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Parlamentarismo ou Presi�encialismo: P O y � D I H f 1
Intrujic� de G O V ê r n'o n a o �E s I á Acéfalo:

Saudosistas J G I F N G' b,;;;;,"'�a,":O :,��:::��:;:; �;,;'::;;�,n��o'��a�,:�� oão ou art nrmo ovo a inele
fatos, negar as realizações
do Governador Celso Ra

mos, certos candidatos sau

dosistas andam por aí
apregoando eaniuces com

o jiM de indispor o emi
nente Cheje do Erecutivo
aos olhr..s dv povo. Ainda
outem um dêsS3s despei
tados apoderou-se do mi

ootone duma emissora lo

cal 1J(1ra acusar o Gover

nador de e�trl1' esbrmjando
os dinheiros públicos com

festivais de cinema. O cu

luniador subestima, a taL
ponto, a inteligência po-

pular que, pressupondo
jllldi-la, não se en1:ergo-

ntia de lançar aos ares

tantas mentiras que se

esboroam. desde logo, ao

contacto da evidência do

panorama oâmnustratnxr

catartnense.

Já se tem explicado que

o fesdval do. cinema na-

cional, tra::.ido para San-

ta Catarina pelo Gabinete

de Relações Públicas do

Estado, não custou um

centavo aos cotres
. públi

cos. Não obstante essa ter

sido a verdade. os explo
radores da credulidade de

meia dúzia de inocentes

úteis não caem ante· os

escrúpulos que lhes acon

selharia o silêncio, ao in

vês dessa campanhq de

in/ri.m•. Se

San�rlna-m.�
vai do Cinema Nóno

Brasil tJSO não lhes pare
ce importar em projeção
para a cultura, para o ele

vado nível social ou para

melhor conhecimento da

sociedade barriga�verde
por parte do resto do país.
Não. O que insinuam ê

que a inlcialh'a do Gabi

nete dz Relações Publicas

reflete desinterêsse pela
sorte do problema dos

7IIorro�, da cidade, onde

há pobres qne sofrem as

restrições da crise atual.

Mas o que esquecem ê que

êsse problema não' ê de

hoje e 1Jara resolvê�lo na

da jizeram os antecessores

do Governador Celso Ra

lItOS os quais, muito ao con

trário, de�xaram no mais

completo e clamoroso

abandono as instituições
ojiciais de assistência que

somente agora estão sen-

BRASíLIA _ O Gover

no não está acéfalo apesar
da queda do Gabinete. O

Presidente da Repúbllea es-

tá governando através dos

sub-secretarias de Estado
que assumiram suas res

pactivas pastas. O General

corar CORgelou �reCi)3
RIO - A Greve pnlinlca decidiu paralizar-ge a fim

decretada pelo Comando de não expôr seu material
Geral dos 'rracalnado-ee e seus associados a uma

atingiu seu ponto máxima

na no! te passada na GUIi.
nabara. quando mctorntns
de õntbus e lotações aderi

ram parcialmente ao moví

menta. A Federação Naclo
nal dos Trabalhadores em

Empresa de ce-eis Urbancx
não aderiram a greve. O

$Indlcato de classe porem

Amaury Kruel, na quati

dad� de Chefe da Casa

Mill<tll', foi incumbido de

resid,.r �elo expediente
do ntstérro da Guerra.

As mais paétas estão

assue dtstrfbuídas: Mari

nha Almi'l'ante Dóile Mála,

AeronâuLica Brigadel!'ID
Armando Araribóia, Via

ção PUnio castanneze,
rncastne e Comércio Car

los .:Siqueira Castro, Minas
passivei violência por par,
te dos piqiJetes grevista�.
No setor da aviação comer

ctat o movimento é tam-

bém p�rciaL?s võcs �n ItaJ"a"l"ponte Aerea RIO - São

Paulo foram rescabeleui.
-

dos em parte. Aparelhos ,

I'da FAB foram postos a rli$ ca maposição dos passageiros.

Andre Nilo Tadasco

TIJUCAS, Com TIJUCA.3,
SANTA CATARINA. CO'n

TIJUCAS e SANTA CATA·

RINA, O BRASIL, se en

galaria festivamente pa-a
comemorar o Primeiro Cen

t.enárjo de Nascimento de

... dlr teUs� :nUlO...

Henrfque carios D'oiteux

e Dna Maria Jacques cano

sarclararn..se nesta então
Desterro em 1860, e for'>'1l

estabelecer se em TIJL�
onde formaram um lar qu"!

viria enobrecer a sociedaa�

catatlnense. Nesse lar na,

ceram Hipoilto. HENRI

QUE Lucas e José "home

ns �mlnentes pelo' saber e

pela dedicação a causa pu

blica", Maria Luiza Etelvi_
na e Eu'aila, matronas que

d'gnlrlcaram e elevaram a

terra que lhes serviu de !'\'r

'o.

Catarina. É um dos ma.�s
fecundos autores catari

e gnergia Celso Rezende

Passos, Bducaçúc Caio aa

citu, Fazenda Miguel Cal

mon, Trabalho Pinheiro

Netto, Justiça Coronel Car

los oaírón. Exterior Car

los Alfredo Bcrnardes.

Agora com a aprovação do

projeto Capanema o Pre

sidente da República po
de nomear um Gabinete

provisório a ser pcetenor
mente submetido a apro

vação da Oâmara.

absoluta

A situação em Itajai é
de absoluta calma. Como

se sabe os trabalhadores

duquela cidade entraram

em greve na manhã de

ontem.

Segundo informações co

lhidas junto ao dr. Ma

noel Fogaça de Almeida,

Secretário _ da Segurança
Publica, vários operários
já estão retornando ao

trabalho.
Nesta capital até agora

nenhum sindicato aderiu

ao propenso movimento de

solidariedade a greve po

litica nacional.

Pestacamos, nesta m')

desta cronica, HENRIQUE
"incontestavelmente um

dos mais altos valõres Bta

rários IH> campo das inve�·

tlgações históricas" e q'4_P,
segundo nota distribuicta

amplamente, será alvo de Aqui fica. pois, ê,ste 1'�

expressivas manifestaçoes giSlro de magna importan
e homenagens peio trans ela para a vida cultu(� e

CUl'SO de seu pt'imej!'o cen_ social de nossa capital.
tenárlo de nascimento. Por certo a Marlnhh de
E a nota nos informa quI' Guerra, da qual o Alm1l'an

"a 17 do corrente mês tfe te HENRIQUE BOITE{JX

polis e de Porto Alegre, a ;�;::;ooc���OoX���ená��: ���r�lg:r:x:����elf��a� �i,'apresentação de um filme

documentário intitulado do nascimento do A!miran homenagens que ihe séao

"Primeira Prioridade" Esta te HENRIQUE BOITEUX, tributadas com justiça ln

película _ em preto e que em igual dia e mes:1o contestávei, no dia 11 ::tc

branco, de 16 mm, nar- ano' de 1862, viu a iuz na cn setembro de 1962.

rada em espanhol - foi tão VUa e hoje Cidade de Cestamente 'que o Povo

produzida pelo Serviço de Tliucas· Catanlnense. tão cheio de

Televisão das Nações Uni- ,ltste nosso ilustre coestn- ricas tradições, saberá prcs

das em cooperação com a duano, falecido a 29 de a- tiglar a solene comemora·

FAO, sob a direção dos brU de 1945. distinguiu_se ,çã�. demonstrando mal!<

cineastas Jae O'Brien e· como Oficial da Marinha uma vez, o seu alto 'panrao
Roy Daum. ''Primeira Prio- de Guerra e como biógra- de civismo. associando se �s
rldade" levantou o prl- fo das suas mais notáveis brilhantes come.rnoraço�s

melro prêmiO no Concurso figuras, tendo estendido do Primeiro Centenario (!e

do Estado de Ohio, um dos seus estudos escritos e pu Nascimento do grande cata
maIs Importantes certa- blicações a personagens !'le dnense que foi o Almlran'e
mes dos Estados Unidos morll.vels em outras �ivI_ »enrlque Boiteux, gIO!·j.l
no setor de Rádio e TV, dades sociais Muito car!- da literatura histórica e cx

patrocinado pela Univer- nho ihe mereceram os- nQ pressão maxima da Hh0
sidade de Colombia. E o

mens e as coisas de Sali.1"a l'la do Brasil.
seguinte o itinerário do

��s:.�: cit: ��;��m�i�� ---------....-------

���i::��,�F�r�;i��:�: Maquinas Matriles!c�Anr.estosFlorianópolis-porto Alegre , ,ç 1. IJ
(Cruzeiro 407); 23/9, POI'� Para forrar botões e fivelas

to Alegre-São Paulo (Va�
.

"FABRICA ARSA'"

rig RO 110); dia 2ll/9, São Rua Leme da Stlva, 162 - Tel.: 93-5824 -

Pau'o�R\o de Janeiro (pon P�çlHn .catalogo e lista de preços sem compromisso
te Aérea). de compra ..

Assesor Da FAO Visita O Sul,
RIO DE JANEIRO, 15

(Especiall - Viajando por
via aérea. deixara esta

cidade na próxima segun

da feira, 17, com destino

ao sul do pais, o jornaliS
ta Claudio Fomari, Asses

sor de Informação da 01'

ganlza�ão de Alimentação
e Agricultura das Nações
Unidas junto ao Escritório
da FAO no Rio de Janeiro.

O funcionaria internacio
nal deverá entrar em con

tato com os principais or

gãos de imprensa das ca

pitais paulista. paranaen

se, catarinense e gaucha,
visando malar divulgação
das atividades da FAO no

Brasil _ padicularmente
com referência ao desen-.

volvimento da campanha
Mundial COntra a Fome e

a próxima realização .no
Brasil, em dezembro vm

douro a VII Conferência

Reglo�al da FAO para a

América Latina - ao mes

mo tempo que promoverá;
em colaboração com a im

rensa. e com as autorida-

-des de Curitiba, Floríanó-

ções a que pertenceu u

Almirante HENRIQUE 801-
TEUX. com sessão pub,l.!a
que, no Próprio dia do ('t.1

ten:irio. será realizada às
20 horas na CA8�' DE
SANTA CATARINA.'

O Cenilo Acadêmico

"Pio XI...'·, da }o'a('uldad�
de Sel'viç.o ;Jocial da Uni

versidade de Santa Cata-

rina. comunica que devera

chegar. no próximo dia 15

do conente, a e�sa Capital,
o Revmo. P::tdre Pedro

Calderán Beltrão S.J., que

Salldosos do ARAME FARPADO E DOS 10<;:-, éles
tem mesmo que atacar o atual govêrno de qlLalquer jei
to, pois, como já cantava a modinha.

"SAUDADE MATA MUITA GENTE,

Bl\asília - 15 (O E) - Com a apro

vação, à primeira h�ra da madrugada de

hoje, da emenda Benedito Valadares, ficou
estabelecida a data ,pe 6 de Janeiro para a

realização do plebiscito, que manterá ou r·�

jeitará o Ato Adicional que instituiu o parla-
mentarismo no Brasil
Braailia - Com a medida

da Câmara dos Deputad.o;
adotada na

de ontem o põvo bro-{i·

tet-o irá ás' urnas a seis de

janeiro do próximo ano

para escolher entre o par
tameneartsmo e o pregtden
cteüsmo. A votação termt

nau as duas horas e 3<::-ml
nutos da madrugada, ven.

cendo a emenda plehiscitá
ria por 169 votes contra

83. Como se sabe a emenoa

aprovada pela Oârunra foi

rvotada anteriormente pe;
lo Senado como parte ínte

grante do Projeto Capane
ma, que conrére ao Prext
dente da República ° dtrct

to de formar o Gabíncw

provisório até a nomeaçao
do Conselho de Minlstl'Js.
E' o seguinte o têxtc da e

menda de aurona do Sena

dar Benedito Valadares ':l0

provada par grande mato

ria na Câmara dos Deputa
dos e que hoje Irã a sa-i

cão presidencial
Artigo 2.0 - Ã emenda

constitucional número 4,

RIO - Foram congela
dos pelo orgão controla
dor de preços os mediCa

mentos em todo o terrItó
rio nacional nas bases vI
gorantes em 31 de agósto
ultimo. Dentro de 90 dias
uma comissão especial
procederá um exame- de
profundidade na escrita
dos laboratórios e impor�
tadores.

será submetida ao -ete-em

dum popular no dia 6 oe

janeiro de l.963 _ Para.

grafo I.o - proclamado o

resultado pclo 'rrtbun-n

Superior
-

EleitOral. o eco

gresso Nacional organiza
rà dentro de 90 dias o'st .s

tema de oevêrno na case

da opção decorrente da

consulta.
� 2.0 - 'remnncnco essr·

prazo se não estiver pro

mulgada a emendo reVH,0'

ra do parlamentarlsmn,
ou tnstttutd« a do preví

de socorro do Estado aos

deserdados da sorte.
Com eleito, ao deixarem

o govêrno, era doloroso o

que se verificava, como

resultado do abandono a

que os condenára um de-

cênio de politicagem go

vernamental, os estabele

cimentos criados anterior
mente para dar solução a

problemas de saude e a

reclamos sociais. É que os

fartos e pomposos coque
rets e banquetes do Palá
cio da Agronômica, na

queles tempos de eterna:
vigiláncia., não deixavam

ensejo n que os responsá
veis pelos destinos do Es

tado olhassem para os

morros, pesquisassem as

realidades da vida. coletiva
e especiatmente encaras

sem o� interésses das po

pulações do interior entre-

:::;,��::���;�Z�. ��� CentCf,áriO' �e �:aSCimfnto 06
sivet evitar que existam

pobres e 1amintos, é pre- n rm,' 2 te 11
I

n H
.

t::��d:�:' ';, d;��'á";,,'lo:"'� UI rI' n r er rlOu" OI f UX
acão do Govêrno atual

Úm nisso parcela enorme

de r."poll�abilidades. Ao

invês de ]J7'estigiarem a

ação do Poder Público,
sentido de alta cooperação
humana, não fa'i!.em outra

coisa senáo embaraçar o

�L.�
enxergam diante dos olhos

as fantasias que. lhes

atráem a atenção, eccrt

ciando-Ihes (Ui ambições
imensas e os interêsses

mesquinhos.

Caiu11tem. Mintam. En

ganem o povo, se ê q!le
ainda pode haver quem

não haja co!hido as lições
da experiêllcia de dez anos

de politicagem e descala

bro administrativo. Mas

hão de verificar qU!J uma

esmapadora maioria, fe

11ão a u.7IU1limidade dos

homens sensat� lhes vol

tará a:s costas, precavida
mente, para que os negó�
cios do Estado não retor

nem ao domínio dos que

confundem habilidosamen

te aos conveniências da

coletividade com as insa

cidveis e:dpencias da pró

pria ambição.

dencieüsrno. continuará

em vtgcr a emenda número

4 ou voltara a sua p'enttu.
d� a constituiÇão de 46

conforme o resultado d'l

consulta popular.
§ 3.0 - Terão direito cc

·vota'· €IS eleitores tnscrttoç
até 7 de outubro de 1.9fl?,

aplloandc-se a sua apu-a

cão e proclamação do re

sultado e'eítc-al vigente.
Artigo 3.0 Esta lei en-

trará em vigor na data ne

sua pubüeação, revogadv«
as disposiçôes em contra

rio.

respectivamente candida
tos a Senador e Suplente
de senador, visitaram on

tem, as localidades de

Penha. Luiz Alves( para'da
para almoço), Camboriu,
Itapema. Põrto Beja, Tl-

Jucas (parada para jan
tar). Dessa última cldade
rumarão para esta capi
tal, onde serão alvOs de
várias homenagens.
Amanhã serão feitas as

seguintes visitas:
Às 09,00 horas - Visita

a Major Gel'cino
As 12,00 horas - Visi

ta a São João Batista _

almoço
Às 15,00 horas --. Visl�a

a Nova Trento
Pernoite. na Capital

A falta de compostura, 1Ile11tem e rementem sôbre o
•

jestival de cinema. ':4. jalta de assunto, agridem o pro

grama de escolarização do govêrno.
Aqui /la ,Ilha, alêm do grupo escolar da Prainha, em

construção, o sr. Celso Ramos já. entregou às crianças
dez unidades, com uma e duas salas.

Durante 10 anos de govêmo udenista quantos grn-
pos eles fizeram na Ilha?

Zero!

Quantas escolas fizeram?
Zero!

Quantas carteiras acrescentaram nas escolas
telltes?

Zero!
E agora criticam as escolas construidas, com asnei

ras despeitadas deste tamanhos essas escolas não obede

cem a principios pedagógicos ..

As que eles fizera1n por. aqui - ZERO - por evideJl
te tinham todos os requisitos pedagógiCOS ... IN ABSTRA
TO.

E também os barr,wos, as 'biroscas, os porões anele

!1I11c!0I1nvam as escolas ao te'lnpo deles, eram super pe
daglÍgicos.

Cofsa�rIs e e Tntllr7N1fA -:põtje,

�Estiileiro Naval Lança Outro Barco
o Estaleiro Naval de

exis-

Florianópolis, órgão subor
dir:ado ao 5° Distrito Na

val, localizado em Coquei�
ros, que tantos e relevan
tes serviços vem prestan
do a Marinha na constru

çao
.

de embarcação de
médio tamanho, lançou ao

mar ontem, mais um bar
co, desl.inado ao Centro
do Armamento da Mari
nJ:la, para o t.ranspol'te de
torpedos e munições, ava
liado aproximadamente em

5 milhões de cruzeiros, e

tQ�alm�9te construido pe
lo::; operál'los daquele esta

belecimento.
Pussüe Q.)Jill·CO f\s

guintes cal'acteri.�Uca::;;

l,;úmpLmenLo - 20,30
mts

Bóca - 5 mts
Pontal � 2,15 mts
Calado Avante - 1 m�
Calado a Ré _ 1,40
Deslocamento - 56 to�

neladas métricas
Capacidade Carga - 22

toneladas métricas
Sómente o motór é im

portado dos Estados Uni

dos, e a construção demo
rou aproximadamente seis
meses.

O Estaleiro Naval têm
como encarregado o Capl�
tão Tenente Armando Luiz
Gonzaga e como Mestre de
Çlbras Adalberto Gtundie_r
da Costa.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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FAlEM ANOS HOJE
-srta Steta Doris Pimentel
Cem ::..clt!.' r�çÓ'J cOI-,,:dgncm s no doto que hoje tran5
corre. rY'!(l � um n.,t'Jlicio da gentil e pren::bdo srto
Stela Doris Pime.,tel fino r·-namento de nos!;.o sacie

d?de, o�c!e sOb!'emGnei!'a tem se evidênciado p-r suo

SImpatia (! fino troto. H-je, dia de seu aniversári.,)
mt tito_<: "e"õo os c' In�t")rimenjos aUe por cert� há de 1"e
ceber de seu vastO círculo de amizade, aos quais nos

associ()mes com vot' oS de cresentes e initerruptes fe

Iicid,....qe,f')(tcr:'�iv9� aos seus familiares ,

-sr. Odilon Silveira
-sr. Não Jose de Cupertino Medeiro-s
-sr. Isaias Ulissea
-sr Paulo di Berna:-di

.
R(!nc.t� Pinto d� Oliveira.

-menina Denise Mora Freitas,
Farão anos a�dnhã

-sr. Hub Pedrosa
-<;ro Oln' S;m6�s,de Almeida
-sr Fernandc, Malty
-srta. S?mio Filomeno Leal
-sr. José Vilela
-sr. Luiz SrJon da Silva
-Vva.Herondina LOureirJ da Luz
-sr. Waldir Garcia de Lemos
-srta. Maria de Souza

Haroldo Brnate!i

R
- on�LDO "1-"0ENUNCIA OTIMISMO DOENTE B A:�/::;;��e mais em renúncias do que própria�:�teg;;.n

Eu tombem par�cia t"cdo d ".� "

7���d�l)por éle que é melhor e já e�tavV�-�!ns��dc:��
Cdu��m·. Renunciar 00 posto d� cronista e da minha

Pinsando b"'." Cl)mo diz o outro, desisti.

��g�,�����us eleitcres que para bem da Capital.

. On+e�, quond� e,u ;:lfi"movo que tudo isso POSSllna. u� omlgo, exalto:Ja partidáric- do "isto voi caco

������r e uma revolução está á porta
"

zongcu se

Perdeu,.. cf'ntrôle e di ise irritado. "O SEU OTI

���? ( UM OTIMISMO DOENTIO QUASE FANA
. Engoli a estirad;) e apliquei a tolerância de-

poIs de .. , . contar até dez

_Meu c;:arQ resprndi. "Isso pertence á minha fo:'
maçao eSOlritual

-

Nã" me .if:lba· nõo exalto me e torno cuidados
para que meu sistt'mo nervos{) nãe se altere. Que po_demos faze'? Seremos p"r acoSo responsáveis dirétos
pe10 aue esta oc' ntecendo?

Nõ .... al'rromos a fé e sõbre tudo em Deus
Desde Jónio que a palavr.o renúncia tormou �,I

gar p':')eminen.te no sentido de- se fazer p{)líti,ca.
'

FIque vrce com seu pessimismo, qUe isto sin"; é
que e doentio"

E depois, um cafezinho, foi (' "cachimbo do paz
lá f'ore, umn chuvinha miúdo ausência de sol e os

Émissôras irradiando.' \

E vim Ó casa para eSClever esta' croniqueto
Poro dizer que ... renllncfo,

. ,

�.

A Nação Brasileira pre

para-se para escolher, den

tro de poucos dias, Oi> seus

novos legisladores. cousa

derávej parcela de respon

sabilidade cabe, portanto,
neste momento, no povo de

Santa Catarina. Nossa Pá

tria é presa, infelizmente

de dolorosa crise gerada
não só pela conjuntura his

tórtca Internacional, mas

também pela incúria e pe

lo egoísmo quase generali
zados com queas classes di

rigentes vêm tratando os

grandes e angustiosos pro
blemas nacionais, entre os

quais avulta o do Nordeste,
onde milhares di' nra-uet

ros inocentes são sacrifica

dos, em cada ano. vnuu n

da fome e da mrsérta. erros
acumulados durante vànas

décadas são a principal
causa da crise bra$'il"lr.:

crise esta que, em (litim:l

análise, consutut o terreno

fértil onde já proliferam os

germens da subvereào da 01"

dem e da guerra civil, lÕ:��

ses germens se manifestam

em nosso País como em tan

tos outros que enrrcnta-'
I '··n"jrl'1'·. SOl) a

1""""1<1 de m?vlmentos extre

mistas e exó�ic05( que np.

gam o V310r da alma e da

p<'\'s"r�jdflde hl::-nn-:-as.

trRn (,rm:lndo-as em e'S,.·3

va� (,\ má:plna e�tataL

A M!\conarla, muito em

bora venh:1 desenvoh'''n-l,.,
há séculos �uen'a de mort'

à eXplf'rar50 do h"rnem.

pelo homem. dl"e�

gem de rodas essas dou

trinas ouanto aoS rre'..,s fie

que se drvl' lan<::':1.1" m'ir1 0,

ra ext!n'Tl1!r e-�fI T'ef"nd'l

exploração e snas t"�t'iv,,i�

cconH'r<\IPl1rin", 'lUf' �ão. co

rol' hi �e fr\�ou !'Ifi!"1a. a

s\lh"p�"';,, da Ord�'11 e a

r ("'rrn 1'1\"11.

t\ D111t, '=n� M�cõnira é

���:tl':I; t�d:�a��e�����j;!:
que adlhitem. nas crises

sociais. quaisquer
.

restri

ções às liberdades funda

mentais e a substituição
da fôrça do direito pell di
reito da fôrça e da vi?lên
ria. O h:lmem. na concep

ção maconlca. de\'e ,urvar

se d!an�e de Deus e buscar

a perfeição dentro do prin
cipio de que o Poder é wnn

expressão da moral, ('I�

menta da alma humana. li

dima manifestação do su

premo Arquiteto do Unive�'
so, E porlso mesmo por sus

tentar como verdade f'ter

na que? PODER é ma:'lifes

tação da MORAL. e que a

violência nada mais pode
gerar senão a prôprla vjo
lêênrla _ A Maçonaria
condena, de um lado, as

CAUSAS, Isto é o capitalis·
mo Jgoistico e desenfrea

do, ditadura não mf'n:lS i

moral e desalmada que 0-

p'lme os fracos e m !'!eces'

sita dos, e. de outro lado, os

I"feitos. ou seja. os maus

brasileiros. os falsos cris

tãos, os quais fazend., o

pior uso do poder econômi
co e ca cultura, bajulam e

Iludem as classp.s proletá
rias. pl'ometendo-lhes um

paraiso jrreallzavel em que
tud:l depende da wodur,ão
e da forma corno.ela se or

gan!za e se efeitva.

Protf'�?ndo t.odos ,aqu{>le"
que !erhm:l.ln, dentro da

lei rrlstã, os direitos pls')
tead�s, a Maçonaria não
faz senna valorl?:ar o ho

mem nafl\Ü�O r,ue êle tem

de lllflls l'1t"nr ,vel e valioso

a PERSONAJ IDADE. O res

peito pela personalidade.
porém, n'.O se manifesta a

penas r'd luta contra a mor

te na!" trincheiras, mas prin
cipa:mente na luta CO::1t'-a
a morte cultivada pela mi·

seria, que aumenta dia a a Nação. ccnclama tôdo o
dia em todo o Pais. povo brasileiro à revo.uc

Por tudo isto é que a petas urnas, pelo voto cons

Maçonaria. Instituição fun ciente e patriótico, pela CIU
damentalmente demccrát.í- dosa escolha de homens
ca, milenar defensora da ve-dndetramente cristãos e
autonomia da razão, não democratas para integra
pode, de forma alguma, legislaUvas do
quedar-se em atitude con- Pais.
templativa ante a crise A Maçonaria: que é Luz
que angústia o nosso grnn- Esplrltual,jamais se unirá
de e bom povo. Esta mesma a qualquer ideologia extre
Maconana a Que perten- mista ou: tutalítárja, e mar

cevem José Búnifâcio. Cll-' cha, como marchou no pás
xias. Feijó, Frei Caneca, sacro gtortosamente, lado a

"Deodoro, Rui Barbosa Bc- radc com os verdadeiro, de
uvar. San Mar-tín, Juarez, mocrátas e. não mete-Iajís
Moza t, Betboven. oeorge tas de todo o Brasil, nesta
weshtngtcn -e centena, de luta pela escolha consctcn
outrcs vrande nomes na te e racional dos seus te
p.illti-a d.ts artes e de to- gtsadores. -a fim de que, .1
j-. -i- -�:. ree de "lti" d tde través da cersuecãc. do a
humana. esta mesma xra ..o mo-. da edur-aeã:) permn-
!,!,�" II " .. ""F' h' =.. ta-em nente e liberta pos a o nos

parte -rm.b-ires-de br'l.�i!ej,- s') P?\'O viver enfim. sob os

tôda as art uu-omparáveís benen :hs
v cnmaens d') nnh .. ,.j"; t-nto c d::r pl"i

uca-oa vercaoctra justrea.

� !!,���ONAmA

!:jUR'e (lU" I"m sua t"tal.rta

de con ;tilu;da de (:Jas�� tJ

perârla, senta a neces,;JJ:t

de de melhor ensino :!tn

stntlndO as m'Jl-;mas rei\;'n
temp'J m�!horcs condíço<!s
afim de que fo.�se a Lodo;
facuit:l.dO, �m especial ::lO:;

mel1'Js abastados.
V. Excia, C'lmungami,J

com os me�mos objetivo';,
sentindo as msmas re·v .... ·

dlcações não tardou .�'r.l
dotar o 'Município de B<"11S

que de n::lVOs estabel('-;-i

mentos de ensino e, fa�l':1

do ,d.e OUt1106, estabeleci

mentos gratultos, em a(�n

ção con�c:ente e consagrp,
da os sumos lnterêsses da
classe estudiosa de Bn1y
qeu d.ando a todos iqual o

portunt::l.ade. através de
um Governo que ve dia i'\

dia dando sobeja prova 62

pl't!ocupaçã::l, peJos dias Li

turos de no�sa querida ter

j� i Dlant� disto, tributamc";

.,
.. ,

V. Exeia, os mais sig-ni

�����:s vot�����:�i:�:ot�;r,

o de V. EXCla, se orienle

sempre pe'os mesmos P:':!l

clpios que até agora, nor

tearam todos Os trabalhr;s

adm'n'stratlvos, para o

pl'ogresi>o e o desenvú�\-'I

tJPento da terra catarinc'�

,8e.
Atenclollamente
João Baptista Ma1·tins

Presldene da Câmara MI..

nlclpaí .

Importante Organlzelção Oeste Catarinense precisa
de um, com boa redação, conhecimentos de contabilida
de e dactilógrafo. Os candidatos devem possuir, pelo me

n:::rs, imt:-ução secundária.
Salârio inicial mínimo Cr$ 20.000,00 e conforme ha

bi'itaçf>es. paga-se mais. LUGAR DE FUTURO
Cartas para Fraibrurgo - Videira

Caixa Postal - 25 -

Paola, o manequim -que oÇjrc':lou plenamente
a Srcl€.:::ldde de Florianópolis, encantcd:l com nOssa

cidade, dis:;e 00 c'.)lunistú CjLle p€nço seriamEnte em

voltar.

1 _ O Lions Clube qUI

promo\'cU o jantar dan(",ln

t.e na n"ite de quar!a. fl'ir�

nos salõcs do Quer\:n('i�
Palace teve eomo atrac:.r

',BraziÚan Nature', a mp/,l

coleção da mo:la scle",t{

Rhodia Textil Pal'u o no'

rão 1963, tuO modelos ,..{Ia
eria�.ão dos mais lvederJ

dados nomes da 2Jta 1.'(\<;

tura interna.oõollal, foratrl

exibidos por 10 ll1:lneqll')t'

proficionais Gigi Paola.

Roberta Laura, patricl.l,
ln!; Gel:de, Thereza D_1 •

cy e l\1ariela, aprescnt:lTl
do tambêm uma hcl!<;;sil1l:l
cel�ão de jGia", ue nurJc

J\.lar:x, em peclra.� prccio��,o;
,:,yasilei.as. lIa\'ia uma c."

pectathr:l cnorme com

íerência ao desfile.

o mesmo su_·prcen:lc).l a

sociedAde que lá eo.;i:l.\''1 :-n

unida deixando ao; melh�.

res impre<:�llCs. Uma 'hol';t

e trinta minutos de "SJH):V

de manequ;nS em clas-Ic.
beleza e oom gosto a -Ii �

anuo II casamcnt<> ,]:os

cores nos lcc!t:I)� hr;:SII"1
re'l a moda internacional.
Enire os presentes o clllll

ni"ta anotou; O prcsid"r:
te do I.iOllS Cluhe c senh,
ra dr. Milton Fe!!, sr e sr�

dr. N. Correa. Ilr. Clau(110
Di Vincenzi c senhora, {II

Newton D'Avila c fenhol'2,

Sr. e Sra. Ru�en" Pereu'a

Oliveira dr. -,\ntonio l.ril

lo e sennora; clr. Davi()
Souza e senhora; dr. Nel

son LaPorta e "ra.; Srn

Otilia Fialho, srta. Norma

Mussi, sr. c scnhora AU:,!
do Mussi, srta. EUseana
Taverrotb. sr. Pedro G. l'

de J\kllo. srta, M:aza lta

mos, seJ1hor e scullora .,.

b,lon Fóes, sr. Raul Cal
das c senhora; sr c sra,

I{irana Lacerda. dr .'rar-.

ci!-,r� Grillo c Senhõra dr.

Nillon Cherctn c s"nllor:t
�t!l1hor (' �'''nh(]ra (�r. P:J.U.

I" Melro, (:r. Fúlvio r.ui,.;

VI'ira c senhora dr. Osni
Damianill c fenhora; sd

nhor e fra. J.aycr Gqmes,

.dr. Scrl:'Í',"t '\I, Re�endc e

senhora, slmhor e senhora

Antonio P. Oliveira, tir.

Victor Pe1u$O c sra. senhor

e �ra E"'){'ridião AnHm

(Ir. Go'-�e Wild e scnhou

!'irIa J.uc.1a n, ."'vila, �r.

I,uh: Fernando Di Vincenzl

srta Carmem Ro-a Cald:;\s

Mareilio !\'clleiros, sy:·t,
Marize Ho�tern"', fenhof ('

�a, 1,lr. Aldfl {,'11 <:rta Co

ra ItcgiJla ::-'l('dcint", "rI?.

Ju.;>rv Fac'" senhor A]deri

Fõnardi, !"enhor e senhora
l\i:'!rlo ('Ct'r�, senhor c se
nj;ora Galdino J. Lenzi

dr. Mau"ieio doo: Reis l'e
nb"r:ía Maria Tereza l\Ia.

cha'lo, r<enhor !\lário COII
ta c �enho!"a; sellhor c 1;C

Ilhora rIr. I-lidelbranrlo Sou

1a, fcnhor Benedito Cti

I'ha, H c !"f:l.. dr. Heitor

Fcrrari
-

sCllh"t c senhor'"

dr. Antonio Santaella, dr.

Marcon C .!:enhora. senhor

e' !,enhora dr. AYrton R�

malhl', <;ennQl e senhora
dr. Marino' Câm1:r:l. "r�a

Yara H. Ka<:ting. f_toRlsta
Ce.l�o PfIlnp!ona �ep.hor e

senhora dr. Colombo '::;:J,!

les.....elihnr e �"nh'lra ,'!r.

Stavros Kt;b;a�. dr. {Ir'

lando G(llc1r'l"r ,c "er4J;.:ra
dr. Lauro Lillharc" e Sfil
srla Zuleicka I'IIlI"o;i :.ir.
Carlos Alberlo Lenzi, srla

l\1lriam l\lussi Luz. Senhor
J."o Lui, .""", "oh" WALI-PU8L1CIDIIPf
�r�:,n:��:. ��iiaC���r�� r"- TEl. i4 .. 13
nhas senhor DelCim Peix!) �a fernando Muh3ikJ. 6
to Filhj� srta. �Ji:'da ra.. -------"'_'.

-0(010--

BrusqU[i) �gra1éce- a.)
G�"L t�� � I R5

-

.q�
A p::;p(lla(':�n hru"qU�ll',", Il::l setor de cl'lúno, ,!,l'-r

p-;r meio da Clmara L�":s ,pr m..t)" o OU 'i�'!uJ("lárro
iativa Mun·cipal. !la P_": A p_ pUIUf:fw hnlsqu(:n�e,
soa ;'\(1 seu Pre':den·.(;' ;;'

João B3ptJ�ta Martir.'.
vc·m agradeeer ao Gover" 1
dor Cel�o Ramos os s�r,-j
ços pre�tados à�ue e m'l"'l

cip\? pe�o Gove�no do �,' �

tado.
Faz o ofíc:o de a�n\.le

e'm�nto, especial m��l';'o
ao �eto)" do ensino an ((lI .. 1
o Governador tem d!spen
sado carinhosa atellç�c
�fndo que em Brusque �o

fi" em dezenas de ou"ru5
mUIl!ripios catarlnnses, ::)

vas el'colas foram criad'\s

:dsC�i:n:;:Sq�:.n:s s����:�l
oportun!dade de aprende-.
Ttanscrevemo� abaixo. o

oficio rec2bido pelo sr. O)
vernador, com a gratidqO
elo povo brusquellse por
tu.do Quanto tem feito fu'
Bl'UH1Ue Que tanto f!lZ �3
)'a o engrandec'mento de
Santa Cararina.
Exmo sr. G:lvernado!":
A Presidênc:a desta Co

lenda Casa Legi!lativa :VIl

n!C:pal manisfestando r

2"m!ração e o reconheci
mento da popu'ação brus
quense transm'Le a V. Ex
cia ,o mais expresslvo a_

gradecimento deste PJdct
Legislativo. e de tôda a

municipalidade em atell
ção aos releva'ntes ser ... l.
ços que V. Excla. ja t�m
prestado ao Bêrç� da Fia·
ção Catarinense. mui nota.
damente no que sI" ref"rc

srr-ta's -ar-b-urndo. ','om

=e d',,(' a,' C1�1.�!'l e -is

Representante Auto-peças
Firma importadora - atacadista - especializada em peças para Volkswa-

- são PalIJo,

gen e C::ll"rOS europeus, procura representante local. Favor escreve!' incUcando

dr. Rafael CI'lIz l.ima, Sr:.t IIj", seuh"r I"ui'l II. 'l'UlI .

outra� rE'preser,tadas à: COVENTRY LTDA. _ Av. Brigadeiro Luiz Antonio, 3.364

qurede, scnncea Ibrabim

Simão ,Na.ir); senhor e .'ir:,!

dr. Alc[dr:<: Abreu, dr. Ne�.

sun Luiz T. Npunes sua.

!':!::.�r:� Paím LU1" seunor
Udo Von \-\"amg-Icnn, dr.

lIc.rminio nnux Boá.h;\l'j
senhor e senhora Ja{"Juco;

xurten, senhur lIel10 noes

chr, sanhor e senh-lra dr,

nárto C�t\:llt.{) ..,'::I,f)r e

senhora Ner:!<' Rittc"l('OUl'l.
dr. Ortis Machado. 5CII!)'.r
e ��nl.()fa nar"y l'itritk

I.VI'(·,", -enncr e llenhllla

Man(lh, G:l �r!a.. Leu .ru

s,: ��'1hf)�a wnrta. H·l)-.I�·r

ne sf'l\hor dr Jose. f:: de

St;/1::l. er'Lav. Virgília .; UI
snura f;il senhor (HI/IU •

anl'''f, "rIa 1I"''''_a (;(I1<11'�

l;r! ... .,� " �r>dl·.'·:l ,h' ('::.

ln', R. C.JnJ(>�. <;l"nllor'l .11".

1" ri,.. F"rr,.jra {lIla. sfla.
',n ,., "lha \mim, M"llh"ra

F''''';ll"';J r· '-,7" ...rI,!. "�'o
_

rinha F"rrf'ir:t sl'tlh'lr ('q

SaJl{:',I"la. 'c'llIor ,jnrwtlJ,.
ta Y,lIi l\T"'�;l1n ;II'fIOl\la·

nhado tle <:ua noi'.'a.

2 - Festl"iou ontEm J,i.
de nnV3 Luclnha, nh'l {'O

(,'l�a: 'se-nhor e s"nhorn oro

N�v:lon D'!'Ivq(\ (!VOI1"1

1';::'\ �11.:t lUXll"'�:l ,resldc(\c!�
Luc nha nm dos broto,;
m9.i� e!egante'� e' bon:tos
d.,- n,;�sa �oc:�dadp: rc:;f'"

p ... ·()l"Oll ronvidados
um'l linda fe�i,ét. ;." .... (1, ...

:���i:�t! ���jn :��
millare;; fellcitações.

"3 _ Livio Rangan e M:l'

rio Gatt!. os responsllw'"
pela apresentação do 0:-:;
file de m:::rdas "Brazii:a'1

Nature', deixaram os Dg":1,

dec'mentos ao Llo!'ls Clule
Querênc'a Palace e m"'t)

e�p�c\almente a sociedade
de F.<>I·hnúpolis' pt>la ::l,0

lbida que tlveJ"a� em IlO;
sa cidade.

ros festejou idade nov� 11:'1

�ltima ,1ulnta feira.

5 - Broto� (lU:'>, (-1'l'''11

e�tréia no soeiety já es\:e.o
sendo apontadas C"n1::J ele

gantes, !

6 - Volta a residir em

ca;;al dr. Etmidio da Cos�a
Souza fLc't O sr. Costa Bnu
za segundo I"stnm"o; Inj"Ol,'

dos assumiu a Direção .-Ie
DENR

7 - Ajovem senhora de
beleza "ua'lP. Anita 'Rol-
mos Gri'IO, rm' )"('ccn'c I'{'U

nião �',cifl! m:1r('OU :;U:J. ('I'

gãncia com modelo em nc

pe preto

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



S.em
Prussegus os trabalhos

da Semana de Educação
Rural de Santa -cetanna
a qual, conforme temos nd
tíciado, se compõe· de um

Símpéslo sôbre Trelnamen
to Coopedatjvo de Filhos
de Agricultores, um Sim
pósio sobre Treinamento
de Professôres Rurais e um

Oleio de Palestra sôbre ma
terial de ensino.
Do Importante Certame

estão participando as se

gulntes entidades:

Para o Simpósio de Trei
namento de Filhos de A

gricultores, que se está de
senvolvendo em dependên
cias da Associação Rural,
Chegaram a Esta Capital
representantes do Serviço
Social Rural com seu Con
selho Nacional e Conselho
Regionais dos Estados de
São Paulo, Paraná, Santa
Catarina e Rio Grande do
Sul; a Superintendência do
Ensino Agrícola e Veteriná
rio, do Ministério da Agrl-

artavés de suas sucursais

ABCAR, através de suas su

cursais ACARESC, de San
ta Catarina, ACARPA, do

Paraná, ACARES, do Rio
Grande do Sul; a Direto
ria do Ensino Agrlcola da
Secretaria da Agricultura
do Estado de S. Paulo; o

EXEMPLO A IMITAR

Departamento de Ensino

Superior, Técni� e Profis

sional da secretaria da A-

Multo se tem feito úlu- pedidos concretos que lhe
ennmente em delegação de dirigiu O Primeiro ministro
poderes, ,matéria que sur Pediu o "Premier" a dell'
gtu . entre nós nesta a.tu
ra' da. vida repcbncer-a.
CQJl1 a promulgação da E
monda n. 4 à Cons�tuic:iJ
batizada' com o nome

.

be
Ato Adicional. Antes na"

era pos'sível cogitar do a:'l

sunto, por ser o mesmo vc

dndo pela Carta Maq:I�Il .. 10,

gora não, O Artigo 22 (,'I
Alo 'Adicional deeinru.
'A ICHi.�láçfto de.cgada 1'0
.derá se1'" admltid:l por lf;'
votadn l�a t-u-ma dL'S.�e ar

ligo". E lllnif; ndianLe eX"'i
.!a fjtle fi vt,\(l{,:flO .�())'á r"i

t,l1 'nft,� dlla� ('a,�a5 do Cnn

gJ'r<"�<;o prla malOl'in al).�Ill\1
I.a rir Sr1!!'!, mrmill'O.�. F'll e

xatallle-nl,f' Is.�o O que (''i'.r

vc fa::O:f'ndíl- a C:í.ll1nra, nrs

tos rllas de esforço f'Olll':un

tmdo. em at.c-ndlmenlo <l0.1

gacão de poderes para 1.:

ma série de projetos vrrse
e dois ao todo ence�rái'.do
providencias, tod�y,ja .prir"
rnuíto mais e de ionao a,

cance, Não conseguiu n, �(,
tal'dade do que desejava,
mas apenas o ·"qt;n.ntm'l
sutis". De qua quer m:}.rlri
ra, ficou (''Itnbf'lccielO'.'. o

prlnetptn cuja adoção não
há dúvida CjU!,!, bem do�:t·
da, era nccr..ssúrta. t.rllel::!
e-m vista a morosldarie c-nn

que em muitos Cfl�OS, .mo

feitas as leis de jllf.crf's:'I'�
Pllbllco', pelo tegislati-vo
VcJfl.<:e, paI' cxrmplo, o 1'.1.'

SO rIos v[l_l'io.'I Cnd!�o.<; ,(D

C?Ill('I'cia, trm mais (I� !.�m

�-ceula) que pl'eci<;am Nr·

gentcmcntc sei atuaHza4"s
e não ha meios de se leva:-

Na Grande Vendâ
do Lar

Im refriieradormod&lc

lU ,"p.'-'.'O

�

PRINCIPE
RETANGULAR

212Iitros[7.5ph)

I.8Va�ORa ,

aUT0maTlCa I's s-1Il.�.__ ,

lava e enX8:Q1Ja com 8giiador j
seca por centrilugaçdo

" ..I"o,noco,o.. alooido6,., ...p,'

d.mon.".; o do p"'fono runolon • ..,�"'O

�. au" In�do" .. 10,",,10•.

o congresso a pelo menos
ímoíar essa obra. A cvse

respeito, a enumeração 5�

ria longa,

Vamos toceneer porem

o que mais de perto n'lO;;

toca. Temos ai runctono-i

do, não raro com mu.ta

demagogia, uma A�'sem
bléla composta de tno ta

deputados, a mc.ortc dos

quuís só cuida de nont.co
gem O Governador do ElI

ta<lo' lhe tem enviado meu

sagens em g ranrle númrrc

sugerindO dos projetos ce

Iutcrêsse Imed,iato da ct-
dade, Nf<o con�c.p;ne qU;I"(

engnv('la�lns, (!(I!\1 f'vld"!ll,c

Pl'cJuim pnm n popu,np'\o
O ,�erviço de ilnibu.� (lJ('t

cns, para só cItar ês�e, 'l�
há muito deveria cfltar br

neflclando ao povo. :N.1.0

eslâ porque a AssembleIa

prendeu o projeto de orga

nlzaçâo da empresâ a �e'

criada. AS Jlnhas 25tao

Prontas, os ónibus- es!.ao
se enferrujando nos deno

sitos. Mas Os leglsladJ"e�
estadual não soltam o )l'J

'jeto!

Por essas e outra é que :)

Deputado Hugo Ramos- Fl

lho depOis de quinze :1 :-:'I)�

de 'mandato, confessa, }:'')J
amadurecimento, que e \]'.'1

crime- fazeI' política �(l: 1

os Problema� de interesH!
da popu.ação e se Jan ':1

na arena com um projp o

de delegaçâo de pOderes
ao Executivo para leli,is':J"
sõbre a constItuição de ,,0-
ciedade por ações destina
das a resolver as premen
tes questões da figua, ú)s
telefones da limpeza pU�'1
ca, dos transportes COI�·.:·

vos, a habitação popubr
do abastecimento detenlo

o Estado o contrõlc do ('9

pital dessas sociedade�.
O referido deputado, rle

pois de amp-o estudo s()"_'�"
a delegação de p('der,��
convenceu·se de que êsse e

o único ml(l de resolver )5

problemas que mais de p, I

to afligem aos cariocas
Muito embora não pen8':1
ça ao partido do Govrna
dor, vê, acima de tudo
interêsse do povo.
ProuvC!ra a Deus que fi

l;(!U exemplo frutifique 11

cons�:-ncla dos cole�.ls.
para que votem pro�eto.
de uma vez par tõdas.

ALL RIGH1'

da encunura do Estado do

Paraná; a gub-georctarfa
do Ensino Técnico do E.�

tado do Rio Grande elo Sul;
o Escritório. 'récmco de A

gricurturn Br IsiI-Estados
unteos lETAl; a Funda

ção de As�j tencja ao Trn

bathador Rural do Estado

do Paranà: a conussão Per

manente de Mão-oe-Obra

� COPEMO): a Companhia
Nacional de aôccacêo Ru

ral, do Ministério da Edu

cação e Cultura.

No Simpósio de Treina

mento dos Pl'OfeSSÔ1'es Ru

rais, instalado em depen
denotas do Instituto de E·

ducacão, tamul' parte dele-
gações das seguintes enti

dades:

1) Secretaria da Educa

ção do Estado de Santa Ca

tarina:
2) Secretaria da zaoce

cão do Estado de São Pau

lo:
3) secreta-ta de Educa

ção do Estado do Paraná:
4) Secrotarta de Educaeão
do Estado do Rio Grande

do Sul:
51 Instituto Superu- de

Educação Rural de> asto -to

de Minas oer-ns: IISERl

61 Cam7"l<lnh:l National
de Erradicação d:l Analfa

betismo;
7) C3'TIfJln"� Nacional

de Eduertç3.o RIIl'al
No Ciclo ri!.' Pl.]r tns sã

brc Matérial D!d!Í.�i('l1. o.�

trabalhos são dectinadQs

aos interesses do nesino

primaria do Esndo de San
ta Catarina, sendo o pro

grama realjzado p":a Assis

téncia Bra<i1e�ro-.'\ll1f'l'f.ca
no ao Ensino :!!'iementar

fPARAEE), de Belo Hori

zonte, com a cohboraç}.o
da D:visão de Me-ios de Co

munlcacão da :-"·{:·são ::io'

te Americana de Coopera-
c5.o Econômka e Técnica
iPonto IV) e pela C.lmpa
nhia Nacional de Educação
RuraL

Estão frequentar.do este
Programa cerca de duzen
tas profes�oras d:' no.�so

Estado.
A Sema:1a de Edut:ac[tn

RUI')1 é ptrociliada pelo
Minj�tf.lIi;) dJ. F..ull{:!lr.:.' ,c
Cultura e Governo co E�

t:3.do de Santa Ca.aLinu.
Con<titui a 5UJ. CDmi�'i<:são
de Honra, o Governador d}
E�tado de Santa Catarina
Sr. Celso R:l:ro,;;. o Vke

Govern9.dOr Dr. D::mtel de

Andrade. o Sec-etária da

Eduraçãc, Dr. R.!.be�s l';'a

zarello Neve�. o Se�rcr:i.:·i 1

da Agricultura, D!'. Luiz

Gabriel. o Diretcr Executi

vo da ACARESC. Dr. Glau
co Olin�er o Presidente d

Conselho Region.ll d:> Ser

viço Rural. Dr. Clodo:'icl)
Moreira,

Dirjge os trabalhos da Se
mana de Educado Ruml o

Dr. Benjamim Go�nens Pe

reira, Co:n'denador 'da Cam

panha Nacional de Ednca

ção RuraL A Coordenação
dos trabalhos está a C3.rgo
do Professor Fra:lcisco Ga

go Lourenço FPho. CoordC!
nam particularmente a'

atividades: para o Sim

pósio de Tdeinamento de
Filhos de Ag:r:l'ultorec. o

ENG. AGR. Glauco Olinger
pra. o Simpósio de Treina-

Edital de (oncorrênd�
A Delegacia Regional do Serviço de Alimentacão da

Pre-vidêncla Social, comunica aos interessados qU� fará
reallzflr concorrência pública para venda dos seguintes
materiais de embaJ'lgem, que poderão ser verificados
no Armazém Distribuidor do SAPS:

1 - 6.000 (seis mil) caixas de madeira vazias;
2 - 8.000 (alto mil) sacos de algodão vazios, com

20% (vinte por ee'oto) em mau estado de conservacão;
3 - 8.000 (Oito mil) sacos de aniagem vazios,' em

mau estado de conservação.
Outrossim, comunica que as pl'opo';tas de preços deve

rão ser enviadas para a Delegacia Regional do SAPS, rua
Francisco Tolentlno, na 10, até as 12 horas do.dia 20 do
corrente, quando serão abertas na presença doS' interes-
sados.

.

Quaisquer outros esclarecimentos serão prestados no

endereço acima citado, reservando-se ao SAPS a detel
minação sõbre modalidade de pagamento e retirada dos
materiais,

Florianópolis, 5 de setembro de 1962
Jflrqe Manoel da Silveira, Enc. do AD.
Visto :Relnaldo Celso Feldmann, Delegado Regionfll

!:!·15-1R

mr ntu de Proressõres Ru
rnts a Prof. Anette Vitalle,
Para o Ciclo de Palestra !1

P'or. Mana Glória de 011-
verra.

Os traunnros 'em gera]
c-tão apresentando extra

q-diná1'ja animação com

c!l'batl's que revelam a fun
do !'IS pC!cullaridades dos
�randes problemas Que a

tmgum as populações ru

r:lls orasüetras. Já reaü
saram conrerências o Dr.
José vicente d� Freitas Mar

condes, protessór da zscc-
la de SOCiologia e Politica
de São Paulo e o Dr. war
c!;k\ Moura, Conselheiro
pnra Assuntos de Coopeda
tivlsmc da Organização In

temactcnej do Trabalho
lOITl e Diret.or do Banco
Naclcnal de Crédito e CO-
opcratívlsmc; o primeiro
raiou .sôbre "A stratífíca

do Social Rural Braslleí
rn", e o segundo sôbre a

neecs Idade urgente de In- No dia 7 de setembro de

erem- ntar no Brasil entre 1962, o povo de Palhoça foi
O� estudantes e Os tra.balha testemuha ocular de uma

d-nes !}S pt'inciplos coopera grande demonstração de

t.ívts-ns. Civismo, proporcionada pe-

Apresentaram temas pa- 103 corpos docente e discen
I'U neunte-, o Eng. Agr. te do Grupo Escolar, PIor.

wa.e.r Wolf sauer. do

ATA'I
Wenceslau Bueno.

tendo sido, nesta sessão, Espetáculo magnífico e

debatidos assuntos sóore o até certo ponto surpreen-
lleiname-nto de filhos

dei'
dente, êsse que nos foi pre-

,l'_"rkultroes através das senteado mercê, ao esfôrço
Fazend:t�-Escol9.s, bem co- denodado, inteligente e de-

���in�'���:);,

����l�d.���r:t:.. :.i�l�r.��S::r�. ded�r�II;::��!:
O Eng. Agr. F! ancisco Ga- daquêle educandário.

go Lourenço Filho. da Nó" que acompanhamos,
CNER, apresentou o tema dia a dia, o preparo dessa
5ôbre treinamento de filho Jornada civica de rara be·

de agricultores através dos Jeza, ;;abemos perfeltamen
Centros Cooperativos df te do trabalho insano que
Trelnament:> Agrlcola .. No tive.am par.a oferecerem

Simpósio de Treinamento ao pubJco desta cidade es-

de P."'ofessôras Runais fpi .::iU execução per[eil.a, no

ap!,PEentado o tema "0 treinamento do desfile pl'O-
P.ofes"orado Leigo, tendo pnamente dito, na confcc-
em vista a realidade brasl- ção dos acessórios impre.::i-
leirn 11(1 campo do. ensino cüulivels â reaJizaçãG, na

primário rurar', pela Profa
.• 1!L1)1l'-,1�em c.ornamenLação

Dlamantin'\ Costa Concei- das fcJJ):cs alegQnils apn:-
efto: e o tema "A habilita- sentadas e,. sobretudo, na

ção do professor l'u.n�.l a- transmissão. de mestre;; a

Lrnvés de 'cursos lntensivos, aluno;; dessa' centelha de

que possibilite, em ,f1!turo entu�,raSDlo e euforia civi

pr,�xim::>, cvjtar a ne.cessi- .ca, cap�citando os jovens
(�'trle d:l.- regência de classe' a ser descumbil'em ma-

ror professor leigo", pela gistl'almente das mi.,_soe.s

Profa. Aliette Vltalle. , ���a!�::S:I��:n� ���r����s�_
se Lrabalho de preparação
do desfile, basta mencionar

que ocorreram casos de
profess:lrcs que adoeceram
ante o e:õtõrço empregado
naquêle mistér.

Gostadiamos, aqui, de

mencionar, nome a nome,
as pessoas do Quadro de pro
fes&ores do Grupo Escalai
Pro!. Wenscelau Bruno que
trabalhulam na idealiza
ção, preparação e execução
do resme.

Mas se tal fize�semos es

tariamos sujeitos a possi
bilidade de omissão invo-
lunt.ária,

.

Por isso escolhemos na

pessoa da Diretora, Sra.

Najla Carone Guedert, a

quela que, ao receber para
si própria as nossas efusi
vas felicitações represen
tará junto às demais que
constituir:rm tão magnifi
ca equi_pe; felicitações que
são extensivas aos alunos
dos cursos primários e nor

mal regional e ao quadro
de funcionários do educan
dário.
Nesta oportunidade con-

Para Depul,ado
Federal

PSD
OSNI REGIS

CAPACIDADE A SERVICO
DE SANTA CATARINA-

lnse!icidm em pó ou em liquido. Diversos

npos e tormutos poro o exrermm.o de qual.
quer espécie de preço do lavouro

Elvicldos reter e Seletivo eliminam cs er-

peço torormccôes aos rcbnconte s:

vos doninhas evitando osslm o improdulivo
trabalho de ccctncr. Faço uma v'suc ou

BUSCHlE & lEPPER.·S/A.
")OINVlllf RUA 00 P�INCIP'. ln
8tU�ENAU: 21,111 8�USOU�. 115
CURITIBA: OES,MBARGAOOR WE�rPHlltfN, �.2"

Centro EXE Drsic ni� 1J16 de Palhoça
reacendida em P!'tlhut:J.
continue a arder mais e

Vende-se
'.fende·se uma propriedade, com três casas, uma de

material e duas de madeira, Tôdas com âgua luz e esgõ
to: sito à rua Leoberto Leal na 24.

Tratar com o senhor otávio Augusto do Espírito
Santo na Flambreria Otávio no Mercado Piibllco nO 38

gratularnó-nns com o nobre

povo de Palhoça, que soube

reconhecer e aplaudir a

quela demcinstração de tra

balho construtivo.
E, cheios de orgUlho C- es

perança raaernoa votos de

que a chama .d?' C�,:ISrilo'

rusmo de Palhoça
'tenente: MHton

"éhén: 'Presidente.

parte interna.

15--8-62

IVONElf
Antiga Cnbeierelra do salflO Margare-te voltou a tra

bnlhar nu sua profissão em sua !'e�idênl'Í�l â rua Santa
Luzin n. 265 no Estt'elto. quem eIt'scc ,1 Me'I'c('(!t'S Df'l!:I..

Permanente - Cortes - Penleados Alizanwnto� _.

Quente� - e - Frio!):
Preços nlór!kos ao seu Alc,mce

Agrad@ce a Preferência

PROGRAMA DO MES DE SETEMBRO

metsl
V:v'a o Brasil!

Pélo Centro de Excurssto

Par�

. t;"'crc\'cu: Tcllc$
Como foi dito, no mat�l·

tino de "O Estado" de 11 ,

R _ 1062 com o título. (Ir'

U.U.S.C .. 'continuaremos a

nossa obra, hoje já C"TIl

o cliChê acima - SIMBO! ,,"1
DOS ADE'PTOS DA LEI DE

UMBANDA o qüaL .io •••

se,.a sempre. o IlO.�SO es-t,\l1
clnrte marco de mais U"I

passo no p,.ogresso esplri
tua1 de nossa Umbanu"'-,
porque assim disse "BAG

VAD ÓUITA'" - 'Todas
as vêzes que a verdadp'-.l

religião deciina e a imo

piedade prevalece, EU me

manifesto e encarno em ce.

da Idade para estabe\er!!r
a lei espiritual e destr'l;r
o mal" ..

- KOSI OBA' KAN OLO

RUN. _ (Tradução da li!';·
gua Nag-õ: "Sã há um lei

que é Deus"'),

A religião declina e a 1m

piedade p".evaieee em nu:;
sa época. O materialismo,
o comunismo e o neg:1.t1·,
vlsmo respectivamet).t�,
nas ciências, tra politica e

na filosofia. unidos, fOr_
mam uma vasta frente '1e

luta contra o espiritualis·
mo, contra a paz sOcla\,
contra a afll'mação dos 'Va

lores eternos da humXbi.:I:l_
de.

Nega'se tudo. Nega-se !l.

Imortalidade da alma, np

ga-sfi! a própria existência
de Deus, nega se o PrlnCI·
pio de autorIdade. nega
se a ie! moral e a lei civil.
Tôdas as religiões estio

ameaçadas porque o com·

bate é di,.lgldo contra o seu

fundamento, quer diZo:lr,
contra o alicerce comum

que as caracteriza - dou
trina sagrada do Ser Supre
mo. Quando, por motivos
de sua I·eliglão. um sacer.
dote católico sofre per!'e

gulção e martirio toaos
os sacerdotc!s e todos- os

crentes dC! tõdas as religiõ'l!'!
sào ameaçadas na sua J!.
berdade espiritual.

O perigo a <[ue estâ suj �l
to o catolicismo atinge i.

gualmente o C:'Ipiritis-ffi,) o

protestantIsmo, o brah�'.l.
nlsmo, o buddhismo, a 'CI
de umbanda etc, A Impie
dade prevalece contra to.
dRS a� religiões indistin',a

Dia 16 - Domingo - Encontro dos Brotinhos - Ini mf'nLe.
",

cio às 21 horas - Orquestra do Costelon ResIstir ao mal é a ;1-,1,
D'io.:.25 - Terço_feiro - Cinemo tu de- Que se impõe os cr�1l
Diu 29 - Sábado - La Bello Itália - PrOmovido tes, Afirmar f) cspiriLua!T3.
.pelo DepartamentG E5portivo do Clu� Doze.

é rcpelir o materialls·

mo. Eis o objetivo de nO.�

so modesto trabalho, que

no� foi !'ugerido pela CON

F'EDERAÇAO ESPIRITA

UMBANDISTA. Tivemos ::I.e
remontar às verdadeiras e

esquecidas fDntcs' do tlí"l"

b;l.l1dism� as doutrinflo\

s(lI';Tad[l,s flfricnnas. que 1) �

ItlJa vez. fazem parte do �l

elo universai das regloes
revelada!' de acôrdo com

os enslna'nmentos dos 6ran

des Iniciados, de Ram'l,
Cl'ishna. Hermes, Molse�
Orfeu Pitag:>ras, Platao a

Jesus Cristo.
Praza a Deus que o nO'Ho

esfõrço, contribua para 1t'S

fazer erros e equivocas ,'O",

rentes sõbre a religião .te

Umbanda.

O CENTRO ESPIR!TA
"'SÃO JORGE" agora com

sua nova adinlnl�traç"o.
c�nvid'a à tôdos os Centr')�

"co irmãos", médiuns e a,,·

Sistente�, para asslstlrelY\
os festejos no próximo d\:1.

29 '(Sábado) àonde �.�,�\
celebrada a tradicional �

ta dos Gêmeos 'COSME g

DAMIAO

O Departamento Pe::>�oA.J
do Centro Espírita "S.lO

Jorge". acaba de organhr.,lr
um Cõro Vocal. compn.;to
de crianças: Maria Apn:lf'
eida da Rosa, Le!dem!l!'

Fraga Machaào Jorge M'lr

celino Pereira, Pedro Sér�!o

Nunes, Cosme Atanásio {t\l

Siíva e, Nilson Moreira, que

abrilhantarão. os fe�tejos
já programados de "S1\o

Cosme e São Damião" SOb

a direção do "OGAN"

ADMAR JOAO PEREIRA.

Continua no próxldo do

mingó

José {los Lyrios de Lyra.
TelJes

Delegado Da Confederaçáo
Espírita Umbandista

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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DR. CLO'VIS DIAS DE !I�
CLlNICA ME'OICA

êstorncqo intestinos, figodo e vias biliares.
Consultório: Rua Felipe Schmidt n.c 38
Residência:

•

Ruo S. Jorge, 32 - Fone 2721
Diàriamente dos 15 às 18 horas
Atende das 8 às 10.30 horas no Hospital de Caridade

DR. MARIO GENTIL COSTA
M�DICO

OUVIDO - NARIZ - GARGANTA
CLlNICA E CIRURGIA

ESPECIALIZAÇÃO NA CLlNICA PROF
JOSÉ KÓS DO RIO DE JANEIRO

•

OPERA NOS DOIS HOSPITAIS DE FlORIANOPOLlS
HORARIO DE CONSULTAS: - Dos 14 às 18 horas

Pela manhã, hora marcada, inclusive aos sábados
Telefone: 2989

CONSULTORIO - Ruo Ten. Silveira 15 - Canj. 203
EDIFICIO PARTHENON

Sl( ViÇOS TECNICOS AD.. INISTRAThOS
ORGANIZAÇÃO E REORGANIZAÇÃO,

DE SERViÇOS
RUA CONSELHEIRO MAFRA - 160

FLORIANO'POLIS -- SANTA CATARINA

TERRENO
Vende_se um ótimo terreno, 15 metros de fren

te por 25 de fundos na Prôtc do Saudade em coquei
ros. Tratar Com o sr Goulart pelo fone 2094 Ou na

ruo Tobias Barreto 259 no Estreito.
,

1619/62

ADl10GAOOS
ADVOGADOS:

DR. HELIO PEIXOTO.
.DR. MOACYR PEREIRA
PREVIDENClA SOCIAL: - Recursos à Juntas .de Jul
.gomento e Revisão. Aposentadorias. Benefícios etc
QUESTOES TRABALHISTAS
CI'VEL e CRIMINAL
Rua Felipe Schmidt no. 37 - 20. Andar - Sala 4

(UNICA SANTA CATARINA
Clínica Geral

Doenças Nervosas e Mentais
Angustia - Complexos - Ataques - Manias

Problemático Afetivo e sexual.
Trotomentc pelo Eletrochoque com anestesia

Insulinoterapia - Cardiozoloropia - Sonotercotc
Psicoterapia.

'

Dlreçõo dos. Pstquíétros '-
DR PERCY JOÃO DE BORBA
·DR'. JOSÉ TAVARES IRACEMA
DR: IVAN BASTOS DE ANDRADE

HORARlO - D às 12 hs. Dr. Percy
15 AS 18 hs. Drs. lvan e Iracema

Endereço: Avenida Mauro Ramos 288
(Praça Etelvina Luz) - Fone 3"1 - 53

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

QUARTOS
COm Ou sem Pensão. Caso de Família.
Ruo E.steves Junior, 34

ATENÇÃO
Mudanças lo:::ais ou para outros cidades:

Serviço;: de mudanças. .

Não ê necessário o engradamento dos móveis.
Inf "wlções à ruo Frandsco Tolentino, no. 34

1ft'E! _ �805

PRECISA-SE SALA - Para Escritório
Para Escritório.
Tratar com o dr. José Maria, pelo fone 2604, â tarde,

ou com o dr. FULVio, pejo tone 1'. w - 30·22 - 35-95

RESTAURANTE ESTRELA

Praça 15 de Novembro, 24

norianópolis
Dl. SAMUt� FOl'fSECA

CIRURGIÃO.DENTISTA
Prepartl de cavidades pela alto .,elocidode.

BORDEN AIROTOR S S WHITE
Radiologia Dentório

CIRURGIA E PRO'TESE aUCO.FACIAL
Consu!tório� Ruo Jerônimo Coelho 16 -

lo andar - Fone 2225
Exclusivamente com horas marcada.

- Uma (1) casa na vila Operária do Soca dos
Limões - Preço Cr$ 600.000,00
- Uma (1) caso na Agronômica com Tres (3)
lotes Preço Cr$ 1500000,00

TERRENOS
- Barreiros. lotes de no. 29. 30,31,32 de

15 x 26 mts par Cr$ 150.000,00
_ Coqueiros - terrenos perto da praia e do

clube financiados - Cr$ 200.00000
_ Capoeiros - no rua wcldemer Ourtquss e

Olegorio Silva Ramos
Comor'J_sv uma cosa no centro do CIDADE

DR. LAURO DAURA
MÉDICO

Clínica Geral
Especiallsta em motésue de Senhoras e vias uriná

rias. Cura radical das Infecções agudas e crônicas, do
aparêlho genlto urtnárjo em ambos os sexos. Doenças
do aparelho Digestivo e do sistema nervoso

Hci árío: das 10 às 11,30 horas e das 14,30 as 17,00
horas _ ocnsurtcno: Rua Saldanha Marinho, 2 1.0 an

dar (esq. da Rua João Pinto). Fone 3246. Residência:
Rua Lacerda Coutinho n.v 13 (Chácara do Espanha) �

Fone: 3248.
----- --------'

RA'DIO PAIRUl,'A: SOCORRO
POLICIAL OE URGEN(I� JEL J911

('mo Preparatório Conlinente
CURSOS ESPECIAIS
rARA t'KOrt;,SORES

t"lE 'OATILOGRAFIA
AULAS PARA CONCURSOS

ARTIGO 91 (GINA!>IO EM UM ANO)
PRE.GINASIAL ADMISSÃO DURANTE O ••"

DATILOGRAFIA
- Baseado nos mais mode:nos processos pedCl.

gógicos.
_ L:l)u'pcldo com maqUInai novo�

- Dirigido pelo:
_ PROF, VICTOR FERREIRA DA SILVA
HORÁRIOS: DIURNOS E NOTURNOS

F(J�a suo inscrição o Rua Dr. Fulvio Aducci on. '

tiga 24 de Maio, 148 _ 1° andor.
ESTREITO FLORIANnPOLlS

Prepare-se para o futuro
Aquirindo lotes de terras, pequenas chéccros e ôrecs
paro indústrias em

�. BARREIROS
��il:����9. YPI RANGA, onde está situado � Gru!=,o

Os rnteresscdcs poderão dirigir .se drretcrne-rt
00 ESCRITÓRIO DE VENDAS DE IMOVEIS de

Oito Julio Malinit
'cuc Feuoe Schmidt, 14 - - Sobrado _ Fone _

2347 - Fforícnóool!s.

VEINOE-SE
Dois lotes de terreno, em Coqueiros, frente pa.

ra o mar.C/cem mil. Uma area de 20 mil metros.
A '5 minutes da cidade. Tratar a Av. Rio Bron

co. 55
16 - 9 - 62

'REX-MARCAS E PATENTES
Agenle Olicial da Propriedade Industrial
Regi,;tro de marcas, patentes de invenção, nomes co.

mcrciais, títulos de e�tabelecimento, insignias, frases de
propaganda e marca{' de exportação.

Rua Tenente Silveira, 29 -. 10 andar -

sala 8 - (altos da Casa Nair - Floria·
nópolis.

OLHOS - OUVIDOS - NARIZ

_e GARGANTA;"
Ope.rqçoes ,dos'�MjGDALAS por pro�esso,QODERNO '

EQUIPO de OTORRINO (único no Capilar).
po,o' �xome de OUVIDOS, "NA�ll' e,
'. ." GARGANTA

.,

��f�"oto'r 8AlJiS�H'8 LOMB pa;,o'7 ce·c'e.ifa
.

.
.

_
dO óC�L(lS

.

...

'

t(olQ"1enfo dos SINUSI.TEi p.'" ULIR!\Sorvi
Dr. GUERREiRo da FONSÊCACO"NSUUAS PE�A. MANHÃ E. IJ/: T:AR�E

,

;. c:�·���t;:··=::·,�·l,j,�ir�'·�����íd·;·�t:.�;���;;;:g:k
.'"

.••. ··l·;l·_,�,,;:_�:.i�';_';;·.

Dr. Acác;o
Garibaldi S.

Thiago
ADVOQADO

Escritório espectanead
em Questões trabalhistas.
Administração de bens

Imóveis. Defesas fiscais
Rua Felipe Schmldt, 14

_10 andar - Fones: 2511
- ·"\216

Dr. Walmor ZGmer
Garcia'

Di.plomado pcla Faculdade
Nacional de Medicina da
Universidade do BrasH

Ex-interno por concurso da
Matemtdade-Rscola. taer
viço do Prof. octevrc no

clrlgues Lima). rcx-intemc
do Serviço de Cirurgia d

Hospital l.A.P.E.T.C. do Riu

de Janeiro. Médico do Hos

ptt.a.l de Caridade e da

Maternidade, Dr. Carlos

correa.
PARTOS - OPERAI.,:OES
DOENÇAS DE SENHORAS
- PARTOS SEM DOR pelo
método psíco-profilalico
Consultório: Rua João Pin

to n. 10 - das 16,00 às
18.00 horas. Atende com

horas mares.das. Telefone
3035 _ RE'!;ld('n('1q T.'.

General Blttencourt, 101.

�P.bIlCld.d'\
'00 I.mondo mO.hO"�'6

j". <..."dor· fon. 24·13

rERfE(�ÃO' RAPII)��,

Flõres naturais- vão dar no

ta atta no próximo saoadc

na Colina. Na ocasião sevà

escolhida A Majestade de

1962, que será coroada no

Baile de Aniversário - 13.

10.

!"Oeh" No Lira TC 13 de Outubro

Magali de Marchi Garota Radar 62

FESTA

_ No Musicai Bar, aconte

ceu urna festa promovida
pelOs professores que parti
ciparam da Semal. de Z

ducecêc Rural. O eolunteta
convidado, participou da

mesma e anotou; os srcres
.

SOra�: Ofellna nebeno Te

rezinha Nazaré: 'rereaoua

Nardelll eíegante e dançan
cio bc� acompanhada:
Nair Debiano, Qdete de

Paula Santos Ribeiro: Ma·

l1a Tereza Rocha, uma nn

níta morena, apagoú veu

nhas reeteí-u "NIVER" e

anunciaram que sorte ",,'.

va do PrQfe�'sor Wllly j'rau

chi Dr. Ubiratam pom

pe� Sá, Dr Silvio oarctno

de Carvalho Vma; Dr. E

duardo Biccar, nícereo SW.l

za; entre os convidados

destaco - o dlnãmlco Se

cretário de Educação e ChI

tuj-a deputado Rubens Na,

zareno Neves e Sr. W.ichel
cun,

RECEBEU

_ Ontem, Luctnha A'v'll!.

recebeu' muitos convidados
festejando desessels pn

'meeras. Depuls- eu conto ..

EMBELEZAMENTO

_ Multõ procurada a Se

nhora Betty Cavalcanti no

slmpatico Instituto de ne

tese, Três .Ioly com sua sec.

ção de embelezamento .

&l. Ayrlíln RamalhO
CMNU;'A Oi!: CK1AN�.\S
Consultório: Peta manha

no Huslljtal de Caridaue.
'A tarde, no cOlIsult.órif

das J5,30 tos. às 17,30 hs

ecnsuttôrtc: Rua Num,g

Machado, 7 _ 1.0 andar- -

reterone 2186,
Residência: Rua Padre

Roma, 63 _ 'rerercne 2'18'

Aluga-sr,
Q\ artos ('m ou sem pen

sã,.·, Ru.l �steves Junior. 34

Ni!:.3TA.

Para Deputado
Esladual

;0=

fi'
""

S'
'!'

�

Manoel Siqueira
Belio

E' um homem de ação a

serviço do Eslado e do
seu povo.

Cé(1ulas para os mUllici:..

pios; Ed. São Jorge sala. '1

Nereu Ramos), com I) Sr.

Sérgloo Luiz soa-és.

MILTINIIO

- O destacado cantor M! r,

tinha. que viria participar
e abrilhantar da Festa da
Primavera do Clube da cc
llna não virá. em vir'" "

de um bom contrato com

países da Europa. Viajara
na próxima semana.

PROFESSOR

- Cêrebrõ e rim humano

constituem a decoração .to

apto. dd Dr. Nogueira de
Souza ::&:le é prcteasor de

Anatomia da Facuidade dr
Medicina. Atirmou ao ccru
njsta que a próxima seru

uma Ilnda garota. Casa

monte a vista.

GAROTA RADAR

-- Magali de Marchl, oarc
ta Radar do Rio do Sul, de

1961, representará sua .r.i.
dade na escolha .de Miss
Radar 1963, Já que não por

tlcipou na la. Festa, pe
motivo superior,

KLEON

- O costureiro Kleon, es

Oarmem Lucia C�rnelro. tá desenhando modêlos' pa
menina moça da fovem ra O Baile de Gaia do Lira

guarda Horjanopolítann, 'TC, no próxl.mo dia ;13 oe

que ,.0 dia 13 de outun-o O�ltubro quando serão. a.

no Baile do Lira TC, sem presentadas as debutante"
apresentada a sociedade, de 62.

CASAMENTO DECORAÇAO MAJESTADE

Na Guanabara, aconte - O decorador Manoel Gae
ceu o casamento de Maria betotto, eseé em attvtãados
Beatriz Ramos de Paula para a decoração da Fe�t!\

(neta do saudoso senecor da Primavera· do Lira· rt'G.

MUSICAL BAR
. 'ARA UM BOM PASSA TEMN COM SUA FAMiLIA - REUNIO&CJ SOCIAlb

DAJit.iANTES COQUITF.!S - FESTAS DE ANlVERSARIOS - eRA
DANCANTES - ETC.

"'NDAH TERREO DO ROYAL HOTEL - 'rel. 2515. !Portarla)

CI��MÂ� �cartazes �o �ia
Cine UIl JOSE

oenn ) "on. � 3834
- às 10 horas MATINADA-

- Aventuras sensacionais desenrola-
ladas Em plenas Selvas!

SENHORES DAS SELVAS
- ClnemaScope - Tecnicolor
,. Censura: - Atê 5 anos -

ãs 1 1/2 - 3 3/4 - 7 - 9 huras-
MAZZAROPPI

Geny Prado - Roberto Duval

-BAn801-
CiD, GLOSIA

Estreito Fone 8252
- às 2 1/2 horas -

- Aventuras sensacionais desenrola..
das em plenas Selvas

SENHORES DAS SELVAS
- ClnemaScope - Tecnicolor. -

- Censura: - Até 5 Anos -

..... em ....:.

zt DO PERIQUITO
- Censura: - Até 5 anos -

•

C'n• .cIU.
CEJo."TRO FONE 343'\

- às 2 horas-
- Aventuras sen!5aclonais desenroln.

ladas Em plenas Selvas!
SENHORES DAS SELVAS

- CiriemaScope - Tecnicolor
- Censura: - At� 5 Anos. .-

às4-7-9horas
Gerard Phiiippe

Danielle Darrleux
- em_

AS MULHERES DOS OUTROS
- Censura. Até 14 Anos -

r.i... .RUr;
Centro

- às 2 horas -

Robert Knapt - Jame Davi
- em

VINGANDO MINHA HONRA
- Tecnicolor _

- Censura: Até 10 Anos -

- às 7 1/2 horas _

1) - Paul Esser
Ang'elika Melssner - em

AS EXPLORADORAS
Robert Knapt - Jame Davi

-em -

'ING.'\�DO l\flNHA HONRA
- Tecnicolor-'

- Cf'n�lIr�: Ah; 18 AJ10S �

_âs41/2-7-9horas
Glna Loilobrlgida
Anthony Franciosa
Ernest Borgnine

-ern-

NUA NO MUNDO
....:. ClnemaScope - MetroColor -

- Censura: Atê ia Anos -

r.iJl� AJlPEBro
Estreito Fone 82111

- às 2 1/2 horas.
Robert Knapt - Jame Davi

- em_

VINGANDO MINHA HONHA
- Tecnicolor -

- Censura: Até 10 Anos -

âs 8 horas -

JIlI lreland
John Charlesworth

Ellen Pollock - em -

TAO JOVEM E TAO MA
- Censura. Ate 14 Anos -

CIHE RAJA
- às 2 horas -

Jaclde Loughery
Edward Kemmer _ em -

O CRIME DO TRANSVIADO

- às 8 horas -

Jack Hawkins - Gia Seaia - .(;Ill

O F.SrJA 1m DUAS CAnAS

.........•
'

.

�.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Roma - O Rei do Marro
O REI HASSAN EM ROMA

wanecera em Roma três
dias para repouso. Foi re

cebido no aeroporto pelo
eos. Hanssan 11, acompa
nhado do Ministro do In
terior Ghedira, chegou ao

aéroporto de Ciampino pra
veniente de Rabat.

o rei Hassan, que via

ja em forma privada, per
emttaixador junto ao Qui
rinal, Mohamed Aouad e

outros funcionários da em
baixada.

DOADO A CIDADE FRAN

orae DE DIEPPE UM MO

NOLITO

Florença - Um moncüto
de marmore, com 3,80 x

1,80 metros e do peso de

5 toneladas, serã doado pe
las comunas de Greve In
Chianti e de cerrara a ci
dade francesa de Dieppe
como recordação da partI
da daquêle põrtc de Gio-

vanni Da varrezaano em

1524. O cosmógrafo e expio
radar florentino partiu do

põrto francês para a desco
berta de covas terras e que
foram posteriormente cha
madas de Canadá e Esta
dos Unidos. No monolíto
será gravada uma inscri

ção recordando a empresa
do grande navegador.

SEMINARIO DA UNESCO
SOBRE MEDICINA DES
PORTIVA.

•

eras
cação üeica e da medicina
desportiva mundial. Da
parte da Itália participai ão
dos trabalhos, entre outros
os prof. Rodolfo Magaria,
Oerretejjí e Agostlnl. O
prof. Margaria apresenta
rã um trabalho sôbre ''Fi

aíologfa da diminuição de
oxtgênío e da formação de
acido tactíco no trabalho
muscular". Os prof. Cerre

tel]i e Agostini apresenta
rão comunicações dos res

tecttvos estudos fisiológi
cos efetuados em escolares
de Milão e sõore a mecâ
nica da respiração no es

fô�o muscular.

ESTUDIOSOS ESTRAN
GEIROS NA SICILIA

Taor�ina _ Estudiosos
americanos, alemães, fran
ceses e ínglêses, que nos

próximos dias participa
rão em Roma do _Congres
su Internacional de Ciên
cias Pff'i.<;tóricas, visitaram
o Museu arqueológico . de

Giardint, onde esta guar
dado precioso material re

colhido no Jonio no curso

de excavacões na antiga
Naxos, a primeira colonia

fundada pelos Gracros na

Sicilia. Na sua visita os hos
pedes foram acompanhados
pelo superintendente das
antiguidades da Sicília O

riental, prof Bernabõ Brea.

EM JANEIRO DE 1963 DE
VERAO ESTAR CIRCULAN
DO .NA ITALIA 3 MILHOES

DE. AUTOMOVEIS,
Roma - Um seminário, ROma _ A 10 de janeiro

i:::��;-���nate�� e�:;:�h� de 1963,. espera-se que em

de educação física _ uma

:::. ';���:' :; U::nStC�I;;:: C A F E Z I � H O, N ii O !

cent de 5 a 6 de setembro C A '" t "< i '!' fi 1
Ao seminário intervirão os� J
maiores expoentes da edu-

"""'�==;===== =====w
PREVIDÊNCIA SOClt.L �I
Cj ,a_���

Continuação do número an

terior

Com a presente continua
remos com a publicação dl
Lei n. 3.999, de 15 de de

zembro de 1961, que trata
do Salárío-Minjmo dos Ué
dicas e Dentistas.
Art. 90 O trabalho .iotur

no terá remuneração su

perior à do diurno e, para
esse efeito, da trasrmta

ção terá um acréscimo de

20% (vinte por cento), pe
lo menos, sôbre• a hora di
urna.

Art. 100 _. O profissional
designado para servir fora.
da cidade ou vila para a

qual tenha sido contrata
do, não poderá:
a) perceber importância

inferior a do nível míní
mo de remuneração qUE
vigore naquela localidade;
b) sofrer redução, caso

se observe nível inferior.
Art. 11 As modificações

futuras de critério terrlto
rral para a fixação dos sa

lários-minimos comuns, em

tabelas, aproveitarão, tam

bém, para os dos médicos.
Art. 12 Na hipótese de

ajuste ou contrato de traba
lho ser incluido à base-no
.ra, o total da remuneração
devida não poderá perfazer
quantia inferior a vinte e

cinco (25) vêzes o valor da
soma das duas (2) primei
ras horas, conforme o va

lor horário caíéulado para
a respectiva localidade.
Art. 13 São aplicáveis ao

salário-mínimo dos médi
cos as disposições de cará
ter geral. sobre o salário
minimo constantes do De

creto-lei n. 5.452, de l° de
maior de 1943 (CLT).
Art. 14 A aplicação da

presente lei não poderâ ser

motivo de redução de salá

rio, nem prejudicará a Si

tuação de direito adquirido.
Art. 15. Os cargos ou fun

ções de chefias de serviços
médicos somente poderão
ser excercidos por mêdicos,
devidamente. habilitados na

de conformidade com os

níveis de remuneração nela

fixados.
Art. 17. Para os fins de

previdência social, os mé
dicos que. não sejam con

tribuintes dos Institutos ou

Caixas de Aposentadorias e

penssões, serão considerados
contribuintes facultativos
do I. A. P. C.

Art. 18 _ Aos médicos
que exerçam

.

a . pronseao
como empregados de mais

de um empregador é. permí
tido conerrcuír. cumuratíva

mente, na base dos sajàríos
efetivamente rece.bidos nos

diversos empregos, até o

máximo de dez vezes o mal

or salário-minimo geral
vigente para os trabala

dPI�S não abrangidos por
esta lei, cabendo aos res

pectiVOS empregadores reco

tner as suas cotas na pro

porção dos salários pagos.
Art. 19 - As instituições

_ de fins beneficientes e ca

ritativos, que demonstrem

não suportar o pagamento
dos níveis mínimug de sa

lários Instituídos na presen

te lei, será facultado re

querer no Conselho Natno

nal do Serviço Social isen

ção total ou redução dos

mesmos salários.

§ 10 _ A isenção, para
ser concedida, deve subor

dinar-se � audiência do

órgão sindical e da Associa

ção Médica Brasileira, por

Intermédio de sua federa-

da regional e bem, assim,
do Serviço de Estatística da

Previdência e do Trabalho,
do Ministério do Trabalho

e da Previdência Social.

§ 20 _ A isenção poderá
ser declarada, em cada ca

so, na fase e execução da

sentença proferida em liti

gio trabalhista, pelo Juizo

ou Tribunal competente,
I podendo, contudo, a execu

ção ser reaberta, indepen
dente de qualquer prazo

prescricional, sempre que o

interessado prove altera

ção superveniente das con

dições econômicas da ins

tituição.

(Continuaremos r::llll n

pulllicação na prÜxima. tUl

Gão deste Jornal) ...:__ , ...........

e Rua Traiano n." 15
�&

::;�1;���al�:�l�!��� -So-Iuçao-para�o prOblema da carne-r-E-d-j-t-a-l-
�i::sa�O I�ein�:Cid�a;i�oc�: verde na cap'ltal CU�::;:d�S q�� ��:a:� �� DO �E��,T�!�n�c���N:e����á�O�D��Ai�?da������
de agôsto, na clínica �t..J)l.J. f: cal e tendo-se em conta o encontram-se abertas as mscncões para Os Cursos de

sis�n�e�eH��:�: (;. ..... '-'I'_;
O problema do abasteci- venda pelos atuts preços. r preço do bo], na fonte pro Hab��d��:�r��!�t!��:oe f��a!r�c�\)ede do Núcleo Regio-

gou ao Capitólio slJl:-L�:: �� menta da carne verde, quel Recente portaria da CO-. ����a'emes::����eCatarína, nal do SESI a rua Fe.Jipe Schmidt, 71 CO"'l a assistente
e feliz, estava acou.pu ur a-

é de âmbito Nacional o que. FAP, órgão Federal, fixan-' obedecendo à determinação social Dagmar Batista da Rosa durante o período de 13

�eom����� �é:U��� �i���� í'� ���ov�Zst��lsd:eS��Ztase��.' �;nX:e��sc;�!:,i�e��e p�� superior, venha tabelar a 'a 23 do corrente das 13,30 ês .19, horas.

principe Moulay Auüal'l1h. tarina, especialmente na todo o território Nacional, carne de primeira, sem ôs- ato �:I��:�ri����lhes sôbre os Cursos, serão dados

!��edAOU��la:r:�me�'��n ;ea!jt:�Ir���od: �:cac:ui�� que de acôrdo com a classi-
so, para a Capital a.o pr.e

Messaut. A CerjmôUla �UL produto, parece encami-' Cr$ 190,00 a Cr$' 420,OQ e .�Oq�: �:$ce3r��0��r:: �::�o:
assistida por diversos mmis nhar-se para uma solução, determina idêntIca medida

tros e palo embalxauw "' v que poderã vir dentro dos a ser adota;!a pelas COAPs;
Marrocos em Roma. O 01ll próximos dias. nos Estados, Virá," sem dú-

dico Prof. Glauco della vida, solucionad, em parte,
Porta, nas suas funções ali O periodo da entre-safra, o problema em nossa capi
oficial do Registro CiVIl, por demais prolongado ês- tal.

com a tradicional faixa tri� te ano, além do outros fa

colar, recebeu, na preseI.- tôres, entre os quais a re

ça das testemunhas, a de- bre aftosa que dizimou os

c\aração de nascimento. rebanhos, trouxeram uma

Nos registros foi inserida
a declaração do Dr. Fran·
cois Cleret., indicando o lu

gar. dia e hora do nasci-
mrn\o da (la
rri. [iJl);r. La1,,-
fa !\\11h()llro:tk r,c'n L1m;.��IL

Roma seja entregue a pla
ca' n. 600.000 e Milâo a .pla
ca n. 700.000. Naquele dia
Turim superará a quota de
500.000 e com as demais ci
dades, deverá então a Itália
contar com 3 milhões o,

automóveis em circulação
devtdqmente �icenciados.

A "TORRE BERT" DE TD

RIM EM CONTACTO COM
O MARINER II - Turim

O centro de radíoescuta es

pecial de "Tor-re Ber-t" dos

Irmãos Jutítca-Cordlglja es

tabeleceram contato com o

Marincr II, ás 3,15 de quin
ta feira, atravéz de seu ra

dio-te1'tWcógio, quando o

mesmo se encontrava a

mais de um milhão de ki-

�e�lre:ro: :o� �iS�:��ii�a��
de 18 mil kilometros poli

�:r:;n��dO�n�!�ad:o:J��i�
paeíal foram registrado." e

fotografados no oscilosI?il1i1

Roma - Nos salões do
Ateneu veneta na c:r'W�.de
Veneza, com a.presedça·I�6
ministro s'otcm, �,llW�l�.
�:��O:�ll:�;�i:s e����t
�ie:nada �ine����:;t�,n1�
Inaugurado a 8 de setem

bro o 80 congresso da; UQ4-
ão Européia do Cinema e

�:gat�!::�:o. p��a co���'
CISL, part.ícjparão delega
dos de. 15 países europêus,
Além do exame da 'fndíf§!
trta cinematográfica e 'odfl
televisão nos respectjvos
países serão lançaáa"s';� a�
���et�v;a:1�r=� ��n�����J
e da televisão.

A'.'IV!DADE EXPLOSIV'
'JO ETNA '.

Catania _ O vulcão Et-

na ..... osscaue em sua ati-

vidade explosiva, com pe

quena reorudescencia iii
cratera sub-terminal de

nordeste, onde as explosões
• façam . S_}l:c�ssivas dura::te
algumas horas. A crateta

central, no entanto man

tem-se calma.

O CACATORPEDETRO
"MON'.fEBUCCOLI" EM

BEIRUT

Bejrut _ O cacatcrpeãeí
ro italiano "Montebuccolí"
chegou a Beirut saudado
com uma salva de 2-1 tiros

de canhão e pelas autori
dades

. ciVi1j.� militares lt-

ii:�:��s; :��:::e�eb�A\�f��
ma salva de 42 tiros em

honra do Presidente. da Re

pÚbli';a e em sinal de sau- ,

dação a cidade. Ó coman

dante Scialdoni dará início

as visitas oficiais e ao em

baixador da Itália. A equi
pagem e oficialidade está
em viagem de estudos e vi

sitarão as mais importan
tes localidades Itbanezas.

Estão previstas recepções e

festas a bordo, enclusive u

ma beneficente,

CIDADE ROMANA A PRI

MOGENITA DO REI HAS·

SAN II

em

ÁDIO
MACHADO & CIA. SIA.

PO' ��� �t1J L!J lU mensais ou

"batutall é

10 pagamentos pelo
vista

TRANSISTOR PORTÁTIL.
moo. 21-26
Ondas médias e curtas '_ 6 transis
tores _ Alça embutida - Antena re

trátil - Caixa de oortstlreno de alto

impacto

TRANSISTOR PORTATIL
CARAVAN II
3 faixas de onda - 9 transistores -

funciona com 6 pilhas comuns

TRANSISTOR DE MESA
ESPACIAL
Funciona tanto com energia
elétrica como com 6 pilhas
comuns de lanterna - 3 fai,
xas de ondas

RADIO DE MESA
SEVEN.SEAS
Alto falante de sais polega.
das _ Caixa acústica - An,
teria interna - Ôlho mágico

COMÉRCl0 E AGÊ.NCI�.

alta consideráve� do pro

duto, na fonte, especia}men
te em Lajes, prinpal muni
cípio produtor do Estado

II que impede nos resl',ms';
""i, 11/·1'" li" �t .·'·llrl,'"I.,

Florianópolis, 6 de setembro de 1962.
Francisco Oliveira

Chefe,do Seto�
den aos i.nterêsses da po- � _

pUlaçã� de Florianópolis, .

INGLtS 1'�
uma ves que é o mínimo APRENDA CONVERSANDO FRANCES EM 12 MESES
permitido em razão do pre ALEMÃO 12

PARTI(I;:;��"ad",ia Y A Z fCi12,
de Manam, ..

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

Matriculas abertas na Secretaria e

também para
CURSOS DE rONVETISAÇAo PRATICA

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



l'DATOR:

PEDIO PAULO MACHADO

I�DA rORES-AUXIUAUS,

I
MAURY IORt:;I<S, RUI LOBO �

GILB'.UO NAHAS

_

COUBOUDORFS: DIVERSOS

Paula Ramos x A,aí, O
Aml$loso Desta Tarde

Avaí c Paula Ramos estarão preliando
amistosamcnt na tarde de hoje. no Adolfo

Konder, aproveitando a folga do campeão
da Cidade no Campeonato Estadual-

Por sua vez o Avaí vem fazendo amix-

tosas a fim (h anui 'ar tecnicamente seus a

tletas, jn que é pensamento do Sr. Nicotino

Tancredo armar uma poderosa esquadra
i)ara o ano de 1963.

Estará na arbitragem ", Sr. Ernani S'!

va, auxiliado por Agobar Santos e Hamí'

ton Pereirr..

MelrollO! X Comercial, Sensação
ded:'! 11rde em (riciúma

A cldnde de crtemma l':;' do que no primeiro enCO:L
tarâ engalanada 110jC qlllin trai' efetuad() em Cornello
ao jogarão. pela Taça Bra Procópio houve empMe
sil, Os conjunto� campr.õc.� que teve'para, o bicampeão
de Santa Catarina e Pnr.1. catarlncnse o sabor de uma
nâ que s5.o Mctr"opol e C'" vitória. O vencedor ficarri.
mel'cia: respcctlvamcn!.é:. classificado para eufr�'n.
E' segunda p('len ... cnu'" ú,� lar o Intcrnaclonal, de Por
d'·i!; (fuadl'os prl.1 Tnça: ;,"n to Alegre.

Pronegl!1!1 O Pentagonal do SESC
D'.miU1l:O último no oc_ ·tos de Luiz. para o UnWcs

riodo da manhá tendo p)r c Sergio (o popuiar Gam

palco O gramado do lpt- bá), para o Ases de Ouro
ranga. em Sar'l dos Li_ terminou o encontro.
mões teve conlinuaçao o Alinharam assim os dols
Pentag-<.ona; Idrallz,\do pe:o quadros:
"Grupr) Unic'') do �,!,.;(,. Unidos: Caçula Eicio Nil-
com mais Pt.a !"ildada. s-om e Usaclir: Xe"éco e

N:l prel'p.!nar ddronla- Lu:z, Chico, Acio:y Pra�,
t:lm se 'IS ('quipes (lo AlVO lis, Rubcns e Paulo: Ases
r:lrla "0 1';1 Don1do, snln de Ouro: Saulo Otâvlo HiI
rio /i1' .ri· '') o Alvol':lela ..�(' som e Aluizio, Negão c Vi
10
r�"��';:olt�����OdO ('ncn '. ��j 'Pi�;;�;�re:, T�cá:,io, Gam

1.0 foi cons!p,nado na OI"

meir� fasc, por Cuca qTl<!
agÓra lidera a tubela (iC

artilheiros.

Os melhores foram: No

Unidos, de um modo ger�l
lodos �e podaram bem

I
';o

bresHaindo-se Nilson Xex'�

co, Luiz Usadir e ·Adoly.
No Ases: Vidal Hilsom Ne_

gao Caclo e Gambá.

Apitou o encontro o sr

Manuel Alves (Quinliih'Jj
com regu:ar autação.
Anormalidades

Negão do Aess. foi expul!õo
de .:ampo por desrespeito
ar árbitrO.

A s duas equipes forma

ram assim:
Alvorada. Paru. Neneu 7e

zé e JUnfC1:. C:\bc{'a c O'l\!

iio, Naca, G:ller�o Cuca e

Murilo.

El Dorado: Pedro Anto
nio. Lauro e Pernando. ',e

tinha e Aldirio, Jacó Alui

zio. Ivo e Gonçalvcs
Arbitrou' o colcjO, o sr.

Valter Virira com regu:�.. r

trabalho.
No encontro principal :1.1

rodada jog-ar;J.m Ac'v;,; (Ie

O\.1.ro versus Unidos, que

após 80 mlnuj.o� rIe pani·
da, saiu vitorioso o on:�e

do Unlelos, pe.o placar ac

3 tentos a 1.

Agradou em cheio ao I)U

bllco que esteve p1'escnle
ao Estádio do, lplran�,l,
pois tantQ Ases como U'�I

dos apl'csental'H1ll um b ,'n

espetâculo de fu!"'bol.

A "Seleção da �a"
é a seguinte. Paru (Alv.)
Rilsom (Ases) Nilson (U
nidos) e Usadir {unidos,
Xexéco Unidos e Vida! (A.

�cs), Chico Unidos) Acll)

ly (Unidos) Aluizio (El Do
mdo Cuca Alv. e Murllo.
Com os resultados da ro

dada a colocação por pem
tos pel'didofl é a seguinte:
1. Unidos e Alvorada 2pp.
2. Ases 3 pp. \

3. Cruzeiro 4 pp ..
4. e úitlmo EI Dorad'ô

5 pp
fI_

•

próxima rodada mar_'
N rase inicial o conjun ca para domingo Os ;:oe.

to do Ases dominou a Jll �i!l guintes: Na preUminar jo
cancha, mas o time do U gatão Ases x Cruzeiro e 110
nidos jogando na base de prélio principal Unidos e
contra ataque abriu o n lr Alvorada estarão decidiT,áü
cador por in!Nm(>C:lo ue a lidcrança.

�:�;��� t;:�����:o:!l�)'��:��

®-pu par� o Unidos.

Ji na elapa derraol'

o Lime. "0.
Unidos ('n'sccu �

de prod.ucflO com o mt;IO "��l-
ele l'a111pO bt'm dO!fllno.do

.

por Luiz e Acioly, C·\) A:;;:)s
rnindo na d3('nslva ueu

1ll<1I�em do Unidos elevl"··

se"nol'IMl\T'.
CQm dois- belíssimos teu liou.UAliPtiU'l.lTADQMASlL

-------1 Maury Borges
Hoje o certame ccrartnense segundo zcno

estará termir:.odo em seu turno. Por comctdêncto nê,;
to derrcdeirc volto do tu: no estarão ern confronto
os duas esquad.cs líderes: Carlos Renaux e Atlético

O Cedes Renaux com é obvio com campo e tal'

'10 a seu fcv-r po 'cm o Atlético já demcnsnou que
ruo melhor no 'fed', odversórto do que em seus do
ímos razõ-. pore. _ cqnosttca se que a luto en

e os 'dais "otlétí. "ró sensacional.

o c- dos Rp·
iui em i-hl'ianéo
crnr-s fcz:c na:

3 apresentação que reoüzcu
teve bem, enqucnto o Paula
oortunldode o sua melhor a
IIõ com suas peças bem coor
momente c

bcró 00 Átlética tarefo bem
na reduto do antagonista on

duplicados.

resenrcçõ-. nest
dencdos e rendi

Agora, p r t .

mais difícil pof
de cs obstócu!c:

A, e�uipe d? -culo Ramos que estará de folga
desta ultima rcoaoa do turno está sendo cogitado
paro se cprcscntor dicnre dÔ Mm'cílio Dias, aqui
mesmo nr' eslódio dI' Adolfo KOnder.

Seria uma átimo ecasião paro que o amistoso

fôsse concretizado pois assim o público teria o epor
tunidade de I'eve!' o esquadrão marcilista e o treina
dor Hélio Rosa a chance de proceder algumas all'er�,
ções no ataque prOcurondf' encontro r a melhor fór
mula poro os p'róximos compromissos.

o C?to!o Américo e Coxias. o clóssico d� cida_
de de Junvdc, que deveria ter sido efetuado .no tor

de"de domingo em sequência ao certame catarint>ns;
delx?u dz ser efetivad:> devido os fortes chuvas
H�v,o na Cidade um ambiente de intensa expectotivfl
POiS ambos os clubes iançariam em suas fileiras os
mais nevas contt'Ctaçães •

,

O jog.ador- Mil'inho que está radicado ao A •

mas que fOI emprestado 00 Hercílio Luz de Tuba���
ve;; c�mpr!ndo destacadas exibições n� equipe olviru .r? a CIdade Az.ul. Ainda domingo contra o Fel'
r('vlano o Ltte:'ol Mirinho cumpriu excelente de!if:'m
P���? colaboro!1d� decisivamente poro a estupendu

��:��lr�od;o��'l. /j�IPe nO cJássi-:,o 10('31 frente 00 Fet·

Vcltará O EspOl·te CI ...oe N('tl'O
novo duelo' Om o camp'.do do P�ra �o, o ?ustentüt:--
IV Taça Br.)sil.

no em dIsPuta da

Destu feita o club .' I

maiOres chances p' .

e ca,tCotlnense contar6 Com

cem o calor de suaOJ�uJogal'O em �eu próprio reduto
O merosa torCida

Pr(,CÓPi����t�md�t�'; I
conqudijsto�o 'Iá em Cornélia

je dará 00
_

o res�ta o POiS uma vitória ho
frenta'r 00 I c�mpe2,9 catarmenSe direito de en

n ernoclonal. na sequência do Taça Brasil
O Campeonato de voleibol

' ;.,,-,��
a representaçõ':> d Set d S d� Cidade apresento

mo lideI' absalut
o � e etem 'o do. Estreito Cl)

aO. Cruzeiro do Sa��P��s 1� v�ncer sens?ci�olmênte
dóis.

s tmoes por tres seis contra

10
Eis o atual classificação do certame

20
lugar - Set� dI:! Setembro cOm O P.p':

o
lugar - Unlve�sitário com 1 p_p3 lugar - CruzelrC' com 3pp'40 luçor - Vera Cruz com .5 � p
9ntem o .certame teve sequência com a reoli

zoça� d� mais urna rodado. apresf'nlando cerno prélo prmclpal que l'f'uniu Clube Universitário e Cru
ze.ro, no chóque entre líder e terceil'O colocado.

Hoje teve ondamonto o campec.nato citadi
no· de basquetebol inhmt,il. cOm a efetuação de mais
umo I'odadn duplo, !\Jo !)l'eliminar estarão se def,on
tando as ('sf'Juadl'fl-, Colegial e do. Caravana do Ar

��q��t�r���;�r��'s;c') de fundo. teremos Doze e Cupi
-

A atu'll clo�sif,t'acão é a seguinte:
TO Jugor - Dri!' d" Agôsto com O p.p.
7° lugar - C!IJ1Hn e C')legial com 2 p.p.
30 lugar - Corav, Ind do Ar cem 4 P.P.

Esteve reunic'-n m Joinvile o Conselho Técnico
dos Jogos Abc!'! serõo realizados em '1963 no

cidade de Joinvil" Neflta oportunidade o. COnselho
aprovou o reflulorr,.nlo d'Js jcgos, o'códigos de diflpu
tos e o fix(' /]0 00 númen' de modalidades esportivas
(I serem dic:;rutad" nas 40 Jogos Abertos de Sant,)
Catorina.

tem às 10 hot:ls nnrn .1

Rjo de Janeiro.

nhal)o d:l mu;]1cr) rçi:li

cão no rae-guímenio e de

senvolv.meuto do box pro
fi�sional no Brasil.

A segunda zona do e�;t:;!·

dual prosseguira 11 o j e

com a cfctivaç[lO (Ic mais

trcs encontl'Qs, ofcreceud3

nova ravlravolla na táboa
de eolocaçõefl, pois o Ati;'>.

Uco vencendo ao Olimn;
cc. subiu a liderança em

companhia do Car:os Re

naux por ler estc emD:tta

do com o PalmeiraS

--o (01a---

Na cidade de Blumenat.,
o Carlos Renaux não iOI

além 6e um empate rrel�:e

ao Palmeiras PU)' 2x2 tell

do o Lime blumcna�lCfl.'.é
reallzado boa exlblçfto 1'011

bando do I.ricolol' bl'uSquen
se um precioso ponto.
Orlei anotou os dois h�n

tos- para. o time de Teixei-i
nha, enquanto que Clor!l'al
do c Carlinhos mal·car<.:m

para o Palmeiras.

A renda. �omou a. Imp�
tâncie. de 47900.00, fun.:l':>

nando na arbit.ragem DjnL
ma mpólitn da Sl.lva cem

as duas eqUipes {o�ando
da seguln1.e .maneira:
PALMEIRAS - Juca Le-o_

nnrdo De Luca.<; oe Avc1\n'_)

Claudio e Jall' Nanko. Clll

doilldo, Dlnl'f.O. Carilnl10s
e Ant..onJn]lo.

N..i.o csteve bem o tIMe

/metropolitano, prinCipal'
mente no primeiro tcmp.')
quando o Paisandu comni
deu as :lçõcs.
No tempo fimu cresceú

a Paul� Ramos d'e produ
ção mas não conseguiu m.

da dc objetiva. pois foi llJS
tamente nCsse pcríodo lue
o pnisandú anotou o .�eu

tento d3. vlt.ória.

Jullnho, aos -35 mlnu'os,
marcou o único gol (la pflr
tid� em lance org:mlzn_
ti" POr C:lnelu, quc cent'ou
pa!'u .Tulinho. Ncry tcntou
fu7.l"r o ,.r:Ji·te com o b";o
du chuteira. :J fez com t,;p
feito. pois a bola se ore"!,!
ceu a Julinho,. que frente
a Pomplona atirou para
marcar.

Pomplona ficou parp,;tO
debai>:o dos' pnus quando
deveria sair para fazer Co

b'oqueio.
A renda foi bastante Ira

ca. �omando 26.390,UO, fun
clonando na arbitragem
Waldem�r Panca, cujo �r:'\.
bulho deixou )nuito a dese
jar.

Sua sen�oria não

monslrou autol'idade
xall(l .. que o jo:;o corro!3!<e
a vontade com jogadas via
lentas e errou cm vu,riag
marcações, prejudicamlo
incllLSive ao Paula Rames
Não teve oontu{lo prtiClfla.
ção no resultadú.
final, pelo menos no gel>
que foi lícito.
Ac duas equipes:

PAISANDU' - Chlqulnh',
W31:l('e, Montibelcr C IIt')[;
Dago e Altair; P1stun na
Silv3. Pedrinho Jullnl!';) e

Bocinha depois Caneia.
PAULA RAMOS - PomDlo
na J. r:ol,ista Nery e Ha
millon: F1io e Valérlo; Ra
t0. WI,H.nho Amlr Brn-
tinha � E'ilol�.

'

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

EMPREGO

CARLOS RENAUX - MOg
slmnnn, Blachinl Melão
e Merizlo; Brandão e pe

truskl: NilLon Schat.z, Te!
xc.It·Jnha. Ol']ey �rellnll'-l
e Parngualo.

'

--0(0)0---
Na cldadr de Bl'lIsque c

Paula Ramos voltou a. 'se
frer novo revcs diante no

Palsuntlú pela cont:l{tl';.l
minima em partidn. pouro
ln'lpirndn., ondl' fi �ar'.f!
tr('nlr:> I'stcv{' �U.'l('IHe r,\

{'(' O J"!l'sslmo esfndo
'

terrero.

SO'(IO
Caplt.'1W;ta extrangt'il'o oft'J:f'ce financhl' negóciO

ou a$SO('Ílll' com firm:l j{l estabelecida em Flol'ianõp?!1s.
Base 10·20 milhões ou lllflls. Jntrreflsa somente pessôas
ou fll'lnas lelõnf'ns. Cnrlas ]n('l'ndns com detalhes parn
Rf'dnç1'to destft follln. Para o nome: "Sócio Qapitallsta".
Absoluto Si�lIo.

Preclsa�se de Operarias braçal e pedreiros capazes

para s'ervtço continuo e vanla.lo.�o, Tratar à rua Felipe
Schmidt. 42 A_2° andar - S�.Jfl, 2 - no horarlo de 14

�s III hotas.

'16/9/62

-----._-_.-

�'-'::""?,')f}'�:'��).''!-i�
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�

o ....� OI LAlIIT", CIOfISJN'i'-'
,no PlOOPESSO Df

U.NTA Cl,t ...IINA

MO SITOII

ISPOIITIVO

Hoje no Rio Flamengo x Vasco
Com os resultados de '10 8. Lugar -

mingo o Campeonato Ca Madureira.

rtoa de Futebol apresenta 9. Lugar -

canto do Rio e S. Crlst,o

vão 18 p.

15 fi.

a seguinte colocação.
1. Lugar -

Flamengo e Vasco da Qn.

ma '3 p.

2. Lugar -

Fiuminense,
3. Lugar -

Botafogo,
4. Lugar -

Bangú c Olaria
5. LUR'ar-

Bonsucesso e Campo rQJ.:l

de ..
11 p.

6. Lugal' -

portguCSa
7 Lug:lr-

Am�rlca

3 p.

Este fim de semnna

prosseguira com os seR'UI'l..

tes jogos: ,

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

-[��inn;il--ri -0- -'·u-r·i1ii--iõr� -[-�nhii-[-I"d ii
-

-li'iil;an�
-

nm-·· ii
�

·uriiU-B-'i.1:�·"::l'l'·"l:,��::;.i;'._u_i!I�_!j_��_�_. �_�_��_�__ .���!�_��__��.1: t· ur Jq � �i���E}:;&!��€:�i
10 Japonês Vaoita Poderá Ser o : dú quando despediu-se desta primeira eta-:

"'P A ' pa do certame.
•

.

róximo d,ersáriode E'der Jorre I .

Atlético x Carlos Renaux é o encOl,lll'0.
S. PAULO, 14. fVA.1 - erarn treinamento II net-o principal da rodada por reunir os dOIS Iido-
Sat!s[cILo com o fim da dentro de duas semanas j O

."

-

T b I
' l'

agitação que antecedeu e visando evitar muito cxc';s' res, Jogo, consoante a a e a, terà por 0-,
�;�:� aol��:l::d:r(le:r��;�� so de peso e conservar ". calo' estádio do "Vovô", em Brusque, de-.
ees Jorre declarou ontem �:lo:��'lad:Pi���o,br�;'��lq':';I�, ven Io � arrec�daçã(' ultr.ap�sar a. casa d��.
em seu 'g1násio que ,1('- tor decisivo 1'Y.l. vitória soo ccrn mil CrUZeIrOS, constituindo recorde (1('.
pais do mexicano. í,Oll.rO., b Mil 'L. h

.

O
. 1 d ('

pesos galos do "ranktug"
rc ec e.

, "Jil eteria no eamjeonato. trico OI' n :"'
.•

rnundíui po!<suem no mn MAIS UM TITULO I r ltal vai com dos objetivos, qual seja isolm·.
�e:ç��t'oaa ;;v:��cn::::���(i� A pr da conservação .iO. co na ponta e manter a invcllcihiJidadC'. F,�,h,
rédmro informou que CSt"1 titulo rrumdíaí Al'i�t1{l�S' tá sem problemas o-quadro do F.s!,l'rit" n11("

da com o "manugur" K'1 obteve terca feira r; 'tI t espera realizar sua melhor partida do Cam-.
�::!:o�o ;���o� ��'rao��;�:'; ��a�\�i:i!�u�l'i�����noe:'i���;, peonato. •
luta com Sprlao vnone '�;'i tos contra " wgenuno RI , Barroso x Palmeiras em Itaial, c 0-.

��.trOVI:V:;O �al�iu;:����;:�� cardo Gonzales.
.

• limpico X Paisandú, em Blumenau. cnmnh,· •
dessa luta quc sem. voa- su��ia�':'sf����e p�::n������, tpl'Y1 a rodada, •
IIzada, provavelmente, t'ltl ta do pa�o pena braSileiro' - - --" � - - - - - - .... - - - .._

•

novembro na cidade de nr'rmanco que o seu rerto

'rocure. juntamente com o de se-
Adiantou o preparador bast'âc xascrmentq pode

que Eder (embarcou cn; ra ter dectstva colabora-

Domingo:
... � D

Flamf'n�o x Vasco
;) p Em Moça Bonita:

Bangú x Campo Granal!

,Em Tcixeira de Ca�Lro

Bonsucesso x Olaria.
Em Campo Grande
América J( Madureira
Em Fig' .el ra ele Melo

São Cristóvão x .:::. do Ri�.

13 p

11 p.

Com os rCflultados de do

mlnj;O a segunda zona do

certanle cstadunL pas�"u

a apresentar a seguinte co

locação:
1. lugar -

Atiétlco e Carlos Renaux

com 3 p.
2 lugar

Batroso com 4

3. lugar
Palmeiras com 6

Paula. Ramos, Paisand'J e

4. lugar -

Olimplco com 8 pp.
-�o(O)o----

A próxima rodada, a úL

tlma do turno, .marca pa

ra domingo mais Os segUIn

de- �s encontros:

dei·
Em Brusque:

Carlos Renallx x Atlê'lco

no 1ogo ma.ls lmpoflante'
da rodada.

nome Arrud:l Salomé ve;.:J
à capital do estado de
tuar o pagamento elo P�!;

se do jogador Valmir, que
foi adquirido' ao Tamand:t
ré.
O pagamento do atO'!�:),'

-do liberatório do jogador
foi pago custando ao C.1I

be de úrussang'a a qll:\'o1-
tia de 100 mil cruzeiroS

--0(0)0-- -

.

A diretoria do Atlét,\('O
deverá manter entedlmeJl
tos com os dirigentes do

Carlos- Renaux. onde tt:l....

tará a designaçao do cc

mwn acõrdo do apltacl'r
Laudino Pedro da Sill"\
dI" Haja!. para llll'diar G

f' .1COntrO de domingo em

Brusque.

--0(010--
O atacante Ronnldo vo!�

tau a sentir uma antIga
contusão por locaslão do

encontro de -domingo fren

�:�aJ��m::�;�á, ser sub
metido a exames redio�r!'
ficas, oportunldadc em que
sera apuraela a gravidade
da contusão.

----0(0)0-
Encontra-se nesta cRol

tal o médio Zliton, perten
cente ao Marci110 Dias elO!

Itajaí.
Zilton veio com a m1SS'l0

especial de negociar umo.

partida amlslosn com :J

Paula Ramos.

�-�o(Olo--
A diretoria do AVUl �r.'\

tentar tI'uzel' a e�l3. ca'li
tal a equipe rlo Mar('il�O
Dias· de Hajaí pal'a um"

p!l.rtlda omifltosa parn o

próximo domlll[!o.
Nesse sentIdo 0<;"

rOS entidemClltos
tna.ntido�.1611113/9/62.

Em !tajai:
Barroso x Paimeiras

Em Bíumenau

Ollmplco x Palsandú
--o(O)o-�

O Metropol de Crlciuma

colbeu domingo em Corné

1I0 procópiO um bom rCSul
tado, ao empatar com o

Comercial em um tent3,
em jogo válido pela Taça
BrasiL

Hoje Metropol Espor�e
C., e QomerClal voltarao a

jogar, desta feita na cida

de dr Crlciuma apal"ece'1'
do o time da "cidade do
cnrvão" cnm maloreg po.�

sibUidadC'!-l, pois cpntar:i
com os fatores campo e

torcida.

---:-o(Olo- �

Encontre;se nesta. capi.
tal o tL'elnndor Arruda. ��u.

lume. atualmente dirigindo
R equipe do Urussanga, da

cida.i. que lhe empresta o

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



e ores de
ntonorãsiC:l, com tampa de vidro

Marca KRIZIK., procedência 'rcaecostcvecura

etricidade

aoucttem remessa gratuita de preepetos ilustrados com dados técnicos

KO)tfVERGENT IMPORTADORA S A SÃO PAULO

rua B;auJio Gomes, 25 - ao and. Telegramas: '-Konvergent"

PARA

2SENADOR
O ELEITOR
" VOTA EM �- CANDIDATOS

DOUTEl.E ATTlllD
P.T.B. P.S. D.

UNIDOS PARA' A VlTÓRIA

;I"'3;m:rad:i �. A32!1f'� do Sulballto
P-ml1'" 'U (r,()El ,;":1 rn-nnu esteve bast'lnl.cforme v.nhn -no-. :->nll'w"

{I" "·'�JUd'1 :1 Rim ;{_}
Novr-mbro flOfS a 1111'.,

ria do n:lJW1 Industria' r

Ccmcrr-tnl do RIII S. A. 3fJ r,

mANCO'" novo r,'Lab(>[rl>
menta bnnon r . (lU" .)" . .,

rá a oprernr r-m TUumrn'tll
O a�onl('('lll1l'nl'l 'III

revestiu da maior lmp�I·:.:�n
ela e sir:njflc:\r:J.o pnrn B!t,

Iconr.'rrirlo, contando r'I1l1
a p .", cnen das autor!dadGs
c f:r;UI'as de proJeção d:J�
ll1"b� -octnts e economicQ".
nlprnf':1nu u<;sfm f'�I.;, ',,,!

parabéns. com a Inaugu-....
cão dl'''s(> novo eatubele-n
tu-nto de crMita Que muí
to cantl'!buifá por cva-: Q

para o pregresso e des"'!:1..
volv;ment{l do município

-----.__._-------

ti::(!illi'!I" !)rallagem ronfro'ada
Laguna r,nOE) Pi··.. e flscal17..ada díreeaman+a

movendo inr en-tvns ":p',:o pt"lo Plano do Corvão Nacll)
ec; n:l. C:lp!tai d9 Repuil :'::'1. nfll visando evitar'se "e.
e no fi'o de Janeiro e Ull1:1 lha� e contuP.'".:lzes trar;ui_
do ::�f'Jn;os com o lnslgr.e nagen� técnicas, patroc :':_'i.
Gl'ncral Amaury Krue!. o das pelas 'fôrç-as ocult:��'
Dr. Nano!eão de Olivc!"'l
Pre�ide�lt� do Plano d,) Ca; (nem tanto!) de dinheir,):

.

vâo Na'?lonaJ. conseguiu a Interes�adas em Que o pór
con�um.acã" de urna velin

....
to da Laguna continue in",

a�mracao dQ povo'laguUI'!l perante e vazio A mereo:!
se e d::! todos nó,: a "a:�'J da v{)ntade i�lPatrió�ir"l
gf'm do porto ele La�un'l dos gl'upOS �onóm:co.�. A.
CCJnv!'m sa'ientar mais: trtl gora chega! Laguna L::m1_

drag,a[;em será con.t.!? Mm terá sua vez!

�OSPITAL VENDIDO:
Vinte E Seis M!'híie(

EDITIl
ESTADO DE SANTA CATA
RINA
JUIZO DE DIREITO DA
VAn.A DE FAMILIA E SUo
CESSõES ESCRIVANIA DE
FAMILIA E SUCESSõES
EDITAL DE CITAÇAO DF,
AUSENTE EM LUGAR IN·

CERTO E NAO SABIDO

O DOUTOR OSWALDO
ARf:AS HORN, Juiz de

DIreito da Vara de s'n
rntua c sucessões da
Comarca de Pluriunn
pons. Capital do Esta"
dn de Santn Catarina
na forma da LeI

..
tec.

FAZ SABER a-r; Que o p-e
rente rcljt,'ll vrre.n. C'1m n

prazo de t-lntn I'l-'ll ctns,
que ue-te cartório d"l Vara
rir w-rmtun f! su-ee-ees,
com o processo de Arre-a
mente d:)s bens rlr'''_'a,ol'1�
por ra'et-tmonr-i ete .J0<:;EFI·
NA HOFPMAN. F. �'e�idln:Jo
fora nesta Comarca em lu'

gar tncor-o r n�o �:l1}Ir'lo. o

bercerro HERCULANO HOF
FMAJ,f. conto-me consta
ri;" ....... ,.-ll�a('�e� 11') Ar rnla

menta, no têrmo re-pe ...tl
v". na-se e chamu-ee o re

Iertdn herdeiro para
prazo de 30 dias, contan-to
d'l púbUcado n'1 Or ....90 0-
fjrla! do E�tado d:zer �ô·
bre as declarações arecta'
das pelo InvE'ntarlant"! " as

si�ti� a�� demais tér1"10� dO

:>'·I'(1!'HT".ento e pa1·tPha até

final sentença, sob :l-' n'!·

na:,: da Ld. Dad� e p-I��:1do
nesta cidade de F'cr':mÓ·
pol.!s. Comarca de \l:nml no

me, Capital da EstadO) de

Santa C<J.'arlna. afl.� dez
dia� dO mês de �ete'1:bl'o de
ano de um mil novecento�
e 1:essenta e dOiS. 10-9-

19621, Eu ri]c!l:lvel) Escrl·
vão da Vara de Familla e

Sucessões, o mandei dati·

lografar, o conferi subscrt
vi e aS!iino,

OSWALDO ARt.AS HORN
Juiz de Direito da Vara de

Familia c Sucessões da Co·
marca de Florianópolis.

15-9

�::.�� "::',;::çã� CIA."LllLI"OE MAQUINAS
virem ou dele ccnhecímen- INDUSTRIA E COM�RCIO
to tiverem que por parte 'UNOAOA tM 19;9
de r:;.:P..�'!ANO· JOS:t DA ----- -'- _

LUZ, bruvílelrn, casado, co.

merciante, residente a rua

José Maria da Luz, nO BO,
em José Mendes, nesta cio

d-de, foi requerida em uma

aç:l.o de usneeptõe. a p'J�sr
di,', t"'rr�"I' '-!UP. ubai

xo vai trnn-cru»: t'm ter'

rena de ror-na trapezu'dal.
(!(1Tn ll"!l[l_.n;ea de 2.4CO.CO
m2 rdots mil quatrocentns
e �e; enta r'H>'" ....une-a

d-s}. stto a R'a José Maria

da Luz. em J-Y,é 'aenaes.

com ·as S'?P-U!:J'f'� c-nrrcn

tar-tes: A'1 NORTE rom 30

metros, eté encontrar ter'

para a referida rua. Pelo
lado direito. nu r-eunha

que medI' (sessenta e eiei

mortos até enconrar ter

renos de n-a-Inha c-mtrcu

ta com Atílio Bloitn').li: pe-
lo IJl.do esouerric, numa ex'

ten-ãc de 97' r noven-a e se

te) met"oF, cr-m t.er-",<; do

l'eQuerente e pelas fundos.

com terras de marintn. le

galmente orupad:1s pelo re

querente. E Dnra Qne rhe

p:uc ao ronhc('iulcntn de to

dos, mau'lou expedir n pr"

sente edital. que :;c"u fixa

do no lug-<u' de costume e

pubJicad::l na forma da lei.

Dada e passado ne�t:t rida

de de Florianóp?'ls, aos

quatro� d!as do me· de .ia
neiro do ano de mil n::wc

centos e Fes'enta e dois.

Eu, (as) EDISON DE MOU

RA FERRO, EscrIvão. subs

crevi. (as) WALDEMIRO
CASCAES. - JUIZ DE DI�

REITO.
Confere com o Original.
Edison de Moura Ferro,

JUIZO DE DIREITO DA
V�Rn. .I.K_lS FEITOS DA
FAZENDA PúB,LICA E A

CIDENTES 00 TRABALHO
DA COMARCA DE FLO·
RIANÓPOLIS.
EDITAL DE CcrAÇAO COM
O PRAZO LI'� TRINTA
(S'j) DIAS.

.

o Doutor WALDEMIRO
CASCAES, 10 Juiz Subs

titulo da la crrcunsceí
cão JudicIária, em exer

�ielo do cargo de Juiz
de rxretto na Vara dos
Feitos da Fazenda PÚ
blica e Acíoentcs do
Trabalho da Comarca
de Florlanõpolls, Cupi- ,

tal do Estado de eco-
, ta Catarina, na forma
da lei, etc.

Criciuma - (JIOE) Ali· nldade, o IAPETC loc'l!
qu:riu o Sr. Santos Gug,l�i pois assim terá á sua (Us)')
mi o recêm_constt'uido Ho� sição_ ma's um nosocom'o
piLal "São João BatÍsta', em condições técnicas S:l';�
pela vult?!ia impoi"tií.nl!ia fatôrias. contrjbuindo pa' 1
de Cr$ 26,nOO.00000 fVmt.c o df'si)nvolvimcnto de !'Io'.l ... _
e seis m:lhórs d" rnl1(>;rOi) modelar scrviço ruêdico.
Frlicitnlllo�, nesta <l]10(�U '1

São Paulo F. (. A�OOR
EDITAL

De ordem do Senhor Presidente do Conselho
DeliberotivC', fico estabelecida o proso de 13 à 21 do
ocorrente mês poro apresentação das chapas, p'lra
os eleiçõês de 'Prsidente 10 e 2v viCe-Presidentes
e cinco conselheiros-Fiscais, de acôrdo ccm que
estabelece o par' grafo 5°art'ea 19. letra A, dcs Es
tatut'Js do Clube.

.... EDITAL DE CDNVOCAÇÃO.

De ordem do Senh"r Presidente, o Direção do
Dcpartamenlo de Futcb')l, convoca tc-das os seus atlé
tas, inscrjtos !:'l'G_ Clube, para uma r ..uniõc Em sua

Séde SodJI dia 18 do c?rrente, às 20 horas, afim
de tratarem de assuntos ligados àquele Deportamen
to.

Pé lo comparecimento, ant€�:J'odamente, agro
dece a,

DIRETORIA

Fpr.lis, 12 de Se!cmbro de 1962

Antônio Mende� Freitas

Sccl'rtório Geral

PROGRAMA MES DE AGOSTO
IA 22 de Scte_mbro Miltinho

,DIA J 3 de OutubrO El1zete Cardoso

/

Fabrica De PilDel Em (riduma
Quanto o Prefeito tr.aba:b's
ta luta viaja e bate em

mil po�ta� buc;candiO ê�"e

elevado objet\vo. os 0••WI"

tunistae de vésperas e:�l'O

rais,
-

ôcos de realiznçõé�
mas ricos de demagogia
de dinheiro e de vilania,

procuram enganar o Pl),o

com promessas vãs ;on

palavras rtteis com as :na

nobras de sempre. ES6es

maiandros que aprendam
a trabalhar como o Prt:;�i

to de Cricium. O povo de�

ta terra está cansad:l de

Desenvolvendo eHt",\(os-

para a localizaçáo em n03'
.

so munic:íp7cr, dc uma fi

brlca de papel para 1.500.
operários cha·se em no�.'Io

municíPi� ° dr. Ernt::s1,,?

Moreira Assessor da P,csl

dênc1a 'da aludida fáorl_

São êstes Os prlmf'iro;_
trabalho. desempenhad,)

há já longos meses uetl')

PrefeIto Nery R:lsa vl.n.n
do atrair para Cr'ci'Jr.�9.

uma f:i.!)r:c� d� pa!)e, �e

vulto tão exp�·e:islvo. E (!:l

Escrivão.

o Diil 7 De Setembro E Jo�nYme
ser enganado.

JOINVILLE, (O EST.\_
DO) - No deflsle clv.c:J-·
m!:itar comemorativo (Jo

Ola da Pátria sem duvirJa
um dos mais' empo'gantas
a Que já temos assls·tid.Js
em JolnvlIle, constituiu Cf'

talhe saliente a apl'esen).
ção de viaturas e nHqlll
nas da Prefeitura, ad'Q·,!'·
r!dos durante a adl"ltnis..
tra do prefeito Helmut Fru

19atter.
Poder?mos asseguar que

pelo menos 90 por cen-,o
dos joinvlilenses Ignora
vam a existêncIa dêsse r."'\

terl!\l, como palrLrll.omo
do, Munícipio, tendo aSSim
sua apres-entação causada

surpresa das mais aJ!tBdá·
veis.
De�fllnram com pesso:),]

da Prefeitura, ficand� d1!

pois expostos na rua g dI!

Março as segulnl-es vi':l.tu

l'as e 'mâqull1as:
5 camInhões FNM ')a,,·

culantes para 10 tonela-

� c:lm!nhoes' b:l.sCU !lIU'S ze 1'05.

FOrd e Crevro1et
I caminhão Ford

1 caminhão d? Matadou

ro iMuniniCipal, com ['1,

gão
I' rebO<1I1" para tran;·e

tar tratores.

7 Motocic'etas
2 tn,lores AiIIs Chalme�s

e cate;·piJIar.
1 carregadeira ca�rpl1·

lar.
Além de ter oferecldo ao

destlle um detalhe Il1édito.

constituiu a apresentaçao
desse material ensejo para
que o público tomasse ,"

nhecimento de Que a 'ld·

mInistração municlpai n9.õl

se tem descuidado do '('1_

portante setor do seu a

parelhamento em maQ.li·
nas e viaturas cujo nume

ro reflete a intens-idafit' �
multipllcidade dos serv;'Ç('S
e obras públicas em an1f
menta.

O material 'aludido repn!
•

senta atualmente um .... a-

101' de 56 mlihôes de

Resullado de quase meiose
curo de experlêncla. o tOrTa

dm·"l.LLLA·'.a ar quente. é
tle functonamento automáU·
co e ilHO t<,m peça� compll�
"fW'If,�. F,,·O<lOm!7.J1 combw<tJ·

v"lllOl"qu<,aprovellllocaJOr
duns v1'17.(!�. Torra por Igua!

�:;'e�:a����!�'a:i:�<l�s:���
dO çafé. Dlver�os t"manhos.
11.,«1<) fIO atI:! 7�O quilos por
ho'· .. , Aqueelmento II óleo

Ot"'-t'l. tl'nha ou c�rvuo. Fa·

Iln<'un,o� ',,,nbem: Motnl,OS

'l� cnr�. �h'V,,<101"'S pura caté
�r'". (!1"v�dOI"'S _ caladores

Ilf"'llcafeton-ado.
Vo}"dlIS (I preSlnç6es

SoUCII"."OS prOspelOJ.

LI:, Lu.!; Cal//.. {:c Q'it'f'ira Búrges, qU:lmdo cumpnmen
tava ,eu �,ICe��Jr �t_'I chejia do l(Jo D.R.F do DN/:,'R. dr.

Louriml nfa!schitz,;'y

REPRESfNiMnE
, Conhecidas fãbri.cas de Bijoutel'ia procura:n I'epl'e·

H'ntrmte nesla ddad('. Exif:!'imos pessoa idl)DCa. conhe
cedora ne$te i'flmo. Contrato, carta de fiança, valor n

�('i' eslipuJud'J pelo no;;so chefe de vendas em sua vl!':.ita
'
.• ,' " d� t,l'ê� sem:tnas, quand'l seril.o tratados os deta

lhes rejallvos u contratação. Oferecemos bons artigos
ue ;(I'U,ldc c Jadtl)'Jl�1 - accitJ.ção. Numerário -. base co

m1s:ão. Cartas para nG-THAL - Ru:l. México, 111-
11.° - Rio de Janeiro - Est. Guanabara.

IncorncTilção Do Trecho
RIO l'I'EGRC SA'tUA (WLlA

"'-9

Rio Negro (JIOE) - .l<.:1ci'

tá sendo ('.�t\ldad::\ a pOs'-':
biiidadc da entrega II RV

PSC do trecho ferroviário
enJ.rc Rio Negra. Parnn:l e

Santa C(>ci'la Santa Cr.'.')'

r;"a, Cf)n!:tl'U.ido pclo 2.,0

Batalhão E'�rroviário. COr.!

exLehsão de 223 qui1õm�
tros aquele trecho podcri.
ser incurporado à RVI'S·�

que explorará o transpo�"
te de madeira e demais rJ"o

dutos da importante re�:"a
Que compreen9.c as eleit_

des de CUritibanos. Par';:1.:1'

duva e Lages.
N<l próxImo dia 11, (JS

engenheiros Alaor Bal'!>('sa
e Dougles Grosczwski. ''o

lUa reprCscntante.s da !-te·

de de Viação Paraná 'Sa-:)
ta Catarina cstarâo reuu.·

d<ls na cidade de Rio Ne

gro com técnicos e e:l��,�
nh�irc<;, do 2.0 Batalha?
Fenoviário, a fim de txa·

minar as. C<lndições de m

corporação daque'e t)'� �

ferroviário á Rêde de Via·

ção Paraná Santa Cata:!

PARTIDA� OE
fLORIA!,OPO�I� EM J� .

OIA� UTEI� AG

l
\ 9horas!

_,®�
'._.... � ..

Ruo Piroliningo, 1037 (Moóco) (oilfo Po�lal13J - S. Poulo

Oficmos e FundiçSo em Guorulhos (S roulo)
._------

Por Walter Lrmge
N'o 263

, Fúgn de' cip.rl�lstnsl II? cientistas, entre êles 5 proresso
res '·'l'elct�áti,·c"S,! hlgi.1'am: no- pr;me-il'o semestre de 1962
da' ZQnl 'Soviética para a Repúbllea Fede:al Alemã. Ao

lo(!c) i u' 1-'1') desde 1958 já lG52 cientistas da zelia. -

Desde o levantamento do muro infamante em Berlim
Ul;lll .' ,._,) pessoas, pelo menos, Iicarum gra
vemente rei .ca .. na sua 1 uga do lado oriental.

QI:ern niio nasceu. também não pode ríajar! Poucas

vezes alguém teve que trabalhar tani.o para provar que
existe", ccmo o motorista de ônibus de Liverpucl. de
nome George Hudson. Quiz aproveitar as suas renas e

dar um passeio para o Exterior. Q\l.ando foi tirar o seu

passaporte, vertücou-se que o seu certtücado de nas:_i
mEnto traaia a data de 31 de N ..overabro! Ora, como nao

exIste esta data, 31 de Novemb:o, as autoridade3 o deela

rarn.m '''inexistente'', ate que provasse em Que dia n::al·

mente vei? ao mundo. Para tal neces,�itava apresr:ntar
uma porção de docnmentos, entre outros uma declaração
da p':l.rtelra., etc. Mas, nJ.da disto era p01:isivel, porque
GCJl'p;e H'.ld on já tem 47 anos de id:lde e a pat·teira ha

tllltiLo haviJ dCixado êste mundo. Afinal, uma estação
de Rádio local tomou o caso a si e convidou o casal Hud,

san para uma vi�L'\.a ao seu ,estúdio. Depois de U�lla 1'1"

tre'llsla n) Sf'U progr:lma de rádio, rel'eb"J' Im das autt,

ridldes de Londres a comunicação, que bastaria um?

dcclaliJ.cão da nüt.e de George, par:l que ele recebr.�se ,

seu pas�aporle, Por sorte esta ainda vive e o deelar':u
• ..�ttttente'� embora tenha nascido em uma data nÃo

existente ou seja ... 31 de Novembro!.
Fred Okuma, Seere:-ári� Genil da Cãmara de Comércio
de Kenia. Afrlca, enViOU uma circular aos c'lmponentes
da Câmara, na qual suplica não aplicar dinheiro destl·
nado á ajuda dE' desenvolvimento, na compra de mais

"mulheres". Um comerciante de Nairobi lhe respondeu
Que "a compra de uma espósa representava uma inver

são de capItal como qualquer outra, já que as filhas nas·

cldas do casal, rendiam depois lll.liS dinheiro quando se

casassem."

O garoto passeia cam o pai por uma rua mal iluminada
e surpreende um casal de namorados. G- garoto: "Pai,
que estão êles fazendo?" O pai:... Estáo repartindo o

(mico chiclete que têm."
Um amIgo a outro: "Você acha Que sua espôsa é ca

paz de guardar segrêdo?" O outro: "Se'l1 dúvida. Ques·
tão não dizer a ela Que se trata de segredo."

O menino: "Papai, o que vem a SOl' a lingua mater

na?" O pai explica: "E' uma aplicação do movImento

perpétuo!"
A malar mentIra: Um soberano, dos tempos passa·

dos, chamou OS'seus três bufões e fez a seguinte propoS·
ta: Aque:e de v')cês Que disser a mnior mentira gauhn
rá mil l'up.as. Os 'bôbos" toparam a parada e o primeiro
disse: "Eu jamais mentir na minha vida.". O segundo:
'"Eu não só nunca menti" como nem sequer sei o que é
mentIra. "O terceiro: "Estou admirado. Acredito no Que
êles dlS!leram, "E ganhou as mil rupias.

Os japoneses afirmam q'Je descobriram uma loção
capilar Que faz na�cer clolbelos até em uma bola de bi
lhar! A formula ê complicada e contém, entre outras
coisas, extrato de uma raris�ima planta cxclusiva do
ImpériO do Fiol Nascente, chãmada . hinoki". (Lâ em

casa tem alguem que devia aproveitar a receita!).

A seguinte noticia li em uma revista alemã: "Uma
fábrica de papel brasileira conseguiu fabricar um bom

papel, tirado das flbms de cana de açucar. o papel é.
prInCipalmente, apropriadO para cartas de amor! Na
sua propaganda lê-se o seguinte.: As suas declar<l,ções
amorosas ao "sonho de sua vida" agora não serão ape
nas lidas, podem também ser mastigadas e comidas!)'.

Um avIso ao me,_u bom amigo Jú: Minha modesta
colaboração dominical "Aconteceu, sim" não foi publl·
cada no domingo passado. Não acredito ter havido uma

"'intervenção" do teu amigo Guilherme Tal, porque na

mesma havia um bilhetinho, um "aviso preventivo", en�

dereçado a êle, em resposta ao que êle me dirigiu dias
atrás, quando quis me convencer Que não se aborrece'"
com aquele "ponto" que o (d'êle) r!amengo perdeu r o

empate com o Olaria, Preveni·o que coisas piores pOl e
riam acontecer. E aconteceram mesmo! Bangú: um.

Flamengo: zero! Transmita ao Guilherme Talos meus

sentimentos de profundo.. _ Dizem os jornais carla,
cas que apareceu um gavião �o Maracanã durante o

jõ!�O e Que, exausto. se sentou na trave banguense, dan�
do azar ao Flamengo. Conversa. Gavião gosta de pIn.
tos e frangos e êstes não apareceram na defesa do Btn·
gú. Os rapazes não viram foi um Urubú Que o,� perse
guill_durante os 90 minutos:. Um u\'llbú lúgubre, nCRI'!

como :l noite!.
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oes Acompanhada de ccmt

nve, 'o Governador Celso

Ramos estêve em Camba

riu e Itajaí, para uma

rápida visita, quando deu

inicio a algumas obras e

inaugurou outras.
A comitiva do Chefe do

Prossegue o Govêrno ca

tannense dando jmputsc à
sua meta rodoviária.
Melhores estradas abrem

possib1l1dades mais am

plas de progresso em San
ta Catarina.

Empreendimentos d e s s a

natureza mostram à so

ciedade flue o sr. Celso
Ramos esta justificando
os temas das praças pú
blicas, quando apregoou
estar o seu Estado neces

sitando de uma revolução
administrativa.

Vai, assim, a adminls

tração barriga-verde dan
do a tônica de sua profi- presentes ao Inicio das

obras de construção do

Grupo Escolar da Praia
de oembonü. As 10,30 ho

ras, foi feita uma visita às
obras da CELESC e da

ELFFA; às 11 horas visita
às obras da Polícia Mili
tar (Posto de Salvamen
to); às 11,30, foi oferecido
um coquetel à comttíva
pelas autoridades locais e

às 12,30 houve o almoço
oficial.
As 15 horas o Governa

dor e comitiva saíram para
rtaret, onde às 15,30 vlsl-

As 16 horas o Governa- _

dor participou da inau-

guração do Hospital san- D' 'd M'ta Beatriz para tuberuuw- ( IVI as: ais
sos. Num prédio antigo,

int�iramente readaptado j(rédilo
para atender às suas s'o. aberto, pelo Gover
atuais necessidades, com nadar Celso Ramos, o

���CI::���� co� 60P�� 1��2é3�.��3�csf.eci�lar�e C�!g��
tos e atenderá a uma an- menta das dividas de

tlga solicitação dos operá- exercícios findos, reíacío
rios daquele município. nadas na edl�.ão de ante
Como nos demais casos, ontem do "Díárfn Oficial",
também aqui o Governa- do Bstadn.

cua atividade, que se faz
sentir em todos os setores,
no rodovlârlo, educacio

nal, no energético, no da

saúde pública, etc. -

Poder �ecutivo cateri-
nense estava assim forma
da: CeI. Elvídio Peters,
Chefe da Casa Militar;
Dr. Nelson Abreu, Chefe
da Casa Clvjl; CeI. Lata

Ribas, Comandante da Po

licia Militar do Estado;
Eng. Annes Gualberto, Se

cretário Executivo do PLA

MEG; Dr. s'ernando de

Olívetra, diretor de De

partamento de Saúde PÚ-

blica e assessor do setor _

de saúde do PLAMEG;
Prof. Osvaldo Ferreira de

Dentro dessa drretrrz, O
Estado, atreves do Gabine-
te de Planejamento do _

Plameg, firmou contrato
de empreitada com a fir
ma MAGUIAR S.A,. de
Curitiba, para a execução
de serviços de terraplena
gem na Rodovia SC-21,
trechos Canolnhas-Tlmbó
e Rio Pintado-Põrto União.
Os trabalhos, em anda
mento, significam um in

vestimento governamental
de 60 milhões de cruzei
ros. O prazo de conclusão
é de 120 dias.

Plano de Eletrificação
A direção da Servix En- examinado e equaeícna

genharta S.A. .empresa de do, numa demonstração
renome nacional, especta- nitida da correta orienta

lizada em construções da ção da alta administração
indústria de energia elé- do Estado de Santa Gata

trica, dirigindo-se ao en- rlna, tão bem representa
genhelro Paulo Affonso de da no caso pela CEE e seu

Freitas Melro, presidente Presidente".
da Comissão de Energia
Elétrica, ao tomar conhe- _

cimento da súmula do

Plano Quinquenal de Ele

trificação, refere-se a este
como "um estudo planifi
cado da mais elevada ex

pressão".

oucas: e acadêmico Pau

,10 Costa Ramos, oficial de

Gabinete do Governador.

Centenário Do AlmiranteiJ�ESTADO'
I
.... ,.

�

o lU.lS lHTlCO DIWD Dt Sl1ITA CAlASI"" �

FLORIANQPOLIS, (Domingo), 16 de Setembro de 1962

A 17 do corrente mês
de setembro, ocorre o cen

tenário do nascimento do
Almirante Henrique Bol

teux, que, em Igual dia e

mês do ano de 1862, viu a

luz na então vila e hoje
Cidade de Tijucas.
àste nossa ilustre coes

teouenc, falecido a 29 de

abril de 1945, distinguiu
se como oficial da Marl·

nha de Guerra e como

biógrafo das suas mais

notáveis .fIguras, tendo'
estendido seus estudos, es

critos e publicações a per
sonagens memorávets em

outras atividades sociais.
Multo carinho lhe mere

ceram os homens e as coi
sas de Santa Catarina. É

um dos mais fecundos au

tores catarmenses.

A data será comemorada
pejo Instituto Histórico e

Geográfico de Santa Cata
rina e pela Academia Ca
tarlnense de. Letras, as

sociações a flue pertenceu
o Almirante Henrique Boi

teux, com sessão pública,
que, no próprio dia do
centenérto, será realizada,
às 20 horas, na Casa de
Santa Catarina.

Semana De Educação
J!ural ProssegueMais Um Pôsto

�e Arrecadação
o Govêrno do Estado

vem de criar um Põsto de
arrecadação na sede do
distrito de r'crcacêo, no

munielplc de Ibjruma, com

jurisdição fiscal no res

pectivo distrito, desmem
brado da jurisdição do
Põsto de Arrecadaç-ão de
José Boiteux.

Ouimicos Trabalham Em Forrágens
desenvolvimento da cria

ção. Sabe-se que a refe
rência também é direta
com a criação que consti
tui cifras na balança fi

nanceira catartnense.
Executa o Plano Esta

dual de Melhorament.D de

Pastagens o Laboratório
de. Química Agr-ícola e a

Diretoria da Produção Ani

mal, órgãos da Secretaria
da Agricultura. Neste Pla

no são alcançadas várias

plantas Iorrageiras que

possibilitam ao estudo ore-

Durante os trabalhos da Opheüna Rabeller, respec-

o Semana de Educação Ru- nvamente Inspetor de En-

ral, ontem, foram debati- sino Rural, em Bauru e

das, entre Os temas pro- Piracicaba, do Estado de

gramados, as seguintes ex- S. Paulo e esseseõra na

postcões: Secretaria de Educação, de

"Processos ed�:aUvos
São Paulo.

usados no Estado de SãO/
O Dr. Paulo Rebello, D.

i-

Paulo" _ pelos Profes- reter Executivo do' Con-

sôres Nelson Teixeira Men- selhc Regional do Serviço
des, Wilson Germano e

Social Rural falou sobre

"Capacitação profissional
do nu o do agricultor".

Comentando aInda
u Laboratório de Quí

mica Agrícola e Industrial
ao presente. executa um

acordo com a Diretoria da

Pluduç::i.o Auunat. A razão

runcamentar do acôrdo é

a experimentação para

um estudo de plantas for

rageiras conhecidas, na

turalmente já conhecidas

porém ainda não bem es

tudadas em relação a pe
cu iria catannense.

vasto programa estabele
cido pelo Governador Cel�
so Ramos para a recupe
ração do Estado no setor
de energia elétrica. os al

tos técnicos daquela Hr

ma esoectenaede conste
tam "o cuidado com que
assunto da relevância do

problema energético foi

Dever Do
Candidato
A uemocracia só. ama

durece pelo exercício Inin
terrupto. Ninguem melhor
para assegura-lo e apri
mera-lo que aquele que se

candidata a delegado do
povo no governo. Esclare
cer e orientar o eleitor, e

renunciar os que traem
com miragens é dever ca

pital do candidato.

-------------- ----------------------------,-----

Prefeito As concíusoes totais fo
ram torrmnacas após os

trabalhos e elaborado um

documento, o qual foi uco"
publicamente, à noite na

sessão de encerramento da
Semana de Educaçáo Ru

ral, no Teatro Alvaro de
Carvalho.

Esta experimentação es

ta uem c.raramence ngada Nos primeIros anos da

República, militou na po
lítica e foi um dos 000$

tltuintes da Assembléia Es
tadual de Santa Catarina
de 189l.

Deve-lhe a nossa Capi
tal o Pavilhão "Josefina
Vlncent Bolteux", anexo

ao benemérito Hospital do
Senhor dos Passos, cons

trução em que, falecida a

espôsa, aplicou o arreca

dado com a venda da
conrortáver morada, na

qual, no Rlc de Janeiro, o

casal vivera feliz, embora
sem descendêncfa.

cem a cunceucraçao ce recer conclusões efetiva
es.vrços pala o aumento mente úteis e também su

ca pronuçao. Era, e uma ncíentes para modificar a

ple""Upaç<:lo 00 Governo carência de conhecimentos
cer,c rcamos e são cacos à respeito do assunto. As

na equaçao resotuuva ao conclusões já obtidas in-

------___________ dicam algumas plantas Por isso, apelamos para
todos os candidatos, fa

çam da comparência às
urnas, do voto efetivo, da

seleção racional e não
sentimental, as lições mag
nas da cídadânía demo-

forrageiras como adequa
das as condições caterí
nenses, o que quer dizer
elas podem ser cultivadas
porque rornecem melhor
teor em proteínas. É na

tural, diz o Laboratório
de IQui,'mica Agríccla, que
as terras devem primeira
mente, ser a ralísadas.

Hovo Embale Hoje Entre "O Estado"
E "tstado Do Paraná". Desta

I
' Feira Em Curitiba

Hoje, em Curitiba, realizando a parti
da preliminar de um encontro pelo Lain

peonato Paranàense de Futebol, estarão em

ação, novamente, as esquadras desta fôíha
e do "Estado do Paraná", reinando na Ca

pital paranàense interesse incomum pelo
match de conjraternízação entre gráficos dos
doisEstados vizinhos. Como se sabe. domm
go passado, nesta Capital, realizando a pre
liminar do en'contro Atlético x Olimpico; 'pe
la primeira vez se encontraram "O Estado e

"Estado do Paraná", que efetuaram renhi
da e equilibrada peleja, vencida pela brava

rapaziada cá de casa que marcou 3 tentos

contra dois dos araucarianos.
A delegação do G. E. "O Estado" se

guiu para Curitiba ontem à tarde, revelan
do todos muita confiança e disposição par.i
o match,

crattca.

Ganharão com isso mais
respeito de seus eleitores.

(AÇAO DEMOCRATICO
POPULAR).

Entre as plantas for-

ragelras experimentadas --------------- _

estão relacionadas: Av�l:1
Perene, Capim Lanudo,
Cornicháo, Treve Branco,
Trevo Vermelho, Trevo Sub

terrâneo e outras. Os da
dos desta conclusão colhi
da da experiência reali
zada pelo Laboratório de

Química Ag;,icola e rndus
trlal foram feitos em ter
renos da Fazenda Res-
sacada, portanto são úteis
para Florianópolis, quando
Os interessados tiverem os

cuidados de pedir ao La

boratório de Química Aari
cola e Industrial que faça
análise nos terrenos indi
cados para o cultivo das

forrageiras mencionadas. li:
muito agradável saber que
o anéttse de terras feitos
no Laboratório referido,
não tem despesas de pa
gamentos.

:Loteria Do Esl3do De Santa Catarina
Florianópolis, 14 jíe setembro de 1962
1.051 - Cr$ 800.000,00 - Criciúma
4.16!) - Cr$ 80.000,00 - crícíúme
3.930 - Cr$ 40.000,00 - Itajai
6.089 - Cr$ 20.000,00 - Blumenau
6.627 - o-s 15.000,00 rtaíaí

Comunicacão
,

O CONSÓRCIO TAC - CRUZEIRO
DO SUL, tem o prazer de COMUNICAR aos

seus distintos clientes e ao Povo em Gerai

que, a partir do dia 17.do corrente mês, se

gunda-feira próxima, será restabelecida sua

Linha FLORIANÓPOLIS/LAJES, até a Ci
dade de JOAÇABA, partindo desta Capital
às 13,45 horas de segundas, quartas e sex

tas-feiras, regressando às terças, quinta: c

sábados, às 7,00 horas da manhã,

gant'?�. novo mumctuto re

center-iente desmembrado
de rtajai, qu:mclo o Gover
nador Celso Ramos cum

primentava o chefe do
executivo municipal Sr.

At:ll"1i�i('1 Rrrdrtguêa, pre
�"nlf' '''mI)4m a senhora
Mar1y Vecchietti. Bom Emprego

Importante Organização de âmbito nacional preci
sa de empregado de escritório, do sexo masculino, idade
entre 23 a 29 anos, com boa redação em português,
grande experiência em cálculos, conhecimento de con

tabilidade comercial e que seja bom datilógrafa. Os can

dldatos deverão possuir, pelo menos, instrução secunda
ria completa. Salârio inicial: Cr$ 24.000,00 mensais. Car
tas indicando idade, nacionalidade, capacidade e expe
riência para Caixa Postal 62 desta capital.

:Yarredura
Os candidatos estão elO

campanha, engulindo lé

guas de poeirentas estra
das. Programas falados,
comícios, carta<:es, volan
tes,. sorrisos, afabilidades,.
cortesias. Aflita busca de

expressões felizes, de con

ceitos originais, de '''Slo
gaPls" perfurantes. Pro

messas, empreguismo, !.a
cilidades, suborno, Intri
gas. Tõda uma louca ga
ma de artimanhas para a

conquista do voto.
Nem todos são assim,

graças a Deus! Mas dema
siadamente muitos ainda o

são, infelizmente.
Façamos uma varredura

na democracia.

Liwemo-nos desse lixo
com a esplendida vassoura

do voto.
E teremos conql.hÍstado

cinco anns de tranquilida
de: um lustro fundamen
tal para o futuro do Bra

sil.
Um lustro em que, avi

sados pelo que ora pas�
sarnas de perturbados, nos

obrigucm_ __e melhor enC:l

r:u' ;) Poli! ira. I1\CAü DE

MÜCRATICI\ POP{II·'\ln.

Poderes contra poderes; governadores contra

governadores; generais contra generais; grevis
tas contra grevista�; uns contra os outros e os

outros contra os uns - em resumo.

O padre Calazans, no .sen�o, contra o padre
Vidlgal, na Câmara. No Norte, dois bispos sus

pendem seis padres, que se embarafustaram pela
política,

Cal um gabinete e meio e sobe meio gabinete.
provisório.

.

Rádio Mayrink Veiga fechada pela fõrça esta
dual - Rádio Mayrtnk veiga aberta pela fõrça
federal. Não hâ quem obedeça, porque todos
mandam. E por isso ninguém manda.
O problema, contudo, é regional: limita-se aos

limites do Brasil.
Mas houve um tempo em que a confusão foi

universal. Então, Deus Pai deu o golpe, através
da operação BABEL.

Haverã outro remédio?
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