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�''P'ifiç:i Situação Atual"
\:::� �\,. '\ r iFei5 --=..- MOSCOU - O primeiro-ministro Nikjtn Krus-

•• ··�············�.·.· •• ll�1 ".:6::E����:: \ ������1��f;�:�?��:���H���������t��
as armas nucleares.
No documento, Kruschcv

r xpoe .1 posição sovien-a
.. nte -r "crescente PClI'!go
de gUC:IU", Ao mesmo

tempo. o prtmeiro-mmís.,
l1'O da rcússía enviou ou

tra nota a um grupo ue
parlarucnrares trabauus
tas brttàntcoa, na qual {.llz
se estercar para resolver
,1I.i prculamns de Berltm c

(la Alemanha.
O neoureemcntc de Es

tado íri=ormcu hoje que os
r-Itos círculos amertco.io.,
esperam "em futuro pró
ximo" continuar as COE

vorsacõe i com a União 80-
víétlcn sôbre a snuncão de
aernm.
Lmcorn White - pei-ta

�'oz do Departamento ._

insinuou que isto talvez se
rece através do embaxc
dor americano Leweüyn
Thompson, que regressará
'l, MC!sCO\1 térça-felra pró-

-------

xunn, uepots de umu se-

�����n:, cl�v���SUI���·c��:��� Paliei lem 6.T.
���aJ�I.�, J�i�:n��'e�����e��
-aceiernr' as consunns
sôbre '1 estratêgia a:i!C,f.l
com os embaixadoras du
Alemanha Ocidental. Fran
ta. C Inglaterra.
Disse a-nda que os prvu

t.ipaía per-itos em assuntos

o JIIAlS AlfTIGO DIABlO lJE SANTA.CATABlHA
- EOl9AO DE HOJE - 6 P A G I NASFLORIANóPOLIS (Sâbado), 14 de outubro de t9t1

Disposto a

Conselho solicitará pOderes---
para elaboração de leis

BRASILlA - o Conselho de Ministros estó dis- tarefa ncará a seu carpo

posto o iniciar, sem mais delongas, o luto pelos chc- Q sr. mrreco Nasser »re-

modas reformas de base, de que o país preciso para
tende mesmo �sCoJhel' urna

promover o seu desenvolvimento e o harmonia social. equipe �vmogenea e C:1t::1Z

Alguns ministros já chegaram a examinar os pro- �:o leva. avante essa nus

blemos. Agora, com o apoio do "premter" Tancredo
..

P�la sua lmportàu.cin ,

Neves, querem tomar iniciativas com aquêle objetivo, ere poderá solidificar ou

fi primcira medida a acr sino, reforma agrária, ro- provoca!' a cueca do (;0'1-

tomada pelo Conselho de rcrme bancária, atuattzn- selho de Ministros.

rarnrstroa será solicitar ao cão do Código de contam

Parlamento delegação ce lidade e organização do

poderes para a ctnbcrsção Código Tributário. A acre

de. leis. Essa delegação fõ - gaçâo era proibida pela
cará, entretanto, restrita a. Constituição, mas o Ato
rrssuntos fiscais e técnicos. Adicionai n.c 4 (emenéa

C' coneeuio se ocuver a parlamentarista) permite.
oesejaoe delegação de ,10- em determinados casos.

.

deres. dará absoluta :=ri)- Que ela se verifique.
:idade ú reforma do en- O ministro Oliveira Hd-

to é Quem tem, nos úIM-
--------- mos dias, cuidado do as

.sunto. Agora, com a posse
do sr. Alfredo Nasser no

Minist<itir; da Justiça, a

Kruschev

SIP VAI EXAMINn
_ CENSURA

'

Novo membro do
CRD

O Governador do Estn.":o
designQu o, dr, Heitor FetIo

rnrt para recreeentarste do
Conselho Nacícual de Des

portos, junto do COnselho
Regional ce peecortos de
Santa Catarina..

Resolver

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

NOVO SUPERVISOR DO
DESARMAMENTO

o Presidente Kenn�dy acaba de Qssinar uma lei lIue
cria o !,gêncio de Controle e Desarmamento, órgão
do go�erno norte-americano encarregado de estudar
os meios e os problemas relacionados ii questão do
desarmamento mundial. A criação desta agência, faz:
p�rte do pr09ramo apresentado pelos E.U.A. no ONU.
VISando a instituir um sistema de controle internatio

�al �ro supervisionar o desormomento. No foto, o
relldente com o Sr. William C. Foster, nomeado di

;0":' dQq�ele novo organismo governamental. O Sr.
er serVIu no Administração da Cooperação Ecanô

- micda 'p no ,Departamento de Def4lo durante o goy_êr.na o reSidente Trumon.
\

SITUAÇÃO CONTORNADA: MOVI·
M'ENlO VISAVA PERTURBAR

ElEIÇOES
BOGüTA, Colômbia. IA.

P,) _ O presidente Albe:

'.0 Ller&s Camargo, com ii.

assina�:.,.ra de Lodos os mi

nistros ,� a prévia autol'i

'Ml,çào d::> Conselho ,!e 1:[

lado, declarou que a .or

dem pÚl'lica no pais e')t�

va cor.tm bada c implan
tou o e�tado de sitio a '>0-

do o y:1i::;. O comUllic:1ci'J

foi feita pclo próprio 1';e
tidenie Llerus, dUi'l'l.utc

um dis�urso pronuncl'.�ct()
as 20.45 hor.as e difUl�éll'io

<;. todo Q pais por uma ;:[1.

dela nac'ional de en,;s

wras. AO mesmo teulpo.
nnunciou que havia <;ido

complet.amente sufocada a

ten�ativ'l. subversiva Ga

madrugada de ()nt.Cl:l. l;r r
unidades da guarnição de

Bogotá. Llel'us disse que a

rebeli&.o e a irrupção re

belde r.? fronteim CO:11 a

Venezu�:a, ocorrIda d:aj

.,trás, l)uleciam ser parle
de um mesmo plano, ql.:e
foi dominado momen�,�i. ..
J:eamt::nt�'· e que CSt:1'!,l

destinado a perturbar a

paz pública e a impedir o

j)roce�so democrático que
dcvera culminar com ás
eleições presidenciais de-
1962..
O. p,resj(tente disse qu<! o

govemo Íará uso de lodos
os seus poderes constitu
danais r,ara preservar e

clefendeLu paz publica e

;,,� eleiçõeij e !Jediu ao Vu·

1'0 "serenidade, reflexão e

I,ulldariedade c o III U1.1

;�����jc��'a���d�;��l' d��
j)locrát.lct\ da repúbllcl,
sobre o constante ataq1le
oe tôdas as fôrças ex,rO··
mistas", O prcsidente dt:::;
creveu a tentativa de l'e·

belião de ontem como

"�ci1upjda t"·"ntura" JlQl'l
:1 ULl em b,t·vcs horUJ, O
m::Lll(h·tário adiantou li,:r,
tanto cs comunistu_; ramo

Oi: pxinm1istas .da dlrc:��,
HpJJ .. lll-�C, pata sua:.; n

"El1i'I,·ús subversivas, ':CIll
malre�tv:'es perseguidos
'justiça" Não mencl.;>no,l
direlamente o ex-dl�aclor
Gustavo Rojas Plnil!r•. o

qaul re'::�l1tcm{;llte ttmt:,

çou cora uma revoiw:,uo
t:on�ra o gove.:!:.o, porc.)'l,
des'.;,"." eu suas etlvidn:Ju,
e':IIl(1 :'f�scnrado conV;',8

�,�i���1�'�-�te�:io�le!:�a6,(:{:�
�jtio um 1ll01llt,litO a mdo;
do tem,,;..> estritamente ':t'

cesoõârjC''' parr.. dfsegUtal' �

n"rma�i�!�,de disse ("(IH!
serflO t'.)madfl� medJd,u;
política:; com moderação c

illlpar�lalidade" scb o per
manente f contróle do Con�

grosso Nacional. O estado
de sítio vem vlgorandc.
durante todo o governQ de
Lterns. paro. os deptu'ta�
mentos de Cauca, VaiJc,
Caldas, ,Tolíma e Hui.l.,�,'
onde sub;:lstem grupos d,;�
malfeitOl PS e uma perIgo
sa situação de 9_Fdelll pú
bJiCil.

Em recente procla
mação 00 povo norte_
americano através
do televisão e do rá
dio, o Presidente
Kennedy reafirmou o

determinação dos Es
tados Unidos e de
seus aliados no senti
do de manterem suo

firme posição o res

peito de Berlim. O
mapa acima mostro

os principais vias de
acesso a.rovés do
Alemanha Ocidental
à antigo capital ale
mã, estabelecidas pe
las potências aliados

término do "
Guerra.

3) Os contatos .;0 .1 P,w

tow são possivcis a !)cdi
do das outras OO�ê,l..;�·:';,
ci.e acórdo com ') :·'l:u.J Ile

paz ocidental, de G-çneb!'�"

4) A t.ransfor�lla.;�..1 c:e

Berlim em cidade E7!'� Ilc

',e ser repelida;

:ttru;:
'::t'111 IClipeilo a I1m:- (''''.

.;!',ç:t \ toial do c·)lUe::ciu.

��s�u�!��� co;�e J� ��:�l��;
Lnldos � ou�ro; j.ui.-:c.i ('�

t<\ diluil'l"jndo r"m�tan::e'
mente L que ';",1'1 pi'e�cll
',ement' dispu'.' de púll

,-!uissilll'-s divioõ"� IV.lsk f,,)1

interl"'J'>.':1O a n:.,;peitv tias

declar<;c,;"'s de J'1:i-' !1(:I.v

,,,OI dOI!,?, éhefe d,) C::"�:-r
lho R,,�'.':ucionj,., 1 Cl\o ...

r:o. o q .. "i dis,;') '.;11' evC)

Lllalll1e:1\,e se ,;r)ll�bnLCI't'l

�,,�tt�·o l'�-'�'�;lt,�i� llm"i;�l:�
�mo q<.:t. ele !.tIO por �i

'nesme. Im t:,.; :t:;,,·'I:
.

!esponú:>': Rus!;:, ;\,) �cr 1'.1-

l\:!\'roga,:o sob;-' -l'C l'x!-;'.ú

;<�guma pos,;ib;llc!J.clc d�

5) A policia d3. I T:\I�

faz par�e lnLcgr�Ul,e éa

politica de defesa dI) g".
i:erno fec.el'al:
6) A reunifica,;·�a ca

Alemanilr:. continll.1 ,.c�rlo
c objeLivo da pol!lkJ. ('�:

terna do nôvo gO"';"'l,) JÚ

deral alcmão.

:.:na1mcilLe, V()n );:1'':':'

tano ej(J':lou as dec;ul'n
cões dE Lorde H.>,n� no

Congresso cio Partido ('(,11-

servador britânico r� a

a�itude beral do �ovêrl1o
f�'allces, que apóiam a pc
l;tica do govêrno fedrnl.'

BENEFiCio ÀS PRAÇAS DA P. MILITAR
A etapa (la.� �ll'aÇlls da

Policia Mllitar do Estado _

foi aumentada de CrS .'

2.700,00 pam. Cr$ 3f100.00.
Aincla recclltemente, o

Goverllador Celso Ramo>'
ganhando os jU:;lOs aplaU
SO::; da clas.';e, reajustou os
proven'.os dos inativ'l"

�gorll, o beneficio dil'ige
se a..: Ol'acas de nO,,;:;a Fôr
ça Publica,
E' dessa forma que o ao

vernad('r ,desmente os seul:i
detratol'es cllârios. aue 111-
fantilmelltc o aCtl::;Rl11 d�
Ilão Se ,Pl'eocuour com Os
funclonârios niai!> humil
u,,-

Transferência de
Escola

Por alo co Governador
Ccb!) Ramos. assinado na

Pasta da Educacão e O"J
tura. foi transferida p. Es
cola I.�Olac',H ela loCal'rl".r1c
de Serrria Vechl, dl.d!'I��
fie AnjLápolis Para a ioca
lIdade rle Covn ela Quca,
llluJlicipio (�C Sanl() Alllâ
Ó d Imperatrl,

alemães das chance:arü,s
desses paiscs talvez ve •

nham a ce-e Capital a flPl
ce parttcípcr das convcr
sncões.

"Premer' vai a

São Paulo: Con
ferência

RR:\Sll�IA - o sr. Tan
. credo Neve., Ira à S. Pau!o
scsunda-teíre. " fim -te
uronuncr-r uma courerôn,
('ift no Centro Acrr�emico
XXII ce Ago"t,o, sllbnr(]i
»ado aO tem:,: _ "Demc ,

r:1"ia, f)l"senvolvimento e
paz scctnr

BRAS1LIA _ O min!st:J
da Fazenfn Qe�i!!llCll UJIl
grupo de ira.ba!ho pa�'l. es
tudar a Si�'lil\:ao da iDlj),)'.
tução (lo .I;;�C\H rte im o'e 1-

sa. Tal ,lro·,jdencia �. ;:;::1:
!'e�uêncin do orcon,m 1

cl'lado com a concegsjo r.o
limi'tlHr e o ceputatlc '::h.-

â�S u��':lj;:(ie �)!oprl�':�:��'�.
que ímpntrnu mnrnjauc «c

segurllnç� contra a "1�(1":
cêc 208 O:l. SUMOC, O i!l�
petrante advoga o re, J.'�·1

do ciimbjo favorecid", qUf'
f'J,:Ísti:l. J.ntl,riormen�e a:jLle
la Instruçno.

�����������" ���:�:�'�_::7�
�J dt P&9C1. .um '-·-da..
RI;MOC. \ln: (10 Banco tI I

Brasil e nu.l� oS srs, r":h'l�
i!'a-� Frel:!!3 C Edl:'1Ur"io
Mcntoiro.

Cruz e Souza: Prof. Olhon D'Eça expõe

Nosso flagrante é do depoimento do Prof, Othan D'Esa

Presidente do Academia Catarinense de Letros
professor do nossa Faculdade de Direito escrito;
Othon D'Eça é um dos nomes mais conhe�idos do a�
tualidode literá6ria e cultura! em Santo Cotarmo
com vosta soma de serviços prestodos 00 Estado.

'

Agora, quando se preparam as comemorações
do centena rio de nascimento do poeto Cruz e Souza
foi, mui justamente, Othon D'Eço escolhido oara pre�
sidente da Comissão que organizará o programo de
festejos.

Nos reuniões realizadas 00 Biblioteca Pública
tem ele demonstrado sua reconhecido caoacidade d�
trabelho, colaborando com es demais e influindo deci

�idam�nte poro que, em Santo Catarina, o grande

��r::b��II�� tenho as homenagens o que faz jús pelo

Procurando poro um depoimento informou Jo.
go que não oodena ser de óucro modo 'e oue. quando
nos ?utros Estad9s estó se procurando mostrar o im
portoncia poro a poesia brasi!eira de Cruz e Souzo
o estado notai do poeta não poderia ficor otrOs.

'

E�plicou a seguir que nem sempre o nosso maior
vulto literário teve seu valor reconhecido. E além do
mais, servirá, O que se fizer, como umo r�poraçôo
Acentuou que, enquanto nossos ruas estõo cheios d�
nomes inteiramente desconhecidos, Cruz e Souzo
mereceu ,a?en�s o homenogem de, uma ruo que [lem
todos sabem onde fico. E foi no desejo de colaborar
decididamente que o Governo do Estado oficiou os

f:stejos, f.estejos. ·qu.e nõo. serdo 'de foguefes, mos te
roo uma ImportonCIQ mUIto grande oaro o nossa vi-

. do cultural. Ninguém conhec;e o ooeta suo vida suo

obrEI, o que êle represento poro Q 'nosse{ poesia e � va
lor que lhe dôo grandes ensaistos, considerando-o um

dos maiores simbolistas do mundo, Reconheceu fran
cam�nte que o geração deleA - e a que se lhe seguiu
- tem porte da culpo por est, esquecimento, E con
cluiu afirmando que o programo organizado Dela co
missão fará reviver o nosso grande poeta tornando-o
çonhecido dos novQS gerQ.õe�, _�'_,...._.......__...

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Diretor
Rubens de Arruda. Ramos

Gerente
Dcmtneos Per-mudes de Auulno

Rerlalofes
Ffávío Alberto de Amorim e ('snL]'b !delo,

Iêednteres Auxiliart's
Antonio Fernando d" Amaral e Síl , n _

Silveira Lenet.
f'olnhrrnd(l)"('>;

ANIVERSARIOS

SR. C É l I O G U N H A

Ccm indizível satisfação registramos no dia de
hoie, mais um aniversário natalício do sr. Célio Gunha
elemento de proleção no sociedade local.

Há algum tempo d sr. Célio Gunho vem dirigindo, cem raro eficiência, o Diretoria de Producôa Ve
getal, no capital, merecendo, dos que Il,e co�fiorom
o cargo, os melhores elogios.

Na oportunidade do efeméride de hoje, o i lustre
nata/i<;:iante ver-se-á cercado do estimo e admiracõo
de quantos têm o prazer de prtvar do suo omizal:le. '-,

Os de O ESTADO, associando-se os manifesfa_
ções que lhe serào prestados, formula votas de pere
nes felicidades, extensivos aos seus familiares.

DR. BIASI:: AGNESINO Fr\RACO
Com muita satisfação rm;istramos na data de ho,;".

mais um anlve�sárlo natalicio 00 nosso prezado ami�o P

distinto conte-rl'ãneo sr. dr. Bia�e Azncs!no Far3.co, eom
pctente taCtlltativo nesta capital e _!)elOSOa. das maiS 1'('
Iacionadas na sociedade local.

Nossos votos de perenes felicidades, extensivos �r;',
;_eus familiares,

_ ..._�Ut!ltrJL
ENLACE

OSVALDO PEREIRA __o

MARIA SfLVA

- sr. Jaime Sá
- sr, Lénio Rocha.
- sr. Cê,�ar \'ieJra Ouriques
- sr. dr, Edtmrdo Santos Lins
- sr. Péricles F. da. SlIv,1
- sr. Ântônt,) Platina
- srt<t, Antonieta Gomes
- sr. Joio Gaspar de Barros, Salc'anha
- sra, Ma!'ilde Boetcker
- sra. Celeste Beduschi
-_ sl'a. Elizabeth Malburg
- sr, Félix Langer
- sr. José Pereira de Ca!'valho

ATENÇÃO: JÁ SAIU O 4.° NÚMERO DE
REVISTA LUSO-BRASILEIRA

MAGNíFICA - SENSACIONAL - LEIA, E
DIVULGUE A 'REVISTA DE FlORIA

NÓPOLIS
lImpe sua pele profundamente (om únIco
p.1. J /ii 1 • de ação
LeIte ue lJOIOnJa medicinal

-...

V comedmevos

I - Hoje nos salões do Querêncla
Patnce acontecerá movimentado e ele-

Soc/ais

do -show' de elegância, a slmpátlra
Marlly Deeck.

-X-x-1

7 � circurr-noo em nossa .3ld:;(": dan-

cante Inntar. em homenagem ao casal SI'

e sra Dr, Antônio Muniz de, Aragão, O

Dr, Muniz de Amgúd. recentemente elei

to Presidente da Associação Mundial de

Medicina recebo-é a homenagem da As

soctecêc cetertneose de Medicina.
-x-::-

2 - Os ng'radecirnentos sinceros as

meninas do Asilo de Crfãs, da Ir-mar-da

de Divino Espirito Santo, pelo bonito 'lfi_

cio que me foi dirigido.
-x- .... -

3 _ De volta a nessa cidade o l!us

tre entcdréuco dr. Renato Barbosa.

-x-x_

4 _ A senhora Luiz Daux fTel'e;:a).
na cidnde de 'i ub:ll'ào está pl'Olllov.;ndo �

de"n'le de lll'ldr,s em p� 01 da Constl'up.�.o

e um Asilo p':u'a, Velhire, -' As tollr'tes

que esrilul'á n,) cidade azul nos salões do

Clube 7 de Julho será gentilmente c?di

ela pela botlque "Janc Modus",
_x_x_

5 - Amanhã comental'ei o e!eg:l.n.<'
c movimcntado Chá ofcrecldo pelo broto
slmpntia Tânia Fialho.

-x-x-

6 _ Logo ;'Ial$ rea!izar-se-á na Igr�
ja Evangélica a l)enção nupcial d!l 00-

niLa c suave r.i!lna Araújo, com o !.Jr.

NorberlO Brande. Os noivos recebe�a'J

se���t��i�'� d��������ao:I:� ��ll�;�tf.tt;':J\�� (��rop����
Cultura, o Governa<lol' localidnde ele Pníhocmhn
Celgo Ramos vem criar II e dUIH� no distri'o de
mnts 4 escolas IsoladM, Enseada de Brito nas loca-

, A;; três outras toram lielade,s ..de Masslambú Pe-
criadas no Muntclplo de quenn e Gu�rda do Embaú.

I�--- -------<-1

J DUN'LO_'

I Os pnc-:a DU!lLOP oferecem quaüd ade e restctêneíe.

t RAINHA DAS BICICLETAS _ RUfI cons. Mafrh, Hi4 I
1------ -----

Será homêllageallo hOje-o Presidenle da A�s�ciação Mu!!,
• dial de Medicina -:- Tânia Fialho recebeu para um chá -

, Não haverá lesla dia 21-
•
,
•

p�blicidade
a 1'" em Sta. Catarina

Confec�ão e conservação de paln�i's
.

em todo o Estado

R femando Mac.hado,6 1e endtlr -fQl"le 2� 13
- FLORIANÓPOLIS

�x-x-

8 - O cronista Melo Prntes na ci- _' _

dade de Rio co Sul promove baile dp.

Debutantes para o dia vinte e um ,:c,·
xímo.

dos Reis.

9 � Passando o weeek-end no Rlo G

não menos discutido advogado Maurir-:G

-x-x-

10 - E por falarmos no Rio, esta

-eí na próxtm ( semana na cidade ma rn

vnbose, atendando um convite da Fúbr-l ..

ca Bangu. para pa rtlcípar ele uma r<>�l

nião com os S\lveira, A reunião em que�
tão, decielin\ a. 'festa MS salões do Co

pacabana Palace, Quando desfilarão om

tecidos Bangú lindas Sul Amel'\cHnn.�.

-x-x-

II - Infelizmente a tào esper.u!.1
festa "Noite di: Gala Com Gente NlV:l

no "Socicty", llÍio poderá ser realiza'!.!
no próximo sábado conforme estava pro

gramado. moti\'o deste Colunista te\' si-

do chamado a) Rio,

<;tu diminui a estlmaçro, nos

-x-x

PENSAMENTO: T'ldo que nos '.ira,

tormento.

cumprlmentm, :IU Igrej ...

GOVERNADOR NO RIO E EM BRASILl.A
(Cont, do 6," peg,)
11 _ Plei'cal' l'CCUt'�flS

em mOeela e.�,I'l\ngei]':l pn
ra a impol'tncijo de equi
];nmcnto rodoviário Para (l

E"tn,(lo (" MUlliCipl:�, jn
incluldos no Plano de
Em('l'gcnCI:l, aRsim rli,�c1'Í"
mil1lld ....�: LU3(lulnn.s de
cllnstrução (1'c estradB-l -

USS 1.740 mE, M:'louin:ls de
('onservaç:l() de estJ'ada,� _

USS 870 mil. Mioullln" pa-

ra pavimelltàC:lo de estr..,
c!a� _ Uf':':; 3:l0 mil. Má
,..'.jrtf"" pflrfl. drlle:agp:m -

USS 20 mil. (Mini"tel'iO da
Indústria e COmercio):

•

12 - Pleitear junto ti

Pe1robr::s sem inclUldo r

>,ua. progrumncão çle \"f'fI-
llanil,�' o. põl'�O de ':iãn
FranCisCO do Sul; ,

13 No Ministerlo ela
Saúde: inclusão dI' verba"
no Orcam�llto federal para

GANHE Cr$ 5.000,00 MENSAIS
Serviço o ser feito em coso,

Escrever juntando seja paro o respo.sta 00 RANCHO
RICO, Vila lolanda, 901. GUAINAZES. SÃO PAUL!).

VENDE-SE
L'ma r.Jáquinf. de filmar de 8 mm marce!

"GIC", para 1"; m de filme :;na1'.:-a lT·ancê�.
Ver e tratar a rua Santa Li.lzia, 25:5 ou

peJo tel. 3530.

Por essa raz�� venho trazer ,algumas observações
que talvez podel'&G ser aoroveltadas em vossa coluna.

São elas:
1 - Construção de uma ('usa (segundo informações

trata-se de um templo I'eligioso no começo da avenida
que nos leva até Saeo dos Lhnôes, bem abaixo do boni�.)
morro do Hosoltal de Carlçladc. Com essa construeão a
vista scrá cm multo prejudicada. Sugestão: doaçã� por
parte da PI'efeitul'u dr outro ;"cal para a situada oIJ;::l

2 ....... Falta de 31'bol'bmçao 113,<; ruas e avenidas da cida
de, Devendo-se notnr que mesmo onde existem há mui
to tem!>o ncm no menos se 'cuida ou renova. se deixat!dr.
desapareccr, É o caso da avo T)'on19wsky o�de em pleno
elia da AI'vore presenciei a de"l'ubada de duas delas, n:l._

quela via uúbllca. E' o caso ,jiuda das Avenidas Hercl'lo
Luz, Mauro Ramos e Rio Branco, nas quais as árvores
estão dCJaparecendo. Nas duas últimas, nem se faJa,
pois existe ullla aqui e outra U. bem longe.

Sugestão: 1,:ampanha pela ':mprensa falada e escrita
para um arborizamento Imediato, _podendo contar com

a cooperação dO Plano Flores!.al.
3 - Aproveitamento do �I'rreno baldio pertencendo

:t Caixa Econômica Federal em plena Praça XV, para
para estaclonamcnto' de llu��móveis, Sugestão: para
tanto a Preteltura deveria "ntrar em entendimentos
rom os responsáveis, a fim de (ibter liccnea oara este fim
até futura construção do edificio sédo. -Fa-r-se-ia .:ntão
umrl limpeza do local com �msaibramento, Seria uma

coisa útel, pois ressentimoS" ele locais para estaciona
mento em nossa eopltal!

Eis senhor Osvaldo Melo as sugestões que tinha P,l-
m. fazei', Multo obrigado 'pela atenção dispensada",

L li UM ILHÉU AMiGO

-;'��ç� Sistema �e
nbSl�teclmeU1o ele águal> e

rêile rle esgôto� sanitarios
ela região de Florlnllópolis:
cOllfcrme pedido feito na

CnnfprênCÍlI de governado
l'es: inclu.�ão ainda de ver-'

bus e.4neciflCas no orça
monto de 1962, na Divl�tl.o
,de Engenhnrja Snnitúla
da Fundação Servico Es-

����S�e �A.Uc�;n P�����l �
e"tado Já féz o respectivo
convênio; \

14 - Presidência da Re-
públlc:l: credenciar' um

rep1'esentante do Govêrno _

de Santa Calar!na ]}ara
acomrlllnhar a clabora,<�o
do- Plano Qulnouenal de
Desenvolvimento Econômi
Co e Social, a ser elabora
do I)ela CO'llissão NaCional
de P1a""\ejamento:

15 - In,.:talacão de cur
sos cta Universidade do
Trabnlho em SC;

16 - ProvidênCias p3ra
a {\$ginatura do- decreto de
autorização de constitui
çao (!o Banco ele ·Desen
volvimenLo de Santa Cata
rjnn;

17 _ Pr,ovldêncills para
o rlÍpido andamento do
projéto oue abre o créelil0
especi3.l de cem milhóes de
cru1z;eiros pnra a conclusao
d:l BR-36, trêcho Rio
Leão-Joaçllba.

.. TELHAS, TJJOLCS �
CAL E AREIA

IRMÃOS BITENCOURf
C"'� II"O"�Ó . 10", IoCf
.. "fIGO ot�6SIfC 0"""''''..

VENnE-SE CASA
Vende-se um�. caso. a

Travessl Argentina, 20.
Tratar r.: rua Jose BOiteux,
20 Nés�<l.

"Os sentidos e a

imaginação na

Poesia de Luiz.
Delfino"

':'_".

PREFEITURA MUNICIPAL DE NUVA

TRENTO LEI N.O 173 ABRE
CONCORRÊNCIA PÚBLICA DE VENDA

ESTADO DE SANTA CATARINA.
ABRE CONCORRENCIA PUBLICA DE VENDA

LEI N° 173
Aires Manoel Rachodel, Prefeito Munici
paI de Novo Trento, faço saber o todos
os habitantes deste MuniC:pio, qu� a Câ-
mara votou e eu sanciono o seguinte Lei' Ol'lando Mattos Filho - R

Art 10 _ Fica o poder Executivo Municipal �����o 7�:kjS, 208 .,.". cU

autorizado o vender mediante concorrência públi
co um Jeep marca Willys, fabricação 1948, perten-
cente 00 patrimônio Municipal. �t��:JI�!�n���O L�!;�,31r�Art. 20 - Os interessados deverõo apresentar CAPITAL 1 J:Lrdlm S. PaU
as propostos em duas (2) vias em envelope fechado 101
devidamente assinados, na Secretario' do Prefeitura I REJ,OGIO I),,� POJ.!"-HI
Municipal até ôs 9 horas do dia 30 de outubro do Ari Tartari _ R, p, P. SOIl
corrente ano, sendo às 10 horas do mesmo dia e do- lza _ ERECHIM 4 RO$I
to abertas na presença d-:ls interessados ou seus 1 ilr,\QUll\'"/\ FO'fOn,R,\.•
representantes.

.

Fle,\ - Miguel T:ldeu M

Art.'3° - Caso haja igualdade de proposto, fi��:�i Jr�';;��" ...:e.�a�A<;';.será feito sorteio poro decidir o vencedo�. TAL rCaf;a Verd,,1
Art. 40 - O valor do proposto não deverá ser I TRF.i\I ELI�Tnlç,O-

inferior o CrS 150,000,00. 'Haroido Llliz Pereil'a _

Art. 5 o
- Paro que chegue 00 conhecimento Pl'açn Santa Rita, ül _

dos interessados o presente Lei, será amplamente Gual'll:inyuetá iSP1

divulgado na imprenso e por meio de editais que Rt�b:���"CI��':;�"�!aCM,or-
�r�oA�t�iX;Q1� �iv!�g��e��L���C���rénciO podel'Ó � LrV��tlT���/�ú�i�'(;}/Il:l:!
ser examinado pelos interessados, no horóríc do
Trento.

Art, 7n Esta Lei entrará em vigor no dota da
sua publicação, revogadas as disposições em con-

trário. São PaulO, /! dI' .(j{1jll\)ro
Prefeitura Municipal de Novo Trento, em 29 de 1!)61 'r

de setembro de 1961.
Aires Manoel Rachadel, Prefeito Munici- DEl!����6:���r�� gE°tu

- - - - - - -I
nUNLOP ,.

I Os pneus DUI\'LOP orereeen, qualidade c rcststência.

i RAImiA DAS BICICLETAE' _ Rna ccns. Mafra, 154 \
I----�----- !

serve OI!

pa,"
Registrado e publicada no Secretaria do Pre

feitura .Municipal de Nova Trento, em 29 de se
tembro de 1961.

Luiz Virgilio Tamasi, DMER. Resp. pelo
Exp. do Secretaria

----c�_ '-l
Câmara Munici-'
pa't de Piratub
Reallzou'se din 2 do c

rente a eleicão na Oâm
MUnicipal de Pirntll
tendo "ido eleito o,� ti.

guintes membros:
Preslelente _ Arnll

ottc No. Frellag, p,�
Vice-Presidente - Albi
Schiavini, P,S.D.; 1.0 sce
tiirio _ Otavio M�ltz(l
bacher - U.D.N,; z.o
cretérto - Benno F
P.S,D..

O P.S.D., I'le!l:eu lQ(\m-
membros, menos o 1.Q.
cretart-, oue é dll U l).

,

mas foi eleito com �' v

tos do P.S.D ..

, GRANDE·
CONCUR

Mar!n de Laureies
_ Rua Dois, 165
TAL i Indianonolls1

1 .801
.. ,<\ n.� FUTF:

�.Helen;1 Schmid - li
Postal, 50 - CACHO T
DO ,sHL iRGS)

1 ROLA DF. VOI..LF."
Benedito V�Cente Af�,A.
R. Lujz Antonio D:)i'"I Sa
tos, 34!} CAPvrAL
] nor,A Df. VOl.l,F.;V ......l

Nel��n Rodcl' JI'. - 'rl'av,
sa 4. 11.0 114 _ (Vila Ar'

gos MOVq) JUNDTAt IRIJ�
,

1 JOGO DE ('!\NETMi _

,,�.PoIíG'
CtlrmNHJft BRftSILURA
NOVIOmS OOCtlRnS

,."/i{:

MOTORES ElÉTRICOS

ARNO
Funcionamento perfeito, durabilidade excepcional, qualidode
comprovada",

_7-10

* Os Motores Arno são rigorosamente conlrolados peta Sidemo C. J. Q., Con,
Irôle Integral ne Qualidade, o único que assegura perfei�ão r.lóximo no

ptodu�ão em série.

.,. '.

'Vj1)',
t��'!II'� I

� I
� .

,,@

* Eis os Irês fotôres d� gorontio qu� 0$ Motores Arno representam poro o

con�umidor ,

* Melares monofásicos ole I /2 H F

* Motore� trifásicos olé 300 H P

* MOlores poro máquinos de co<turo ARNOSA. / I

INDÚSTRIA E COMÉRCIO,* Motore� especiais

Hoje, às 16 horas, no Capelo Monte Serrat rea
lizor-se-á o enlace matrimonial do gentil e pre�dada
srto, �orio �Iizabete Silvo, dileto filho do sr, Francis-

..�
... / .' ��"'�.

co Jooo do Silvo e de s.uo ex�o. eSPôsa Isaltina Silvo, t}, .,.0
•

fi
, .,....._"""'_com o sr. Osvaldo Pereira. Apos os solenidades

o.
s

nOi-I"
" ._ '. :',

vos recepcionarõo os convidados, bem como os poren_ ]'.
. ',-, � �.:::1 _""

tes na residência das pois do noivo à ruo Loge t;���
Enviamos 00 jovem casal, bem como aos seus ""�

genitores, os votos de crescentes e ininterruptos feli- .__

cidades.'
... OS"ALDO MELO

FAZEM ANOS HOJE: UMA CARTA - Prezado jcrnallst-a:
- sr. Haroldo Soares Gla\an - "Sempre acompanho Ce pertl} esta seção de
- srta. Lubélia Dutra O ESTADO sob vossa responsabilidade. Acho-a muito in-
- srta. RUda de Ollveim teressante e de relevantes serviços para a coletividade,
- Sr3., Areioni Maria. da Rosa principalmente no que conce"!.ne ao embelezamento da
- sr. Aldo Antônio Pelu.�1) Capital.

'

A Secretaria ele Cultura
ela União Cnt,nrinen�e do�
E,.:tudan�es tem o grato
pl'azer de convidar os e�
tudante" e Oq int."'resS:;:ldo.�,
para. assistirem, dia 25
outubro, Quarta-feira, às
20 horas nr} s.'dão do Re�
taul'3.nte Universitário
uma. Conferencia l'l ser PrO
nunciada pelo critIco e es
critor prd[e�sôr Nerett Cor
rêa, da Academia Co.tl1rl-
nenKe de Le:tras. qUe ver-

1 Ruó F'clipe Schmid;, 33
snr;í sôbre "Os Sentidos e

���������!:��������!�������'-1a Imng111:J&ãa na Poesia, I
do,l Luiz Delfino",
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"Nossos �a�rjlícios e �aDseiras Foram �om�ensô�os··
da (. (. O. dos Jogos Abertos

Novo presidente
do Conselho Naci
onal de Desportos

Fala á reportagem ci secretário-geral
Ney Walmor Hubner foi Central Organizadora. F<>!

outro valor excepcional da o Secretário Geral, õesem-

'mi.qulna da Com:ss,i.o penhando 'lua.:;): que

Vila Nova 4 x Mangueira 2
o gramado gigante (LÚ

Abrigo de Menores foi pal
co de sensacional cal ejo
efetuado entre '1;; rortes
conjuntos de nossa .ar
zen, C. A. Vila Nova ê
Mangueira F. C., este da
Agronômica, aquele do
sub-distrito da Trindade.
A vitória o,,"d:\ pejo

cnzc trtndad 'r.�: !�e mars

encômios é J:gna, vez que
c, conjunto derrotado cus

tentava uma série ce pe
Jejas invictas, o q'!'.: refle
te as qualídades de: SC:..i.3

craques.
João, Henrique, AJt..llnl-

funções de um cérebro ele

trônico, ta' I ntivida-:'!') �

a capactda-!e com que 'c,

solveu os tnameroa assun

lOS atinentes à, sua fun

ção. Em conversa com a

reportagem, Ney Hubner

assim se expressou: "E3,x1-

lhida a Rainha dos II Jo-

2:0S Abertos, resta-nos ugu

�a tão somente nos rajnbi-

Iarmos pelo sucesso dos
jogos onde. os catarmen
ses e os visitantes ilustres
�,\ieram a opqrtunídade
de ver o valor dos nossos

atletas, seu entusiasmo e

seu }desenvolvinÍento tée
nico. Nossos sacrificios e

canseiras foram suoerados
com os Jogos Abertos. A I
"O Estado Esportivo", nos-

"

sos agradecimentos ca
bendo aqui uma ressalva
espectai pelo trabalho de
senvolvido por essa equipe
Que sempre nos auxiliou e

prestou sua integral cora
boração il. nossa marurcna
esportiva. O nosso muito
obríaedo.

ro e Da Silva golearam
para o Vila,
Poeta e E'zio aonsrma

ram os tentos do Manguei
ra.

nh�a:,�" esquadras «u-

-rlfBÉLA DA ETAPA FINAL
VILA NOVA: Nilso, 00-

%f�OSsa������; A�i��liro� DO, ESTADUAL DE 1961
Henrique, João Alberto e

D����lrEIRA: António (omecará amanhã o importante
����;�o v!n�����n�ab�_��n� certame tom os jogos entre (axias eHelinho: Poeta, Nelsmho, r

,

Tuoa, João, z'aío. Carlos Renaux, Marcílio Dias e Ame-

CA-M-PE-ON-AT-O-PA--U-US-TA rica e Olimpico x Metropol-
Quatro jogos deram prosseguimento ao campeo

nato paulista de futebol. O Santos Que éra o favori
to e mantinha-se invicto no presente temporada,
foi surpreendentemente derrotado pelo JabaQuaro,
pelo marcador de 2 xl, na Vila Belmiro. No Porque
São Jorge o Corintians goleou a Esportivo por 6 x O.
No Parque Antortico d Palmeiras aboteu o Tauba
té por 5 x O, e no Pacaembú o São Paulo venceu 00
Guarani por 5 x 2.

O total de rendas ontem apurado nos quatro
encontros foi de CrS 2.949.000,00

Pelo campeonato carioca o América .venceu ao
S. CristQvão por 'I x O. .

NATiCIAS DE TÔDA A PARTE
Pelos seus QUatro com�

promissos na Argell tina e

Cllile, o Santos F. c, re·

.cebeu t! qunntila liquida -de
20 milhões da. cruzeiros.

l; noe iC���� d�e P:��� rc�f(�
temjPorada, .trazendo illtl

, meros convites de equipes
�argentina::;, alem ue um
convIte especial do Rreal
Madrid pllra se exibir na

Espa.nha, com auol.a fixa
<Te 40 nul dólares por duas
]lartidas.

A'merica e Palmeiras fi
nalmente Tllsolvcram as
datas -de SUas Partidas
pela aTça Brasil, que serão
a 15 e 18 do corrente "e:;
)leotivamcnt�', em 'SãO.
PaUlo e no Rio de Janeiro.

O ârbitl'\) Eunáplo de
Queiróz foL- lIPl'edejado a

suida do estâdio São Ja.llu
ária' após o jogo Vasco c

Fluminense, O:; tOl'ccdOl'e�
Vascaino.'$ não go�lal'am,
da atuação od Ilpita<lor,
p'or ter o '!l'.esmo amllalio'
um tendo de Saulzinho, a

legando fou1.

Copa ·<lo Mundo deverão
j�gar dia 15 a.'$ I'epresenta
çocs da Itália e de I,;irael.
Três ai'gentlnos e um bra
si,le�iro fazem parte da se

leç�o. São ejes, Slvorl. An

11.hIO, Loiacollo e Mazo·

Co_ntinua tensa a di...
� CUti$ao entre êlUbes <lep'u

ta-d!?S e TV,,;, sobre à mujo

�i��nã.�osA����SSt��lbé�
os JOgadores desejam uma
qUota _da, TV, alegando
��e e:;�tá��l�. os artistaa

Dolsse�ais elas
s�cos <lo futebnl lzuannba:
rmo serão. l'eaa<lados sába
do e

_ dOllllllgO. No sábadO

�. �W::I�toV�l�lll�l:ln:Sf�tno�
J e.m"�çao. Fluminense _:\ Bo

a.fog;9:(··" .

Bonsucesso ta�nb�m bril·
hou !lo Chile, empatando
em um tento com a 'sele'
ção B do Chile e- vencen..

.do o Ulllyersidad CalóU'
ca por 3x1.

/I. CBD �municou que
o� brasileiros estarão pre
sentes ao Sul Amemcano
de Juvenis (Atletismo) nOS

�����l1i�, d��s :g�llii�a�nl
Ademar, Ljerte e Gilde·

sio são Qutros craques
que seguirão sexta feira
p>Lra o Mêxico, afim de in
tegrarem a equipe do Za
catepec. Face ao grande
numera de jOlladores bra
sileiros no Mexico. será
realiZado, em fins de outu
bro ,um amistoso entre
mexicanos o brasileiros.

O 'si', Joií,l':!' H�vellall,e,em tlua r.eccutc· viagem a

Europa, tratou da visita.
a9: _Brasil de 'lãrias .'lele
çoes (l,a Euroua.

.

Assim e
que devcrão énfrentar nos
sO �elecionado as l'eptesen
laç��s da Hungria, União
Sovletlc�. Autria. Pais ueGales e Portugal.

,

Ficou� .domingoproxlmo -a parti{]a de ju
venl� Que deveriam· Jogar
dO�I!lgo os Quadros do Fi

rv�lrense (campeão) e do

Desde j:i nota Se que
para os diverso::! caUlpeo'
11 a tos da cidade do ano

vindOUro, faltarão ârbi
tros .em condições. Apenas
<lois com prática e conhe
Cimentos suficientes estão
-aInda pertecendo ao "fina
do" Departamento de ár,
bltros; Vir�'ilio Jorge e
SllcRno Alves. Os of:l'emais
são calouros ainda e pre
c�sa.m mesmo -,(le muito
jlemo, !ll'lllcip,t1mente 'naS
bandeirinhas.

Eis como estó organizada a tabelo do Can,'l
peonato Estadual de Futebol de 1961, após con�eci
dos os finalistas:

TURNO

Dia 15 de Outubro

Em Joinville - Caxias x Carlos Renaux·
Em hajoi - Morcilio Dias x Améri1::o
Em Blumenau - Olímpico x Metrop_ol

. bio 22 l:ie Outubrp

Em Joinville - América x Ol1mpico
Em Criciuma _ Metrof?Ol·.x Caxies. .

Em Brusque - Carlos Rendux 'i Mor�ilio' :D_i\9�
Dia 29 de Outubro

Em Itoja; - Morcilio Dias x Met·ropol
Em Joinville - Coxias x Olímpico
Em Brusque - Carlos Renaux x América

Dia 5 de Novembro

Em Joinville - América' x Metropol
Em Blumenou - Olímpico x Carlos Renau:(
Em ltajoí - Marcilio Dias x Coxias

/ D;o 12 de Novemb.o

�( Em Joinvile - Américo x Metropol
.

Em Blmenoú - Olímpico x Carlos Renaux
Em Itajai - Marcílio Dias x Coxias

L Dia 12 de Novembro

Em Joinville - América x Coxias
Em Criciúma - Metropot x Corlos.Renaux
Em Itojai - Marcilio x Olímpico

RETURNO

Dia 15 de Novembro
Em Brusque Carlos Renoux x t':nx;n�
Em Joinville - América x Mareílio Dias'
Em Criciúmô - Metropol x OlimpICo

.

Dia 19 de Novembro

Em Blumenou ._ Olimpico x América
Em Itaja; - Marcilio Dias x Carlos Renaux.

Dia 26 de Novembro

Em Criciúma - Metropol x Morcilio Dias
Em Blumenau - Olímpico x Caxias
Em Joinville - América x Carlos Renaux

Dia 3' de Dezembro

Em Criciúma - Metropol x América
Em Brusque - Carlos Renaux x Olímpico
Em Joinville - Coxias x Morcílio Dias

Dia IOde Dezembro

Tem novo presidente o
Conselho Nacional de Des
portos: Oswaldo Aranha

Filho, conformo noticias

ontem chegadas de Bra

anta. O decreto dr! ncmua

çâo pelo presidente João

Goulart, já foi assinado.

FONTE INESGOTÁVEL DE VALORES
O SÃO PAULO

quando ��J3et·", era o sei,

treinador, Machade, de
\ era obte : ü;to em nos-o

tuteoct t: .-".ri, pelo sev "5-

tüo 0.0: Juba: merece.a ..,

por tunamente um lug"u
ao sol entre 05 cíuoes pro
nsstona;s ãe ilha.
O São Paulo de 0:1i.1l1,1

\ 1957) e ,� de hoje 0961i,
foi e será. ur- a fonte cons

tante de roeacores para o

Putebol I!d.�,"":mense.
cxaré pudéssemos t,�m

bem rex.stre outras equi
pes cu;n td \'lialidadiJ em

l'eveltor C'�<hl'.tS, aos p<:.
nhaàos. p:Ha o no,,::>:> (!e
pauperaG') f:ltebol profis
sionaL

A di:�t.'Y.ia samJ,aü!i)�r.
pode se (·lgu.�har de ."eu

fOi cotl\ltado pelo Avai
trabalh) E: d� seus jogado
res, 90 j j,·m conc;i.i';,)':3
para se� cr.2.mado de o

CLUBE Dl>: REVELAÇóES

Comemorando
condignamente

doo aniversário
São Paulo

Futebol Clube, atual vice�

campeâ do certame ama�

dorlsta, comemorou domln

go ultimo oitoavo aniver

sário de fundação do clu

be. Do programa constava

uma excursão a São Pedro

de Alcântara onde na o

portunidade enfrentou,
com um Quadro de associ

dos, a equipe local do Ai

more, vencendo por 7 x 1.

A noite, em sua sede social

à. Av. Mauro Ramos, anexa
ao galpão do Granadeiro
da Ilha, realizou uma ani�

mada soiree que se prolon
gou pela madrugada.

É IMPOSsiVEL!!! 1
I vender mais r.·uato que 1
I a Rainh", dfls Bicicletas, 1
.
Rua: Conselheiro Mafra. )

r N,o 1M·. I

G3Sn DE CAFÉ?
ENTÃO PECA �UÉ ZIT' ,

FUNCIONÁRIOS POBUCOS TERÃO SEU
CAMPEONATO

.
Pelo pl'cl:>ente ficam convocados t')dos çs encarrega.

(iOS dos setores esportivos de Re?:v·tições púb1lcas. Fe

derais, Estaduais, MunIcipais e Autãrquicas, interessadas
em participar das atlvldade,� esportivas desse Depar::;a
mento no ano de 1962 a comparecerem nessa ASSOCiação
ate o ma 30 de- novembro do corrente ano.
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PELO PROGRESSO DE

SANTA CATARINA

NO SETOR

ESPORTIVO

Já para. novembro tere

mos a etetivação do certa

me citadino que êste ,a

no será bem concorrido, ju
que muitos clubes tem n

corrido à séde da FCF&
pedindo filiação.

x x x

O certame comercíannc
de futebol terá andamen
to hoje com a erecuvacaa
àe mais dois encontroa
No estádio do Pígueiren

estarão jogando as equi
pes do Meyer x Salão 1.1:1-
nerva e lia campo do Ypl
tanga as equipes repre
sentativas de A Sedutora :<r

Farmácia do Canto.
x x x

....Pelo quadrangular dos

grupos do SESC teremos
apenas um encontro,

rc�� e:s;���o �� a���!;
equipes do Ases de ouro o

Alvorada em prêüc que
servirá c€ preliminar pera
o encontro entre Meje=- II

x Minerva,

---SÃNTA CATARINÃ-NO-C-AM-P-EO-
NATO BRASILEIRO DE VELA t

fraternização
��go�;rl�:Ja sr�Si������ç�� Na tarde de Quarta-feira.

lightnm5 n" pr6Xlm:J lllt-S .
a. Comissão Organizadora

de nov<:rr.b:·o
., -

(realizou, na sede do Praia

Clube, em Coqueiros, Ulll:l.

peixada de confrater-n1zação
dela participando, aleBt

dos membros da C, C. O.,
A dele&,,,çã1 que reprc

l>entará rl. I€la catarll1en
se no Ca:',pl:"onato B>::u,;,ei as autoridades convIdadas

tO de "r.:.t T.e, já seg'l!'.] Que aqui vieram dirigir jo
para o Rio (IC Janeirl', "ia gos e acompanhar de per
aerea. tie�ll;lItes ll]t·.l!- to o movimento esportivo
bros: tilnv"\f·i�os - V/a-l�; 'dos II Jogos Abertos,

:e�� S��I���l�So�a���\.��<) Grande número de pesso--

Fel'nando:'s e Waldir Lope,') as compareceram ao local

Seguiu ,'('!l!') proel.. ) "' •. - da peixada que transcor

bf:rVa o ::r. Itamar Zilli reu num arpbiente alegre
que aCllr'uh. tambem �s c de completa camarada
funções ri,! chefe d'l dei"! .. '

gem A reportagem gentll-

�:�ã��d�;::'!'r ·ô�O�:ed�er��� mente convidada não pou-

Alcenor ;,1elchiades di:. de ostar presente,
Souza, a�ualmente l'e�ld;n-
do no Rio de Janeiro, �'la
Ta membro da Com:,s::!iio
ue Re�at.as, caso est� des

l>o!·tlst.:l. esteja em di.;poni
billdarl".
Os velejadOl'es catal'i

nenses levarão Ulll,'t gran
de desvantagem éontr:J. 05
demais competidores, püis
não possuem velame de
DACRON. devendo ('J)mpe
tirem com velas de aigo1ão
de fabricação nacipnal.
Alem cilS!iG, ( ....mpetil.·ã) em

l..arc03 P!lic"estados pelos
cariocas, o (lue tamh�li!
não deixe do:: ser um seno
obstáculo, jJ�i<; a a1'!.".)t.,J.
ção a.o uo"e l,arco teria
que se,' telt .. cbm Oa'lta.:l.e
antecedenC:�.. eontncb, .1.

'credital1lG3 Ia fibra H�m
pIe pl'ese.te dos ve!';; ... b
l'es barnga" .. n'rde um cC'm

:petlçõel:> de tal natureza.

o árbitro da F,C.F,S.,
Dr. João Batista ROdri
gues Júnior (ZÕ), não a-./
companhou a delegação ao

motivos de ordens fundo
Rio Grande do 51il por
naís.

x x x

No dia 28 deste mês, se
rã reaüeado em .rornvme,
o certame estadual de fu-
tebol de salão. ,

Estarão participando do
certame 5 Ligas üneaes à.
Federação cetarínenae de
F'ut,ebol de Salão,
Palhoça estará repte

sentada pela equipe do
Vera Cruz; Santo Amaro
com Seramlca; Itajai com

a representação do Jacaré:
.rcínvme estará represen
rede pelo Aménca: en

quanto que storíanópous
participara. com duas €qui
!pes, Paula �.llmos, cam

peão da ctdace. e no-ate
va, campeão estadual do
ultimo certame.

&EGUlLi A DELEGA:� �:)

Sharpíe. será I(;t!.ii.l,td) ')

Cangrc:,�o B' fl. ..;'ll;!ro de
vete, a .�;.;',!;'�' 1 eo C1UP ju
aconteceu no ar.o va��ndn.
:1 Rc�::tGa -':�f' ... '<t '·lORI.
cue se,ve i� abprl:lra 'lo

ra a Semana da Vela, ,>e

rã disnutada no prõ"imo
domingo, devendo contar
('om a presença das duas
(;lla'nições catarinens�s ue
sh<l!,!}je.
O Campeonato ClltJ.ri

llellSC tie Vela da primdra
dIvisão será disputado n€s

ta temPorada com 10 gup_r_
l!ições, exatamente a::. lO

primeiras classificadas na

campP.Ona.to da ultima
temp<lraria, Por outl'O In
do, o campeonato da �c

gunda divisão será. dlspu
tado com 8 guarnições.

A reportagem se deste
cou até a sede do São Pau
lo Futeul,1 Clube no íntu: ..

to de arregimentar dados

para um comentário que
lOOS prepusemos a escrc ver

em homenaveiu ao 't.v a-u

versârío 't : t »ndecão do
!>Impátit:o l'�' mio trtco! )�'.

Nossa 1":3.'ia.) foi con-

cluida c,:n cato. _

porém. ccseecos rinque
tes dados uue nos to-our

jornecld IS, 'cnontmmos 'il
tros bern mtereseae'es
com os quais e"creVllm '$ o

presente cOIl1(ntárlt'.
COlll !\.yenas oito ,mos àt

vida o S:'� I Paulo Futebúl
Clube tJ\)'i� "e orgulha" de
ser uma {:_i\hlJe de a.11·:51:'
tica rev()lr\I.�fL.') de lal ·:e,·.

�m 1'Jb:', ( clube :;ncolor,
(ntão ��) a pI esidencl.l do
dr. Abel GllpeUa, con lUiS_
t.ou o ,1tulc do ce:·!am.:.
Formou f, ( IIbe com o se

guinte ,",ual \0 base:
Ronal<.!v, 11:1!:'t5.0, G IUZ'I

ga e NIl'o Aniel e Ne

l!Cm; Ndson, MRunhe,
Uóla, Vac.llil c Ltúão.
!.Jêstes apena� Nem!lTI :. ll-

. tmua n:l (.(jt:!pe. R:maIJo,

.

depoIs .oe atual' no Guura

r:y, abal.d"l'V" o lu,;":!\) li e

hoje I:J '1m dos di,'eL::rl'�

sampaul;nOG Oonza'R,l, '''.L
:xou o f'lt�bol quand'J ,'e

lhe apr�s.�.'lta",a umf. l'ar

reira br'\lv·lte pel .. , flen·
te e Nil"·.J1 ('ue se cn('on

tra cursanG.!.! a, cal']"�;,·J.
militar C.1I I�!:ulha.� Ne

gras, fOI'I11,\ :1\ o trio Ce
ausentes de iutebo. ilheu.
E os ontres'! GasL1.o jOf!8.
de m�.h,) (�\:('ito co Fl

guelref13-'!. A1 leI de "v·_ -

Jante" 'ambém no alv!-
ne���r\. t-,. \ 'Jll hoje :'. ue
dia do Avai. Maur,!..> I,';

l:mçnc,) h9. t'xtretr..:! FS

quel'da do PaulR. ... �I11C.,.

(ióia de!:cu " futeb") prf,.
!i;..<' "IH t<-mporárJ"'I,t',"
!P ]leis em ,r60 atu,'J nl)

pl<:IlCo l)l'inClp:1l do '\1:,'-
I ;�.,., \ ,·.cll:!llV e .l')� ".'.ltfl

da. :lJ,"LU (cs•. lerda ri! '0'11

e Lnlão ocuna a ponlf. ra
I1hda do '_"'amanda.o:t'. do

Estreito. (:,lr.l' vem.),';;. lar
neceu·:I bi"w Paulo sete

,10gadol't!s lJara n'J�WS

enuipes::l,:: prOnSSi'J:l!lI.�
!:omente ll� temporada de
1957,
Em l!lfiL, 10Itou :'i :�'l'1-

:>1-1 junto (lã.:. t.;·::s côre3 :� nl

lançar :1el'r, título: o (ie
\'lce-Crnln(:'ão. Sua equi
pe: Baga; U':;'ry, AI'O(Jl(}n '"

Silvio; Ne.,&l�l e t;L:veira: r----------.-.,
Ari. R)g<irl., Ma·,'ll.I:l:l,
TüUo e Dt;;.;IJ:.o. O ataque
prlncipa.,'11l'rl(' é lo 'IÍladc

I por elemc, !.'Jf. "verdes" CjLÔe
precisa. n ·�madUI'ecel'·'.
Porém, pintb..rp com') reve-

lações. r':�":C':::J iO iucI11s!\'e

Esteve reunido o Conse
lho de Representantes da

Federação de Vela e :.1or-or
de Santa Catarina, a '!:im
c!e tratar de important.es
assuntos relacionados CC'nl

'l participação da vela ca

r.nrlneme no XIII e'lIn-'
peonatL) Brasileiro da cla_;
!:oe Sha:;::ie, a ser init:lado
no Rio de Janeiro no prô
ximo dOJ'r.:r:l.1go. Campate�
ceram à !'eunlão, .) pre
Si.dente <l:t entidade, Prnf.
Christatdo Araujo, o I!ce

presidente _ Itamar zau,
o tesou:el:o') - Wal<i!t ! ,_-

�;:S:��::t����:' :�ti:.;�-c.���
lo Cúrip.o e S oney D-amialli
Uatel' Clubê.. de Floríarrap,l
!is) e usvalil) FernaoriCj e
Oswaldo 1',J.,�e,�' (Veieb:s
Ú.a Ilha), Ei!trf,' 03 '/a,l'll':;

assuntos u.:l'atJdos, ficou
resolvido ( ... c a ent1dade

auxll1a.d. <l. t1.< legaçv.() que

Conforme divuLgamos, � ��troa�ec����;:���ombr�s:$
a diretoria do São Paulo 20.000,U(, e C( m .a ,lV :n�(,..

Peixada de con-

Alair com contra
to terminado
Tenninou, dia quatro ü1-

timo, o contrato que o a

tacante Alair mantinha.

com o clube azul e branco
Falando â. reportagem, o

jovem dianteiro afirmou

que deverá deixar o clube
retornando provavelmente
ao Atletlco, caso chegue a.

um acôrdo com os diretorCI:>

do clube trIcolor.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o atacante Ouará, um
dos melhores jogadores
com que contou o Boeaiuva

:"1:1, Cat!lrinense f! Canlo,na tempor:l;('1a pnssada., em o plElntíio not.urno serii efe tl'Rdo pelas farmácl:.'l.s Indla _

conversa. com a l'cpol't::.- r-- l"17.ação dêste Departamento,gero afirmou que pretendt' A presentfl tabela. não póderá. ser alterada sem ptévla auto _::ollclbr da diretoria. do
Bocaluvn. Esportl" Clube
a. rescIsão de lseu cOntrato,
ficando assim. J[.Vra 6 de
llemblnaçadD pa.rll. ingres-

�
Bsr em outra equipe.
Afirmou ainda Guárá

que não conta com nenhu
ma proposta de club_eJi, co
t,rarlRnd9 u!:slm u_.,c,,
mentarios !lua S1;l'espalh:J_�
.ram.,pela,;,el.d�d_ .,._. ...

• CARMEM LUCIA CARNERIO FESTEJARA HOJE QUIN-
• ZE ANOS - BAILE DAS DEBUTANTES COM A ESCO-
• LHA DA RAINHA VAI ACONTECER,
• HoJ(> na rUa Ff'lioe S("hmidt n.c 87

_ :�O::l�(�N�;it l;�;�l�dt��'n:��çat���mr!�l q�� 1
• ela C:tt·n{'it·o, cuc r'om Reu." ,pai.<; flr. e

_ sra. I)r. Anlonio (Il'ílIlD Carneiro, Te

_ta�IOo- , I.- A r-a-a Onl('atlo<; "Três Garotos", es

_ ��n:���I�);�,�������:�nn�'�II,I� ;\I�:Bni·;���'�.�'" df

_ ��_oOo__

_ O brutlnha wna Maria Mcndonç.a

• ���t���������.fl(,l1:-: qutnze anos nó prõxí

-
-
- __000-
Os meu)' eUlllnrimentos à srtn. �f

etano Haverrcurh, peln data' natnlicía
• que transcorro ouintn reira pp. ,:
.- -�:::-:al"llalista. Jaime men -
.- des, diretor do Jornal -o Munlcipto' d( ,
.- aruscue, rl'Ccbpu ontem, muitos c�. •
• primentos p('lo seu "Níver". Aproveite

.-
.- pa���oo-- Clichê -1 A <1Cbutnn:r oorue

_

Pnl'"
• tln ��:�C�e:j�I�V���t;fj�I�1 Ro�a,c�:�:;�n;� �i�a B;.rt���IZ:��J��:�:��: {�o ��llft;<lr �;.�, Pcdro Paulo Vaz. QUI! acontec{'râ no pró Hugo Bal-Colu!l.ll,!. Bl)lIe do Pl'l'fl11l11', •j ��n�n���i!.8, �'��'a����Ol�'1���ll�:;Ú�;':;�ja· San ��O�:;te de Patiu; D.r. Rau�
.- �1l6o - lino HorJ1 M. Ferro, Ja.ime Abl"llhan: oe,
.- Bail:sr�;;�l 6�������;����H�c �a���Z'����ri�� ���::d�r��b������ll N�::.�r;n��. �l�i!�l"l��:\".
ti para fl p .. r 11]1[\ d.' Rninhn., IA. eleita te Zomer. _
, trlbllll'lí a vl-'�t" da elpbll!fmtc PRralla Comandante Géraldo Cil'jUn, "['(In Ti,'1io,
.- �,n.��, r;i�l.� ��r\l�:H lpOIl 110 Bnll(' clno:: "Deb.- V('I���ô�'1c('1Jnl" �
ti � �__ "Ov_ SRTi\S: Maria Regina Campos,'
• c('pri�n;��;!;I�('�lL \l�ll�::��t�l:'fil���, �:�J� ��;V�I�!�r�iC�;i�l� 6����:��' ��:I��C�I����, r[,\I('1:1, Ilda 1'11' !lmiP'M dA rIRRHf', ROfln, Led:J Regina Dcusl'hcr. Tl'l"h:inhaJl
-

,,00- ��;� ?.�;!lL!����I���:���1�tOl'i��n���e:;�-
No (omcnt !tIo Baile do Pelfume a- da SilV�: Alda Rocha: Mal"�7.a nllmo�:Zl_ cOntCcCII!Jl !'>tn I{uana l,aceldu, !I\a Lula Rupp; EJezirtna HaVf'ITOljlh: 80n!n.., �����/'l�:ji)���,lan����::�n�:��:; ��i ���;o�::i:l"i�Ui�fiCl���tl;���i�c���ia ��,'ii t;hon Pcrl'il"::l. de Mello, Dr. J. J. Barreto carenhaf>; Ana Maria SlunldL: Verfl'

_ �����l�,�:n1"����::nnt�U��:��O CI!�'�m��\f��t :!�I�d��l1��I,tn��a�,� 1I;�:'1��; ����:',:': (��:�I��jJ
_ 'h':,':l, \"!',':,fiul' b,j!('rirJiflq AnHlh, Ara' Gevae!'d Faria, M;.tria Ii!'kn:t Or-v,}\'rd �
_ cio M(·ljJ• nlllww:: dr> AITlldn Ra.- �
_ ;���:,�, ,

t)r ��,�::ldOT���!���\��h�a� �
;, mllll�:itll ( N,:l1Yll f"l'll"{'lra, Dr Bplro.o:: t' ,
_ !!lati '. r_. ': llh! Bnttl"totU. Bruno Schl �
• �1�0�u�;,1;1�;1�jr�II;\o �r�Si!��I�� ��n����� a
, Bln.,í. DI". ('".-,,1" S0!Ím. V�'I"{'adl')r Sera �
, !:llll �;.!Ul�:'l1:�:· 1��.::���nd���t��li.;,a (I�a��: ,
• �1;i('ll'.J;' (i"II/,!\�a, Cei. Jo.".! Araújo JI SI
, 110 Call1Jlus., Danubb Mf'lo, JOflé Meirr II
, �;���il;!�"\�;:\��'�l� �::;:��: F�I���rd��:n�� �
_ GJ.lIlO. Dr. (1�vl\!dl) AI'eH.I{ Horn, Robéi' �
• ;:;Od�:���('\)I�;��l1�I" P���!�'� �i\���rf\�� ,

"

•
_ Mendl's, Allto Rocha: WiJmàr Bicher A Ji" )J
• dl'm,ll' GCIlII.<lgll, Frl"ll:lJldo Luiz Moura •
_ �;�ol�;ng�:� Er:�\�e�l"°M���I�ll:�n�r����c; t<,� •
• FeliPe: Dr. Vnllio CulaCo iIC Oliveira. •
, ��al�\�g�;��Ota��:� �l��e����t:;�!i�� :n0 •
li Joãn BIl,v('r Netto, OHni BarbaOO, WaH.er •
_ ���:it�:�,���o, o��';'(!���'�'sto Primo, Dr

souz�li��fle-; ion�,��t:q�;J�'1111:fl:��a,�31��'.- T('ll. Joao Pcrlro' Nune ...:, Nicolau Teixei (lo Lira T. C. �compnnhlldo ele seu pai'
.- l'a, Ten. Lu!? Oonzag11, comandante Cla sr. Hans Germano BOlla. Baile do per'
_Y':l: .. .:n:. � ,II

O Amigo pensa e a RAI
NHA DAS BICICLETAS
-,'endem os plleus nUNLOP
J�ua: ConRf'lhf'lro Mflfr:l.,

,fi
""" ",,"',:, ��.6 DE ,J A N E ,1 R O

_�22�E� ;.

jf4,

COMO E, GOSTOSO
O CHÉ ZlTO

Guará pretende
rescindir com o

Bocaiuya

DIA 8 ��:��O) p���:�: :1:;�U:: I
Clube do Estrell;o

II'DIA 15 <IJom'ngo) V"peml Dançante,

I'

I

Cl!lS 20 às 24 horas

DIA 22 (Dom.1ngo) Manhã Dançante, das
10 às 12 horas

DIA 28 (Sdbado) Soirée "Noite da PrIma.
vpra", QUando seri coroada M1ss

�
Primavera. Srta, Ana IJgla Costa"

\. NOTA::e !nc1lspenaável a apresenta.
l

I�,..... ·_,_o_:_c.rt==�� I ,

-, ...
_ �"""'-='-��===-o=

._--- -----�-----_

VENOE-SE SOBRADO DE ESQUINA
COM PARTÉ TÉRREA
PRÓPRIA PARA LOJA

Situado n rmi aurcão Vianna, no 67 esqulnn com fi AVI\
nlela Mauro Ramos. Tratar no, Escritório de Aclvoenf'la
r'rocurneorin. no�rioclo da manhã, à rua ' Jr-róntTl1lj
r'oelho. 1 - seja 10 "E,d._Joijo Alfredo" -r- teterone nG�

22/10

•
,

-CENTRO -

Cine SAiI JOSí:
-BAilIBOS
Cine GLÓR!A

FONE: 3838
Ã.� 3 _7 % -- 91 (ESTRFoITC) Fon�: 6;"!1í2

4.0 Filme'
Gó\r�' cooper - Susan Hay",nrd em às 5 _ 7'S -- 9 3/4 he.

Ornncto Fe."Uval "Cinr>maHrope" rta Ji'OX
3.0 F!lmf':o JARDIM DO PF,CADO

Otnetnaacopc - Teetlll'olor
censura: nté 14 anos Rirhard BunUn - Jean Slmmnne om

O MANTO SAGRADO
CinemaScope - Teelll'eolol'
censuro até 10 anos

Cine J.lTZ

ns 41� -8 bs.
Cine IMPí:RIO

4.0 Filme
Gary COOpCI" __ Su<;an Hflyward em

(E�TRP"í'O)
às fl ll!';.o -JARDIM DO PECADO

Cil1emaSCCJ!)(' _ 'rccnícoíor
censura: ali' "14 ntlo'l f)('an Martin -r- Sllirlry M3(1 LRlnr em:

('ALVÁRIO DA GLr,RtA
r'onsurn: até 1-1 ano"

Cil1e InXY
FONE: 84:\6 Cine RlJÁ (S. Josélàs 4 e 8 hs.

.

Robert Hut.ton _ Osa Massen -c-em --

ti", 8 hs.
Sal Mineo - em -

os- JOVENS N,.\O CHcmAM"
UM CRIME E UMA PAIX,ÃO

censuro atr 10 anOfl

-

,

--__------

't�����I��\!!
e'IJIIIUllu!IJVIU
IlIIoral ..Cine São José

Dia 20 - em

Pré-Estréia

Pró Formandas do

Curso Normal do

"Instituto de Edu

cação Dias Velho'

Turma de 1962
-,----

Grande FESTIVAL "CINEMASCOPE" FOX
- Cines SAO JOSE' e BITZ -

Dias II a 17 - 7 Dias - 7 Filmes
Dia 13 _ 6° fei�o- A LENôA DA ESTATUA NU!, - Tecnicolor-

com _ Alon Lodd e Sophio I:..Qre�.. '

. _ ,

. Dia 14 � Sábado - O JARDIM DO PECADO � Te<:nlcolor - com -

Gory Cooper e Susan Hoywdrd.
Dia 15 _ Domingo- O MANTO SAGRADO - Teçn.i<;:olor -.com-:

Richard BClrton e Jean $immons.

Dia 16 _ 2.1\ feira _. DEMETRIUS 'O GLADIADOR _..:.... Tecnicolor -

com _ Victor Mature e Suson Hay.yard.

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

. Tyronc Power_e_T_e_"-'-y_M_oo_'e_,_- _

D-E-PA-R-T-A-M=ENTO DE SAODE PÚBLICA
PLANTõES DE FABMACIA

MÊS DE OUTUBRO
1 _ Domingo
7 - !:lábado (tarde)
fi _ Domingo

14 - Sâbado (tarde)

Fannácla MODERNA
Farmácia sto. ANT.ONIO
}:·armácIa. Sto. ANTONIO
Farmácia- CATARINENSE
Fármiiela CATARINENSE
Farmácia NOTURNA
Parmácl::t NOTURNA

Farmacla VITORIA
P'armácin. VITóRIA •

Fn.rmácla. MODERNA

na João Pinto

ua Felipe Scnmidt
Rua Felipe I?chmldt
PIJa Trajano
Rua Trajano
Rua Tralimo
1�\1!l. Trajano

f'raça XV de' Novembro
Praça XV de Novembro
Rua João Plnto

15 - Domingo
21 _ Sabado (tarde)
22 _ Domingo
2R - Sã.bado (tarde)
29 - Domingo
30 - segunda Feira

Antônio, Notuyna e Vitória.
o planHio nol,mno SEmi. efe tuado pelas farmácias soo.

V plant.ão diúl'no compreendi do entro 12 e 12,30 hs. serE ei e.tuado pf"la fa!'m. Vitórln.

1 _ Domingo
fi - Domingo
15 _ Domingo
:!3 - Domingo
::!!) _ Domingo
30,- Segunda Feim.

ESTREIT,O
Rua 24 de Maio
T ua Pedro Demoro

Rua - Pedro DcmMO

nna 24 de Ma10

), na. Pedro Demoro

TI ua Pedro Demoro

"Fa.rmãcla. INDIANA
Farmácia. CATARINENSE
Ji'nrmác1a DO OANTO
Parmácla INDIANA
"Farmácia. CATARlNENSE

�-a.rmácia DO CANTO

DR. OCTACILlO DE ARAUJO
CIRU�GIÃO DENTISTA

CIRURGIAO DENTlSTA
PJ',ofe�ol;,. dI\!- Faculdade Be Odontologia.

TIun: Gçrõnimo Cocllm __ 325 - Sala 104 _

.

esqulna:' Vida I Ramos
Ho�rio: 8 às 12 Q 14 As IS hs .

I VENCEUI!! I
! A P..a1nha das BIcicleta:'!, !
I venceu a guerra contra I
I 03 prbços altos, _ RUa: I
! Conselheiro Ma.frn, IS'{ I
r f'NEU- e Cama tas de!
l' ql1alidade-, s(l Dl:rNLOt' I
: - Rahl.ila das BICicleta.::, I
I RUR: CQn�(';!helro) Mafra, C,
� ........... � ..... ..-_..-�

Protesto da Alemanha Oriental não
será aceito -

WASHINGTON, 12 CAP)
- As altas autoridades
norte-ernencenas arttmn-'
mm hoje que a Alemanha
Oriental agtu premnf.urn
mente ao protestas contra
\;� platwll dos Aliados de
envlnr guardas de t rânst
te. da ôrcmnnnn Oeidéntnl
para Berlim Ocidental,
pois não se projeta Qual
quer coisa neste sentíoo e
nem Isto. é necessário. Lln-

�1��r��tCJl�������e�=
te de E.�fqdO, dlsse que os
comunístcs -cstão pl"OCU
ranuo explorar e0l11 obje
uwe de prupngnndn um

fato que não ocorreu" .

whítç observou que o no

vo prot.cRlo da Alemanha
Ortentnl não seré aceito
r('If\.� potênda.� oridrfltai.�,
;l� quais n1111(':I. 1t'vaNun
rm hm.qltlprnd'io tais ('()�

!llltnlcMõP.� no lJn,�snltt) 1lf11'
fino tc('.ollhl,c('l'(I,m o regi
.'·'!e do {IUal elas procedem.

01'1 jornalis�a,q illtílfl"oga�
Nll)l 'Whlte ,�õht'e n ndver-
u"!lI'ia

.
eOllnlOista felta, "cnte ao f']en('o do .\1111

CIntem ,\ noite, contra F'ntebol Clube. e'1('ontrn-.�,f
C111a1lluflr mNlie\;ls lcrtdrn- rn Guanabarll, onrJ(' 'lflIp :1 SI' t'rlvlnr

. �uardn<; dt, rI ver pa.tl'nt(lg e apro\'nlbr1 r<lllslto ali'm:ies odcl('ll- para a!gun.� Jla:>.�f"o.'; .

:!�:�I �.(tr:;in������le�c�i:le!�t� . Nilsonj tod!\\'ln, Por. Itan.·

e'ar ,1ll os seu!'> colegas as- r'I"'(J da próxima .. \'1'111 'a

soherbaclos rolO muito tra- 1�.pr:i r"�rc!t.�ad '. cr.p Ia'
palito, O rf'�ime dit AIl'm3� - "�'!(,l'a !'t'qrc:{...:ac! :;. ('at�tl:=l'
Ilha Or!C'nl�lf havia elel'ln� .:.' <r:\ rl'gre.�.O:�ld i f,;;H'�
. ndo r:ue qltnlquet·, ltlO\'i� .e� ,-v. r('gres.<;nd to (l.pU",!
:�f'��� ,���l��I���'1n!.:(I�r ('��= '�'.f":\ lt':n'p;;sntl ;. 'h, :?

.'·'c1l"rado como ato de do Estaclo, onoe dever.\ fi·
rt.g-m�sfil) f' rf'Jl(llloo (lomo ca.r:� elisp08Jção rI:l fi1rpc:âo
L:l L t&{'nil':l do AV!!!.

O que ocorreu, (,iss�
•..vhite, é Que os mini8trol
1.0

. 'Interior de vürlos
'

Es.
tacos atemãos estiveram
reunidos, n semana pn
rnda. e se ôlspuacram '

r-nvlár guardas de (,rán::;lt�
seus ,1 Berlim. A oferta
neste sentido .ro! retts, ex.
plicou o entrevrsteôo. com
o propósito de ajudar n�
autoridades fi fazer frente
i; tense.ettuncãc rcsouen.
-c do rccbnmento da vla
ée acesso no s('tor sovlHj.
r-o de Berlim por pstrl(' cl:u
..utondndes eornunlatns",
1\ poücín regular de Ber,
Hm . Ocidental exerce nao.
ta jarorns extraordinárias I
1,0 longo da rrontetra de
40 quilômetros de cxten,
silo, ('om R('rllm Or.l(lnlnl,

Nelson passean
do na Guanabara

O médio NllsOfl, 11crtf"1-

- "O Jô"io na televisão, olha aí!"
�Verificou sc depois que nõo NO o) Jô"io, em

bora o bioode fôssc de Jônio, a falel fõ<:<;e de Jônio
e as cx:p(cc;sóes fôc;c;cm também de Jônio: era o-bOm
Joc;é Aon(ccido. .

Oefcnclio - ou pretendia dcfendcr -, coitado
dêlc, o (cnlmcjo de Jônio, Disse, sem C!xoticor, (10<;
fótças internos e cx,ternos, elooiou ns fôrr(lS arma
das no inicio, escrochou-as no fim, dec:mentiu qUE" ('
Presidente houvesse chorada porque "homem nõ,")
chora", ma$: ficou irritado quohdo lhe DerQuntdl'om
se "homem �entJnda", aludiu, de maneiro um tQntn
obscena 00 suicídio de VatQas, d�ixando o ehtrcvN
rUfe "a v,rI" ninda é muitt) bAa Dnrn <:,.. rpn(ln,.i"'r c:
('lo tnmbrm", e, ocohou donrlo (1 rerodo' nue lôni.,
mondou-lhe de Londres - "voltarei mais cêdo do
que f!f"n!:om"

Voltará para aue? -. essa é o Dp.tQuntn (lue não
fj�ernm 00 bom José. Se, como fni dito, o CmiQrc'!:so
nãó lhe E"ra simoático, continuará não o seMno me.;
mo') Que êle. tenho a suo maioria. As concessões qu�
não quis fazer oo� deputados adversários para opro.tl
varem suas�leis, com muito menos fôrças poderó dei .

xar de fazê.las aos deputados seus amigos. Àquele!:,
poderia nõo atendê-los com o simpl'ei argumento de
Que nõo estiveram em seu esquema eleitoral; o êstes,
entretanto, o mesmo argumento não substrtuirio,
e os pedidos e conchavos viriam com redQbrodo -fun�
domento.

O Que nõo disseram oté aQoro - ou, se disse
ram, o fizeram muito enrustidamente _ é Que o
sistema e o homem sempre foram, sõo e serõo inar�
redovelmet)tc inconcilióveis. Jônio odiava a burocro
cio; Jônio dava ordens por bilhete; Jônio estabele
cia prazo poro Minisfrç'S; Jônio nôo tolerava crí-
ticos; Jônio colava rádios e jornais. Tudo isso mui
to bom poro o andamento rqpido das coisos em ge�rol - numa ditadura, entretanto.

-

A virtudo dos homens estó em se amoldarem
oos sistemas, modificando-os .com o fôrça do suo fé
e do suo perseverança - nunca através de fôrçasestranhos o êsse sistema.

Talvez Jôn;o o conseguisse, o pra1;o mais dilo.!""
todo. Quis no entanto, modificar um "stótus quo"
pacificamente aceito e estabe:lecido h6 dezenas ou
centenas de anos num passe de mágico' e moncou no
roia.

Disso restam duas coisas: primeiro, o lição, melhor que tôdas, de que os mformos não podem ser
drásticos, muito principalmente os grandes r{'for
mos; em segunrlo, o certeza de que "Jônio nõo no.;
serve,

E o bom José, coitado, a (!sfalfar�sc no televisõo
poro explicar de outro maneiro o que todo!; jÓ en.
tenderam de uma. Para, no fim, obter o resultado oh�
solutomente contr6rio aos interêsses ,,"vclados do
chefe,

Se Jónio quer volto r, é preciso, antes, que n

esqueçom. Que nóo falem nem digam sôbre êlt-, Que�
se escondam seus ossessôres, que se opagwe do con!;�
ciência do povb ct lembrança sempre col1stante do
(ugo. Que, f'1,fim, não se tente explicar mOi� nada,
ôt'>ixdr, simplesmenf'e, o bom) correr. r: 1l1u'; n h("lm

J.osé fique Desoparecido, Aí, talvez volte
Fu não ácredito.

.
.

_"
,;_�::��.i�;���"· �g "�t��:�P��. -·�S ;iii. O"':'

- '.'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



DII. L.\URC DAUIA
Cl�nica Geral

---- Mll:DICO _

EspeclaJJ!:�a em n.oléstla de senucraa e vias urt
I r..1.-la;-t. Cura l'�.dl�tl.l das lnfeC'C'::õe9 agudas e crõ.
r nl(' .• ;'I, do "'p3r[>,he oent-o-urtnarío em. ambos os

I rjf>'XO�. no-nem elo npnrêlhn OIg;I"_stlvo e do stste-
'(l, mR.nf1"1'V083.

, rrornno: das] n 11'1 11,:\;) 110r3..... o (las 14,30 t..1117,OO
I }wrM. - r,t)I.'�tllUll'lo: Rua Saldanha M:1:rlnho, 2
I LO nnrto-. (('1'0(1. (I.'l Pun ,�oii.o Ptnto t _ Pone: 3246

I RPI,ldi"lwJa: aun La,'€'t'dil ooutínuo, n.o 13. r Chá
I (-:1.1':.\ elo F,!lp:u:hnl - Fone; 3218.

.,1 � - � - - I

-cfiNlu SANTA UJARIM�
� Ciinka GeraJ

l)oen.:;J� N�T'/C�i!5 e t>Íeillilis -

1\.D1l't3tS. - C'lrr"'lno, - AtaQue. - MAl1lu -

PToblemiUco Aret1va (Ij 'W!)"U.LI

-r-eeaceenec ;u�l(" !:letl'OcLOQl1e com "'JI!''1le..la -

rn,nlJnaurfLola - Car!!ltOllol(iraOl. - Sonntl'rapl. e

p,.�o� apl.
0l.-t'elo (I",.. PIdQutltr.. -

0:\. �Jm,,,:y 101\0 DR BOP""A

DR. JOSt TAVAILES rRAC�MA

DR TVAN AMl r')s OE'> ANTJRAO.

• ,,,\-,E:ujerl'eo: AVI'nlda M.auro Ra.mo'" 2J111'
" (Pra ... )!. F:j·elvlT'SI. ! tl1.l - Fflnjl. WI-!'i�

OLHOS _ ouvnJos - NARIZ - GARGANTA

rtonsuttónr- _ Rua Jd'1 Pinto. 3!'i - FOfif' 3560

flpsldpnl'lt. _ Fel lpe Srl'1.!1Id1. !l!) _ Fone 3560

c.om'ult:l." - uns 10 h.o:; l� e das 14 j!'l IR t-oras

Receita de ócutoa com Equipo Bnnsk - Loude.

EX!l.rne de ouvidos - nru-lz e garganta com

EQUlPO ALENO,-, túntco nu ceptran
'rr-tnmento das sin-etes pela Ulh·l\sum.

one-ncüo de Amigdnlns fiM processo rnonerno.

-klR. SAMÜEL FONSECA--
CIRURGIÃO.DENTISTA

Preparo de eevteedee pelo cito velocidade,
BORDEN AIROTOR S. S. \"HIIE

Radiologia Dentária
CIRURGIA E PRÓTESE BUCO.FACIAL
Consultório: Ruo Jerônimo Coelho 16 -

10 andor _ Fone 222�
Exclusivamente com hora! mcltl:odet

Di·a. '&VA B. S.

BICHLF.R

Dr. Ayrton Ramalho
f)J.,INICAJJE CR1A.Nc.AS
oonsunee: Pela manhã

c.om h01':1 marC:1(!:)'. Mf:DICA

CT.JNICA DE SENHORAS
E CRTANÇt..S

Alcndé ài:'triamente:
Das 14,00 às 18,00 horas

._:onsn!tól;�' Rua CeI.

j"J{',:m Demoro. 1553
- E",treHo -

.i\ tan::C, !lAS 15,30 b1l17,30
hora!!,

eOl'�..::t(,"lo: Rua Nune�

M:1dlac1o. 7 I" anrl�ll' --

:(-If'fonr 27M,
�.esidpn"la: Rua P<!.ar�

Homa, -li; _ Tvt .. t"'ne 278e.

CASA DOS ROLAMENTOS
DE

JOAO VIEIRA JCtNroR

PEÇAS E ACESSóRIOS
nUA SANTOS SARAIVA 57

E:8TRJj�rTO _ F'con,rAN6POLIS

EXIJA
N.OTA

AnVOGADO
Dr: Can:ídio cio

Amaral e Silva
Magistrndo aposentada.
Advp:,ar.i(l. Ilm Geral

"fosco e nee : rcnn, galdanhn
M:1rinl1o.2 - nut.c 301

(Nlllll1tl:l. J;)5,0 Plnt.o)

Dr. Hélio Freitas
Médico àa Materni
rla�e Carmela Dutra
IJOENQAS DT� �mNHORAA
PARTOS _ cm�RGIA

CLtNTCA GEl( 41
rmâos curta!! -

.

El/,trQ·coagulc.ç(fo

DR. BOLDEMAB O.

Di: MENEZES ,

's'ormado pela Escola d

raenctna e Cirurgia do Rio
de Janeiro. Ex-Interno do

Hospital da õamrôa - na

J>'.ntcl'nl<lade- Clara Bnl-i
bnum ..- nn M(Ltel'Uid�Hlc
Mfic-Pcbr-e.
Espeeínltdade ; DOENÇAS

;,E SENHORAS - PAR,TO
_ CIRURGTA.
consuun : Matcrnldadl'

ccrmeta nuun. peln

________:_ "_U1Nl,'� P,'GI�A. "
f91!Ç\UE FLORr ANÓPOLlS _�__ !JM M�N_L�íp,o POB�g_ ,

IMPOSTOS PAGOS PELOS MUNíCIPES

Ã UNIÃO 49,9·/.

AO ESTAOO 43,S·/.

AO MUNicíPiO S,5·;'

o impôsto arrecadado pelo Muni
cípi� é oplicado exclusivamente
em Serviços à População: em Es
colas, Ruas e Estrados, Limpezo
Pública, Assistànclo Sociol, etc.

,

MUNICIPE

PAIU QUE TUA CIDADE MAo
FIQU! lUIS POBRE, PAGA nu

IMPÔSTO COM PONTUAI.IDADE

A R R E C A D A C. Ã O

Residência: sstevcs Ju

-dor, 52 - 't'et.: 223.';.
APROVEITE

�1')A --;::j

@!lc.D:'�,
. �. ..\�

PROGRAMA DO MES'

uhã.

Dr. Walmor ZomCr
ti.reia

('.plvmad'" Pel'l Faculdade
Nac,.,..al de Medicina dá

I.mlt'ersidade :!o .9fa.�l

;':::0:: n.terao por concurso da

Matemldade-Escula. (S<lrv!·
co li!) t"1·(!T. OCta.Vl0 nv

ur-gues LI1T'_al. Ex lnt;�lv
00 ewt-vtço etc Otrurgta uo

'wspmu l.J\-.P.E.T.C, co !:f,lQ

rte .ronen-c. Mé;11co do l1.o.,

plta.1 de ca-maztee a"

MaternlCl>Hle Dr. CarIo!)'
I,.;orre�.

I'AI�TOS - Opt�RACOK�
IlVEN' �As;. TJIi: .C:;EN:10RJlS
_ rll-'?'ro SJo:U Da't pt{C/
mélc� "psf(;:)·profflat"lco

Consultõ:-io: Rua JoQo Pin,
t.o n, lú - d;_� 16,lI" U
IH.OO honHI. A�ende cono

�.oras lr:1l"c3.:la.�. 'l:'el ..lQUi
30�5 - Rc.sld5ncla: Jt.!!l
Genpnd R11.t.enrc:J�·t n. UH

Todas as bicicletas entregues até o dia 30, serão pintadas

pelo preço antigo _ RAINHA DAS BICICLETAS - Rua:

con.�e!heirO" Mafra, 154.

COMUNICAÇÃO
A Secretario do Instituto D. Pedro 11 comunico

00 públtco em gerol, e principalmente às pessoos .in
teresscdos, que o curso ginasial refere.�re �� �r.tlgo
91, poro os-exames de maio vindouro, JO fOI tnlcíodo

dia 5, do corrente.
Outrossim comunica-se também às diversos pes- DE OU"I:,UBRO

soas que se di(igirOm 00 Instituto de Educoção para DIA 15 _ ENcmr..'RO DOS BROTINHOS
SABOROSO �

fi.ns de matrícula no referido curso, onde obtiveram SÓ C A F E Z I T O
���o���J�fci:�:�c��a�n�c�i��c� ��r:�:�' ��e rfaot= DIA 17 _ CINEMA _ / MALDTQ.a:O DE FRANKENS\'" ... _

v�aria.,A':lita Goribaldi, na Praça XV, ou diretamente
.��

TEIN

no Instttutó D Pl'dro II· dos 19 00 0<: 20,00 horas
dIQriqment�.

' '

,

DtA 22 � ENCONTRO DOS RROTINHQ".S.

, _,__!_t?_El���0�i:'A\�el&�62_ 1 ,., Secretário, TIU 2<t:_.c GlNEMA -= Moertn\DE" INOCiMAVEL

�-=-=-=-- - - - - - - - I ��� �� = ���:p� ��c���'i�H�RO
I OU�rr,OP, rJ pneu que vale pOI 2. I . . ._

� RAINHA J:.AS BICICLE't'AS - RUí: C/'n.o:;. :-"fnfra, 1M I
i�_..._; ---�-I CINECLUBE DE FLORIANÓPOLIS

CASAS E TERRENOS - VENDE·SE
OU TROCA·SE POR AUTOMÓVEIS

Programaçao para setembro e outubro de 1.oot
DIA 25.9 "A TRAP.AÇA" Oiro Federico Fe1l1nl
DIA 3.10 "ROMANCE NA ITALIA"
DIA 1 O. 10 "OS SETE SAMURAIS" Clássico Ja.ponês
DIA 17.10 "CRIS'I'O PROIBIDO"
D1A 2·1.10 "ONDE A VTDA OOMEf'A"

ATENÇÃO! JÁ SAIU O 4." NOMERO' CA
REVISTA "LUSO·BRASILEIRA".

MAGNIFICA - SENSACIONAL _ LEIA E
DIVULGUE A REVISTA DE
FLORIANóPOLIS.

" tJja flanllar

Dr. Héiio Pgixelo
Uma Casa ii. rua Fellpf> Neves iI. 392 Estreito rr$,300-.000,00

Advoyado Uma Ca,�:t à rua Eugênio porl.éln 92 B:;rrciros com daiS

kcr.!'!êncla _ Aiam�a Lot.es Cr$ 300.000.00
Ad11!'U Konder, :n _ Caixa Duas Casas à rua Pio XII N.o 64 coqueiros CrS 600.'000.00
PO�,�!lI, 406 __ telclone 24�2, Um Terreno com 19.000 m2, com frente para à rufl. gerai
F')cntól'1o _ Rua Felipe em Coqueiros CrS 800.000,00
8('h!".1idt, 37 _ 1.0 .no:l:tt' _ As casas dão bôa rendn, Tmtai.· à RUi1 Vidal Ramas, n. 75
SAla. Fone 2414 - Ne�tFl, 1.7/10,/G1

Graça:� �
�

A RAINID\ DAS BICICLE

TAS, ruem de um ccmptc
to servtco de reformas,
pinturas, concertos, soldas,
conta também agora com

um perfeito serviço de

VULCANIZAÇAO de pneus
e câmaras
aen: Con�pnl{'lro Mnfra,

154.

Sem Comp"romluo
, .�nteo te lazer SUIll

I compras ue peç,s para
t!clcletas, "VIsite ':t.

f Rainha das BIcIcletas
: _ Rua: COnselheiro

• li: IMPOSSíVEL!!! I
I Sim, é ímpassivel alguém I
I vender mais barato qne I
I a. Rainha das Bicicletas, I
I Rua: Conselheiro Mafra, I

! hl.° 154. [

CUEZINHO. NÃOI
ilHE Zi�O!

I PNEU e Camaras de I
I qualjdade, só nUNLOP I
I - Rainha das Bicicletas, 1
f Rua: Conselheiro Mafra, I

: j _;..N.� 154. I
_ .. - - - - - - - --

61NACI0 - CIENTIFICO OU CLASSICO
Curso 'Ginasial e Colegial pelo Art. 91

Próximos cx:a.mes em maio de 1962. Sej3. você taJnbêm
um futuro formando, preparando-se no INSTITUTO
D. PEDRO ll. Inieió de n'Ova turma. no próximo dJn
5 de outubl':o,'

Informações :i. rua. Nerêu Rarrins, 39 - él:l.s !S,rtO
às 19,00' horlt.<J, dlà.riamente,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Gu,ern �or DO Rio e Brasília Traia �e Im�lU!lanle� Assuolos Lí�a�os à MmiDisl�a�ãO
Nesta suo viagem 00 Rio e posteriormente Brasília, 3.l'I decisões assentadas na 5 - Providenciar p'l..::l,:l ..-êrno Federal; presl"I de Pesca, solicltRf

o Governador Celso Ramos vem mantendo importan- reumêo, em F1orianllo.;Es, idensifi'!açao da CO.1$t.m- 7 - Fintlnciamen"od de providências para a COnS-

tes c_ontactos com pers.onalidades ligadas à_admin.is- �roe�oG��t���o�se�:p:��i i�d:S Pf��i�:Íst��oE;:'���� ����� J:r��:J� BNDE e ����i�gs dr1�o b5�b'cg�telOs es-

trcçõo federal, no sentido de �rocurar soluções e otu- oente Jãnio QUadro.!; 6 _ Estabelecer ) CO:�- 8 _ Pleitear a libe'("<lÇÜ0 10 _ Instalaçã:) da E.�-da poro os prcblemos estoducls. 4 _ Manter emendtmon- vênio entre a União e o da verba de dez milhõl')s ce cola de Engenharia <la Uni
Damos abaixo, em síntese, alguns dos problemas tos com as autorid�üps Estada para, a Con";,t"l�ao crueeírcs, CQnstante do or- versi-dade de Santa Catar-i

jó abordados pelo Chefe do Executivo Cctcrtnense e competente..;, tende em da BR-89, Rio do BUl-:&lu çaInento de 1961, para o na para runcioner em 1962.

que bem demonstram a atividade que tem sido desen- vista Os programas a 'l.Ot1- menau, de forma que, ven saneamento da Praia de Instalação da trmversrda
volvida nêstes dias. LOS na C,:::,,!erêncIJ. r!e cluí<!a a obra Já em con c- Camboriú;. d� de �C.' Siderurgic� de

de
1 e;u��:e���� dees���1�� ;:��: J�;.�st���la�� �l��,�� ���ao �;Og�!�o); (Ahan�a t���.a?nJe�fz�d�s��� il�� ta�o�o::��f;e:!� o e�= â�' r:i�;��t� ::'();!�����r:

nos do Estaúo, no BNDE o meiro M�ni�tro Tancr,':,o
e C�erclo para a <:onstl-

1),0 Curso de Crédito .'l.gl'i- Neves, pela revista "O Cru- ��:Z� p�'au:�ud:i,l;����
:::���:,::i::,�;,:�\��f;'� ::!:�mE:t�:�:';v:;;,:a�� GoYerna�Dr mantem contactos em Hrasilia ��'I���:�'�: ;,::::�l,gio.
2 _ Participar da nome- sen�ido de dar andamento

Em Ikasílip., onde se en

contra U!lÓS ter ficado al
guns til',.s no nto. o Go

vernador Celso Ramos vem
mantendo contactca de

grande importância para
a acmtn'scaçãc do Esta

do, com personalidades da

artminíetraçáo e da politi-

o ESTADO.
O MAIS 1JfTlliO .,IAIIIO Dt �AlltA CATAR!ftA

FLORIANóPOLIS (Sábadc) , 14 de Outubro de 1961 ca neciccats.

Do BNDE
C e Is

ao

o

Governador
R a mos

FOi enviadó 1'.0 Chefe do
Executivo catermense, te
legrama, no qUal o Prêsi
dente do BNDE _ Banco
Nacional de Desenvol
mento Económico, sr. Leo
eádio Almeida Antunes,

agradecendo ao governador
Celso Ramos Pelos cumpri
mentos envmdos uor oca
sião de sua inv,estidura
naquele cargo, manífes
tenco a simpatia e a sa

tisfação com que o BNDE

receberá qualquer assunto
do Estado de santa Catari-

No dia 12, o Chefe do
Executivo catencense con
rerencion com c Almiran
te Amaral Peixoto. presi
dente' n ...cional do PSD.
Ainda no mesmo dia,

manteve .encontros com

.'!! Min'.�tn!� da Agrtcuttu
ra, da VI:1cã::J, da Saúde,
011 Edl:caçào e cut.ura e

d'! Mtnaa e Energia, ten
G0, na oportunidade, tra
tudo de assunte ti 'de grau
-te reteváncta pira a nOSS;l
',jda administrativa, ao

mesmo ten-po C:TI que ex

punha detalhes do seu

plano d"; governo e da cu

Iboração que eecernvc o..
-eetor reder-n.

Ontem o governador
governador Cebo

Acadêrrrícos de
Direito visitam
Penitenciária

:Mosimann presi
de o P.R.P.

.

o orçamento para 62 contem as verbas aue da
rôo ao Governador Celso Ramos a oportunidade de
executar seu plano administrativo. Orçamento verda
deiro e não como o que lhe foi legado - deficitário
em mais de dois terços.

O foto de a lei orçamentária poro o próximo
exercício conter as dotações com o quantum necessó
rio, está desesperando certos detratores do govêrno.

Quê raiva!!!

O sr. Laerte Vieira, na Assembléia, 'c'I�;sificou
de absurda a dotação de 20 milhões paro os Postos
Fiscais, porque êsses Postos Fiscais são verdadeiras
malocas.

Pois é justamente para transformar em cosas

essas malocas (herança dos governos u�enistas) que o

verba foi destacada. Quanto mais maloca, mais ne

cessidade de verba.
E há malocas que datam justamente do gestão

do sr. Laerte na Secretario do Fazenda. E sõo mesmo

horrorosas. Nem assoalhados são. Verdade: de terro
batido!

Ontem, o governador
CEllSO RJ,mos almoçou
com o Primeiro Ministro
'rancredo Neves, sendo
mais tarde, recebido em
audiência especial' pelo
Presidente João Goular.t
Hoje pela manhã I) oo

vemador Celso Ramos re
tornará ao Rio.

"Filosofia da Po
lítica 'Exterior do

., Brasir
A Uniâo Catartneuae dos

Estudantes e o Centro
ACadêmico José, Boiteux,
convidam as autoridades,
inlprensa, bem como 80

povo em geral, para a ses
são solene de abertura da
I Semana catarinense de
Estudos e IV Semana de
Es:udos Econômicos, dia
15 às 20 horas, no salão
nóbre da Faculdade de Di
reito da. use.
Na oportuíüdade, o Prof.

George AgostinhO, pronun
ciará ínterassante Palestra,
sob o tema:
"Filosofia da POlitica

Exterior do Brasil".

XIV Semana de
'Prevenção de

Acidentes
RealiZar-:,;e-â. este- ano,

na última semana do mês
de novembro, em tôdas as

Capitais dos Estados, a
XIV Semana de Prevençao
de Acidentes do Trabalho.
Em cada EstadO, por de

terminação legal, as come
morações da Semana serão
orgnnizadns pelo Delegado
Regional <lo Ministério do
Trabalho, e 'serão realilLa
das do dia 20 ao dia 25 de
llO�embro vindoUl:o.

Escolas de Pesca
O Secretário da Agri

ool,tora, deputado At;llio
Fontana designou 0- pro
fess�r Angelo Ribeiro para,
na Diretoria de Caça e

Pesca, org-anlzar e super
visionar a instalação e ruu
ctonamento das ESColas de
Pesca.

PAKIR POLlDORO NA RÁDIO
GUARUJA'

APóS. 12 ANOS O REEN-

CONTRO COM A "PIO-

NEIRA" - "A HORA

DO DESPERTADOR" NÃO

DEIXARÁ OS LARES DE

FLORIANÓPOLIS - O PO

VO EXIGIU O RETóRNO

DO RADIALISTA MAIS I

OUVIDO E DO PROGRA

MA "CAMPEÃO DE AU

DIÉNCIA" - DlA 23 DE

OUTUBRO NO AR O PRO,

GRAMA "MAIS úTIL E'

ALEGRE DO RÁDIO CA

TARINENSE" _ OUTRAS

NOTAS,
Dado o lnterêsse do povo em geral de FlorianúpGlis

pelo programa "A Hora do Despertador" e VBlo seu pro
dutor radialista Dakir Polidora, que iria fixar sua 1'e.5.;
dência em Curitiba, li Rádio Guarujá, desta Capital, por
sua alta Direção, não mediu esforços para fazê-lo retor
nar ao rádio florianopolltano, contratando-o !Jara con

tinuar, através das suas ondas, aquêle apreciado e útjl
programa popular,

Altamente acreditado j unto à população de nos:;?,

Capital, a volta de Dakir Polidol'O era um imperatiVO
dos ouvIntes e a Rádio Guarujá tomou a si a inicIat.iva
de dar aes ouvintes o mais apreciado programador e !u
cutOI' do Rádio Barriga-verde: Dakir Polidora.

O querido e dedicado 10c>Jtor, já foi integrant.e da
Rádio Guarujá, quando era ainda a única Emissora de

Florianópolis e funcionava no Edifício onde hoje se lo
caliza os escritórios da Emp'L'ês;l Florianópolis S.A.

Posteriormente foi contr:ltado pela Rádio Difu::;c·m
de Laguna, em 15 de maio de 1949, êpoda em que aquel..t
Emissora atingia o auge de prestigio junto aos ouvintes.

O programa «A Hora do Despertador", de Dakir Po

lidora, pois, retornará através da onda amiga da Ridio

GuarUjá, ê a grata noticia aos milhares de ouvintes do

ap:'eclado locutor.
Aceitando o convite e firmando contrato, Dakil' Po

lidoro, não deixará, a instâncit:::; do público, os seus ou

vintes, retornando "A Hora do Des!)ertadol''' com ino_

vações que o espidto e o tl'a,balho intelectual do seu

produtor, sempre so'ube dar;:" Hora, que já é Ilma ins

tituição matinal do nosso Povo.

LOTERIA DO ESTADO DE SANTA'
CATARINA

Extracão do dia 13/10/61

Como acabar com os malocas, inclusive os loer�
teanas? Ou seró que o deputado acho que os que sur�

giram no seu tempo jó se constituam monumentos
nacionais?

_

O jeito de acabar com as malocas? Fazer prédios
decentes, humanos, que nõo envergonhem o Estado.

Por mais modestos que sejam os substitutos das
malocas udenistas --;- custarão o que o orçamento 4.332 - CR$
consigno. 6.071 _ !:RS

E, no mais, fique registrado o seguinte: o depu- 6.784 _ CR$
todo ,ps,tit.uiç.ã8 de malocas .5... 808 - CR$
po� M AB:jURD...

.o ·Y�'b.as .. ",7,61;'-.�. C�!i
p�rà'"

t #�,� '-:... ",_ aj�_., '. , -��-----7�IP.!'_"_

FLORIANÓPOLIS, 13 de Outubro de 1961

800.000,00 - Florianópolis
80.000,00 - Florianópolis
40.000,00 - Rio do Sul
2Q.OOO,00 .. fi!

'

'.!.�, 000,00 - Re

'MagliiiiCOfeitor Dr. João David
Ferreira Lima

Conforme foi noticiado
em nosso edição de do
mingo último, coube a

Reitoria da nosso Univer
sidade, ao Ilustre Profes
sor DOUTOR JOÃO DA
VID FERREIRA LIM�, A
notícia nos foi das mais a

gradáveis, porquanto êste
honroso cargo recaiu ne

pessoa que muito batalhou
por um grande sonho da
Mocidade Cotorinense -

a concretização da Uni
versidade de Santa Cete
rina.
O DOUTOR JOÃO DA,

VID FERREIRA LIMA, já
ocupou uma série dos mais
altos cargos públicos n!'l

Estado, nos quais sempre
teve seu pensamento vai.
todo 00 progresso do Ter
ra �arriga.Verde. Último
mente, com carinho, abra
çou Q causa estudantil de
Santa Catarina, com oab·
jetivo de maior e melhor
desenvolvimento à cultura
da nosso terra.
Não temos dúvida que,

na Reitoria da nossa Universidade, o Professor FER
REIRA LIMA abrirá mais uma pág-ina de relevantes
serviços à cultura do nosso gente, a exemplo do que
já fez em benefício de Santa Catarina.

No Diário Oficial da União, do dia 9 do corrente
mês, co!" satisfaçõo, lemos o Decreto em que o EJ'ce
lentíssimo Senhor Presidente da República nomeia o

Professor FERREIRA LIMA, vosado nos s'eguintes
termos:

-o PRESIDENTE DA REPÚBLlCA'RES.oLVEo
NOMEAR
De acôrdo com o art. 12, item 111 da Lei n.o .

1.711, de 28 de outubro de 1952, combinado com os

arts. 22 e 120 do Estatuto aprovado pelo Decreto n.o
SO.S80, de 12 de moia de 1961.

João David Ferreira Limo, matrícula n.o ..

1 .725.026, ocupante do cargo de Professor Catedrá.
tico de Ciência dos Financas do Faculdade de Direito
da. Universidade de Santa�Cotarino, poro exercer, por
tres anos, o cargo de Reitor do mesmo Universidade
simbolo 2-C, do Porte Permanente do Quadro de Pes-'
soai do Ministério da Educaçõo e Cultura, criado pelo
Lei n,o 3.849, de 18 de dezembro de 1960.

Brasília, em 9 de outubro de 1961.
140.0 da Independência e 73.0 do RepyblicQ.
João Goulart _

Tancredo Neves
Antônio de Oliveira Brito".
Nós que temos no Professor FERREIRA LIMA

um dos grandes Amigos dêste Jornal, auguramos os
melhores votos de feliCidade na alto função que re

centemente lhe foi confiada.

Eles queriam centrais elétricos em três
meses! Não nos fizeram em 10 anos!

'

Elês queriam, poro 62, um orçamento ...
iguala0 de 61, feito por �Ies! Com cortes, de 18
milhões, feito pelo genial Secretório Laerte Viei
-ra, por exemplo, nas ve'rbos do PESSOAL FIXO
do Serviço de Fiscalização!

Eles queriam uma lei orçamentária, como
a deles, com dotações de pessoal suficientes
apenas poro os primeiros meses - segundo ex

posiç.ão da Chefe do Poder Judiciário.
Eles queriam que o Banco deles continuas

se a receber 2% sôbre posses que outros b.oncos
faziam de graça, porque o_s importâncias fica
vam depositadas na próprio coixo!

Eles queriam que o novo govêrno manti
vesse os nomeações -que êles haviam feito, sem

verbas, e que sabiam - por confissão escrito _

que seriam anulados com tôdo o certeza (Bilhete
dr. Laerte).

Eles querem que entre o paixão e o sereni
dade, o povo acredite neles e n.ão na Justica _

-çomo é o caso da eleição em Major Vieir�"de�
corrida em ordem e sob garantias - segundo
o M. M. Juiz Eleitoral.

Eles queriam o pasmaceira administrativo,
que os levou à derrota, repetido pelo atual 90-
vérno.

E como isso não vai acontecer - berram!
Eles querem, em âolguns meses, o qu�e yai"

ser feito em CINCO ANOS!
Eles devem esperar!
Eles devem ter calma!
Eles não devem continuar assim, tão jr.dó�

ceis, porque acabarão falando sàzinhos.
--- Eles i.9_ viram que, por obra deles, o partido

deles, estó cada vez menor!
Eles, com mais alguns meses, liquidarão o

U.D.N.! A U.D.N. que vai diminuindo, sumin
do. . por causa deles!

_ xx

Os que cultivam o ódio, não compreendem
os pensamentos e os atitudes elevadas.

Só o amór constroi - disse Getúlio ...
E Getúlio nõo era raivinha.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


