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Por outro lado, 0- presi- de, ter seu nome aprovado,
dente Goulart indicou à o sr. Hermes Lima procu
Câmara, para chefe do rarâ compor o Conselho
Gabinete, definitivo, o pro- permanente com os mes

prlo sr. Hermes Lima. \ mos nomes que integram
Acredita-se que, no caso o Gabinete de transição.

Tomou Posse o Gabinete Provisório: Iniciará Imediatamente suas Atividades
BRASíLIA, 18 (OE) - tros, presidido pelo Sr. ma, sancionada, o preaí- Paulo de Araujo Suzana;

As 11 horas no Palácio da Hermes Lima. Em nota dente da Repubjica no- GUERRA _ Gen. Amau-
Alvorada tomou posse o oficial o Palácio do Pla- meou o Gabinete provlsó- ry Kruel;
novo Conselho de Mlnls- nano anunciou que o oon- rio, sob a prestdencja do FAZENDA _ Miguel Cal

selho dará inicio Imediato
as suas atividades. A Pri
meira reunião do Gabinete

11-
está marcada para a pró
xima semana. Aind� esta

,
I

I
__m_a_n_h_ã_d_eV_"_á_,_,,_,_o_nh_'_-_,o_.,_,_E_X_"_"_O'_'_'_-_H_,_,_mes

nato Costa Lima;
cteo o nome do Ministro Lima; EDUCAÇAO E CULTU-
da Indústria e comércio. JUSTIÇA - João Man- RA _ Darei Ribeiro;
BRAStLIA, 18 (V.A.) - gabeira; TRABALHO _ João Pi-

Nos termos' da lei Oapane- MARINHA' - Alm. Pedro nhejro Neto;

sr. Hermes Lima, que acu

mulará a pasta das Rela

ções Exteriores.
PRESIDENTE do Canse'

mon;

VIAÇAO E OBRAS PU

BLICAS - Helio de AI-

metde:
AGRICULTURA - Re-lho e ministro das Rela-

Governador Visita o Su'ESTOCOLMO - o Insti
tuto Oeagráttcc de Esto
colmo registrou esta ma

nhã uma explosão nu

clear situada aproximada
mente a 360 nuõmetro, de

Estocolmo, em direção do

nordeste, na região de No
va Zêmbla. A explosão foi
efetuada pela União So-
víéttca e com a potência --- _

de 9 megatoneladas.

BRASíLIA _ Com pu

blicação no Diário Oficial
da União entrou em vl

gór a ncrtene que congêla
os preços dos produtos
farmacêuticos nos ntvets

vigentes a 31 de agósto e o

que tabela os preços de
derivados do leite.

SAO .PAULO - O abas

tecimento da uaaouna foi
afetado na manhã de ho

je na capital paulista. A

falta do produto decorre

da greve operarfal.

RIO _ Uma nova cam

panha será iniciada na

segunQa r,r,uintêDa de ou

�ope1ar-4fae!na.
Sabin. Informa a Secreta
ria de saúde que essa

.,.. campanha se destina prlu-
.

eípalmente, as crianças
nascidas, após a última e

para a, que deixaram de

ser vacinada� nor motivo

de outras doenças.

RIO _ Infórma o Con

selho xectonaj de Petró

leo que o estoque de Pe

tróleo existente dá para
abastecer o Bra�I1, duran

te. 15 dias que o perigo de

falta de gasnlina foi afas

tado com o término da

greve dos trabalhadores
nas\ refinarias de Duque
de Caxias, cuoatão e Man

gUir.hos, bem como das es

tradas de ferro.

ROMA _ Já eleva-se a

mais de 400 milhões de

dólares os prejuizos já
causados pela sêca atual
na Italla. Doravante

meçaram as chuvas em

várias regiões do pais.

VIENA - A sexta confe
rência geral da Direção
Internacional de Energia
Atómica, deverá iniciar

hoje em Viena suas deli

berações, com assistência
de cientistas e diplomátas.
Estarao presentes repre
sentantes de numer')soS

organismos Internacionais.
A sessão cuidará especial
mente da aprovação de.

orçamentos e programa de

trabalho para os próximos
cinco anos.

BRASíLIA - Dentro de

instante\ nesta capital de

verá tomar posse o novo

Gabinete chefiado pelo
proteEsõr Hêrmes Lima. O

ato terá Jugar no PaláciO
da Alvorada.

RIO _ Tomarã posse

hoje a tarde no DCT o

nóvo diretor do pessoal
Sr. Hugo de Aguiar Costa

Pinto. O ato está previsto
para dentro de Instantes.

SANTOS - Autoridades
sanitárias constataram a

existência de um súrto dc

aTfol:'t"" nrt'" bn,,,�d,,, fhtm"'"

SeguIu às primeiras ho
ras da manhã de hoje, com

dest!no ao sul do Estado. "

Governador Celso Ramos
onde Inaugurará e Inspecte-

nará obras de 'seu gO'/êr
no. As 12 horas o oovec
nadar e s-ua comlttva, esta
rão no munínipfn de Grão

Pará, on'l'; a-re gxcetência

'Helicoptero ,Da FAB

�rocura Nauftagos
SAO PAULO - 18 _ o horas do dia 16, entre as

ESTADO· _ Um helicóptero Ilhas Comprida e Cardoso.
da Bage Aérea de Cumbica Viajavam no barco 4 tj-í ou
prossegue hoje as buscas Jantes um dos quais- canse

visando localizar passiveis guiu chegar a terra e dar

sobrevIventes do naufrágtc, o aviso. Os demais estão

ocorrido com um barco pes- ainda sendo procurados pe

queira de propriedade da lo Serviço de Busca e ô,h-

Companhia de Pescado vamento.

Oceania ocorrido as 17

CIDADE DO MÉXICO --

18 - O ESTADO - O 01)-

Mais Um

\VASHINGTON - 18 � o
ESTADO - Mais- um saté

lite norje-americann roi

hoje posto em órbita a fim
de tirar fotografias da.:;
.ccnctcões meteerotógtcas
rnundíais. com vista

prôx'mc vóo espacial nor

te-americano. Atê o 111 ... -

menta o satélite runcn-na
perfsitamene bem.

AERONAUTICA - Brlg.
Reinaldo Joaquim Pinhei
ro de Carvalho Filho;
SAUDE - ElIseu Pa

glloli.
Resta preencher as pas-

tas de MIQ_as e Energia,
recusada pelo marechal
Lott e. da Industria e Co-

mercío, para
convidado o

a qual foi
sr. Otavio

Dias Carneiro.

Grupo Escolar da Praia de Camboriú
Iniciadas as Obras

De tipo padrão, com li
nhas funcionais e aten
dendo aos requisitos técnj
coe, planejado pelo Plano
de Metas do oovêmo Cel
so Ramos para atender as
necessidades das nossas

comunas, o Grupo Escolar
de Camboriú, que terá, em

seus dois turnos, capacida
de para atendimento de
mais de 200 crianças, já
teve suas Obras iniciadas.
devendo estar concluído
para o próximo ano letivo.
A solenidade de início

das obras contou com a

Pi esenba do Governador
Celso Ramos e de ínúme
ras outras autoridades es

taduais e municipais - e a

respeito tivemos oportuni
dade de divulgar, em edi
ção anterior, ampla repor
tagem.
Nesta noticia daremos

algumas Inrormeqões a

respeito do prédio. que
será oonstruido pela Se

cretaria de Viação e Obras

Públlcas, através da resi

dência do DER de Blume-.

nau. aonforme convênio

firmaM' corn-o PJ,.AMEG,
que- financiará a obra. Pa-

ASSIM FICARÁ

AsSim ficará o Grupo Es- 1
colar que começa a ser

'

comtruido na Praia de

Camboriú., »eia residência

do DER de Blumenau, em

collt'ên1o com o PL.4MEG,
já tendo sidl) entreplle ao

engenheiro Luiz Procópio
Gomes um cheque na im

portância de 1 milhão de

cruaetrcs. para que as obras
seiam atacadas imediata-
mente,

ra o inicio dos trabalhos,
já foi entregue. ao enge
nheiro Luiaprocópín Go

mes, do DER de Blume

nau, um cheque da impor
tâncía de 1 milhão de

cruzeiros.
O edifício contará com

três salas de aula; um

bloco .admíntstrauvo com

posto de Gabinete da Di

reção, Secretaria e Sala

de Reunices e Biblioteca;
gabinete médico, dentário

e btométrtco: recreio co

certo: hidro-samtáríc e

instalações elêtricas com

pletas; constando ainda do

projeto um campo de edu

cação física.
Para a Praia de cemcc-,

riu, além deste GruPo Es

colar, serão construidos

ainda, através do GEPE,
orgão subordinado ao PLA

MEG, mais 4 salas de au

la, sendo 2 no canto do.

praia e outras duns em

Vila ReaL

"p
, \.

PLA/I1EG PRESENTE
O PI...AMEG, que firmou cOlln�nio com a Secretaria de
Viação e Obras Pub!icas, para financiamento de -mais es

ta obra, esteve presente à cerimó11ia de início da cons

trução por intermédio do Prof- Osvaldo Ferreira de Melo,
assessor de educação daquele orgão, que representou no

ato o Secretário Execlttivo Eng. Annes Gualberto. No tia
çmnce o Prof. Melo quando afixava à placa a data

(15-9,62) do inicio dos trabalhos

Terremoto Na
América Central

feira �o Livro �erá Instala�a lman�ã
'servatórlo cismológieo ca
Univers-idade do �éxko
anunc:ou que ontem a !1O!::
ocorreu um terremoto mUl

to forte na Amêrica Ce!1-
traI. 'O fenómeno foi situa
do a uns 4 mil 200 quilJ
metros ao sud::leste de BOi
ton nas proximidades da
Guatemala.

procederá o ato de inaugu

ração de uma ponte coru

truida raeentemente. 'rraue
sttará cinda por São Lud

negro e Braço d�Norte co

vendo pernoitar em Tolho

-êo de onde regressará à.

capital amanhã, peta rua

nhã. A comitiva é compos

ta pelo Chefe da Casa M!

litar ceronet Elvidio pe

te-s:' Dr. Annes Gualberto,
Secretário Executivo ão

PLAMEG; Dr. Celso Ramos

Filho, Secretár;o da Viaçã"
e Obras Pbhlicaa ; Dr. Lu.z

Navarro Stotz Presidente
do IRASC; Dr'. Ibrahim Si

mão. Secretário de Estado

sem Pasta, Deputado Atíiio
Fontana Dr. Renata Ramu;?
Dr. Fuivio Luiz Vieira, (!hr-:
fe do Gabinete de Relaço�
Públicas; Sr. Pauto C0s-ta
Ramos Oficial de Gabinete
do Governador; Sr. Marcilíc
Medeiros Filho. pelo Gab

POR SAIJA· (ATARIHA �açõe,_públJ,as, Soev',,;

--Superados 08 mtMM8 e as dtiH&iétder- que,
-

em
. ., JmPJ;e�

1961, lhe tolheram a açáo administrativa, intensa e ex-

tensamente programada para o primeiro ano de govêr-
no, o senhor Celso Ramos, no presente exercício, está
podendo dar aos problemas do Estado um atendimento
quali-quantitativo em ritmo surpreendente,

A má oposição, insensibilb:ada ao desenvolvimentc
da nossa terra, alérgica ao espirita público e esquecida.
por conveniência, das próprias e diretas culpas 11a ae

,

rança gravosa que legara aos sucessores no poder _ vi·
veu satisfeita e esperançofa o ano de estréia do atual
çouérno. E enquanto o governador, emendando os dias e

as noites às madrugada.s, sacrificava os impulsos ezecu

�i!l"s do seu notãvel programa à ARRUMAÇÃO DA. CA
SA. srns opositores, por uma agrupada ala de íncontormc
ârs. não só lhe negavam o mais razoável crédito de con

fiança, como ainda, visando a iTltranquilizá-lo e a dis
trair-lhe a ação recuperador:!, davam-se ao gôzo d.a

anedota de um IMPEACHMENT e.tuuo e demagogico,
possibilitado por uma Zl!i mal elaboraãa, porque sem

sanção para as denuncias insidiosas e ineptas. _

Lançando-se às realiiações prometidas, já ao inicio
da segunda etapa do -"eu quinquênio, o senhor Celso Ra

mos acabOlL com os jubilas inconfidentes e impatrioti
cos desses opositores sistemáticos, que a mordacidade

popular apelidou de RAIVINHAS.

Mas não é castigo desse fim de alegrias i11confes
sâveis que importa ao Estado, porque isso' é simples
efeito. O que importa é que o govêmo, vencidos os Im-

1Jecilhos de tóda a ordem que enfrentou, passou a dina

mi7.ar com brarura e energia. sem intermitências e

sem discriminações, as soluções reclamadas pelos pro

bLemas Que e.,tagnavam as fontes de riqueza e de pro·

gresso do Estado.
Atacou-as para valer, dentro das prioridades esta

belecidas. E, em função desse ataque objetivo e vi�lell
to, carreou para a administração amplo e invejável cré·
dito popular, a cada instante refletido 110 melhor apoio
e 110 maior prestigiO da ação govemamental.

Com O restabelecimento da ordem administrativa,'
o senhor Celso Ramos se armou dos fnstrumentos para

Ia fase realizadora do seu plano de govérno. Iniciando-o,
A V d 'dem var.ta amplitude, BRIGANDO EM VARIAS FREN- S er a es

TES, demonstrou pela �egurança e pela en/dse das pro-

;J;���e:;IO �u:ran� �e���a;I:ne�a:�:lI!���:, ;n�:a�:��: Amargas
catarinense, sóbre seus mais insta11tes problemas, sóbre Façamos algumas cápsu-
suas mau justas reivindicações. Ias amérrimas da palavra

(;Pode o senhor CeLso Ramos orgulhar-se da confian- do Padre Paulo Crespo. O A CLASSE MÉDICA
ça que o seu govêrno conquistou, em tódas as mais ex- Nordeste ê a area-proble- r I
pres���:d;á�i���:r�:;�rdad���"�o :!�liC:. motivação :� �:r to�oun�caH���:fêr�� j

�
.

E FARMACÊUTICA '

dessa confiança, é mister, agora, que o povo a ratifique, mjsê!ia e porque seu povo ./
J

dando-lhe substância e contetido, dentro de um sentido não está mais disperso. r l\:\\'1I.0:'\ :.; \. _ 1',,,,lollU5 DJct�tico< e Fa'maci-uticu•. f�llri_
O homem do Nordeste taMe d� S.\VI['().\; I.J-:CITli\'i\ _ o mm cf�II"U �l:ente no c<)m)ure

tem tres caminhos: ir pa_':ll') �XCU'lO de (ul6lcrul sant:uineu - CU"""lI(J que a ,Iisrrib"içãn

",O c.omunismo que pro-I :1:d����ani���t�(s��"'��:\�l':;I���od� ,E������J:raS�f·l:�m;:i:I�':i';aJ Lf(f;::�
me e; Ir ao desespero da

t'
Ul' Curitiba.

��:O!�� ��n�:l�e :����:�a-
1.,

E ��s:fj �lt�I,;:'l,r�� ��,:r��n:�:�:�,h�,�,,:etirl'\\II�(.,",��,'�'\ 6�)(�'�
Está na encruzilhada e t:.'R:'II.\CI.U rlCi\ 1:1 D.\., <Ih � Rua H"�a<lc'ro Franco, 1886 -

u.r�e-Ihe decidi�. E se de· foneE�;���'{: --;�;!I��cr��u ��j:l: c�'�A!�I()aEI:e�;'d� ��r�����o:- :(a�::,;��:
cld!r arrastara o Brasil. i'�'nll� IIICU'U' às ,luHrtS cl4Sscs Méd'ca e Farmacêut,ca du !::st:ltlu
Brasil todo, iDtegralmen- ballt�'at;",na

c da 1.01la Sul <lu P.-1r�.n;Í. 4 _.

.

te, sem excepção. Pu<I<I hteJl'e, 6 <I� Setembro d� WG2

t,,�n�ã('����,rasil é que ,. SH"rI,on lI"H'"0,'0 DEMOCRATICA \Iii O..
POPULAR). PRQDU1'OS, [,1["1'!T!r'.,� f �'�R"

..._ ....�-..-__ . _ _____.

Com a partiCipação de
editoras e livrarias de to

do o país será lnstalada
amanhã, em nossa Capital,
a primeira Feira do Livro
de FlorianópOlis.
Objetivando dar mai!!r

brilho' a Feira do Livro, a

Câmara Junior. entidade
promotom, elaborou um

amplo e bem organizado
programa de preparativos,
que vem sendo cumprido
a risca.

SORTEI0 DAS BARRACAS

Com a presença de vá'-

����;;�,�o '0';::0 'd�t�":, : ,O SCF ofe."e"era' preAmiOuIIvarjas nas barracas que "
compt)rão a citada feira.

ao I· Colocado

rios livreiros foi realizado,
em

.

sessão plenária da

Câmara Junior de Floria-

LIVREIROS PRESENTES

A referida sessão Que

contou com a presença da

maioria dos junlors de

Florianópolis estavam pre
sentes· Os seguintes repre
sentantes de editoras e 11-

vrarias-: Telmo Soares, da

prático.
E, o jeito de /azê-Io está em outorgar ao govéT1lo os

poderes que lhe possibilitam a persistência e a conti

nuidade da obra iniciada.
Cresce, por isso, de importância o pleito de outubro,

uma vez: que a ação administrattva do govênlo não se

desvincula nem pode prescindir do apoio legislativo, na

Assembléia expresso peta mataria, e no Congresso, pela
fôrça, também poderoljfJ de uma grande bancada,

Deve, pois, o povO', ponderar nesses aspectos potiti
cos das próximas eleições. A sua consagradora confian
ca na ação govemarnental tel'â um sentido merametzte
�INJ(lê1Jlico se (( elrl mio mil- decisivo apoio

Editora Globo S/A de Por- Globo desta Capital; Hen�
to Alegre e da Livraria (cont. na 3° pog,l

O Sindicato dos Contaoi
listas de Florianópolis con

fOrme declarações pre�tad!\s
pelo seu atuai Presidente,
CÓntabllldade. desta C<:I.pi
nhares, oferecerá a partir
deste ano um pl'êmio ao

estudante' matriculado nu

ma das Escolas Tccnicas de
Contabilidad e, desta Ca!.Ji
tal, que ao se formar ob
tenha....-á melhor' média du-

m<:'llte: de carateL' municipai',
sendo possivelmente, Ulll�

cQleção de obras têcnlcl'.!';,
sõbre o ellsino da Conta�i
lidade.

O seF procurará amdll
esta s-emima, entender ·�e

com o Diretores dos esA,abc.
lecimentos de ensino, jcs
ta Capital, a fin' de ijUll
possa tão logo posl;ivcl 0:11:

rante todo o curso. vu'gal' pormeno.-i:..arl ....m'�n_
O prêmio ainda nào rol te d!,!mais detalhe):! e !x!

designado entretanto 3a· gênclas sôbre o referldU
be-se que' será excl�siv�,- concurso.

Ataque Conlra Cuba Pode-;
Conduzir o Mundo a Terceira
'Guerra Afirma Kruschev

MOSCOU, 18 (V.A.) _ O
primeiro-ministro Niklta
Kruchev reiterou hoje a

advertt'ncla de que um

)1t�f1l1!!'" "llol't�l11'-"ric[lni)
C()tl�l'a Cuba poderia con

duzir D lima guerra, Sl'

Bunda ,�e informou. O vice-

chanceler austriaco, Bruno
Pittelfinan, conferenciou
hoje, durante dua� hora� e

qull1zP minuto� com o che·
fe & SOViétii:ó e,;:,'
P.O 1'rz o

anun-j'>cio aa3 jOl'm.;inas,:;
.. �y"

i' :��
" . .-l.'-'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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'rererone 3023 -- Caixa. Postal 13�
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Rubens .:IO! Arrueta Ramos

Ger�fjte
Dollllu':"1I P'crnl\udes clt .\quino

RcdaLurc.
Antonio Ft:I'WUldu uo IUII:lml e enva - Osvaldo
Mello

Culavul aiLvl tlll
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venal - Dr. Mlltun Leite (la ....o-re -,. Dr. Hu',
Den.> t..:Oi>ltl - \\ ••del Lauge - l.ury Macilll'
do - Lazurc Ba-rolomeu _ Ilruar oarvaltw
- Prof. rfl.:..:lú Fernando de Araujo Lago .

Hamüton Sr-luutdc-; A. Seíxns Netto _ Flâvlo
Alberto de Amorim.
l�j,�eH{J u� ""11.'" III! _ C. Jumundá, EditOl' ce
lnf()r.�HlI;au A::;l'IC01a _ n ,j\,.� .....t !i"l.<.<';.i,

L/�t'A.K.J,·I.'j,,'l'I:r() J:,'}:,r'I.)H�l�·{)
ltt�l1l1.lolr: Pcdn, Pauto MCJcnaau
nccawres nuxtj.ares: Manry Bo.�gE::S, RUl 'I
LúOO e ouberto Nahas

Cuiat/Uradores: UIVERSOS
Representantes

Representaçoes A. S. Lara Ltda.
Rio 1GB) Rua Senador U&nCa3 40 5° andar
'rei: 22-:111-24
São Paulo - Rua vítôrta 657 - cnnj. 32 _

Te}. 34894_9
c".,u ".O;bee - PROPAL _ Praça O Fellcla.
00 15 - con]. 11 - 'I'el.: 'i4-4C
Agentes e ccrr espondenres cn, todos (IS •• IU

nmptcs de SSltto Catarina
Anúnclo� mé'dlll.,li.e contra:o de aeordl. r, 111

têibeja em vigôr.
.'1.,-,::'1.\.'\ rLH" I\�UAL __ Gr� 201)01)0

,

\ b.!\n" AVl·Lf..\ Cr;'! 1(1011
I "" ('('UI) I:nll �e reI Y)(t"'lw.. i)i'!.�a pelo� C01tt.-G'f·

__ �_"_"_"'_II1.1"f r,}� ((ltifJfJ� as.�tnad08: _

rl,ZEM ANOS HOJE

- SR. ANT6�IO AZEVEDO IfATtCOI
Con, i'l,e:-,sa sati�fação C"lI1signomos no dia d'?

hoje mc1IS I_m aniversário nal.:.líci' do nosso prez;)d�
om'go e distinto c:mterràneo sr. Antônio Azeved',
conhecido Fatéc de nossas conchas €Spo' tivas, ex

j·::gador do Av..:.i E da Seleção Catarinense de Futeb:.1.
O n=toliciante empresta há muit�s anos seu tro.b:1_
lho fccund:) à F'nno HoC'Pcke. onde goza dJ estlm:!

e :;-, afeto d:! t dcs. Dentre às inúmeras homenag'�:�s
(II/r ,I-,,, t�· • ...., conferidos ajuntemos as nossos, pr..;!_

zer050mente

...,...- sr. R r.erto Ne!��n Stoeterau
- sr Cr;·k� ."I'·:;rb do Silva F,):ias
-----:- sr: Jorg8 8ort:lcto
- c:;p. 1.uiz Fellrce L,...b") co G::Jmo D'Eça
- sr. Géo M:,rques Filh�
- S". dr. ,Alvaro B. Lobo Filho
- srta DeUzete de Aguiar
_ sr M.' 1--:1 n Lnomi� G::lnZ� Fernandes
_ �eto Mórc'c G'"1UVf'21
_ sr. Aurél'o M.:. qlll'S Monteiro da Costa

Nola Oi R �1'11�r.a Pn�]lar1
Dr. Hulcão Viana

o SENHOR!
F· ze de mim um instrument" da Tua Paz.
Onel!: há ódio faze que eu leve Amor;

g��: �� �i;Cn��i�u�Ueeu �:v�e�e P;r����o;
OnJr.: I)c.l cl�1Vid�s 'que eu teve o Fé;
OnGe há "r!'Os, qL1C eu leve a Verdade;
Onde há d�sesrêrr O'Je eu leve Esper �nça;

Onde hó tri:.t2zo, que eu leve o Alegria;
On::!e há t evcs, que eU leve o luzi
Ó Mes.tre' Faze que eu ,rrccure menos
Ser cJnsolodo, do qU2 co"""_Jar;
St'r compreendido d- que compreende:-;
�cr amado. do que amor ..

PORQUANTO,
!: dondo, que recebemos;
É perdoand{". Que se é perdoado;
É mo:-rendo Que Se vivr para a Vida Eterno.

(Trodução de Manuel Ribeiro)
7 - 9- 62

ORo MARIO 6FNTIL COSTA
M(DICO

OUVIDO - NARIZ - GARGANTA
CLlNICA E CIRURGIA

ESP�g��L��C�g �I� CDL��I,f�EI:�OF, ,

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

Pela manhã, hora m{lrcoda inclusive aos s{>bados
Te!efone: 2989

CONSULTORIO - Ruo Ten l)iJveirJ 15 - Conj. 203
EDIFIClO PARTHFNn",

ÃP'RENI)A CON'IERSANDO F-RANCES EM-',2 MESES
ALEMÃO 12
INGLES "

ITALIANO 12

VAZIGI
Matriculas abénas na Secretaria e

também para
CURSOf' DE CONVERSAÇAO pRATICA

Trajano, n. 14
(Altos da Farmácia Central)

E
XXIII

Usandra Miss Eiej!anle BanglÍ Laies
De 20 a 10de setembro a 1. Feira do
Livro em nossa Cidade.

De vo.ta da concentra
;ãC' realizada em Belo Ho

rizonte, quando nosaog re

presentantes fizeram o cur

";0 da Ensignia da Madeira,
curso êsse prescrito para os

que se propõem conduair,
de maneira eficiente os a

g. upamentos escoteiros, po
demos dizer, dos aficiona
dos dessa modalígade edu
cadIJn.ll que estamos, me

mor npare.nuoos para Ie
v.. r de v-urtoa a tareia por
nós rccr-hida a qual, com a

n.ilula "�jJel';\dfl.. havemos
de conduatr ;1 bom termo.
,) l:U('�0 O',, ceruunado é1 - mcv.menteda p�

rada de elegância B1n1';
na ';idade de Laje< teve

o patroctnle do clube d<l
Lady. O accntec.men

nos salões que (:li nos S •

iôes do c'ube 14 de J'Jl"'lu

revistlu-se de c'eno ;,x :10

eteg ende a ;cenh'Jl""itn L'

sandra Silveira Mi<;s 1<�'f�

gante Bangb e Ma-iza R<!

mos suplente de Mlss EI{I

gante.
-401 -(o) (0)-

2 - Na maraton"<l dr

mOda, os adereços fOI"

müm pont) alto na de·

gâncal da mu'her,

-(o) -(o) (o)-

I�

3 - A r.!l'11:tI·n JÚ:1 or

de For!anóp(li!s dará :t (l'

bcrtura ofiCial da La ft'::-!

ra do LiVrO. no próxl�llo
." .. llJ as 18 hor9.", )la

Praça 15 de Nove:nbro

5 - Eclit(/ra.� ti". pr.h.
pais do pn.is partir. p'l';l�
da I. Pel-a do Livro I se

realizar em nessa eldade.

-(o) -'0) (0)-
11 _ -Or rma.ue Mor!

t .. ..", c;ta�:\ atendrnoo '

nuurto c r oante f'l11ln']11
n-r [I .•h mn 1111'< rin 111 ...

� I c;":'l,'·�. A . eunor t M.-u

Ll11. P. 'n-il ;,"1'.1 !l dem,,�
tl":'l(�o;'!l r m r,_t1c�l;(o.

nn.a dmucnxtrneúa de qUi'
o prOl-'.rall';( (,JaIH.ad,) pc
Jüs dij'iAt-ntl'fI suprem JS

r.

1". _, oj i' I" I :.l !:li �

IS�O
de vencida tão Importante
ta-etc. A um grupo de ho

mens abnegados. desses

que a Pátria necessita cm

todos os momentos. sem ali

demagogias que procuram Ao cecotrs».o e.ta afeto ôs
. toldar o encamtnnaatentc .

iie traoamo. Procuremos as_

da" grandes tdétas. está cou s.m, sint.nuzar nossos es,

fiada a tarefa de' levar a

vante o escotismo, sem ou

tra preocupacão senão a de
.... 'átri:\. ecr.re-

que runcton.uu numa per,
feita simbiose. \ita'lzando
og'runde orgnntsmo Iotmn ,

do por tocos 0,-; brnsnetros

rorcos no senttdc de r:1ais
c'ev'"1l'''' ... ··

a civilização -c
nosso povo .

c-nco-eo (le corpo e alma Sempre Alerta!

,� _'" "'''ll
J. Sá

duzlr de maneira eficiente

hoje, rxlra que saiba se

compcnelrar de '!'uJ.� run

çiics na cUlILutll,au unívci-

sur. E. prt:l:ll> que cuc., cê

lula Jo grande curt.c uu en

ve, de ccnun.un.u de, ma-
��'f,.rn;]l'\..4.Ju.ê:

im S ".h;./�/
IG�lI{{,C1j li '!I',(:;;' .,,,

Df (r�1l

(I;:�se tl-''1I.:-.II1:1, ClIlá :,eudo nutra dr,f-iltl.l :1S dcmals cé-

oumprido à, rtaen, c seus iul;.

run�m(:ntos rep'ursnm r n ---------:=--=----::------

I�!�:;;i: ;1,J(���I��:S; ��'I��I,Ljl��'� P. S. D.
1(.1 Conselho Regloml.J de Es P/\RA VEREADOR

�(o) -(o) rol-

a - Dia 27 do próxi-no
mcs esta marcado p l' 1-

mnts um dos granlf.s
contecimcntos sBcais �Ill

nOSsa cidade,
-(o) _(o) (0)-

7 - Preocupado cnm <l

visita da eeg-:ml1:l. o Cfl.:-l!
C óvis �a:�.n" IMJ.!"::t IJ'"

J('nal.

_fol _II)) 11)1_

I':! :;'Hn um" ,1"'C')l:l.
r'io ml1·t-1 -;'!r.n"t.ic'\ ri':) cOI.ejro�,·ne.sLa C.lpltal. pu·

hr' 'h�" c\� I 'l� JI'J'(" der.lOs sentIr, através do

fl,.�l �O'nt;' :I' 'n:···l"io·
.

d� • �:���o c��ta�l�!�Oq�:��dO cl�
f"nh�, Mnn'llo 0:1. ,

_ln1 _I") (0)-

13 - F'?�tpj"u "In'·:l,·��.
... "',.,J'"'' D,""""".l·''"-

gador J, Alves PcdrroS'\.
Cump"�m'!nlamo� arl til'

I rr �'1iV"'" 'ir' ante �1('I'l
aconter:mento,

el,tienle se tornam tais

cGncenLaçt.es. quando são
P")� .os em prova a� qualida
des de seus concorrentes,
.tl'anal) aos se"" p�U"es lO

das as conquistas já reali

zada" e suas previsões pa-

-'r;) _I") (01-

8 - Mar:a Bn'J'"--: ',\I""
Vlnhaes no p�ó,;jn1'J 1!:1

29, receDcion�rá c-,:w'" 1-

dos p3J"a sua fc.;ta d� 1:,:

ver:õa1·io. A beLssima (li 1

ção d'l� Wílds mais Il!n'l

vez e:::ontecera ('m f�:.T1 -(o) -101 (0)-
deira é um cuqo feito na

base do ensino reciproco,
quando caGa elemento, ex

pondo seus conhecimentos,
... :a a maneira. de

211ca:ar o problema, rece

b'ndo a critica que tanto

p"";tie �erv!r d':! gula para os

de,lais componentes. quan
to ref.armar o plano ado

cie- tado, uma vez não se co'--

J 4- A beleza de 5-:1]<"-
_401 _lO) (0)-

g -- P'-oceiente do ;-;,' 1

a elegan'c senh')(l D:;:�::
Paim Luz.

-ío) -(o) (0)-
4 _ A senhora Al)dnn

Foes (L'II, em recente 1''2

união social deu nota .�I ., --:(Q) -(o) (al-
ta Usando um be!ls':!;u' 10 - Coment1.·se �eT�
tem shantung azut Jo<rl m'ente'a: candidatura d),'o
do com renda fql.n.:,:a vem academ'co de Dlr�!!o
brn!'\l" I'ebol'dnda a fio' '.!l' Dal/ilo S�hmidt. para._ Df,
prata,

.

putado EitadMl

n'no ·I ... .,�'WH. no Lir:l. Tc:

n�s Cube

"--{Ol _(O) (01-

uma das senho�'tas
- -'�" <"la �'"1�'''1''r'(' ,1e

Tubarão. circulando
4ndl'

J-�� ,_-,.�,

E VOCÊ (!OMPRA O QUE QU'ZE�
E PAGA COMO PUDER EM
rol\lD�Eg EXATAMENTE DENTRO
DAg gUAQ PO��IBJUDADE9

ETO:Og� � /)EPA�TA;EN;�;;;;;A�é(JEM AlEgrA P�oMofAÕ:
- MOOAl] - (1()M ENXOVAl!: DOMf!1TICO!! ê P/!VOIVAS

•

-ARTIGOg MABOllllNX '

(j �
,

-(jTILlOIIO�!: DOMÉ�TI(!II,g
•.�

-M(JVElC

::��
Ma

1'-11'"

, (·!:I rr.ada à-

2305
Domingos Fer.nandes De Afluino

Continuando, na CÃMARA MUNICIPAL, o seu trc_

bolho, seró () me!"mo de agOra e um prulongamenlo do

r:ue nesta mesa tem feitÇ> pela bo? imprenso de SA:'�_
TA CATARINA e por FLOR1ANoPOLlS

..

ENFIM, UMA CRÔNICA JUSTA SOBRE A CAPITAc
Em quot:·o e meio c:)l�no e transcrito pelo "O

Estado" (jue por sua vez a extraiu do "Correio dJ
Manhã'; do Ri...

, Cavalcanti de Paiva publica uma
crônica �ôbre Fkrianópolis no ensêjo do Cinema No_
vo em nosso terra.

•

Vale o peno ler o qUe eScreveu Cavalcanti Ile'
Paiva pondo em relêvo FI?rionópalis e suo gente,

Realmente: Cinema Novo descobriu florianópoliS
e nós descobrimos um, homem que escreveu a verdo·
de sôbre nosso Copitor.

Quites.

� , QlfrUJJO 116J,.0
LlBANtS QUER MOÇA DE ORIGEM ALEMÃ

E. .BONITA - O rapaz Quer caso�·. Isto parecI!
Que quer ml:smo. A noivo tem de ser bonito -e de cri_
a(Orn alr-mã Assim diz ele, com f('togenfia de bonitó,J
estampada nêste jornal. E diz possuir sete milhões
paIO garantir o futuro.

Embora seja pobre diz ele.
ermo partido é o melhor Que apareceu entre

todos os portidos de politica novo. , .

Enfim, Que diz você. mccinha loira de sar.gue
alemão?

Fisgue-o com o troCO de outro retrotinho com

sud apresentação
S::din A. Aziz que é o nome dele, espero_o.
Boa sorte.

.

Um lembrete,
Cabelo oxigenado não vale, mesmo que seja do

VALE de Itajoí.

LUCIO FREITAS - CANDIDATO DAS UMA
POR DIA - Quer ir paro a Câmara.

Si conseguir ser eleito, já se sobe, , , .

Em cem dias, uma rua calçado por tlio
Falava eu cem o candidato de último hora

quando Dakir Chegou com cara de desc-onfiado com;
a dizer mentalmente: será que eSÍf"u traido mesmo?

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



a ivro será...(cont. da 1 Q
pag.)

rique Koetcher. da editora
A�ir do Rio de! J;tneLo;
Amo Krepsky, livraria Re
coro: Oocloy Sushn, da
ednera Heldcr, de São
Paulo e Livraria Atlas,
rtestu capuat: Nlva uo
Lupcs, da Itvraria Líder:
sercro Silva, da livraria
Acadêmica.

p,'c�idlu Os trabalhos os
Juniors: Deodoro Lopes
Vieira, E:nman?el Campos,
c Hernnny Bayer.
ApJs a leitura do ex

çcdienle o Presidente co
municou aos membros da
C'lmara a presença dos li
vreiros, qne se achavam no

prenânío. aJim de assistir
ao sorteio das barracas e
debater com os junjol's
problemas l'eluliivos a Ins
tahr:flo da Fcim uo Livro.
O sorteio, reaUzado com

o SORTEIO

OOIl1)llmJJ:llll a mesa que

w��vmHISSA
o Sindicot- da IncTlJ"tria de Extração de Modei

r:l<; n") o-todo de Santci C1türina cumpre o doloros.Jde-vo- rlp c nvi,j,n' cok'(}l�, r- ami()os de H;'lio DOU�ll
Menp7cs, recf>nh'mf>nt(' tolcctdo em desust re evroto;
no p.n-n ;j t'li""n 111((' (",1<1 pnlidade dp classe fará re�
zar nmcnhõ dia 20 As 8,00 horas no Catedral Metro
politana, Desci:" já nossos ofTroelcciml'nt(·s a todos
que coroporccercm a este ato de fé cristã.

MILTON fETT
PRESIDENTE

REX·MARCAS E PATENTES
Agi!nle OIieial da Propriedade Industrial
Regi�tro de marcas, patentes de In/)cnç(to, 7lmnes co:

mcrcuue. títnlos de e�tabelecilllent(>, insígnias, frases de
p/"fJ1laytmda e 1IWrt'(/" fLe ervonacao.

Rua Tenente Silveira. 29 -. 10 andar -

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

Na Grande Venda
do Lar

m __

·PRINCIPE
RETANGULAR

212 litros (7.5 pés)

5 anos de garantia

Dois modulas:

STANDARD
SUPER-LUXO

maior por dentro· menor por 'o�

fJJ .0fÚ1IJI(J
TRAJAlfO, 29

o concurso dos represen
tantes das livrarias e ect
toras, acusou o seguints
resultado: - Barracas ris.

! = ;��;o��a G��:�ê�iC�
Livraria Atlas; 4 _ Livra
ria Agir Edltor2.; 5 _ Lf-

vrana necorc: 6 _ Livra
ria Llder; 7 _ Livl'al"ia
Globo; 8 - zscruores C�.�
llWllmQlUl(I!;; IDa 'bIWI':wa nv
'li 'un-4!l.' ,';6!'Íl IJ�cll.lJ:wda a

adtuj.nil:l�ra�fto da F'elra.

DEDATES

Em �eguldn tiveram tnt
cio o" ocua.es. ocasião em

, que o Junior Antõnlo
Grmo solicitou Inúmel'as
InformtH"-.('S clo.� livreiros,
tlf'!)ar.f·nrlo-B(' inclusive pro
blemns rel!\tlvos ao regu
j,l.!JH·nto «a crtnda retm.
Após os esr-Iar('C'lmf'nlos

dl,.� I"('pl·('.�('ntnntes nes edr
tnms e BVI'arlas foi I'nrf'r�
rndn a sessão da Câmara
Junior.

INSTALAÇA0 AMANHA

j
A.� 1.8 horas de nmnuhü.

com n prcsr-nca do OOVPI'�
nnoor oo E.�tado, altas fUI

tcnouoes, l'enomndo.� es

crrtor es c convidados cs

peclats, s('r!Í, íustntnetn R

nos<;n primeira retra do
livro.

MUITO BEM IMPRESSIO-

NADO

"A nossa Editora parti
c'ipará com duas barracas.
Estamos muito bem ím
pressionados com a organi
zação da Feira do Livro de
Plorianópotía", _ declarou

a reportagem (I Sr. Telmo
soares, representante da
Editora Globo de Porto
Aleg-re e que tem pnrt.ící
pado de ir:úmet'a� s'eiras
de Livros, realizadas
todo o pais.

LONDRES - A conte
rêncte de países integmn
tos da comunidade oruú
mcn de naoôes não checou
ainda a qualquer ocôrdo
sôbre um comunicado fi
nal. Depois (1(' uma hnra e

meta de rtonntes o térmíno
(h reuutão foi'amado pru-a
amanhã.

SANTOS - Com, um
carregrnuento de 10 mil
toneladas de tl'l�o l'l1SS0, é
e...perndo no porto rir a.m

tos o navio rto bnndulrn
cubana que ptoceôc Juan
Dias. Com tdênüeo car

regamento chegará um na

vio grêgo.

c

O ESTADO _ 0 ''',''� unllgo Diól'io de Sonla Catcflno

'Rádio "batuta" e RÁDIO G-E

em MACHADO & CIA. SIA.

por mm' fi'"t fD� .

, I II' c::::l
j � .

" mensais ou

10 paga.rnentos pelo
preço á_ vista

TRANSISTOR PORTÁTIL.
moo. 21-26
Ondas médtas e custas - 6 transis.
tores - Alça embutida - Ar,tuna 'o'"

trátu _ Caixa de censureoc de ano

impacto

TRANSISTOR PORTÁTIL
CARAVAN II
3 faixas de onda - 9 transistores ...

funciona com 6 pilhas comuns

T,RA.NSIST,OR DE MESA
ESPACIAL

.

Funciona tanto com eneegia
elétrica como com 6 pilhas
comuns de lanterna - 3 fai.
xes de ondas

RÁDIO 'DE MESA
SEVEN S-EAS
Alto falante de seis pctega.
das _ Caixa acusnca _ An,

tena interna _ Olho magico

l3RAStLIA - O Conse

IM Nacional de Trânsito
que funciona na Guana
bara será transferido para
Brasi!la. Nesse sentido o

sub-secretát-íc de justiça
[á baixou ato deterrmnun
do que essa transferência

�::;:f::::,�:_::'::: �: Condecorado
séde dos trabalhadores no

comércio a quarta confe
rência slndiql.l tnternacto
nal. O certame patrocina
do pelas Secretarias dos
Internacionais proflsslo- Geral do MinistérIo da
nats. debaterá problemas Guerra comunicou 'ao Cmt

li�ado� ao sindicalismo de
mocrático,

CAFEZI�HO.
C��il ·I�O!

COME.RCtú c. A!3ÊNCIA e Rua Trajano n." 15

com a "Medalha da
Pacificador" �Vende-se

o Exmo. Sr. Secretário

ma e Silva, O Duque de

Caxias e bem assim àqueles
que por suas atitudes dedl

cação, capacidade técnico
profissional e alto espírito
de solidariedade cooperou
eficazmente para elevar o

sede nesta cidade.

vende-se umá propriedade, com três c -ves, uma de
matenar e duas de madeira, Tõdas com água luz e esgõ·
to: sito à rua Leoberto Leal nv 24.

Tratar com o senhor Otávio Augusto do Espírito
Santo na Fiambreria Otávio no Mercado Público nc 38
parte interna.

.

prestigio do Exercito junto _'''''I"'1'l/IJ:2,,"1''as Forças Armadas de ou�

do 2° Batalhão Rodoviário,
ter, o Exmo. Sr. Presidente
da República, em recente

Decreto, agraciado com a

A referida condecoração
foi instituída nos Lermos
do. Art. l° do Decreto
45.N9 de 30 Abr. 959, aos

('tIl' cf)ntrlbuirem para
maiol' brilho das solenida�

MISSA DE 300 DIA

�--

�12DEA�
\ UI".

PROGRAMA DO MES'
PROGRAMA DO MES DE SETEMBRO

funcionário Dara [scritório EGON SCHMIEGELOW

por alma de

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

nos, Instrução secundária.
Salário Inicial mínimo Cr.$ 20.000.00 e c0nform�h��

bilitnc;ões, paga-se mais. LUGAR DE FUTURO
Cl\l'tas pflra fl'rnibrurgo - Videira

Caixa PosLal - 25 -

Felix Schmiegelow e familio c,onvidam os paren,
tes e amgos paro assistirem á missa de 30° dia qu�fa�'ãa cl"!l'bral', seX'tn·�iro dia 21 do ccr[ente as.8
na Co�c o I) �qj,. Cdarinense. .

cj'J os 21 horas _ Orquestra do Caslelon.
•Por mais esle .1to de fé e amizade antecipada. Dia 25 Terço feiro _ Cinema 'ir

O1L'Il1"e ilgrp-déeem Dia 29 = Sábad� _ La Bella Itáli& _ Promov:t,�
;::,t .. �.C'I;"'k's�j��.",,,,.,,,,--,-,,.;,,,_,-._.;.18':_"-L2�03..f,9.../,,6.:.2........p_e_lo..D_e_p_art_o_m.;.e_n_to_E...S_PO..'..;ti..VO_d_O....C_IU_b...._D_Ozlli·:,:·;::;;;...·..
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ESTADO DE SANTA CA
;rAIUNA
_DIZ DE DIRli}I-TC)'lf)A VA
RA DE FAMILIA E SUCES
SOES ESCRIVANIA DE FA
MILIA E SUCESSOES

EDITAL DE CITAÇAO DE
AUSENTE EM LUGAR IN
CERTO

O DOUTOR OSWALDO
ARtAa HORN, Juiz de
Direito da Vara de Fa
mília e Sucessões, da

Comarca de Florianó

polis, Capital do Esta
do de Santa Catarina,
na forma la Lei, etc

FAZ SABER aos que o pre
sente edital virem ou dêle
conhecimento tiverem que
(expedido nos autos nc

1.713, registrada a fls. 55,
do livro nc 4, de Ação de

claratória, em que é reque
rente OLIVIA LÚCIA DA

SILVA), atendendo ao que.
lhe foi requerido pela mes

ma senhora, que afirmou
estar a senhora ARLINDA
OUTRA DE ANDRADE em

lugar incerto e não abIdo,
lugar incerto e não sabido,
rá afixado na séde dêste

Juizo, no lugar de costume,
e, por cópia pública uma

U) vez no Orgão Oficial
do Estado, e pelo menos

duas (2) vezes em jornal
local. CITA - SRA; AR
LINDA DUTRA DE ANDRA
DE, brasileira, casada, pa
ra no prazo de trinta (30)
dias, que começa da data
da FI. (primeira) publica
ção do presente Edital, fa
zer-se representar na cau

sa por advogado legalmen
te habilitado, e contestar
ou concordar, com as peti
ções e despachos abaixo
transcrItos alegando o Que
se lhe oferecer em defesa
de seus direitos, sob pena
de decorrido o prazo mar

cado, se consIderar perfeI
ta a citação, e ter inicio o

prazo para contestação na

forma da LeI.

no decurso da qual prova
ra: I) - O FATO 1 - que
a requerente era casada no

religioso com o senhor João
Oançalves de Andrade (deu
de ris. 7 da Ação de Justi
ficação anexa (. 2 _ que o

sr. João Gonçalves de An

drade era, ao tempo dO. ca
samento, casado, pelo regi
me de comunhão de bens

com a sra. ARLINDA DU

TRA DE ANDRADE (doc.
(I de. Ação anexa). 3 - que
a ara Arlinda de Andrade,
após decorridos dois mêses

do consórcio o sr. João Gon

çalves dê Andrade, abando
nou o lar conjugal,
digo, conjugal sem motivo

justo; domicilio ii. época fi

xada nesta capital 4 - que
a requerente viveu marital
mente com o sr. João Gon

cejves o sr. João Gonçal ..es
de Andrade desde setembro

de 1928 a 18/8/1959, portan
to, aproximadamente 31 a

no (doc de fls. 33 da Áção

LI Departament.o Central 1.
le Compras (D. C. C'), de 4';_ Jeep, Willys, 1.9!.6. ma
conformidade com o art. 11 Quina fundida, c. troca e

item III, do Regulamento diferencial em regular es

aprovaqo pelo Decreto SI'" tado, necessitando de 4

2508·61/382, torna púbJco pneus, lataria e estofamen.

que tará realizar, no dia 10 to recuperável, capota de

de outubro de 1952, na sua lona em estado regular, no

séde. à Praça Laura Muller, estado em que �e encontra
na 2 (fone 3410), CONCOR- nfl n O P .. nrêço ba�e

RENCIA PUBLICA, nas se 50.000.00. unid,..de - - <Im,

guintes condiçõe,,: quantidade - um, quanti-
dade - 1.

I OBJETO DA CONCOR- 5 _ Triciclo, 1.951, com

RENCIA

VENDA.

1 - Caminhão. ChevroJet,
1.949, motor de 105 HP., má
quina fundid'l, canocerla
de mad·eira, lataria em es

tado regular. diferencial
em bom estado, 4 pneus
recuperáveis, no estado em

que se encontra na D.O.P.,
prêço base CtS 150.000011,
unidade - um, (,:lantldade
-1.

2. CamInhão, Ford, F 6, .

1.94!), motor de 95 HP., dife
rencial e caixa de câmbio
em regular c.stado, maquina
em bom estado. lataria ne

cessltando de repuro.�. car

roceria de madeira em re

gular est.ndo, necessitando

de pneus no\'os, no estado
em que se encontra, na D.

O. P., preço base Cr$ .

220.000,00, unidade - um,

Quantldnde - 1.

S. - Jeep Wi1lys, 1.946, ma

quina fundida, caixa ele tro
cu e dlfcrcm;ial em bom

fUllclonanwnto, 4 pneus no

vos, lat.arla regular, estofa·
menta e capota de lona em

péssl_mo estado, no estado
em que ::;e ('ncon(r:1 n�l D.O
P. preço \),J.se Cr$ :;:0.000,1)0

\'.Uz:liqade um, quantidade -

motor, caixa de troca. dite
rencial e lataria em péssi
mo estado, no estado em

Otle. encontra na D. O. P.,
préço ba!ie 20.000.00. unida
de - um, quantidade - 1.
6 __ Triciclo, 1.951, sem mo

tor, caixa de troca nece-sl
tando conserto, lataria em

pé�slma condição, no esta

do em Que se encontra na

D. O. P., prê ..o base Cr$ .

20.000,00, unidade - um,

quantidade - 1

II ESTIPULAÇOES

Os interessado� deverão

apresentar os docd"llentos
mencionados a seguir:

1 - Proposta, em duas
vias, seladas ambas com

Cr$ 2.00 de Sêlo Estadual,
Cr$ 10.00 do Plameg t' mais
uma Tay.a de Educação e

Saúde de crS 1(1.00

(Cr$ 2200) por foiha, em

enve:ope fechado e lacrado
contendo:
a) oferta para um ou mais
veiculas;
b) condições de pagamen
to;
c) compromisso de reti-

rada do ou dos veiculas
no prazo estabeleçld�

dJ declamçào cte conhe

dr�lento e �lll.lnlis��-LO Ü3 n'll'

mas deste Edital e da Le-

Código Civil Brasileiro. b)
- "O marido é o chefe da

sociedade conjugal. Com

pete-lhe: O dIreito de fi

xar e mudar o domicilio da
família" art. 233, III do C.
C. brasileiro. c) - "'A obri

gação de sustentar e mu

lher cessa para o marido.
quando ela abandona: sem

íusto motivo a habitação
conjugal, e a esta recusa

voltar. Neste caso, o Juiz

pode, segundo as circunstan
cías. ordenar. em proveito
do marido e dos filhos, o

sequestro ternpcr ârec de

parte dos rendimentos par

ticulares da mulher" art.

234 do C. C. d) - "A perda
da qualidade de dependeu-

te ocorrerá: para a esposa,
que abandonar sem justo
motivo a habltaçan conju
�al e a esta recusar voltar,
desde que reconheejmcnto,
jdígo reconhecida essa si

tuação por sentença judI
ctat" _ art. 17 II Decre

to 48.959 - A de 19 de se

temere de 1960 que apro
va o Regulamento Gera] da
Previdência Social, tenco
em vista o disposto no art.
181 da lei 3.807, de 26 de

agostó de U)50. e) - "O

cancelamento da Inscrição
de conjuge só será admi
tido em race da sentença
judicial que haja a situa

ção prevista no art. 234 do

Código Civil ou ".. - art.
19 da Lei na 3.807 de 26 de

agosto de 1960. f) - Consi
deram-se dependentes do

segurado, para os efeitos do

Regu!amenl.o Geral de Pre

vidência Social: a espjsa, o

marido inválido, (1s fllh.)S,
de qualquer ctmdlção, meno
res de 18 anos ou invalidas,
e as filhas solteiras de

qualquer condições, meno

res de 21 (vinte e um) anos

ou Invalidas" - art. '14, I
doart. 14, I do Decreto .

glslação referen�es a con·

co:renclas.
2 - Na parte externa�do

envelope contenedor da pro
posta deverão consta os

seguintes dizeres: CONCOR
RENCIA PUBLICA N° .

04 09 56 (VENDA DE DI
VERSOS VEICULOS USA
DOS).

3 - Em envelope separa·
do, contendo os dizeres do
inciso anterior, além da pa
lavra "'Documentos", em

caracteres bem destacados,
os seguintE".s documentos
comprobaMrlof; de idE'ntl
da de e idoneidade:
a) atestado de Idonelda

dl" financeira, paf;ssdo po�
banco 0..1 c ...sa bancária;
b} prova de quitação com

as Fazendas Federal, Esta
dual e Municipal;
c) procuração, se for o

caso, passada a pessôa re·

presentante do proponente
à abertura das propostas.

4 - As propostas deverão
ser apresentadas em duas

via�, rom rúbrica dos propo
n�ntcs em todas as páginas,
seladas na forma do item
I do titulo U.

5 - Os pnve!opes conten
do propo.�tas ou documen
tos. clp.\'erão ser entregues
no Departamento Central
de Compras, a Praça Lauro

Muller nO 2, (Fone 3410),
nesta CSlpltal, até às 14 ho
ras do dia 10 de outubro de

1.962. merliante assinatura
na ata de entrega de pro
po�tas.

6 - As proposta.s serão
aberta" as quinze horas, do

.meHI'!0 dia 10 de outubro
por funcionários designa
c\I,S pelo Pre:;id�nlc do D. C

C. e na presença dos pro-

Arlinda Du_tra de Andrade

para refutar todos os têr

mos desta inicial. Espera
. JU�tlça. Florianópolis, 25 de

Junho de 1962. (ass.) Fer

nando Nizo BainhaAdvoga
do - inscrito 'na O. A. B.

sob nc 1638.·

(PETIÇAO DE FLS. 9):
Exmo Sr. Dr. Juiz de DIrei

to da Vara de Família e

Sucessões. - Comarca da

Oaprtal. OLIVIA LUCIA DA

SILVA, brasileira, solteira,
de prendas domesticas, re

sidente e domiciliada nesta
.

tjupnal, na acrvidêe Prnn

aont. nc H! _ pelo DEFEN

SOR PúBLICO, que esta

subscreve (doc. nc 1), vem.
mui respeitosamente. go
zando dos benertctos d3.
.rusuca gr-atuita, conforme
faz pr-iva o atestado de po
bro-a t-ictuso (doc. no 21,
expor, para no final reque
rer a V. ExiJa. o que segue:
1" .101\0 r,nN!""ALVES DE

AND�ADE. brastlen-c. Op0-

rário, já falecido, era ca

s.uru Pt:IO reguue de corr; 11-

nhão umverset de bens,
v.uu .r>1tL."Ui\ DIJTRA 1)J!:

ANDRADE, tnasüerra. de

prenua duméxdcas. de re

sidência i!Jnorada. 20 - De

corrido aors meses dêste

consórcio, a companheira,
não se adaptando ao modo
de viver do espôso, abando

na o domicilio conjugal.
ao tem-o fixado nesta ci

dade e vai residir na cida
de de Bom n",tiro. 3°_ -

Qua;;e cinco meses, mais ou

men:Js após tal aconteci

mep�o, em setembro de

1928 a Requerente começou
a 'I' "er maritalmente com

JOAO GONÇALVES DE

A,"'i.JRADE mostrando·se.

desde o inicio, comp.mhêl
ra fiel. dedicada e cal ajo
sa, mulher digna sob tados

os p.jntos de vLta, que se

esforçava por estudar e com

preender o cara ter dlficil
do esposo, sup:lrtanto, com

virtude admiravel as Vicls:
situdes da vida no lar. 40)
-li[)etllIl uniã-Q,'_' te" o casal

as :-:eguintes filhas MARIA

TEREZINHA e VALDA DE

ANDRADE (doc. 4 e 5 '5)
_ A própria espôsa, para

facilitar a t·arefa do conju
ge, p:'ovldênciado o regis
tro de nascimento dos .fI

lhos, fazendo-o, apenas, em

seu nome, no que concor

dava -O pai das crianças

Compras
04-0)�66

ponentes ou seus repre.sen
tas legais.

7 - Abertos os envelopes
cada um dos inte�essados
tem :l direito de apôr a sua

rúbr'ica nas fôlhas das pro
postas dos demais concor

rentes.

8 - As p,opostas (Modê·
lo 001, a venda na Impren
sa Oficial do Estado), deve
rão obedecer às condições
e;;tabelecidas neste Edital
nas instruções constantes
do verso das mesmas, nem

como as exigênclas do De
creto SF-25 08 61/382, de
1.961. e aemais disposições
sobre Concorrências.

IH JULGAMENTO
1 - Pela Comissão Julga

dora, posteriormente, será
declarado vencedor o pro
ponente que oferecer:
a) melhor (maior) prêço
b) caução de 10% em 48

horas;
c) pagamentO' até 10 dias;
d) retirada do veiculo

imediata ao pallamellto.
2 - Em caso de absoluto

Igualdade de propostas, se

rá sorteado ) vencedor.
3 - A concorrência pode

rá ser anulada, um vez que
tenha sido preterida forma

lidade expl1essamente exj

gida pelas referidas leis, e

que a omissão importe em

prejuizos aos concorrentes,
ao Estado ou à moralidade
da Concorr{mcia.

4 - A Camisão Julgado
ra reserva-se o direito de

anular a concorrência caso

as propostas 'apresentadas
não corespondam ao inte
c.êsse do Estado.

Florianópolis, em 5 de
setembro de UJ62.

triand�����lJ;���� .pa

rui.� «muo.. �m;r;-V-;lll
(·(.;IllC'(i'U'l'q;:I.'i II .,.,;.� /i'iI:

c�t:.. IlU;"lil-.l cc -"iliaú lJudc:·i.t
acarretar. 60) _ Em 1954,
decorridos mais de 26 anos

de vida em <;01.1um, resol
veram Os cônjuíges legali
zar sua união perante a I·

grere (doc. nO 6) reafir

mando, deste modo, seu Cf
seja de permanecer sempre

juntos. 70) _ Em agosto d�

1959, ou seja cinco anos

após o casamento reljgloso
êle velo a falecer (doc. na

7), e.como era associado do

Instituto de Aposentadoria
e Pensões dos Inst, digo
rncustrtanos u, A. P. I.).
a espôsa to! pettear. em

seu nome e no das filhas,
"eu" dlreit.os junto ao men

cionado Orgão de erevuíên

cid SOCial. Ap.esentaram
"e a" e:-:l['i:nda, legais e a

p�C!ue,€n�� apressou-se a

.satlsf:;.zé-Ias, promovendo
as coi.icetcntes Açjes Ju

dlc.al�. Em racc co expov

to e no, .érr",_,:, Cio art.

'{�'J e ::;1't',ulUle ao (.:o::li-;o
de ProctOSSO crvu. quer jus
t:II(:al I)C"IU',�I: V,
com tesmunhas, o scgu.n

..... "'-, ",�t: .. L�p,)Ml JeglÍl'
1;.,.1. J'J Jv·.'V U0Ni.fALVE.,
U.!!. .'L;),;.RADE abandGnou
U .ar. du!.. Ihl:�e.s apca u rea

,.":"'-0,;_0 co ca ao.ento. índ.,

I{' ehl BO:',l Retiro. A-

tualmente, [gnora-se su-...

• __ .�_.,�._. IJ, _ cue, vé

.tas vt:zes, c.r.ada Pt!IV 1.

". i"..... e p�_'LellUJ.n).t:n�e.
!.I .- t:.sLe J uízo, não se apre

sentou, conf-orme faz pro
\ã '" .Ll • .,)LUI"'Ç .... oJ oe u". 1'6

nus Au;,u,:; de mve.ugeçoes
da pate.tmdade (Preces

;:;v 11' 14',,1 e.n que e re

qu acence 'vdlda (l,. ucvu.

";'1 - '<o[.1t: a rt:ljUéren.e C,,

.e'. e em I.:IJ.I,pan.lia de

....... .nu GU .............L � l!.:::; 1>l::

l�........rl.Al.U., a.lIar.�e Liinta {

...... \"d ....h�.,. rleo..luer, pol.>,
;,t: ....I;ill, ". J!oXI!Ia. oes.gna:

dIa e hora para inquu·'.;....o
das Lt:s.emullhas abaixo ar

raiadas e justificadas, o ale

g ... .JoJ se digne jUlgar pJr

sentença, para os devidos e

It:õa,.s eleitos, a presente
Jv::.úFll...rt ...AU, a lml de

pj't:veOlr mterêsses de ter

ceiros, entregue-s os autos,
Independentemente de tras

lado, ii. Rt:que,eme. ESPE
RA DE�'tO. F,lOI
rianÓPOlis, 24 de abril de

1961. (a�s.) Maria de Loude�

MedeltJs Vieira - DEFEN

SOR PtrBLICO. TesLemu

nhas: 1) - Isaura Perna

fOrL2 de Andrade - Rua
Mal Cãmar:l, 104 - Nesta.
_ D:amani.ina Atanazio -

Servidão Franzonl 8/N -

Nesta.

"fop set" a recepção de Lúcia de
Aquino D,Avila da. Edilh Gama
Ramos Agradece.

sel", que parecia uma co

leçãu de ro:-:as no jardim de

Elizabeth II.

Para nessa objetiva, Lucia de Aquil)o
d'Avila, 'bri,to set" da jovem guarda flt.

rtanépelttana, deu um "show' de beleza t'

gr.!lça na sua corg,entada festa ee ani.

,'er:,ãric. Observamos o modêlo que ela

exibiu na sua recepção - cetim de serra

pura branco, com uma barra tr"balbad'J.

em veuco branco em "gregas" e bordada

em alto relevo com pérolas e nacaradas
cenrecctcnadc pela F-.... Ananias S,j"eim.

.�<! l-v_t:ção de br.ncos
tares e broches.

.

ORIENTANDO
O reevtcc de bufê, e�taQ,\

bem orientat}o neto Sr. F.

daar!10 Rosa, com uma bt;rt

equipe de garçons que ser

víu prontamente 05 CO"\'.

dados. E' bom lembrar que
o strognnot estava delicio,o_

mandava as flores do seu

j"rd.lll.
INCANSAVEIS

'\PAGOU
As 24 heras - Lucinha,

apagou as velinhas do seu

bóio (OS convidados canta.

ram parabens pr. ""oc!:'

dançou a valsa com o joverl
LUIZ P.ernando Moritz, a_

cUIn.panhadus por desesseis

pares, elas com velinhas a·

cesas, dando um colorido

Lodo especial.

Dna. Zulma d'Avlla mui
to" atenetóga para os' ccnvr
dados de sua netinha, a

eompanhada de dna. Ivone
de Aquino d'Avila também
muito atenciosa mãe de

Lucinha. foram Incan,,:t
veis na comentada recepç:io
que foi até às sete hor;l.:;
da manhã do dia segUinte,

NAM(\RADOS
Na � .. _a de vl�·j�;;. casaiS

de namorados permanec"l_
ram até o fim da festa .

O colunista com o "ratlll.l"

funcionando fez uma llgE::i·

AGR....OECIMENTO
. .Dna. Edith Gama Ramos,

por nosso intermédio faz'
um agradecimento todo es.

peclal às senhoras que oro

ganizaram a. Exposição de

Antiguidades na Sede da

AABB e a tõdas as pessoas

que' prestaram sua colabo

ração em prol da Campa
nha do Natal da Criança
Pobrt..

.. Aqucla que ontem eu .is

se: sentada numa. poltrona
e ctt ... Estava relU dar_.

çando bem ac.ompanhadi�,
ao som.dos ôtimas melodias

SOIREE
O LIra TC está em grau_

des preparativos para a

Soirée do próximo gabado,
denonllnada Solrêe da Ptl

mavera. Festa tradicional
Clube da Colina... Enquanto a nova geração exccutadas pur um conjun_

danca.va um 'ClegalltJssl�O to melódico dirigido pelo

grup'o de sCllhol'as comenta destacado e muito conbe('.·

\'a a belcza dos "brolús do pianista Gerson Neve-�_

com seUS elegantes mode!.>s ra observação - bons pro.

conlecc.onados especialm('ll gnólltlcoS para o futuro.

te para aque a festa Da11_ Quem será o primeiro?
çaram e circularam' jlelo
jard:m da seus 'laves' .TU FELIZ

esPerança de que um
.

11<1

êles lhes oferecerão "arg:'�
iínhas de ouro".

(DESPACHO DE FLS. li) ii.

à�. i!i,llC <I) ,;:!J'. J!.,,;cl'jvao dia

e liul'il, para a jus�ificação,
re ••.t" U::. mLlm,J.ç,,�::; ne<..c,,

.:;tUlil:. . .l!.:rn :.t1--4--61. tass.)
Arl..b:Aõ:) HUHl'-/, Ju.z de Di

n:·üo.

ü'J!. d:ÇAO DE FLS. 46)

Excelen�i�shllo Senhor Oou
tor Juiz de Direito da Va

ra de Fanlijla e Sucessões
de }o'lorlanópolls.
OLIVIA LUL'lA DA SILVA,
bra,ileira, casada no reli

gioso, doméstica, p.:;r seu

procurador e patrono, devi
damente habilitada no pro
cesso nO LH3 - Açào De

cla�atôda - Dr. FERNAN

DO Nl'�O BAINHA, em cum

primento ao resepi, digo,
r€speltâvel despacho exa

rado às fis. 45, esclarece:

l0) _ o paradeiro da sra.

ARLINDA OUTRA DE AN

DRADE é Ignorada, de.�co
nhecendo a' autora, o lugar
em que se encontra; 20) -

solicita seja processada de
conformidade com o art.

177 do Código de Processo

Civil. Nestes termos. Pede

Deferimento. Florianópalis,
4 de julho de 1952. (ass.)
Fernando Nizo Bainha -

Advogado - inscrição O. A.
B. nO 1.638.
DE$PACHO DE FLS. 47)
Cite-se a ré, por edital, com
o prazo de trinta (30 dias,
'001' três vezes no "Olaria o

ficial do Estado", e por man

dado, o I. A. P. I. (a"s.) A+

R:l:AS HORN, Juiz. _ Edital
dado e passado nesta cida
de de Florianópolis, Capital
do Estado de Santa Catari'
na, Comarca de igual no

ri1e, aos dois dias do mês de

agõsto do ano de um mil

novecentos e sessenta e

dol�. (2-8-1962) Eu

ilegivel, Escrivão, o confe
ri subscrevi e assino.
OSWALDO ARIi:AS HORN

Juiz de DireitO' da Vara de

Falllilia .:?'311ce�sões da Co

nW.rca de Florianópolis
19-9-52

JARJ)ll\'I

.. Sabado p.p. ao chegarmus
na mansão branca (71) d<l

stmpátlcn casal Dr. l'iew

ton (Ivone) A'vila, ali na

rua Victor Kunder - eJH'o.1

tramos 110 jard.m dois P'

nbeiros opost03 ilum.iu<j.dos
com luses em cõres \'ariad:ls
_ a Vêrde representava a

esperança, a branca. a reli

cidade do lar que estaVó\

reunidu com a jovem i:'u::aI'
da rIorianôpolitana, para.
festejar os desesseis .1nos

da graciosa e elegante ... 11'

cinha de Aquino d'AvHa.

LOVES 1

A broto:ândla desfilava

COl\IENTAVAi\t

FEIRA

ACQl\-IPANllAPA
Lucinha. a anivCl'sanan·

te feliz, acompanhada jr)

jovem Luiz Fer-nando Morl

tz não sabia o que r-..�'r

p�ra agradar a todos Os

seus convidados - ela. �ra

a "rosa das rosas que cer

CQLEÇAO
A deeol'áçao da mar.sao

sofreu modIficação, ma$,

notamos no quarto de ves
tlr uma interessante cnIo-

ção de perfumes francese:::;
um vaso 'solitário" de por
celana portuguesa (ant:gui
dade) num pedestal de 0nix

uma vitrIne em estilo "LUIz

XV", com uma maravllhó.

MUSICA�·L-B-AR

.. Estã programado par1 a.

manhã, o inicio da Felr."
do ,Livro promkJvida pel:�
Câmara Junior", Esreritores
cOflvidados: José Conde,
jorge Amado, Fernando
Salino Osvaldo Cabral Al
miro Caldeira_ de Andrada,
Othon D'Eça Guilberme
CHar, Guido Wilma.- Sassi,
Faltando apenas algumas
f�' firmações.

. 'ARA UM BOM PASSA TEMPO COM SUA FAMJ:LIA - REUNIõES SOCIATh
UAJiÇANTE-'" COQUITEIS - FESTAS DE ANIVERSARIOS _ CRA

DANÇANTES - ETC.
-'NflAI-t "J'F.RRF.O no ROYAL HOTEL - Te}. 2515. �Portar1a)

Cu.. íiAíI JOSE
CentkJ

as 3 e 8 horas
James Darren

Sandra Dee
- em

l\fALDOSAl\1ENTE INGENUA

CinemaScope
- Tecnicolor -

.
- Censura; Até 14 Anos -

Li.,,, RU;"

às 5 c 8 HORAS

MAZZAROPPI
Oeny Prado - Roberto Duval

-em -

Zt; DO PEIUQUlTO
-= Censura: - Até 5 anos -

Fone; 3da",

FONE 343\

- as 8 horas-
Centro Fonl!: 34:>�

Gerard Philippe
Danielle Darrieux

�em -

AS r>.iULHERES DOS OUTROS

Cen.�ura até 18 anos

--BA"BOS·
,:ón. GLOSIA

F��trf'lt.('l Fone 8252
às 7� e 9% horas

Sessõeg Populares
Bernard Biier
Danle!l'e Darrieux

-EM

OS OLHOS DO AMOR
- Censura� Até 18 Anos -

r.i,,� UlJPEBili
Estreito trooe 8211

anexa). 5 - que da união
com o sr. Gonçalves de An

drade a sra Ollvia Lúcia da

Silva teve dois filhos, um

nascido a 29/10/38 (não
registrado em nome do pai
para facilitar a tarda dês

te que ignorava as conse

quenclas legais do registro
feito em seu nome), outro

nascido em 11/10/1954, fe
glstrado em nome do pai
sr .. João Gonçalves de An

drade (doe. de ris. 6 e 10

da Ação de Justificação ane

xa). 6 - que o sr. João

Gonçalves faleceu a 18/8
/1959. (doc. fls. da Ação a

nexa). 7 - que após o seu

abandono do lar a sra. Ar

linda Outra ,de Andrade

jamais pell, digo, pleiteou
qualquer ajuda ou benefí

(PETIQAO DE FLS. 2) Ex- cio por parte do !;r. João
celentisslmo Senhor Doutor Gon",alves de Andrade não

Juiz de Direito da Vara de. tendo éste após o abando-

Familla e Sucessões de Fio no promovido a sustenta

rianópolls. ção daquela. 8 _ que a sra.

OLIVIA LÚCIA DA SILVA, Arllnda Outra de Andrade, 48.959 - A de 19 de setem

bra::;ilelra, casada no reli- nunca procurou reg�essar bro de 1960 III - O PEDI

gioso, doméstica, residente ao lar. 9 _ que a requeren- DO. 1) - Seja reconheci

e domtclllad=rnesta cldntle-
-

te pleiteia junto a-" I: ·A.�P.�· do e decla:ado () abandQpo
em. a 5er'·:dão Franzonl na 1. o reconhecimento de sua" do lar peja Iora. ArUnda Ou

12, por seu patrono Dr. qualidade de dependente de tra de Andrade. 2) - Seja
FERNANDO NIZO BAI- João Gonç'J.lves de Andrade reconhecido o dIreito de de

NHA, brasileiro, casado, ad e neste caso o direito a pendente do sr. João Gon-

vogada, inscrito na Ordem percepção da pensão da çalves de Andrade a sra,
dos Advogados do Brasil _ mcrte deste. II) O DIREI- OLI'lIA LUCIA DA SILVA

8e::ção de Santa Catarina TO a) _ "São deveres de e a seus lilhos Vnlda da
_ sob nO 1638, devldamen- ambos os côniuges: vida Sll\'a e Maria Tel'esinha d2

te habiUtado, vem propor a em comum, no domicilio Andrade. 3) - Sejam in-

presente Ação declaratória, conjugal" _ art 231, II do �Imados o _I. A. P. 1. e a sra.
________ o --_ •• ._

Departamento Centrai de
Edital de Concorrênciô Pública

_ às 8 horas
Sessão PopUlar
Bernard Blier
Danie!le Darrjeux

_. EM

OS OLHOS DO AMOR

CencUra até 18 anos

elNE RAJA
- às 8 horas -

Robert Knapt - Jame Davi
-em -

VINGANDO MINHA HONRA
_ Tecnicolor _�

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ESTADÓ _ o mais a�tigo Diôrio de Sqnta Cltarin::__, ..,_

Na feir'a �o livroA �erdQde
Sem Demagogia - Para Deputado

Federal

(cont. da 8° pog.1
Agor", pronto o volume,

vai ser êle lançado na

Feira do Livro, a primeira
Feira do Livro que se rea

liza entre nós.
Juntam-se, assim, dois

acontecimentos bastante

significativos: o lançamen
to dos trabalhos sôore o

vete catarlnense, por au

tores catarjnenses e a prI
metra feira do livro, que
\ I�ll levar até uma cama

da mais ampla da popula
ção esta mercadoria difi
cf e esquiva.

Os resultados cnndos em

out.ros Estados, com as

feiras de livro, tem sido
os melhores. Pessoas que
normalmente - ou mesmo

nunca _ entram numa li
vraria, passam nas feiras,
olham, andam, voltam,
observam detidamente - e

acabam adquirindo o seu

Hv! tnno. E com Isto, com a

continuidade, pode o livro

ganhar mais uma pessoa.
É :t oe-nocraueacõo do li·
vm, que vai em busca do
leitor.
Hâ um outro fator da

maior importância: permi
te uma aproximação entre

ORLANDO BERroU - PSD.

DR. no'vls DIAS DE !I�A

(LINICA ME'DICA
Estorncqo intestinos, figado e vias biliares.
Ccnsuuouo: Rue t-e.tpe Schmídt n.o 38
Res.oêncro:

•

Ruo s. Jorge, 32 - Fone 2721
Diàriamente dos 15 às 18 horas
Atende dos 8 as 10)0 horas .nc Hospitàl de Caridade

-
-

- MISSA DO UNIVERSITA'RIO WALI-PU8UCIDAUf
Universitário assista todos os domingos l rEL, �4-13

na Igreja São Francisco às 11 horas ii �a�nando M,chado, fi

Missa do Universitário.

Na-Grande Venda
-

do larCompre -a

,LaVaD.RI

Diplomado pela Faculdade

Nacional de Medicina da
Universidade do BrasiL

EX-interno por concurso da

Maternidade-Escola. (Ser

viço do Prof. Octavio Rc

drigues Lima). Ex-interno

do Serviço de Cirurgia d ,

Hospital I.A.P.E.T.C. do Rio

de Janeiro. Médico do nos

pltal de Caridade e da

Maternidade Dr. Carlos

Correa.
PARTOS - OPERAÇ�ES

::_o;:�:�sDS�:��O::Z!
.. PSD

método p,"o-p,ol"'''co, E' So' la'zer a Cam'panha do MAIS UU
Consultôrlo: Rua João Pin- ...,

to n. 10 - das 16,00 às
'

I P f18,00 horas. Atende Mm para e eger. a ro essôra
horas marcadas. Telefone
3035 - Residência Rua

General Bittencourt. 101.

autor e leitor, com as

tardes e noites de autô

grafo.
Só pode, portante, mere

cer aplausos a idéia da

Câmara Junior de Floria.

nôpolls com esta prumo

çào.
Nas barracas jé. arma

das na Praça XV e que
serão abertas ao pública
no dia 20, os florlanopoli
tanas terão uma primeira
experiência com as feiras

de livro.

E uma barraca merece

rá especial atenção: será
ela dedicada ao escritor

catarlnense, que por incrí

vel que pareça, existe.

E é ali que na noite de

25, às 20 30 horas, estará
sendo oficialmente lança
do. com a presença dos au

tores "'CENTENARIO DE

CRUZ E SOUZA: INTER

PRETAÇõES".

Outros muitos autores

catannenses estarão pre
sentes com os seus livros:

Guida wumar sasst. AI

miro Caldeira de Andrade,
Harry Laus, C. Rnnald

Srh:nidt, Rodrigo de Harc,
Silveira de Souza, etc.

daT����ml���;:t��� n�:;�
Jorge Amado, Fernando
sabmo. José Condé e

Marques Rebelo foram con

vídados a participar, auto

grafando seus livros para
o leitor catarinense.
Vamos, portanto, pres-

tigiar esta promoção da
Câmara Junior de Floria

nôpolis; ajudando com isto

a divulgar esta mercado

ria esquiva e ingrata que

é o livro.

He!1rique Arruda
Ramos·

Para Depuiado
Estadual

•

POR ONDE ANDOU, NO
. EXERCICIO DE FUNÇOES
PUBLICAS, DEIXOU O NO

ME CERCADO DE RES

PEITO E DE ESTIMA.

Dr. Walmor Zomer
Garcia

l Visitante
Esteve ontem em visita a

nossa redação o Sr. Waldyr
Leopoldo Dominges, nosso

conterrâneo que há anos se

acha redicado no Estado da

Guanabara.
Na oportunidade o Ilustre

visitante manteve cordial
palestra com nosso reda

tor, dizendo da satisfação
se encontrar novamente

em seu Estado natal.
Formulamos ao nosso jrrc

;r:lc\" \'0\<.)$ dr

S. M.

A·lttf"i)"1j A 0'0 S
.

ADVOGADOS,
DR. HELIO PEIXOTO.
DR. MOACYR PEREIRA
PREVIDENCIA SOCIAL: - Recursos à J�ntas de Jul
gomento e Revtsôo. Aposentodorias. Beneficios etc

QUESTOES TRABALHISTAS
.

CI'VEL e CRIMINAL
Rua Felipe Schmidt na. 37 - 20. Andar - Sala· 4

(LINICA SANTA CATARINA
Clínica. Geral

Doenças Nervosas e Mentais
,

, Angustio - Complexos - Ataques - Mantos
Problemático Af�tlva e sexual, \_

Trctcmento pelo Eletrochoque com anestesio

Insulinoterapia - Cardiozoloropio - Sonoterapia
Psicoterapia.

Direçõo dos Pslquíétrcs -

DR PERCY JOÃO DE BORBA

DR: JOS� TAVARES IRACEMA
DR. IVAN BASTOS DE ANDRADE

HORARIO - 9 às 12 hs. Dr. Peruy
15 às 18 hs. Drs. Ivan e Iracema

Endereço: Avenida Mouro Ramos 288
(Praça Etelvina Luz) - Forie 37 - 53

QUARTOS
Com Ou sem Pensão. Coso de Familic,
Ruo Esteves Junior, 34

o sanprento mctim de Caxias, como pano de li- -

, mostra dq,c��,q'r� 'n.9� eSRe!"a se ?"l'.u",e,�dizem de

,moc�atos, os. nornéi'JS !d� gc\(,r:,o;4.fs ��t�,.r�
continuarem cegcs poro o realidade, perecê nêo ter si
do uma advertência bastante.

Opicçcs por 11m criminoso egoísmo e apenas in

teressados no confôrto, no luxo, no prazer; ceeOS pele

�:b�Ç!o '�:Ia:ot�:�;i�e���e d:g����id���d:s�s :�����
subterrâneos de uma cctcstrcfe social que pode eclo
dir o qualquer momento. Não se dõo.zôntc do perigo
e se entreverem em bizantinisrnos sLl1C'fdos,

O que houve em Coxias?

do m::aiue essa fúria. !:.ssa violência. êsse crime

A or�e� jurídico, pela índole. pelei formação,
pele;> .exerctcic secular e resistente e só a odtcçõc de

m.ult,os fatores pode rompe.Ia, subvertendo.:a e

elirninondo-o .

O esto.uro da massa não d
me, nem pelo evidente insufl��e:tU 1enos pel,a fo

res e muito menos- 1- �. ...!!. e aproveitado·

de alci nem pela �:'i�;ra�!e�v�i�S��I��ma:���lid���do
eu.ise pela Justa e recclcode" inveja dcs 'e.

nado t�� e assistem à afrontoso parado de luxe
des_per�rcro.e frivo!i�ode; pelo amarguro do injust�O�
socro� Jamais atendido: pelo crescente desespera��a
:�ae��;ns que, a cada cinco anos. vêm prometer

Foi o cadlaque passando J
buta diário; foi bco orgia!e OIS solos gostas peja Ia
godo as filas do- pão de c

o ançondo no madru
porte Foram todos êss d

orne. do leite e do trans

riqueza perdulário e um� n:cr:S�i���trastes e�tre urn.a
rodos �e!a demagogia explorados

e �7gustlosa, (l�lr

;a�. politico e aproveitados pelos ide�'o�io;�������:
como�I�::�u�:��f:60nã� 7� .iusüftccmos, mas expli
também não ('05 justificam�s�t,,�� oo�d��;�:ei!odoret.,

�osu�cei�omos � sua realidade.
ncra 00, •

mos, é � ("m����x�rl/��;;os e muito menos justificc.,
arriscado dos r

,.osa do� democratas. o jogo

gem, ar ue
. esp?nSaVel�, o. dlsper�ão dos que reo

se est� a�ond��a���ples msttnto de conservação que

ses e �r������!�.cia está �í. ricos e pobres, burguê-'"

.

De uma hora poro outro ante vosso apatia su!
cldc, a insániQ trará o coas.

I -

�S�o��o�í. surgirá o vermelho noite totalitária.

__
manencra em 1>():.:.U 111:..10

". I ............_'_
'!

...... .,.'
COOPERE ENSINANDO A \01AI{

Ipa �,_;�:_ 1'\ .. jD&;kI.tAw� ..�.A'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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.�DATO ...

'EDRO 'AUlO MACHADO

Rl!D" roRES-AUXILlA"ES.

MAURY BORa'IS, RUI LOBO'

GjLB�'TO NAHAS

COI.A80RADOR'S, DIVERSOS

Di, rg n�f
�id�'

A Conledcracão Brasileira de Despor-
t.,s v-cm de manar as datas para as elimi

natórias que visam apontar as guarniç.ões
que rcpresentaíio o Brasil, no Sul Amel'i·

cano a ser realizado na Argentina. Ei

Ias:
Em pt'rto Alegre:

Dia 30 de setembro- 2 e 4 de outubro
as guarnições d eelerninatórias para

DOUBLE.
Em Florianópolis:
Dia 30 de setembro, 2 e 4 de outubro.

eliminatórias do OITO.
N� Cnanabara:

Dia 30 1(" setembro, 2 e 4 de outubro

provas ,'e SKIFF.
Ainda na Guanabara, dias 7 - �

- c 11 de outubro eliminatórias para
os barcos de DOIS SEM, DOIS COM

e QUATI10 SFM,
Nos dias 14, 15 e 18, airub-'l.·G·q,

n;J�ara, eliminatórias para '� QUATRO
COM,

---_.- -�---'-._-----

C,?m ctnso part!cipnntl':,
será iniciado no,dia 21 ])10
xlmo na cidade de BiUs
que, o 'óempeonatc C.nL:ül
nensc de VI/lo!, mascut.no
e remm.nc, contando este
com a precenca do SI'. R.I

horto M. Calçada. Pr(:S;'
dente da CBV quo' já on

dou II. FAC confirmando
sua chegada para o dia lO

Concórdia, .rotnvnre. BIll

manau, Brusque e Plcrtanó

ZiI!0l11l3
Ca�ltlll

Foi com eeusracêo rp<:!
nossa reportagem 00'1.:;€

guiu constatar CO'11 -sUr

presa, a pl"�sen'ça do exrrn

urdnárte médln Zuton na

capital do Estado, pn.ills
trando damoradamen;r

com o praoarndor paulur
no Helio ""?O'Hl. nas n ox.,

mírteces do campo do O�
vuíde Cruz, domlngn pr-ln
mnnhâ.

Embora sem palav. ne
com O 'craque podemos a

diantar que o mesmo a-

qui se enr-cnr t-

em visita a famillarês

f.gcti:r"l) das Cromlas &JorIiYos ---- .. -,---

"

(U'.lftRl"
HOJE

('!:!!.��� C�I:::O SANTOS x

De ordE'm d� Sr. P-esidente, convOCo -tod:':� BF�F�rA
r;I�<;"ciad.,s dI ·t.;-l ('ntidClde poro a Assembléia Geral lJoje no 'estãdio do !\f3

E:v!rlJo�(j"nórjo o ser !c::dizodo no pr6ximo dia 1.0 de
�l,II'!1rn. ';(''1Un(11 feira em sua 'sede s-ocio'l altos do
C0n(t'i!1!lr-i:l Chiquinho,' com inicio previsto 'poro os
0,00 h"ro,;, do manhã.

De 'flnf· rmidadú com o qu� det·ermina os e:.ia
tutos serCío t1(-cessóri JS 2/3 dos seus associados paro

que o A r('rnIJI(�jo Pi ssa funcionar em primeira con_

vocaçõo, f""Jd(.'ndo o mesma ser realizada meia ho"o
depois c m� quolqu�r número. de associados present�s

Est.::.tro:J ni! ordC'm dos trabalhos'
1 o) D;"cu<,-;õ' e nprovoçõo do 'REGIMENTO IN
TERNO

-

2.01 'Prt'cnchimento de cargo vago ou deixado
ar' (jband.!!1n. o

3.0) /> 5IJnt:J<; de interêssc da entidade de closse
-.-.

�,_j
Florianópolis. 17 de Setembro de 1962.

.-,�.
..

Maury BoTp-es

�r-------
2.0 Secl'etário, em E�ercicio

PARA DEPUTADO
ESTADUAL

p

s

D

AU uno BRESOU
N.o 1.104

r::.canã. no Rio, ()<; cam

peões da Amérie;\ (' I-!!-"
Europa, Santos � RrnJica

res�ctiva.�elltt�, l'pa'i�1l
Tão a primeira Jla�tida <la
série dec.isivIL pelo titula
(le campeão nHIII�! �r ill
terclubes.
Grande jôgo que deVer/i.

"uPerar {odos os recordes
de bilheteria.

polis estarão lutando oe'c
titulo máximo do valei

no ,F,:stado.
Paralelamente est<!.tá

sendo di!iIl,utado o' Cam

peonatc Estadual da Bas

quete Infantli na mesma

cidade. sendo' o Clube do

- sr. Roberto M. catcaun
Campeonato de

Basquetebol
- Sr. Avthur- Schtoeeser

Campeonato E!;tadu�1
de Voleibol rem. runc e

magcuilnu e Basquetebol
Inrauül.

. ,

LOCAL:

Quadra -de S.O. Bandai-

HOMENAGEM:
DATAS:

(ontinua .da 'sétíma pápl
no)

'V ""'" DI LAlUTA CO.NST ••.

PILO J>_PESSO DI

f'(\ SETO_

1SfOw"'"

_______ 1 Mau" Borges --_
A corrtdn motocícustacn COIlt.U�.O O eonüíto �

marcada pum domingo ur- técutco c fogadül'efl atin�11
timo r .. 1 transferída para
o prÓXimtl 'dom-i'flgo, '!11ft

23, oportunídado em qU"l

os ases do mctocícüsme de

Blumenan, Itajaí stcnenc

ipolls, .rotnvlne, pôrto Ate

grc c Pa.unú.

As provas, em número

de cinco serão qesenvo.vt
das na pista Hercilio L�IZ

em a.umcnau, Iniciando se

às 830 horas prulcngundu
'se �te o ent�rdecer. AleJ.1

de troféus, os vencedores
terão premias- em dínherrc
nos seguintes valores:

1. lugar - S 6.000 00

2.lugar - S 4.000,00
3. lugar S 3.000,00
4. lugar - S 2.000,00
5. lugar -: S 1.00,0,00.
o atacante Idéslo ner-

rubros' porém não houve

acerto entre os clubes e

I> próprio jogador, retor
nando Ideslo fi. Itajm. A

gora, porém, volta a C:J'"

gn os mentores do cllltr

rubro, tcnt,ando J('var o

él('f;tnrndo jogador caL:J..i

!lens(' P:\rn su:\s n;('!r:1.s.
Noticiaram Os jOrnais li'l

GURnabll,.l'a que o clube de

Campos Sales enviará e·

mlgs:\I'lo a cidade portuá
rJa cll,.(,allincnsc tcntnntio

levar drflni1.!vamcnte.
avante Idêslo.

A representação do Paulrt
Ra,mos flllC estev-c de fÓra.
da I'oduda, a última do

turno do certame catar!

n{'nse, segunda zona. pas·
sará a cumprir seus conL.

promlflsos com um s-('rlo
desflque. Fa;n..mos do n'té
dia lateral J. R!l.lista qu�

do que os 2 ProfisSionais t

mais vesthâo a camisa 1

coíor enquanto for o C!..-

gente tõcntoo

aI, ll�im�i a �l��uta !liminofóri
o inic"o do

Cupido 'nosso representan- ----...------.------ ..�----

te

Campeonato de vole.bor

NI> valei feminino esta

remos sendo representados
pelo Clube uníversttano.

enquanto que provável
mente o 7 de Setembro,
do Estreito, nos rnpreaen

tará no masculino.

A tabela já foi organtxa
da bem como o regula
mento publicado em neta

oficial da FAC que abalx

tranc-evemog :

NOTA OFICIAL N 27·62

\16111 de louvor a
(Wberto 'Paiva

o Departamento 'r'ecrr

co da Federação Cáial'i

nense de Futebol, em re

cente mensagem a ê f!.� or

gâo, comunicou haver Ia.

vrado em aLa um vai')

de louvor ao nos.so com

panheiro Gilberto Pai'l!l

prla sabed<)�ia e perS0T!<\
li(lade com que rceonhc· .

(,f'U a Y{'!'dadelra [un";:l,)
de um árbiLro de fntt'bol.

A men.sagem quc foi ns

slnada pelo sr. Salvo.;:!ol'

Lemos dos Santos. ao

qnal agradecemo�, ver,

demonstrar que aqui '::,�
fa::: apenas imprensa esP"lr
t,iva e não há mesmo quo
chamá· la de sêria ou sa

Qia, de certa ou injusr,,l,
porque só elogiando as CJJ

sftS certas e c,riticando n<;
erl'adas pOde-se fazer :Ill

prensa construtiva.

o futebol .que apaixono os massas e orrosto

multidões aos estódros já adquiriu, em olguns países
Civilizados, senão c índice técnico, pelo menos o dís
ciplinar, tôo exigido em todas as disputas esportivos

Em geral o atleta brasileirr. é tal quo I o uru
guaio ou o argentino. Isto é, nerVJSO, p-uc-, Obedien
te às leis, se bem que para olegria nosso, serem cs

nacionais cons.dercdos os melhores do mundo. En;
n-etontc. tonto em Buenos Ai res como Montevidéu,
em Sôo 'Paul;) e demais cidades do Brasil, e mesmo

�� :�o�.n��:�or�r���::�;r: t����o; ::;e:;u:��fi��-
temoctr-nal. Là{!icamente. 'o otleto nõo deve ser co

verde. Deve mesmo entrar no luta com dísoostçõo e

bravura, porém nu'nca com indiscipllno e deslealda_

de. Dizem qUI' uma cquipe é disciplinado, desde qu.e
o di ecôo imponho. Discr rdo CP' parte porque, mUI_

tos vé�es vemos em campo equipes disciplinadas,
quando 16 foro, por. trá�, d�s <J!ombr�dos. os p\"ópr�as
dil'iClentes "õo os prlmPI!'os o Incentivar a anarquia,

dnndo, assim, rês"iim" exemplo <lOS �('us comond��os.
O co�,o r(!,:ilm('nle nõo merece r,'UltoS comentQn�s�
iá Clluc, por forço dos circuntôncias. '" di:·"tor e o tee

cnico làgicomente i'ÕO torcedores E um. torc:dor, nn

calor da luta roe inflama. se exolta e diZ COISI!IS que

a si p"óprio ridiculariza.
, Tenho por costume, e sempre h'rei aceitar com

Inumildade 'qualql>lN critico sôlru'e ofbit"ogens pois
sou humano e não soU--melhc))" (ifue nenhum árbitro,
sendo p<!lssivel de er:-os Enl'ret'Onto, ,nõó se deve admi_
tir inverdades, sem uma carreçõo. Criticar é bom di

ferente do que meni ir, Todos l'êm swo opinião que
deve ser soberana, como soberana é o opinião do ár

bitro.
Jamois critiquei em meus artigo"r uma arbitro.

gemo Uma, que sou árbitro da FCF c outra que não
dou mesmo poro tal. Apitar b{'m PU mal ê relativo
como o sôo os eloq\rs e as cril icas. Nesta mesma f�
lho. tenho sido criJicod(' por meu companheiro de lu
tos esportivos. que diz suo opinião formado e conhe_
cedora sóbre arbitragens, sem que jamGi,-;, entretanto
me melindrassr.

A verdade jamais deve ser dc�rpada. Os que

refe:'em jogos de futebol têm seus prós e contra$, e

do apito. sou u'm entusiasta e grsto mesmo do negô
do Digo islo, pais certos crcnistas daqui e mormen'
te do interior !'f' surpreendem e criticam mesmo ser

eu juiz e orcnista Sõa entre'rant-o duas funções 'com
p�etomente difNentes e jamais" por imposição ou

críticas de terceircs, rênuncial'ei a qualquer das duas
atividades.

Con:o cronista exerço minha função, c-oma
comentarlsta trobalho dentrr 'da ética profissional
coleto noticiàs e ajudo a trabalhar pelo difusão. d�
esporte em Santo Catarina, falando de. que sei ex
planando e dondo interpretoçõo correto das leis' e r;
9ros de futebol alertando que a indisciplino deve ser
banido do futebcl e aConselhando os torcdores e di
rigentes o se tcrnarem bons desportistas. Jamais cri
tiquei arbitragens, mesmo porque existem outros pa
ro faz.ê lo. conquanto., não serviria eu poro represen_
tar como Mário Viana. Malcher e muitos rutros q!..Je,
opós deixar o opito servem-se poro criticar seus ex_

crmpanheiros esquecendo_se QUe_ também eles erru.

ram, forom �alhados e criticados.
Cama juiz de futebol, façr isto por alto recrea'

çõo e como já disse pc-rque gosto do negócio, em

borà já tenha pos!iado por maus bocados, se bem que
<IS bons momentos foram superiores em minha vida de J/,,__.L_......�
esportes.

Com mais de 7 anos de arbitragens com mais
de uma centena de j,ttOS referidos em todo o Esto
do e mesmo foro dele, sQindo às vêzes bem owtrcs

j---....;;-----I

r�gular e mal. segundo o imprenso não capitularei
alr:!da e crmo Gelson Demaria. Virgilio Jorge Wilson

Silva. Benedito Cpmp.s._s, Salvador Lemos, continuo
no bah'lllc servindo Oe..: futebOlde Sunto Catarina cri
li('odo �)�I elogiado, pOrfjue. felizmente conServo "o in

di!'Pensáv.el: 8 HONESTIDADE.
'

- PONTOS DE VISTA-

tencente ao Marcilio
'

Dias A equipe [uver-w ,.oe fi

,:<le Haja! vo.ta a ser cobl qutebol do Clube Doze di

çado pelo América Futeh:ll AgD� to sagrou-se �.::t'\
Clube. da ouannwe. eampoúo da cidade. ao 11

Tempos aLni.s o 'cotore t' rotar na manhã de doou -

jogador chegou Inclusive gc na quadra da Ferie'

a treinar entre os "diabc-, cão Atlética catartnense

dangante. I>S rostejos d�.
níversârto do Clhbe AtIi

ttco Carlos Renaux. O
be mais anttga de Sa

Catarina comemorou

último dia 14, o seu nOJll

gessimo quatro ano de f.
dacâo consutu-noo-se

quense.

A dil"r;orla do Amn�(l;P

d" BlUIll('natl d::m a conlll"

ceI' :l. il11l)1'rn<;:1 o p!''.)pr�
nu de comcmDrarõcS quE

obedecerá em rcgo7.1jo a·

ralnanguração do csticUO
�it.uado n:\ Empresa Jntju....

t.rial Gnrcla, destruido em

novembl'O de J!l61. pf'11I!I
enchrntcs !llle a$SOI:l.l'iUIIO
Vale do Ita.lAí
Dia 23 às 8,30 horas -

Drsfiie de :J!,letns prl
principais runs da cldlll\e
às 9.00 hOTas -

Festividades esportivas.
ã..... 10 hOI'a"

Cott'jo 'entm veterano;!

Amazonas
:'is 13,30 lior!)<;

AmazonAs, aspirantes I

ciube ainda a SCI' dc.ug·

nado

às 15,30 haras -

Amazonas x Marcllio Dias

profissionais.

ao quinteto do CIII)jd�
Ao� direto,es e atlcta� rir
rlube do?';sta. os CUlnç

montos de�te Depnrtaml'nlt
'. spcciallzado.

NO SUOP 00 RU"O
ALEMAN�IA CAMPEÃ MUNDIAL DE REMO,

Noticies vindas de Lucerne Suiça nos dõo
conto dr qu::> �htre os vinte e s('is'poises q'ue disputo
rom o primei r campeonnlo mundial de remo nos

dias seis o nove' do' con ente mês, o Alemanha venceu
cincú dos sete páreos disputad('s, sendo qUe a Russia
e a Franço venceram um.

Eis, portento, o resultado cem os espetaculares
tempos registl'od'ls:
1.0 páreo 4 cem _ AI ln h
de 6.29

.. e on a - Com o tempo

l;/áreo 2 sem - Alemanha - cOm o tempo de
3',0 p�reQ. Isquif - Russia - com o tem o de 774.0 p�reQ. 2 com Alemanha - com o temp; de 7 í9
�'fr[areo 4 sem - Alemfnha - mm o tempo' <lIe

fo p�reo D_ouble Françe - Cm o tempo de 6 35
.0 poreo Oito Alemanha _ cóm o tempo de 5'30
.. Ressa�t.Qmos que o único representante dos A

merJC�s .fol ?�Canadá, que fôra eliminado nos prO::vos el,lmm�torlOs. sendo que os Estados Unidos como
o mOlar, força remistic? do Continente, não se fize
ram rep!esentar ressentmdo, talvez o derroto do "O'
�o" e "Dcuble" j�posto pelos Russos, nos própri��
oguas .no.rte_amer1conas. cujo confronto êste tinha
por ebJetJvo a preparação com vistas a ;'tomado de
Contato" com às Olimpiados de TÕ9uio. de 1964.

Com visto o ;e9ato Pré-Campeonato de 23 do'
corrente� os remadores de nossos clubes impossibili
tados de se lançarem as águas, devido 00 forte ven�
to sul, que vem soprando já há alguns dias, conti_
nuam exercitando-se em seus galpões cem ginósticas
apropriados. principalmente aqueles que deverõo
prestar eliminatórios que apontará os conjuntos. que
deverão representar o equrpe nacional, no próximo
cõmpeon;J!!J Sul Ãn1('r!cClno no dia 11 de novembr�
no Argentino.

a:'."."....
'

\: . ...,.... _,"-'-O............

i � ....t.w:, '

.

"'�' �""".,.._�...."""-�_.,__ ��......_.._..-z��'___�����__.....__==_ •

vinha se constltuinflo co

m,., o mclhor atleta do '.m

ze paulaino.
Acontece que o jogarjo�

foi suspenso na última
gCssão do TJD., p:>r qua·
tro jogoS devendo por�p.n
to estar' ausente cont:-a
as equipes do Palmcirr,s
aqui na capital do EsCM:r:l

diante do Carlds Re=lanX
lá em Brusque e frente ao

Olímpico aqui no está,':')
dr., Adolfo Konder Blll�a
deverá sub�ti�uir j_ Bat.i:::
ta nestas partidas.

Toma corpo a Indlscipll
na nas hostes do Clube A.
tletlco Catarinen�e. Der
de aigum tempo noticia-

mos que havia certo des
contentamento entre jOg,l.
dores e técnico porém t�r.
taram 06 diretores -do ·}lv

be, amenizar a sltuaç�').

Vem sendo objeto d�

mais variados comclltãllO
o fato de ter sido o fnlc'

boi de salão da capital 'iO

Estado, sido cortado dR�

próximas disputas dos ri

Jogos Abertos de SaWl
Catarina a eram realiza.

dos na cidada deJolnvlllf•
A Federação Catarlnen

de Futebol de Salão aO

tomar conhecimento 1�3

noticia lamentou o aC(lrr

tecimento.

Encerram se na noite dI

sábado o período estabell"
cido �la Federação Aqll'
tica de Santa Catarinn pA
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(Continll�\I?Úo da
pAginai
Dias 21 22 t' 23 de eotc:»
brc de '19ü2

V:l!eibol
}\.IA8CULINO

ncprce. de Flor:anópoJi5" x

6.E.R. Sadia t Cancórdtat
Bepres. de Blumen�".l x

R.l:lre5. de JO.nv!;ie

Congresso de Abertura
Dia 21 às 14 horas
Desfile e Juramento:

Dia 21 às ]7 horas as H.30 horas
QUADRA N. 1

uasquetebot _

S.D. Bandeirante IBru,.)
x Porucdor do 1.0 jogo

V:JIt>Jb'>J

9. ... a haras
QUADRA N, 2

Voleibol
MAa::"UI• .{NO

n l'lI'P�. de .ro'nvme
x SER. Sadia de roonc.t

C. tJnjver�iJ.árjo {F'poü ,) Repres. de' urumernn
"'< S. ainft,�wc:J. r Jofnvj f RIJ. uauectrautc ml'Us.:
lll'jH·�.\, de lliurlll nau x

TABELA
QUADru, 1'11. 1

Ola:ll ln horas
nflsfll!rt.t'bol _

o'ubo do Cuplclo Y.

Repl'es. de .rotnvníe
Voleibol
�/1.f.::1 «r.mo

R('!H(". de Flol'l:móPoH" ii:

nI'Jlrf'�. df' ruumena»
n��i't'�. dr> .rornvute

S.D. DandelrnnLe (Drus.)

}O'Ji:MININO

8.0. Dandelrante (Drus.'
às 19.30 horas

QUAnnA N. I

Voleihol
MAS<':ULINO

n-nr .�. de, DJum"nnu x

8.R.p'. Sadta (C'l\Wór.lhl
UI ,lO 1(' FI)l'.anr'J;,oli3 x

S.D. Bandeirante lBl'uS.1

QUAnnA N. 2

Voleibol

Fr.:"lININ'1
n:"':)r"�. de Istumenau ;(

"

'') ,.,.".,,)
S.D. Bandeirante (Drus.)
x oS_ U!lJ"'_..tC,l I,jLJ"h,' Dia 23 - 9 horas

QUADRA N. I

llasqUct�ho� _.D�a 22 9 h-rns

Prepaie-se para o flltúro
Aquirindo lotes de terras, pequenas chócoros e órec
para indústrias em

'

8UREiROS
��c�;�;\�cRo9 YPJRANGA, onde estó situado o Grur o

Os tnteressodos poderõo dirigir_se diretome-it
00 ESCRITORIO DE VENDAS DE IMOVEIS de

0110 Jul:o Ma!ln�
2347� :,l��7:n��:�j.dt, J 4 - Sobrado - Fone -

ELEITOR!

ZANY GONZAGA
,-

_-

•

_--- _

-r--".. ""ímI.-
CANDIDATO A DEPUTADO ESTADUAL
NU Mi:RO 1 142 NA LEG:::NDA PSD

CONTA COM V0CÉ.

li:\. �1�.lliUt;" f'Ol':il)J;;I;A
CIRURGIÁO.DENTISTA

t'reporo de cavldodes pela alto veku:idade.
BOROEN AIROTOR S S WHITE

Radiologia Dentór-o
CIRURGIA E PRO'TESE RUCO_FACIAL
Consultório: Ruo Jerônimo Coelho 16 -

lo andar - Fone 2225
E.dusivamente com horas mo'cadCl�

AlEtfÇAO
Mudanças lo-ots ou para outras cidades·

Serviços de mudanças
.

Nôo c ne"essório o engradamento dos móveis.
Irlf ,.."rJçôes Ó rua FrandscQ T6lentina, na. 34

h'l"! - :1805

PRECISA-SE SALA - Para Em;!ór!o

--RESTAURANTE EHRÊLA
Praça 1S de Novemho, 24

Florianópolis

,
8.0. Bandeirante (Brus.)
li: Vencedor do I. o jogo

8.0. Bandeirante !8rus·' ti
I,'

ft'l 15 horas
QUAIIHA N. I

voro.not
MASCULINO

R; preso de F!i')I"anópoHs .

R \"'1'-;. de .tc nvt 1('

S,D. Bnndef ra Il\rU:-I).

X SER. Sad!a de IC:)I1;')

ne 23, às 20 noras

Con�J'�1ío ('t'

nc: ')1 h'lrfl.c;
F.n!rl'�n de TI·orl.-!ffl,
ccuins c d.p'oma s ",(I�

vencedores.

Em �rr,ujd:l S'l!r�e «re

roc.do aos v'sttnntos [J ':fl

S1). nanden-antc de Brus

que.

ae-utemcnta-õo.
1) Os campoenatoe a

cima úb�"r ...erfi') as ncr

rna s do Re'?'llo.mnta eles

Cl1m.,�ong!o� F'i·adllP,I.�.
dat,do de 211".';9.
2.) F I'U au.u-u'o () ur t

�'l Lotra C do refendo

Re�u!am('nto c alterado

a letra R OI]" pa-earà !I

ter a seguinte redaeac:
"Com três quatro e cinco

e(l11 pe<;. P�!o c" +erna de

r(JiI'.,.io em um truno com

p-etc''.
3.) Todas as p'l.rtiIJ:n

fie VOleibol s2rão reuüaa
das ('111 melhor ct" 3 'vcts

4.) S0 poder:;') f'')mpe

tir atletas ccv'n-mcntc

r['!t'�ll'a{lf'" '1:1 !o'AC f: C

uv. .ou C!3B.

TROFE'US.

1. Foi institui do per gcn
tP",:l..r'.:'l rlr. A-' ver-t-v

e 'I tvoira Presidente do

CRD, o tr abu -oonsc 110

Regional de n<>coortoc' .:(';

posse transttór.a, pa-a

Voleibol museu :1.0 I j VI

Ulri.,� consecunves ou r

alterna.das)
2.) A F'I\'C Instituiu o

trofeu "Robert". M. Cal
\-nda�, de posse trans�..6
ria para Voleibol temin!
n'): I:i vltóri(l� con�ecl11.L

va<o 011 5 alterl1ada,�).
3.) A FAC oferece o troo

teu "Arthur SchlOOSsElt"
rIr posse definl!.lvn

Campeão do.asquetebol
'inrantil.
FIOr1ariópol!s em 11 dQ

sd�m))ro de 191)2.

-_
..
__

tal' o prOUlf'ma
na rua Tritone em ROlT':�. não ex;ste apenas nas gran
Como pode {lb5erVar o !e!- dcs capitais brasileiras.

Orly Vnrella - prpsir!rr.te
Silvio S. da Luz _ Sel�'e

tUrlO.

Ih. Ayrlon Ramalbo
CLINICA DE CRIANÇAS
Consultório: Pela manbã.

no Hos_pital de Caridade.

'A tarde, no eonsultórif

das 15.30 bs. às' 17.30 Ils

r1'"ic' ro, 1
Especialista em moléstia d- senhoras e vias urina

rtcs. '-' ' •. 1 '- .. ,;j das mreccõcs .... c crônleas. cio

��:t��l:r�I��n��g:��i��i'i: d'ler:i��'" !�- n�':\, se,�.:)s. Doenças

rrorãrto: das 10 à, 11 '.� 'r 1.� c u 14::0 as 17,00
bo-as _ consuu-r 'Q � -�, -t-n !'f -tnh-. 2 }.O an

dor (esq. da Rua João Pin�o). r'cn :tH6. Residência:

Rua Lace-da Coutinho n.c 13 (Ch ...cara o- gspanha
í

Fone: 3248.
.

Consultório: Rua. Nuno:!>

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

! i'{ -,·e um TELEFONE
uo, T!€. Silveira-. 29 � Sala 8 � 10

andar d c '50 Noír.)
�"'_'-- - ------

Ad" ..lLtii �[ .:.;,�_ "n'��:o
D':Hü'�.. 0

/I.,lmjtir1S� .... f � � tenha orcttcc
d� �t " " S c'c r., _ cJ TllO'GRAFO
Trntor: :'\11 "r",:::I:::O Arc.pr c.,«, ra vo n.o 15 - 1.0
Andor Fpotts.

20-9-62.

-o

..

�o � _

�-�[1 f�EV!DÊNCi-A SOClt.L '\1

I
� _ a_ c,• ..L.n If!...<:tt..-�
Conclusão po de trabalho pam elabo-

7.r�e�r�o·d�·9��61�eq�: dt�'a�: �::to� ar���:�i:�tan�� de�
d) Le. n. 3.252, de 1957, que

r, ·':;AL/'.RIO-MINIMO DOS 1)1 a profissão de

ti MEU!UOS E DENTISTA A S'J!ZI:J.
Art. 20. _ Os benelír: Jêpa:r:LnTI€nto Nado·

dt'sta lei rstendem'S8 ao � 0:'''' Prrvi:i.ência Social

p:'lfi��j('nais da :-(edJ"j"a Ce}�:lminar o easo ç10s
seu" élt.::.:Ji,ll" Q ,

lh:l' 1 ';u v, .Iha:. a

Ih r 12m organlzaç!'
dustrials e agrícola� I JlJ t

f z.\das em zonas urban

iraram 1sen-

rurais.
� 10. A� em!J�êsa� ql

c n+ribuição para
"","'. '\ propósito, o

a'��umenta: })

'dente per!-

�bcbado, 7 _ 1.0 andar _

telefone 21:86,

P..esidêr.cia: Rua Padre
Ror"'l 63 _ 'relerone 2181

Dr. Acádo
Garibaldi S.

Thii!(!O
ADVOGADO

Escritório especlallzad'
em Questões trabalhistas.

Administração de bens
Imóveis. D€fesas fiscais
Rua Fl'llpe S-rhm!(lt, H

-1" anlifll" - Fones: 2511

__ �'';;;' t..
- �216,

��1"� ('4'�4�' '_�;.i..'&-'--C:L'.·

tenham set".'i" r '11�1\� c3.minho pa-
cial organiz:ldo, CODSEn'a- IdrtLicos de ou-

rão seus ml'-diqs e auúlb 21 os ant6no-

res com as vantagens de- m r 'oIl'( 111 lp�mas sua

correntes c1esta lei. levando 'n''), 'dividua!, não haver

se em cO:lsic!eraç:1o o tempD rl_ l' rmição patronal,
desel'vlço. a� distâncias e l' 1) Í!'!'xlst,ência: 3) (

outros fatores que possam I' pio nula o beneficio
infulr na organização do b( no perman(>ncJa
horário, de acórdo com as 1, 1":1.:-.:' 'epresenta um

necessidades do sei'viço, estir_l\�:o para ós trabalha-
Art. 21. - São automàti- dore�: 4) é Vl\lt�so o pre-

camente nulos todos os ju_izo do lAPETS. com tal
contratos de trabalho que, isenção.
de qualquer forma, visem A JU::1t:l d� Julgamento e

a elidir a presente lei. Revisão do lAPC do Estado
Art, 22 - As disposições da G,lanabara, no perindr

desta lei são extensivas aos de 1 de janeiro a 28 de te-

ciJ'u�giões dentístas, inclus! vereiro dêste ano; apreciou
ve aos que trabalham em 1.6Ç4 processos, com a mé-

organizações sindicais. Ji; de 106 casos por sessão.
Art, 23. - Esta lei entra Foram concedidos 177 bene

fo
rá em Vigor na data de tidos. num total de Cr$ ..

sua publicação, revogadas 1357.734,40. Os auxilias ma-

as di�posições em contrario is freqüentes 'foram os de

Brasllio., 21 de dezembro do�n('a, com 101 casos, tota

de 1961; 1400 da Indepen- 1izando Cr$ 882.047,00. se-

dCllcia I:) 73 da República. guindo-se as aposentado·
JOAO GAULART rias' por inval1dez e tempo
TaCl'edo Neves de serviço. O Sr. Jayme 'd�
oouto Maior Silva Corrêa representan-
A. Franco Montara te' dos empregadOS, julgou
REGULAMENTANDO A 76..'=\ pl'(l{'rs�o.<; em fevereiro,

PRoFte AO D A 'BT N fi ,- > 1'\, p!l1'

Tl'� ROC'Jl\L. O l\llnislro elD 0:1l10'
Trabf\lho nomeou um gru-
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it I Inf ntil e Sanaforio para Itajai

HOS:JrTAL INFANTIL mo da pop1llação local, o dentro em breve estará
CB$SCE hospital infantil anexo li nreetanao assinaladO$
Com tincnctamenío do PLA Maternidade Dona Marie- viços a Itajai.
MEG, atendendo ao recla- ta Konder Born.hausen

.

NA FEIRA DO LIVRO

Lencemento de Obra 'Sôbre
.

.

Cruz e Souza
P'Jr ocasião dos festejos

comemorativos do cente
ná:io de nascimento do

poeta çatarinense Cruz e

Souza, entre as várias ini

ciativas da Comissão Ofi

cial de Festejos, destacou

se a série de conferências

ELFFA

Em cumprimento ao pr:)

grpma de eletrificação do

Govêrno CELSO RAMOS,
a ELFFA vem de jni('i '.f
Os trabalhos de con�h �l

ção da linha de transrr..is

são Nova Descoberta -

Pôrto Belo, que irá levá.r
até aquela tradicional ci

dade a impresci�div-e� ��i
lidade da energla eletnca,
fator decisivo ndproce�o
de desenvolvimento.

com uma contribuição pes- quecímento os trabalhos, a

scejísstma para a nossa Comissão resolveu reunir

lírica. as palestras profer-idas em

Alguns críticos, como Ro- , v 01 u m e, dando assim

ger Bastttíe. vão além, di- maior perenidade a tra

.senuo que [untaménte com balhos sob muitos pontos.
eteten oeome e Mallar- vãlidos para um menice.

"mé, Cruz e Souza forma a conhecimento 1 de Cruz e

:1�Gme!iagem O 'Professor Kroloschip
zrnesto Kr.noschím, eme toschim, em nome e com

rito Proresscr de Direito os agradecimentos dos aca

do 'I'rabaho na Uníversí- dêmicos de Dlreltc; pela
dade dei Litoral, da Ar

genuna, foi homenageado
sábado ultimo com um fi

no coquetel, ?ferecido pelo
Pruf. Madeira Neves, e

exma. senhora em sua re-

stdéncta.

jvaqueja cpcrtunídade, o

a�adêmlco Rogério Duarte

de Queiroz, 50 Vice-Presi
dente de Relações scen.
cas do Centro Acadêmico
XI de Fevereiro, ofereceu
uma vísto..e flâmula dessa

entidade ao Professor Kro-

em

rápida desenvolvimento de levantamento do que [á os problemas de Itajaí me
Santa Catarina. realizara, do que vinha de- Teciam a sua melhor aten-

Inicialmente o Dr. J�areZ senvolvendn em tOd09 Os cão como aliãs os de tõdas
Queiroz Campos, Diretor da setores e em todos os re- as 'comunidades catannen

Matesnidade e do Sanató- cantos do Estado, acentuan- ses e que era em extrema

rio, que disse do signiflca- 40 que nada anais fazia du sati$fação que via o an

do <ia obra do govêrno no que cumprir o seu dever de damento do hosPital ínfan
s-ctor da saúde públIca. Em governante, mtereseadc na til e a inauguração do tios

seguida o Sr. Carlos s'er- rescluçãn dos problemas da pital Santa Beatriz, ínteí

nando priess, representan- coletividade. Destacou que ramente jemudelado.
te da Campanha Nacional

de Educandãrlos Gratuitos

que mostrou a atenção quê
o g'ovêrno -dedica ao :5etor
do ensino. O terceiro ora

dor foi Presidente da So

ciedade Beneficente dos
Trabalhadores de Itaj'til Sr.

Valdevino COrdeiro, congra

tulando-se com o Governa
dor Celso. Ramos, coe vi

nha cumprindo a sua pla
taforma de candidato me

recendo aSsim o ap1aü9o de

todos os setores da opinião
pública.

Em Itajaí, o Governador

Celso Ramos, acompanhado
de sua corrÚtiva, visit')ll
pnmeíramente as obras do
hospital infantil daquela
clda�e, que se: encontra em

fase de construção e que
funcionará à maternrdece
Marieta Konder Bornhau-

;i seno

A seguir, O Governador

participou das solenidades
de jnauguraçêo do hospíta l
sanatório) Santa Beatriz.

\ � Num prédio completamente
reformado com eapactdade
para 60 leitos, vere êle aten

der aos -ectemcs da popula
ção daquele Importante
porto catertnense.
Na oportunidade fízeram

se ouvir dlvers09 orad -res

todos acentuando a manei
ra objetiva como o /Chete
do Executivo oeta-ínense
vem atacando os problemas
do Estado, no desejo ds
encontrar soluções prontas
e que permitam um mais

Em rápidas palavras. o

Chefe do Executivo fez um

Trata-se o melhoramen·
to en1- pauia de ur.la velha
aspira:;:ão das portobe]en
St que fôra repetidamen·
�� pL·ometido .PD1· gOl'eruos
a_-.t�riores, e flue sQmente
agora é levado a efeitú pe
lo Governador CELSO RA
MOS - que o promoverá
a.l&vés da ELFFA.

A.� fqt'Js acima foram

to:n:>.d-:s: quando a catava

na da ELFFA, tendo à fl"en

te o seu Pre�identfl, sr.

Lúcio Freitas da Silva, era

recepcionada defronte à
Prefel·tur'a Municipal pelo ..
Prefeito Le.opoldo Guerrei-··
roo Vê-se ainda, além de..
outras autoridades locais"

tid:�· L��li���ty d�el�:San;\;
projeção no Vale do Rio

Tijucas e. um dos grandes,
batalhadores pela execu-·.
ção da ohra ora iniciada.�·

O:ÉSTAD10
'�''''' O JIWS AHTUiO OIAIUO DE SANTA tAlAlINA �

l"LORIAj\,(Jt""oLus, tQuarta-fe.nal, 19 de Setembro. de 1962

Ao concluir, uma refe

rência tôda especiai· à ca

pacidade administrativa à

honestidade e ao trabalha
que vem sendo desenvolvi
do pelo Dr. Juarez, no.sen

tido de um atendimento
constante aos que procu
ram aquelas casas de (;.!I.Ú
de.

TRABALHADORES
APLA.. UDEM lhadores de Ltaíai, açra- qbmo vem resolv.mdo

O Sr. Valdovino CC1"11eiro, dece ao aonernaaor Celso problemcs do Estado.

Preddente da Sociedade Ramos a maneira objetiva.
Beneficiente dos Traba-

SANATóRIO CONCLUlDO a fita, dando por inaugu- para 60 leitos. Tambêm

rudo o Hospital Santa aqui, o financiamento foi
Beatriz ,nteiramente �r.e- do Piano de Metas do Go

formado, com ca�acictade vemo Celso Ramos.

f.léste flagrante vemos o

fio·iJernador Cezso Ramos

momentos antes de co"rtar

Será iniciado amanhá,

dia 20 o IVO Curso de Ape�

feiçoamento de Pr.ofesôrf'S
Rurais na cidade de Sã-j

Bento'do Sui·. O refendo
Curso será orientado d!!

Secretaria de Educação e

AGORA!!!
Florianópolis ligada a Joaçaba

2.as, 4.as e 6.as FEIRAS
PARTIDAS DE FLORIANO'POLIs..
13,45 HORAS
REGRESSO
3.as, 5.as e SA'BADOS
AS 7,00 HORAS
TAC-CRUZEIRO DO SUL

PARA.

2SENADOR
O ELEITOR

11 VOTA. EM CANDIDATOS

DOlllfEl �'Att1LID
.

. '

P.T.S. P. S. D.

proferidas, na Casa de grande tiade harmoniosa Souza como Homem e co-

Santa Catarina, por pro- do stmbouemo universal. mo artista.
ressores e escritores cata- Procurandc salvar do es- (cont, na 5° pag)
rinenses.

São trabalhos de Othon _

D'Bça, Anibal Nunes Pires,
Eglê Malheiros, Osvaldo

Ferreira de Melo (filho),
Henrique da stíva Fontes,
tcereu Corrêa e. Martinho
Callado Jr.

Ali, vida, obra e ép-n-a
do grande simbolista ne

gro são devidamente estu
dados com carinho e cui

dado.

Mesmo quando as opi
ntces são dispares no que

respeita à Interpretação
de um ou QuLIO aspecto,
no fundo todos foram unà

rumes no reconnectmento
de seu valor corno poeta.
Melhor: como um dos

nossos mais altos poetas,

honrosa visita.
Ainda como lembrança

dos universitários ceterí
nenses, foi entregue; a'

Senhora. Teodora
Krotoschim, uma coleção I
de cartões postais colo

ridos, com vistas desta

Capital.
- O Professor xrctcs

chim, após duas brilhantes
conferências aqui pronun
ciadas, seguiu domIngo
com destino a Curitiba e . .,

.

São Paulo. "(dnvênio I do ,Estaaó com

p'lário' de Carvão Nacional
. o Governo do Estado

r 'ti fi f t d
� acabe de firmar coma

IIUrSG Ue A�cr e;�gamcn o ue' ·2:�8��b:,nlh�o�es�od·e':'oã�un,te:,;otOs:,onp;�
•

• ROMA - 18 - O ESTA ....... esta capital, por ocasião âo

Profllsso"res Rura,·r 'rã. construção das linhas (te DO - o prjmáz da Po'ômu Concílio Ecumênico. Acr�-·

I. �..,.,I � ! t, transmissão ·da setetca que Cardeal Estavã Bizins-ko e' dita-Se que não serão iro-
U U <.demandam .Laíes e .rcecc- outros prelados poloneses postas dificuldades sôbre a

Bento do Sul, os munícf-
-

ba mumenau e Rio do Sul, �olicitaram vistos para Vir a questão do visto.
pios de Campo Alegre,. Ca.'noinhas e Porto Unia'),; .,.. _

Italópolis e Rio NegrinhJ. 13 de Maio Gravatal·e Bra

Mais de 100 professôre9. ria ço do Norte Azambuja e

zona rural serão atendic.os Madre o referido convêniO,
com o Curso que conta-rfL valido' por cinco exercicios

com a .. coordenação .
do . financeiros, entrará em -li

Prof. Abela-rdo Souza. "Deve- gOl" imediatamente. C.:>m

rá ter a ·duraçãp de dez essa medida tomada pela
dias e seu encerramento es - Govêrno Celso Racos fica

tá marcado para o· p�xtmo assegurado o abasteclmer.-
Cultura. SerãO atingido" e dia ao de Setembro. I to de energia eiétrica em

beneficiados, além de São tôdas as áreas referidas !:.os

Prazos previstos no plana
de eletrificaçao do Est�
do.

PA?-A\;, :\ ViTÓRIA

AS
Eleição de Miss
Odontologia
Sábado prõxlmo, dia 22,

sera escolhida a MISS

ODONTOLOGIA, durant.e o

sarau dançante que será
realü:ado na sede social do

Centro. Acadêmico José
Batista Rosa da Faculdade
de Odontologia, cujo início
está previsto para às 17

horas, e �ara o qual estão
sendo conVidados todos os

universitários catarinenses
e estudantes em gera�.

Está sendo aguardado
com bastante expectativa
êsse acontecimento social,
pois a eleita para Miss
Odontologia, deverá con

correr ao título de MISS
UNIVERSITARIA 62, em

festa a ser promovida em

futuro próximo pelo Dé�

partamento Social da Fe

deração do� Estudantes da
Univer:;i"dade de Sllnta Ca

t.arina _ FEUSC.

VI$ITA AS OBRAS DO HOSPITAL INFANTIL DE ITAJAl

o
acvemadcl" Celso Ramos, em Itajai, durante a visita fei
ta as obras do Hospital Infantil, ladeado pe&o� Drs. Fer

nanda de Oliveira e .ncares: Queiroz Campos. respectiva
mente di .. etor do Departamento de Saúde Pública e As

sessor dê Sá"Úde do PL.AMEG; e diretor da MaternIdade

Marieta Konder Bornhaus�n e do"liotpital Sa�ta Beatriz
de Itajai

Cardeais De Paises Comunistas
Virão ao Concilio ,

Ruy, na-magistral oração aos moços, foi talvez o

inspirador da expressão amigo da onça, designativa de

certas amizades espoliativas.
.

Amigos e inimigos - afirmou êle - estão, a miu

de, em pOSições trocadas. Uns querem mal, e fazem
bem. Outros· almejam o bem, e nos trazem o mal.
Não poucas vezes, pois, razão é lastimar o zêlo dos

amigos, e agradecer a malevolência dos opositores.
Estes nos salvam, quando 'aqueles nos estraviam."

Exemplo disso sentiu, já muito tarde. Maurizio
Sarra, fotógrafo italiano de fama mundial na arte. de
retratar peixes.

Maurlzio tornou-se celebre pelas suas fotografias
submarinas, a grande profundidade, com as quaiS
ilustrou um livro vastamente difundido.

Título do livro: MEU AMIGb TUBARAO.
Na semana passada, na costa da Italia, pescadO

res viram um tubarão branco - especie bastante
rara. Sendo amigos de Maurizio, avisaram-no do que
haviam visto.

Maurizio, de imediato, foi procurá-lo, em mergu
lhos valente. E encontrou seu amigo, pelo qual foi
devorado!

xx xx xx

A imprensa marron, mantida pelas obras do
arame farpado e dos 10%, com seus insultos, menU
ras e calúnias vai influir nos resultados do próximO
pleito. Influência de.cididamente amiga. Esperem
mais um pouco .. ,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


