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dia 4 de outubro de 1962
FRENTE FRIA: Negatl"vo; PRESSAO ATMOSFÉRI
CA MÉDIA: 1013.2 mb; TEMPERATURA MÉDIA:
202°C; UMIDADE RELATIVA MÉDIA: 90%; PLU
VIOSIDADE: 25 mma: Negativo _ 12,5 mms: Ne
gativo - Grupos de nevoeiro cumular com precipi
tações (chuvas) esparsas - Tempo Media: EstáveL

No Espaço Sideral o ·Astronauta W. Schirra
Ampliação da Usina Caveiras: Lages
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CABO CANAVERAL, 3
(V.A.) - Foi lançado ao

Lançado' Outro Satélite

CABO e�NAVERAL, 13 -sam 'prejudicar
�

a vfagem
"O ESTADO"

-

- O
_
astro- espacial de seis voltas que

náuta .ncrte-ameuíoanc reaftee hoje o cosmonauta
Walter Schirra, lançado aef Walter 'M. Schtrra.

espaço as nove horas e

quinze minutos de nele,

hora de Brasilla, .tripulan�
do a nave espacial ""Síg!la
VII" deverá permanecer io

Espião Detido

noras no espaço srderat.

ecntrre, como se sabe, da
rá seis voltas. em tôrno da
terra.

�a:.tLO A RÚS�S�_,(" ..

WASHINGTON, 3 "O ES

TADO" _ Os Estados Uni

dos pediram ontem à trntêo-:
Soviética que não realize

provas nucleares .que __ .pos-

Resefvatórío e rede de água: Lages

Estas !;ã.o as obras �m

construção da "H�de Le;te

e novo reservatorlo d'agus.
na cidade de Lajes, �eeli

zação de convênio entre o

PLAMEG e a prefeitura

verá elltar concruida na

primeira metade do lh'Õ
mo ano.

O prêço da obra eleva-sp
a Cr$ 40.865.894,001, cons

tituindo-se num etnpreen-'
dimento de especial rele
vância ã. cidade de Lajes.
qUlf""vê""1tssjm, supridas :1;:

deficiências ql18 se ·ve(ifl
(:aVôlm nê,�se- .�etÔr, O �'e-

Vemos nos rIagrantes
uma Vista parcial da esta

ção de tratamento de ágUJ.
e um detall:le de ferragem
c c:Jl1cl'etagem do rcsen·.l

t,Qrin_ ------------

Tais notídas tornaJ"all1 Tnronn:l<":õcs: Casa Paroquial
se roLina ele �nd\)s os (lh,:;. '. B::trroil'os - Tcl. 62úG
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servwtóri�, construido, �r.

terrado, tem r:apaCjtiude
para 1.530.936 lltrcs de á

gua potável.

em 9 de julho último.
Em face da órbita acen

tuadamente elíptica do sa

téjtte, os ctenustas norte

americanos só poderão de

pois de algum tempo dizer
com certeza se o veiculo

espacial tomou o rumo

certo. Pela mesma razão, o

satélite dará 'uma volta
em redor (ia Terra a cada
31 horas,

.

em lugar do

trânsito normal de um sa

têlite, que é de cêrca de

duas horas.

COFAP
Declara-se
!Impotente:
IRem�dios
RIO 3 - (O E'STAD()I

- A COFAP anunciou que
em vtstus das medidas li
mtnar.,s concedidas p::l[l
Justiça, em mandados .:e

Janeoo. Pela manha "{II;

homenageado na Div15<!--0

Blindada, com um armo

co. A tarde recebeu a COIl

dscoraçãn da "Ordem do

Mérito Juridico Milit'll"',
no Supremo Tribunal \1 ...

Iíbar. A noite o .coere ua

Nação foi homenageado
com um jantar. Nas três
cportunidades- o Prnstden
�e da RePública p-orer.u
diSCUrSOs.

Dadas as' reconhecidas da tubulação adutora e da

espaço, ontem à tarde,
um saténte "Explorador"
e os cientistas esperam que
o mesmo possa entrar nu

ma ímensa órbita, a fim
de poder realizar os mais

intensivos estudos da ra

diação espacial ate agora
efetuados. Se. tudo correr

bem como rot planejado, de

verá fornecer os mais am

plos dados até hoje pro
curados sõbre como a ra-

���6!� ��a�e:1��� :sc��� ---------

, munícacões e de outros

eventos terrestres: Ao mes

\
mo tempo o �atêhte :teve

,
' rã recolher informacôes a

t respeito da faixa artificial

de radiação, criada a - 320

km de altura em virtude

da explosão nuclear efe
tuada pelos E�t ades Unidos

segurança quanto ao ta-

-O Departamento de Es- belamenta dos preços �rs
fado chamou c conselheiro PARIS 3 (O ESTAD,)') remédios O org�o na') [.l')
da Embaixada soviética, A Polícia francesa dr·te derá con'trciar o custo dês
Georgi M. xormensc e eu- ve o engenheiro p01Õn-;l3 tes produtos.'
tregou a nota -que contém Jim Alássa, acusado de es ,... _

a'pedido Lincoln White Se- pionagem em favor 0.a5

cretário de Imprensa do Fõrças Armadas do - ven

1]epártament'J de Estado país. Alássa que tj-abatna

�isse aos, Jornalistas não __ v-a numa .fábrica de pcc-

.
have t ínul algum de que dutos elet.rõnicos Indica-

B: URclS tenha projetado ria que a,?arelhos, eram

_� "pro� Gtlê- � '"' f�!q��!jj.9 ex�cttg fbn.:
prejudicar seu vôo porem, ces. "Fodla apurar as co.,

assln�ou que a União 80- n.ões pclíticas dos refu-
viétita realizou recente- gjados poloneses na Fran-

mente -algumas provas a ca. Vai ser expulso do !)!Ü3
grande .. ,altitude. imediatamente.

Jango
Homenageado
RIO 3 (O ESTADO) � sivamente pelo capital par-

. . .
comprtmentç da crista em fator Indíscúttvet WJ,elho-

la� !-=!i!::����' �f��l���c�fi��u��'"en�::ra� ��Y�-Y:�l:i;nf�i'�rea'a����e�;r=� - �:�::.paa a asjift�

tenso programa no Ria de- da formação de uma no- instalada recuperada tnte-
_

- -. -

�
va sociedade, com sede em gratmente, o que represen

Lajes, para produção e tará um aumento imedla

transmissão de energia eté- to de 855 kw no respectivo
trlca. aproveitamento. Como se

gunda etapa será instalado

De imediato procedeu-se ruais. um grupo gerador de
aos estudos de. ampliação 1520 kw. A barragem, tipo

graVi�e alvenaria de

dificuldades que através- 2�. tomada d'água, apare
cem no flagrante que. apre
sentamos .

sam as empresas conces

sionárias formadas exclu-

da usina já existente, si

tuada no rio Caveiras, os

quais, concluídos, resulta
ram no início das obras já
em .andamento, cujos tra

calhes da tomada d'água,
na concretagem da base

pedra, terá uma çnpacida
de de acumulacàc de

48.000.000 de metros cúbi

cos, altura de 10,00 mts.,

tros cúbicos.
Terá Influência em todo

o municipio de Lajes e

adjacências, rep.,�sentando

cão de energia elétrica na

sede do município de P<:!

nha e distrjtol de Armaoao,
·foi· endereçado à cent-o-a

'Municipio de 'Penha Agradece
Pcr motivo da [nstula- E'étrlcas de Santa Cata,-i

gulnte telegrama:

'RIO 3 (O ESTADO)-

Sérgio Magalhães �cu�a
HOMERO PINHO

to de 7 de outubro a fim

Aproyado Regulamento da R.P.
Já tem o seu regula- Ficará sediada no Quar-

menta o Corpo de Rádio tel General da Polícia Mi
Patrulha da Polícia MIli- litar. onde se situara a

Central com a Secção de

o Deputatlo SeL:gio Ma- de p\'ejudicar os candtoa

galhâes que foi interp_,:1, t s .trabalhistas, socíaus-

do pelo presidente do Ti": tas e naciona.ístas.

jcuneu 'Regiona: Eleitora., ...... _

.a confirmar as dsclaracocs

tar
.
do Estado, assinado

pelo coronel Antônio de
Lara Ribas e aprovado pe
lo Governador Celso Ra
mos. O artigo primeiro diz:
Rádio Patrulha é o poli-

ciamento motorizado
-

de

objecivo j_.:""p.ntiv.o, com

possibilidade reprt;:,i;lva, de
sempenhada por elemen
tos fardados, auto-trlans
portados em carro de pa-

trulha, devidamente equi
pados com aparêlhos de

radio-comunicação, com o

fim 'de p'olIciar a cidade.
atendendo as ocorrências
policiais em geraL

Contróle, 'I'aoógrafus, Al

moxenjadc e Gabinete de
COIl>' .ndo. O Corpo da R.P.

serd. comandado por um

a êle atribui das de que J

Magistrado pretende-a
r-euoa- as eieições do pro
ximc- domingo, -O Ex Vice

Prestdente da Cámara rei
terou as acusaçõeS. Em ·.�il.r
ta ao Desembargador Ho

mero do Pinho, o DePlL ta
do Magalhâes reiterou }l. ,1

cusacãc' de que o Pre$!

dent� do Tribunal Reg1ó-

oficial combatente, de li
vre escolha do COlllandó
da COLporação, .0 qual fi·
cará disciplinarmente su.,.

bordinado à Chefia do Es� nal Eleitoral pretende IrRa

tado Meior. rl dar os resultados do piei.

Grêmio 'de Oratória Da FD
Reunião Sexta Feira

O Grêmio de Oratôria Direito da Universidade de

Professor Henrique Rupp Santa Catarina, deverá

Junior, da Faculdade de reunir-se na próxima sex-

____________-::--:-' �:�fei::a;:�:�;id::eno::
Terras Para Novos Grupos Escolares t<adlclonal instituição d'

Val.se de;;en-volvendo a DG'o:�"':'nqoU'cel:: �:��ssso�'a� ��:�:o d�u�:��o:ra. estarão

meta escolar do Govêrno • L �

do Estado. Diariamente, o balha com todo o afinco
A referida reunião está

povo catarlnense toma co- no setor ensino, resultando
marcada pa\a 20 horas e

nheclmento de projetos e dessa atividade o surgi- será realizada numa das

providências já em execu- menta, por tôda parte, de
salas do modelar estabele-

ção. unidades escolares� cimen�o de ensino.

Jango No
Clube Militar

,

RIO - 3 (O ESTADO)
- Sàmente o Sr. João G'lLl

lart e o presidente do Cill

bp Miltar General Mages3i
r.Jaram c.a palavra na ,'e

cepção ofer,ecida ao Che

fe da Nação. O Sr, João
Goulart . diSSe qUe o .s<:!u

pensamento se encont::l
voltado para a paz rea

firmando sua cO;lfiança
no futuro da pãtria.

na S.A. - CELESC o se-

"Exmo sr. Diretr-r Pi't!
sõdente CELESC - FPOl,iS

Penha � se - Gamara

Municipal hoje reunida a

provou por unentmtoade

j-equarimanto vereador

Mliton Fonseca vg que em

nome povo Armação 'lp;'O
senta voes-neta sinceros do

gj-adectr-a-ntos pelo �fl:·
mlnb rede E-:.ergia Elét:l�
ea pt Atencícsas saucacoes
Farnctsco Leopoldo Fleitb

Presidente

Esta Obra, realizada pc
lo eevê.nc CELSO RA�
MOS por intermédio do
seu Órgão Industriar_
"CELESe" at�'ndeu as

justas e �lltigas reiVindi
cações da laboriosa popu
iação daquelas localidades
que ass:m têm energia L

letrica suficiente e' neuE'l''

saría para desenvolver �e:l
trabalho em pról do e'l

grandeclmento de San�a
Catarina.

MAIS UMA DAS MI�

Agora, o GovernadOr! -------------

C"so Ramos "m d, bal- Grande Sorteio Em Pro'l Daxar decretos que autorizam

�lle���l��tepla!eeg :j:�:ju�= Nova Matriz De Barreiros
rir terras, por doação, nos 10 Prémio! 1 Kombi, modelo 62 _ luxo
municipios de Concórdia 20 Prêmio: 1 bicicleta Monark
(Vila Arabutã) e de Xa- 3R Prêmio: 1 maquina costura Grosley
xlm (localidade de Lagea- . 40 Prêmio: 1 liquidificador
do Grande). destinàdas à 50 Prémio: 1 liquidificador
cqnstrução de novos pl'é- EXTRAQAO PELA ·LOTERIA. ESTADUAL, DO DIA 5
dias cscolarp,s. DE OUTtJBRO DE 1062

Unidade Pronta em Sal)
Jose - localidade do novo

municipio de Anita Gari

baidj. Inclui-se entl'e as Jã
em funcionamento, em lIÚ

mero superior a 800, G::.'n

<IS drl1luis em ("vn�tr'L(;�·.i)
- e os 20 lj'l"U110S esco:a-

reS - integra "O p1ano ele
1961: 1 000 unidades.
O candidato Celso Ba-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Anl-6elo Pel'DlUldo do' Amaral e Silva - Osvaldo
MellO

Colaboradores
Prof. Barrelrol! FilhCl - Dr. Osvaldo Rodrlf;ues
Cabra! - CId Gonzaga _ Dr. Alcides. Abreu.
- Pro!'. Othon d'Eça - Major ncercn..'IO J1.r
veeeí - Dr. M11ton Leite ela Costa - Dr. R,u,.
ben.. Costa -- waner Lange - Zury Mact:Ja
do - Lâaaru Bartolomeu _ nmar carvarac
- Pror. Paulo Fernando de Araujo Lago -

Hamilton Schmidl.- A. Seixas Netto - Flávio
Alberto de Amorim.
Alberto de Amorim - C. Jamundá. Editor de
rnrcrmecâc Agricola _ Arnaldo S. 'I'htagc.

Db.PA.RTAMZNTO ESPOF,1'IVO
Redator; Pedro Paulo Mocllado
aecercres auxriíares: Maury Borges, Bm T
I..Obo e Gilberw Nal\oa

ColaboTadores: u1VER!O�
Repu:sentantes

Representações- A. S. Lata Ltda.
RIo (OB) .. Se:mtdor Dlmtas 4e 5° and'ar
'Icr$: n-.....
!Ii.& PIa. - Itna Vlt6da 857 - cem. 32 _

'll:el3'f8\Mgl
Pl'wtJQI AUlVoe - P1'tOPJ!L - PrR�a O FeJld$
no 1:5 - eeer. ti - Tel.: '14-40
Agentles e «.irrespondentes- em todos 08 _lU

nmtpi08 de Santo Catarf1la
xrreneios mediante eeerrato de acordo Cf m a

tabela em 91g6r.
As._qINA'fURA ANUAL _ Ct'S 2.000,00
\-ENO", AVULS.\ . - Cr!' 10,00

.4 nireção não se rell!Jv'lS(fhil/s4 pelj'),� Co?7l ... ..!t·

___to_'_'_mitidos "'Js a,tigo_,_"'_-__0_'. _

Paro a l,mpeza Rrofund,g dos poros

Leite de Co/onitl
é snsubsfJluível1

BEM-ME-QUER

(Para a coleção de Jane)

Co:n a a�ração dos rnistlcos perfumes
Que a todos preade a esparzir agrados,
O m ..u dorlóo B"'Hne-qU'el' dos prados
Encheu-me a tilma de infantis ciumes.

Fôra eu di:zer em tons desencbntl'ados
Ao mar, ao bosque, ao céu, aos vagalumes,
Que fiquei ceg'o e surdo aos seus queixumes,
E me:ntiria aos Templos consagrados!.

Pois vejo-a como quem ve longe o rastro
D,j.� lágrimas de luz que vai chorando,
O resto luminoso de algnm astro,

Agora errante e pobre meteorito
QUf:, ernbura va n'J céu já descambando,
Clareia ainda as plagas do infinito!

-

......
Saul Les,'a

FAZE:\II MWS HOJE
_ j(Jverrl Franc;so Humberto Vieira
- sra. Eril'.:a F. Grams
- sr. António Colaço
_ sr. MUl'llú J�sê Lopes Silva
- sra. El:l1Í!b. D, Medeiros
- sra. Ma;-;a Wendhausen
- sr, PdlCldo de Oliveira
!.i. sr. Qerson RogériO
� jovem Zulmp.r Francisco Coelho
- sr, Alcides Carneiro da Cunha
- sra. Olga Macuco

CHEFE DE ESCRITO''l?tO
ADMITIMOS UM: ÕTIMAS COND:rÇõES
COLOCAÇAO IMEDI ....TA;
FONE: 24-13 DAS 17 AS 18 HORAS
'I'R�TAR COM SR, ROGÉRIO

� CO/7!ecúnenfos

• •

a que na c rllnrn I

ganhará cr$ 3 mil de prêmio
Dando ao "Dla da Crian- o pai' da criança contem- mio sera feito através da

ca'' o destaque que a data pjada, com o premio pode- abertura de uma Conta In-

merece, o Banco de crédito rá optar por qualquer uma fantil do Banco, em nome

Reall de Minas eereíe pre delas, podendo deixar a im da criança, mas o pai ou

senteará com umacademe- portâncta depositada na respensâvel poderá, a. I\llal
ta infantil no valor deCrS Conta Infantil ou seeã-Ia que tempo, sacar a Impor-
3 mil cada menino ou me- Imediatamente. táncta.
nina. nascidos nos primeiros Para tanto, deverá. apre- 4' - O pagamento �p.rá. ere

minutos do dln 12 de ou- sentar-se munido de eeru- tuado mediante> fi. nnresen-

tubro em tôdas as cidades dão de nascimento e de u- tacão de dectaracno do es-

servidas peln onmnízacãc. ma declaração do diretor tabelecimcnto tiosnuatne e

Os funcionários (lo Banco do hoeplta] atestando ter da certlclãq de írlnde, com

de crérttto R"fl! estão entu sido seu filho o prImeiro a firmas reconhectdns.
slnsmndos com a promoção nascer em seu estabetect- 5 - O pmao parn pacnmen
deste ano e esperam lograr menta precisa ter ri. firma to do prêmio p�:pin., tmpre-
o êxito obtido no ano passa menta precisa t�h a firma terívelmente, no dto 30 de

do, quando o neortteetmen- reeonheetda. C«ubro.

to OCUp'lU 1H�nr do desta-
REGULAMENTO DA CAM- --------

���:n:'t� ��t.��I;i�Oe d:a t!�= �:��TO�A�A�O D� ·Dr. Acác:;o
6arItakIi J.
1Iiato

Sociais

Eny Vanuncio Míss Eleganfe aBngú.
O Clube loropttmlsla pnmroYe
(há de (ilridade. -

1 _ Na cidade de 'run
cas roanaou-ee nos sr.

Iões do "Tijucas Clu':';'"

mais uma -paruda de e e

gànota Bangu p-omocac
da Ass('ciação Casa dn

Criança. Qu;[!ze senilor'';a
com graça e pl('gancia cor;

quietavam o titulo rut-r, 1:

Iegant.a". recebendo a9;':tl
sos des assoeades Que Ç,,,
xavam em dif'c'l situnç,1.r

_o esco-hjda comi�sao ,i'.:
gado"a, A moren:nha :�G'

Vanunrja llsal'!do um lh�

,::1 ve:;t!co de ba:'c, ['m o

gandi aluI. tr:1b3lh9.d,

pedrar'as, fo:' o ponto allr
da no·te re.cebendo o .ir,
lo Mis� .E:e6�nte Bal1"\,

Cidad? de Tllucas.. 1\1,,"e

ce elegi s pe-a bêm on::�:l

zada f(''>ta a� �enhoras.
C�tar,na GalIotti Bayp.r,
Lua Andriani Zelandia Rf,
nl')S dos Anjos e

senhori�1
nha L'la BR�tos.
- ··'I!.I

2 - Lúcia D''\vila at',)"
d�ndo

.

o convite do cronis
ta S�lJa�l_a·, .,2.", na

d9:(I(' de Itajaí. r.epresen
tará as debutantes do c�u
oe Doze de Ag:)stn, no ,J "

X mo dia 20, nos salões cta
. ciedade GU:lraní.

3 - Acabo de reC_1}N
CO:lVite pawa f!. rCC"pc;a· çln
ca..�am,�nto da eiegante se
nhol'jta. Rmh Mar,.a c .• :.

ne:ro, cam o dr, RlIdi �f
t�nso B<l.UC'�'. O :'Icom.:c!
menta ft\!-!Í J1N.ç1ll�O pa", ..
o p ÓX 111:" !"a 27 no. c!::Ilt
de de Laguna.

Fomos mrorman-s

dt> que fo'Rtá com se-u. U.l�·,�

gAlt!l1'ltldo na> ('a.nU\l·a, t'(!'

dpr:lJ o se�tlor li'ault1 Ma·

earí.nl.

fi _ Janr> Mrdas, (:jH�;
Mo' " easc Yclnnda. v ,r.

pat,·ol."ina- o desfile dr mu

das que acontecerá un :"

nróx m·:) em movllnenC'I�\"

;ha de car''lade,

6 - ! e�perada cam:.ft.·

nha do cimento pró C:l:l�

trução da nova spd!' s(): <),

do clube D"ze d� AgO�t,l
jâ fOi ln'c!ad ...

7 _ No úlfmo d()m:n�:o
Maria Beatr'z W. Vinh:\".

na bonita manção dos ''':1

dis receoc'-nou conv-c':',

do; paTa- sua fe.>õta de f\n1'

versa rompareceu a b·o:-,

Jàndla de nossa socied'ld"
dandr nota a:t-a en1 fl,n '"

esmerado gosto

8 - Em recente reunia Isoc!al aco:npanhada do:

seu �oivo senhor AmUra:-;
Cruz L.ma a beleza sua

ve de Hel:isa He t!na v:.r

vaih'O', !oi assunto em que">
tão,

vestido de noiva, eonru-

cknade' pOr nener nem-r

pnnhnde- por uma co.na

presa a v(!11 ambos nrtq.r',
rldo� r.m pnrls, deu mal"r

realce ao pOi'te> e'f'r>:�!lre
da notva. Os wnvidfHL;-s
ro-em roeepctonados
bon ta rcstd ....nctn do �a111

senhor e aenhoj-a oenri
correa c m um tino e ,<;.

mcradc scrvjeo de bar c

co})a. qUe nad:l. d'ei�ou a

de�.!;a' aos c�nvldados.

1'0 ja estâ c:rcu:nn10 ,,; !:I

a reP:) tagcm do di>sf le

'-·�'J7.!I·"'''' Nature rcn:iz'ljo
nos salões do Querên'!ia
Palace.

11 - O brote)

de Santa Catarina qU!! p'"
icipara na lista dos "ID'!z

Brctos mais Elegantes ri"

Brasil. concorrera ao �Ol'

tela de uma viagem a :,.:l

�11ó' ' """"!ll'.ção '1,.,

reporteI' social Josê Rod ,[

pno Cãmara e�ta m - v m ·n

tando a �"r'pdade car�O,�il.

12 _ A bonit.a Leda C,)

trtn marCOU �,eu casamen

o pa._ra o primeiro mes �� •.

próximo ano.

CO.'"
13 - No QUerência �,�

iace o SenadOr Irineu B,1r

nnausen jantava com ')s
5�nhores Osmar Nasc!me;'1
õ. Deputado Fernando "le.
gas 'E�eri!flão Am:m !i' '1'

nando Varia e Edson la.

Silva Jard:m.

Casamento:

grande srmtuosldade s,�

tu_,"'''U na catedral me';rU

p Uana, a benção nw::

Ilfa: 'Ü.a senhorttl Ru-fi

Mod'ri, com o dr. Carlos pe

reira de Souza. O lindo

MOTOR de FOGUETE - Um
novo motor de combustivel
sól1do pura foguetes, de a

proximadamente 225 mil

quilos de empuxo, e visto na

PREmA-SE lALA - Pilra Escraório foto d, cab"a p"" ba",o
CO:1'O foi disparado. num a

,'Ma Escritório parelho de teste de concre
Tratar com o dr, Josê Maria, pelo fone 2804, à tarde, to, na locaUãade de Mor-

.,1) com o dr. Flávia, pelo fone t. N - ,iO·22 - 35-96_
gan Hill, na' CalifÔrnia. O

.-----

motor está sendo testado

Todos os domingos O partir das 16 horas: OS
ESTUDANTES DANÇAM _ Festa p�omovida pelas o�
lunos da 4° sérip do Instituto de educação Dias Vr>

lho.
Nota -Sômente �cró oermitida O entrado de

menores d� 14 arYl!;, devid<:lmente àcomponhodos de
seulÓ resoecfj'Wos pais (PAI OU MÃE),

-Eu.:; fes,o é privilégio dos associados, dos �
lunos do instituto de Educoçõo Dias Velho, dos alu
nos do Colégio Catorinense dos olunas- do Colegio
.CoroçÕo de Jesus 'e dos- Universitários, Nõo será per
milícia a entrado de alunos � outros estobelecimen

. to,<;, qUe não sejam associados ou filhos de aSSOCiados

. do Clube.

A DIRETORIA.

para futuro uso pela Fôrça
Aérea dos Estado Unidos.

llOt.A "'AIS P(�I'l:IT& 00MUrL

Missas Em Suf,�gío da Alma Do Ex
F'REM'IER BROC�ADO DA ROCHA

RIO. 3 (V. A.) - Na vernador Leonel Brizola,
IgreJa da Candelária, fo- assim como Os membros
ram celebradas ontem mi'l- do Comelho Federal da
sa� em sufrágio da alma

dI) "p_x-premier" professo�
Fran�isco Brochado da Ro

cha. rujo passamento qua
se Inf'�perado ocorreu no

clh �6 em prto Alegre. O
temp',., fi'cou- repleto de au

toridade, famltlras, profes
sÔres. maglstrad05, lideres
sindicais, jornalistas, re

p,'esentantes da colônia

gaúcha e numerosos ofi
ciais da". Fôrças Armadas.
O pre�idente .João GOll

lart foi repre.5entado pelo
chefe do gabil'lete de mi

nistros, professor Hermes

Lima, tendo comparecidO
p('c""oaJJnente ao ato I) go-

educação, do qua_1 o extin
to era um de seus Inte
g:antes.
BR�S:tLIA, 3 (V.A,) -

Missa de 7.0 Dia, pl'lr Ini
ciativa .po dr. Bra,�11 R:)�
drigues Barbosa e demaIs
colegas de gabinete, scrâ
celebrada amanhã, dia 3,
às 9 h:)ra�, n-a Igrejinha de
Nossa Senhora

-

de Fátima,
em sufrágio da alma do
professor Franclsr:.o ele Pau
la BrQchndo dtl Rodu..

Sera celebrante, Ft'p! Da

vy. Pa�a êste nto ele fé
cristã, estão convielan(lo
todo,q Os colegas e amigos
do f'xtinto.

AV1S0
RESULTADO DA AÇ'AO ENTRE AMIGOS - PRó ACA�
BA)4ENT0 DA IGREJA DE NOSSA SENHORA DA BOA
VIAGEM DE SACO DOS LIMõES - FLORIANóPOLIS.
PELA EXTRAÇAO DA LOTERIA DO ESTADO DO RIO

GRAlI."DE DO SUL DE 25 DE SETEMBRO DE 1962
OS CONTEMPLADOS FORAM OS SEOUliN'1i'ES:
IO Prêmio - NO 2442 de DEOCLI!:C10 NASC1!MENTO -

QG. Policia Militar de Florianópolis
20 Premio - N(I 10893 Sr, CARVALHO - Casas Pernam
bucanas - Florianópolis
30 Prêmio _ NO 7734 Sr. PACHECO - Heliogâs - Flo
rianôpolis
4° Premio - NO 4842 �r. LINO PHILIPPI - São. Ludge-
'"

fio Prêmio _ N0 20081 D. CACILOA R. NEVES - Floria-

nópolis
FlorlanÓJXllis, 1'0 de outubro de 1962.

visão.

PLANTA0 NGS HOSPITAIS

Quando os pontetrce do

relógio se ap!Oxlmarem da

meia-noite, em todos os hos

pitais do País, funcionários
do Banco de Crêdito Real

estarão de plantão para re

gi-':ltrar o nasciment,o da plli
meira criança no Ma 12 de

;10:':).
o mesmo acon tecera

n€sta cidnde, onde, a exem

p'o do ano passado: sera

grande a exp:!ctativa. Em

cada estabelecimento hosp{
talar, a ct'i�nça que nascer

p imei,'J �era autom:li.ica
nJe:lte preJ;cnteada com u

ma COlha Infantil do Cré

dilO ,R�3.I, no vala!' de CrS
3 mil.

AS CONDIÇõES DA PRO

MOÇAO

Nossa reportagem apurou
junto à administração do

Crêdito Real que, nas cida
des on::fe a or�ani7acão pos

suir mais de uma Agencia
-_._---

PR}1:SENTE PARA A CASA
BRANCJ', � A Sra. Jacque
Une Kennedy, espôsa do

Pl'esidrmte John F, Kenne
dy, 1l1o�t.l'a na. fnLo um an·

tigo jarr') rir> pmta que lhe
foi Jll'r.�f':-ltr.:\r1f), na forma
de dfja�fi.f1 a Ga..sn. Branca,
por um antl((o amigo da fa

mílin, James lilOban Ale
xanell'er.

PARA DEPUTADO
ESTADUAL Il. S. D.

NEREU CtÜSTE'
. GHllONI
1130

COMPRA-S�
WOLKSWAGEM "u o,

K. W - WEMAG
ENTRADA - 400.000,00
RI!:STO a Combinar
Tratar com OLEGARra
nc�ta R,.(ja�'üo das J4_ as

20 heras

DA CRIANÇA
1 - AI exemplo do ano pas
sado, o Banco de Crédito
ReaL contemplará com CrS
3.008,88 (três ml! cruzeiros)
a primeira criança que nas

ceI: em cada est'abelecimen
to hosoltalar ao "Dia da
Criança".
2 - Al proml11ç'ão tem cará
ter nacional mas só abran
ge as cid'ades ande o Ban
co possua Agênda,
3 - O pag'amento do p�ê-

ADVOGADO

ESl'.:fitórlo especlall7.ad'
em QlleliWes trnhallllstas.
Adnünlstração dr! bf'm

Imóveis. Dcl'esa.� fis(�a.I.�
Rua F�I!pc SchmltJL, 14

_1° andar - Fones: <'511
- ,"\216

PAULO MACARfHI
A 1 de outubro
�n"e bem, vote certo

PAl-tA DE1'U1AOO FEDERAS

PAIIIO MACAR!�I
• Catarlnen�e, formado pela Faculdade de Direito da
Universidade de Santa CatarIna

• Profundo conhecedor dos problemas da co]r.tlvldarle

�IM �E FESTA Duas promoções qU��':��:n'.a
ram o florianopo!ltano, chegaram ontem a seu tlm tle
pois de terem cumprido com grande êxito sua vall')sn fi
nalidade - A Feira do Livro, da Câmara Junior de FJo
rronópolls, que se constituIu em brilhante suef'S,�O, !rodo
mesmo alem de toda a espectativa, arrecadando qUl1si

.....tres mlJhões de venda de preciosas obras a que não fal
taram a valiosa contrlbuiçã.a de aut.ores catarinenses r.

"Crisantemos Prateados, em beneficio da benemérlt:1
campanha contra o câncer, que atingiu o Sf'U ri�sejlu11l
fim, embora a chuva em parte tivesse prejudlcadu o bri
lhantismo do festival de caridade .

Mesmo aSllIn;a, CrISântemos prateadas atraiu as atenr;õ(,li
de nosso povo que prxul'Ou colaborsr com o aconteci
mento, dancio-!he-seu a.pô!o moral e monetá:'lo. ,

Agora, não ad0mam a Praça Pereira Ollveira os aprê.
cladas crisântemos e nem as bonitas barracas de madei
ra bem pintadas e alinhadas com seus Ilv1'OS fi. espalha
rem saber e Instrução e que já foram retiradas da Pra
ça 15, deixando saudades.

ASSOCIAÇAO CORAL DE FLORIANOPOLIS. Alegra
nos registrarmos nesta c')juna, a pUblicação no D!ário 0-

'

fielal do Estado, dn sanção da lei n. 019, do sr, Governa
dor do Estado, tornando de utllldnde públk. a Associa-
ção Coral de Florianôpolls. que esta de parabens pelo jus
to e aplaudido at') que reconheceu aquela Associação,
ramo coisa de utilidade pública.

MARTINELLI CAMPEAO, TEM RAÇA PARA OBTER O
"BI", Após ,a brilhante e serena vitôria. de domingo, em
nossa bala sul. o Martlnélli .\'al representar nossa terra
e o Brasil.

E tem raça para trazer o BI- Campeonato do Remo.

LUZ PARA OS OLHOS E PARA O ESPIRITO Continua
o Governo do Estado pela EUfa. iluminando uma rqa
por dia na sua campanha. indesviavel de cumprir o pro
metw€1 de em 100 dias, iluminar uma rua por dia
nos bairros, morl:€1S e ruelas da, Uha. e do continente.

E continua também em rítmo acelerado construindo
grupoo escolares por todo' o Estado, além de escollnhas
que pontUham as estradas por todo o território barl'lga
verde,- de, acõrdo com o planejado arejamento de lnstt!u
ç50 e f'(juraçiio d:ls. mil, pondo luz na alma d:J nossa

feliz criançada.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



CONDIÇOES PARA OBTEN
ÇAO DO AUXILIO�OOEN�
ÇA E DA APOSENTADO�

RIA POR INVALIDEZ NOS

INSTITUTOS DE PREVI�
DENCIA SOCIAL
Casos de lnca1wcidade To�

'nl
2 _ Nos caso� de tncnrmct
nade t.ot,al c rtertnttrvn :J.

critério rnérttnn. n conces

são rir aposrmtnrlol'ln por
lnvafídez não depcndrrá
de prévia concessê., {Ir. nu-'

xttto-noenca e está eujetta
RO período de cm-õncta de

12 (doze) eontrtcutcõcs
mensais. salvo se a íncapa
r-ldade resultar dr tunereu

jose ativa, Ieprn, nllf'na�ii.o
mental, neonrnsm mallr;na,
cegueira, narnnein ou r-ar

dlopatia r.ml.Vf', e c]rsclc Que

fique comprovado que o se

gurado adquiriu lima das

doenças menctonaoas RPÓS
o seu Ingresso na prevtdên
ela Sacia].
Exame médico

3 - A concessão (la aposen
tOnoria por tnvnttdcz serã

preeedídn de exume a cor

co de junta médica do rns
tltuto.

o exame médico, no caso

de o segurado estar perce
bendo Auxílio-Doença, de

vetá realizar-se no começo
do 240 (vigésimo quarto)
mês dêsse beneficio, a fim

de que não haja solução de

continuidade entre ae e a

concessão da aposentadoria
por invalidez ou a comuni

cação que autorize a volta

do segurada ao trabalho,
conforme o caso.

Em .se tratando de lepra
que sujeito o portador à

reclusão compulsória, de

rato ou de direito, o exame

a que .alude o Item anterior
será substltuido por comu

nicação ou atestado da au

trmdade. sanitária compe

tente.
Data do inicio do beneficio
4 _ A aposentadoria por

I�e7.. umavea deferida,
será devida a partir do dia

imediato ao da extlnÇ'ão do
Auxilio-Doença, salvo no

caso previsto no ítem 2,
quando será devida a par
tir da data da entrada do

requerimento, observada fi.

hipótese c10 item a seguir.
4�1 Nl) CRRO de lepra se

rú devida a partir da da
tn I'm que houver Rido ve

rtüendn n existência do
mal peln autoridade sani

tária competente, desde
que essa data coincida. com
a do arnstnmento do traba
lho por pru-te do segurada,
ou a partir da data em que
SI' vertrtcnr o afastamento.
17IIportfin('in da Aposentado
Tia ';Renda Mensal"

5 - A J\posentadorla por
Invalidez, conststtrâ numa

quantia mensal correspon
dente a 70 (setenta por
cento) do salário de oene

ücro. como tal definido .e

determinado em normas

próprias, acrescida ele 1 %

(um por cento) dêsse snlá
rio para cada grupo de 12

(dozn) contribuições men

sais realizadas pelo segura

do, até o máximo de 30%

(trinta por cento).

Os dispositivos constantes

dos Itens 15, 16, 17, 18 e 19

das normas sôbre o Auxi

lio-Doença aplicam-se. i

gualmente para fins da, a

puração da renda mensal

da Aposentadoria por Inva

lidez.

ManutençÇio da Aposent/(t
daria - Exames médicos
periôdicos

6 - A Aposentadoria por
Invalidez será mantida en

quanto a incapacidade do
segurado permanecer nas

condições mencionadas no
item I, ficando o mesmo o

brigado a submeter-se aos
exames que a qualquer tem
pó foraem julgados necessã
rios para verificação da
persistência ou não, dessas
condições.

Segue no próximo nú
mela

.Para Deputado
Federal

ELET-O-O--'7��'

ARN,��E••«IdtirJ

em 10

à· sua escolha!
r -. - t ,

planos de

pagamento

. ,

ORLANDO BERTOLI - PSD.
M.o 105

VENDE-SE
Uma casa 6 por 12 sita a rua João Cruz da Silva n.

148 construção mista, pintada a oleo para ver e tratar
na mesma com a prnprietár-la

ESTREITO, 4-10-962
16-10-62

P. S.. D.
lUGUSTO BRESOIJ

PARA DEPUTADO

ESTADUAL
H.o 1104

MUSICAL BAR
• 'ARA UM BOM PASSA TEMPO COM SUA FAMILIA - R�UNIOER SOCIAlt->

DATiÇANTEP, COQ__l!:tT.EJS - FESTAS DE ANIVERSAR!OS - CRA
DANÇANTES - ETC.

ANDAR TERREO DO ROYAL aÓTEL - Tel. 251:;. 'Portaria)

Oesasire de Aviação Provoca
SEIS MORTES

SANTA MARIA, Califór

nia, 3 (V.A.) - Seis per! ..
tos em projéteis. que via

javam ontem para a base

aérea de Vandenberg mor

reram quando um avião
de transporte caiu nas pro
ximidades do aeroporto de

Santa Catarina. No aci
dente morreu também o

pllóto. O avião de dois mo

tores estava tentando pou
sar depois de um vôo ini

ciado no aeroporto de

Hawthorne, perto de Los

Angeles. Começou a bai

xar para a pista com um

dos motores parados e

bateu nas copas das árvo
res na cabeceira da pista

ante sde cair entrepítosa
mente em terra. O chefe

da policia do condado de

Santa Bárbara, James We

bster, disse que os sete

homens a bordo do apare
Iho tinham perecido lns

tantâncamente. Acreacen

tau que os cadáveres esta
vam tão mutilados que fô
ra difícil, Inicialmente,
ídentíffcá-Ios, bem como

descobrir o número exato
de pessoas que havia a

bordo. Anteriormente rõra

Informado que haviam

seis pessoas a bordo. Os .

peritos eram funclonârlos
da Martín Company. cons

t.rutora do projétil "Titã".

o Problema Cubano
LONDRES, 3 (V.A.) _ O

jornal "Sunday TlmC6"

acha que o problema de
Cuba e da América Latina

deve ser partilhado com o

Ocidente como uma ques
tão global. "Até o mo

mento, Washington se en

caI:regou de forma exclu
siva dos assuntos latino·
americanos e essa atitude
tem sido acompanhada
com extraordinliria Indife

rença por parte das outras

potênCiaS ocidentais quan

to ao desempenho de uma

ntltl1c1e Infhlente" - ncres

renta o jOl'lla]. Continllfl:
"Um dos pl'ocessos Beria a

rcaneacão de uma confe

rencia entre os Estados do
Atlántlco - europeu assim
como norte e sul-america
nos - para conseguir
uma aproximaçâÇ? quanto
ao tratamento uos jSroble
mas de tôda a América La

tina, inclusive Cuba." E

mais adiante: "'Ao conti-

nua insucesso dos Estados

Unidos no tratar com os

seus vizinhos do sul e, ao

constante crescimento do
comunismo na zona jun
teu-se agorA n n.meaçn .�a

Sâ� Paulo - Apenas d')I"

Ijeputadcs ccmpaj-ecer.u'r
ontem a Assembléiá Le

gislativa. Em c-nseauên
era não foram abertos ('.�

trabalhos.

aao Paul" - A Cruz V·'!'

lllt>lha nm-ucera, sscoao
de Si'L� Paulo, comemorará

seu 50.u na próxima sex

ta-ret-a. Será rezada xrs

sa cm ação de Graças. "Is

enviou convite ao M:FI'�

chal T-eixeira Lott para 00

cupar o cargo de Princij)f.i
rt'retor da Superlntenden
era Nacional do Abastec,
mente.

BRASILIA - O Precu-a

dor Geral declarou que o

Governo Federal Pede :0

mar a iniciativa, de �e:>�
car tropas para manter a

ordem e ordem e' gaj-anr-r
a rea;szação de etetcõ-s
normais na Guanabara. E,:J

bOr recusando-se a an>

RIO - Após o plelt" de

7 de cutuc-o regressará a

Ltsbóa o embaixador rio

Bra�il na capital portll
.guêea, S'·. Ncgtão de Límn

JAKARTA - A Marinha
d(' Guerra da Indonésia in
rorm-u que formará Ilml\

frota armada de foguetes
dirjgtdns equipados com

projétis de tab-scacêc us

RIO - O PrQfe5SÕr Her

encs Lima, receberá hoje.
no Itamaraty, comíssâ» ,�'!

cêrca dc 2 mi-i pe��õas [lu!'

lne fará entrega de memo

rlal de apiauso as dlretJ'1
zes da po.litica exterior d')
Brasil. A c<"!mlRsão é CO'l�

tltulda pelu General Ll�\:1,

Gonzaga, Intelectuais, aI

�!�!:s'd�)l'ofessõres e"h'm
....

.,

llbcrals.

CARACAS - A Marinha
de Guerra anunctou o ter
uün.. das mnnouras navais

ef('LlIadas na semana pas
sda em águas da Colõmbla
e V('ne7.uela, por destrierS
dos dois países. As mai10-

bras foram de Guerra An

�i-Submarsnar

comuni5-
,

INDONE'SIA - A Mari
nha de Guerra da Indonc
sia anuncku que formara
uma frota armada de te

guetes dirigidos, equi7.)a
da com Projetis de falJl'j
cação sOVjetica.

RIO

RIO - Os radlaltsas co.

rtocas declaram-se em zre
ve a partir da zero ho-n
de hoje Reivindicam

16 horas a ara Silvi lié

Lemos nutma-ãca, rx-e
toru de Escola de enf,,�

magem f\'l,rã pale�tra 56 ...

bre a "CRU VERMELHA"

\)l'('scnca militar
ta.

meui-rte 'salarial e moei- _.��

ücecões das condiçõeS re

trabalho nas empresas. BELO HORIZONTE
Por falta de Verbas n�

resultados de tôdas as Fa

PARIS - O Governo 10 euldades da Uruvr-raidnde

President.e Charles De de Minas ('sião ameaçanxs
Gaulle, faz frente hoje de f-2charQ,cntr. Reina i'l

ao que parece, a sua mais
séria crise desde que OCII

pau o poder em 1.958. A

opOSição do r-ennmento
francês apl'esentou moçac
de censura ao Chefe .In

oové-no. Se a moção ror

aprovada fatalmente cail'ó,
o Governo dirigido peh
Primeiro Ministr" JOrge
Pompidou.

tranquilidade entre os ce

tudantcs.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Dr. Walmor Zcmer
Garcia

Diplomado pela Faculdade
Nacional de Medicina da
Universidade do Brasil

EX-interno por concurso da

Maternidade-Escola. (Ser

viço do Prof. Octavio Ro

drigues Lima). Ex-interno
do serviço de Cirurgia d J

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

de. Janeiro. Medico do Hos

:pltal de Caridade e da

Maternidade Dr. Carlos
Correa.

PARTOS - OPERAÇóES
DOENÇAS DE SENHORAS
_ PARTOS SEM DOR pelo
método psico-profilatico.
aonsuttõrto: Rua Joãõ Pin
to n. 10 - das 16,00 às

18,00 horas. Atende com

horas marcadas. Telefone
3035 _ Residência Rua

General Bittencourt, 101.

o Departamento Central

de,Compras (D. C.C.), de

ccnrormídade com o artv

lI, ítem III, do Regulamen
to aprovado pelo Decreto.

DAS 9 AS 13 HORAS
AV. RIO BRANCO. '12

VENQA

I --.-- JEEP WILLY, �O
1952 MODELO CJ-JA.

SE'RIE 451, GB. 53,983,

MOTOR n. 3J-I08,476, co

HP PREÇO BASE DZ

C� 70,000,00, UNIDAdE
- UM QUANTIDADE - 1

O J�ep enconteeoe (te,"
montado quase tmpresea
ve1 na 'oficina "mecâru.a
de'aunno Aibino, situada

Estreito,

Departamento Cantral de Compras
Edital de Concorrência Pública N. 19-09-10

SP-2508---61/382, tcj-na pu CONCORFU:NCIA púBLICA, a) c-ferta; ,

bllco que fará realizar, no nas condições seguintes, b) condições de paga-
dia 29 de outubro de 1962, ....,_.� menta;
na sua séde, à Praça Lauro I - OBJETO DA c) compromisso de .-C���
Müller, nO 2, (fone 3410), CONCORRENCIA rada do veiculo no, pcazo

estabelecido;

Dr. Ayrlon Ramalho Prepare-se para o Fufuro
Aquirindo lotes de terras, pequenas chóccros e área!",
pa ra indústrias em

BARREIROS

II - ESTIPULAÇOE;;

CLINlCA DE CRIANÇAS
Consultório: Pela manhã

no Hospital de Caridade.
'A tarde, no consultóri.
das 15.30 bs. às l'l'.30 us
Consoltório: Rua teunes

no "BAIRRO YPIRANGA, onde está situado o Grupo
Escolar locol.

Os interessados poderão dirigir_se dtretcme-rt
00 ESCRITÓRIO DE VENDAS DE IMOVEIS de

OHo Julio Malina

Os interessados deverão

apresentar OS documentos
mencionados r, seguir,

I - proposta, seladas am

oes as v as com Cr$ � \)J

de selo Estadual, Cr$ 10,!)1}
do Plameg e rnats
de o-s 10,00, IS .�,' 00 P"l'
ro.ra em envelope reen«

fn\'e/ope fechado e lacra-

do e fachada contendo:

Machado, 7 - V� andar -�

telefone 2!86,
Residência: Rua Padre

Roma, 63 - 'retereae 2'/II(

REX-MARCAS E PATENTES

�ua FelIpe Schmídt, 14 - � Sobrado - Fone -

2347 - Florianópolis,

Agente Oficial da Propriedade Industrial
Registro de marcas, patentes de invenção, nomes co

merciais, títulos de e,stabelecimento, insígnias, frases de
propaganda e marcas de exportação,

Rua Tenenle Sílverra, 29 - l° andar -

sala 8 -;- (alias da Casa Nair - Floría
nôpolís.

'

OLH.oS - OUVIDOS - NARIZ
.

,8 GARGANTA.
Oper�ções ,cios' AMíGDALÁS por p:o-cesso

o,ODERNO •

'

EQUIPO de OTORRINO (único na Capilar)'
f.lnro �.'(ome, de OUVI.f)O�, '�!').B!�" '�.

. •

GARGANTA
- R'efrdtot ,,·SAlJ-SCI:t S: ,1.:OMB 'pór.o,�,.r_�c'eita
<'

' ; :,icle ,dCÚI..O� .".�;, :'>y.. ' ,

r(oIQmenlod", SINUSlrE� P(l(UI.1'RI.I$OM
•

,'llr,<,GlJE�REIRq da FON!iÊCA
.

. '� ..C�S�Ll��"i'�flA· ..�·ÁN_M�,<_E:_ ",Á! :'T�ReE'('bn�ull���' -'AliO ,_

,r6õo' ,Pinto!. �5 �_ i-o�,e' _3560Re'sldiinc,1l -' Ruo-FeliPe Sch,rlldl 99 ';"'F'orre - 3560

_._-_._--�--,"__-- -----

DR. MARIO GENTIL lOUA
M�DICO

OUVIDO - NARJZ - GARGANTA
CLlNICA E CIRURGIA

'

ESPECIALIZAÇÃO NA CLiNICA \ PROF
JOSE K;jS DO RIO DE JANEIRO

.

•

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

Pela manhõ, hora marcada, inclusive aos s;:'bados

CONSUL"TQRIO - R��I�:;\iI:��r� J 5 - Conj, 203
fr)jFICJ " PARTHENON

Cllrso Preparatório Confinenle
CURS,OS ESPECIAIS

PARA PROHSSORES
IlE' DATILOGRAFIA

AULAS PARA CONCURSOS
ARTIGO 91 (GINASIO EM UM ANO)
PitE_GINASIAL ADMISSÁO DURANTE O ..�r

DATILOGRAFIA
- tiaseodo nos mais made�nos processos pedCL.

gógicos.
- Equ:podo com máquinos nO'(OIl
- Dirigido pelo: •

- PROF. VICTOR FERREIRA DA SILVA
HORARIOS, DIURNOS E NOTURNOS
Fuça suo inscrição o Ruo Dr, Fulvio Aducci an.

tiga 24 de Maio, 748 .;_ 1° andar

ESTR!ITO
•

FLORIANóPOLIS

Dl. SJ\Mtn�l rl)�'!':r.CA
CIRURGIÃO.DENTISTA

Preparo d� ('av;dodes oelo alto velocidade,
BORDEN AIROTOR S S WHITE

"Radiologia Dent.5rio
CIRURGIA E PRO'TESE RUCO.FACIAL
Consultório; Ruo Jerônimo Coelho J 6 -

10 andar - Fone 2225
Exclusivamente com horas marcado.

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

ADlJOGADOS

OR. GUARACI SANTOS
CIRURGI,l\O - DENTISTA

PREPARO DE CAVIDADE

PELA j\L11." VELOCIDA;>E
G - 2 -707

PRO 'TESE DENTARIA EM GERAL

FELIPE SCHMIDT 39. A.

CUNICA SANTA CATARINA

Clínica Geral

Doenças Nervosas e .Méntais

- Uma (}) casa na vila Operário do Soca dos
Limões - Preço Cr$ 600,000,00
_ Uma (}) casa na Agronômico cúm Tres (3)
lotes Preço Cr$ } 500000,00

TERRENOS .�
_ Barreiros. i'otes de no, 29. 30,31,32 df

15 x 26 mts por Cr$ 150,000,00
_ Coqueiros - terrenos perto do praia e de

clube financiados - Cr$ 200,000 00
_ Capoeiros _ no rua WalClemar Ouriques e

Olegario Silva Ramos
Comoro_SI? uma cosa no ('entro da CIDADE

DR. LAURO DAURA

MÉDICO

Clínica Geral
Especialista em molestia de Senhoras e vias ur.má·

rias, Cura radical das infecções agudas e crónicas, do
apal'élllO genito urinária em ambos os sexos, Doenças
do a�\lrélhu Dige::;tivo e do sistema nervoso,

, Hurário: das 10 as 11,30 horas e. das 14,30 as 17,00
horas - Cc.multÓrio: Rua Saldanha

... Marinho, 2 1.0 ano

dar lesq. da Rua João Pinto), Fone 3246, Residência:

;:I�le:L�����a Coutinho n,o 13 (Chácara ck Eranh8.)' -

ORo CLO'VIS DIAS DE �I�A

CUNIU ME'!)ICA

d) dec.araçãc de conhe

cimento e submissão
namas dêste Edital e d?

Legislação referente a

Concorrências,
2 - Na parte externa do

en velope coruenedor da pro

posta deverão constar os

sf'guinte:; u.zeres: CONCOR
Rli:NCJA P(iBLICA NO"
1!J-0!1-70 (VENDA DE U11

JEEP WILLYS USADO:
� -- Em envelope separa

do, ct!nten-:;o os dizeres co
inciso anterior, alem do

termo DOCUME:N'fOS, em

earacteres bem oesiecenos,
t encerrar-se-ao os docurnen

tos comprobatórios de íden

tidade e idoneidade:
a) Atestado de ídcnun.a

de f;nanceira, passado por
bane- ou casa bancá-ia:
b) prova de quítacâo c.un

as Fazendas Estadual, FedI'
ra l e 'Municipal;
c) procuração, se fOr o

cnso, _ÇI:'IS ada a pessoa ,re

preeentarue do preponente
a abertura das prepostas.
4 - As propostas devemo

ser ap:esencadas em duas

vias, com a rubrica dos' pro
ronentes em tóuas as pãgi
nas, seladas na forma do

ítem I e do Titul·, II
5 - Os envelopes couc-n

do PÍ"opo',�tas ou documen

tos, deve:'ão ser entregues,
nu Departamento centrai

de Compras, à Praça Lauro

Miiller, nO 2 (fone 3410),
nesta capítaí, ate as 11

hOras no dia 29 de OJ.�

bro jíe 1962, mediante I)!;

s.natura da ata de entre-

ga de prcpsta,

Tecidos Renaux N'o Desfile de Modas
Na Residência do Casal Dr. Colombo
Sa'l'les Em Beneficio 00 Hospital

"se de Reabilitação
ue' "6 de Janeiro", vai (1,

'-'�entar as debutantes

62.

Foto especial para esta co

tuna - Ga-ota Radar de
Imbltuba a bonita I}U<lJa

de Castro, que esta elltre
as forte concorrentes ao li

tujo de iUiss Radar 62. Pu

tjcipoil do filme paran:i.�

SR�. IVONE

Chegará hoje, ti esta :::<:1.
,

p'!.al, a senhora rvcne

gruggmann Leal. que esta

sendo esperada desde ,11

tem,

EJ..EIÇAO

No domingo próximo to

-r-m-s 3 e�pernda eleicao
t;lry, Os meus peezadoa ele>

�'1 'PS, r'!ov{'m pensar bem

antes de votar, Há
,

bons

candidatos em tôdas os

Dr. flávio 41�erlo de nmorim
.

.

ADVOGAQQ· .'

6 - As propostas s�ra'"

acertes, as quinze heras,
do mesmo dia 29-lC.'i2, por
.unctonartos designados pe

Ançcsfic - Complexos - Ataques - Mon!Qs n�o p��=:���l�eo:�r���e�te:
P.robl�ma,tJcw--.Afetiva e sexual.

, ou StlUS' representantes Ie-
Frcrcmeruo pelo Eletrochoque com anestesia

gais.
Insulinoterapia - Ccrdíoaolcrcptc - Sonoterapia 7 _ Abertos cs envelopes
PSIcoterapia. cada um dos interessados

'g�cÇ��k�� j�lu�át��s OORBA tem o direito de apõr a sua

DR' JOSÉ TAVARES IRACEMA l'uor.ta nas folhas de pro-

DR: IVAN BASTOS DE ANDRADE ; �l:�'::, dos demais concor-

HORA&.IO _ 9 às 12 hs, Dr. percy � � 8 - As Propostas (M'�ae

15 às 18 hs. Drs, Ivan e Iracema E ia uUl� � vell!la nu lmpren-

Ende;eço; Avenida, Mouro Ramos. 28� , ��r�:I����e��r :t����'iÇ�:�
(Praça Etelvina Luz) - Fone 37 - 53" r- I� estalJ,eJecidas neSte Edital,

____

I
na, ,",tm,ó" con,tant"
do vel so das me::;mas, bem

como as exigências do De

creto nO SF-25-08 61/382,
de 1961 e demais dlsposl
ções Estadual!; e FederaiS

, 1
sobl e Concor.renClas

P;�íE�,,(Il.l(.;;IotI��� III JULGAMENTO

�::':i.���;��� 1 - Pela Conussão Jul-

gadora, posteriormente, se

rá declarado vencedor (I

proponente que ofere-eer;
�.,) melhor (maior) preç;)
b) caução de 10% em 41:1

haras;
c) pagamento ate 10

dias;
d) \'etirada do vei.culo

imediata ao pagamento
2- Em caso de abs)lut'l

igualdade de propostas, se

rã sorteado o vencedor,
3 - A ConcOrrência pede
rã ser anulada, umi vez

que tenha sído preterida
formalídade expressamen·
te exigida pelas referidas

LeIS e a omissão importe
em prejuizo aos concorrep

tes, ao Estado ou a morali

da.de da Concorrência,
li - 'A Comissão JU'g?.�

dora reserva-se o direito de

anular a Concorrência, ca

so as propostas apresenta
das não cOl'respondam ao�

interêsses do Estado.

ense "CirculO 'Perfeit.o",
l;:Imado nesta Capital.

..
APROVAR C!,SAL

partidos.

DI:SFILE

A fabrica
"Carlos Renaux" vai CO]!]

bOI ar com o desfile de mo

das que sera realizado na.

rastdêncta do casal Dr Co

lombo (Dayse) SaBes, em

benefício do Hospital "San
te Catarina" de Reabilit:l.
çêo.

SOIRE'E

o Clube da Colina, mar

ccu para t» ata quatorze,
uma act-ée Infantil,

FOFO'CAS

Os c�lunistas amencenos
. (do contra) estão reeennc
muitas "fofócas", contra

O Líons Clube de Brtl,:
que reuntu-s., na sed'� de

Palsandú, pa: a aprovai' o

programa da Semana dli

c-rença, (5 - 12). O Sr

Arn�, Oracner presidiu u

sessão, auxl'tadc peles S,-�

Carlos Campos Souza. Ar
tur Appel, Alvaro Mart)llS

e WilSGI1 d.s sane-e. N1.

ocasião o 'Leão", car-os

Rensux, foi convidado l:i1,

Ontem, Visitou nesse r,..-

tíaçã- I o casal Pe(1ro
'\,Leiiah) Romeiro, úle,
candidato a Deputado 5'9

deral, ela, filha de um 10s

plcneiros cda [ndustria de

.rotnvt'te.

o Presidente KennedY, di

zendl'} llIue --tá '1'0;- �
de outra mulher" antes de

Jacquellne

Muitos candidatos à �a!"

gos eletivos, estão COD',en

cldos que vãú "entrar pe
Jo .ano", no dia sete.

o cavalheiro inviSíve,·
que multo, tempo não 'ap?
rece na "Floriacap", che
gpu Dntem, e ,está recO-

mendando um candidato
a Deputado Federal, que
está na lista dos quaturze
que apresentarei sa,\)udo.

RECEBI

Ao encerrar -esta Colun3.,

recebi um te'egrama de

Brusque, do Industrill.l Cal
los Renaux, dizendo qu,� as

fa,zendas para o, desfile
conforme acima mencl,,
nado foram env,lados, A<:ra
deço a grande gentjleza 1"
particular' amigo Cajli�
nhos Renaux,

VAI

as 3 - '1 3/4 - 9 3/4 horas

CI��MÂ� �g6rfazes - ·�o dia

Flc-,rianÓP(1liS, em 19 de
setembro de 1962,

(Hermes Justino Patria

nova, Presidente)
2-10-62

(

de Jul

etc.

Estomogo intestinos, figado e �ias biliares.
C"nsldtório: Ruo FelIpe Schmidt n.o 38
Residência;

,

Ruo S, Jorge, 32 - Fçmew.72I
Qiariamente dos 15 às 18 hOI$lf
,Âtenlge d9,�,"êt;;e.t }:P:-.3Q ,hjrós hf) H�sp)tal de Coridade

-��-- . -::L�T,.t;:--,v-:_"-,,,,;:__;_--_··�--;--�--'---:f-��-'

�RtJ'4!3€m$"';",,�
(ONm(;I}III,UOUl"Olllt-rrPO

Dlmm

�N: hllltll<.t 'GleollN, ..'"

REPRESENTARA'
I'

,

O "Oito" do C,lube Nãu
taco 'Francisco Ma�tlneni'
'rep:-esentarã o Brasil,' n,o

ra falar SObl'e a sua I'ee'�:l
te excursão p<::la Europ::l,
fazenc!o um ligeiro rela�o
li. �ôpeHO O C,lunlsta a

convite ao' Sr, Jaime Me,\�

des e do Sr, Carlos Renaux

pat'ticipou daquela impor ..
�\

tante teunião.

Sulamericanc de Remo, n

ser realizada' �tr. SU.�Il()S
Ai(es,

l\-IARCOU

A diretoria do Ciubo-=> ela

Colina, �arcou. para d (lia

onze '(q!llntà�feira)', u jan
tal' de confraternfzaçã& en

tr!?
.

as' debutante!!- 62, I! ..oi

mem�os ?a �ll"i!kiria:'

VIAJARA'

A debutante Concelçâ:J
Maria Mussi Maia, viajara
hoje, para São Paulo, a

fim de provar O seu ve��i
do na conhecida casa \�c

co�tura 'Madame Bcrlsk t"

QUER�NClA

O "Cocktaili", qUe $edl
oferecido

_

Pelo QuerênC'ia
Palace Hotel, as debutqn
tes 62 dn Lira TC, aCO,1-

tecerá no dia 12 (sextl
feIra).

ACONTECERA'

Amanhã, no progl'am.l S>J

cial, na Radio Guaruja i>.i!

23 horas, apre,entado l)�
io Colunista, accntecç�i
três entrevistas. (Onda
curta 49 metros),

Dia 27 do corrente, o Clu

-11"1010-
Cia, GLO!l1A

_ Censura - ate 5

E..�trelto ,"ODe e252
as 7\(2 e 91,í, HORAS �oo-_l
Pascale Audret

Germaine Kergcan
-","-

VORACIDADE HUMANA
- FranSCope - EaSbmanColor -

_, <"!ensura - até 18 anos -

Honor Blackman
- EM-

NORMAN O RECRUTA BIRUTA

CiD' llI'D
CENTRO tI"(YlE 3i3P

às 5 - '1 3/4 - 9 3/4 hOras
Vicent Prlce
Cal'oi Ohmart

-,em -

A CASA DOS MAUS ESPI'RITOS
Censura até 14 anos

Estreito
às 8 HORAS

Luigi PJcchi
Aur("l'a Duarte

CiDe son
Cent,ro
as 8 HORAS

Fone: 34l"6 ..I

--000-

CHARLIE Chaplin (Carlltos)
STAN Laurel (o Magro)

OLIVER Hardy (o Gordo).
BUSTER Keaton

E cs Mais _Cél��bres Comediantes
do Passado
- cm-

RISOS E MAIS lUSOS
- Ceu�ul'a- até 14 anos'

às 8 HORAS

1:1... IMPElm
Fone 8.

--00<>--

- em

CREPV'SCVLO ,DE O'nJOS
_ Censuar -ate 14 anos.

CINE RAJA

Dean StockweU

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



LlA AO MUNDO Im
251' da Série

V. de Sant'Anna

ITALIA _ Revémos Roma

depois de dez anos; não ve

mos diferênça sensivet na

fisionomia da cidade, o

que não é de extranhar nas
cidades européias. Seu mo

vtmento nas ruas, prmcí
palmente no numero de vei

cuias, ê que aumentou de

�aneira espantosa; aqui
circulam cerca de .600.000
automóveis e cami

nhões, e pode-se fazer uma

ideia do atranvacamento
no transito, considerando a

antiguidade de Roma e a

estrcítosa de. suas ruas.

Roma tem hoje mais de
2.000.000 de habitantes. De
morando-nos aqui agora
bastante mais tempo do

que já vez anterior, temos

visitado bem mais detida

mente a cidade, os seus

monumentos e as tantas

outras cousas que em Ro

ma se sobressaem. As fon

tes de Roma são de uma

belesa e de uma encanto

que nos empolgam. E com

que prodigalidade foram e

las construídas por toda a

cidade. A gente tem a Im

pressão de que outróra uma

cidade era avaliada pelo
numero de suas fontes, e

neste particular Roma qulz
ter a primasia. A celebre
fonte de Trevl, permanen-

tentes rodeada de visitantes.
muitos a jogarem suas moe

das para poderem ter graça
de voltar a revê-la; a fonte
das Nalades na praça da

República; a fonte de Moi
sés. . mas não vamos e

numera-las, mesmo porque
não saberlamos faze-lo.
Mas queremos citar como

digna de referência especial
a fonte dos 4 Rios, na pra
ça Navona, onde se encon

tra a nossa embaixada a

qui, mandada construir pe

lo papa Inocencio X, repre
sentando os rios Nilo, Gan-

ges, Danubio e o rio da Pra

ta, considerados na época
como os maiores do mun

do; e ainda incluir as fon
tes de 'rtvoü. Nada vimos

que se assemelhasse âs
fontes de Tivoli, construi
das na Vila d'Este, em Ti
vali, aqui perto; são em nú
mero de 1.500, repetimos, ..
1.500, e são abastecidos pelo
rio Anlene; sim, porque pa
ra jorrar agua como vimos
em varias delas, só mesmo

sendo agua vinda de um

rio. Existem-nas de todos
os tipos imagináveis, dentro
de um parque enorme, to

do arborizado.

Vila d'Este, um grande pa
Iécto construido em 1534·
pelo cardeal Hypolito d'Es

te, filho da celebre Lucre
era Borja, é hoje um monu

menta nacional. Além das

PARA VEREADOR Mo. 2319

VALDEMAR VIEIRA

PARA CONTINUAR SERVINDO O

POVO DE FLORIANÓPOLIS

--ATENÇÃO
Mudanças locais ou paro outros cidades:

Serviços de mudanças.
Não é necessórte o engradamento dos móveis.
Inf r-ocções à ruo Francisco Tclenrtno, no. 34

fn� - 3805

�·FranciscõV;êira d� Sousa e Sra.
Lourival' [)uarte Silva e $ra

Tem o prazer de comunicar aos parentes e omi

go� o contrato de casamento de seus filhos HUDSON
JOSÉ DE SOUZA e TEREZA MARIA DUARTE SILVA
realizado no dia 29 de setembro P.P.

4/10/62
------------���---------

O P. S.D.
RECOMENDA

OS M A R 'C U N H A
PARA DEPUTADO FEDERAL

'j��t)'��;;��J:�, 1,�� ��.;"

belesas do parque, com su

as fontes, o palácio em si e
também de grande tmpo
nencía. Dizem que foi um

grupo de árvores velhísst
mas existentes no parque a

cima que, com seus' troncos
em diferentes formas e com

seus galhos retorcidos, Ins

piram Dante para escre-

ver o seu "Inferno". Além
das sUás fontes, Roma ain
da nos oferece com suas i

grejas um espetécurc que
não cremos possa ser vis
to em qualquer outra parte
E' incontável a quantidade
delas, cada qual oferecendo
sua peculiaridade pelo nu

mero de suas esto.tuas, pe
la variedade e coloração dei
seus mármores. pela rique
za de seus interiores. Tem
entretanto a igreja de São
Pedro a primazia entre to

das; sendo ii. maior do mun
do e também a mais Im

ponente, não temos duvidas
de que se-â a mais rica. A

beíesa de suas esta tuas, o

numero que delas existe, a

imponencia de seu balda

quim central sob a qual 1

se encontra o túmulo de

São Pedro, a riqueza de
seus mármores, notável pe
la quantidade e pela varie

dade de coloração, tudo con

trlbúe para torna-la digna
do pestigio de que goza e.

da glória de que se reveste

como templo máximo da

humanidade católica com a

realização do próximo con

cilio que se realicarâ na I

greja de São Pedro, sua na

QUINTA PA',"INA

-

ressoes a "'0 de passar
ve central foi toda ocupada
com a montagem de arqul
bancadas laterais nos'dias
lados; as obras de adatação
estão em fase de acabamen

to, e vê-se pelo aspécto que
está sendo dado aos deta
lhes que o ambiente está
sendo preparado á altura
dos resultados que se espe
ram desse concillo dentro

da vida da Igreja CatóUca
e mesmo das demais Igrejas
cristãs. Citamos ainda as

igrejas de São João de La

trão, a de Santa Maria
Malar, a da SS. Trindade;

MISSA DO UNIVERSITA'RIO ,

Universitário assista todos os domirigos
na Igreja São Francisco as 11 heras à
Missa do Universitário. �.
RA'DlO PATRULtA: SO«JRRI)'
POUClAl' DE URGENClA' fEL 111

ea. da série

TUSKEGEE - Quando o

Instituto Tuskegee abriu
suas portas, seus primeIros
40 alunos encontraram um

velho barraco como sala-de
aulas. Um homem menos

decidido poderia ter sido

vencido pelas dificuldades
que Washington enfrentou.

Mas êle sabia que ali esta
va sua grande. opcrtunlda
de. E assim começou sua

luta de 34 anos.

POVO - Quando Washing
ton chegou a Tuskegee, os

lavradores negros morado

res na região estavam em

dificuldades. Sem colheitas

que não fosse a de algo
dão, e com um solo cansa

do, mal ganhavam para vj�

ver. Seu regime alimentar
era pobre e as doenças os

minavam. Washington em

..,enhou-se em ensiná-los a

"viver".

CARVER - Em 1896 Geor

ge Washington Carver in

gressou no corpo docente
de Tuskegee a convite de
Booker. oarver, que chegou
depois a ser conhecido co

mo "O Mago de Tuskegee",
era um dos maiores cien

tistas negros do mundo. A

exemplo de Booker, mos

trava-se ávido por melho
rar a sorte da população de
cor.

- - - - -5a da série
EQUIPE - Booker e cervec

trabalharam em equipe pa
ra ajudar sua raça. Realiza
ram intensas pesquisas e

Carver fez testes infindá
veis do s610 para determi
nar o que cresceria melhor
e <'orno poderia recuperá
lo.

.

'Ina] -nente, decidiu que
os 'ameadruns constituíam
a colheita 'ideal. O acerto
de sua decisão foi rapida
mente comprovado e a co

lhelta de amendoins se tor

PROGRESSO - Graças à

direção de homens come
Booker T. Washington, o

negro norte-americano rea

lizou enormes progressos.
Hoje, sua tarefa principal
não é mais a colheita. A

tualmente, cientistas, mé

dicos, engenheiros e esta
distas de côr contribuem

para o futuro dos Estados

Unidos e de todo o mundo.

ESTATU�4 - A partir de

1884, Booker T. wesmng
ton contInuou a ganhar es

tatura aos olhos da popu-
1 aç ã o. .norte-amertcane
consIderado grande autori
dade em educação e rela

ções ínterractaís. Era rre

quetemente solicitado como

.���::�a�se:rd�s�:r::c:�= ..
dade, simplicidade, humor
e confiança na Biblia.

!lo
Ultima da eéne EXPANSAO - Quando Bo-
- - - - - oker T. washington faleceu

HONRARIAS - Em 1891, a em 1915, o Instituto 'I'us

Universidade de Harvard, kegee já era uma escola de
a mais antiga dos Estados grande renome. De um ini

Unidos, concedeu diploma elo humilde, ajudou·a a se

honorífico a Booker T. tornar a principal institui

Washington. Esta honraria cão norte-americana para
foi seguida e multas outras para os homens de cór. Ho

outorgadas por Importantes íe, 'I'uskegee compõe-se de

autcndadcs norte-emertca- mais de 100 prédios, um

nas e européias, Inclusive número suPerior a 2 mil ea

por casas reais. Sua rnodés tudantes, quase 250 prores
tia lhe fazia agenas aceitar sôres, oferecendo cursos a

as honrarias quando isto cêroa de 40 profissões.
servia para progresso da

causa de sun I'a.ça .

......_:__.__ .�._.J

hington trabalhou 34 anos

para levar Instrução a seu

povo. Nesses 34 anos o pro

gresso de negro nos Esta-

���e��I�Z�af��gr���:t��:� CENTENAS DE CRIANCINHAS PARALlTICAS APElAtI
�ã�'�r��I: ES��:�� u:::��; PARA A GENEROSIDADE DO SEU CORAtAO - AJUDE
�����o�a:n�é�nae�:mtod�o BO� -AS A CAMINHAR COOPERANDO COM A
oker T. Washlngtoll está.

;�;��',"'��eso;n�=';:�ó�� ASSOCiA(AO SANTA CATARINA DE REABILlTAÇAO
ce. Envie o seu Donativo para a Rua General 'c'

�[;;;;.:" i.i-B!!len.cGurl,1,02. '_I,...,;a1,;1;.l�P,'C:. �.iIP.,-.'1�.-::rl':)'.;"',.>;J';._.2.':!'_�� ...!.�����,.
,,_o_' HSr�-<-< �,tfL:;�� .

HOJE - Booker T.

mas seu numero excede de
400 e não prosseguimos,
Junto á Igreja de São João
de Latrão está a Escada
Santa, aquela que perten
ceu ao pretorio de Püatos
e pela qual Cristo subiu pa
ra ser [ulgado, e que para

aqui foi mandada trazer
por Santa Helena, mãe ce
Constantino, o primeiro 1m

perador romano que se tor

DOU cristão. Na igreja de
São Pedro Acorrentado,
vimos a celebre estátua de

Moisés, obra prdma de Mi.-

guel Angelo; estivemos vi
sitando a prisão de São Pe
oro, calabouço junto ás
ruínas do Fóro Romano;
visitamos o Castelo Santo

Angelo; as termas de ce
racála; o mercado de Tra
jano; o teatro de Marcelo,
o monumento a Vitorio E

manuel com o tumulo do
Soldado Desconhecido. Nas

tãos, encrmea galerias sub

terrenees, como as de San
ta Inês, uma das menores

com ca. de 8.000' sepulturas,
e as de São Calixto com

mais de 80 mil, num lablrln
to de corredores sobrepos
tos, perfazendo quasl 50

quilômetros, são outros pon
tos de visita forçada para.
quem vem a Roma. Uma

visita também obrigatória.
é a que se faz ao museu e

â galeria dos tesouros do

Vaticano, onde se admiram
num e noutra, obras de ar

te, joias, quadros e reü

quías de valores fabulosos.

Vae ter mais de Roma, mas
agorawamos ao sul da Itá.
üe.
ROMA, Setembro de 1962

chie de Roma - sentar-se

num dos seus numerosos

cafés com mesas sobre os

passeios e sobre elas ban
deirinhas de todos os per
ses ( a nossa inclusive); a

frescura que oferece o Par

que da Vila Borghese com

suas tantas estátuas, com

suas torre do relógio mo

vido a agua; ver Roma do
alto do Jan,iculo, uma das
suas sete colmes, onde exís

te uma estátua equestre de

Guarlbaldi, andar-se ás

margens do Tibre com suas

pontes, monumentaes u

mas, poences outras, tudo

isto fará com que Roma ha
de se tomar Inesquecível
para nós. AS catacumbas,
tumulos dos primeiros crls

APRENDA CONVERSANDO FRANCES EM .2 MESES
ALEMÃO 12
INGLES "

ITALIANO 12

AZIGI
termas de carecéte realí-

Yzam-se todos os anos, nes-

ta época representações de

operas ao ar Uvre e pode-
mos dizer que apesar da
deficiencia da acusttca. o

espetáculo é empolgante.
Caminhar-se pela via A

pia, antiga estrada romana

que levava a Napoles; paa
selar-se a tardeslnha pela
»» Vitório Veneta, a rua

-Cooper;�����a A.S.C.R
--

Ilê-me
. �sua

mao .. �

Matriculas abertas na Secretaria e

BJF·O( Wi'q=l
CURSOS DE CONVERSAÇAO PRATICA

Trajano, n. 14
(Altos da Farmácia C?iltraJ:,

•

Was-

Eu rhe ge.ranfo -:-'-""lftUfto cfut'al aprender (I andar na minha
Idade ... Os múscu!os nao obedecem. Só .com muito esfôrço
conseguimos mover as pernas. Damos eiguns passos com otl
mismo e, de repente, as fôrças nos faltem e nós COfOlOS. Mas
ncis leventamos deptesse para andar e tornar a cair. Às vêzes
o gente chora ••• Assim diffceis são quese todos os nossos exer..

erclcs e estudes, Maso:óacriflcio compensa: eu, por exemplo, já
melhorei muito e estou certa de melhorar ainda mais. No futuro
espero ser como Você. Poro prosseguir minha reccperccãc e de
tantas crianças como eu - para atender a milhares de outrcs
que sofrem o que eu sofri - precisamos de seu auxrlío. Ajude
-aos 1 O que é pou� poro Você serd quase tudo para nós'

..

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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LISBOA 3 - ti Pi'

Dez dias �nt mI,

par tldn CL

de Lisboa, c

do n-a-u. t-,

do ('stidio (h

boeta já c.n. o \

Na sr-de ti" r:

centro de LI br

a lnform:v' 11' (1 o

cruuc. cuj., runnr rc J" '0-

cios j:í (o til' on. ,II. I 11

cebondo n-ono. Ll';·1 nn

VOS soctos a )"il1.".1 ,,' '31,'

er-ntos por dia. o- cores

do B(,nfica p- -1<>,'1 e:\' rUI'
no Estádio da L': nl,{:ian
te aprcsentacúc JC �'!a I:UI

terra c meti u (I: jn

de dez escud .Ii·
,�-

cruzeiros) ma

quer gnranttn d u

de lugar. A C<1p c'

estádt-, é t!{ 70.

monos ti:!. m: e

I C�J1�Eml.�TO INTER COLEGIAl

DE FUTEBOL
Estando o SESI parti c:·

panda de um C:I�n"on:),-f),

acham 's int, "t . -an! d:l

mos a!ITutna� c�pl'cttf'i)·��
SObl'C o mr"mo.

Foi r�t" "" :,d',ldo r')l'

��:�íl�[ 17,��O'��, d�:; ..

:,J:U,�,��
tf'nlbl"o do SI rV,"O "o,"', 'i

d::! Fw:-;r 'U!l:)

C:d.al':llr'Jl'r· (

Ap'il''lr;ào c: \ F 1

de Filosofia ( (;

turno t· 'l!U

Sá" rim' I I

inserilo\
kglo Cai ,I in' I

I.I"'S r)

T(."Speoti"·'lllr nl("

Al)chi·!ta e Com

.lJ?f'Vr; inicj1 (

n,... ('olel":i') e I fOplm 1[·:1

lizados 4 Jo�' , com o. R,"

gU������il,II"�ll, .( )!ic'tr:lu
x 3 A11<.'hi('l,n
Loyoln :1 x � C, 1\1 ta.

Se�i Cx4 Anrhi,! '1.

G'mbdo dc A!ilk cr:'w 4x2

L,..yo;a.

J,

O SesI compeiu com f,o
dos ·os representantes d;)s

dois gTUpOS sendo por�an
to diversas vcz!:.s alte'radr.
a f'sc::i.lação que .fol a �e-

�uinte: ,

Cesar. rteto e Geraldo,
Nabnl"; Nelson. n,'r�ra e

W\l,�on, Silvio Avitam, Luiz
/\lI)PltO: Nelsrrt'JI c RI'l1"e

1'1", joagndr. a!nna: C..trl<:lS

Fnri::ts, C:,'Il':os Garria Vpl
mori, Alc,des p 'Raiael.
Os h-ntos da grande vi

tÓria sf'siann. fõr:"im

cados por:

Nelson II 3

Rogério 2

Alcides 1

nl:\I1'

LOYiJ]-a,
Geraldo 1

')� )·62 Avitom 1

Em próximos números
voltal'emol:! crm novos re

ImItados deste campeOlla
to que está aprcsenta�LC,o
11m bom fut('bút com uma

boa d;scipllna.
Ohcsel'vndor sesi ano

P. S. D.
PARA VEREADOR

2305
Domingos Fernandes De Aquino

� , �
Continuando, n(] CÃM.\t<A MUNICIPAL, o seu tra_
_bolho, ��.r..6 () meL,mo dI,; 190ra e um RrolongQDl�nto elo

.

que ne,11 111, 'I 1, nl ("iI,) peln. boa imprensa de Sf.N_
"'" TA CATAr::! lA <;: por F-LOIUANÓPOLlS.

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

o presidente do COllS�

Iho DellbernUvo do Clube

nUBE ATlETICO CATARI'NENSE

Atiétlco Cat.nl"in,ensc, von-·

vaca es aennores m"nÓ: os

de consalho para uma ,\.�

g(:'ml!Jléla Geral Oruin"rla,
dia 6' dê outubro ôo correu

te 30m" às 14 hOI'.:!.�, na �'I'.

de do Clube, sit:l:l nua

Santa catanne lBaln.!á-
rio'), a fim de procederem

el�'iç1i.o para P1"f'sJdl'nte do

Clube e Conselho Fis.cai,
de acordo com' o art. 50,
letra "a" dos EsLl�tUto�' do

CACo

ntonctcsamente,
Paul" G, Wob�l' vtet-a

da Roxa
,

p'reSidente do CD, do C.

AC.

A REUNIAO DE SEGUt-lDA
FEIRA DA A.CE.S.e.

Voltou a se reunir a di

retrriQ. da Associação dd!

cronistas Esportivos de S

Catarina ag'ora para ('rol

reunião de Assembléia G2

ral Extraord!nárla, tratar
•
de assuntos de suma im

POrtância para os in1e:'8'

ses da cntidade, Estive
ram presentes a reunião

("5 senhor.es Pedro P<l,ub

Machado M!lton Fllom�r.o

A'vjía, J�I'ge Cherem, Nr;"

ry BOrges, Fernando L.'

nhares da Silva, Gllb("lte
Nahas Gilberto Paiva :::

Llliz Gonzaga C elllO. A

berta a sessão pr 10 Pl'c.>1

dente Pedro paulo M:lc�'a

do, fOi lnd cado o .nome (lo
dr. JOrge ClU'l"[.m para prp

sidir os t.rau:\lhos cIHPI:!.·)

to Gilberto Nallas l,rn

gulndad(' para seel'etlÍ.ria�
Os trabalhos.
Inicialmente rot djs"n-

ido e postr. em y( L l'

o Reglmcnt(). Int, 1:<'

gido e organlzadC"
p, r'O presIdente d

tde jorna'lsta Pc))
I ulo Machado Discut 1:)

m por item, foi o mcs

'la aprovado, fazendo-s(
"'cnas uma ressalva [!I)

"go 4. do �'egulam .,to

ue passou a ter a segui:1
tI" redação: "Aos quc dei-

xal'em de cumprir as Je

terminações acima. será"

aplicadas penas qUe vai i

am da advertencla II. ('II

mlnação, A exclusão ou e

Ilmlnação dependerá. 1'.0
entant.o de Assembiêia Ge

ral.
A seguir passou-se pfl.ra

ítem dois da Ordem riO

Dia qu� deveria apont,rli
o preenchimento do car,lÇO

deixado ao abandono. Gil

berto Nahas, POr aclam:1-

xãe, foi estudada ao pOSto

de L Secretário da En�ioa

de de classes
No teroelro'ttcm foi a

preciado o relatório da te

'sOuraria ficando todos a

par da real situação finan

celra da entidade que con ,_,.,.,.*
grega a nata dos' Cronj�·

.

tas Esportivos,
Apresentado na part.e

de "assunt,� dive�os", o

dr, Jorge Cherem apres"n
tou a sugestão da ACES,::

determinar o Dia do Cro
nista EspoJitivo e sc-mpre ">
qUe posslv.el Crmemora-I:) f
com uma reunião de con- •

fraternização, aproximan
do assim os elementos que

militam na crrnlca espo'
!,!va. A sugestão foi Pr",nto
aprovada e passou a .:!ons

tar na Ata. FiCOu all10a

entidade de claSSe. 'rar-i

bém o nome d() dr. Jo,'!;!!
Pol.doro para fun'Cion;lr

como dentista da entlda1a

e igual medida será tO'11,),

da enquanto o sr, Mjgup.l
ç�istak:s, deverá Ser r.:m

sultado sobre a. p�sibi'i.:!a
de de funcionar como ana

�ista.
outros assuntos de me'

]l:li' interesse frram ven'i

lados inc:t!s.i�e o h("'i�(o

pl.l.rp. 'exPCdi�nle na sed,)

prOVj"�{)l ia da ACF:SC qlh1
dl'vcrá Ser m:1nLldo :l. pal'

til' cI(' urna data prÔXim'l
qllf'��l!\1t d'port1;llmmenb!

I.ljvu!gad_n�._�__
mSCRtTO O
BRASIL

Perfazendo 72 u-ntos
contra 71 do c.ub ...

� "'l:lu"i
co Francisco Mo.�tir:cal e

26 do "Rlachudo", venceu

o Clube da camiseta atvr-

rubra, muuo embora o

MartineJU tenrrt -vcnetdo

cinco dos nove páreos que
frram cllspulado,; na ma-

nuã dc ontem cm n,·:,t�a

baia sul,
O Aldo Luz com a,>,:>n"LS

dois primeiros iurra�c�, li

Segundos e um te-cetro,
enquanto O "R'uchuet-,"
teve dois prfmelro , P. recrie

, IV AflOS DI LAIUTA COHS1'A�;'f

'fLO 'ROGPEliSO DI

....NTA C4'tAlUNA

NO SITGIl

EliI'OIITIVO

trâo.
1. Lugar:
Martinelli
2 lugar:
A'ldo Luz

3. iugar:
Riachuelo
3. páren: Squlff.

1, Lugar: .

Mnrtinelli
3. iugar:
Ardo àuz

Enquanto que o Ríachue

lo não apresentou gua-nt-
câo

4 páreo. Outt-Riggers a

Dais cem patrão.
de a ráia nos dent;l,j.;. Neste páreo venceu a

Eis portanto os -csuua- guarn-câo do Cacheira d,�
dos: z JOinville numa bela apre

1. páre ...
, outt-Rjg�l!n fi. senLaçào, vencendo de ma

4 remo!! com patrão: neiJ'a espetacular o "dois"
1. Lugar: do "I\ld ... Luz"

Mn,tjnel11 Embora tenha vencido o

2 lugar:
A'ldo Luz.
3.11. Rlachuelo.
2. pãreo: Dois Selll pa-

guarnição do Cachoeira ele

choeira, o A:do Luz �I:I.
nhcu os pontos de 1.0 111-

(conto na 7. pág)

Mais uma lunda recebeu
o Paula Ramos, cauS:lndu

ZURIQUF.. 3 (VA.� .-- Ar". um ccrto mnl estaI' em sua

gentjn3, Brasil, Chile Co. "torcida" que, p:lrece dese

Irmbin, Panamá e .outl'.)S jar algumns eXl1llcações dn.
37 países apresental"aifl parte da dlretorla do clu
sua inscrIção no tal,neio be d[l "es! rêla sollt:.'t.rla"
dlimpico de futebol, jU'l�O Que contInua teimando em

ao Secretariado da FIFA niio efetuar graneles aqul
em Zllrlqup. A data limi'e slçrjes. para I'etôrço do

da Inscrlçã ... expira 11. 31 'le conjunto quq vai de mal a

dpzembro de 1062. 1;)101', n:i.o possuindo subs-
Os' dC'mals paises Inscrl- tltutos à altut'rt dos t1tuln-

tos são Albnniu, Buigílr11:l.,
('eIEtO, Dillamarca, AJem ... -

nila. Fl"ant;a Grecla Ja\)30
India, Indonesia, Írá, :.

landia, Israel HaHa, L:lJa

no, Luxemburgo, Malasl!\,
Mali Antilhas, Nig"eiria po

lonia, Rumanla, Suecla.

Suiça Sen.�gal, URSS, C,,-
rêia do Sul Togo Tchecos

lovaquia, Tum;s Tt-uqulà,
Hungria, Rau c Vlctna.

P. S. D.

Para Depulado
Esladual

ne::ltes, assuntos diverM's

a�:,":,o.:;eedl� �;�;��"':�, ·1'0 Mon!enegro
médJ.cos Fausto BJ'asH, Lco

Xavier apus mant.er eill.{'ll PARA SERVIR SUA TER·

di'iilCl1U� c' in O.� lIlrsHl"<:, nA COM A nrC;mDADE

para que deem lis.sblcl!t'il

e.s:õocjados da nO,sl

,,�

•

�anI�l x !�nfi[a [um lutatão iá Y!n�i�a
let-al{rtndes é ôestrnaaa aos Agora na Alemanha- oer. tida na Alemanha lhes 'te

----------

sccros dental. Em M·,nohe"" ma vttór: po, <03 '"'''' O ALDO lUZ VENCEDOR DA(); 'o.ecos das entradas empataram POr 2 pontos o Hamburgo. JOg;ll:1p i' 'je

f�rap:I��j�:�:��:u;� i;I;.P��� �On�te:. ��:cI;}:��l��':rn par-

com o Ejntranchl. PRE' -CAMPEONATO
�:\rr,�' mn.ís ba-atus são .-------_

v ndidos a quase �iOO .c. u

zctros.
O joj-uu í vosporuno ''3')1:),

riQ nustrarro" fez 11m ape
ln, rnlem, para que o !1 n

nca e a rcdf' de ':�levi�i'lo
de portugunl entrem num

acordo pare a ttt3.�1smL�<;.i..O
da partida ao vtvo. Sunr're
que em vista de "CURa

cheia", o espcteeut-, te]e
vrsícnadc não pr-derá af,?
tar a renda dos po-rões.
Enquanto isso, os t,neb:)

nstcs do Benftcn ::e em

pcnh!lm numa, :)eri� .te

partidas no exteno-. Na

semana passada Jo:-a01 :'1

Inglaterra e se el'.'� 'n' ram

res para a necessidade das
alterações no quadl'O como
aconteceu domingo. Perdeu
o Paula Ramos a sua ch,:l.Il
cc dI' reabilitação, vindo a
tombar frente a um dos
"lanternas" que é o Pal
melms que, se niio realizou
na cancha algo de estu
pendo, pelo menos não
decepcionou, tendo jogado
uma. partida bem superior
no trlcoJar praiano, Com o
l'cvés de domingo, o clube
da Praia dc Fóra está co
mo que pràtlcamenLe fora
de cogitações no que con
cerne à classificação para
a etapa flnal do Estadual
de 62,

Mas, em compen;:,ação,
tivemos, no mesmo dia, a

satisfação de ver vltorl.oso
o Clube Atlético Catar!
nense, o qual, mesmo

atuando com todos os fa
tores adversos, derrotou ao

Pay.�andú, de Brusque, pe
lo escore de 2xO, estando,
como sempre esteve, em

condição de alcançar uma

das duas vagas da 2a. Zo
na, Já que sua politica con

siste em anular pontos fra
cos em sua esquadra atra
vés do engaJamenll1 de
va!õt'es de reconhecida ca

pacidade técnica. Pam a

frente, Atlético!
x ••

Para OS entcndldos em

colsns do esporte dos for
tes as vltórlas do "011.0"
do Mnrtlnel]1 naS manhãs
de domingo na bala sul,
não tal surprôsa. O rubrci-
11Cgl'(). rom M:mo/:) S!íVMl":1
liderando-o, ganhou o pá
reo como de\':'a ganhar um

./

autêntico campeão, Um

cnmpeiio {IUe, al}ôs honmr
Santa Catarina com fi con

quista do plÍ.reo !nals lm

port:1nte do último C:lm

peonato Brasileiro, l:'stt\
ser!uloso ele fazer Pf'lo Bra

sil o que há tantos anos

não realiza uma guarnição
brasileira: Conqulsbr .o li

tulo Continental.

O triunfo de Sonny Lls
ton sóbre Floyd Pattcrson,
que fêz com que o cinlu
rào de ouro da categoria
dos pesados passas."e de
um para outro, não tal o

mais rápido da hlstó1'la
da disput,a cio título. Lls
ton pós Patterson a nocau

te aos 2 minutos e 6 sc

gundos, enquanto que em

1935, em Nova Ym-k, Jo('.
Louis, vingando_sc de Max

Schmclling {llIe o havia
pó.sl.o a nocaute quando o

"Demolidor de. Detroit"
ainda não era campeão,
conseguiu colocar o ale
mão a dormir aos 2 mlnu

�o� e 4 segundOS, Mas, não
e esse o recorde, 'pols, em

}fIOS, em Dublin, o cam

peão Tommy Burns, de
fendendo a coroa, mand0l.\
uma "bomba" no rosto de
Jim Rache a 1 minuto e 28

segundos, obrigando-o a

não continurr a luta.

x _� x

Com juros altos, o Almi
rante Barroso desforrou-se
do revês sofrido no Iní
cio do turno e que causou

certa surprêsa, Caiu ven

cidop ar quas,e mela dúzia
de tentos o Carlos Renaux,
perdendo, em

.

consequên
cia, a ponta do cei:tame

pura o clube de Hajal, o

qual, mercê de suas últi
Mas "'performances", já. é
considerado como um dos
prováveis disputantes da

eLapa final do cert.ame es

tadual de 62. A derrota do
c!ubf' de Brusque vem be

neficiar o AtléUco, vHorlo

�n 1't1l RI"1J.�ql1l' rT f1[!Ol':1 lA
do a lado 'com o "Vovô"
na Vice'-liderança,

'

______________ 1 Mo� .�
mIngo que- vinha sencID a partidas <1€ futebOl sôm.. "!

mingo qce vtnna sendo a te na tllrrde de d"nllc!;'O

guardada cem geral cvpcc scguinte� ou seja d� H

tauva Pelos amantes do quandc, .nesta opoi-tunjda-

ramo da eapitai do Estado de teremos pela segurnhl

acabou por se transformar zona os' seguintes [ogos:
em disputa no-mal embo- Em Florianópolis, tcretuc. ...

ta t1ve.'l!e em jogo o "trem Clube anénco CatariJIen.

poüm" para represent2r o se e Palmeiras; em Br�'

Brasil no Sul Americano que Paula Ramos enrre-tm

da Argentina Gaúchos C::l r-á ao Renaux, no Ch.oc:l;(

rjocas e pautístas fizeral:l. de Perdedor:es da rodada

"rorrett' e o resultado rot e r.natmente em afumo-

qUe tlveOlOs uma comp"

tição caseira com' Mart,i
ne!ll e Aldo Luz, iutando

pelo trlundo qUe acabou

mesmo ficando com a

guarnição martlnellina qu('

desta forma deverá., rePrE

sentar o Brasil lá. nas á

guas dr rIo Lujam, lIO

pais pOr tenho.

Voitou a pertler o Pau!:1,

Ramos EC. agora para um

dos até então "Ianterp.:l.'

o Palmeiras EC, Na vprC.l
de a dprr('ta sotridn. [te

lo' tricolor da estrela <;ol;

tárla cabe mais ao se']

tr.eln�dor pois uma gl'a�lje
parce�a do que acontrc.>u

com () quadro f1orlanopo,!
'

tano as.�lm o fêz con�id(',

rarn{os. Todos sahc>m 'lue

fi. ünlca Jle�a que vinha

funcionando nOrmn.lmen!e
e:l'ft a defenSiva. reis b"m.

O treinadOr pnulaino re'3.:)1

veu alterar a. defes9. para

tentar melhOI'ar o atrl.q'1e

Adotou nquelf' aut.entico

ditado; Vf'stlll um sanL) e

despiu ('ut.ro,
O resnltado todo.� sabe:n

Mais uma derrota dn clubc

Creio nRo scr p�'eclso dIzer
mais nada r!!! !

Joganao na tarde de do
mingo, na cldado de. Uru-::.
sang:l, .cm préllo que t�'1C

carater bencficent(·" :l. !'['.

present.ação do Metro!l�I,
Bt campeü de Stn. Cata;:.

na, foi derrotado- surPrl'rn
dentemenLe pela equIpe .0

cal do urussanga, p.:!h.
contagel'" minlma.

Na tarde de domll...... , co

nhcccu o Hercllio Luz, sua

primeIra derrota no certa

me estadual, zona número
um, O ciube tubal'Onp.llSe
atuando em Criciuma, Cl

ante do AtlétjCo OperáriO,
perdeu a invencibllidade
pOr 2x1.

Enquanto isso, parad,
xalmente, o Ferrovlar!o
conSegUiu a sua primet:a
vitórIa no certame, nesta
Primeira rodada do retur

no, diante do Henrique La

g� pela alta contagem de
6xl. ESSe resultado foi re

cebido com surpresa :lt!l
mesma pela sua propria
tOl'cida pois no tUl'no o

Ferrovi{tl'lo havia Perdido
para Henrique Lage O'}r

4.3

Na tarde de domingo o

campeonat.o cntarlnense rl,.,

futeboi. em toda a� SUl1.'!l

Zono\ cstnrá pal'alizarlo
em vista das eleições. A::

.�Im wnrln, () pftb11Co- cnt!l

rlnense voluuã a se ellc"n

trar com � emoções da.>

nau o Olímpico estreur à

no returno dando eomb;l
te ao novo iíder o Almj\'8:l
te B�.rroso,

. Dois recordes de arrecr\

dação fOram batidos nes

ta rodada. dI" campeonat('
catarinense de futebOl. O

pr;me'ro a call' tOi o dfA' ,�c

gunda iena que estava .�lll
pOder do match Palmdrtt.�
:'< OlímpICO, no turnf". com

138.300,00, A cJdarlp dc IL:l

,iai foi qU{'m teve ê_�te pr'!':
vtli:gio qllando oIl.S!lstiu e

Prestlgiuo e mmassa o co.

t('jo entr(' o clube l('cal o

Barl'OSO e o Carlos RpnQU:<
na grande futa peia rifle'

rança. Barroso (! Ren:lU'C

aprf�('ntou a ótima sorM

de $ 154,7000,00. EnC)uant"
iSSO n:1. pr�melr!l. zona .'10

m!ltch (lHe reuniu as
'

eS

Quadras do Atlt:l.lro Qppr:'t.
rio e Hercíllo Lllz pm ']rl
ciuma, apontou a qnan;i�
de $ 13-1.450,00, tornanrtr
se n" reeord de arrpradn
cão- nest.a zona do estsdu
,;.

Prosgegue a Ijderar o

camppon:1to catarinen:>e de

futeb('l, zona três, a rep�(>
sentação do Caxias Fute.
boI Ciube, sem Qualquer
ponto perdido,
Ainda domingo. o elene;>

ca>:icns.e passou fácil por
outro obstáculo, desta lei
ta e. Ipiranga de São Frp.n
('l'lcO do SUl, marC:l.ndo
sem maiores dlfleuldatJt!s
a cnntagem de 51l1, depo!s
de ermin:v a Primeira el:t
pa vencendo Par lxO. En
quanto Isso, o outro rep�€'
sentante da Manchest�r
o Am lr!ca, conseguiu marí
ter !.I vIce ilderança do ('er

tame, ao Vencer com difi
culdades ao quadl'o do A.
tétlco de São Francjs�o
por 2xl, depois de esta:
perdendo por lxO quandl)
a partida atlngl� o s"u ..

vigêssj-mo mlnut.o de I�ta
da etapa complementai'.
Miltinhr aos 21 e Gaivota
aos 34 deram a vitoria so
C!ube rubro JO!'1Viiense.

O :nacnte Mlma, C'ln>i.
gnando mais UM tentl) :-a

partida frente ao CarJrs
Renilu:<!, passO!! a cor,lar
com 8 gols, c("'ntlnUanJo
aSSim a liderar a tábua
dos artilhelro� do certame
estadual. zrna dois Em se

gundo iugar an:uecf' Oebol
tambl'm do A'mirante Bor
rosa com 6 tentos, ja CHrt>
marCOu mais dois no ;:Ir:.,....
lio de d('mi np':o qnandQ
i'll1R PI'J111fl(' -C"nr!O'Ol! eApeta
clll::lrmente ao Renaux par
5x1.
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C('"�t1tuirá essa a mais

prolnngnôn viagem de um

Sumo Pon Li ücc em quase
um século. A viagem inu-

Anfonio Gomes'
de Almeida
N.o 101

Grande ReduçãD nas
Passagens Aéreªs
VEJA os PREÇOS DA REDE
DE INTEGRAÇi\O NACIONAL

AVIÕES DC-:l:

Florianópolis / Joaçaba .. Cr$ 2.48G00

Flerianópolís / Lajes .. Cr$ 1.419.1)(1

Florianópolis / ltajaí c-s 715.00

Florianópolis / Joinville CrS 1.265.00
Florianópolis / Curitiba ... CrS 2.090,00
Fl<>�nópolis / Paranguá c-s 2.640,00
Florianópolis / Santos

'

Cr$ 4.S?9·t)O

Florianópolis / Rio Cr$ C.864,On.

'I'AC - CRUZEIRO DO STTT.

SF.MPRF. UMA flOA VIAGEM.

·0 Papa Ore Pefa Éxito do (ondtfo
iI"�·C-ID-AJ)"E�·-OO VAT!CANO sitada foi anunciada pele rentê; IS ICa cidade,."••:--r=""'===;:=;:::::;::::::;;O;;;;;;;;;;;;;;";;';:;;:;;;:';:::'__";':::;;:=

3 IV. A.) _ O Papa JofaJ órgão oHr:iuJ de Santa Sé, tal de S. Francisco Loreto,
XXIII, intcnsiflc�ndo suas -t.'osscrvetore Romano". perto de Aucon. na costa
orações pelo êxito do pró- Todo o percurso seré feito do Adriático. é um dos
Xi!TI(l Concílio Ecumênico, 'em trem, tlaindo e voltando mais importantes santua-
Viajará, na quinta-feira o chefe da Igreja Católica rios da Itália, dedicado à'
para os snntuánce de As- vt-eem Maria. Essa pere-
sts e de Lorcto. numa pe- no mesmo dia. Os In for- gr-inaçâo não tem prece-
regrinação de 650 km. mantes disseram que o dentes. Desde que os na

Santo Padre Viajara na 9ô)sõs
quinta-feira, a fim de re- etoneustas italianos ocupa
aar nas duas mencionadas ram Roma, em 1870, M
cldoof's J)f'lo- sucesso do nhum Papa se afastou da
Concl]1o Eeumênlco, a ser cap: tal nanana mais que

PARA DfPUTADO _ln_"U_g_U_,"_do_n_o_d_la_l_dO_CO_'·_"_II_'.'Ij_n_,_"u_"_"'_n,_'_,,-,"',-_
FEDERU

A prece e a mais legitima
e)(pre��ão da crença da
ortatu- a humana em seu

(.:r,:,I:"J: ... 1\ nrece allre. as

portas do mu::do divino e

apro:dma o Crente de Deus,
doo Anjos, dos Santos, por
Que, Quando alguém está
orando com verdadeira fé,
o seu !'spiritci vibra c entra

em contacto erlm os mun

dos rmntcrrms c superiores.
A ré, a humildade, a pu

reza de lnlt'nçiirs, a ausen

cía dI' egoismo, a caridade
enfím. ::ão as fôrças que

d:'to Impulso no sentimento

e ao pensamento de quem
está ornndo e fazem com

qne P<:Ó:,f'l senumento e êeee

pensamento ::t1.injarn o rei

no celeste.
A dúvlrln. o cgolerno ím

pedem a f'flp:),r-!a (\:1 ornçâo.
De Pnto, quem duvida de
monstra falta de eonttan
ca e d(' pnp,,�l'l. dll'l� atuu

des np<!:ltJv'l'l. SI' alpuern ff'

aa. rlllvlrl:1l1rlo do }l"Jdpr de

Dew-, do w,,'rf'rimpnto ele
mn :;anto, só pO(]l'ní. r"rc
bel" mn:1. graça, se o Cria

rim' pela sua Misericórdia

e n"l� sua Sabedoria, julgnr
r')nvf'nil'nte n roncessão rio

,bC11rfjpif) s')]jritado. para
a��lm fm'tirirar a fé dI' flue
pr(\r �('m estar ronvencido
do pndl'r de Deus.
Nlnrtuém i:!('ve orar sem

fé. E�ta virtude é a chama
('�piritnal que ilumina o

p"n�:lmento. _o roracão, as

p'lI""r'1� 1"'" nJl�m re7;a. A
fé é o Spntimento mais pu
ro 0111' existe na .alma hu
maJ'1a poroue é o sf'ntim"f!.
to qUI> �mr"''lI:lm'l. ,.. h'1Tflf>rn
fln� Anio�_ Todos os l'antos
tiveram fé. muita fé, uma
fé ""mn fi. dos Anjos.
pnl' I��o, é indispensável

a fr. "'Jl� (I'H'"rlO oramos
rn,." f';' o:=:. Ani'l<; ficam d
f'ntr� c1f' 011'" pe�"rn"'s oran
ri". 1': os P."I.,� rI"�"'m""_
.. h",,,, rnl"e:;., imnnrt.l'lnte.
p"rlpe"" ri!"'''' OUfO tnr!<l" ae;

11""'�'l� .,��(';;PS lntpr_",nn
oe; ""in<;. n"" "';0 ,.. .. ; ....�,._

"" .. rI'.o1";,,,,· p..,tr" '1 hl1'''''"",,_
(h ..... (1 npUl', a�slm como

os Santos.

D:ti a importânCia do An

J'l de guar�. NOSso Anjo
dr: Guard:, nos acompanha
dia (' nnlLe (nunca estamos
sOl'.lnllos) c ele e quem es

�Nln'egfldo de- I!Cllabo_
('om'-;s GI1I:ls e 01'120.5,
apref'entação de nO�&ls

preces diante do trono do
Cdooor.
Quando há fé, esperança

e caridade. existe mereci
mente c o merecimento e

que possibilita. o êxito da.
oração,

x x x
.

JOINVl'LLE _ Alcançou
"'r> �lJe!"s.�o a caravana

umbandíata de FI I ianúpn
;'>', ••. u,:l!;rada pelos médi.uns
Sra. M:l.l'Iina Airoso Morei
ra (Mãede-Santo); Altami
ro José Pereira (Pai-de
santor: Elzevlr dos santos
M,:,rei:a (Representante do
Centro Espiri\a. "São J!Jr

e-»: J\drti."Iof Po>l'eira (0-

gam: AtIo;l Maria Pereba;
Anke 1'l'a",;8.; Juracy Mal
vtna Pereiru; este Delega
do e e põsn ara. Marlene
it,udt onvetra Telles, em

visita a convite do Centro

Espírita. de Umbanda "Tá
boa do Cacique Marajó"
daquela cldnde. A embaixa
da normnópotttana foi dís

tinLanH'nte recepcionada ao

n1rlo (\la de sábado 22, pelo
Sr. Pl'csldente HEINZ LAN

OE. Prof. Antenor R, For
tuna (Pa·)·c1e-Sanro) e de-
mais membros.

Os caravaneiros foram
recepcionados com um ban
Qucte oferecido na Churras
cnria Rossi, que transcor
reu num ambiente de ver

dadeira fraternidade. Apôs
o á�ape flzera!l1-�e houvir
di',lersos orado!e'i- Joinvilen
ses, dentre êles, o Prof. An
tenal' R, Fortuna, Presiden
te HmNZ LANGE, e Cor
néllo Pereka, que em vi

branfies pa�'allras saudaram
os visitantes. O Sr, Elzevir
S. Moreira e êste Delegado
usaram da palavra, agrade
cendo a hospitalidade e ma

nifestações aH recebida�

por parte dos componentes
do Centro Espírita de Um

banda "Tilboa. do Cacique
Marajó".
As 20 h')t'as, na séde do

Cent�o. sito â Rua D. Fran

cLsra, foram realizadas pa
te ..tras e conferéncias e fi
nalmeJlte um ritual "tlpi
co" religioso. Teve Imensa
anuência de convidados es

J)eciais e de lrltegrantes da
q�)'e Centro. A Embaixa

da Vmbancl1sta desta Ca

pital, regressou as primei
ras horas de segunda-ft>lra,
a:!Tadrcpndo n tur'!o 111m
1111'S propol'c1!lnal'alll
irmão" de Joinviile.

Henrique Lrmd�
Ramos

Para 1'lil)!Jislzoo
t5fâdUáf

POR ONDE ANDOU, NO
EXERCICIO DE FUNÇOES
PUBI...ICAS. DEIXOU O NO
ME CERCADO DE RES-
PEITO E DE ESTIMA.

?A�T1S") 50C'p..'�
, O�MCCRATlr:.'J

PARA VEREADOR - PSD

•

R'U B E N S lA N G E
N.o 2317

o lido luz vencedor.. 0
'(conto da. 6. pág.)

gar pois o conjunto .;lo

Cadhoeira não c:=:.tava ,��

cria para a participaçi.",
da regata de Précamp�'I

nao, e simi partirciPou na

prova para servil' de Les<;r',
o umelhor, como teste pa
ra ,a. c:assificação de mn

do; dris c:mjunos que de

verá nos.

representar neste tipo de

embarcação, na lil.goa RJ

drigo de Freitas, no p.si'\

do da Guanabara, n, S

dias 6, 8, e 10 próxinl')�
vindow'os, nas prova!; ('li
m!natóriaS para a fOl'lll(t

ção da nossa equiPe de �.�,

mo Que n,s r�Pl'c�enta\'it
no Sul Americano Ul... AI'

gf�nt:na, em 11 de llJVC·Yl.

bro vindouro.

Os demais concorré'nte
nã. comparec"l'am, muil.o

t:m:'ora ünham 'So' m:>;::�-

to'.
5 parco. Quatro sem J�u

trão.
'

1. Lugar:
RLachu::lo
2 lugar'
Ad" ;i.uz

1. Lugar:
Martinelli
2 lugar:
A·!dO) àuz
Riachuelo não se inscr('

veu.

7. pareo: Iole e Quatro
l'�m:)s, classe PrinCiplaQtes,

8. pureO. lole ai QU'!ltra
l'em[",�. claSSe cstreante-.:!.
1. Lugar:
Riachllt'i.o
2. lugar

.

Ma,tinelll
3.0 lugar

A'do âuz

9. e ú'timo pareo ou�.t·

riggers a cito remo.

C:lmo último pareO da

regata pré camPeonato e

ser vindo tambem como

pl'jmeira prova elimlnat.ó
rjas de rito, com vistas ao

Sul American:l, venceu c

Martinelli ao Aidu Luz por
difo'f-n<;a de dois barco'i a

pl'ox!madamcnte, se nd'1

que o Riachueio Che!Vu
em 3. ugar bem distanc:5-
dc.s dos demalll.
Venceu a-S51m O) Martil1fol

li fi. primeira elimlnal.ória
.!lendo quo a s('gunda I!sta
lltLl.'cada.. para.. le.,r!;lLl fuinl.
(li dois :1,; �cl,. Ilt)I'.9.S �ia
m'in.lÜ.

Afirma Haver Avistado H1t!er
l!!UE.."JÜ3 �ES, 3 - V.A
_ "Adolph Hitler está na

Argentina. Raspou o oígu
de" - afirmou ontem um

turista alemão o. um jorna
lista do diário platense 'La

Razon". O ex-ditador encon

trá-se, segundo o tn rorman

te, na estação de vcruneto
de aernoene, nos Andes. e

dedica-se a escrever suas

mcmm :"1�. () turista alemã

a 'se ,ur:l flue conheceu Hi

tler 1=f'�':t..3!t'1entc e que não

é v.tana de nenhum erro

de idmtificação, apesar de

qnf' o "s'ucrcr- raspou o bi

gode e rtcou com os cabelos
brancos, "Hitler - disse o

convicto alemão - conser

va a sua autentica voz de

comando <! seu olhar mo."

.

-Paraqued,sISii Grêisileiros
Fizeram BoIiHo t{o Chile

RIO 2 V.A. _ O ambaíxa- Isto - rnson o embaixador
dor do Brasil no Chile, Se - sem ratar no extto Que a

Fernando Ramos de Alen- presença do selecionado

car, afirmou no nomaran, brasileiro no Chile obteve,
hoje, que qua'quer premo- por occstãc da Copa do

ção Que o r-osso P1.í-; pla- -r-runeo. () embaixador Ra-

nejassc reunanr -n' re II p i

vo chileno diJ'kilment_c cm

seguiria o -ucc-so re:{i!>t.ra
do pela apresentação dos

para-quedt-tas bra�ileil'os
que desü-a-em pelas n-as

centrais de San�in�o rt-nrro
dos rcstajos nomeruer.uWCI;

da Imkp,endéncln do Chile.

mo- de men-ar-, Que vem

an R;o pa rn participar do

banquete em honra aos bi

campeões retornará 6a.-fei

ra ao Chilro Pretende dei

xar nssentndn uma visita

do ('hanr.rlcr brasileiro a

qucle pais.

PSD
E' Só fazer a Campanha do MAIS Uld

,para e'efle� a Profes�ôra

OLGA BRA51l
à Câmara M�Il!d"a'

LENOIR VA�G�� r[RRElkA
PARA DE?UU,DO FEDERAL

P P

s

D

s

D
A sua reeleição se impõe porque foi

um Bravo [)efensor da De:mo
craeia (ris ã.-.
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'í"�' ��ô� Conti�ua .� '''��síi�ir'' G;;pô�"i:�ti��d�'"::sr:'�
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t· o egime de � Cofas de

CU��md����m�f:e�d�l�o��J��emO�'���a�t�m�������!�. �� :;r.!e�:����.�; Produção para:lInspeção
E S,-,'i'C",_'o I a r

admínístratlva r eali,. a

����I��S no�O ���:��:, ��� PI��i��n�:o�:��!OAltO, em la�. E. de MaravUha, em �e�a�:. Xanxerê, com mais �:r�:l:Ola��a:�nc�eos�::��
�

fora da sede, não Se com

Estado" e "A Gazeta", des- Trombudo Central, com 3 Maravilha, com mais 2 G. E. de Pesqueiro de da.sómente as que foram ��tt:��� :;!�����:Sn:e::�
��;��t:ll,1 �mGo:�;n:dci:l� sa�S:Ola Rio Sharlach, em sa��·E. de Cocal, em Urus- �i:::'l ::a.xanxerê, com ���::í�7�so�eP��:i;:::: ano� �:�::��ora Cl:�so3.1�:, !�vo :��ln,:tab;�:�::�;I:�S� de.

.
50 Ramos vem contlnuan- Ibirama, com 1 sala. sanga, com 4 salas. G. E. de Paulo Lopes, terrores. O at.ual Govêrno de 18 de setembro úmrr,o com e-u sem convênio cem to��a�: :�!= ap:;����=•

:�ane�a���str��r :IC�:�:: Rl�s���e��,c�c:a;�:'las�m emGN��:eV�!�z����B�=�� ;�a�aas�lo Lopes, com mais ;::t�n!��:e:�os �emn�::: ��:::d�a:�br:lLSc;:;:Od�s��� �u�:�a�:�ã!s c�lt��i�=S n�'� lares e Nacionalização do

em exercícios anteriores, Escola Dona Luiza, em 2 salas. Temos aí uma relação escolas e Grupos Escolares �ar, cujo regime fiCOU, a-. seguinte basa: Ensino, e bem assim, o

nesta monumental cem- Ituporanga, com 2 salas. G. E. de Ab�lardo Luz, onde figura nada menos cedo o Estado de San·ta través do referido dlplomn a) uma cota por unida- respectivo cargo de rnape-

pcnnc de escotanaação que G. E. de Mirador, em em Abelardo I ue, com 4 de 57 estabelecimentos - de Catarina. J!:ste é o ano da. legai, institui do no Estado de escolar visitada e por tor de Escolas Partlcuta-

:�d:emO�������ta:odo n:� ::le:!�ente Getúlio, com 3 Escolarização. .tfe Santa. C_a.tarlJ'.a, exten ��O::i::raP��a!�:��a reatt- :��o� N;��or��li�i:0�O :�� �
avançado empreendlmen- Escola Rio de Traz, em

A O 'f
.

b) meia cota por unida- quando vagar, criado pela

to nêsse sent.ido, já. lança- Pouso Redondo, com 2 sa- I erenca Doute'liEnvl'a Carta ao Dr, Aca'cI'o de escolar visitada e por lei n.o 2.550, de 28 de no-

do por um homem públí- las. reunião pedagógica na se- vnrnbra de U)GO, que, anu

co em Santa Ca·tarlna. Escola Salto Dalmonn,' de; lado pela lei n.o 2.680, de

A ccnttnuação da cons-' em Ibirama, com 2 salas. Santiag'o - Processo Contra Os c) mela cota por Visita 27 de abril de 1.961 foi ju-

truçào das obras dêsses. G., E. Manool Cruz, em drcte.mente validado.

��u::n��:I:re�e��tápS�: .� Joaquim, com 10 ea- Que Acusam o \PTB de Comunista
MEG, alcançando as des- Escola de' Pessegueiro, O Dr. Acácia Garibaldi cristão, métodos de com-

pesas um total de 42 mi- � Diomsio Cerqueira. Santiago solicita-nos a pu- bate JY.)lítico à base do

Ihêes de cruzeiros. com 2 sala&. bUcação da carta abaixo linchamento moral, que

Damos abaixo, a titulo que recebeu do Deputada não concorrem em coisa

de esclarecimento, a rele- Escola ele Palma Sola, Doutel de Andrade: alguma para a solução dos

ma:d.�%a��:::Fi::�:Y� ;,�::: c::q::::�..: b,�:�f.'J:�r�:;:
de outu-

��:::'ot���:l�:J:;��: C�� �ax:::::f.;�:l;::��:B;Il��:��1::2:e���:�:::��\��::h�;
se-se o que prenuncia o Dionlslo Cerqueira, com 2,

I
Deves estar ciente, por sido o advogado histórico. 23 hora- Traje a rigor.

"slogan" que entre nós já setas. certo, da tremenda e ln- Quero dizer-te, pois, que h:waldo Moritz

se tornou popular: "Em _� ......rc de Idamar, em justa campanha que se estou a: telegrafar nesta Presidente

Santa Catarina, nenhuma Dionislo oercuetra, com 2 t desfecha contra mim e o data a todos os companheí-

criança sem escola": sa ...as. nosso Parbídc, attngíndo a ros do .ibterlor, sollc1tandp ....._ .......,._... ...__

G. E. de Piçarras, LO uscote de Anchteta, em todos Os seus candidatos, a coleta de provas docu-

município da Penha, com São Miguel d'Oeste, com 2 numa evidente e grosseira . mentais de tão Indignas ATIVIDAD·ES DO S C F
m�� ���l:�i:� Olimplco, �a�S:\)la de Paraíso, em i�����lvaco�e l�C::��:�b�� ! :��::�:�; i���nc�:::�e:� 1 _ O Sindicato dos C:lr. boj-a tenha vlajadc aque �
em Joinvllle, com 5 salas. São M.guei c'oesce, com cristão de nossa terra. Te- pectívcs responsáveis. In- tablllstas de Florlanópo- la cÍdade, para tratar di!

Escola de Ubatuba, em 2 saias. nhc suportado com pa- formo-te ainda que, na 1Is, atuaimente presidi"lo assuntos de mterêsse par-

São Francisco do Sul, com Beccla de Catres, em ciência e resignação, até qualidade de vrce-oover- petc sr João Nilo Linha- (ticular, trouxe-nos mate-

2 salas. Mondaí, com 1 sala. agora, essa mesquinha ex- nador, estou a recorrer ao res divulgará dentro 1:1<; rias e novas sujestões pa

Escola da Estrada Rio Escola de Alto Riqueza, plosão de ódios e de paí- Procurador Geral do Esta- prÓximos dIas, o prêmio" ra ampliação do Bolet.,'l1

Vermelho, já concluída, em Mondai, com 1 sala. xões que em nada honram do de Santa Catarina, a que será eferecido ao es'u Sindtcal.

com 2 salas. Escola de Tunas, em Ita- as tradições politicas de fim de que êfe promova as dante de Contabrlídade 3 '- Conforme fel dlv111

G. E. Adolfo Konder, em piranga, com 2 salas. Santa Catarina, na-crença competentes medidas te- que ao concluir o CUrSO,

njumeneu. com 10 salas. Escola de são Braz, em Deus em que, ao final, gals que o caso está a re- alcance a molhe- media

G. E. Santa Maria, em Palmitos, com 2 salas. A deles - com a verdade se restabeleça. querer. Assim, embora a dentre as fOrnecidas p a-

Rodeio, com mais 2 salas. A 'apr.oximação do pleito contra gosto, e depois de los estabe.ecirnentos de «n

Escola do Ribeirão São eleitoral, excederam-se, en esgotadOS os limites máxl-

Paula, em Indaial, com 2 tretanto, Os responsáveiS mos de minha capacidade

salas. por tais infâmias e calú- de tolerância, venho souct-,

G. E. de Arrozeira. no mas, atribuindo a ml� e a tar os teus serviços de ad-

município de Tlmbó, com diversos companheiros vin- vogado, para, em meu no-

3 salas. culações e compr.omlssos me, Ingressares na justiça,

G. E. de Tlmbó, em Tlm- com as forças da extrema processandp os meus de-

bó. com 2 salas. esquerda radical. Repug- tratores e. os detratores do

G. E de Laranjeiras, em nam-me, como brasileiro a nosso Partido como reus

dos crimes de calúnia ('.
Taló.

G. E. Bellt:árlo Ramos,
em Lages, com 4 salas.
G. E. de Volta Grande,

em Concõrdia, com 3 sa

las.
G. E. d�. Itá, em Ila, com

4 salas.

G. E. de Harval d'Oeste,
em Hel'val d 'Oeste, com 3

salas.
'

Escofa
-

de Vargem das

Canoas, em Tubarão, com

2 saias.
Escola de Rio Bonito, em

Braço do Norte, com 3

salas.
!

<1. E. de Indotlba,. em
Orleães, com 4 salas."

'

G. E. Jerônimo COelho,
em Ls.guna, com 8 salas.

G. E. Marechal Luz, em

Jaguarnna; com 4 salas.

G. E. Maná, em Tuba

rão, com 8 salas.
G. E. Braço do Norte.

em Braço do N"orte, com 8

saJas.
G. E. de Monte 'Castelo,

em Papar.duva, com 3 sa

las,
G. E. João Guimarães

Cabral ( V. Nova), em Im

bltuba, com 4 salas.
G. E. João Guimarães

Cabral- (B. da Praia), en:t
Imbituba, com 5 salas.

Escola Ponte Alta dd

Norte, em Curitibanos, com

2 salas.

G. E. Aguas de Chapecó.
em Chapecó, com mais 2

salas.

G. E. de Saudades, em

São Carlos, com 5 salas.
G. E. Serra de São Pau

lo, em Rio do Sul, com

mais uma sala.
Escola Nova Itália. em

Rio do Sul, com 2 salas.
Escola Dona Paula, em

_._�-

i ;, . f
•

A nossa - com capacid�àé. par! ..
80 . CDl#ttai rt. e de emerff�ci<i:

r-__ --
,�j., .I.:', ,;: \.1/.1 1.;·.\t-+>'

(Jane
Devemos Ser,
Sejamos' naclonaiist.sS

sem sermos xenófobOS; :::ré
jamos contra os abusos rle

capitalismo c�o contra
o poleticlsmo das feivipdj
cações Praletarias: s�18.�
m,s contra .() colonialismo

parta êle de paises do .nua
do livre ou do mij.n�� eSi
cravo qu.e é o campo Q'lrO
claljsta: seJam('� eorlti-ai.a,
expioração de cima ou õe

baixo, da elóquerda, d.e

centro .ou da direita.
.
Mas, sobretudo, seja

mos contra os politico ... de

magogos, .oportunistas e

corruptos pOiS não ex'.s

tlndo êsses tudo de mau

que acbna foi dito também
não existirá'.
AQAO DEMOCRATICA

POPULAR

injúria grave, sem prejui
zo de que seja- contra êles

promovida também a res

ponsabilidade pelos danos

'morais e materiais que es-

tão a cauSar-nos.

Segue, anexa, uma pro

curação COIfl poderes \'ao.

judicia" para o fôro em

geraL Peço-te sejas lmpla
caveI,: dentro da lei, no

sentido de punir os culpa
dos, inclusive aqueles que,
,movidoa por razões de pe
ctihia. oli. CDàandecidos de

; só.6alte�nas·: paixões eleito

rais, estãq - até a trair a

sua alta missão esplrl.tual
na terra..
Hom.em. catljllico, educa

do em colégio de Irmãos

Maristas, jamais pensei
viesse um dia a sofrer tão

graves injustiças, pelo cri

me que' estou acometer,
dentro de Santa Catarina,

de colocar-me juntamente
com o meu partido a. favor

das causas da gente hu

milde, fiel aos ensinamen

tos do saudoso Presidente

Vargas. Espero em Deus,

porém, venha o povo, que

há tantos anos me conhe

ce, a repudiar esses em

preite.1ros de infãmlas e

demolidores de reputações
alheias, que hoje me obri

gam _ ferlndo.!me profun
damente _ a quebrar a

minha linha de. serenida

de, na defesa de minha

honra: e das minhas tradi

ções cristãs.
Abraços.

PERDEU-SE
Uma botoadura de on

ro com uma Pedra de bri
lhante no centro. Pedp:-se
a quem encontrou. ent:e

gar ao sr. Felipe Boabal(l�
à rua Cons. Mafra, 72. Ne::;
ta. Será bem gratiflcaJo.A nossa _ definitiva, com capacidade para 800 G-runos - Grupo Escolar Celso Ramos,

na P,-atnha, em construção
í. p01' 'isto que os ratvtnhas ficam cada vez mais raivi1thas�� .... -'�

Serviços de Adaptação de Traçado
IN� lRodovia SC - 23 Trecho
BLUMENAU - ASr.uRRA

As Grandes
Armas

GOSTA DE CHtf
ENTÃO PEC� lA FÉ ZI1i'

(ass.) Doutel de Andrade"

P. S, D,

O Plameg empregará
Cr$ 862.066,00, estimativa
mente ,em serviços de me

lhoramento das condições
técnicas, bem como, de

exploração em variantes,
onde fôr necessário, a fim

de adaptar o traçado às
normas técnicas vigentes
no DVER, de estradas de

la. classe, do trecho da

\ Todavia SC-23, compreen

dido entre Blumenau e As

CUHa, numa extensão apro
xlmada de 35 km.

O têrmo de contrato pa
ra aajudlcação de serviços
de locação e exploração
Iocr da em variantes fui

a�"inado ('om a firma Ly
_. __ .":"J !:.. .• _. D,��L.L __ :_. �

AS armas da democrácla

J. EI"I I d 13�:�,: �a�a:�� qO:: de:�:; DilO el ora a a.
Porque deixa a dignidade
da' pessoa humana a. IinH' Zona IVI·so aos�.�:,��, o::::·;�u,��co!""

-
.

'ã:'.a�;.::,:; :o,:::��::� Prd,sl"denles fi Mesa'ri"osgla, a explc-ração, a preS- li li
são, o incentivo ao ód::>
para �mpedir qUe o h�

mem pense, OPine, e.iCO

lha livremente Porque, a

não ser ludibr'iado ou t�

meroso, njnguem da 03

pu;sos as algemas.
Votai com aqueles que

qucr�m manter int.a!1q:i,",·1
o. liberdade
AÇi\O nEl\lOCItA'l'lC:\

PARA"

2SENADOR
O ELEITOR
VOTA EM CANDIDATOS

-

DOUTEl E A'1TIL'O
P.T.8.

UNIDOS PARA' A VITÓRIA

.......'í

!'O!'tJL:H:
-----

o Chefe da 13a. Zona Eleitoral comunica aos 'Pre

sid"entes das Mesas Receptoras de Votos desta Zona, que

o Material das referidas Mesas, estará. à disposição dos
mesmos, dia seis (6), sexta-feira, a partir das 9:00

horas.
Outrossim. faz wber. que os Mesários que necessita

rem de transporte, deverão comparecer à 13a. Zona, ii.

Rmt--Vlscond_e. de Ouro Ereto nO 57, às 5:00 horas da

lllrlllhf.t. d0 dia j <seleI de outubro p. vindOl!\"O.

FlorinnÓpo!i::;. 3 de outubro de l.D62,.
Lili;; Alberlo (le Cerqueira Cin/m

(,;b.·;fC dl l�"
..
�Ol�::!.1:!:;.:.�O!·_.: �-..J

LIRA TENIS CLUBE
CONVITE AOS ASSOCIADOS

A Diretoria do LIRA TÊNIS CLUBE e suas Debu-

Milton Campos
Secretário

(4-7·9)

sino cemerclal de Plorjauó
polis.

2 - Regressando de TIl

barão, o Contabilista. _t>,..

F. do Amaral e Silva, D!

retor de Relações PúbI:cas

dêste Sindicato, qUel,

gado anteriormente, a par
tjr dêste mês, passara a

ser cobrada nova mensal!

dade, na base de Cr$
50,00, .sendo que, eutcos

Contabllssta:s .serão convi
dados a associarem-Se a

êsse órgão de classe. CU01S

departamentos JUrzdlco e

de Imprensa, encontram
se em P:ena atividade.

farllag tedulitIH

FWIlIAIIIÓPOLI!l. ITAJAl JOINVlLE,
CUIlITl6A, PARAIIA(J1JIf. (.?ANTOf:. RIO

JAe ..CRUZEIRO do SUL
UMPflf UMA BlJII VIAGEM

.c
Um partidário dos que quebram, mas não ver

vam, agradecendo-me assistência jurldica de mim

recebida com pleno êxito, teve o trabalho de
..,orga

nizar a biografia pessedista. daquele em quem vai
votar.

E êsse aquele sou eu!

Nunca pensei que fõsse tão importante assim,
em v.Irtudes e qualidades.

Agradeço a sinceridade. Mas peço que não Inu

tilize o voto, porque não sou candidato.

Lamen�o, por outro lado, que êsse meu singular
eleitor, não se tenha identificado. Estimaria multo

conhecê-lo pessoalmente.
Imaginem os leitores que êle não sõ teima em

sufragar-me sem nada pedir, como ainda, sendo

dono de uma bem cuLtivada gleba, promete presen
tear-me com alfaces. batata-dõce, ervilhas, etc.

Num momento em que a corrida atrás d�' ervas
está sendo alucinante, de votante para votadO, um

dos primeIros promete. ervilhas.
Preciso conhecer êsse. santo. E adoro ervilhas

ensopadas com queijo .••

��4fU�if/7---;:---- -'.'
�-

.�. :.,'�.�,:...,.�,;�..,.� _ ....

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


