IMPOSStVEL!!!

P.S.D. indicou

s�o PAU� )\n�w! a Comissão
I

de Justica da Assembléia Legislativa de São

Paulo, contra os votos dos deputados Alfredo
Farath, Antonio Mastrocola e Luciano No

gueira 'FiUlO, opinava favoràvelmente à elei

ção do futuro gov�rnador do Estado pela
forma indireta (indicação do Legislativo es

tadual), o PSD, reunido sob a presidência do
sr, Amaral Peixoto, presidente ..... nacional da

agremiação e, por unanimidade, lancava a

candidatura do senador Auro Soares dt.Mou
ra Andrade à sucessão do governador Carva
lho Pinto.

ststenc'a, caract r-rtzam as

bicicletas �XCELL - RAr-

�{��m: D;()��CJ����;�����:'
Outrossim, comunico-se também às diversos pes

soas que se dirigiram ao Instituto de Educaçõo poro
fins de matrícula no referido curso onde obtiveram

i�for�oções imprecisos à cêrcc do �esmo, que pode
roo ainda fazer suas-mscrições durante o dia na li
vraria Anita Gariboldi, na Praça XV, ou diretamente
no [nsfituto D. Pedro II, das 19,00 às 20,00 horas
diàriamente

Florionópolis,10/10/61
Arony de Almeida _ 1,0 Secretório:

154

APROVEITE : PNEU e cemaras de'

'qualidade, só LJUNLOP i
1

_ Rainha das Bicicletas, I
I Rua: consen-etro Mafra, 1

rc.c 154,
--------------------------------- --------

Todas as bicicletas entregues de o dia 30, serão pin tacus
pelo prece ant.igo _ RAINHA DAS BICICLETAS - RH�.·

consenieí-o Mafra, 154,

'.)1
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Mont..'llgne viveu em épo-
sâo total dos valores mo

mts e materiais do mundo.
.';\la experiência assemelha-ca 'de transição, como a,

nossa, na conjuncêo da eul

tura medieval, Qcflnhan'tr..
cam [[. �r:l moderna, embrto

li" ii. nossa. �nformnção pela expertén-
Ma� quais as ccracterts- ela, que busca n observacão

\I('I1S mnts acenbuadas da dlreba, a análise e a rrítica.

Um' �emestrll fi!! Se"ret!lf,'a ���,f;�:�� ��e��";���;�.i'�
d "U L U Que. embora sem metcoo.

d!l agrl'cultura ';:;i�;;�p:�:���:��� ip?::�Ou posta extcc que se esmtú-

_ II _ cem os temas dos ENSAIOS

IlMAR CARVALHO lo se comparem ns Idéias ex

pendidas J?Or Montn.igne
com as então em voga. Par

nndo do estudo de si mes

mo, 'um homem", alcança

Outro cometimento de i�oortôncio, desenvolvi

do nêsse primeiro semestre de'atividades do Secreta
rio do Agric�lltura. foi o da formulação de condições
poro 0_ plantio de milho híbrido) ficando como séde de
vos. Igualmente procedeu o sr. Atilio' Fontana, titular
atendimento dessa cultura o município de Campos No
do. cttcdc Posto com relccõo à cultura do soja, fixan
do Tangará como sôde: Rodeio como centro poro de

senvolvimento 40 cultura do arroz, Jaguaruna poro

mandiaco e Araranguá poro amendoim.
A Diretoria de Serviços Especiais 'foi, por sua vez,

dividida em oito .sédes adminístrativas: Florianópolis,
lndolcl, Joirwilte; Canoinhos, Chopecó, Crtcíúmc, Joa

. çobc e Lajes, cada qual abrangendo' os municípios
que lhes ftccm 00 redor.

Alé da relevante decisõo de ampliar-se os

quadros de agronômos e veterinórios, provendo tôdos
os .reçtões com 'chefias técnlccs.. foi levadô em coota

o incentiva 00 estudo. do agronomia e veterinário, re

gulando-se o concessão de bolsos, beneficiando-se 20
alunos com o dispêndio de Cr$ 550.000,00.

Dentro ainda do critério de conceder paro impri
-cf 'ojJQlan.H; ap S05!AJaS soa OlUaW!pUaJ Jo!aw J!LU
rem adquiridos 24 jipes, di§.tri,buídos 00 pessoal téc
nico, e em breve mais 15 amoliorã"o o frota de veícu
los. � de se notar, Dor outro, a verdadeiro transforma

ção da Fazendo Ressacado, inteiramente reorganiza
do. Hoje elo é realmente uma fazendo modêlO, no

'criação dEj animais de r� puras e pela experimen
tação de postagens.

O entensianismo rural, através do ACARESC,
mereceu a conveniente atenção do Secretario, sendo
concedido àquele organismo um auxilio de 21 mithões
de cruzeiros, inclusive dois jipe:;, e animais o vórios
Clubes 4-S. O Serviço de Apicultura foi ampliado, com
o criação de uma colônia de abelhas italianos, no ilho
dos Ratones, cuidando-se de ministrar-se um curso de
Monitores paro' o troto dos colmeias.

Além de haverem sido firmados 9 ocôrdos novos,
com prefeituras associações rurais e outros organis
mos, outros tiveram suas cotas ampliados e terceiros,
ainda, receberam noVos dotações.' Vários certames e

exposições agro-pecuários mereceram o coloboroçÕo
do $lÕ'crcotorio da Agricultwo,' no imf1ort(' tolol de 173
mil CrlJieiro'i.

Mais' amplamente está servindo o sçtor de Caço
e �esca à população que se dedico a essas atividades,
pelo criação de ambulatórios, já em Dieno funciono
menta nos localidades de Pântano do Sul, Ingleses do
.Rio Vermelho e Ganchos, no Ilha de Santa Catarina,
alem 'de' um no centro da capital e outro em Porto Be
lu. Paralelamente 00 reajustamento médico-social dos
serviços acima, a Secretario· dispõe de 16 Pôstos de
Classificaçõo de Produtos, disseminados pelos princi
po�s pontos do território catarincnse.

A assistência aos pescadores do litoról floriano
politana foi extendido ao campo das comunicações,
poro contacto permanente com o capital.
havendo sido, Instalados duas estações de radiofônia

O primeiro semestre da atuaçõo do sr. Atilio
Fontana no Posto do Agricultura oode ser também
caracterizado como o dos esforços para dotar o impor
tanto setor de pessoal técnico, pois foram contrata

das, na�u�le espaço de tempo, quatro agrônomos, se
te vetennarios e trinta e nove vacinadores.

XXX

.
Depois de dez anos de liquidação constante e

mexaravet, e de uma permanente inversõa de todos os

valores, quer agora, o oposição milagres paro os seus

desmandos.
. Nõo é possível. Mas o lavrador, o criador, o ho

mem do campo, verdadeiro herói que suportou tôdo
esse tempo uma cargo de sacrifícios e explorações
sem conto; que viu enriquecer funcionários aue viu

os. patrulhas mecanizadas operarem só no 'iniciativa
privada, isto é, nos terrenos dos grandes do govêrno
que passou - êsse homem, repetimos, já sentiu no
carne o mudança. Mudança de médotas de mentalj..,
dade e. �o troto no coisa público. E dêss� breve relato
do� atIVIdades da Secretario da Agricultura no pri
meIro semestre saberá, como milhares de catarinenses
de bD<? yontade, que o novo govêrno simplesmente
cumprira o que prometeu.

DE OUTUBRO
DIA IS - ENCON�'RO DOS BROTINHOS

.DIA 17 - CINEMA - A MALDIQAO DE FRANKENS
TEIN

..--
DIA 2� - ENCONTRO DOS BROTINHOS

DIA 24 - CINEMA _ MOCIDADE lNDO:MAVEL
OlA 29 - ENCONTRO DOS BROTINHOS
DIA 31 - CYNE"MA _ O F.SC0R.PTAO N)i''-RO

geral e, pela observação do

individuo, chega a penetrar
E: dissecar a inteira cultura,
numa crítica aguda e Iúct
(a de suas instituições e

costumes, de sua. ntosortn
o ele sua moral. E eis xton

tatgne fi. cüscorrcr sóbrc os

mais variados assuntos. Um
{los mais Importanfes e a

·religlão. Como
-

a encara?
Diz-se católico, apostónco,
i omnna, mas na realidade
r antes um cristianismo as

eaz liberal que professa.
Suü oposição ao protestan
tismo parece sobretudo in
sunaca pelo horror n in-

.ecrmente censura em seus

neversértcs, nunca se de

»ioneneo 'em discutir inter

pretações de textos. Os de

rr.ats problemas de seu mo

n-onto hl$lórico, Mnntntgne
,I.� considera sempre de um

ponto ele vista liberal. céo
eco e ctvnoo de bom-senso.

Assim, cm relação ii. politt
cn e à eomíntscracão. ues

f',.mna de tôdas as merlírlas
«i.c impliquem 11 diminui

coo do lncllvícluo em bene

fício do Estado.

Mas o que mais nos Im

nrestona na seria infinita

c:'e reflexõcs e eomenmrtos

Na Assembléía Legislativa:
Lauro Leeks- Oposição"Arranja" Ser! Mil Admissões

Oue Não Chegalll 3 Mil
Sob a re>;ponsabiUdade não entendem c nilo que

da UDN, seu� lÍ.tllicoH ea rem. entender de estatjsti
direção regional V:!"T' "trn

balhnnrle'' uma estntistl- Desta forma, urüarrnva
cn em que 0)0: números se

mutlpltcam râc ou mats

r:5.11hlo do que nn Cabeça
elo barão' ele Ml1nkhHU:-!fH1.

Fazem OH chefeH uden!s

tas' no.ui na cfll)itnl um ell

tardalhaço vasio na Asscm
bléia e nO. emi".�orn. que
canta sôbre 08 cofres de
cer o b:lnco. a 'espeito de

un_,; bOletins que <Icntro
da ciêncin e .. L,ql.ístlca aln
da n5,o encontmrall ,:ir.·
la.I·.

Os 110VOll Illquisldore�.
agora por intC'l'mêdio do

sr. Fernando Viegas.
!'e.1'ana passada arruma

ram para êste govêrn(l 3.

718 exoll('rnções e 6.072 na

vns n(hnisõe,;, novo pana
m:í. Que o rePresentante
Ilheu tcnitroou da tl'ihunn
da' A".�cll1blêla... f; o com

plexo n::ma�('nho (lUi' fc'�
"eu P::II"li\l;) (lar com Os
bllrros n:19:ua. na úli'!ma
el('içáo para o �ovêrno.

LAURO I,OC'l\:S; Nü:\ffi

ACOES NOVAS N�O Cll!l:
G_.\M A MIL

O Deputado' Lanro Loc'
kH ,na ocasln.) em que a

"novldúle" Nn anun('iana, .

foi iI lribllllfl (' rom SU:l
mancil':l ;;e�ella (' luclda
de C'�::PÔ1" a" COi,,:lS, liql1i
dou. 'e entl'untl, e0m n

.,

pcs(!ui,;a cstntlstira" que
Ião en[fqí('a'j (!IIL!' OS pnr
Inmcn\ar(>s re:dram .�er da

resl>on�abiliclade do· Dlre
1ório Rl'glonnl. Primeira
mente, afirmou o rel)1'esen
tante p('s�e(li,..t:l elc ·tH9:ua
cú oue na verdadeira esta
tistic:l se Contém I1Inl(lJ"
número r:l.e ntos rel:\Llvos
aO mngls.ér1o. ReJ'ere Sc
entãO tI.O concUl"!'.'l rle in

greSgo hfl !louco J'eallzndo
que nomeou, pal'a tod0 o

Estado, ponderável.núme

�l�S�ejU�;��fe�:ol;:;. tl:���a�
COl'lillullnclo, P:JndNou

ainda o �r. LnUl'o Lócks
Que além dos atos de no

meação, hnvla O); das cor
espcndentes de.'llgnaçóes
Ora, SC se con�ar 'e n do
bro refel"ldo� nto�, era rla
turaI que o l'ô!Rultnclo fô�
se e-.:a�amente êsse Q.ue n

UDN e�tó. alllrden))do, e

feitos por estntistlcQS QU

---'------'---1
Sem C"nmprom-lsso I

, "'nt.er t,e fazer suas I

I compr:l.S de peç'is para !
I t!cicletas. VIsite 'l I
I Rainhn das Bicicletas!
: -I Rua: Conselhetro I
I '------1

Perdeu-se
A CADERNETA N.o 033

71, 2.11. SÉRIE DA CAIXA
ECONOMICA FEDERAL
DE SANTA CATARINA,
PERTENCEN"I'IE AO SR .

RDOARD JUI.JO ELIAS.
'18 lO/la

m IMPOSStVEL I! ! I
I Stm, é Impossível alguém I1 vender mais barato que I

I �l:�J���s���e������:.1
�, 'k�1;r

reícclógtca de Montalgne,
esta sim obediente ao méto
co indutivo e avessa Intel

remonte a quaisquer dou
trinas. Se se refere ao amor.

c· de suas aventuras que

parte; se fala de amizade,
e em função das que teve;
te analisa o' casamento, 110

seu próprio se atém. O que
uâc o impede de entettcr
seu texto, à moda do tem-

1 ..0, com numerosas cttn

eoes tunnas e exemplos ti

rados da História grega e

. \
da Histór-ia romana, que o

r-paixnnavaru. Hã que real

r'ur como novidade. 16'Ual
n.ente, o tom de absoluta
s'ncertdaae dos ENSAIOS.
Urnn: tal sinceridade con

'luz a besitacões e recuos.

n interpretações contradttó
r :1.". a ínfusücne de apre
ctncâo e a proposícões es

conoetosas.. E também a

.una falta de puder que tal

vez nos _Ch.O(\ue mars ncora
do- que no século de Rebe-.

lias. A oportunidade da pu

bJlCaçflo dos· ,ENSAIOS ex

plica' o inCere:!ise que des

1Jet"ta o livro, de imediato.
ct..ktu$ idéias Q.ue hoje- no!;
p:t ..e..::em COlriqueíras, erum

:!Ovas c ou�ad"s no clima

ren:1s..::cntisla. E, coisa es

;-'ln(o.;a, continuam de a

\t,aLd:lde.

Em três volumes, traduzl
l;'� por S:i:rgio MUliet e in·

'egrnntcs da Coleçik Bibllo

SABOROSO!
sO CArE Zll'O

teca dos Séculos, "ENSAI- ditóra Globo. que cutrcca

0S". de Michel de Mantaíg- li prímetro tomo it I;V:l
nc. é uma publicação da E- rias

VENDE-SE
Lma r.-àquinr de filmar de 8- m-n, ll1�r(',I
HGIe", para 1.j m de filme marca i, <1nr·r,�.
Vrl' e tratar d rua Santa Luzia, 2:);) ou

""lo tel. 35�O

CONTADOR .: CHEFE DE ESCRITÓRIO
necessita "A MODELAR"

Exl"''''-.�e rere.éncías
rnrcrmacões no Escritório â
Rua 'l'rnjano ..7 _ 1.0 andar

Carros de cavalos
Em plena maça, a. ma�ls central da cidade. ali esta o

"ll,' .(110 com os carros de cavalos.
.

Por. certo, U.1n é- útil e ° outro. pitoresco
Mus, aquele Que C. útil, deveria ser. tamo sm. hl'.(ll'

('0. scnr exnl-u+o mau cheiro que se esnalna n.rqu .. \

à.ca, nos d.ns .Ic calor e.enoee os moradores do s úlUlIlns
tI,13;UI'i'. do EJ"lU'icio do Banco do Con-e- :i.)

Talvez mC.'ilpo; não 'clcvesS," estar ali onde e,stá .. :];)"1'
,el�tando 11 Lodo o Ins\�nte.o eS!ler.i.cnl") a?1'it'S�t'li':(' 110

q.uc t(!l"mina a operação mictório. em (ld1', I"ua

QUi1nto nos carms de cavalos. a:él;1 dos im·onvl':l.l li
.:'S da estrumcit"a. de fezes e urina que 'll"OrnOV(!lH :

entro d ... cld�'de, a.'Jresent:lln o espetâculo..1 {1·'I'I"I1:.(P, .

1I,I'amano (luandu se Observa o e",:'\,lofi 'i{'" ;t�'ltu h.;o
.. nimais de lrac;fto.

�iío é ""�eci20 conhecer r;:valoR oal'a se chegar il

cVllclns:::n do !"�tado miserável em que se e;lcon:.r�?:·. ,

(Jõ.)lies PQi)res animais.

VIvem na pele e no osso. :)!; vê?!"::; e,,':"'p'fI(1 l' )"((1'

bcndo Chicote, sol. chuva e carga. dia e noite.
S� a.. nossa Capital deve ú!"erecer o eS)'Õ"I�.('uh )110-

'�sco dos carros de cavalos .. q'l� os donos daquelas ','i�:u
raso .'i(.'jflm ])e.o menos, obrigados a trazerem os ani;' .

tratncl08 (.'011\0 séres vivos e út€\s quc são.

?u será.o'lC ...
teremos de fUll.da:·.uma snc!c-dnde pt,,\

'1':1 do.'i anullais. em Flona:lopohs, para eo;blr al'lI'l.�
..lUso':'

fMA.GONJ

@EMAS -Lartazes (lo Uia
--BAi'RliS

tine GLÓB�A
FONE: 3638

(RR'I'FF.J1'f'l
it", 7 J � e 9 1/4 h.�.

ãs 3" fi h5.
I"icinndo o Grnllde FESTIVAL'

CINEMASCOPE" >:"a FQX Sessões Papulllres
Deanna Durbin --:- Fl"<lll('hol TOI1('

Akim Tamiroff - em

A IRMA DO MORDOMO
Cellf<Ura até 14 HnoSCinemaScO'j)e _ Tecnicolor

Cen�urH at.é 18 anos

1.0 F":!l1le.
Lloyd Nolan - :"ana 1'urner - em

A CALDEIRA DO DrABO

tine IMPÉRIO
(ESrRlõ'l'fO)

Cinf RITZ

Iniciando o· Graude FESTIVAL"
CINEMASCOPE" ela FOX

Se;:sào PoDular
Deanna Durbin - .Franchot Ton('

Akim Tamiroff _ em

às 8 hs.
1.0 Filme

Lloyd Nolan - Lana Turner - em

A CALDEIRA DO DIABO

CinemaScape _ Te6nlcoJor
Censura aLé 18 an.os A IRMÃ DO MORDOMO

Cemura até 14 �nOs
I

FONE: 3435 tine U.iÁ (S. Jósé)

A Rua do Chiquinho
J.i disseram que entre a "Soberana" e o "Ponto

Chic", se resolvem os maiores problemas polí:ieo- admi

nistrativo, de Santa Catarina.
Afirmo o contr:lrlo, o que, por certo. não agrad" '"?'J

batalhão de fofoQ.ueiros que 1"e reUllcm :IH. dinrl:l!Hcn
te, IlUra contar anedotas ou lalar mal da vida alh('ia.

Um grupo contun'az é o dOS DESCONTENTES. -;r�.

gundo La F'ontaine, êles são nns desgraçados. Nad, ,)s

satisfaz.

Em geral, estão a procura de melho:'es pOSições llO

emprego público, ou perderam uma mamata qual{[l''':�·.
Que tinham durante o Govern,J que caiu.

Vivem a descascar a lenh:t no lombo dos n,ovos che

fes das repar i�es publicas, f1':quccendo-se de qu� fo-

ram os que \'e1'dadeiramente derrubaL'Um um g0vôr�10 ....- _

r .' 'lue "mm !)eS�im08 admlnlst·radores.
Vivei!' _9!aneja.ndo fazer o mal, seja na bi1se '1:\ c,,

lúnia ou não
. .9orque eles sao)cm que a "calúnia é corlO

') carvão, qu�ndo não quehila, suja". São hOli�ns V(!l'cl

C�l)S, �em rê e sem valor, que nfle!:l fizeram. nada f�ze,l·. f"

pensam ser capazes de fazcr luelo.
Vivem cheios de ódio, qu� nos hOmens e mais fo .. tr.

do que as amizades, corridos pcln inveja causada pel::
f('!!ridade de outrem,

P:1r:l êlc.� todo o mnRtlo f.. l:ldr?io e incon1l)eten: ,.

J.o:l11 ('('rLa Órcn, cstâ )on;.('Qtrado um grupo llHII1,

inLerf'ssante. São os "lirl�uinh:!�'·. P:lra Nes. há o..1:n t"ra
efl' so amoroso ou um drama intimo em cadn. senhora !""lt,

)-;"r?horiL\ quc. sem s:lber, desfila diante di:!cs. S:lb{'n�l('
S(l. de que a mulher virõuosa ( aqueln de quem meno; .,;

f!lla. acautelem-sI;' aquel:ls ql\.:! I)as�am diante dos "',n

:::�Ilr:has". _

Nonl,ra área, mais escondidos. estão os contadOl"\i C\(,
nnedotas. Quant<l mnis pornoiónlca, melhor.

Do outro lado da rua cst.:,) os aficelonados do ;\kcol
e o ridadiío que. além de gost:1r d<l :'tlcoo!, faz provi1. ,)\1-
blica do vicio, chegou ao fim (.a oicada.

FSl.[l ;-ente nio resolve cousa al3"uma. Pelo CO'lU':'.!"
complica e- prejudica.

Mas, dirão os leitores, os homens de bem, O� In:;�

iC'cLuais, não vno fi. praçn? VaI) sim. mas podem r':)J.'ra:

(!lle eles não !)atam multo em um s6 lugar.
'

"o. orado!', chegava-se a con

clllsão, <,.0 exame sim
dn matéria, cuc as nomaa

çôes dn atual �ovCrl10 !1nO

PRODUTOS VETERINÁRIOS
DISTRIBUIDORES

Laboratório com 20 (vinte) anos deseja nomear pa
ra esta zona. Grandes possibllidad(!s de venda. Enviar
cartas, eo� referencias para a Caixa Postal 4744 Rio
de Janeiro - GB.
-�--- ------

GANHE Cr$ 5.000,00 MENSAIS
Serviço o ser feito em coso.
Escrever juntando selo poro a resposta ao RANCHO
RICO, Vila lolanda, 901. GUAlNAZES. SÃO PAULO.

--Concurso deAlendenlêe-Servenle
Concurso de Atenrifmte e ,servente (lAPB _ JAPC _

IAPM - IAPTC _ IAPI L íAPFESP1. Ordenado Cr$
15.000,00. Inscrições abertas até 16/10/61. Provas em no

vembro. Ca;g"o de Futuro.' Preparo prático e eficiente cl(ls

candidatos. Revisão de todo f;rograma. Maiores informa

INFORMAÇõES NO LOCAL. Vila do Caixa Econômico
n. 2 - BOlNEARiO _ ESTREITO,

INSTiTUTO DE APOSENTADORIA E PEN,IIF' nos
COMERCIAR lOS _ DELEGACIA NO ESTADO

DE SANTA CATARINA
CONCURSO PARA CARREIRA DE MÉDICO

EDITAL
DASP/DSA N," 65

C 439
Faço pllblico, poro conhecimento dos inteõe!;sc·

dos, que a PROVA ESCRITA de tôdas as especiolido
des do Concurso em epíÇjrafe. será realizado neld
DASP, nesta Capital, no dia 22 de outubro de 1 Ç,6?
domingo, às 8 (oito) horas, no Faculdade de Fi!osc.fi�
do. Universidade de Santo Catarina, localizada n:)
bamo da T ri.ndade, nesta Capital.

Os candidatos inscritos deverõo comparecer 00

loca.1 a�ima m�ncionodo, com 1 (uma) hora de ante
cedencla, munIdos de Cartão de Identiaade e do c.::
neta ou esferográfico com tinta ozul-prêta.

Florianópolis; 6 de outubro de 1961
Asinotur Hegív�
,úloloQ�,,",do I ê1,p·-':!C.....----
.\" ."J,." i"0-IJ(I'Ol61

"(.-:':;'"

--crNTRO

I:ine :)Aíl JOst

às 5 c 8 hs.

Cine RnXy

às 8 h�.
Tyrone Powel" - Julla Adanls E'm
n AVENTUREIRO 00 MISSISSIPPI

'recniColo!'
Censura: olé 14 anos

Cine São José

Dia 20 - em

Pré-Estréia

Pró Formandas do

{Is 8 hs.
CHftan Webb � Jane W�'mi1n em:

AMANTES EM FltRIAS
CinemaSco!le - TecnÍC'olol"

l�loe'lImN
P�la �!IJ '!etl)
e'lJmUjll.1lt!,IJa
IrTlOrul ..

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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__ �o BARTOLOMEU =

Carmem Lucia Carneiro Festejará 15 Anos Próximo Sábado
- Os Cadetes do Ar Aconteceram no Baile do Perfume

Dia 2L"Noite de Gala Com Gente Nova no "Society" Uma
Festa !lue Acontecerá nos Salões do auerência Palace

- o Baile do Perfume, estâ sendo - 03 belissimos vesüêos das "Debs
muho comentado. O TOP SET da sucíe- do baile do Perfume do Lira T. C,
dade floriunoPolitana esteve presente --.000.__

Anotei senhoras com belisshnos modelos - LISETE TERE�INHA ALvgS -

confeccionados exclusivamente para o Vestido de tu1e rrancês branco bordado
grande baile que marcou epcca na socie com flôres em alto relêvo em ráfia, na

daele carartneme. cara�as e contas. O bordado mo;tra
--.000.___ um lmdo ramo de nõres. Completamente

--'; As Sras. mães e 51'S. pais das ""

DEBS", foram homenageadas com uma

bonita valsa,
--.000. _

- As "DEBS" homenagearam a

Debutante Beatriz Ba�istotti, com uma

bonita e sugestiva joia, como gratidão
do seu perfume que ofereceu para -e as
SUa:; coleguinhas de debuto

--.000.__
- Eneida Faria, não compareceu no

Baile do Perfume. O Colunista recebeu
uma comunicação ii. respeito, Ficou pa
ra o próximo. ano o seu debuj.

--.000.__
- A Dire'.oria do Clube da Colinl!,

por intermédio do Secretário Geral sr.

Milton Campos, homenageou a Rainhf
des II Jogos Aberto;; de Santa Catiuina,
;;rta. NeuSH Ferraz de Andrade; com um

brinde.
--.000. _

-No próximo sabado acontecerá
uma grande festa de Quinze anos do bro

til1�o\Lúcia Carneiro, Sua sra. mãe da. I

ranl, ei'\tá e:l1 atividades nara o sucesso

dn. Sem,lna E' bem possível qUe acontena
nos s/liões do Lira T. C. - amanhã, con

branco.
--.000.__

- MARIA LIGIS BAT'l'isootti - ves
tido confeccionado em tulle branco,' com
aplicações de renda rebordada com na

caradas e missanga e de fio prateado
Parte inferior reC'C!terto de babadinhos.
As aplicações formam de flÔr,es. Complr,
temente branco

--.000.__
- BEATRIZ BATTISTOTTf _ Veló

tido confeccionado de renda francesa '

dentelle ír-iseu' A saia desce nas tosta>:
até o sôlo e sobe na frente num trespas
l;e que se drapeJa para. terminar num

grande laço vapHon. Completamente
branco.

__ .000.__

_ VIRGINA MARIA CARNEIRO �

Vestido Talhe Princesa, todo em tomas
envesadas formando bicos, tendo uma

barra bordada. com nacaradas em cõres

Completamente branco.

-�'OOo'--
_ VANIA RAMOS MORITZ - Ve.'

tido de renda de algodão branca com for
ro rOsa, bordado à nacB.Í'adas. Completa
mente branco.

--'000'--
_ ELIZABETH OLlVE�A MORITZ

- O casal Dr. Cesar Seára, recepci- _ Vestido branco confeccionado em 01

onou cQxwidados para um jantar eleg�m. ganai suiço com <l,pUaçôes de rem1a- C'
te na sUa rel;idencia. hantHy. Campletamell!(' brano.

----.000.__ --'000'--
- Os C<ldetel:l do Ar (lue vieram _ L�RETA OLINGER � Ve,;t:M

e,;pJCialmente pl:tra part!�iP�r no baile branco, cOnfeCcionado em tule e cetir!

de aniVersário do LIra T. C., uma gran- borda.do com nacarada�. Complemei!co
de festa degala, que r,euniu o Tap Set branco
da sociedade Caturinense, ficaram im

pl'esionados com a organiraçáo do ll1les

mo· principalmente o luxo que as -debu
tantes apresentaram. .

--.oOo.__�1
_ Foram 0:5 seguintf:,t. CI!cl.etes d�

Ar aue estiveram presentes na festa qUf

passou; Jose Maria de Faria; Sabatine
Schiia vo: Julio Perreira Lopes; Maul'r

Melloni: AdjanÍl' Ma!thl'êsen QueIroz:
Cid Barbieri: ArchimecJes de Castro Fa

da Filho; Sérgio Ernesto D'Onofdo; An

gelo Guida Barreto; Antonio O�l1er Mil

lagutti.

i'irmarei

--.000.__ ·_

--.000. _

--'000'--
_ MARIA IVONE VIDAL - Vesti'!!)

branca, inteiramente bordado com fio

prateado Alças de strácis. comple-
mento branco. '\

--'000'--
_ AMELIA MARIAPOLLI LOBO .

Vestido rosa, saia de �ule e túnica d"

i'eda pura bordada a pedrárias. Com!)1,,!
menta branco.

--'000'--
.

_ ANA MARIA POLLI LOBO - V·)S

tido azul de organdi suiço borda�1) em

três babados e rebordac!os com nacara

das. Corpete bordado cO':n pérolas e na

caradas, Complemento branco.

--'000'--
_ GELUZ PALMA BORTOLUZZI -

Dia 11 - Hoje

Dias lia 17 - 7 Dias - 7 Filmes
_ A CALDEIRÂ DO DIABO - Tecnicolor - com

Lloyd Nolan e Lona Turner.

Dia 12- 5." feiro - ANGúS!!A DE TUA AUSENCIA
....

--, Tecnicolor -

com - Robe(t Stock e Lauren Bocal!,

Dia 13 _ 6.° feira- A LENDA DA ESTATUA NUA - Tecnicolor-

com - Alan Ladd e sophia L�ren.
Dia 14 - sóbado - O JARDIM DO PECADO -'Tecnicolor - com-

Gary Cooper e Susan Hayward.

Dia 15 - Domingo- O MANTO SAGRADO - Tecnicolor - com-

Richard Burton e Jean simmans.

Dia 16 - 2.a. feira'- DEMETRIUs O GLÀDIADOR - Tecnicolor-

com -- Victor Mature e Susan Hayward.

• Dia 17 _ 3.° feira- REBELIÃO NA INDIA - Tecnicolor - com-

SENSACfONAL - NOVIDADE -

MAGNIFICA
á Venda O tel'c"'il'o número

DR. OCTACILlO DE ARAUJO
CIRURGIÃO DENTISTA

da efeméride, os cidadães

recordam, quase sem ex

ceção, os trágicos aconte

cimentos que a data assi

nala. Sim, porque foi � 1'/

de junho de 1953, que o

correu o levante dêsse po
vo subjugado pelo comu

nrsmo levante tão súbito

quanto brutalrneute repri
mido, que mal proporei-i-
110U aos revoltosos um l:Ô:-;
to fugaz de libe x.nde.

Serviu. isso ,,;"<1, p.m,
mostrar de forma cabal '.1

dedicação dessa J;�n�,� vos

ideais demccrãt'c-a.
unidade era an.icsome-it.e

esperada, nem por isso es-

r;.meaças
-

que o l\:remli:l

iwofere, de amplia·: o jag0
comunista até :,;,eal'ger
também Berlim O·�i.d(!nta�,
os acontecimentos daquê-
1(' dia revestem-se de um

significado todo n:)\·o.

O movimento r:l':",;:t .i

Zllu-se por sua invulgar
fspontaneidade. Sen, c!,e

teso sem planej8.l1\(:;nt·;,
sem armas nem estraté
gia, [Juiado apena:> p2h
ansia da liberdade (1\l= a

t;ünnva a todos os que nc

le t.omaram parte, espa
lhou-se pelo pais u.n ins

tante, condenado ',mb,J,:a

ao fracasso, desde i1 lnicIO,
pela r,lrópria falta de Olga-

nibação.
A revolta teve IiU,1 uri

gem entre operário.� OP

construção carpint'�;ros e

pedl'elros - uns �O hom;;r.s

ao todo. 'A semelhan!l;,� de
todos os trabalhadf.l'('') (1:\

grevistas. Em muitos een-

troe urbanos, os cceeértos
marchavam pelas princi
pais logradouros, quetman
do quiosques de ; 10V,

ganda, rasgando retratos

ce altos func:,;nar.i{j.� <.;�

munistes, e ata-anuo de

cumentos pc-c s janelas :.ie

repartições qu : no trave
to iam ínvadiudo a (levas
tendo. Na !>l:opn.;< capital,
{IS mentrestautca s,.b;�a!:1

�eP�:taa�:a���t�����l)�U���n:
deira vermelha
Em' jubilosos comíctos

por tôda a Zona, ia o povo
dando voz às suas reívín-

ticos da Alemanha Ocien
tal.�
Para muitos, a primeira

medida seria II libertat:óo
dos prisioneiros politicos.
Em dezenove cidades, ,JS

carceres e distritos ;.. ...;i_

ciais foram invadidos. (JS

�'ebeldes apoderaram-se d·�

'!árias prefeituras. embora
não tivessem tempo dp. le
põr os funcionanos COnl'l

nistas senão em peq.uenrt!'

"l�:��ndo_lhes prepare e(
liderança, os grevistas co

meteram alguns êrros fa
tais. Primeiro, não se ar

maram; quando desar�"'a
vam policiais, destruiam,

pressa.
Nisso residia, aliás, sua

única esperança autentica,
mais tarde transformada

.io mais amargo desenga
no.

Por volta
I
do melo-dia,

10.000 operários da Indúa
tna siderúrgica marcha
vam rumo à Praça Marx

Angels, para unirem -se a

outro contingente, de .

:.'u.UOO homens, que uca

nava de deixar a Avenida

r.,xército Vermelho ·
.. Jm o

apoio de 8.000 policiais da

força qu� guarnecia Ber-

Um OrientaL •

A principio, só se '.-iam

caminhões soviéticos em

missão de reconhecinlento

pelas vias públicas. Logo a

:,eguir, interditaram-se os

principais cruzamentob e

pontes, de modo a corlar a

�etirada por todos os la

dos. Por fim, com ache-

PERDEU-SE

CINECLUBE DE FLORIANÓPOLIS

À. Manoel Donoto da Luz_

Jó ló se vôo 35 anos, que um governador moço, ,

cheio de talento e entusiasmo, governou Santo Cata
rina. Cercado de outros moços O quem sabia transmi-'

�;râ!, sr�r�Smd�u�:�s�O���o; ��i ����íl�o te��z,ba�ii��I'
Ramos, Felipe Schmidt, Gustavo Richard, Louro Mul-'

ler e quantos mais deixaram troços luminosos de suo

passagem pelo quadrante catarinense. Suo operosida
UMA CANETA PARKER de na administração excedeu o expectativa dos pou-

.

21, COM O NOME OltIVAL cos ou quase nodo esperavam de suo administração. '

LO DOS SANTOS BRAVA Mas o moço governador não falhou,
DO. PEDE SE A QUEM'A Foi o impulsionador dos boas estrados; dos leis.r
ENCANTROU O FAVOR

-

básicos que renovaram o vida do Estado; o amigo dos
� ..li mesmo, os seus revó�- DE DEVOLVER Á RUA, que impulsionavam o riqueza agrário.
veres. Em segundo lugar. GENERAL' VIEIRA D A Ótimo discursador, promoveu congressos econó-
esqueceram-se de estender ROSA, 55, OU NES:rÂ RE, micos e científicos, onde o sua palavra doutrinava so-

seu comando :lS rêdes 1c DACA, ONPE SERA GRA bre mognos problemas. Dava apóio o quantos colabo-
t��nsportes 'e comlmwu- TIFICADO. rovam no aperfeiçoamento econômico e financeiro d�!J,,·"

Estado. Preocupava-lhe muito Orçamentos equilíbra-
dos. Foi amigo devotado da instituição, seguindo c li-
nho reto que, através de Orestes Guimarães, troçara
Vidal Ramos. Por isso, recebeu na cidade de Blume-

nau, numa concentração monstro de 3.000 alunos dos
Escolas Públicas, comovedoras saudação pelo voz ar

gutiva dos filhos do colonp, contando co� exaltação'
o Hino simbólico do Brasil. Coube-lhe na epoca o he ..

rança de construir e estruturar o ex-contestado - ta-

refa - ardua, mos chegada c bom termo pelo visão
esclarecido do governante que era.

Suo inicial caminhada péla recuperação do vasto e .

inhóspito território, que, voltará ao todo do qual por {.

tantos esteve separado. Corl1eçou pela inauguração do

exposição agro-industrial de Pôrto União. Este foi seu

primeiro passaina região oté entôo dele desconhecida.
que acaba de ser reincorporada aos seios maternos.

Por ali deu suo primeiro investido poro o Oeste
que percorreu mais adiante em todo suo extensõo os.

vales do Rio do Peixe, Uruguai.Peperiguaçú e contrao: .

fortes de divisão de aguas do Iguaçú. Da arrojado ca_.

valgovota ficou o livro roteiro de Othon D'Eça, hoje
histórico. �ste governador que abriu escolas pelos .•

fronteiros do pótria, chamou-se Adolfo Konder, deu.:, .

saudosa memória. Na benemerência do amor â terra.
natal �ra, seu estipendio, o consul geral de Santa Ca.,.��::.
rina, no Capital do República;'a ele todos os catarinas.
recorriam. .,.

Na simplicidade de seu temperamento, viveu

sempre democraticamente o vida de seu povo. 'I.! '

E, no apogeu da governança, com' luzido comiti-
va atravessou os distôncias poro inaugurar o exposi-_ "

ção agro-inqustrial de Porto União, que o crônico jor
nalística de Curitiba e Santo Catarina exaltou. Essa
feiro de amostro, foi o primeiro impulso do progresso
recebido pelo opulento oéste de hoje.

. •

Longo seria rememoraçõo dos fatos se os quises- <

semos recordó-Ios à geração presente. Mos, Manoel
Donato da Luz: - Você talvez se surpreenda que vo-

.

cê seja dirigidos estas memórias. E que você é dos re-

m;�d:sg�;ett�r �� tr��a� ��tl�:�n�o���;: ;���;n�Z-- .

rio posto por você o funcionar após injustificável su- '_

cesso de suas aulas. No ocasiôo, não quis voce tam- "d

bém estar ausente aos festejos assinalizodores da
mogno acontecimento que era a' visito do chefe do
Estado e a reabertura de um estabelecimento de en

sino, hoje, tradicional.
Poro tonto promoveu, você, interessante festi�

vaI, homenageando o ilustre visitante. Das sOlldações'
e dos hinos patrióticos destacava-se o garboso grupo
de alunos representado por sexos, os municípios da
Estado, que se apresentavam ao primeiro mandatário
catarinense, recitando, de poeta desconhecido, uma

estancia significando o vida, o história e o povo de
cada comuna: E, por certo, na revivencia da infancia
praieiro o visitante ilustre gravou de memória e ficou
repetindo mansamente o quadro poético que lembra
va a terra natal.

.

nascido predestinada,
00 rugir do mar que amo,
sou berços de grandes vultos,
- Itajaí eu me chamo.

S.I.la eSf-glq, Manoel Donato�c!a Lyz, foi, � vocª_Ç:
quem abriu o progra.ma carinhoso do ex�corv
o Adolfo Konder. �ememoro1você, ag �'o

.

"'!'., '
.

_.

:�oha Soviêtica, guardavam Programaçao para set€-mbro e outubro d(' 1961
.�urdo ressentimentCl eLn- DIA 25.9 "A TRAPAÇA" Dir. Federico Fellini
tra (J anunciado aumento DIA 3,10 "ROMANCE NA ÍTALIA"
nas quotas de pro::luç.-,.o," pIA 10.10 "OS SETE SAMURAIS" Clá::isico Japonês
Que equivaleria a u:··, C{;l'- DIA' 17.10 "CRISTO PROIDIDO"

te de 33 por cento et:� seus DIA 24.10 "ONDE A VIDA COMEÇA"
saláriOs. '--------.,-------

morecia o arde'11J 'L.��j\) dicações: eleições livres, a. Stalin. Antes que pudes-
de desfrutar onk,� vez as revogação dos limites en- I;em encontrar-se, f,;ram

IJreciosas liberdad:!3 "ndi- tre as zonas e liberdade de os dois grupos atacados

viduais. E agora, " lu� das filiação aos partidos polí-: ror 20.000 soldados do

Na manhã dCl dia 16 de

Junho, decidira:-:l lllan�llar

�,tê a séde .do gQ\'c]'r,1J (;.

fim de registrar sim pl'O
testo: mas n'.iCl pX:'E'al�l

ai, pois l:na! hu\ iali1 (lado

expressão a eSS.H '.·eivin

dicações sulariav;, j"J"S�·.:t
ram a exigir talli.bém um

novo govêrno, i�vremelHe
eleito pelo POV(!
Já então, o ?,].!,lellG nú

cleo inicial rec�ber l ta.�
tas adesões pe! .. t::tminh'J

que se transfO!.'llla.n em

verdadeira mult'diJ. cal
culada em 10.000 pcs.sva.'>.
Quando se aía�ta'!am do

local. ú governo despach':!.:
caminhões com füto-falan

tes, que os seguiam de

perto. cOmUnic!l.Ildo q .... e

fôra suspensa � nova \lua
r;a de produção.
Já agora, os perariú5 não

se davam por sf(:.isfeito.s
com tão pouco; sômfllte

ESCOLlNHA WALlTA
Hoje devem começar as aulas da simpâticil e reno

mada Escolillha Walita, dirigidas por competentissima
professora.

O interesse que essas aulrls :práticas, de ,cousas de�
liciosas, despertam, em tõda ;_t parte, bem atestam da

sua utilidade. As demais e senhoritas da melhor socie
dade são as aulas entusiastas que tratanl de aprimorar
os conhecimentos de uma bÕa dona ele casa.

As inscrições podem ser feitas DURANTE O DIA DE

HOJE em qualquer das 3 lojas A Modelar. A Escollnha
funciona no salão de fundo de A Modelar, de util1dades

FIRMA FRANCÊSA
Estabelecida à pouco� em ::lão Paulo, fabricando li�

nha completa de produtos de t.eleza, maquilagem c co

lõnias todos de !Jrimeira qualidade procura para esse Es

tado, um REPRESENTANTE, trabalhando por conta

própria. Duas grandes novida<i.es: leite de beleza para
bronzear sem sol e Cêra fria para depilação sem dor. Dá
se preferencia a pessoa capaz de organizar a venda a

domicilio nas principais cidades desse Estado. Oferece
mos orientação têcnica. Cartas para BELMONT, RUA
SANTA ISABEL, 38/46, Vila Buarque, - SAO PAULO.

NOVA PARTIDA DAS FAMOSAS
MÁQUINA1DE COSTURA VIGORELLI

Em todos os ramos da industria irfternacional sem
pre ha um produto que se destaca. Um produto que se

afirma pelas suas altas qualidades e jJela sua perfeição
,

:;. ( C;lS') "só: Mâqum.s t.i� COStUj:4 ·,'l;:::l1·(>(j; "'-'.:\

-.nn'-se um verdadeiro 91'.1i"'I') de efiCl'!"dn (' durabili-:la

de, ':'Mlluram-se as pref,':i:l<t.l de todos aqueles que tem

rL!�rincipio. lógico. de C011.1��·ar o melh",l', meSll10 que Sf.

.:1 de preço mais elevad;. /'. econom.a da. cCompra, vem

r'ei·.ois. Passa a ser ullla (!(.( orrência jos bons serviÇ'rJs
(.',,� presta a de perfeito !"')cionamenw e re,:ió:ti'llCin. de

. . I : -_ as peças.
;. egundo estamos iní lrT.l;ldos acabCl�l de chegur pa

"1:1 ,��.ulinha" de A l':I�d{' ,>1 (dh�ribuld:lra cle V�_

!!o:'elli Fffi Florianópolis, T·· ... nova pa!tida dessas mi
.n;:'!;Jli ce costura. E quJ,"c'" um pro.:illt<) ê di,;lr1buidn

peLt A JIofúde:ar, torna-se 1·',;:;1 a sua. l'J.:jlli",:<':,�'I'-'. PC;l'que .

p"l'que A Modelar faclli�a �l_· máxt1FI <\ \::í�de,!I.� C,J'Jile·

\'rt. nu 1.1: is elev(l.do Sel'.r,lfl.-; ,",om os mte:CSEes da n,)ssa

em Berlim, repetiram-se
por toda a Alemanha

vriental, em mais de 150
localidades. Fôra vencida
a intentona de 17 de ju
nho de 1953.

Vencida, sim, mas não
inteiramente aniquilada.
ALgumas greves connnuc
ram durante vános dta-:
outras começaram íustc
mente nessa época. nesa

fiando a policia comumu

ta, quase três milhões de

pessoas iam a Berfím Oci

dental apanhai' pacotes de

mantimentos,' grafnuta
mente dístctcu'dos. No

rampo, os lavradores d�

400 fazendas coletivas dc

bandaram. A (.�l JI.1arcial,

mesmo tempo, cerca de

7.000 foram o.icos, sim-
-

,,_;.

plesmente, come -cesapa
recicos''.
Não foi em vão, p-i-em, _

todo o sacrifício. G ruças ii.
'i t�::��:' oo��eg��:� d�l -�:� !,�\

nuuctado ao mundo corno J�
govérnc-titcre do'! sovíé-

uccs sem qualquer sobera-
nia. Por outro lado, n des

pene da derrota e da fo-
me, o povo ser-nu-se espi

riLualn)ent.e mais IIvI'e; c,
desse dia em diante, �o':o

.

aquele que se opunha ao <A;

regime podia amparar-se
em um

-

senctmentc tI.té

impossível: rr cerié2a de

não estaI' só.

- O COIUllista agradece em llom�

� da Diretoria do Lit'a T. C. ao Aimiran!e
Lui'� Clovis de Oliveira e ao Coman

t clante Marcel'o Bandeira Maia, pela vin� Vestido em tule bordado em relevo com

�
da do:; Cadetes da Aei'onáutica. O COl1 pedrarias e nacaradas. Complemento
vite foi formulado pe;� Comite, 5.o�'Dis branco.
trito Naval, em agosto pp. Os aspiran --'000·--

','i
tes da E. N. e Os Cadetes da E. M. "A - Amanhã, prosseguirei a descreveI'

� gulhas Negras", não co:r.PareceI'ào em cs vestidos da,; debu�antes do baile do

Il virtude das provas... Perfume QUe marcaram sUCesso na clu
--.000,___ 'be da Colina.

.

·t
�

.... '" ."..f...._ ...:;,.��...'..t��X���......��:
Grande FESTIVAL "CINEMASCOPE" FOX •

- Cines SÃO ,JOSE' e RITZ - •
•
•
,
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
�

�_ ... c .. _� .._":���:;.����;.--- .. \..__ .J.
Lpi ... �evist(i'. Luso-Brasileira I Evite as t;JC0Vel1ienCias

I de última hora, leve seu.

J trimclC' p&.:-a a ref'lrma
I d-'! natal, quant-: ames
j n:l

! R<'.inha d� b.,;!cleus
.
- ilua: CllnselJ\eiro

. !'l'lfra, 154.

Está provado, desde 1953, que a Aiemanha Oriental
desela e' Ie I·ç0-es _��::�nCs:���S p�����03q�:� ����sd�o�U:�v�!����:: �1i�= !::t��: �r:a���nC��!O�l���

as tropas soviéticas, ao dade tremeu com o ronco O povo berlinense y,,-

Dougltl,f; 'Pri;ne demonstrações em 274 mu .
chegarem, logo se dlrígt- dos' lentos e pesados tan- gou caro: finda a reverta,

O povo da Alemanha nicipios. ques T-34. contaram-se 51S�) mortos, ;�,':

Oriental, bem CGl!IO (S ha- Nas cidades de maior ta- No entanto, mesmo sem J
Enquanto isso, os poli- 1.744 feridos e' cerca de

bitantes do Selo;' Ociden- manha .a greve flli apoia- liderança, aquela gente 1'e- dais obedecendo a ordens ,50.000 pnsíoneicos. �Ui&�-
tal de Berlim amda come- da por gigantescas mant- velou invulgar disciplina e soviéncas, perseguiam a ram os comun-s -;1;', mais

moram a 17 de junho. já festações populares. Nas instituto politico, em seus Liras os manifestantes de- �alde, ocultar quaisquer

.. anos, o "Dia da Unidade ruas e praças, mnlróes de. primeiros encontros com sarmados, forçando milha- vest.igio do levante. Em
. .,')

Pátria". Na Zona Sovtétí- pessoas _ mcrustve 1:1U- 1.':; tropas soviéticas. res deles a atravessarem a julgamentos formais, que .J•••• :

ca, embora as autoridades Jheres e- criança.'; _ ali- "Aos alemães e que com- fronteira com Berlim Oc1- duraram até o n,u daquele
não tomem conhecimento nhevam-se ao Iarlo dos uete "resolver isto", insis- ano, só foram sentencia- !J

tiam êres, confiando em Tais cenas, observadas dos 177 revonosoo. Ao

que os sovíétrcos, ante es

sa tranquila afirmativa,
respeitassem a vontade do

povo.t tão claramente ex-

se contentaria:l1 quan(io
lhes fôsse conc�di.:!') tudo

yue pleiteavam. Mas nin

guêm se lemb,:ara, ajlyj,<,
de planejar ou sequer pre
"er o que se faria no dia
seguinte, até que, em dado

momento, um gr'lpn se a

possou de um do� cami

nhões onciais e u'_guém,
�'proveitando o nlto-f.liar.
te. propôs Ullla greve ge
ral.

Ja na madrugal'u j" dh

17, contingentes r,\iiitares
rOllVCl'glam para Ber�jm
OrientaL duas divis:'l.:s de

tanques do exército so\'i;:
tico e vários destacamen
tos da própria zona orien
tal

Da noite para i.). Li;a, a:J

C:ifundir-se a noticia do

;

Exposição Agro
industrial

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Terminadà a Conferencia Internacional sôbre Administração
PsrtiCiparam adidos militares sul-americanos, inclusive do Brasil

LONDRES (BNS) - Ter- índole poderiam conduzir brasUelra em Londres, o Ge administração e defesa, foi constltuldo pelas ten- ram presentes delegados tôdas essas alianças, armadas, sem amalgamá-

minou há pouco a primeira as economias nos orçamen- neral Carlos Prudenclo, se- quer se trate de grandes e oénctes de natureza e 01'- CiOS países da Commonwe- Em seu discurso de en- las. Acrescentou que os pe

Conferência Internacional tos de defesa do Mundo Li cretárlo-geral do Ministério poderosas nações, quer de eeníaacão das fôrças de de ajth, da OTAN, da CEN_ cerramento da conferência ritos de defesa compartl
sôbre Administração de De vre. Consoante declarou ria Defesa da Bolivia, o Co- nações pequenas e em de- rese durante o próximo de- TRO e da OTASE, assim - que teve lugar no Queen's .hacam o desejo de evitar

Iesa Organizada, celebrada um destacado representan- modero do Ar Juan Felipe senvotvtmento. cento. As reuniões estive- como de países alheios a Colleke, de Oxford, e durou outra guerra e que os Mi-

em Oxford durante tóda a te militar asfãtico, a idéia Teodoro Buden, adido ae- O Sr. Watkinson, ao ter- W dias - o Sr. Watkinson nistros e as altas patentes

segunda quinzena de setem poderia proporcionar ao ronéuuco da Embaixada minar a conrerêncvra, de- âtscorreu sôbre a missão não eram absolutamente

uro. Sua conclusão, conror- Mundo Livre "a mesma de argentina, e o Capitão W. cierou a um corresponden- dos Ministros da Defesa, di "h o me n s sanguonárJos"
me expressada por diversos tesa com menos gastos". J. Wilson,' do Chile, te do BNS que, em vista do vendo aos delegados que era nem passavam a vida "Ia-

especialistas ali reunidos e Os delegados latino-ame- As altas patentes e os "considerâvel êxito" da Jmportante unificar as ta- .ando de uma nova guer-

apoiada pela Sr. Harold ncanos que assistiram à peritos da defesa, de mais :mesmo, e provável que o -eres das diversa; fôrças t a".

watkins6n, Ministro da De- conferência foram o Capí- de ,'trinta países, comprova- Reino Unido organiza OU

tesa do Reino Unido, foi a tão Luiz Gonzaga Dorlng, ram que há muita coisa em idênticas.

de que conferências dessa adido naval da Embaixada comum nos problemas de O tema geral dos debates

De ordem do sr. Diretor

'recnrcc da Usina de Bene

ficiamento de Leite e de

aoôrdo com a lei 1.430, de

27 de janeiro de 1956, arti
go 7.°, letra G, c artigo
6.0, item III, letra B, e à

vista da reaotuçãc n. 2/61,
tio Conselho Superior da

Auterquta e apôs reexame

por este, torno publico que

se fará reaUzar no dia 20

de outubro de 1961, as dez

horas, no zscntôno desta
Autarquia, à ruo. Esteves

Junior s/n, conccrrêncta

!,ublica nas cooctcões a

baixo especificadas.
.. _ Objeto ua concorrência

1. A concorrência se des

tina a concraceceo dos

porte, beneficiamento e

distribuição de rene à Ca

pital, pelo período de um

ano.

2. Os interessados pode
rão comparecer ao Escr!

))rio da Autarquia UBL, à

rua Esteves JunIor s/n"
das 8 às 12 horas, de se

gunda às sextas-feiras, a

fIm obterem melhores In-

formações c tomarem co-

� �::�::;�n:Ueou d���:: s��
assinado pelo vencedor da

concorrência.
l! _ Condições gerais da

concorrenC1a

1. O proponente deverá

apresentar as seguintes
condlcêes minImas:
a) Ter tradição na In

dústria. laticinlsta, isto é,
estar estabelecido, pelo
menos há dois anCk., com

beneficiamento de leite

para consumo ou com in

dustrialização de derivádos
de leite,
b) Ter capacidade para

'pôr ii. disposição dos con

sumidores da Capital, a

través de Postos de Venda
e a domicilio, no Il'inimo
seta mil (7.000) litros de

1 :te��I���\���d:�ndi���:
s\iúde' publica, beneficiado

engarrafado e tampado
com fecho inviolável, asse

gurandQ, ainda., condições
de atender ao menor tem

po passiVe! o pleno abaste
cimentQ ii. Capital, com a

quantidade de leite neces

sário.
2. O proponente vencedor

da presente concorrcncia
se sujeitará ao seguinte:
a) Ser fiscalizado pelo

Departamento de Saude

PUbliêa, no que diz respei_
to as' condições de hlghme
e qualidade de' leite.

b) Ser fiscalizado pelo!:.
orgãos que compõem a Au

tarquia Usina de Benlltlc!a
menta de Leite, relativa
mente ao cumprimento do

contrato.
c) A respeitar rigorosa

mente os preços fixados

pelos ôrgâos controladores
de pregos (COAP), tanto

para o produtor como pa
ra o consumidor.

d) A assumir os encargos
"lbjeto deste edital, no

,lrazo máximo de 15 (quip
:;o:e) dias apôs o julgamento
das prupostas.
3. A Autarquia UBL,

concederá ao Proponente
fencedor a plena utilização
.ias máqUinas e seus equi-
pamentos próprias para
beneficl�men,to e ndus-

rias e equipamentos e dos

Imôvels, o proponente pa

gará uma taxa de depre
ciação, que deverá constar
ca proposta.
liI _ Apresen�ação das

propostas
As firmas concorrentes

deverão enviar suas pro

postas em um envelope
serviços de aquisição, trans
grande, dev).damente la

crado, contendo dais outros

menores, também lacrados,
rubricados e numerados -

n. 1 e n. 2.

I, No envelope grance in

dicará claramente o se

guinte :

Desunatáríc: Usina de

aenenctamentc de Leite
- Rua Esteves Junior s/n,
- stcnenórons - Santa
Catarina.

Indicação: Proposta pa
ra Contratação de Serviços
de Abastecimento de Leite

à Capital.
Remetente: Nome da

]la Estado.

5. Abertas as propostas,
e antecedendo o julgamen
to da concorrÊpcla, cada
um dos interessados tem ("

direito de apor sua assina
tura nas fôlhas. das pro
postas dos demais concor

rentes.

8, Serão observada::, to
clas as "ondlções estabele
cidas neste E •..jtal e as de
maIs exigências previstas
no decreto-lel n. ll6-A, de

23 de abril de 1938, bem
como as estipuladas pelo
contrato a ser firmado.

7, A concorrência poderá
ser anulada, desde que te

nha sido preterida forma

lidade expressamente exi

gida pelo referido decreto

lei, e :l omissão Importa em

prejulzo aos concorrentes

ou ao Estado, ou no caso

oe as propostas 4p!'ese�a
das não COITespondelem ao

interêsse pubUco.
Florianópolis, 21 de se

tembro de 1961.
Moahir Thome de Oliveim,

Souza"
A Diretoria de Cultura,

por determínaçgc elo Ex,

mo. Sr. Secretário de Et1n

cação e Cultura, solicILa
todas �s providências das
autoridades estaduais de

Ensino, no sentIdo de Que
ns comemorações da Se'

mana de Cruz e Souza -

17 a �4 C.e novembro pró-
ximo vindouro - tenham
maior realce.

graficos e poesias do fell
tejado poeta. FIca a cargo
dos Srs. Inspetores E:sco.
lares a orien'ação nect:&
saria aos professores das
Escolas Isoladas sôbre o

assunto, A Diretoria de
Cultura sugere o segubte
programa Para a ses�ão
comemorativa de encel'!''l.
menta da Semana de Cruz
e Souza:

1. Canto
2. Alocução, pelo Dire·

tor� ou prOf,essor
v. ' Poesia por um 'llu

no
4. Prosa (trechO), !ido

por um professor
5, Poesia, por uma a

luna
6. Resultado do C,m

curso de Composiçôes ,;0
bre Cruz e Souza (dadoa
'fornecidos com anteCe.j';n
cia pelos professor-es)

7. Entrega de prem!,)s
aoS melhores colOCados

.8 O 1P colocaoo le':'a
o seu trabalho

9, Hino Nacional
Cordiais sauaações
Balbino Martins
Dire:or de Cultura

, -

, MHHOR A�I�ENTA�ÃO ,-t','>\
'

PARA MELHOR' SAUDE' •

D MARIA SllVEI'RA �._DIRETORA � COZINHA ROYAl-,tlffIIItBIlJI{ffJ"""'_

Um bolo resnvc, deJ1ci
aso, nutritivo .. '� que mais
é PaSsivei desejar? Expe
rl.1:ente-o e você o repitira
multas vezeS.

BOLO DELICIOSO
1/14 xícara de açúcar
1,:! xícara de chdcolate

em pô.
l/:!xiCara de agua
3 colheres (chã) de fel'

menta PÔ Royal.
1 y:! yjcal'a de farinha

de trigo,
1/2 colher (chã) de sal
2 ovos,
1 3/4 xícara de manter.

DEPARTAMENTO DE UUDE PÚBLICA
PLANTÕES DE FARMACIA

MES DE OUTUBRO
1 _ Domingo
7 _ Sabado (tarde)
8 _ LJomlngo

14 _ Sabado (tarde)
15 _ Domingo
21 _ Sábado (tarde)
22 - Domingo
28 - SábadO (tarde)
29 _ Domingo
30 - Segunda Feira

Farmácia MODERNA

I<'armácia Sto. ANTONId
}, armácia Sto. ANTONIO

Farmácia CATARINENSE

Farmâcla CATARINENSE

l<�armácia NOTURNA

Farmácia NOTURNA

}<'armácia VITóRIA
�armácia VITÓRIA
Farmácia MODERNA

o plantão noturno será. ete .uado pelas farmácias Sto.

ESTREITO
'Farmã.cia INDIANA

Farmacia CATARlNENSE

firma proponente e respec
tivo enderêço.

2." O envelope n, 1 deverá
conter os seguintes do
cumentos:

a) Quitação dos impos
tos federais, estaduais e

municipais.
b) Certidão negativa do

Impôsto de Renda.
c) Prova de o responsá

vel pela firma estar quite
com o Serviço Eleitoral.

d) Prova de o responsá
vel pela firma estar com o

Serviço MUitar.
c) Prova de idoneidade

moral e financeira do Pro

ponente, fornecidas por
Banco ou duas firmas com

provadamente idôneas.
f) Registro da Firma em

Junta Comercial.
3. O envelope n. 2 deve,,:

rá constar a proposta pro

priamente dita, escritá i
máquina, sem rasuras, se

!ada, datada, assinada e

rubricada as suas páginas
com todas as especiflcaçõe�
e esclarecimentos necessá

rios, exigidos pela conr.or

.renda publica.
A proposta poderá esti

pular clausula adicional

de�renovação de contrato, des
de que as condições de re,

novação se vincule ao pIa
no de abastecimento do

primeiro a1'O e importe em

leducão dos encargos fi

naOCL�'OS da UBL para

execução destes serviços.
IV _ Abertura e jugamento

1. As propostas deverão
ser entregues na UDL, ti.
rua Esteves Júnior S/11.,
nesta Capital, até' às 9 }no
ras do dia 20 de outubro (lO
corrente ano, mediante re-

"(3:014$1€m S mbuÍn'" ,

,
COliI!CQDIU·$lCJU.ltOIB11PO

Df (�J.vt

...,f..........·}I

.la João Pinto

ua Fe.ipe Schmidt

Rua Fe.ipe Schmidt
.Rua Trajano
Rua Trajano
Rlla Trajano
"ua Trajano
rra.;.:. XV �'? Novembro

Praça XV de Novemoru

Rua João Pinto

Antônio, Noturna e Vi�ôria,

íl plantão diurno compreendi do entre 12 e 12,30 hs. será ei
-----------------

tuado pela farm. Vitôrla.

; PNEU e Camaras de!
1 qualidade, sô DUNLOP !
I _ Rainha das Bieicletas, !
I Rua: Conselheiro Mafra, !
I N.o 154. I
_,__ _

l::'ua 24 de Mala
J ua Pedro Demoro

Rua Pedro Demoro
Rua 24 de Mala

quer comer é apor-os o re

senado da fal�a dE' com

preensão de pais em rela

ção às diferentes necessr

dades aliJ.entares de cada
individuo. A quantidade de
alimento Que uma cnanca
requer depende de Suas

necessidades orgânicas, ati
vida de, temperamento etc.
O aambiente durante as

refeiçÕes também pode ser

responsavel pelaS "ct-ian

ças problema" em matéria

de alimeJ'_tação. A refeição
deve ser uma hora feliz
Para �oda a família. Evite
comentar à c'l'.esa sérios
problemas familiares, cas

tigar as crinçs. lembrr si
tuacões desagradaveis que

,se �Daru;aram ele manha,
porem,"e acima de tudo,
nau use a refeição �omo

castigo, O problema- de
seu filho não se resolverá
se voce o mandar levan'
tal' se da mesa, sem jan·
tar. Na grande maioria
dos casos, você criará ou·

tro problerr.a, aÍ!\da mais

grave.

... Os pudins em pacote
têm vários usas, além cl.é
serem deliciosos como so

bl'emesa. Use os como l'e

cheio de bolos, molhas pu
ra sorvete pu cobertura
de do(inhos. Seus quatro
d,eliciosos gabares - choco
Iate, Carame�o, côco e bau
nilha - permin' em uma

variedade imensa.
* Para tirar 'mancha:;

de ferrugem, use sumo de
limãO. Em segUida, colo
que o tecido no sol. Se ne

cessãrio, r�pita o p.rocesso·
'" O purê de batatas fi

curá mais leve, se você a

crescentar lhes Fermen'to
em PÔ. A proporção é: pa
ra 2 xicaras de 1)urê de

batatas, 1/2 colh"el' (cha)
de fermento.

... Se, ao preparar agIa
cê para COnfeitar bôIos, n

quantidade rÕI' maior que

a necessâl'ia, guarde o ex

cedente na geladeira. Quan
do fôr usa ,lo novamen'e,
derreta o em banho maria.
A á:ua do banho maria
deve ser ap!mas quente,
sem ferver Mexa o glacê
levemente e sem parar.

Orlvaldo do,; Santos
AJUDE A OFENSiVA

CONTRA O CANCER

I

PAISAGEM SON.oRA

ROTEIRO
1 _ Embora estejamos

um tanto distantes das res
tas de 11m de ano, já as pr!
meiras Iniciativas são con

sideradas pe.as emprêsas
de discos no Intuito de pon
derar suas futuras produ
cões , no tocante aos leste

los familiares. Grande data
no calendário e o Natal.
A Ohantecter é a primei

ra gravadora, segundo nos

parece, a efetuar êste novo

lançamento de disco come

moranvo ao nascimento de

Cristo, pois ao comércio já
úistribulu um 12 polegadas
rnuturedc NATAL EM FA

M1LIA, cujas musicas são

apresentadas por Pcly, em

solo de guitarra havaiana,
e apõlo de côro misto. As
mais significativas e popu
tares melodias do cancio

neiro do Natal alterna-se
com outras mais recentes,
porém dotadas de inspira
ção rene. O L.P. etiquêta
do galtnho madrugador ore,
rece a seguinte apuração
musical: NoIte Silenciosa,
Visita Ao Presépio, Noite

De Glôria, Natal No Sertão,
Papal Noel Esqueceu, White
Chrlstmas (Natal Branco),
Boas Festas, 25 De De7.em

bro, Cantiga De Natal, Fo
bas De Reis De Itanh ...em,
EstrêIa Do Menino Pobre
t" Natal Dos Caboclos.

2 - O famoso pistonista
Eddie Calvert está em evi

uência, através OS GttAN

DES SUCESSOS DE EDDIE

GALVEp-T, da Odeon. Mo

onglow (Penumbra), Lave

Is A Many Splendored
Thing (O Amor É Uma Coi
�a Muito Sublime), Cherry
Pink And Apple Blosson
White (Cereje!ra Rosa E

Macieira Branca), Almost

Paradlse (Quase Iqo Parai
sol, Oh! Mein Papa (Oh!
Meu Papai), Malaguenã e

outras lindas composições
reforçam o mérito do mi
crossutco da etlquêta do

templo.
3 - MARISA, StMPLES

MENTE, da Copacabana,
estará circulando breve
mente na praça.
4 - Em setembro reme

moramos uma data trágica
na musica brasileira, o ne

fasto passamento de um

dos melhores Intérpretes da

canção de nossa terra o

inesquecível Francisco Al

ves mui justamente cogno
minado "Rei Da Voz". nes,
de seu falecimento, a

Odeon, gravadora que o

mant.eve sob exclusividade
durante longo tempo, lança
11a época de comemorações
co cantor regravações ao

cantor regravações de seus

antigos êxitos, levando. as
sim, aos milhares de admt

radores de Chico Viola sua

presença musicaI. ãste ano

uniu a Odeon a voz do can
tor as meloalas de David
Nasser (algumas com par
ceiras), epigrafando o íon

ga-duraçâo de PARCEIROS
NA GLÓRIA, constante di';

faixas: conretr, São Paul
Coração do Brasil, Falando
A Verdade, Canta Brasil,
Tempo Feliz, Estranha Me
'adia, Todo Mundo Chora,
l�rece De Paz, Saudade,Do
Passado, canção De Nt.tal
Do Brasil e Rasguei o Meu
Pierrot.

5 - "Faz-me Rir", em

disco Mocambo, com Eladir

Põrto, é apresentado em

itmo de tango.
6 - A Mocambo prepara

as musicas para serem gra
:-adas como melodias rio
Carnaval de 1.962. I7 - Os cantores de Reo -

fe Edmundo Damata e P'
nha Maria gravaram na
Mocambo, e�.iquêta pernam

bucana, e dentro em pouco

",eu� discos estarão no mer

cado.

CONCURSO DE MOTORISTA'
(IAPB _ IAPC - IAPM - IAPE'J;'C - IAPI - IAPFESP).

ORDENADO INICIAL CR$ 21.GOO,00. INSCRIÇOES ABER

TAS ATE 16/10/61. PROVAS EM NOVEMBRO. CARGO DE

FUTURO. PREPARO PRATICO E EFICIENTE DOS CAN

OIDATOS. REVISAO DE TODO PROGRAMA. MAIORES

INFORMAÇOES NO LOCAL. Vila da Caixa Econômico
n. 2 - BOlNEÁRIO - ESTREITO.

rtrnrr. DF HFÉl I
I ENTÃO PECfi ,�

A RAINH'" DAS BICICLE'

TAS, l'lem de 11m compl:
to se.7iço de reformaa,

J:;inLuras, conc<!rtos, soldas,
conta Cambêm agora com

um perfeito serviço de

V�CANrZAçAO de pneus
e câmaras.
Rua: Conselheiro Mafra,

I

I
CLclB( RECREATIV0

i'[6 DE�s:-";,�;EIRO

H
'I'

DIA 1 (Domlngn) Manhã D.mçante, da
10 às 12 horas

DIA 8 Domingo) Concurso de Rabustez
Infantil promovido pe:o Rotar
Clube C:o Estreito

':1
,

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

')TA 15 (Domingo) Vesperal Dançante
das 20 às 24 horas

'JIA 22 (Dom�lgo) Manhã Dançante, da
10 às 12 horas

:::>IA 28 (Sábado) Soirée "Noite da Prima·
vera", Quando será coroada Miso
Primavera Srta. Ana Ligia Gosta

NOTA: 'É lndl�pensável a apresen�.a
ção da Carteira Social.

OUTUBRO

�sina UeDeficiaDlDlo�e Leite' -!-::;:irE��.-::���:� I

J Conselheiro Mafra, 154

[Ditai �e concorrência rú�lica i ;:��� o!�:fYE�{i
dbo em que se mencionará ! Rua: conzetneíro Mafra,
data e hora .do recebímen- ,_ .-----------

to, assmado pelo Assistente �

'n O C ZAdministrativo. rI ru2. A� propostas serão j I
examinadas, no menor

prazo possível, pela ccaüs-

esêo designada pe1u- sxce
rentíssímo Senhor Gover

nador do Estado, a qual
poderá solicitar o assesso

ramento que entender con
veniente.

Submetidas suas conclu
sões ao Chefe do Poder

Executivo, aprovada a

concorrência e declarado o

vencedor caberá a U.B.L.
colocar todo o processo de

concorrência a dtspcslçâc
dos interessados, para efei

to de recurso no prazo l

dez (lU) 111&3.

3. aeré declarado vence

dor o proponente I que 0-

rerecer:
a) o menor preço pela

prestação dos serviços ob

jeto desta concorrência,
b) As melhores condições

para a realização dos ser

viços.
c) As melhpres vanta

gens para a tJBL para- re�

novação do contrato.
4. J!:m Igualdade de con

díções S&'á dada preferên
Cia a firmas estabelecidas

Os trabalhos escolares,
durante a Semana actrr a

»erertõa. deverão ajustar
se, �anto quanto passIvei,
ao assunto das comemo

rações.
Preleções e outras mnnl ..

reateções de caráter cul

tural, que ponham em ;e

levo a personalidade 0,) ga.

ilustre catal'inense, deve- Amêndoas torradas

rão ser l'ealizadas com o
Bata os ovos e o acücar

mais vivo h\terêsse. Em até fical'em cr.cmasos e

trabalho anexo fi. presentb firmeS. JUnte a manteiga
circular ,estão dados blO P.melre a farinha, acho

cOlate, e o sul, jUntaoxen
te com o fermen· o. Junte
á mistura an.e�·�or, Por ul
timo ecrescente a agua.
Asse .em dUas fôrmas, em

torno moderadO (180 a

200°C) durante 20 a 30 mi
nutos. Deixe esfriar, Ile
chei e cubra. Guarneça
com amêndoas.
Recheie e Cobertura:
1Vz xicara de açucar de

Confeiteiro
1 :-:ícara de mantei�a
2 colheres (sopa) de Ca

fé farte
2 colheres (sopa) de

chocolate em pô,
Dlsolva o chOColate 110

café e leve ao fogo, Deixe
atê fOrmar u:r.a plls'a, Re
tire do togO, j uu te a man
teiga e bata bem. Acres
cente o açÚCar de cOnfei
toiro nenelrado e bata
maIs atê ficar em boa con
slstêncla,
NOTAS E SUGESTÕES
* 0<; !)roblemas de ali·

men�a:;';.r das crianças 'la

da m:.ll<: são do que um re

flexo. 'ia atitude dOg pnis,
em relação á comlJa

v,ezes, a criança c':.!c

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



DB.
CI:nica Geral

____ MEDICO ---

Especia1il,J.a em n.níéstía de eenuoraa e vias urí-
""'i-'a-. C (1� -al das' tnrecccões agudas e crõ-
níc: =, ( eem-o-unné-rc em ambos os

o nparêlhc Digestivo e do sist't
ma nervc

troráno: ct s ln a 11,SiJ horas e das 14.30 t-s 17.0Q
horas - t::1)il!"1 ltó te: Rua Saldanha Mn rtnho. 2
1.0 and: -. { '1 dn PIHl ':-oão P"ntol • Fone: 3246
Rpsld �n(>h' 'P,.ll� Lacerda Coutinho, n.v 13. (Chá-

I cara do Kp r.hal _ s'one 3248.

f'MTA rH�I)It{�
r"ií'1ltil (;"1 �J

n" "'I'q, " 1vi,,;'1\ili�

!n,ullnn""'"lll'
p�.,.·,t,. .... ",1,

'n��n

F.':'·101 .... �

r Prn .»

'Iro Rflmn� 'l:MII

1\'\ Luai- - F"tll "'.'I-fi',

Reoettn n;. ó""11IH com Equipo Bnnslt - Loude.
Exrtm'" d _ nariz e earccuta com

EQ'UJPO AT rúntec na C.:l.pltel)
� Stnosttes pe;c uttraecee,
í",rlnla� nor- processo moderno.

Prer ..... ,f .. � ��_,J",� ......h 1"11" .... v .. l ...... tdcde,
BOP'"r-:"1 A tROTOR S. S. VVI-IITE

p. -I·,,1 ..... ..,i.., D€f"ltlrrin
CI"I"'r' f P""TJ;S� BIJCO-FA.CIAL
COI:> It RWI Jerônimo Co-lho 16 -

1 {I ndar _ Fone ·2225
�:>( .. rl

.

amente com horas mereedes

D;·a. nA B S.

BJCi!lLFR

A t�ldc, '):l t
horas.

M 1!: D I C A

11.3u CLINICA DE SENHOF.AS
E CRIANÇ_�S

Nune.:! Atende: dlãriamente:
Das J4,00 àJl18,00U"ioras
";OllSUltÓl:;:O· Rua Cei.
i'e;;ro Demoro, 1553

Mach. do, 7 - 1
rdetone ".�,

Redid�u
- E.�l;rc!to -

D"
JC '1 p.\ JÚNIOR
p.., AS áG�SÓR!OS
RUA S.\NTOS SARAIVA 57
-STREITO - FLORIANÓPOLIS

Dr. Can:ídio do
'Amaral e Silva

Ma!;.istrado aposentado.
'

AdvQ::acfa em Geral
\'sc. e Relo': "Rua balda'lh3
Marinho. 2 - apt.? 30l

(esqutna 1.>ã.o Pinto)

Dr. Hélio 'Freilas
Mé�iLO da Msterm
rl:r1e C:lrr�Pl, Dutra
(JOEN(AH DE dENUORAS
PARTOS - CIR� RGIA

CUNICA GEx.41
Ondas ::urtqli -

Elctro-coogull:çâo

DR .!i!!LD:Ml�ll C.

Di: �l��NE:Z;ES
"Formado pela Escola de
Medicina e Cirurgia do Rio

de Janeiro. Ex-Interno do

Hospital da cemcôa - Da.

reatermdede crera Bas
bnum - Da Maternidade
Mãe-Pobre.
Especialidade: DOENÇAS

TiE SENHORAS - PARTO
_ CIRURGIA.

Consulta: Maternidade
carmeia Dutra, pera
nhã.
Residência: Esteves Ju

rior, 52 - Tel.: 2235.

Dr. Wa!mcr lOlllCr
;:;�rtia

C"pl;mtad" Pe!'! Faculdade
Nar:i'Y"al de Medir:ina da
IJnt1)el"$idad� =n B'fa�'

i!:x tr.terac por concurso da
Maternidade-Esecla. (Servi
\,0 U<J i-ror. UCUlVIO �.

urraues LIlT'.a I. Ex lnti!ruv
':'0 oerviço fle cirurma 00,
'!')spItal lAP.E.T,C. '10 11.iu
ne Ji>f\CU·'). rac nco do nos-

POAQUÊ FLORI ANÓPOLlS É UM MUNiCíPIO POBRE

IMPOSTOS PAGOS PELOS MUNíCIPES

R !'l F. C A O A C, Ã O

Jovens Deliquenles nas Maíhas da

,Oelegada Especial de Fúrlos -
_

Roubos e Falsificações
A nossa Capital, habi·

bual.r ente tão pacata e

tranquila, passcu, 110S uttt
mos tempos. por urna

unnsrormecao radical. Es
pcc:almeme no que tange
li roubos·
quer as residencln� P;\I·-

ApÓS uma sérte de in
vestlgações foram net.cos
vários Jovens, Cll;� acaba
ram confessando ".; rouco.
indicando dlvel".<:'I' pes-onv
a quem vendera-o I" rolo

gtos, parte do,; Q!!ais J:.'.
foram arrecuda 10i>. A ou
tra parte, PoS';l\·C"n:entl',
ainda venha a ser recuprv
radn.
Pelo oue 11(}S foi dado

C\)n.�tl\tar lr;\1a 8e 'i;> cri

minosos p,'irnário:l, de Ida·

de de 16 anos, CUja r('in·
tegraçã"O no carnbho do
bem é mais do q!.l� pro\'{\·'
vel Assim �llmbé!'1. o cml"!

preendeu n chefia riO!! Es
tabeleclmentos .'\ Model:lr
S. A., c.ue. generosarr.eme,
abriu mão de qUalquel'
ação judlclnl contrl. (1);

mesmos·
Da nOsSa parte envia·

ifl:.OS aO Dr. Hélio Gaygl!t:t-
te as fellcltações pela com

petêncja e zêlo com qup
dIrige a Delê"gacla d'3 Fm··
tos _ Roubos e Fahiflcn··
ções.

[mal ae ca 'macte e o... ticulnres. quer <I zona cen

Macernldarll. Dr. C·'rLOs trai onde se acha cone�·.l
uorrec. trace o m'1ior cOméI'CI'),

P/lR1"(",) (l"1!.'RAÇO�." 1 m ,Ido "i�\ta{t()S ",)r
Dv.l!:N·'.�" Ue <) v.n P'j " ;O�fI:,\ 1"r,'Pio�
_ rot�'·o .'1/<..,' (J()9 l'elc Ainda ll.:l mês último f.:!
m,et'�'":o l'. , prufl'ar:Co forçada uma vitrine de A

:ollsulto�a): Rua J020 Pln M::Idelar ce modas, !';Itua·
w n. lu - d.:.s 16,úu lU c 1.

• .,:)de'�é dizer, no !orp.·

lts,OU I1lJ as. A"�nde "ou. ç ,(l da Cidade. Dessa viui
horas 11·al'c.:'ol.lS Teld'll." J,I' os gatunos arrecadaram
.:10:'') - Re:dc"n(·\a: .:! .... ". um bc 1"', número de .p-:ó·."
Genf'l"c<J Rlt.lcnCC:I:t 11. 101 gios para senhol'tls c 1";0·

Dr. Héíio P!iíy.olo
Advo'Jado

l-i.e!:.1enCla AI<4mt.�"
Ad")!fu KondPr, 27 _ C·llvJ;.

POf,�al, 406 telefone 2"'>.2,
F�cfJtóllo _ .Rua Felil}e
Sch':1!dt, :3"1 _ 1.0 uI.tllJ.i" _

Sala"

mens.

Dado queixa li DelelStlch
E,.;peclallzacla, sob a com

petente chefia do Dl·, ti,...

lio Ouygnette, o rne:;mo

·determinou enih·!;\"ie'1.'1 e

ln (.l1gente;t provldênc;a.'>
»flr[l a de;;cobc;1"tu do" ,a·

rapl.:ls. E dcr:1111 Nimo
l"l;!suljado.

li. UNIÃO 49,9·/.
'AO ESTADO 43,S·/.
AO MUNiCíPiO S,5·/.

Documentos
Provam Ação·
do Secretário

o impôsto arrecadado pelo Muni
cípio é aplicado exclusivamente
em Serviços. à População: em es
colas, Ruas e Estradas, Limpeza
Pública, Assistêncro Social, etc.

MU N i C IPE'

PARA QUE TUA CIDADE "Ao
FIQUE MAIS POBRE, PAGA TlEU
IMPÕSTO COM PONTUALIDADE

61NACI0 - CIENTlFICÕ OU CLASSLCO
Curso Ginasial e Coleoial Delo 'Art. 91

Próximos ex�mes em maio de 1962. Seja você tal""\bem
um futuro forma.ndo, preparando-se no INSTITUTO
D. PE"9RO II. Início do. nova turma. no próximo di:l.
5 de outubro.

Infol'Dlações à rua Nerê� Ramrs, 39 - das 18,00
às 19,00 horas, diàl'iamcnte.

Agradeço ao Padre Reu.�., .. .._ .._-_"_�
l"rJultas graças nlcançadas.. •

•

D. S.

M.: Consórcio TAC -,Cruleíro do Sul:
• VANTAGENS QUE SO' A NOSSA :

VENDE-SE LOTE: LINHA CONVAffi LHE OFERECE::
Vende�se um lote a rua. 1) _ Direto Florianópolis/São I'':I.uJo!Rlo; •

�:�::::. Salles, Arca. 40f' 2) _ Chegada em São Paulo às 10,15 horas, em apena.'!.,
Tratar a rua Folipe Seh , 80 minutos de vôo; ,

. • 3) _ Chegada às 12,00 horas n:) Rio (Aeroportn santo.!!,mldt, 21 - Fone 3145 _.
'

•Nesta,
III Dumn�t, �entfQ da Cidade), 1á almoçsdo e proAt"l

__ __ __ __ _ _ �ara (.; serviço; •, 4) �. Possibilidade de regressar no mesm'J dia. à tarãe.,l' •
C �
.. k IL·

'j�

--_._-'--_.

CASAS E TERRENOS - VEHDE-S�-
OU TROCA·SE POR AUTaMÓVEIS

Uma Casa à rua Pellpe Neves n. :392 zstretto crS 300.00000
Uma Casa à. rua Eugênio Pcrtélu 92 Barreiros com do1s

Lotes Cr$ 300.000,00

Duas Casas ii. rua Pio XII N.o 64 Coqueiros CrS 600.000.00
Um Terreno com 19.000 mâ, com frente para à rua geral

em Coqueiros Cr$ 800.000,00
As casas dão bôa renda. Tratar à RUf! Vldal Ramos, 11. 75

Fon� 2414 - Nesta. 17/1(1/�1

VENDE-U SOBRADO Df ESQUINA
COM PARTE URREA
PRóPRIA PARA LOJA

Situado à rua "Rulcão Vianna, nO 67 esquina. com a Av�
nlda Mauro Ramos. Tratar no ESCl·itório de Advocf\f'!n c

Procuradoria, 110 periodo da manhã, à rua. Jerónimo
Coelho, 1 - sala. 10 '·Ed. João Alfredl)" - telefone 3658.

�2/10

(----,. ---------1
I DUNLO.' \
I Os pn(" :s DUlILOP oferecem qunUd !Lde e resl:::t.ên�'a. I
RAINHA DAS BICICJ�ETAS - H.ua Cons. Mafn" 154 I

I - - - - - - .- - - - - -

RADIO ANITA 6ARIBALDI
apresenta aos domingos às 12 horas o novo programa
RADIO REVISTA DO?"UNICAL. numa produção de
Mário Fe.mandes Dias e apresentação de Borges Filho

.)

\

Graça

A maneira elevada co

mo o I'.tual Secretário rle

Educnciío c cunura. Jor

n:lli,�ta· Martinho CaUado
Júnicr, vem recompondo
(' diri<rindo n ensino cota-
rtnense. tC11 provocado
inúmeros rlf'pOimentos,
m-Incinnlmont e por par!.:"'
(laqu('les 1":.11.1' sempre n

cnmpanhnram o r-nníno (''\

Inr-Inense Q (\ profOS�nr \.
rio, os oual'! vem sendo n

t('ndldo� em t[)(l!ls Il� in I

t as rf·l'.inlli("�(:õc·.�. l{

Com ,.hj('llvo dE' com
�ro\'arm04 t"lO-;MI,; afirm.<l.'
ÇÕüs, !.raIlScr('vemt.." Jlbnr�

"xo o tch:r.ramn (mvlado a'l
titu1[lr çfl. Pust!l. da Eri'l

cacão p('lfI� nutoricl;tdc"
escolares do Mlmielrt") oe

Rio do Sul:
Jorualls!:"I Mnr�hlho Cnl'
lado Júnior
Secretório df' Zrlucal}fLo
e Cultura
IN, 72 In�eto�'E'" esco·

lares reunidos h'llc sob
preSidência dcl('ga:Jo de

ensino prorc!l.�or A1"j"'r,
Dell"agiul>ti)1{\ V'I po:' i!"l(ll
cação prof. Aujar Osc,1.r
Wiethorn foi ap:·c'·nno .:=

constado e"'l� at,\ voto (!-li:"
gio V.S. pela maneIra ele
vada e patriótica CC1.\{)

vem dirigindo edu!:l.çao
b·arrig[l. verde Pt

\

, Aleixo Dcllagiu.�t!na v'1'
Aujor O.<:;Cllr Wic!_hol'l"! "�
Carlos Blumenber;-;: vg Sal
vador Bi"l0ll vg Edlt�·

Kormann

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



47 ANOS DE LABUTA

PELO PROGRESSO DE SÁN.
TA CATARIN A,NO

SETOR ESPORTIVO

REDATORES· AUXlLIARES: MAURl:

RORGES, RUI LOBO E GILBERTO
NAHAS

COLABORADORES: DIVERSOS

Galeria deHonra dos 11 J090SAbertos de StaCatarina
Oito títulos para a Capital, quatro para Joinvile e um para Brusque, Blumenau e Jaraguá do Sul- Empataram a Capital e Joinville na conquista dos

títulos de vice-campeão - Os campeões individuais - Os técn;cos laurea ,dos - Torrado, da seleção florianolK liIana, venceu.a corrida d�s ':ce,sUo: rs-
h " I d d', 'b lo' d C' I! 400 metros - homens - NALDO A. SALUM. - Fpo- vcs Ferreira, Marc'u prntc copo ...- - \ 11(>!,·)

as , com um pon o e ! erença so re lacry, farnllem o onjunto oca. NELSON NORom", _ li, _ 12,78 m. da L". Paulo seotuo, A',· 'Ul'�\;. ., ..'DESFILE: ATLETISMO FEMININO
CaI.npeão: .

Ftortnnópolls pclTI) c_2 titules :1(' Vi('(I· Fpolls. 80 metros - HERCILI) ::'\C·aa�ldo'n'" Cc�I;.:n�'ialnC,!"��il� Br�:��; ��·�':��CIL)O. re-cnmneno: Florianópolis Campeão: Florianópolis. B C ãor C
- 200 metros _ moças _ V. L. FRAGA __ Tn�'".�ãa L'

MCll,<ão honrosa: Palho- Vice-Campeão: Brusque �i:�-;::;:I�:�O� .rot-w»- �!�P�:��cado _ BLU:\1E- ROSA MARIA EI!'CK __ _ 2'4"6/10, �omicholll, ,Ma�o"1 L' (;"�'-
rn (' Brusque. TENIS MASCULINO J{" NAU _ 1 tiLuLJ de Cam- Fpolls. _ 5'3". Arremesso do Dardo __ rtelro e Jose tctte ,,(>,)11-

A'fLET[�MO MASCULINO Campeão: Joinville. CICLISMO reõc e 1 ULuJo (1(' Vi{'�- 100 metros _ homens _ RIGQRERTO I{RETZCI-J.. nho.
Campeio: Florianópolis. Vice-Campeão: FII1!'ia- Campeão: .raraguá do Campeão. r-coo coito. _

.
ODILON MAR _ Bluruenna _ 4';',h3 BASQUETEBOL

vrcc-cnmpeão: Blume- l1ópoHs, Sul. 500 Colocado _. JARA- MAIA MARTIN::; _. F'1�I- metros. Equipe de stonaeopons

--'-orCE-RT-A--M'-ir- EM TNE"'U�M··E?'R·�O-';II'IO ,,����':.';;:,po��s��;:;�� �.u�m:,�UL
- I rílnlu '1��Ó;'�;::os-_";'�:�,'n, _ M!�oú-r::����ó ;;EW�:;�;� �):';:�:M��:�u��E�f��:J �J J �����!�:p:;��Vill�101'la_ ������G��iJ���1��� ���F_�5��AN

- ,I! 1)1- -

S�::ll:: I ;'(r:':'��::'l� da Silva, Lul? oa-íos Mn-

n.rpotts. DE SANTA Gh'i'ARfK'\ 100 'metros ,.;.;.. hado ptl- HE'LIO Dr. O, FILHO - chado. noneídc Abreu lPR.
Lima _ Futehol de Salão

NA'rAçAO FEMIN�NO C.'ICLtSMO - CARLOS Lo _ moças _ C\'Ll\RLO'I'- Palhoç",·_ 5.�? .n. Lo), Aloisio Dobs, Cláudio

Campeão: stortanouons. SCf�ULTZ.,-;- ,T')i'::vi!l" -- TE FRANOH _ . .T0in\TiJl2 eu metros c/o u-retras _. ��;�IS��rl':;:n:l�<;·;lsr;:;\�': -A��::�a��o�. Ténis s'e-
vrcc-onmpeão: .rorucü- Jh. 44' 19". -- l'5g.,.' MAR.L; '.-\ H'\\hJS - Brus

mtninc _ Plnrianópo.Ia.Je. _l��;;,e����,,�;ln�r.��:�� _100h:�;���s � ll:�:�HP;�t� Ql�OO- n.·p�·;:�J� OLO.4 DE �el:�d�'a�: t>.��I��:: 0 rVIi-
Harv E. xreusc _ ",oin-

SALTOS LJRNAMEN'I'AIS
vtue _ 1'12". PRUNER ...:... .rcr'wmc __ ANDRAD Fl.' ".: ('[10- VOLEIBOL FEMININO "'il�eb;N��nl:o��:C�i��:H_MASC'TLINO

100 metros .- remtn'uo 1'33". ,13 _. "<";'1/10 Equipe de Brusque _.

cação do T�nleo cemr.cão�;��::::��:�;. .rornvmn IBi-

;�)0�:L�T�4:.:.r,':"!':'7,F'� �q:�::z�;e���r.�!ll�,:l:�Jl1-: ILALI'rCI"-l-:�s��l'.,.(.'i�DB;.leVO",�� :���a�co;�n�:�.�:���l\l:;��� de xadrez cmumenauj ,

vrcc-cempeão: Florin- .... lis Muller, a'ncn -stom, por omissão na própria
nonous. ����a !��G�YRTi��\���� nau - ';1 ce IH Gertrudes Knih", I!\{:!. u.s- Delegação na flcha de Re-

8ALTOSFEMG�,'ANMOEN.TAIS HOJ'e O torneio- RALF' ARTMAN e r-kncr- x���J Z�L":�llr�,\-;:: \�.l\� tcw, Luci Mar.uado {IN; gi���TINHAS...,�
VAL PROSSIG ._. �':i:�", Santos, NoéH xnuie. xcu

I , I

de basque 800 metros _ homens _

}'po!!:. --
.. ',/ ,... Trindade, Ros,",marJl: Mon- Turno de class1flcnção,iniCIO .

INGO FRANCJI .. _ .r-nnvn- }J;��" �;::�r ';j,l\ s�:;�M� guilhot c Edil' Silva. _l;O:l�;��� -=- I:B� Krclllng

lebo I Infantil Ic - 21'
Fpolis __ 52�'7/10. VOLEIBOL MASCULINO 2.0 lugar _ Rubens E!'.-

200 metros .- .'\LTlErU'n Equipe de rtonenooous namaea _ Prll't') união
COSTA - Fpo;13 -- 2:1"6,1'; _ João José AJuiat', Na- _ 46.

110 metros c,barcell':"i -

zareno s'rancrsc i Nappí 3.0 lugar _ Luiz. Prcbst
MANOEL SER.'\FR'I pA Henrique wéncbausen, Bel _ Blumcnau 35.
SILVA' (Camli:a.lb) nr xtoser, Luca-s Wiggcr:;. 4.0 lugar _ Olaudíonor
Fpolis - 16"9/10. Manoel AlI1él'icn B:IfI'f/S 8. Borges _ Sa111..o A.m!l-

1.5Q!1 metl"OS .- HERCI- .F'ilho, João C:tr,o� Dani.: _ 1'0 _ 33.
LIO FRAGA - 1:ubrg'ã"J - :ewicy.�, J"u P.'!1Jl,' GO\l- 5.0 lugar _ Retro Marx
4'21"1/10. iart, Elmo Kl'fc!;I-:i. Uno _ Blumenau 30.

5.000 metros - WAr,DE- Soneini, Odeml!' F'aís('a, Turno Final
MAR THIAGO DE St)'U_ Orlando Pes..,i e Am .!l1',J 1.0 lugar _ Orlando
ZA - Blumenr,t: - 16' .-\lves. Pessl _ Florlanóp"ji.; _ 54
38'·1}10. TECNICOS C......\!f'EõSS 2.0 lugar _ Iaer" .-.barc,:
Arremesso do Di:;co - Pn,f,'�'. � I-ll�vrd "'rUdot _ Florianópolis _ !j3 .

E'RICO STRAETZ JU- 8:alol"1{> __ FI' '" :l� 'is _ 3.0 lugar _ Joã:l Moraes
NIOR � Florlftllópolls _"' AtIeLiS:J_�) ;'0,1.1:-(', 'f' ,",:;e. _ Lajés _ 51.
33,47 m. tlsmc l'<-'l�\n:') . N"tt:" 4.0 lugar _ Aluisif) Dobs-
Salto,em Altura - GER- i"emÍl:I!"l·. _ Florianópolis c I\ll'aro

CINO MANOEL \ EN/I.N- Ayrh'l T.lnlr de S.luza
I
Muniz _ Lajes _ 50.

CIO - Floria'lópulis -

_ 1'"lorln 'v.' lis _ Bas- 5.0 lugar _ OSIl'.::m R'Ja-
1,70 m. quetc-lJ.1 baid _ Joinvllle e Iszatl
Salt.o Triplo - .MANOEL . Ar.t:Ül! i'.!·"'s _ !':�ria- Pastuch _ P. Uni:" __ 44.

SERAFIM DA Si.L\'A _ _

FI,���:::;�t�· l:;:�a;n_
.

Õ OUTRO LADO DOS JOGOS h-BE!HOS
equipe de Flor!,l\1t.lJolis, EME-SE
constituida por l!�;[t{:Tr�E[) E oquêle camarada que diz cronista, comentondo
SILVA, MANOE'.. ,�ERA- os Jogos Abertos mencionou 289 vêl.es o nom� do dr,
FIM DA SILVA. DERMAN_ Ary Pereira Oliveira. Acontece que o dr. ArYI nodo
TINO MARTIN:3 e DJAL- fêz e realizou com respeito aos Jogos Abertos, Bar
MA HIPO'LITO DA �lLV.'\ baridode!
- 3' 43"4/10. X X X
ATLETlSMO F'C!\'l.NING Depois dessa é bom que o falso cronista vó brin-
Arr�messo do Dardo _ cor de "AMARELINHA" paro refrescar a memória e

AUREA FERRAtU __ Fpo- tomar conhecimento do Que realmente acontece.

lis ;;v!:��!e:io 4xlU0 _ Os membros da C;m�s�o Central Organizadoro
equipe de F!o"Idr,opdis, :� :�t!�;����e:���eo S��:� ;O;�:�7�o re���or�'�a�;
�I:��I,l��STr'�Lg;r��� chatos". Arruda Salomé, como não poderia deixar de

OsvaldO Cruz 2" Sal.. DRA:DE, ALVA NEVES c ser, venceu o pleito por unanimidade. �m segundo lu-

d:tnha 1 (decisão 'Por pC' ZE'LIA SARTORATO _ gar (votação em separ�d� �a� vencedor o prof, IÔnio.

l1;l�t��rica 1 x Bola de Fo S5����. em E*�ens,\o _. porta�e"mc����:�ou;:t�;�;o�f��ueod�!t���r;�C.p?��:n;:;goo�valdo Cruz x Internaw
MARILIA RAMOS - Brus-

Ney, Paulo, Jaime, Rubens, Caiuby, Cyro, Pereira, Ra-

cional (deCisão por escau- ql�r�n�':!:' d:> l't\SO _ )����' f�a;ra�;�C:;��O�od�tr:isNf����s�n�ue�i�ovo:�t��lelos) vitól'Ía elo Osvaldo ILLA ITNER ._ Blumenau Salomé e lônio.r,ruz. - 9,04 m. I X X XAmérica x O.o;valdo Cruz 100 metros - MARIL1A Dizem que o turma da expediçõo dos Bolitins so-
- vitória do América por RAMOS - Brl)SllUI! -- freu pior do que cachorro. Trabalhavam ate uma ou2 x ° 13"9/l,,0. duas horas da madrugada à base de,., Cachorro
Campeão do tOI'neio: SALTOS ORNAMEN'l'AIS Quente.AmêriCl� F. C" recebendo MASCUL,ü\i(_) X X X

na ollol''.unidacle a Taça Ayrton Pruner _ Join� O General P. W, V. R., através de um bilhetinho,JlIvellLino Cordoso bem co vllJe _ 35,6 pont(.s, saudou o deputado Waldemar Solles, cumprimentando-mo o Atleta EllLallllo.u l'e�
SALTOS ORNAMENTAIf, o pelo sucesso dos II Jogos Abertos, com alguma an-

eebel1 a medalha de arti FEMlr-.'1NO tecipação, Ah!! se o General visse o d�putodo opitan-lhclro e o arqueiro Wal'
Charllottei:o'rnnC'l _ -do a partida de futebol de salão entre os membros do

mor a. de gOleIro menos JolnvlUc _ 26 ponl,os. C. e. o. e os 6rbitros, deixaria de lado a idéia de es-
val.Mulo, ambos do Amél'lca,

!TENIS MAS' 'tiLIN:;' vrever o bilhetinho,

co:�:ta:,r�it��g;�;os ���:': .

Equipe de JJ,uvH1e -

disputados dentro da mai :;m;:pd:re��P����I.;i,) ��:
oOrl�c�!sC�P��anf'Íza�:o.malor deixa e Carlos :M�eller,
Campeonato Comerciá.. TENIB FEMlMN.O

1'10· Sedutora 2 x Fiambl'e I Equipe de Florlanopolls
ria' 2

.

- Anna Maria BeC-K r Li·

Hoepecke 5 x Fármacia. gia Mascarenh'ls.
C/I t, " XADRE6

Na Var�a: VJJa NOva 4 Equipe de Blurnenau -

x Mangueira F. C. 2. Demétrio Schead, AlIrl!rlo

Alvorada 3 x Sn.ntana I Klndermann �. HcnrlC'h X X X
Ypirango 2 x Aliados 2 Wicherm.

O Charles, obseva�do o batucada daquele grupo2. FUTEBOL DE SALAO
nos dias de Jogos no estádio do FAC, cotucou o Rubi.

Em Tijucas: Tiradentes Equipe de FI\)nanóp�Üs nho dizendo: "�ste ano a Copo lord vai ter um gran-1 x C. A . Gatarlnense O - Marco Antônio Plnl,) de adversário no CarnavaL
E Palhoçll' OlHll'lInf 3 Luz, Edus,r,Ào M.a�4!.s.. �a,_.

.

.

_ _ içãq_ �to el)'los com

;;t Bot�tOgO ,O.' ti, 4,iz da ar:;l.Çl, �11!ZtAI- o.s eJe\çêes ..:eal:X'l.�a.s;pela C.·c',O':'h .� '�i�', .{I. Z" ji... ;

� .·.·c"'-'>�-�é,-·�7··'�'··,��,-L_.:'),:\�" .-l-:���'�k�{'.l{��.it

Espanha: Real Madrid
Itália: Internacional
França: Reims
Argentino: Racing. QUE - 1 titulo. c.e C,,-m-

Su-�-�·�-;�absoluto noCongresso
de encerramento dos jogoS
Abertos de Sànta 'Catarina

. I

o grande baile de congraçamento - 'Eleg'ância 'e animação - Eleita rain
ha dos-ILJogos a srta, Neusa Ferraz- Franco (onti Ideu "show" - <Yutras

t ar,quitetaram e planeja�óm o grond� acon!"ecimento es-

no as, portivo, Nesta oportunIdade, tombem fOI prestada u-

ma homenagem 00 sr. Artur Schoesser, criador dos I

Jogos Abertos, realizados em Bn-!sque e patrono dos
II Jogos. Rico troféu foi oferecido ao i lustre desportis
ta brusquense pelo c.e.O. Finalizando, falou o Prefei
to da Capital do Estado, solientando o trabalho da C.
C.O, e o disciplino dos atlétas, enaltecendo ao final de
seu curto mas brilhante improviso, a conduta dos Mu
nicípios participantes e em especial a Palhóço, Sõo
José e Santo Amaro que lutaram com as maiores sa

crifícios poro se fizerem representar, dando a noto ex·

pressivo e simpática às competições,

.

Com o Congresso de Encerramento, os j I Jogos
Abertos passaram poro o história, Saudades e lem·
branças foram o que restaram desta grandiosa com.

petição.
Com o Teatro Alvoro de Carvalho apanhando

uma boa platéia, foi realizado o Congresso, sob a

pres.endência do sr. Ody Varella, contando com a

presença dos senhores dr. Ney Hubener, dr. Arnoldo
SuarC2 Cúneo, Dr. Aldo Belarmino da Silva, deputa.

,__. do Waldemar Salles, General Paulo Weber Vieira do

I
. Rosa, Prefeito Osvaldo Machado, jornalista Ro�en.
do Lima'e deputado Osmar Cunha e Dib Cherem, o· A seguir, tivemos, nos salões do Uro Tênis Clube, o
lém de todos os representantes das delegações par- Baile de Congraçomentct, onde a elegância e anima
ticipanles, além de mem'bros do Comissõo Central çãõ se fizerom presentes, Nesta oportunidade foi es.

OrgQnizadora e dos árbitros Franco Conti, Ivo Ribei- colhido por uma comissõo julgadora a Rainha dos Jt
ro, do Rio Grande do Sul. Na oportunidade, falou o Jorgos Abertos de Sta. Catarina, vencendo 00 final a

(Wputarlo Waldemar Sallcs, diiendo dos sacrifícios senhorita Neusa Ferraz com diferênça de doiS votos
superados paro que os Jogos Abertos tivessem o êxito sôbre o representante de Brusque. Antes de ser dado
conseguido, ROlendo Uma foi incumbido Dela sr. 00 conhecimento do público o contagem de votos dos
Pre.,idente do Congresso, sr. Ody Varella, a ler o listo candidatos, o conheCido árbitro Franco Conti (Coei
do� equipes e dos atlétas campeões dos II Jogos A· que) deu verdadeiro "shaw" ao microfône, contando
b('r�os. A segllir, o dr. Ney HlIbcncr teve a missão de uma de suas séries de piadas que ficaram famosos en
efetuC'r a entrega de prêmios aos venr:l?dores, ante 6s Ire os flarial10politanos. Com O bgJle se prolongando
aplausos do assistência. Coube, em sequência, 00 pelo nHe a dentro, encerraram-se os festividades
Prcsidente daC.G.O., dep. Waldemar Salles, realizar dos II Jogos Abertos, atingindo realmente o seu objeti-

de ftâm.ulas,_ aos dir.igen.t,JS, atl�tas e. cola- Na, qual�o con9r (iiamento entre os elementos li
dos '11 )9gos Abe�tos de Santa Catarina, gados a .fifftíior 1estn esportiva a�sla· da Estado

'irrtento .,qaçl�t!Je5 que durante �e:mano� tarjn�nse.
-'!

� 'i ;��' �t ;;���l��;��;:�:'§;'Í#J!:t:" ,�_���,.

CERTAME CARIOCA
ASPI RAI'-ITES' Vasco x Fluminense OxO

Flamengo x Américo ?X I

S. Cristovão x Bcnou 4xO
Bctofoço x Olaria 3xO

JUVENIS Bonsucessa 2 x Bota fogo 1

Flamengo 3 x Bangu O
Vasco 1 x Fluminense O
Américo 2 x Madureira 1

ESTATlSTICA:

PROFISSIONAIS: 10 Bctafogo O p. p.
2° Fluminense, Vasco 2 p. p
J Flamengo, Américo, S. Crtstovõo
3 D· D
Bcnqu 5 p. p.
5" Olaria 6 p. p.

ASPIRANTES: 10 Flamengo e Botofogo, (5 p p.
2° Vasco do Gama, 1 p. o.

1 o Flcrnenço e Vasco, 1 p. P
2° Botafogo, Bonsucesso e Américo, 2. pp

TAÇA EFJCltNCIA: Botafogo,S\pontos
Vasco e Flamengo, 37 pontos.

TOTAL DE RENDAS: C,S 39.145.141,00
PRÓXIMA RODADA: Flamengo x Vasco

80tofogo x Fluminense (hoje)
Bangu x Olaria
Arnérica x São Cristóvõo

CAMPEONATO PAULISTA
!<Jo _ Santos, 2 p. p
2° _,__ Palmeiras, 6 p. p.
3° - São Paulo, 10 p. p.
4" � Ferroviório, 11 p, p.

JUVENIS:

CAMPEONATO PARANAENSE
1" Irati e Operário 3 p. p.
2° Agua Verde 5 p. p.
Curitiba 6 p. p.
Ferroviário e Rio Bronco 7 p. p

FUTEBOL INTERNACIONAL:
LIDERES DOS CAMPEONATOS·

nnme

ca)'.';', ..... l'1y�:f;>fl t.e

:mrb(::'D.c�-' r .Jvlllv; e -

Nataçao :1:I,":'lJ::,3, su.tos

Ornamentais Masculino e

Feminino.

ADOLFO MAHFUD -

Jaraguá do Sul - crcne-

mo,

Rozendo Vasconcellos

Campeão: .rcmvntc (Bi

Campeão) único j-nrtí-
r-lpante.

XADREZ

Campeão. Blumennu

vice-campeão: r íon.i
nópulís.
VOLEIBOL FEMININO
Campeão: Brusqno
Vice-Campeã;); F!oYb-
nÓPOIiS.
FUTEBOL DE SALAO

();Ullpm:'o· Flo"l;lllf);xilIS
Vlte-Campeão' Joillvil'e
VOLEIBOL FF.iVIrN1XO
Campeão: Flcrial;,lp'.)I'>I.
!I3i-t:amneãol

.ao- Vj,cl'-('a�t):;o: 3f'I:(II1('
EASQU�r;n_)J�

Campeão: F10l'i3n()p(lJi�,
lOi-Campeãol
Vi{.:>-Campeãr: JoinvJile

CLASSIFICACAC' F'IN,H.
DOS ll. JOGOS ABERTOS
DE SANTA CATARINA

Campeão dos II, Jogns
- FLORlANO'P0lrIS _. B
Titulos de Campeão e �I U
tuloi> de Vice-Campeão.
Vic�-Cnlllpeão do� n,

,Jogos - JOINVILLE - 1

titulo.; de Campenu e �, lí·
tulor-; de Vice-Citmpf:1G

3.0 Colocado - I3RUS-

scra realizado hoje no ATLETISMO MASCULINO

f'�ládio da Federação Atlé 100 metros _ ALBERTO

lica cstarínense, o ror- COSTA _ Florl:lI�lÍpOJis __

neio início de bal-\queteb.ll 11"6(10.
infantil. 'rrês elubes esLq 400 cf bart'eira<; _ MA
r5.o lutando pela prin?ciro NOEL SERAFIM nA �,L-
título da tempornda. Cole VA (CAMBIRELA\ _._ Fln-

glal e Clube Doze ele Agos rlanópOlis _ 5!:.-"�\/IC
tO dna._s _tl'ndicionnjs Ml,I'r- 4xl00 metros 1_ equipe
mia«óc,.; e a n0v:lla equipe ele Florianópolis, consU-
do Clube do CupIdO quc Lulda por ALT.I\MIRQ J
nesta oportunicla(\(' ('shr:l DOS SANTOS,. r-_'!ANOEL
fa!r.enclo sua eSlréia. rnmo

SERAFIM D:\ SILVA, CAR
tnl;.cb d9. RAC. LOS- ANTON!O BONET1'I

O torneio está mnl'cado
(' ALBERT:) eOS1'A-

para. â::: 19,00 hs. devem
46"8/10,

{lo ser observarIa fi seguin
Salto com Varn. __ PE-

te l."tR.��:� _ ColegIal x
i)RO ALEXANDRl�U P.

Clube (ia Cupj(lo, �EF:�i��_ i�����.DmO\2.° Jógo - Clube Doze
Arremesso do Pêso _ nO

e vellcedo:_':_d:_O:_l_" _

-CAMPEONATO VARZEANO
INTERMUNICIPAL.

realizada,:; no estàdio Co'

rOllel Amêrieo em Bart'ei�

rOR 'com um público nu-

�1�,:���� o(��e cr�r�.������gou
Os jogo� foram o,:; se·

guinle:
Bola de Fogo 2 x &.:res

RealizGu se ontem

torneio inicio ele titulares,
l'efcrente ao campeonato
val'?l'ano. 0.<; jogos fOl'am

so Flol'Íanópoljs O

América 1 x Monte CaS

tela O

InternaciolY'1 1 x Fia·

mengo °

XXX
Luizinha, 'atleta que pertenceu ao Avaí F. C. e

que há alguns anos atua no futebol tuboronense, pelo
H'ercílio luz, foi o "pivot" de alguns cosas nesses Jo
gos Abertos. A reportagem, sem querer, estava escu

dar" o funcionar. Foi aí que o outro gozador acabou
tando a conversa de dois desportista e botou o "ro
com o converso: 'Ele gêz isso porque a Zá nõo estava no

estódio, "Mos o que tem a ver uma coisa com a outra,
indagou o outra meio fechado". #'Claro, o Luizinho
oco foi o "pivot"? Foi. - E o Zá não é dentista'. Aí
o camarada "azulou".

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



r.smo aos Estados, impor-

Homenagem -' ao

Ano (ruz e Sousa
O Grêmio Orntório Viei

ra do COlégio <;Jatarinense
fará realizar em memória
do grande poeta nortmo
politano J 05:0 da Cruz e

Sousa, ucr fi Sessão Solene
na Ealão Nobre daquele
estabelecimento
A Sessão versará sôbre

"CRUZ E SOUZA e seu
SIMBOLISMO" com a se

guinte programação:
1 - Vida de CRUZ E

SOUSA - Itamar Dando
Uni

2 _ Canção do Bêbado
(poesia) - Rogério Mates

3 - O Simbolismo da
Cruz e Sousa - Obertlan
Andriaut

4 - Violões que choram
(poesia) - AI(.jo Be?;

5 - Criticas de obras -

Aécio Gandotfí Ouríques.
Para essa Ssssão Solene

são convidadas as entida
des estudan.ís, bem como

as pessoas çue se 'inte
ressam por Literatura e

por Cruz e Sousa.
Essa solenidade reali

zar-se-á às 19 hs, 30 m.

no dia 11 ce outUbNO.

tante ,problema que vem

sendo alvo de pr�pa
cões nos prlrrr_e1ros tempos
do novo regime, declaran
do que os Estados deverão
adaptar-se ao sis:ema: par
lamentarista dentro de um

prazo que uma lei a ser
votadã por maioria abso
luta virá estabelecer.
Mas êsse prazo não Po

derá nunca ser an terror
ao prazo dos mandatos
dos governadores de Esta
dos. E' 0\ Q.Ue está escrito
na emenda constitucional.
Logo, as eleições dos go
vernadores dos zs.adce
que deverão substituir Os

Casa do Esludanle
Secundário

A UCES está o-ganízan
do 2 Casa do Estudante
secundário. 100 estudan tes
secundários serão benefi
ciados. Na Casa será Ins
talada a séde <la UCES e
do Banco do Livro rrícéü
co. 50.000 secundaristas do
Estadq aplaudem a merít
da. Den tro em breve será
iniciada campanha públ]
ca com o objetivo de an
gariar fundos, para mobi
lar a Casa. O telefonE'
2508 estará aberto para
recolher móveis daqueles
que quizerem auxiliar a

UCES.

NOTICIAS DA SECRETARIA DA
AGRICULTURA

A Secretario do Agricultura, por intermédio da
Diretoria do Produção Animal, fez doação às Irmãs
da Divina Providência, que possuem uma chácara
no distrito do Trindade, de um terneiro de 4 meses

de idade, puro por cruza.
O referido animal, em futuro próximo, não só

servirá poro melhorar o plantel daquela propriedade
como dos pequenos criadores da regiõo circunvi
zinho.

QUE n-cl-d-OA-OE 1. ••

CONSORCIO

TAC
CRlJZEJRO D? SUI�

AGtNCIA
Rua felipeSc.li�,24
fues 2111.! 311K1

flORIINOPOUS··H.

fllTlMf,n

A SOLUCil.O pera o seu PROBLEMA esl6
no CRUZEIRO A PRAZO. do CONSORCIO
TAC·CRUZEIRO 00 SUL

I"ec<! detalbes co c ..e�te do .ua cidade.

atuais, ainda se processa
rão pelo sufrágiO dit{!to.
Antes Uo término dos
mandatos e antes do prazo

qUe li lei federal irá fixar,
nenhum Estado poderá
modifiCar sua çonaütuíca
para adaptar-se ao siste
ma parlamentarista.' O

mesmo digo com relação
aos munIcipios.

Finalmente condanou o

deputado Pedro Aleixo as

manobras no sentido da

proll'ogação dos manda
tos, dêzenuc : todos Os qu

con..'1.ecem meu ponto de

vista sabem Que sou in

transigentemente contrá
rio a qualquer prorrogação
de mandatos. Considero,
principalmente por moti�
vos de ordem ética, que o

mandatário não deve nun

ca usar do mandato que
lhe foi outorga-do para
ampná-Io em. seu benen
Cio.
Seja qual rôr o moti"

invocado, em faval' [

prorrogação, tenho pa
mim que 11M passa: nuno,
de pretexto daqueles que

acabarão sendo favoreci
dos e beneflciadtls por
uma vantagem. Nessas

condições, sou o menos

indicado para te!' conheci
mento de qualquer movt
mente pro!'l'ogacionlsta.
Considero a.é Que o assun
to não merece ser debati
do."

RIo _ •. --:; meus adver

sártos encarregae-se-âc de

apressar a minha volta",
'mandou dizer o sr. Jãnio

Quadros, por intermédio
/

de seu ger-rm, sr. Alabr
Gomes, que voltou de Lon
dres com a declaração do

ex-presidente, que explica
que os seus adversários
"são os exploradores do

povo,. os que o enganam,
roubam e vendem como

do seu genro, sr. Alaor
cute politica brasileira no

exterior, porque acha que

brasileiro, fora do Brasil

só pode bater palmas ou

fechar a bôca. Por isso, diz
Alaor, o sr. Jánio Quadrss
está de bôca :fechada.

profissionais do poder". Confirmou que a B!ue

E anuncia, sem marcar a
'

Star Line ofereceu ao ex

data: "Mais cedo do que presidente uma Viagem fi,
você supõe, estarei nova- Austrália e à Nova zerãn
mente na Vila Maria", de-

.>ols de realizar uma via-

zem que lhe ofereceu a

companhia Inglesa Blue
Star Line e que seu genro
informa que será até o fim
do mês.

BOCA'-FECHADA
Informou ainda o sr.

Ataor Gomes, que passou

_..leio Rio com sua mulher,
si-a. Dirce Maria, e sua fi-

11a - a neta de JQ - que

D�ESTADO
-. -o JllAIS ANlJCD 01"110 DE SANTA CATABINA

'
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Rússia acusou Conselho de Tulela
da ONU

NI-çOES UNIDAS, 9 - o

-----------------------

delegado soviético na co-

A PALAVRA DO GOVERNADOR
O eminente ':i0vern�d�r C�lso Ramos, _�as decl.a-t'
rações que fez: ao CorreIo do Manha, do RIO"
acentuou a sua posição -_ e

consequentementela posição do Govêrno de Santa Catarina - em

� presença do regim.e parla'!'entaris!a, institu!do no

Pai" Não o pederie ter feIto em termos maIs pre

ctees. Interpretou, com absoluta fidelidade, as es

peranças da povo catarinense na tranquilidade
que já reina na Brasil e no prcsperldcde a que .�s
preclaros homens que assumIram as respons.. b<l,

dades de direcão da Pátria saberão conduzi-Ia,
cam segurança e pa:&: saciai.

.

Deve-se, a propósito, assinalar que ,o Ilustre

Chefe do Executivo do nosso Estado teve, durante

o crise que, por alguns (lias, sombreou os horizon
tes da nacicma'lidGde, 'O elevada otitude comp�ti
vel com as responsabilidades de um Governador c

quem sobretudo importava a defesa das institui-

t�::i��;::::.!!c�us;ase�a�i:�;�if;C�:;OaS:::�:r�:;
da regime que melhor consulta as sentimentos ge·
neralizados do povo, profundamente marcad�

pela Cruz que serviu, aos que primeiro. �i�aran;
solo do Brasil, de marca da posse do terntono ate

entao desconhecido.
O sr. Celso Ramos pode, aliás, declarar, co·

mo o fêz: ao gra!"de jornal carioca, que, "os pro

,�Iémas 'J,-e:lôs gavertl'bnt�s têm o �l1frenfdr, ag'a·
Jvàdõs' com ás Clonsequêncios eCbnâmicas da "Iti
M'��ise, está'õã�impõf"mQiores responsabilidades
aos partidos, dêles exigindo um comportamento
mais harmapioso que facilite e possibilite solução
imediata para as dificuldades que estão castigan
do o povo". É que o Governador de Santo Cah"

na, num lanc'e de tamanha delicadeza histórica

qual o que implica a consolidação do sistema COI

ciliad�r e consolidador das aspirações nacionaiç

não compreende que a função dos partidos sei
outra que não a de prestigiar, por todas os meio�

inclusive pela crítica mais elevada e construtiver
as altos razões de Estada, sôbre as quais assento

não somente ct estabilidade do regime, senão ain
da a própria unidade da Pátria, nos seus fundo
mentos espirituais e políticos.

Preocupado com as causas do povo, é para,
bem estar pós catarinenses que (o Governador Cei
so Ramos vol�a as suas vistos, ao definir-se cam'

o vem fazendo, Quando, programada a sua açã
governamental que cal imo os interêsses do Estad
e de nossa gente, tudo se encaminha para oab"

maje�tosalde ressurgimento e de recuperação arl
ministrativa, não pode ser outro o seu pensament
que não o de paz duradoura e congraçamento ge
rol, no sentido de permitir aos governantes inte

gral devotamento ao trabalho e eonfiança na co

laborocão dos homens de bem e dos verdadeira'
patriotas.

\
Não temos dúvidas em afirmar, portant...

que dessa crise de tão profundo repercussão Sr""

que foi lançada o País o ql.le situou o nosso Est�dtl
numa contingência melindrasíssima até pelo SUl

situCl'cão geográfica,4) Governador Celso Ramq·
saiu 'fortalecido em razão do equilíbrio que pôd
mant�r, a despeito das embates das opiniães sôbr�
as quc.,is se colocara, fiel aos seus compromisso'
para c.,m o p_pvo que o elegeu e que dêle esperavt'
o cumprimento do plano de trabalha já legalmen·
te f°r;;.�il�d:. aue o Chefe da Executivo de Santrr f
Catarina se apresenta moralmente credenciado r

reinvidicar, junto do Ministério, a continuidade
do pro�rama jõ aprovod� pela govêrna anterior dr

República; no tOCQnte aos acordos firmadas e qUf'
lhe permitirão!) o prosseguimento dos iniciativ"
esqueLnatizadGs no encontro dos .fJovernadorer
com o ex-Presidente.

Santa Catarina o ac,ampanha e co"fio elT'

que O' "-0% do Governador, em defesa das causas

do seu Estado, logre o êxito a que têm direito um

e restigiado pela sua _gel'l"
se a ast'ôU-aos lin�

Os auxiliares do sr. Jônio Quadros quanto mais
tentam explicar sua renúncia, mais confusão fazem.

Os depoimentos do sr. Pedroso Horta não con

ferem com os do sr. José Aparecido.
. E o volta - regresso sem congressO' - não

sensibilizou ninguém. O slogan até passou poro o

afirmativo: regresso com congresso. Jônio viria paro

eleger e comandar o maioria de 62. Eleger-se p�i
meiro Ministro e fazer os reformas que prometêro,
tôdos de base, deixados em paz os biquínis, os galos
e os cavalos ..

A dúvida está em chegar à porto do gabinete
depois de ter soido pela do presidência. E os votos

oe aesconfiança '!:Ie ql:Je I"l�o se manterá ,no poder li-'-Il"�!:!'!:"�
itad� 'não se fn�r:L;teve, no: PQqt;r:�"p'le�o � já

qye Ut;n gobltiet�-."jq.nl-?ta, CL�9bo.ri<9 antes

começa r., Doi' me�mo modo os bi-

missão de Tutela

sembléia, S. G. Lapin, C(!'1�

sou o Conselho de Tutela.
das Nações Unidas, de ser

"instrumento das potõn
eras co'o-raís''.

Declarou Lapin que, uor

exemplo: a Bélgica havin
transformado o terrttórto
em tutela de Ruanda

U runbi, em base de agres
são contra o Canga. Além

disso, qualificou de "gros
seira violação" da Carta e

do Acordo de Tutela, as

expenênetas atómicas ame

!'icanas nas ilhas do Pari�
. 1'ico. Aduziu (I deleg.9.do
�oviético que as potên::ins
coloniais fazem m��llIo

projetos para os territó
rios em tutela, como. P')l'
exemplo, procurnm pôr
<;ob tutela o Irão Ocid�ntal
(Nova Guiné), que foi

"[;.rrancado" ii. Indonésia.
Acusou Lapln os Estados

Unidos de terem criado
um ôrgão legislativo para
as Ilhas do Pacifico, que

ft.uministl'am, e de não te
rem previsto data para
f"ua independência.
Ten;ninando, disse. o de�

legado soviético que o ano

de 1962 devia ver a total

liquidação das tutelas e o

desaparecimento de tôdas
as bases estrangeiras em

colônias.
O representante dos Es

tados Unidos Jonathan
Bingham, qualificou tais

declarações de "extrema�
das", tendo recordado que
o Conselho de Tutela ha
via aprovado, geralmente
por unanimidade, afora (I

\'oto russo, OS relatôl'ios
(las missÕes de visita às
Ilhas do Pacifico, admi
nistradas pelos Estados
Unidos.

dia e que tem recebido
convite para visitar vá

rios países, mas que se li
mita a guardar os convi

tes, sem fazer comentá
rios.
Alaor contou àlnda qua

"não tenho idéia de quan
do êle voltará".

VAI PUBLICAR

O sr Jânio Quadros dia
se ao sr. Alaor Gomes que

URSS: ANUNCIA POSSUIR GRANDE
NÚMERO DE SUBMARINOS ATÔMICOS

da As-

MOSCOU, 10 (FP) -

"Os submarinos atomlcos
são uma armá se,fura e

ameaçadora. As Forças Ar

madas da URSS jâ os têm
em grande numero. Os ím

pecialistas ianques e ou

sros amantes das provo
r-ações militares deveriam
recordá-to e não aparecer
em nossas águas territo
riais sem que tenham sido
convidados" _. escreve o

dtarro sovietlco 'Izvestta",
numa repor-tagem sobre es

se tipo de submarinos.
"Os submarinos atomi

cos da URSS estão equipa
dos com, diversos

.

tipos de

projeteis de .combate, fo
guetes de longo alcance
com carga nuclear, fogue
tes com aletas que permí-

tem atingir diferentes ob
jetivos, torpedos magneti
eos com ogivacaçadora,
que permitem etecar na

vios e submarinos"
ecreseenta o jornal.

até o comêço do ano te-á
concluídos os ta-abalhns de

•
um livro para publtcaçâo
e que entregará os ortgt;
nats a Fernando Sabino e

Rubem Braga, para a edí
tôra do autor lançá-lo.

MAIS DE
.MIL MORTES
CALCUTA, 10 _(FP)

Mais de mil pessoas mor

rei-am em consequencía do

transbordamento de va

rias rios do Estado de'
Blhar, informou-se ontem
em Calcutá. Cem alunos,
que se haviam refugiado
1:'0 telhado de uma escola,
foram arrastados pelas
águas.

GOVERNO BRITANICO REORGANI
lADO ONTEM

Reginald Maudling; nnnts
tro do Comercio, para a

Pasta de Colónias em su

bstítuiçâo a Ian Meleod,
Fredcrick James Errai, que
não fazia parte da atual
equipe ministerial, será o

novo ministro de Comer-

Ian Mcleod deixa, por
tanto, o Ministerlo das Co

ronías, que lhe valeu se

veras criticas no seio co
Partido Conservador quan
do tomou especialmente
certas decisões sobre a Fe

deração da Rodesia-Nias

salandía, para ocupar fun

ções de maior responsa
billdade. Ostentará dera
vante o cargo de Iider da
Oamara dos Comuns e se

rá ao mesmo tempo presi
dente do Partido Conser

vador, posto que ocupava o

ministro do Interior, Ri
chard A. Butler.

LONDRES, 10 (UPI) _

Como estava previsto, o

governo britanico foi reor

ganizado ontem. Harold

MacMillail, primeiro-mi
nistro, anunciou, com crer

to, as mudanças decididas

em seu gabinete e, em par

ticular, a nomeação de

"AMOR 'A ARTE": 64 ANOS
A efeméride de hoje,

marca mais ucn ano de
gloriOSa e fecunda exísiên
cia da tra-dicional S. Musi
cal "AMOR A ARTE".
FundaLia a 12 de Outubro
de 1897, por terno há 64

anos. por um grupo de
entusiastas mus�islas,
tendo à rren;c o valoroso
conterrâneo sr. Indalicio
Pires, -atualmente residen
te 1U\ cidade de Lajes, on

de desfrut.a de sô!iClag- �-,e
inContáveis amizades pelo
seu caráter sem jaça, ao
lado dos seus entes mais
queridos.
Ao octogellã�:io e ines

quecível companheiro, glo
ria da Sociedade aniVer5a
riante, a nOssa síncera
homenagem de justiça 1la

oportunidade desta memo

râvel da:a.

A solenidade de posse
da nov� mésa Diretora,
Se realizará e':n caráter
simples, ·em face do fale

Cimento, hâ um mcs, do
saudoso amigo e ex-presi
dente sr. Ary Cabral. COn
tudo, a Sociedade tem o

grato prazer de convidar
a direção rlêste jornal. os

sôcios e amigos, para êst.e
pequeno ato solene, que
se verificará ás 19,30 horas
de hoje, Quando, entã';),
será empossada a nova

Diretor!ia, eleita para (I

periodo social â iniciar-se
hoje, à igual data de 1962.

AlIaVa Dire:oria está
assim constituida:
Pr.esidente _ OSvaldo

Silveira; Vice-Dito --; Pe

laia M.endoza; Lo Secre
tário _ Carios CardosO;

gel feram interrompidas
ontem por uma emissão
clandestina da OAS (Or�

GRANDES AGITAÇÕES NA ARGEtlA
ARGEL, 10 (FP) '- As ganização Armada Secr-e

emissões da Radio de Ar- ta), que durou das 13, as
13,18 horas. Pouco depois,
a Radio reiniciou seu ser

viço normal.

ARGEL, 10 (FP) - Ses

senta rebeldes argelinos
10l'am postos fora de com

uate de 1.0 a 8 de outubro

(:orl'fmtc, dos quais 109

cairam prisioneiros, co

municOu ontem o Serviço
de Imprensa do comando

superior 'das, Forças fran'

cesas na Argelin.

TUNIS, 10 (FP) - Vin

te e quatro cidadãos fran

r:eses, entre- os quais figu
ram duas mulheres, que se

encontravam detidos na

prisão civil, em virtude

dos acontecimentos de Bi

zerta, de julho ultimo, fo-

2'.0 Dito - Orestes Paladi
no; 1.0 Tesoureiro - Eu

geniO C. Dutra; 2_0 Dito -

António Kovalski; oreoor
Aclamado - NelSon Dias;
Procuradores _ Jutahy
P. da Silveira e Arnoldo'
S. Ol1veira; C. de Sindl
câ.nCia - Irtneu Ferreira,
Eugenio E. da Silveira e

Higino Neves; Bj.bliotecà
rfoa - 1.0 Danilo S. Luiz

e 2.0 _ Natalício Martins.

BANCO OFERECE Cr$ 3 MIL 'A PRIMEI
RA CRIANÇA QUE NASCER A 12 DE

OUTUBRO
Cêrco de 800 crianças que nascerem no dia 12

de outubro - "Dia 'do Criança" - serao premiados
com CrS 3 mil pelo Banco de Crédito Real de Minas
Gerais. Será premiada o primeiro criança que nascer

em cada uma das casos de saúde, maternidades e

hospitais - particulares e públicas federais, esta
duais e municipais - existentes em tõdos os cidades
brasileiros servidos por Agências do tradicional esta

belecimento bancário.
Essa é o maior promoção já realizada no "Dia

da Criança" e se estenderá por todo o território na

cional. E a importôncia de CrS 3 mil será pago medi�
ante o certidão de nascimento e o declaroçõo do hos
pital, em papel timbrado, com firmo reconhecida, de
que Q criança a ser contemplado com o prêmio' real
mente foi a primeira a nasçer naquela coso, dia 12 de
outubro.

- O discurso que o sr. Presidente da Re
pública fez, por ocasião do almoço oferecido
pelo O CRUZEIRO, foi muito mal aceito.

pelos golpistas. ....

- Os onti-golpistos apoiaram-no e aplau
diram-no. O primeiro o abraçar o Presidente
Jango foi o deputado Meneses Cortes, antes

seu ferrenho opositor da DON.
- A Igreja, com D. Jaime à frente, estó

com o govêrno, no Brasil.
_ Em Põrto-Alegre, D. Vicente Schere'r

denuncia infiltração comunista no govêrno do
Estado.

- Afonso Arinos Filho, depois de romper

com Carlos Lacerda, rompe com Aliamor Ba
leeiro.

- O deputado, Aurélio Viana vai debu
tar no regime, com voto de desconfiança ao

Gabinete.
- O governador Carlos Lacerda vai aos

Estados Unidos, combater Cuba, justamente
quando espiro o prazo em que prometera re

solver o falto de águo do Rio.
- Jônio anuncia que voltará muito antes

do que esperam.
- O Vosc'o perdeu paro o Fluminense, de

goleada: 2 x 1!
- O Mengo também: pata o Américo, de

4 x O! Grave, pois, como� vê, o situação do
Brasi!.

Faculd�de de
Farmácia lem
novo Direlor

Foi eleito pela Congl'e
gação da Faculdade ele
Fal'mácia para o impor
tante cargo de Diretor da�
quela tl'adicio:r.al ins�i'tui
ção de ensinO SUperior o

Professó!' Luiz Osva1dd<
D'AcR·mpOl'a.
"O ESTADO" apresenta

ao Dr. Luiz Osvaldo
D'Acampora feliCitações
pela sUa

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


