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Calma e tranquflídade pleito de domingo.
foram as características do r-erto ue 1 j .....hões de

única nas eleições propor
cionais.
Segundo .upuramos. os

eleitores receberam bem a

Inovação, não se registran
do, atê aqui, reclamações
quanto o seu uso.

vo cumprindo O seu dever

cívico foi ordeiro, não se

registrando, em todo o ter

ritório nacional, incidentes

graves ou de maiores con

sequências.

eíettores aCOrreram as ur

nas sufragando quatro
centos e nove deputados e

quarenta e cinco senado
res além de dez governa
dores, oito vice governa
dores, prefeitos, vereadores
e até juizes de paz.

capital catarinense não se

r egrstraram incidentes dig
nos de nota e a eleição
transcorreu em ambiente
de tranquilidade.

Ceará, no Espirita Santo, 502 muruoiplcs) e Sergipe.
em ooiés. no Maranhão, Para juiz de paz reaítza
em Mato Grosso, em MI- ram-se eleições nos dois

nas Gerais, no Para, na únicos Estados da Federa
Paraíba (em 61 dos 166 cão que mantêm O caráter
municípios do Estado) ,. em eletivo e representativo do
Piaui, no Rio Grande do povo: Minas Gerais e Ma..

Norte (59 dos 83 munlci- to Grosso.

pios), no Rio de Janeiro, Em todos os Estados,
em Santa Catarina, São houve eleição para as AE.

Paulo (em apenas 65 dos sembléias Legislativas.

DfMOCRÁTlCAMENTE 10 NOVOS GOVERNA

DORES
".
CmULA úNIÚl\: BEM

RECEBIDA FLORIANÓPOLIS: TUDO
BEMABSTENÇAO: PEQUENA Em dez E"tados foram

escolhidos novos governa
dores: Amazonas, Bahia,
Ceará. Espirita Santo, Per

nambuco, Piaui, Rio Gran

de do Sul, R.o de Janeiro,
São Paulo e Sergipe. Em

todos houve el\)içào para

vice-governador. menos no

Rio Grande do SUl e no

A inovação pnnctpaj do

pleito de sete de outubro
foi a aplicação da cédula

Em geral, no pais, a abs

tenção foi pequena. O po-

Nas duas zonas eleito
rais em que se divide a

Ouifã�wa;s das mU·De Gaulle dissolve
o Parlamento

não Cl"lOU o

cargo.

Pa.;, ll"efeito realiza-

rem-se _,elç�e.s na Bahia,
no ceme. no )!::;pu·,to San

to, 11v, .aarar.hau . \ em 12

dos 102 municrpios}. Mato

Grosso, Minas Gerais, Pa

rá (CD;,l exclusão da Cu

p.tal r , Pararca {em 61

dos 166 mun.cip.usj •
Pa

rané (SÓ "em Curitiba),

Piauí, Rio Grande do Nor

te t47 dos 83 municípios),
Rio de Janeiro, Santa Ca

tarina l11 dos 111 muni

ciplcs j , São Paula (76 dos

502 munícipios I e Sergipe.
Vice-prefeitos foram elei

tos em todos êsses Estados,
ressalvadas as exceções da

Bahia e do Espirito Santo,
onde somente prefeitos fo

ram escolhidos. Em Curi

tíba, também, não houve o

pleito para vice-prefeito.
",Fl>rQ.m e'1çUos verecperee

em Alagoas, na Bahia, no

PARIS.8 (V. A.) - Pre
sldence Ué Gaulle eceu.,u
a uelndiâo ce Geor ges
Pomptdou e dissolveu o

sa.tnnento. Fomç,dJu,
CltJ"n..uanu anteontem por
uma ruccao ue censura da
/'I. .. :.E:;.. crera .vacíonat, apre
sen.cu seu pedido de re-

snsmdece de aumentar seus
podêres contra a possível
queda da V República,
criada por ête mesmo. A
der.ubada do oovémo
Pompidou foi conseqüência
de urr-a rebeLno parlamen
tar que constituiu o prin
cipio de uma prova de for
ça entre De Gaulie e (IS

pellticos franceses, a pri
meira a ocorrer desde a

volta do Presidente ao po
der, em 1958.

diswlvida. Aguarda-se pa
ra a prcx.n.a semana a

assinatura de um decreto
marcando a data das no

vas eleições parlamentares.
Observadores politicas

afirmaram que De Gaulle

demor:strou, com o ato de

dtaactucão da Assembléia
nuncra ne acordo com a Nacional, enorme confian-
constituiçao de 19;)K O ca em si mesmo ao pre-
s'restoeme acenou seu i>�- parar-se para a luta com

dido e pediu ao -Prem.cr" os partidos poüucos do
que conunuesee à rreute pais, quando se joga a pos
do Governo até as novas

etercce, parlamentares que -------------_

serão reallzadas pruvàvel-
mente no próximo mês.

PSDPor outro lado, a 28 do

corrente, será realizado um

plebiscito para que o povo
�ês:4tIfdda.:.eellce..l",l:a;),
pro'P')Sta do Chefe do 00-
vêrno de eleição direta pa

....I ra o pôsto de Presidente

Na sua secção, no G. E. "Silveira de Souza", o Go- da República, medida a

vernador Celso Ramos votou anteontem, escolhendo ho- que se opunha t1rmemente

ra de pouco movimento, sem usar seu direito de prere- a Assembléia Nacional ora

Alguns raiplnhas afirmaram que a divulgação das
ntividades gcvernaruentaís. com relação ao ensino e

mais diretamente com o plano de e-coierteecão - era

matéria etettoreíra, que cessaria com O pleito de do-
mingo.

Mais uma vez enganados.
Visamos, nesta publicidade, dar conhecimento ao

povo do que" esta sendo feito, nesse setor. com a pr-lo
l'ldade e a premência necessárjas, em benefício das

crianças catarlnenses,. que não tinham escola primária
para frequentar.

'Na !'õto. a urtldaqe 4e- E:.'!Iplúo. tio" l33tto; no munle"
pio de' Praia Orande, no extremo Sul.

Elege Prefeitos
O,.PartJde��õ '# a��

te de ontem já havia eleito os prefeitos dos

seguintes municípios catarlnenses: Rio do Ce

,ro, Presidente Nereu, Angelina, Quilombn,
Ârroio Trinta e São João do Sul. das Bpuracões

Macedo Soares - 5"13 RIO GRANDE DO �iJL
votos PARA GOVERNADO'

lido Meneguetti - 951134

votes
Fernando Ferral'i -

•

54.039 votos

M:chelsen - 93.907 vn-

ft Marcharêncía. Um desestudado gesto do democrata que eon- �---- ------
_

correu decisivamente, no governo, para que em Santa

Catarina o pleito se processasse com absoluta liberdade,
num exemplo de como deve realizar-se a DEMOCRACIA.

Resultados oerais em

vé-íos Estados:
PIAUI'

Primeiros resultados cne

gados na noite de ntsm à

nossa pedação.
PARA GOVERNADOR

Ccnstantino sousà
(PTB) _·380 votos

Petronto Portela (PSD

UDN PDC) - 324 votos

Prossegue a crise entre
Indla e China

GUANABAR \

PARA GOVERNADOR

'Mensagem ao Povo e
ás Autoridades

------- -----�
Antes que a apuração do pleito de on-I

-tem lhe aponte os resultados, desejo levar ao I
povo e às autoridades catarinenses, com as I
minhas congratulações, os meus agradeci
mentos-

As primeiras, pela demonstração de res

peito à democracia e de maturidade politica
que o nosso Estado deu.

Os segundos, pela colaboração recebida,
inestimável na soma dos propósitos que cer

caram a manifestação das urnas de absoluta
'liberdade, garantidas e vigentes tôdas as

Jranquias democráticas.

\ .lm contacto com as diversas regiões de
nossa terra, de tôdas recebi informações que

)se repetiam na certeza de que as eleições de
correram em perfeita ordem, sob um clima
sereno e tranquilo, sem quaisquer perturb� ..

çôes ou anormalidades'
Nem ao govêrno nem ao egrégio Tribu

�a1 Regional Eleitoral foram trazidas ou de
nunciadas ocorrências que reclamassem me"

didas ou providências de excessão.
Com a consciência em paz, como gover

nante e como democrata, pelo dever rigoro
samente cumprido, participo da satisfação
geral dos catarinenses, que se orgulham, co
mo eu, dêsse magnifico exemplo de educação
cívica, que foi o pleito de domingo.

Palácio do Govêmo, em 8 de outubro
,., pe 1962.

. .. �

� "..

Celso Ramos - GOVERNADOR
r o �;!.- '. .

Coelho - 121J1J0

votos
Elol Dutra .- 10.677 ... ,}- tos.

to,

MáriO Martjns - 2.274 Resul tados Gerais em
Santa Catarina

SENADORES

Antânic Carlos xonde
Reis - 22.050 votos

AtUa0 Fontana - 22.054

NOVA DÊLl, 8 (V.A.) -

.

violações por parte da
A índia rejeitou a ultima China".

proposta da China COOlU- A nota indiana foi en
nlsta para que os dois pai- viada em resposta a uma

ses realizassem conversa- mensagem chinesa, difun
cões imediatas sôbre seu dida ontem pela rádio de
litlglO fronteiriço, segundo Pequim, proponde (nego#
nota diplomática divulga- clações sobre a disputa em

da hoje nesta capital. Re- tôrno de 80.000 cunóme
petlndo a acusecãc de que -ros quadrados da região

rronteirfça do Himalaia.

que o eovémo de Nova

Déll está. dl:.POStO a enta

bular negociações tão logo
os chineses se retirem da
área ncrdesre e ir.diquem
seu propósltu de aceitar as

anteriores ccncrcões apre
�I' ....' adas pela Indla. 'I'ra

L<>. 'se de que a primeira
etapa das conversações se

ja para restabelecer o

"status quo" na fronteira

OCidental. A índia deseja,
portanto, que os chineses
se retirem da ãrea litigio
sa. A índia nega-se. a fa

ze-lo, Insistindo em que as

negociações fronteiriças de

vem ser iniciadas sem con

dições prévias. A nota in

diana lamenta, ainda, que
os chineses tenham recu

sndo uma proposta para
conversações sõbre medi

das destinadas a eliminar

a,s aluais tensões, ou seja,
a retirada dos chineses de
Ladahk.

votos

PARA O SENADO
DERAL
Gilberto Marinho

12.478 vetos
Aurelio Viana - 11.7<l8

votos

Jurací Magalhãe_;;
11 101 votos

FE-

CEARA'
PARA GOVERNADOR

Adail Barreto (PTB

PDC) - 960 votos

Vlrgili(l Távora (UDN)
- 869 votos
VICE':GOVERNADOR
Figueiredo Corrêa - �73

votos

Fausto Cabral - 632 V'=

too
PARA O SENADO

wneon GcnÇlalves
877 votos
'ranc-edo Alcantara-

533 votos

Olavo Oliveira - 1144 vo-

votos

Doutel de Andrade--
11 614 votos
Martinho Callado

7.103 votos
sau:» Ramos - 5.209 YiJ

tos.
tropas chinesas penetra- GOIA'S

PARA O SENADOram agressivamente no Querem os chineses que as

nordeste da índia, o docu- conversações tenham Ini
menta diz: cio em .Pequim, a 15 do Coimbra Bueno - 1.748

Pedro Ludovico - 1:.\)7

'vetos
José stccrenc

Câmara Federal

PSD - 12.346 votos
UDN - 12.443 votos
PTB - 5.677 vetos
PST - 715 votos

corrente.
"O Govêrno da índia Durante as escaramuças

não iniciará conversações ocorridas recentemente na

sob pressão ou ameaça fronteira nordeste ,regls
continuada de emprego da tratam-se cerca de vinte

rõrca. Impõe-se, ern prt- baixas em ambos os lados,
meiro lugar, que cessem as A nota indiana assinala

1.178\�
tos
Geraldo Vale - 433 vo-

tos. tos Assembtéía I.egjslativa.
do Estado

PSD - 12.532 votos

UDN - 8.458 votos

PTB ..,- 4.356 V<ltos

PDC - 2.485 Vf'tos

PST - 1.333 vol',s

PRP - 1558 vêJlos

RIO GRANDE DO NOR-_r�

ESPI'RITO SA/Ij'TO Os prlrpeiros resultados

PARA GOVERNADOR pal'a o· SENADO frram:

Lacerda Aguiar - 1)032 Monsenhor Gourgei'--
votrs 147 votos

Santo" Neves _ 6.4'23 Dlnarte Mariz - 109 v.;:-

votos tos

Krulchev Afirma Que Assinará
Tralado de Paz Com a Alemanha

sua contribuição ..para a A nota divulgada em Pe

solução do problema ale- quim pelO MIDlstério das

mão ao erigir o Muro de Relações Exteriores acusa

Berlim, em 13 de agõsto de va a índia de haver pra-

1961, diz a Tass. ticado infiltrações ao nOI-

A agência acrescenta' te da. linha MacMahon e

que Khruchetchev afirmou provocadO- sangrentos inci

a Ulbricht: dentes na região de Che-

"A União Sovietica e a dong. O Govêrno cor.mnis

Alemanha OrIental estão ta chlnes pediu que a ín

dispostas a apagar todo dia cessa�se lmeditamen�c

vestigio da Segunda Guer- os ataques armados contra

ra Mundial, firmando o guardas fronteiriços na re

tratado de paz alemão e gião de Chedong, sallen

normalizando, nesta base, tando, em conclusão:

a situação da zona ociden- "E' Inútil que o Govêrno

tal de Berlim, que é perl- da índia pretenda negar a

gosa para a causa da paz". culpa pelas agressões cõ.J

A mensagem asslnaln � metldn:r na fronteira sino�

"Ameaça algum:!. dos illl- indi<.\lIJ. c peJas baixas in

perialisias nos i1llpedira de tilgldas aos g"ual"ctas fron

cumprir ÜII coisa" ..

MOSCOU, 8 (V.A.) _ A

Agência Tass anunciou que
o Primeiro-Ministro Nlklta
Khruchtchev afirmou que
ameaça alguma Impedira a

União Soviética de assinar
o tratado de paz alemão e

desmilitarizar a zona oci
dental de Berlim.
A Tass informou que a

advertência está contida
em mensagem que Khru
chtchev e o Presidente
Leonld Breshnev dirigiram
ao chefe do Partido Comu
nista da Alemanlfa OrIen

tal, Walter U1bricht, por
motivo do décimo-terceiro
al.i1vcrsnrio 0:1 Alemanha

Djalma Maranhão Para a Câmara Munjci�
pai
PSD - 2.226 vnto:-;
UDN - 1.&73 votos
PTB _ 994 votos

PSP - 501 Vr·tos

PDC - 665 votos

PRP - 113 votos

PST - 133 votos.

.>\CRE 104 vot,..s.

PARA GOVERNADOR SAO PAULO

As primeiras urnas apo'l- PARA GOVERNADOR

taram o seguinte rO'!S'IiL'l- Adhemar de Barros -

do: 78 0"�2 votos

General Josê Guiomar - iánio Quadres - 81.669

235 votrs votos

Paschoal José de Arnú.lo JOsé Bonifãcio - 60.·1J4
votos- 242 votos

ExDOS:ção de Arle Crislã Primiliya
ESSEN, 8 (IF) - Esta'a des exposlçõcs lntcrnacftP.o

aberta at dezembro dstc nais de art� realjzadas ue!

ESTADO DO mo
PARA GOVERNADOR

Padger Silveira ,-. 2.264

'rotos

Miguel Couto - 2.078 tes ultlmos anos em ESSI"!:l.
E' a prjmelra vez qUe u

bras de arte da li"ole()ao d

ano, na VIlIa. Hueg.el em

Essen uma_ expOSição �'e

preemsldade't dt!. arte. eri-'!
tu. primitiva. A cXpOSiç1.0
nbranf"e 500 ]Jl'ÇaS (' '3' a

integrada,IJR t;éJ'jC, de g'I';�H�

eavalcante -

Orientfll

A mensag,:1l) �logia UI

bri{"ll1. C .�eu n.:gJ.m� pOI'

'."'. I
� ... ,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Mulher vive feliz no Tibete
PARIS, UBRASA) - o

antropologista francês MI-

chel Peissel divulga curioso
caso de poliandria que des
cobriu na capital do Tibe
te. Não é esse o úníco caso,
pois no Tibete a pollandrla
ainda uontínua em moda.
A mulher chama-se 'rse

ríng e afirma ser feliz: tem
três maridos e considera

que as vantagens, para u

ma mulher de três maridos
são bem maiores do que as

que poderá ter a mulher
monogamica.
O prot , Peissel Informa

que a poliandria praticada
11 - Está com responsabl� :S5�!��t:�b�r�n�:da sa:��
IIdade de mais uma parada

manuca. E' chamada "pode elegância Bangú mi. ct-
uandrra fraterna" trmãoa

����ad'�e�:�r�;e���z aD�:� ::e:u�::;r:er��: � ���=te. O acontecimento
. �stá t.ca, pais o sistema Impede

�:r��d�bS �:��so d�rr:;��� �ri�1���. hereditarla do pa-

Fronteira do Sul.
.

� �::;COLHA
Concorre: ão ao tItulo'

::::��rl��e��ant;rl��engú�Ii:� Quanto à escolha da mu

MUIUis, Bernadete Kinder- �huei":.ri�!�e,h�s :::!���l:sa�:s:
:��a:d�'S, C�t��r ��)�ce��a, ��� bem com quem deverá cu-,

ra Murfa Batalha, Maria :1:��L;�a;:opl"��;�0�r pOai���Helena Reis, Maria do Car-
zem a escolha.' Os QUL.ros

��id�u�:s;a M����a ;r�l:k� ; ." �� p:Jderáo discordar e

Orllda Beni, R.r,;a Delei ��:rn:SoC�I�i��.s�:��e�1 ���
��O;��: ���� ���:�'�e��oni� ral, por tradição ou por

Zenaide C. Rocha. ;�::;u:ra;�;� ace��an�e�ç��
cOlha do irmão mais velho.

Foi o ca�o da sra. Tse·

ring, que se casou com tres

irmãos. O antropOlogista
diz que o casamento pollan
drico tem mais riqueza de

amor do que de Interesse.
Dificuldades não existem
Os filhos que nascem :.ão
atribuidos, por convenção,
ao irmão mais velho e os

deveres conjugais são cum

pridos de fO�'ma sabia edis

\ I

.=

====wPREVIDÊNCiA SOCIt-L "i
'-" a.� &vtt...-_�

Sociais

, .. c:7\........, ,U( ..,_,L • 0',,-
v co17teá7lentos

Como é do conhecimento
dos leitores, o Consêlho Di-

cos, dentistas, enfermeiros,
motoristas de coletivos, mo

reter do Departamentn Na
cional da Previdência 50'

ctal. [ulgandu uma proposi
ção do oonsemc Dante Pel

lacanl, decidiu determmar

a vinculação à previdência
social dos trabalhadores

condutores detoneiros,

LIGIA Recepciõnará ConvMlados Para Sua Fesls
de 15 Anos

bonde e motoristas de trang
parles de cargas Interesta-

duais, outras categorias
serão beneficiadas pela a,

posentadorta especial, nota
damenle aquelas que tra
balhem com arsêntcc, chum
bo, cromo, fósforo, meruú

rio, raios X, substànnlav
radiativas, sulfal.l.> de car

bono, cerne qu em índus
trtax gráficas, oestuacão c

refinação de potrúlco, I!{I.�
telefonia e radloterapra

1 _ A senhora Ida s'nome
no Simone que teve a feliz

Idéia da festa "Criantemos
Pi ateados", foi homenagea
da por um grupa cte t>eilnu

, ........uranLe Ut\1 elegante
Chã. A senhora Neide G;JS

ta, em nome da Rede s'e

rrumna ccatru o cancer,
fé;,: uma linda saudação a d.
lUJ.}o'. Simone.

sistiu desfile de modas que
levava a etiqueta de "De

ner", O famoso costuretrc
levou de São Paulo para o

a.c. uma nova coleção es

pectalmente adquirida, pu
ra à apresentação à Primei
ra Dama do Pais.

(!) (!) (!)

que prestem serviços no

setor agrícola ou pecuário
de emorésa, comerciais e

Industriais já vinculados à

previdência. tvêr ncsotu

cão ·.586, de 15 de junho .de

Í!l82). Tendo su(gido eon-

trovérstas em face dos ele

vados prop!Í.�ilos que inspi
raram tal I'('s'llução, o men

cionado C. D. resolveu que
II. vinculação dccla,ada de

ve vli'orar a par.ir da vi

&"éncla do referido alo, ou

seja, 15 de junho de 1002 .

rvõr .acscíucãc 1.'679, de

6.7.1962)

(!) (1) (!)
convém ro;saltar que em

qualquer dos três cases, o

traba,ha<!or só lMdel Ú ser

beneficiado com a idade mi

6 - Par-ticiparam da fei
joada de cuerénc:a Palace
no último sábado, o Pt est
dente do Tribunal de Justi
ça De embargudor Arno

noesctu, senhor Fernando
F,trLt \2 senhor Ed.,un da
st.va .raru.rn

(!) (!) (!)

nima de 50 anos.
2 - O Reitor e Senhora di'.
uavíd s'cr.etrn Lima, em

sua rcsí.jenc.n homenageou
CJ.11 almoce, o Ilustre l-rufo

.rt.do.l.(J Barbosa.

CENTENAS DE SEGURA-
DOS DO IAPFESP, com ri

rotto à aposentado-te por
temPo de scrvíoo (:l��órn
com nova redação: Indcpen
dentemente da idade), di·

rigiram�se ao Mini tro do

Trabalho e Prevldi:ntia SéI

cial, sol;citando provltlén·
ci:ls, para que o IAPFESP

cumpra as determinac;oc"
do COnselho Superior da

Previdência Social, publica
da n:> Diário Oficial de '1

de junho último.
No entanto, o IAPFESP,

alega estar administrativa
mente subordinado ao

DNSP, sendo a decisão dês·
se departamento contrária
à re.olução do CSPS ...

lImpe (,_IS pl,),�\" p(�,f�!·d •• ,v>q!t'

co"Léíle de é'oJonía
(" lJ,mht rh_ha Leu'.,

ESTA PRONTO O QUADRO
PARA APOSENTADORfA
ESPECIAL: - A Comissão

�eslgnada pela Minlstl'o do

ITrabalho para comentar a

lcgulame.nlac:lO do disposi
tivo da Lci Or!1;n.nica da P.re

vidência que imtituiu apo

sentadoria e pccial para os

trabalhdores que comple·
tem 15,20 e 35 nos de ser

viço €'m atividades Insalu

bres, perlculosas ou penosas
concluiu sua tarefa, elabo

rando um Quadro das cate

gorias profi slona.ls que se

rão abrangidas pelo bene

ficio.
Só terão direito à ap(lsetl

tadol"la aos 15 anos de ser

viço Os mineiros que traba

lhem no subsolo, por exe·

cutarem tarefas perigosa�
e penosaS em locais Insa

lubres. Para a aposentado.
ria aos 20 anos de serviQO
� Meeseário ",\MI o trAbalhO
seja e.xecutado em local 0f1

de a Insalubridade atinja o

grau máximo, de acordo

com as condições prevista:)
nas portarias SCM-51, de

13 de anri! de 1939 e 262 de

6 de agõsto de 1962. A a

posentadoria aos 25 anos de

serviço será concedida aas

que executem sua>; tar�fas
em locais de Insalubnda

de média.
Atém dos marítimos, esti

vadores, carre�adores e ar

rumador�s d-= carga, médi-

(!) (!) (i) (!) (!) (!)

3 - O brotinho Ligia. que

vai fcsLeja,' seus 15 anos

nu próximo �ál)ado,. deverá
chcgar do Internato "6a

CIl:1.jller d� Jel>us", ama

nha. ,"\a b:mi�a res!tii:ncia
de seu; p.lis senhor e senhJ
ra Dr. Gilberto GUE".reiro
da Fonjeca (Jamile), Lig!n
recepcionarã 100" convida
dus. êSlá a cargo do senh.:.n·
Eduardo Rosa, o esme:-a

du serviço de bar e copa
que :::ircuJar durante are·

cepção.

7 � Na lista das DcIJUtan

tes do baile da Sociedêlde
. Gua.:any dia 20 próxlluo, I)

brotinho Tania, filha do
Prefeil.o da cidade de Itajaí
e senhora Dadi:Jho Canzia
ni.

(!) (!) f!)

12 - No próximo doming�'
nos Salões do COlégio Ca

tadnense a Tarde da Músi
ca E,'udita N. 2, pr..Jmoção
do "Clube da Mú.ica de Flo
r,anópolis.
13 _ Marcada para o dia

10 de novembro, a festa dOJ

"Dev. BroltOs Elegantes do
Ano"

(!l· (!) (!)

3 - Procedente do Rio, o

casal Felipe La Parla (A
deiia.

FAZEM ANOS HOJE
- menina Mario r.:Ielena Limo
- sr. Walter Albani
- srta. Mario Monsur
- sr. m:Jjor Julio A. Vieira
- sr. José C. Mendes
menin .... Mário Cesar Choves
- Jcão José lama:'que

(!) (1) (!)

9 - "Au Bon Gourmet",
'"Continua . repleto todas as

noites com o "shaw" apre�
sentado po!" Chico Ani""io e

pelo T:'io Tamba

(1) (!) (!)
NATALIDADE PAGAMEN
TO EM DOBRO: A Delega
cia do IAPC, no Estado do
R:a Grande do Sul, há mui

to v€'m pagando EM DO

BRO o auxilio nataiidade.
Essa decisão foi de I.\côrdo
oQQQ1. .Q. -Sr. Delegado � os

membras da JJR daquf'!a
autarquia. A Delcgaeia nao
concede internal;ão. No In

terior do Estado, segundo
informacão que ohlivcm<is

direta!11�nte do Chefe da

Divisão de Benefícios, os

agentes pagam: C,lm atrn

dimento na;; matcrl1idn.des
um salão ia·mínlmo e sem

atendimento dOis.
Achamos que deve hnvrr

um ATO NORMATIVO. lY.l
ra evitar que r.:l.(la Delega
cia pense a seu modo .

crela.(!) (1) (!)
4 - A bonita senhO:'a Ruth
Fontana em seu simpátic,)
apartamema, recebeu para
um chã.

14 - Comemorando idad€
nova hoje, o oficial da Ma

rinha Heraldo do Valle.

Dr. Walmor Zomer
Garcia

Diplomado pela Faculdade
..

Nacional iúe Mettlctna da
Universidade do Brasil

EX-interno p(Jr conl:urso da
Maternidade-Escola. (Ser

viço do pro·f. Octa.vic Ro·

dri�ucs Lima). Ex·intemo
do Serviço de Clru�ia d

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

de Janeiro. MédiCo do Hos·

pltal de Caridade e da

M.Qt"rnidade Dr. Carlos
Correa.
PAR7'OS - OPERA(,.'OES
DOENCAS DE SENHORAS
_ PARTOS SEM DOR pP.ln
método psico-profilaUco
<::onsultório: Rua João Pln·

to n. 10 _ das 16,00 às

18,00 horas. Ate!!de cnm

ho")ras marcal:ias. Telefone
::;.:;::;i _ Resldencla R\UI

G�nP'T�1 B!'.t..,n�ourt.. 101

(!) (!) (!)

10 �. Sáíclp "tdaOdo
+' fota

alta no Bar .do Gueréncia

'Palace, o casal Pedro Ro·

....,.... M,.2jor VIR�I'LlO DIAS
(i) (.P (i!). f'" IIEm!;:ra r6m . Igum otroso jnvoluptário ;d� noL

10" part::!� con';jqnomos com int,enso !'egozij(l <> tran5_ � - No pal�clo c:� 1:'a1';ncurso, :-ntem, de mcis um aniversário natalício d� letras. a �ent êlfa ana e

(iOsso particular amigo Major Virgílio Dias: elemen_ :i: �:up:�u'e::gruC���:=;;!b. t :bolhod,r que hó vórios anos vem prestando .__ . _

1;�€:,�������O��s;:��O�ô��,��;�,,:�t�ocret�;us�:: o mal·or petr-n'el· r.o do mundot':"���o�tl�:t�,�ó���: ��ii:'v��:o��:· ;�i:��f?C:H�:;. I'j" .

�rnenoç�.ns de �reço e estíma. às qu.o�s, nás de O TC-�UIO _ O maior pe O gigantesco bal"eo, deno menta. Seu espaço para cartodo r . a'" r ""'I"'S, c""'m v .... t�<: de felIcIdades pere_ troleiro do mundo, de�lo- minado "Nis'ho Maru", foi ga é de 185.400 metros cu-nes €xter··jvas aos seus familiares.
cando 131.000 toneladas, foi construido para a compa- bicos, com capacidade para

Pff?n,�, ,_ ('E
- __ o _.

�:;a��s r:;:���;�:n�:s ��. ���:n�e����íf���to I�:mitsu ��.�.O��tr���:ro���s de produ-

Perde'l-se \11'1 pn"Me. rontenoo Ilvl"<is I' vários doeu- ��:��;�:d:c�:d��e����b��;:, �-�O�4���O���0d�elen�OI�;::;)� ba�: adCe'Jn��::����t�:a�m-ent1S ele ""rande ""I')!" para �ell proprietá:io. no traje-
no Sl!! do Japã:l. Tr:-rl 291 metrlJs de r:ompri� gigantesco barco, que de-to ('')mp''rpnd'd:l en/rI' a 1'1'a d!" P"-ntanal e a Praça 15'

scnvolvera a velocidade mádr Novprnhl"O. A ol)ssôa que o tenha encontrado e que,
xlma de 17 nós entrará emp1r e�p('nifll flb�t'1u;o. quera entrega-lo no Café Nacio- Alívio, �EM

CADA GOTA DE atividade na rota Japão-na!, F7;1�I�n;���:,(' 3 r��";��·:b;�i�: ;;;�jfiCação. Golfo Persko, cobrindo es.

Frescor , 'I I ;: r:r��:s� em pouco mais

FREDERICO VERAS. O "Ntssho Maru" é o pri-

e Hl'glene � melro de dois petroleiros
� da cla�se de 130.000 tonela-

das que estão sendo cons

truidos para a Idemitsu Ko

san. O outro serâ concluido

em julhO do próximo ano.

(l) (!l 'oe)

15 _ Circulando em n0ssa

cidade, o dl.�cutldo Arthur
Pereira Oliveira Filho.

Dr, Ayrlou Blmalb,'
.. __ I on.uDO .,.".

o DIA DE ONTEM - Primeiro: dia feio, fl":o
meio chuvoso e com o vento sul 'em rajad::.s fortissi'::
mos varrendo tudo fazendo rodopio!" no ar centenas
e centenos de retratos de condidotos. frases boni�os,
promessas, p:::dindo votas. F:Ji uma revoada enorme.
de papeis c� todos os cores, enqu:Jnta algumas fol_
xa"S colocados nos arvores dos jardil:s se desprega_
vam e outros começavam o ser retirados. paro apro-
veitamento dos panos.

-

Log(") a !,",:?gu1r a apuração.
Muito demorado, monatona -embaralhado. AL

g.uns tomadores de notas Se embàroçavom perdiam of,o do mead8, zangavam_se, desejando ser ótímos <1_
notado!'es. bon.' datilógrafos ou mesmo taquígrafos
0. que nõo conseguiam, preferindo largar tudo e ou_
VII' sôment� os resultados sem os anotarem ou se es
pi zme"em no Praça 15 no canto da rua Félipe 5ch.
mldt, def:ndendo_se do' "furioso"· qUe soprOVQI oCC'Tl
ponhodo com orguinhos de cnu7nbo miúdo fustíe-0ndo a coro.

E a"sím continu_9u o dia todo, oté à noite (zer�

����ss: ;�r��h�j�uraçao de poucos !.lfI1os. ficando o

.De quand� :e� vez pingavam noticias do pleitopa'.Jhst:J. As pnmelro� favoráveis o Jànlo poro d'"pois José Bonifácio passar no frente nu';'o atrop;=lh.:.do oue ocontece sempre no saíd:J dos pat-e09.Hoje espero.se q ....e sejam conh"'eidos os resultados do 13.0 Zona que ainda duvidamos
Só mesmo, ló poro O fim do semana, tolvês te_

remos resultados 'Seguros, quando jó se poderó com
mais precisõo. conhecidas outros apurações que virÕ.,
uma visão moi.. seguro e progn6s.tico também mais ou
menos seguro do andamento dCl5 resultados Que en
tretanto prosseguirão com o conhecimento' de cón_
togem de votos.

Votos onulodos aindo nõo 9E! conhece o númer(..l.
A Capital montem_se na espe2fMÍYa acompa

nhando com grande lnteres�e os resu'.tad�s (jue de_
morom.

A1')ol"o cf! cspe rn r

Os votos -estão nas urnas.

10-10-62
CJ.INICA DE CRIANÇ.\�

manhãComiultiirio: Pela

AlLIAHCE FRANÇAISf ._ no Hospital de Caridade.
'A tarde, no consultorl,
das 15,30 tos. às 1'"10 hi

Consultório: Rua Nuno:s

Machado, , _ 1.0 andar -

telefone 2"86.

Residência: Rua P3.dre

D. Roma, 63 - Tp.leron .. 2/K'

Seus Cldos de Edudo
Obtenha �eu diploma de FRANCÊS ao terminar,

segundo, o terceiro, o quinto ou sétimo ano de aulas n�
E�coJa Prática da Associação de Cultura Franco- Brasi.
leira.

Tnforma-se sõbre o programa na sede à rua .M2.re
cha) Guilhorrne nO 1 ,(defronte ao l.P.A.S.E) todos Os dias
das f.l às 12 horas.

In::cl"iç0es abe; tas: comece desde já o SEiJ 'primelro

COMPRA-SE
WOLKSW4GEM ou

K. W -WEMAG

ENTRADA - 400.000,00
RESTO a Combinar
Tratar com OLEGA�tl..J

- nesta Redação das 14 as

G3Sn Df CHÉl I
tNTÃO rEC� c,��

20 horafl

RAIOS XEDiTAL No prÓXimo sábado IJ !.l

rI:. Tenis Clube estari 0.)

ferecendo aos associados

o baile cOmel1l'Jl:.;.t·Vo aI)

36 o an'versarlo, com odes

me das of'butante!l �lc
1962. Para abrilhanta,São convidados os senhores acionistas. da ICA S. A.

_

- IMOVEIS. COMItRCIO E ADMINISTRAÇAO, a Sf': reu

nire.n em assembléia geral extraordinária, a realizar-se
ás 11 horas, do dia 29 de outubro vindouro, à rua Alvaro
de {::arvalho, 34 - 1° anda:-, nesta Cidade, a fim de deli
bentreR1 sôbre a seguinte

ta festa de gala estara Jl'
sente a cantora Eftizt-te
Cardoso. No domingo") s(>

guõnte haverá um balie in

fanti! até as 18 I'oras e !u

go após os estudantes Ç;an

çam.

Vende-se aparelho de Raios X - Picker - 60 M A.
- modêlo Comet - por Cr$ 500.000,00 de entrada e .

C:S fiOO.OOO,OO, financiados.
Tratar à rua Felipe Schmldt, 33. Dr. Lobato. Tele

fones 2395 - 3801.

ASSEMBLEIA GER.!'.L EX rRAOftOI!olARlA

CONVOC'AÇAO
14-10,62

CORONADOmundo Convair 990

com o inigualãvel SERViÇO da
ORDEM DO DIA

l° - Aumento do capital social;
2° - Alteração estatutárIa e

3° - A;;$untos diversos.

FlorianópolIS, 28 de setembro de 1962
Qua!idada Suiça am toco o mundo

.___
Raprllsentanto em F!orian6po!!s:
TOM T. WILDI & elA.

RII3 Dom J. r�"I.lla/lw. Ro Iklnctl - T�_�3�O_:�O�:.�1?n

A DIRETORIA

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



H:RCEmA �IAGINA
----------- ------�------.--------

o ESrADO _ o mais onll'du UlOrlU de. Santo Catorínc Plotinnópnll., __ 8-;0-1962 L"'"
---------- --_._----------- ._- ------------------ ---- -------

plebiscito
AC evai ser agora provado no

BRASIL

Já no ano 500 antes de

de vida, ('S('lh't'7. dI' genl-- r.: 'n." da Franca. O de Tii Cristo O pl('b!flelto c-u C"l-

1'0$, Inflat':IO etc. ue- e Mussolini. pregado em n-ma. N:\ cpo

O plesl)iscito existe d:'s- cn a populuçân de Roma

QUEM F:'? de os romrmos' tcndr so- dl�ldla-sc em patrtctos (OS

I ( �variações Que o tl',)\l �evilcg:adoi pcrant'c a so

Histórias VERDADEIRAS

o
A atual crise pOhti,'a

brasileira gira em torno

du plebiscito Uns o que- \

rem ímedtatamente. ')\1-

h-os acham mais cvnveru

ente c sabia sua reauaa

Ç'-IO bem após as el('lço'�,,;
dI' cutubro próximo. O p_"
vo mnxtiga a p.ilavj n C 1'

la jamais ficou tilo P"UIl
lar como agora: pal'cc�,
mesmo ter um cú iLo �U,l
se magicr. Rc.�olvt·rla, ,1"

entender dos qué são ..J::

la manifest..ncão Imodm-a
da nacâo Pró ou cont r a o

pnr.arrn Illal"j�m", too. s ')�

cl4 mal.� jll""bl �ma.� quo )(.1

r.rreritamos- alta cio ClJ;;",O

,
Urandes crises giraram

em terno de plesbiscib�.
Outras Ioj-am superadas
por eles. gxempu nia's re

contes: o l'ealizado, em

1958, na rFança, pela e,a.

bcracâo ou nú« de uma 110

va C nstitu [cân. Posterícr

mente, os plcsbisciLos (la

Argcl.ia. O. primeiro eh.i

mude de falso. O segunuo

re�olvl'ndo a Crise guer

\' ira. E OUll'OS c- lE_0 (,S

roatzados nas colonial'; :1("

nasceu

xeram aos tempos meuoa

remotrS como uma formu

la de eXPressão "pelo nao

PU pelo sim" para o jal
gamento popular de pro
b ema" csoectncos e que
i ho digam l'cspelto, <;>spe
ctatm-ntc os que envol
vam o pt'Incipin de aut c

determil1f1!?ão,

ORIGEM

RIP VAN WINKLE _ Uma

das histórias mais famosas
de Irving é "RI!) van wín

kle"; nesta lenda Iuunons

uca. Riu. morador em uma

aldeia do vale do rio Hud
son, se encontra na flores

ta r-ora alC:lI11S duendes que
estavam dlsputandc 11m

j6f�o rle })')]i('IH'. c entra na

brincadeira. TOdOs bebem

Quando acorda, Ríp vol
ta para sua aldeia e desco
bre que dormiu 20 anos. O
humor simples e direto de
lendas como esta tornou

Iiving um rios autores pre
diletos do público. Mais Lar

cc. escreveu eie obras mals
sérias.

o CAVALEIRO SEM CABE

ÇA - Outra lenda de Ir

ving que ainda é popular
até hoje é "A Lenda do

Sleepy Hõ[Iüw". Ichabod
orane. o mestre-escola, e

perseguido através dos cam

pos POt· um cavaleiro que
segura a cabeça embaixo
do braço.

�

Irving ror um dos primei
ros escritores norte-ame
ricanos cujas obras constí
tuiam êxito no estrangeiro

'.;1 ���

LENDAS - O "Perfil do O CLErMONT - O Clermont,
lndio" é uma famosa forma que foi a primeira bal'ca a

ção rochosa existente nas vapor de uso práLlco a ser

Paliçadas. De acôrdo com construíd:t, foi Lestada no

erguem em fiua margem oci lcndas indígenas, as Pali
dental

-

c se eSl('llc!('!11 por ç:ldas se form:lram para
mais de 32 qupômet:os. são proteger o "Jardim dos
rachados de b:lsalto. Forma

Deuses", supostamente exis
das pela lava que se der- tente abaixo das Pa�içadas
rumou de uma fenda na no que é a!\,ora a Nova Jer-
superfície da terra em eras sey. A deusa Minnewawu,
pré-históricas. as Paliçadas segundo a lenda, lançava
são preservadas em estado trovt;es e relâmpagos de el
natural CO'T!O parques pelos ma das Paliçadas contra os
estados de Nova York e maus mortais.
Nova Jersey.

.. .

5a. da �él'le

PALIÇADAS - As paliça
das do 1'10 Hudson, que se

rio Hudson por seu inven
tor, Robert Fulton. ll:ste bar
co com pás de moinho revo
lucionou completamente o

tranSPQ,rte maritmlO. Des-

de o dia em 1807 cm que foi
lançada, o homem passou a

não dcpender mais do ven

to para se locomover atra

vés dos cursos digua.

-.
....t. da série ROTA _ O Canal Erie pas- NAVIOS A VAPOR _ Os

sa por uma das regiões ma- navios movidos a vapor pro
CANAL _ O C:1nal Erie, !i- Is induslr:alizadas do leste grediram ràpldamente a-

gando os Grandes Lagos ao dos Estados Unidos. Inicial pós o sucesso de Robert Fui
rio Hudscn, foi abrrto em mente, as barcar,as eram ten. Em melados do século
1825. Conendo de Bllfalo, puxada� por cavalos e em-

no Lago Et'ie, a Albany, no bora a viagem [ósse demora
Hud.;:un, o lonl";o ('anal de dD era de gr�H�de beleza.
gOO (juilQliH'1 ro� .�(' lU\'l1(lU
11111 [';1":1ndr Inl'l'nlivn no pro

p,-rcsso n:1 :ll·P:1. poi::. I)S 11:1-

'< .;�� ._"..'I,?,S'_Jmclol"am llnlií.o vclejflr mri t'oI'n plU:! O':wsporle de
.. ;�"'!�'�é_��ci!&g�:1lo �,�!lr�a�.: �.

há 500

cíedade e a lei) e os 9lC
beus (os sem previlégio oi.

gum). Ambas as castas e·

r am formadas por homens

livres, diferenciados apenas

por isso. A piebe leglsla,'ri

para si mesma através de

assembléia d-e.n ominarl.l

-ccncníus Plebis" e os dr

cretes dela emanados ('�

ram chamados plebiscit'l'l
E' es não atingiam os pa'c i

citas. Eles não . ating'iam
os patricios que gozavam

de legislação diferente.
Durante muitos anos Ici

assim e no ano 287 AC I a,

duas c.asses mescJaram·S{>,
por força do aumento nu

rncrtco da plebe e dim;nJi

cão do patnctos. pas�aml,..,
os decretos emanados co

povo a ter ma:o( atcnncc, !

p-rs dtzjam respeito a ur i

número muito maio!" de

possas. Nessa altura, a j),1

lavra p'ebe deixou de -rg

nif;car classe inferior e

mais tarde já em 1167 11"

era cristã, era tomou õ '!en

t'do que nU' hoje mantem

des.gnnnd- povo de muno!
ra mdústna

FRANÇA. RECORDE3

A França bateu recordes
na prática de pleb:scitos.
F»! nessa pais que nase.vu

a Idéia de praticá-lo como

aoe:c ao povo quand- rto

processo de L�'z XV.

Foram rea1izades pleo'�
cttcs em 1793·em 1791-11;

em 1796-97, em 179".'81'0
em 1804-805. Em 1852 filj
-eeueed- o p'eb'sc!to que
confirmou " gJlp� de eST"

do de ltfSl, que dava a N::\

poleâo III O título de tmpe
radar. Ne-ve 'anos depoi�. o

própr'n Napoleão fazia r:·s

líza- outro p'ebiscito, parn
anexar Ntce e Sabo-ta 1

Panca

Em 1815, foram efetll'l.
dos plebiscit-s para anexa

côes terrttonas efetuadas

pela repub'iea e por Nano

leão I Em maia e novem

bro de 1870 dois .. urres .c

ram realizadOS, respectiv;l
mpntp para, -ev'ear a cons

títuíçâo f! para sanc'onw

Dlcd;das qu(' diziam :e;

p!'ito à segurança naen

naJ.

Cur:o;;- é que conquanto
o 1l'"lli�rito t('nha nasciõo
em ROlllft, a Tt:\lln nao 1)05

SUi llfH];ÇÜO ('m .�ua aI) icn.

Ç[l<\. Em 19.�f) e lflGO. r i te

aljzado para unificar o 1",'1

no, com a anexação dos

ducados do nrrte.
Nn entanto a Itália am

p'jou o· ,;entido da palavra

pleblscito dando ar seu �j

gnificado o sentido de "0-

taça pOr esmagadora ma:

or;a, oU unanime. E t,<>.o

grande é o respeito dos :

talianos pela manifestaç_lO
popular livl'e que mUit,l�
cidadeS contam com pra

ças "do p.ebiseito".

GANHOU
IMPORTANCIA

Neste secu1o. o plebis�i
to a!i."im;u maiOr importin
c'a. Cemeçou a ser nsado

Cl'lm ma'"r constanc:". e '\

Spf adotado para a re�oh!·

ção de gran=:les p,oti'.em<i.3
qUe €nvolviam naçõe>;.
Logo a!)õs a primci.rR

Guerra Mun'clpal a COIl!!'

rpne'!l de paz encerrarIa
pM 1<119 recomendou a rel',

li,ação de 17 plebiscito;,
dos quais 9 foram e!e+';u:)·

dos nos pai8.es mais atihl;i
dos e devastados pelo con

f:ito

Ita: :\':���l:t�:aa�o ��,�
da me�ma conferenCia, �oi

recomendado um pl�biS"I
to para terminar �m l\

pendencia franco a'em:l

quanto à posse da regi.'!.·'
carb�n;fera e ferritera 10

Sarre Realizado em 1935,

deu ganho de causa à !\I<>o

manha.
No Brasil ele l!:lm'1.-'1ol toi

p'-aticar!o_ Nrm m('�m') r,

TO'!
camadas para
congestão de

RESFRIADOS
SINUSITES

IN�'
Comprimido de 3
alívio imediato da

DESCONGESTIONA as vias nasais atacadas por
resfriados e sinusites.

1 �1�i:Cr�;i�oe�ti�o�:e�!:��:
sal dc Nlslriadose sinusites!

1---------1 2 ��i�I��S�:;':�tfl���i��
e antialérgico! De ação rapld.l
contra dores. febre e dema,s sm·

tomas. Ajuda a eliminar iI com�

e II irritação dos o[lIos!

I

Sup�rhist dá alivIo fapido aos incómodos Sintomas de resfriados e sinusites, aliviando a con-

gestão nasal. Os ingredientes de Superhlst atingem rapidamente' .as vias nasais descongestionando
as zonas criticas atacadas por aquedes sintomas. Graças a vitamina C, Superhist aumenta ex

traordinariamente a resistência do organismo. Obtenha alivio imediato e duradouro contra a

congestão nasal de resfriados e sinusIte:;; use o nôvo comprimido descongestionante Superhist �

ANTES DE
SUPERHIST:

DEPOIS DE

SUPERH'ST:
Suas vias rtlsplratoria$ estao

congestionadaS! Aos primp,rO$
SintomaS. o reslnodo Inflama os

mucosascongeshonando as vias

"asais .. _ Seu resp,rar torna·se

�sado_ .. Seunanzardeecome·

ça a escorrer Soa cabeça - com

aprcssâoprovocoda pela con.

gt'sl<'1o - dói! E logo sobrevem

a irritaç�o dos olhos. II febre

c a "moleza" no corpo!

As vias· nas�is congeshonadas
rrlos resfriados e sinusites são

atingidas por Su�rhist Seu

respirarlorna.sema'sláci!. pOIS

agindO como descongestionante.
JJudaadeSObstro"asnaflnas.
compensa a depleçAooos esta

dos ,nleccloSos". ajuda a ehmi.
".1'a,,"taçãodosolhos.oes·
�orrlmcnto nasal. as dores_ a

febre. o mal est�r ... V. senti!

voltar ,",ompldamen!e sua boa

dispcs;çilO!

Fabricado sob

rice�ç8 de

WHITEHAll
lABORATORIES.
N.Y.-U.S.A.
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eparlamento Central de Compras
:l;�::�:::��:;;;e�� Edital de Concorrência Pública N. 10 09 - 68'
dia 29 de outubro de 1962. 100 tolhas, quantidade -

na sua sede, à Praça Lauro 10.000.
Müller, nO 2, (fone' 3410), 2. Cupões para o sorte-io de

CONCORR€NCIA PÚBLICA, dezembro de 1.963, do "SEU

TALAO VELE 1 MILHAO",

ereto nv SF�25-98-ilL332,
de 1001, e demais. dlSposi·
çoes EstaduaÜi e Federais
sôbre Concorrências.

III JULGAMENTO

1 - Pela Comissão Jul·

gadora, posteriormente, se

rá declarado vencedor r

de sêto, Estadual e rnats a

Taxa de Educação e Saúc;e
doe Cr$ 10,00 por totha l"hl

lo faltoso, caução futura,
suspensão do registro de

pras do Estado de Santa Ca
tarfna.
5 - AS propostas deverãofornecedor, etc.

2 - Na parte externa do

envelope -eontenedcr da pro
posta deverão consta r os

sf'guintes dizeres: CONCOR

Rf:NCIA PÚBLICA NO,.

HJ-L9-68, (aquisição de c-r

Pões, l/(" sorteio do "8F;,J
TALAO VALE 1 MILHAO'

3 - Em envelope separa

do, cc.nveu-...o os dizeres dI)

mcrso an.enor além do

.crmc L'OCUMENTOS, em

.oacteres bem destacados.
enrerrar- se-ão I.)S documen

tos ccmprobatórtos de Iden

tidade e idoneidade:
a) ceet.dão de Registro

na Junta comerete. ou Diá

rio Oürtat que tenha publi
caco o documento de cons-

ser api escntadag em duas proponente que oferecer:
vias, com a rubrica dos pro a) melhor (maior) préç"
ponentes em tôcas as pág.1 randc-se descontos. bonlfl

nas, seladas na forma do"" cações, Impostos, despesas
ítem I, oeste Titulo. e outras vantagens;

6 _ Os envelopes, conten b . mctuores ccndtcões de

do propo!\tas ou cocumen- entrega;
tos. dt.'ve:ao ser entregue.., c) melhores condições de

nu DCJlD.I':.llJHm�o cemrar P:>��'-'''''l'r,
j, L' ,_o .J' .. , _, J,�!'affa Lauco 2 - Em Igualdade 0(' I'

..;. I [n:: 34101, dlç5es. será rl�-I1. n ,,..-,..
.

envelOPe techado e iac-u

do, contendo:
a) Desjgnaçãn do nome

e enderâço da firma propo
nente;
b) especificação, a mais

detalhada possível, inclusi
ve marca, do muterrat que
se propõem fornecer,

CI preço unttartc e glo
bal. com a explícacâo de

que estão ou não Incluídas
as despesas de Impostos,
taxas. r.etes. carretos, �e

guros. erc.:
d) condições e prazo de

entrega do material, no 10-
eal indicado: Depto. C. C"

Praça Lauro Mül�er, nv 2.
ou local pelo mesmo tnd'ca
do. [olé dezembro- de 1962
e março de 1963, onde será

procedido o exame de re- bl utcstac. de Idonei
cecrrnento: d.Hh., j,l ....._,_<.l..lU pur E"tl..:o

ei declaração de conhe- uu dua.., lirLla::. ue CO_i,Plo.)

cimento e .subn'ssfll as vad., ,(.Lll"'d'lde comer .. .at:
normas oêste Edital e da LI .1)1..:11<1 de quítaçàu coir

Legfstacâo referente a Con- as r'aeenccs Estadual, Fedf
ccnêncres. '.11 c ,lvl-unLiPii1;
NOTA: Serão recusados d r procuração, se f0r o

os materiais com dimensões .n.ru, p.u ada a pessoa i e

e outras caracter-ísticas a- pre.cntan.e do prcp .. nento

quém das espectncaçôe-. o a J, -rt . r.c Ja,,; pl':_,p.�st3.S.
Os InLeressados deverão que of!asl('nat'á rx:<rên�la � . - O; d8cumentos aei-

apresentar os documentos de substituição, retirada ma (ou IXlfle dê es) pod"-
'mencionados � seguir. urgente, chamamento do se filO ser subestituidos pelo

1 _ Proposta, seladas am gundo colocado. exigência Regi�tro cia firma no De·

bas as yiae com Cr$ 12,C1 da dlferênca de l)"ê"n 0"'- '_c ••• ftnt" Ce". ral d� C;m
-------------------------------------- -----------

ll-l�nl"" ,/"'.f'1!O Palria
n01"(! P"e<ldrnlr'

.
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nas condições seguintes.

I - OBJETO DA
CONCORRENClA

série "'H", numerados me

canicamente, de 000.001 a

999.999, em ambas as sec

ções, (cupões e canhotos),
ntograraêos a quatro cores

(Verde, amarelo, vermelho

e preto 1, sobre fundo AZUL

CLARO, Ipo inverso, com

ímpreasêo sómente a preto
no verso, bem legível, em

papel, assetinado, de pri
meira qualidade, para Im

pressão, de cor branco, de,

16 quilos em cada resma de

500 folhas BB ou 50 gra
mas por metro quadrado,
com impressões de acórdo
com modelo existente no

DEPART�TO CEN

TRAL DE COMPRAS, ten

do as dimensões seguintes:
comprimento do canhoto -

8,5 cm., comprimento do cu

pão _ 14,5 cm., comprimen
to total - 23 cm., largura
- 5,4 cm., unidade - blo

co com 100 folhas, quanti
dade - 10.000.

,\h"� os os envelopes.
. leia u'n 1:)� ln�'" c'.moo
'1'11 s» clll"dto (Ir apor a sua

""hal' de pro

p' .. �;;l.,> cll'}� demais eoncor-

1"'11' ��

.. J1 ",ui.·.} .��. l' ;)

;,\.lIOJ cu f\ mcmn-
,;.lue i C menn-encia.

5 - ',\ oomtssêc Ju:ga'
dera reser, a-se o dt-euo de
anular a C'Jnrorrêllrl" os

,,;0 as propu-tas apresenta
das nf,o "'i :'r�'p(1tH!:lm ao-,

r.iteresses do Estado.

AQUISIÇAO

1. Cupões, para o eorteío de
Junho de 1.963, do "SEU
TALAO VALE 1 MILHAO",
série "G", numerados me

canicamente, de 000.001 a

99f!.9f!9, em ambas as sec

ções, (cupões e canhotos),
litcg-rafados a quatro cores

(verde, amarelo, vermelho
e preto), sobre fundo RO
SA no Inverso, com impres
são. somente a preto no ver

80, bem legível, em papel,
aseeunedo, de primeira
qualidade, para Impressão,
de cor branco, de 16 quilos
em cada resma de 500 fo
lhas BB ou 50 gramas por
metro quadrado, com Im

pressões de acôrdo com mo

dêlo existente no DEPAR-

.s
'

. da- dia l.j
:' ,\.l') te 1,lt12, 'uedían

ela a ürma e!'hl)�·tr!(.i.� .,

Estado,

case .... -; :'''>'... U • .1

i .in.n-á c: LJ e' hora do

··'.C.) •. cn • ! .s.nado p r

.,-1" '11:'i"i:J ó:! D. C, C.
IU\.t " .<,; .. ;.l.Ln'.

v l"

Lítuiçâo;

.l.' qu :?C horas,
.... �� 'Ui h rlr�:I'r'ad'l'\ pe

0:1 preaencn dlJl; o-cponentes
I! CI:S representantes le-

.m.d ..

TAMENTO CENTRAL DE
COMPRAS, tendo as dimen
sões seguintes: comprlmen
to do canhoto - 8,5 cm.,
comprtmento do cupão _

14,5 cm" comprimento to
tal - 23 cm., largura 5,4
cm., unidade - bloco com

II - ESTIPULAÇÕES
As �:rup(J!:t!l.s rmodé

" \ l ndy na Impren
·'1 () ;,.', ,1. E t.:dOl de

"

I.l)r{ir .

r :'to "ondic;i'lp.s
··,;ab"·ed::l::1.s ne�:e Edita!,
:l,.� \n�t!'u"'i'es c\m�tan:es

, .....�,., ."I1� ''ru'-ma<'. hl'm

'''mo ii"- ('xl��mr.lns do De-

Fl rlanópolis, em III dr>
setembro (le '9112.

ELETRO-

em 10

pagamento
à sua escol11a!

..

TRAJANO,29

QUAIlT.<\. I'A'GINA

i
-

.. _

MElHOR ALlMENTA�ÃO "PARA M.ELHOR SAUDE .

o MARtA SllVElil.A �
DIRfTORA O'JI. COZINHA. ROYAl� '/Z""�,(rrlÍ''''Ilf(,,'/f'ílili�lilll Ii.......

\ .Um bôlo simples, que enfeite a sua mesa e se;

ja 'fó_c:1 de prepcrcr?
;�. 'i6LO��SC�:���O.

2!'xTc. ce açúcar
!'�';íc de manteiga
3 .xic. de te inha de trigo
1'2 'xic. de pass':'s de uva

Y2 xíc de ame;xas pretas
• �t�a�{)���rd(C�ál���asal
2 éôlh. (chá) de Fermenta em PÓ Rayel
4 ovos

'''''4 colho (chá) de essência de limõa
\
3/4 xíi::. c·e leite

, ne le junt{.'s a Lr1nha, o fermenta e o sol. Bu
ta, a manteiga com a açúcar, até {)dqui"ir car",lstên
cIo de creme Junte os gem.:.s uma a uma botendc
.bem. j,c:\?sce:nte os ingrf.dientes secos ôhernado_
mente com a I'e�te. Misture lentamente � {unte a!> fru
tCiS .0 ;alcdura da r:mõo e a essência. Por' últimv, a_

cl'escente a� cloros batidas em ney-=. Leve a mistura

ao forno mndErado. em fÔrm.;J untado com manteiga.

A��d_e 30 a 40 minutos. Sirva fria,

\ J �

NClTAS E SUGESTOES
','- ,O : bacat>.;! é de origem americano, e foi espn
I�.!'do pelo mundo pelos rartuguêses- E' ric-o em Vi_
t�!,hos (A, B, C '2 Dl. hi�ratos de cr:.rbona. protei_
�r.sal,. ",in-e:rais -e...e91:çh,q'jl. Hç, quefTl prefira o aba
c,a'te em formo de salada. mos a forma us.ual pela
quo' é. servido no Brasil, é ao natural, amassado -ou

possado pela peneira -ou liquidificador, e adoçado
cot:tT bastante açúcar. Há quem goste de acrescentar

gq:tÇlS de limõo ao abacate. Há vár'as maneiras de szr

a��� es�t:�� ��ofrdu�I���asC(S: em sorvetes.� cremes,

Aproveite sobras de bôla para fazer uma nova

e dí.lici�sa sobremesa. E' muita fácil e nõa envolve
trabalho Faça assim: corte o bôlo em cubinhos. Co_

l-aque os' cubinhos numa bonita fôrma. Derrame por
elmo' gelatina, em seu 'Sab{)r preferida, preparada de

açôrdo com as instruções do pacote. Deixe ficar bem

firrne. Cort'e então em fatias- e coloque em pratinhos
de sobremesa, utilizando uma espátula de bô!o. E'

uma sobremesa leve nutritivo e muito econômica.
;'- "O valor de qua'lquer proí>eína depende da qucn

tiçJode de ác"idas aminados que ela contém. t:stes á·

cJd�s ominad", sõa supridos em grande parte pelo
geJffo de ôvo. leite, fígado e rin,s. As proteínas- das

.'; "Cdrnes de músculo, utilizadas em assados, bifes e co,';
.

tel-etos porém contém menos número de ácidos ami_ t.

nadcrs do que as cnrrres glandulares- sendo, portanto,
menos valiosas

'

A carne das aves' contém considerável número
de .âcidos aminadas em sua proteína. Portanto, a cor

.1€ de frango. sendo a menos gorda -e confém malares
quantidades de proteína dp que qualquer outro. E' re
Camendada aos- que nuessitam de fazer diera para €

mael'-ecer e aos que necessitam de alimentaçõo com

baixo teor de gordura. Quando escolher esta carne,
prefiro sempre corn?S magras de frangos novos.

.
Para retirar da fôrma um pudim gelado ou sor_

v�t�. mergulhe em água bem quente um guardona
PCl, torço_o e envolva com êle O fô,'ma durante dois
ou três minutos. O pudim ou o sorvete desenfarmarÕ.)
com faci! idade.

Ao fazer doce de ba�,ata_roxa, lave-o bem'e cozinhe-a com a casca. A cor ficará mais pronunciada
Paro fazer desoporecer manchas de ferrugem d�

u,m t,ec1do claro. segu"e a parte manchada sôbr'e uma
P9nela com água fervendo. Vá pingando suco de li
mão. Em seg,:-,i�o, esfregue bem. Repito o trota�en:
to, se hecessaflo.

Evit-e aquela nata fino sôbre o leite após fervi
da, Mexa_o com uma colher lago depois da fervura.

O nosso conhecido pudim de leite cLl o 'flon"
dos esponhois fá poc.e ser preparada tCicilmente com

o adlçõo de leite a um novo produto em pó que foi
lançado no mercado reCentemente.
------- --- -------

ATENCÃO
Mudonc;as lo�oi� ou para outros cidades.

Servicos de mudonr;:os.
'

Nó/') é necessário o engradomento dos móveis.
Inf-,. .....nrães à ruo Franc:isco Tolentino, no. �4

f'n"- _ 3805

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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L.endo... e aprEndendo� ..

------�-

Wolter C. da Silva

COMO OS MAUS POLITICOS ABALAMPROFUNDAMENTE A VIDA POLITICA DE ROMA

fíei! m�n7e�uag���::. continuava e tornou.sa muito dt
• Os escravos. cada vez em maior número, agita-

��m -;se. O e�erclto tornou-se um perigo constante;
'A noo e-c ele apenas constituido por cidadãos ró
manos que acima de tudo. tinham em miro intere�
se cckttvo Q. prosperidade de Roma mas s�bretudo
por mercenórtc-, como o exé-círo da' vencida Carta-
go. Esta. inovaçõo foi introduzida por Mári.:), pode;

.reso � brllhc�te gene' "I que detev,e uma formidável
,�YaSCi" �;1S c�rt'bros e dos f'eutões, povos bárbaros qUI>
+inhcm .nvcdldo a ltclto derrotcndccos em duas- grar
c·'s b,...tarh·s ("éculo I A. C.l

Estes vrtó- ias deram a Mório uma grande for'

çc ; .ches;rcu a ser consul durante muitos anos. Por ês.,
p .

�
• ,�, -

., �.,

rio tinha em Syllo um formrdóvel inimigo pclítlco .

.

»» lutas entre' orr-bos <,nsang'Jentavom fre;
quentemente as ruas de Roma que chegou a ser to;
mado r'�!' s suas próprias tropas.

JULIO CESAR, UM DOS HOMENS MAIS

NOTA'VEIS QUE ROMA CONHECEU

As- lutas políticas nõo Cessaram conttnucodo
com Pompeu, g:.neral que livrou de piratas o Mé-Ói_

ter' ônec e .c.dquirir grande Influência em Roma e Jú

��e;��%'o��e���;��:�r�,,:��;���rt��� �ac:��6���
eritar. No ano 60 A. C. Cescr conseguiu obter o go

verno do Galio Cisalpino. Trotou Imediotam�nt-e de

invadir o Galtc (o moderno fronço.) âle spbio sue
cuõc oooulcr ,""0 o conquisto dêsse rerrítótto e per;

tanto quanto força adquiriria quem a levasse o c���.
Nos ��LS comentórios Cescr narro a longa e diflcil

camranho que no fim de oito anos dava o. Ro�o o

dOMínin do Gcltc .
Cescr chegou mesmo a Invad1r ti

Inglaterra.

"VENI, VIDI VINCI" - fAMOSA CARTA DE

CESAR EM TRES PALAVRAS

Logo qua Cesor obteve o certeza de que a sujeí.,
ção d.:. G...:lia era completo e que se revelcrc um 9ron
de gene cl resolveu por logo em prático o pleno qu.o.'

lhe havia de dar o çovêrno de Roma. Tinha poro isso

ce se detrontor com Pompeu. Depois de vários nego

ciações que derem c'., resultados desejados, Cesar pos
sou os limites da Galia Ctsaltino, o rio Rubicão. c.,2m
os suas teglõ�s vltonosc.s, qucnoc devic te_la� 1-1... _ .�

ciodo como mandava a lei, e marchou sobre Rom�l.
Pompeu. o Senado e os consul� ao terem conheci

rnento do teto, fugiram pera a Grécic e Cescr oev,

pau Roma.

,.

No ano seguinf'e trcvcu.se em Persôüc, no Gré
clã, "'Uma grond'e' 'b::.talhe:t "êntré "os dois 'rl\->o1S-- P6fn:
peu foi derrotcdc. Mos vários provínctcs estavam su,

blevcdcs a tcvor de Pompeu. Cescr correu o pccrfl.,
co-los. Do A'sio escreveu a famosa carta em três po.,
lavras "veni, vldt, vtct", que signífíca: Vím vl e V:en
ci . Em' 45 A. C. voltou a Roma e foi feito ditador por
todo vida vida. Estava senhor do mundo romano.

COMO O SENHOR DE ROMA fOI ASSASINAOcl
EM NOME DA LIBERDADE

César ccmecou logo a pôr em prático o plano
com que entendia resolver os 9Fav�s problemas que

agitavam a sociedqde romano. ASSim com excelen,

tes medidas procurou restcbelecer a tranquilidade.
libertar a Cidade do enorme multidõo .oe.ioso '_!ue ,0
enchia, introduzir mais justiça no odmlnlstraçao pu.

blícc, proteger as provinclas, etc.

Mos o sua obro lesado muitos interesses. Acusa

romeno de querer destruir a Rep�blica e fazeres=

proclamar rei. A 15 de Março ?o ano de 44 do nosso

era foi assinado em nome da liberdade,

o ESTADO _ O mai� oV'lligo Diário de Santo Catarina
-._--------

QUJ.NTA PA'GTNA

I
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"'''''' (Anúncio para a Kombi VW)

do do mesmo, o encaminha
mento para o legislativo mu

niclpal, do projeto de lei do
Adicional de Cinema nos

moldes do jâ existente em

São Paulo e !tio de Janel ...

Dentro do Volkswagen a sua família en- tas são largas (93 cm) e permitem fá
contra mais espaço para pernas e orn- cíl acesso: preferimos duas portas arn

bras do que em �ualquer outro ,�arro pias a. quatro portinholas.
da mesma categoria de preço. A cons- No" clPis porta-malas do VW '(�m, atrás
�r.yç�p com qua.�..jpwtas, t;�< v��taa�,�S r do asse�tq traseir�. e outro sd6' o cofre

Importanles�,IIirI.,or solidez 'para 'allcarl- da frentej'cábe< mars, bagagem do que v.

roçaria e maior segurança para as suas normalmente terá necessidade de levar.

crianças, que adoram brincar com trin- Procure o seu Revendedor' Autorizada
cos e dispositivos de segurança, As por- Volkswaqen,

VOLKSWAGEN DO BRASIL S.A.-s. Bernardo do Campo - S.P. � O� em automóvel

CENTROOE ÃBÃSTEcI-"-JORNA'L daMENTO DO PAIS _ Eco-

nomistas do BNDE e do Con

selho Nacional de Desenvo]
menta, que estiveram em

filme "Cara de Fogo", é o Santa Catarina, coordenan-
chefe- executivo da mais do junto ao Govêrno do gs
nova produtora de filmes tado as pceetcntdedes de
documentários de São Pau

lo, a Documental Produções
Cinematográficas.
UMA LOCAÇAO DIFEREN
TE

"Supresso e extasiado
com o que vf'. Assiro eSf"t:9'

veu o a tor Celso Faria di)'
norte do pais, falando da

surpreendente paisagem
que viu, onde se desenrola
rão os episódios do seu pró
xlmo filme, "Riacho de

Sangue".
'

PRESTIGIE O CINEMA NA

CIONAL

o Sedan Volkswagen decididamente não
serve para acomodar 9 pessoas (como,
aliás, nenhum outro carro de passagei ..
ros .. .). Para isso temos a Kombi. O
Sedan foi feito sobrnedida para a famí...
lia média de quatro a cinco pessoas, E

falando em medidas, v, sabia que o Sedan
é apenas 21 em mais curto do que a

Kombi?

Notícias do Cinema Macino·al-·

LEI DO ADICIONAL EM roo

FLORIANOPOLIS LEI DO ADICIONAL EM

O Sindicato da Industria MARILIA

Cinematográfica do Estado A Prefeitura de MarUia,
de São Paulo, durante o re Estado de São Paulo, bai

cente Festival de Cinema xou decreto regulamentan_

realizado em Florianópolis, do a Lai do Adicional de Ci

entrou em contácto com o nema, criado naquela clda

prefeito daquela cidade Sr. de.

Waldemar Vieira, sollcitan� GALILEU GARCIA PRO

DUTOR

ARASSARY DE OLIVEIRA
NO TEATRO

Depois de ter atuado em

dois fIlmes realizados na

Bahia, Arassary de onvet

ra acaba de ser contratada

pelo Teatro Brasileiro de
Comêdla para integrar o

elenco da peça "A Revolu- .

ção dos Beatos".

ra de "O Cabeleira", por
terem os responsáveis por
aquela firma permitido que
a voz da atris Ruth de Sou

za fosse dubiada por outra

ENTIDADE PROTESTA

Veemente protesto faz a

Associação Brasileira dos A

tores Cinematográficos con

tra a PrOdifllmes, produto-

VENI>E-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 propr ..�árla

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

APRENI>A CONVERSANDO fRANCES EM ·,2 MESES
ALEMÃO 12

INGLES "
ITALIANO 12

VAZIGI
Matriculas ab'.:nas na Secretaria e

eJ'rt w�qWP.l

l<f CoURSOf DE CONVERSAÇAO PRÀTICA

�:!."'''' .:' T:::j��, _�_�}4. 'Q·�-i1�1ê..;--:;

ILHA'"
mens, com as recentes mo

;' ?j�icações feitas na nossa

;
er base. Poderá assim, da-

_, uí para frente, tomar de-

tirão uma solução adquadra
císsões por si só, índepen

à, estrada da Lagoa, tão di- ��nte �a. vontade do mario

fiel! de acesso em dias de
'

chuva.

usual, pela primeira vez e·

xecutada no Brasil, obser

vando que os resultados po!
dem assim ser bem mais am'

pios.
Um curioso do assunto

aqui da terra acha que isso
n·o merece nenhuma bada
lação das ligas femininas
estabelecidas por todo os

país para am,pliarem os di-

transformar o Oeste catart-

A intençâo do titular da
, pasta da VOP, engc Celso
Ramos Fiiho, é deixar até.o
inicio do verão as vias de
acesso aos recantos da ilha
em excelentes condições de
tráfego,

nense e o Vale do rtejet
num grande centro de abas

cimento nacional, meta que

f.undamentou a necesslda-
".

de de delegação de pOderes
ficaram vivamente imPres,
slonados com os métodos usa

dbs pelo Governador Celso

Ramos na administração
estadual.

NO FIM O PREÇO É OU

TRO _ Talvez o órgão con

trcladou de preços em Flo�

rianópolis não sabia do cri

têrio que \eyn sendo ado
tado na

� ve��� d
...

O pescado

pelos varejistas do merca·

do público. Detalhe engra�

çado: no pescado malar, a

\ tê a metade (a começar pe

TECNICA REVOLUCIONA- la cabeça) o preço ê 300

cruzeiros o quilo e dali pa
ra o fim 400.

reitos da nossa mulher (di
go, da brasileira) _ foi a
penas uma questão de ofi

cialização do que sempre
fizeram.GENTE NOSSA BRILHA _

Os valores catarlnenses que
participam da vida litera
ria nacional estão numa Ca
se de grande evidência, a�

tseta"do pelo l.ivro de Llndolf

Bell qde está sendo o mais
vendido na Feira do Livro
que ora se realiza sob a ini

.

dativa da Câmara Jr. e

mais expressivamente pelo
prêmiO Rural Pompeia, do
Instituto Fluminense do Li
vro, consagrado a um ro ..

Galileu 3arela que es

trelou na direção com o
REPERCUÇAO NACIONAL

RIA _ O economista Osó

rio Nunes, Coordenador
dos Grupos de Trabalho do

BNDE e Assessor Geral do

CND, apót, longa entrevista

com o Governador Catari

nense, dizia para um gru

po de técnicos (da sua co·

mitlva e dos órgãos esta· sim, badejo de ólhos ver,

- Jornais e revistas do
Bra�il inteiro- vêm liâ..dias
ocupando grandes espaços
de suas paginas para co.

mentar o sucesso da Sema_
na do Cinema Novo promo�
vida pelo Gabinete de Re
lações Publicas do Palácio,
A iniciativa do Sr. Fulvio
Vieira, Chete do GRP do

.Truman fala dE Ike Nossa informação val(

como alerta, pois que. mais

dias menos dias êles vão a

cabar cobrando pela côr dm
olhos do peixe e sendo as-

duais), que o GovernadOl des vai ser vendido a moe

Celso Ramos revolucionou da americana.

a têcnica administrativa ESTRADAS DA ILHA ME
mance de Jão Steudel, que
já foi da velha guárda da
rádio Ouarujá.

Palácio, mostra a atenção
do G-avêrno para com a cul
tura catarinense, que se re
fleté nos órgãos de Impren

brasileira, em primeiro de·
bater o povo (Seminário
Sócio-Econômico) os seus

LHORAM - Colaborando
com a Prefeitura Municipal
da Capital a Secretaria de

Viação e Obras Publicas es

h emp:·ecndendo. em ritmo

MULHER BRASItrEIRA EM

Cor:slclerada. na. escala de'" sa de todos os grandes een
valores brasileiros perante tros do pais, louvando es
o ��fn�o c.om�rnhO?fuen&- pirita de hom('ns PU} fCõ5
rel; e .SilvH:ulas a mulhe! como o dn Crcre do Exccu�
blaslIClflI

..

Leve agora SfOlIS lixo c�tnrincll.SC, ,$Cnjl01'
(!ltt'il,t2i>,.�4ht".'-l��. ,"'II', ,_�u) ..,.-.ç��...,l..."��..>

,!.:.",,�•.
'"

':

p blemas, estabelecendo a

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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--Fracassoü-Iolalrnente-o Marcilio Diasao enfrentar o Atlético Paran'iense
_.

"

E I' d· J
·

A'· d e I d
tos etnnoj , Ivo e .ToeI II; Som-

no saio eaqUI�;nVldadO�ÇI�,��t N�!�' ,�, \J!., ��ád'O�aqu,mP�!. pOl�'de�N'? Ef���i:�;f!i;�i:���:) . �:�í,'f:���k:���::��}::�
do Clube Atlético parana- O plsroar assinalava a VJ.O- América em Curitiba, nho aos 7 Tião aos ta.

do (Pedrinho), wartcr. Ni- ��I�·or:��I:�;IV�'nb��lD�·I.:J ..

enée, 'para participar cas tagetn dos aueucanos o'),w 1.0 temp-: auéqco :!�O, Walter, Nillinho aos I')
ninh(' e Tiâo. Arl(,cada�'ào: crs

festlvidade!'i de mais um 2xO, placar- que poderia ror Finai": Atléttcc 5 x Marcr- de penalti c-metido .ror Marcilio Dias Zé ca-ros 262.4!l0,OO. An['nnalidad,'i'.

���v;;:a��G :eOnt���e :�:G�= ���: ,:�i�,�:�S �'q::�:ti�� lio _D_;._S_O,_� I_'o_'_M_a'_'ia._n_a_o._s_o_",_\4_n_,,_ (:Jorg-d; Antoninho (M,1._,-__n._�to_'_"_,,_VO_,
ustes ecetterem ce pron- Pa,an'axplo,",comma,o'

Ef2tUf(fO O anteprol"e'to de revl"sa-o du Co'dl"Uo'to o convite e rumaram habilidade as· falhas g+l- .

para a capital do parar-a. tantos da defensiva da

na tarde 'de s�xta feira, on cluba de Itajaí. somencó
de na tar,de de sábado, 0, rathcs em erma á.e_falh'l3 Bras"lleiro de Futebol

c-s 20,000,00,10 a 360 (\"n:; de tfnhn eonnoclmcntc da

onze. portuári.a se exibi,! ali Pl�tençõ�s dos marcu's- I �!��:; a::C�I�:�:i�c qU���� irl�C5�UI�I�i:��I(��;}ri.ll1ento de

�:t��h����!� da T8!'t'l

�:à,:��a�o s:5 ;��:rt��n�� Abaixo vamos publica!"., suas filiadas e subordina- perda de mandato de pon cont-ato par parle da ns-

Dip'-se a beJll da verGa� primeira etapa o marca- texto do anteprojeto de -e 'das. tO;9)d�n::�:t��i�' da ngrn io���ç���t�::Ci;:;�m('n�" '1

de que o Marcílio Dias os- dor assrneiava zx pró an- forma do Código B'rasil�lro 6) Prescrição da conde,
vante de capitão de qun- d omuntcacão

tentava até então um eer- taaontsta. ESPerava-se que de Futebol organizada pelo nação em 1 ano quando
dro. ::a4;rhO���ãce�tidade� �r

:Pi;�rt:lj:, j�m:�;t��!�: ::,�if�ca��e�ndaq�:S:e .�.��� ;��e�:le�" �e:���h:iC�a���= �o�: .::e��:��ade!l s�:;:�s;·� 20) Rejncidencia «sooct- entidade: o amador

jogos pelas disputas co aíam sentir e com nevas nal de Desportos. O sr. Per sua, a pa;tjr da data em �i�a�e:�:i;��em:nt:rio����'l� �e��n�;������ pl'oC:SSi'>n'l.l

T"',rneio Sul Brasileiro rn- instruções o eienco marcl- ry preparr-u diversas' atu- que trana.tcu em julgr-.UO .

r d 27) Manter cont,-tttu
ter oubes se encarrega- lista despertasse da mo- ações, à. legislação, c-te eoeusr.. co-idcnato-ta ::r���:c�:dao; ��br�r d� �:= cem afeta ou tecnico sem

ram de da: aÇ Iube um ccr noton'a em que se enCO"_l- constam de 4 laudas da- 7) Decadancta do díretto
nmo da penalidade Imc-

�o��st����;'coD{��a c�:��:� �':va �i:��!�:; �el;�t:� �i�07:�:foa�dla:��J Sã�ê 3�;,,:t,��: ��oq�(']::erc�;nd:nt�o V\�(;� drata .

receu ao estádio a-acur-i barriga-verd,e, coisa que trvos legais do eso-ite E prazo de ao tctee a conto- ar��:' ::�;:�Ci�B�l!or�a��'; nutomát.ca cumpr.m-:n
Américo na tarde de saca- rés meses at-ás cem dea- o primeiro de'eâ a"siuala da data em que verificar .

d 120 t da ex gencta ob-Igação
do para' rever o Marcll\o taoue. ..o que deverá ser a mais a infração. �:�:et'��e�i�f::::�is,einCl�_ e decj�fla terá o limite ma

��an:en��lg:�e.oir�:le;��� D:�d;e:l�o:àO�u�s:t������ �"::f:rC�ã:tede in:v;ç�;dig� de8�ú�:-\ of,�:ec(;�e��� e d: s�ve jogos \ntere"taduai� e x'mo de 360 dias, findos os

Çar nov�s elementos i-rr. mas seU padrão de ;-),p Brasileira de Processo (,3. instauração de inquerÚ'1 Internacionais. i.\l��aa aSSOCiação será ct;!�

sua. eqUipe, ficou tútalm ..n continuou prêso, sem qual- Justiça Despo\·tiva, o que intelompem u pre__;irir,'io 22) Pena'ldade de SUS- 29) Forma qualificada d:'l

te desilud:do' por um '':lua quer mobilidade, sem qug,1 impiicará na criação de
qUe recomeÇo a corre de

pensão para: a) ofensa fi jogada Violenta quand{' o

oe entusiasm;tdo por out:-ú qUer coordenação, nu'll um Supremo TL'ibunal de suas resp,";!ctivas dans.
sica Iigadc ao futebol; t) adversários for obrigado D

D��o�:�ceu:: :cc:���.i� ;����,�.iC� d'��:����:e m�;'�� ��:lt��a aDl�:�)t:����a(�ede���l�= . m���a :::0. n�:naf��ad�a:: fal�idade documental e rstil'ar-,�c de campo nã,J

de uma negatiVidade a �ó- li!'.La cab0 maior llarc<.!la ppLencia do CND. O meS- dentro de cinco dias j;11- ��od��o'm��Ct�\llf:7:�: f::s�� m��� V;l��:�odC' infrae,l,o
da prova e::l.indo me'!1.n�ó- de culpa, jl(>la,,; ràlhas ;.'J- mo item preve a eriaç,,'J parla em' suspensão auto-

ema em atnndN chamaria qUe nâo (o :l. jogada. v-iolen

��a�:�\t:(>1�161�ual��lt��.�,..:: �����sr;io�l,np"������n��: 1 -�� ;�I�él ��o��;����� ����'ii\�l�le�lt:�!�ll�tcO ci:cj��t�� de 'órr�âo rU poder, �?,:':\ �:S:l:,�S �lrn��T����i:a '�P.���= /
prccndimenlO (Jue pu(1e'i,�e se l11{!<;mo num convite 1103 c�=llortiva. pClla\:ua(\c �m quc po:>�a �����;f'e�er���;;�I�O[) ���)��� cnr contra D ;.!.clversárlf> ..,_

confirmar que o cinte !)-}1'- arilheiros contrál'ics para Outro importante item incol'l'cr o inflatol'. fisica a árbjt.ro, auxili:lr, los de lia 'tilld:l.de ou Of.!ll.
tmi. io é rcalmr!::': a conSignação de tentbs. das reformas pr(,coni7.:l.flaS 11) A pena de suspensão

e representante; g) ofen:'<l, sas ml'lmls".
das maiores forças d", lU- Depois dos 21\0, o Atle�i- pelo SI'. Valed PerrY 'ret'rl',_! prr prazo imposta a a.:;;n·

física a arb!t,r .... , auxili<"r, 31 )Fnlllla q�n1iricad'l ue
.tebol catarincn�e, A im- co mc�mo sem jrgar ú!U se aO dispositiVo pelo q!;al ciaçflO 011 entidade apcnas aLlrta l'0pr,('<;entante (I.:: agr('f;SltO qu:l.l1d.... rcsult::-r

:�:rs�ar:n;re�::e aC��.��� �l�:;:, f��;b;i\:a���l :u:o�� �1'�)z:n�1l1��.s��S�·'�:;�Cb��� �i��o fi t�:rd�O�;� I�����;U:�� entidade direOl' dc assoe'a l('qflO no atlVersáriO- qUI! o

nha do dube de CUl'J':,.lm, t�geri1 chegando aQG 5xO, ou entidade apenas nao parlld:l.s programadas of:-
çfto ou autOridade dr·SpOl- �����::llnl::�Il�;�r�I:, mesmo

qUe assim conseguiu vln- c('nt.agem que surpreend,'u t.raz como corISe'll.!énci� d. c:a·1l1ent.e. �i:nfl.1�':�tt�u:l;ã�;I����r');1.�\�
gal'�se d, s últimos revésfs n toclo� inclusive aos pró- ])('l'da de p' nV'� n:'L pa,ti 12) A penn de perda d�

que têem sofrido os r.l!- prios pnranaenses. Deve- ('n" programa' oS 0f,C;él.:- fjli:l.r:ã,.. priva o punio:)
bes do Paraná quandO �rn se dizer que talvez o� �u- ment'�. t.amb,'rll do!] pontos ganhos
cotejo com os de Santa Ca- pnz!:',<; do "tenm" cat1urimm nas comj)eLições ofiCI<l:s
ta\'ina, Pal'a cê nossos co- se estivessem num dia "'- Em outro it,em c deSpN quando rS toren:03 não es

lega� do vizinro Estada, a :?Íago o (Jl1e rrancam�v,ti! bta i,'1ied p(', ry precúnl- tejnm dpfinitivamente C1,-

vlLOria do Atlétilo djante não acreditamos. Imposst- 7.0U:l :n�erC1lç,.,) dt, (�:lmp" cerrados e qn!' FlOria ad,;\l
do Marcílo Dias teve 'IP'ôl. vel qUe um:! equipe -li) prr pra:-,o fixo ,como prll:t djeados al>g adevrsãrios.

sgnlflcação tôda espeeia,1 qu;late do Marcilio Dia� nos casos de dfOSardenL e 13) A pena de cassaçã:)
já que acima de tudo eram atue no Paraná contra um

duas esqu,adras que repl'e- clube em fOrmação e trag'l
scntavam dois E3tadcs c em sua bagag('m uma d,er-

cansequentcmenla um Lri rota acachapande e desmo
unfo teria sabor diferenc� ralizante de 5xO Todavia,
dos castumeiros jogos &'- apesar dos Pesare!'!, ainda

• mlstosos que cotldlana- �iste uma uniea psslbj-
mente se vê 11dade para o eiube cal.:a-

Na veIldade o futebol p't- r-inense apagar a péssimJ.
ranaense Vinha sendo cr4· -

impressão deixda p'ltrante
ticado pelOS próprioS 110- o pbblieo pranaense e "!s-

menas da imprensa qUílfl- pecialmente no catarinen·

-------11 Maury lorgee _
Em Nota Oficial. o diretoria do Bocaiuvo Espor

te Clube vem de dctHminar os eleíçoex para vários
carços do diretoria, pala o biênio 62 - 64 a se reá"
lizor na tarde de hoje. Para tanto a diretoria estabe
leceu o critério de trê- convocações a primeira mor:
cada poro às 12.00 horos O �e2unda para ós 12,30 e
finalment� a 16.30 horas, com qualquer número de
sócios. Esclarece cindo o noto que semente poderõo
votar os associados quites com a tesouraria. Os ccr

gcS a serem preenchidos sõo de Presidente, Vice Pre
sldente 2,0 yice Presidente, 111.0 Vic-e Presidente,
Secretôrió Tésoureiro,'

_

r('!l:;slr:i-]o. multa e nunca

dade d« contrato.
281 A p-na suspensco

.

A diret?ria do P�ulo Remos Esporte Clube que
havia recorrido 00 Tribunal de Justiça Descorttvc
tentando fazer com que o Calenda voltasse o opre.,
cior o proo-sso que implicou na suspensÕ-o do médio
J. Batista logrou êxito pois seu pedido foi opreciaco.
Copludc. '.o sent'ença foi confirmada, devendO desta
forfTla o destacado médio ser mantido à margem dos
três prelj,os seguintes que o clube participar do Esta...
dual cu sejam: Carlos R,enaux, Olímpico e At.lético.
Contra o BOl'rrosó lá em Itajaí, J, �otista deve!:ó reaw

parecer.

A diretoria do Figueirense Futebol Clube, dev-:_
rá "'er o agremiação que visitará a cidade_ de Urus_

songa, Futobl Clube. A J'artido foi acertado pelo sr.

·Anudo Snlomé com os mentores do olv-.it1'l-egro do
Estreito

o lateral Gibi, -ex integrante da equipe de 'iu�
venis do Co ... intians Paulista deverá Ser o nova con_

tratação da clube da Copitãl da Uva. O jogador iá

esteve tempo:> atrás treinando �om geral agrado no

clube de Urussanga porém, o atleta teve ,que retor

nar à capital paulista. Agora, entretanto. ol�uns In�

du,triois da cidade interiorana resolveram comprar

o passe do destncado jogador que assim deverá fa
zer su:) 'esh'ékl no tarde de domlngo,jListamente con

t�'Q '.o Figucircn$e Ful,obol Clube, em pl'élio intermu

nicipal amistoso dos mais sugestivos.

r:lm)1o �{'m pcrmis-,!,'i_n eh

ftl'b'I,I'O, �� o f:7.(>1' com 01'

c1.:n1 (1" elir!,�on1.p, rCsP!li1-
d('I':1 e_'le a infraçilO

:\3) ele campo

r-eprp�rnl,anl.f'. Ofensa mo·

ral Idf'm: p) dar pn!,revi,,-
ta,� qll0 enV01Vf1111 crnSl\:=�.

crítica ou ofell�n. a rl'.'pl':.
to de nulol'jdade.� drsporc)·
vns, ,entidAdes ou spus a

t -� " clr>r;,'ões e l'f'presen
tantes; f) ofema fisica a

A diretoria do E'porte Clube Palmeiras vem tra

b.:.lhando alivamente no senltdo de construir melho ..

ramentos W) estádio palmeil'cnse, Agora, o serviço de

col,ocação dos posles de sust,entaçãf) para o tela d:;,

alambrado, e<;tá terminado devendo nos próx1m'os
dias �er iniciado -o serviço de colocação do alambl'a�
do. Preve-se poro janeiro ou fével'eiro, o início de jo
gos e treinament{ls no estádio 'do clube Piriquitb blu

P I' pra7.') rxo, como pe-

11:1., no� 0�':;OS dc cle,�Or(],'�l.�
e agl·cssões.
9) Tmpo:'tando a perla::-á, bitl'O ou aUl('II:ar pn" v',!,

te de atleta bem como n
agressões.
A r,epm'tagem pode an�,!

cipar- os itens de_ revb:lu

do Codigo Bra!liieiro l!e

Futebol. segundo ,o traba

lho preparado pelo sr. Va·

l�d Perry A materla é íL

d,e reg'str" ou inscriçll)
impede o punido de soltei

do,de p:l'iteada em perd:t

��o p����: .�e�'ã�1a�I����:J
dcnúncia rU queixa quan
do a competição esth?r
definitivamente 'aprovaja
pelo, Órgão compatente qUt>
não o poderá faezr antf�
de c!cc"l'l'idas 48 horas a

pós a realização da pa,ti
da e rl1(juan!.o penden·.e
pl'onuclnmE'nto da JU:ltjn[l
Despol·iva.

tentativa; g) ofensa fiilic�t
tal' novo anlf's de rleco.ri

n companheiro dc qua>:il';)
dos, no minimo (sr ;s) lt:c-menauense, rU advpl'lláriO; h) remIU

em eumprlmento de con

trato; i) receber O ama

dor importância �m dinhpj

\
Será r-eolizado em Blumenau nos dias 20 - 21

27 - 28 os Primeir{lS Jogos Infantis da cidade. que
serão disputado''; por dive"sos colégios da cidade eco_

nômica do Vale dó Itajaí. Entre as modalidades es_

portivos O s:'!rem disputados, Consto o futebol de sa

lão voleib01, basquetebol, atletismo, tênis etc,
.

Diretores da Federação Catarinense de Fut,eb01
de Salão estiveram em Pa[ácio- .onde em audiência
especial, foram I'ecebidos pelo s·r. Governador do Es_
tado. Na oporlunidade o Presidente do FCFS fêz en_

trego ao chefe do Executivo Catarinense de um re

latório onde explicava .os pormen:Jr-es do por que es_

tava o federaçõo so!onisto 'impossibilitadGl de pres

\1 �:g��'6;�SS_d�s:c���sa��I�,��g��,:���:;;�:ei�:t�i����
, vldicocõo dos mentores da FCFS e prometeu estudar

uma fÓrmula paro 'Solucionar do melhor maneira o

impasse criado com o salonismo ilhéu que .ocasio_
nou o suo poralização por completo.

,

Haverá eleições no Bocaluvo Esporle Clube nó'
tarde de hoje quando serõo eleitos vários despo'rtis
tas poro os principoi'.i cargos de dir'etoria que dev,e_
rão ter seus mandatos expirados sàmente em 1964:
Lembramos aqui aos associados do Clube da Marinho
de que o onze canarinho' necessito voltar aos nOSS09

gmmados onde em várias temporadas Se destacou ten
.

do mesmo se tornado no Clube Milionário do Fure_
boi Catarinense, graças os suas controtoções de va

lôres de primeira linho do esporte barriga_verde. Es_
ta temporada. o clube boquense ficou à margem do
certame r'�pional conseguindo uma licença do De

partamento Técnico da FCF.
Agora, peso grande responsabilidade sôbre os"

ombrps dos associados pois somente a êles, cabe o in

dicaçõo de um nome para Pn:-sldente que encare o cor

go com J'E'f;ponsobilidade e sinta o desejo .de fazer
com que o Bocoiuva reviva os seus grandes dias, mon
tando poro isso uma equipe d�espeitável gabarito
técnico. O Bocoiuva deve voltar'OS disputas do re_

gional SJ!l 1963',e �,endo assim, entre OS n�mes eSCO_
e

Ihld:ls POI,l ,"rmN'lm a dir'eçêio do cluBe deverõo
constor cidadoes qUe acirnQ dcludo desejam
c.lube va!te a ser, l./t:n dos l'(lpresrentantes ·da,

112_C�E!?E'litQ'n8',.5��_�!g�c���ta"q:u�.' '�,,-;.�"""",,!$I""

14) A Pena Je ellmim;;,-

ção imp.ede o reingrt'�'>o
antes de dccorridos 5 ,�

que segue:

1) Código Braflileiro de

ProceSSO cia Justiça De,· co) anos e acarreta a �us

portjva - Codigo de Pei1'l- pensão Ce seus direito na

lidad-es -para cada espoi te ass ...éiação a 0119 p�l'tença
2) Disposições gerais - Pe�o mesmo prazo,

Da extinçàú da punibi!ic!;l 15) A pena par partid:l,
de - Das penalidades - aplicad!l por JUD oú T ID
Das 'l,S".t-I,l,lltE'; E' alr:n"an terá efeito unicamente, no

tes - Do premio "Belfort territorio de suas juriSdi-
Duarte" - Das infrações ções e a aplicada pelo s'I'
de representantes e d�,f:- m, Tribunal Especial ou

gadOS - Das infrações de CNb em todo o terrltõrio
atletas nacionai.

tou a ter a supremacia [�Oil Os t ... rcedores paran�ns>i\'S 3) ExcJud,entes da infra- 16) A eqeeção dos athnas

paranaenses. Na verdade o Vendo o quadro marCili:lôa ção: Legitima defesa - amadores todrs os clema:s
Atlético Paranaense Perdido na cancna co;n Motivo de força maior, jUrisdicionados poderão ser

-estar numa boa jOrna(1.,1. uma defesa "esburacada", Por legitima defesa �8 penalizados com multa

conseguIU um elâstlco e um me'o de campo ,apare- entend,e a reação neceSS;l. 17) Ail penalidade� irr,-

surpreendente triunfo ú;p.n cendo apenas Sombra.rea- ria, imediata e sem ex:::es·· postas ,�e:ão havidas c-mo

te do vice campeão catarl· iizando alguma cr-isa de so cçnt\'a injusta e atual do conhecJmento do pun:-
nense Que não teve fo'rç::.s útil, portante isolado, e um agressuo física. do quando publir:adas no

�:�a s::t!:rr�e:�e:K���Or�,�� �����oe e��:e ir�:!onh:�i�:I� orP�: :�:��e d:q����aa:�: �:�:� ����hi:rOgãO P:����;l Figueirense Jogará Domingo
tteam" marclllsta �on.;;tl- pó-de concl\ür que o qU'1- lutamente estranho a von ou em bo'etim ou not� ('fi EU'tuiu-se numa completa d�- dr .... do Mal'cillo esava <;e tade do agente e para I) c'ai,. ,u mediante .comuni- m russanga
cepção, apl'P.sentando pela prim{'i- qual não tenha concorrido. do .escrita quando se tra- AO QUE APUROU A NOSSA REPORTAGEM, A
Desde as primeiras ma- ra vez, com jogadores ,�- 4) Suspensão da execu- ta de enidade �u asso('ill� CONVITE DA DIRETORIA DO URUSSANGA JO ..

nobras assistiu-se que a cutados de dive1'sos clubes ção da peua obrigatorin an çãa. GARA', DOMINGO, NA CIDADE QUE EMPRESTA
eqUiPe catarinense est,l",a e que J)uncn" haviam jOgl- Infl'atol' primário (Juando 18) Limites das pena1i�a O NOME AO SIMPA'TICO CLUBE O CONJUNTO
mui em qualquer conjUl�- do juntos, tal a pésflima n:ro ul1.l'apaSSal' C,'S (I,.,.s, entid3dcs e assoc:a.· DO FiGuEIRENSE QUE, ASSIM, VIRA' A SER O PRI
to na defensiva e com o i,Jllpre�siio qlle. caUSrll. -'\ 3000100 Sl1spcngâ-o ate 2 ções, Cr$ 300,00 :lo Cr! .. MElRO CLUBE PROFISSIONALlSTA DA CAPITAL
ataque completamente 'a- oportunidade pnl'a a !'�p�- jôgos ou até 2 dias. 60.000,00, lO a 360 d;ns: ar A EXIBIR_SE NA TERRA DA UVA, SEGUNDO FO·

��nadl) pelo setor de rnda reabliltacão sUrgll"i, 5) Na flxaçáo da pc:l1a })iL,:,os C auxiliares Cr� MOS INfOI;lMADOS PELO PREi'AtADOR DO URUS

7o��T:an����.:n:�mapl'���� :����oV=:IllO:I;�l:m�i:: � �� �u���1�0��gad��ro������ :0��00 d�as�l'�,c������������� ���: E�������R E�R�Y��A �A���EiA�I�I�:
ClnSSe e categoria rnz�n- Mal'cíllo Dias, pC1'd,ell,trcla do inf,ral,or, pOdendo rejn e delegados 10 a 200 dlr>_s: RES, O CLUBE URUSSANGUENSE APROVEITARA'
.cIh algo de. prática. o elãn de gmnde equioe zl-la de até 1 t('rco.. nrlútns prnr=ssi01HliS, Cr$ A OCASIÃO PARA LANÇAR NO CITADO ENCON.
Enquanto isso (' Atlétk) todo o charme que muHo A multa será reduzida a- 500,0{} a Cr$ 20.000'00 ln:l TRO INTERMUNICIPAL A SUA MAIS NOVA AQJlI

�:l)'nbém p"cnvn -('1\1 'vá,;'"h; .,lrttj� �lie' pl'ojr ,(.)u :)(iO � 2 a 10-p:l"lid6s SICÃO QUE N -O E' OUTRA SEN -O O CON -Irc
Sclo!'c,� do qU'Idro mas q- (,m l�dO o' $111 do !{)l1t�.,_ nll,'I(ls fllllfld"r('s, 7 [I :',iiO DO GIHI QUE �INHA INTEGRÃ.t-�O 'O CO�JU��j:';"

cnmpa!',l- nCIlJll,ps TríCl}}I}.OS- do clí.- dia!'; - 1 a 10 parlldn.s: pa TO JUVENIL DO CORINTIANS 9ÃU,LI�TJ( E E'.CO��!.�"':

{�����;,.;·:.':�-·;;r.:i*�'�:��,,,;_;.��;;;;F���������h�,:a�a;S�d�.m�"a;.�C;'S�50�0,�00�'�.S�,I;�,��R!A�D�D�,,,�U�M�V�Á�,_,��,o�,.��/,�!,:RO�"�i:���.I\���t?�i;��.,:!'���!':':'!�{�/"�'I!'!�:.-,

. � .') ,pt \,M "'l

ro e participar de compr;
tição de amadores; j) !:t

zer ap ....stail pm praçn de
desportos; k) anre',cnt:lr-s(;
de ,modo atr .lt, .torlo ao

do acontecia uma del'l'cta

de uma de suas equipeS
diante dos catarinenses, A

Vitória imposta ao MaU'l

Ho Dias por 5XO,_,.serviu de

''-allvic,'' para os arauc3,

mnos que _assim Viram· e

constataram que o fútebol
entr.e os dOjs centros VOI-

se. No próximo doming",
as duas esql\adl'as volta

rão a jogal', desta feita ..m

cancha catarinense, snr

gindo então a posslbi1ida
de que' se defronta Olt.)
d:a� apóll, para o Marcllio

cobrar com juros a trist�
exibição de sabado últimq.

decoro públicrJ.

23) Requlllição iegal é a

que for feU.l para a reaii

zaçâc de competições ofi

ciais, incluI da n. prejl'lrn
ção para as me�mas 0\1 as

de eal'ater amistoso om l1,S

quais, tenha conCOrdado :l

a�sociaçào ou entidade,
24) Ir.existencia de in h::.

ção. quanto à indusâo de
atleta sem condição legal
quando não Se demonstrar
qude a asscciação o entica
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Ligia Guerreiro da Fonseca Vai Recepc:onar
Cleusa Menezes "Deb" do Lir. T. (.

CLEUSA

l....
Representara o City Clu-

be de cncíüma, no Baüe de
Aniversário do Lira T. C. a
debutante Cleusa de Mene-

FESTEJOU
Próximo sábado teremos

Tânia erara Slmas Pe- o Baile de Aniversário do
rerra, festejou os seus Quln Lira T. C., com a apresen
ae anos, no sacado .que P1S tacão das debutantes 62
sou, na residência de Seus _ estará presente a ccnne
país, ce-ar Dr. Francisco clda cantora "Society", E
Simas Pereira, recepcíonan neete Cardoso.
do convidad0s da jovem
'guarda ücrtanoocntana .. Tâ DEBUTANTES
nia, às 24 horas, apagou
quinze velinhas, e roí tio- As debutantes 62, do Clu
menagcadn PCI0$ seus con- be da Colina, desfilaram a

viciados. lIos nrcsontes roí cornpanhadns de seus pais
servido um [antm- -nmert., ou padrinhos.
cano". Jo� Aur,ust.Q neuee

"NTVER"
Jorge e nratrlz Vlllhllls,
deram -show'' de twlst,
marcamos a estréín cios
brotinhos _ Tini:"] cnscaes
Telxeim, Jnnete Martn Bar
tolomeu e Regina CIlmaco.

O tRnrnt.c I�waldo do Val
le, da F.. AA_ MM., logo ma
Is, vai recepcionar para res
tejnr "ntver".

ALTANt';A

Encontral1!-se nesta Capital

Os engenheiros Clarence
Sterllng Jr. e Renato Gi
rauz Pinheiro. O primeiro
é dos E_U.A., Que velo pres
tar nsststõncte técnrcn no

pedidor de financiamento
cncnnuntmno pelo governa
dOI' do Estado fAliança pa
ra o Progresso!. Os erige
nhetros Anny{.o Zcno Petry,
Luiz Camacho e Dr. WII
mal' Uallanhos, estão em

conlal"to com os dois visi
tantes.

PARTICIPARA

Vitória Líbia Barreto de
Farra, é a debutante da So
creuude 'I'hana de Curitiba,
que partlctpará no desfile
das debutantes do Lira T.
C., .no pL'óxilllO sábado.

ACONTECEU

A eleíçâo aqui na "Florl
cap", aconteceu Iguaj a um

.

luar de rosas".

LIGIA

A menina moça Ligia
Guerreiro da Fonseca, Uno
ornamento da jovem guar
da nortenopcutana, vai
rccencronad convidados pró
ximo sábado, para festejar
os seua (quinze anos)

VOTOU

A Senhora Ivone Brug
smann Lea� veio da Gua
nnbara e votou nos

candidatos.

EMOCIONADA

A acadêmica de cngenha
}tla, vcrtnna, scnuu-ae c

moclonnda ]10r tnr vetado
pela primeira vez.

TECIDOS

Recebi os tecidos Renaux,
para o de:;file do dia 19 na.

mansão do casal Dr. COlam
bc rDayse) Sales.

MUSICAL BAR
• 'ARA UM BOM PASSA TF,MPQ COM SUA FAM.LIA _ nro:U�nnF.l;i SOCIAl/:..

UA1iÇAN'fE�' COQUITF.l::; - FF;STAS DE ANrV'mSA��OS _ CHA

DANÇANTES _ ETC.

ANUA.h: TERREO \00 ROYAL HOTEL _ Tel. 2515. !Porta.!'la)

CeneI) Fone; 3d3�

tine SAn JOSE - B A í J 8 II S--

Sophla Leren

COMEÇOU F,M NA'POLES
'rocn.cot-r

Censura atê 14 anos

Clark Gable
ás 3 e 8 hs.

��ifte GLO!UA
Fone 6252

Cin. 1t1T2
CENTRO .r(.YIE J4i!

ás 2 e 5 hs.
Sessões das Moças

Nicolaj Kr:uckov
Va;odia Inasciov

- em_

A BALADA DO SOLDADO
Censura atê 5 anos

ás 71,12 e 9 hs.
Sessões das Moças

Marcelio Mastro!anni
Sopha Loren
Vitt''''lo de Slca em:

Rt.:1.A J� CANAUI"
- Censul"!l _ até 14 luh3.

Chie BOn
Centro Fone: 34:'11

{Is 8 hfl.
Sessfw das Moças

Marcello Mastro!anni
Sophla Loren

�deSiCri.e111·
REI..A E CANAUIA

:�'�,}: .. ,
Censure_ até 14 anos

"'-�

'-'��.\.:-'
,:.,.

Estreito

ás 7% e 91/2 hs.
Vicent Pncc
Caro; Ohmnrt

A CASA nos M-'\TJS r';<::"l'RITOS
Censura até 14 anos

Cin� J.MPEBIii
"Estreito Fone 62�

,.A ciência recomenda·

NOVO KO�Y ,O COF\� fLUOR
FOFITALtECE O MALTE RL
Forma dentesmais fOltes-Evita as cáries!

:f: um fato científico: o flúor e o agente da formação de noves cáries, fortalecendo o esrnal-

ntlture,ul. formador do esmalte dos dentes. E o te. Para evitar as cáries de moào natural e

fluor é agora encontrado no nôvo Kolynos com

Flúor! KOLY!\'OS COi.] FLÚOR é o único que

ter dentes sempre fortes, brilhantes e bonitos,
fortaleça-os começando ainda hoje a usar

KOLYNOS COM FLÚOR! E lembre-se: só o

I;H� 1,0� po�e � er
apeUHS C"S 1,00

O volor do dinheiro estó na expressão do sua ror

ço ooutsn iva Do €ntraqueomento dessa força é que
se ressente ajuclrru.nta o nessa moeda ... jó e-tó mes

ma bei:ando •. fase do nepcupercroentc e desmaios ..

Todavia, si uma mercadoria custa normclmen,
te Cr$ I JO OU (para oxempuftccr) e Se! pode, algures
cdquirLlc ;Ipenos por CrS 100,00, a força do cru':
zeiro se robustece ocosionclmcnte. Daí porque afir_
mornos um cruzeiro também valer como um cruzeiro

e meio.

Em Florianópolis isso pode agora acontecer a
todos. A todos qUe se derem o trabalho de descer o
meio dúzia de degrau� qu.!' separo a loja de modos
de A Modelar da sua fomoS:J e pcoulansstmo Gruti
nho. Ali os preços sôo tõo mais em conta tôo mais

bar.Citos, qua o dinheiro rende cincoenta por Centos
mcrs do que no comum dos cosas

E' rôo fóc.l cc rttttcar..se .. '.A Grutinha fica
-bem no centro c bem no C ;raçõo.do Cidade. No co:
ração da Cidcde e no coração do povo.

Oplebiscilo nasceu-h-á ••.
(ccnt. da 5.a pág.) .. A palavra plebiscito vem

necessidade de o povo .se do latim e é re-mede por
manrreste- centra ou a ta "plebs" (plebe) e "sctturn'
vor do atual regime poü- (decret(l). Significa, por-
tiC(l c Que a palavra torna tanto, d'ecreto emanado 'lO

seu r(�al significado e 3UOL Povo. Na práttea c o dlrêl

reuuaacãe mantém em f'X- to que o mqualque- ctda-

pectaliva toda a naçfio. dão quando c(lnvocado pa·
Fixacln a data nada 3.

fnz,"r senão pes�l' na bt'

lança ('s beneficios (! os

pr('jui,,:ofl que o pnl'lamel1-
tJ1l'il'll1(' leria prOdllZidCl,
parO adotá-lo deflnlLivl
mrnlr ou VOll�l' �o l'f'ginle
anlel;ol'.

ra decidjr pelo sim ou pe
lo nâo em materia qUe lhe

diga diretamente respeito ..

.. O plebiscito c realizado
sempre .extraordinarial'ilen
te e só pode resoiver um

problema específico de Ctl

da vez. Sua �ratlca, pOf

ás 7 e 9 hs.

Sessões das Moças
ANKITQ

Grande othelp
- em-

PE' NA TA'BUA

Censura até 14 anos

CIHE RAJA
às 8 hs.

CHARLlE Chaplin (Caditas)
STAN Laurel (o M;Jgro)

OLIVER Hordy (o Gordo)
BUSTER KeaLon

E O.'i Mais C{'lebl'cs Comediantes
do Passnc!o

Dr. Acácio
Garibaldi 5.
Thiago
ADVOGADO

Escritório espeoiallzad/,
em Questões trabalhtstas.

Administrarão de bens
Imóveis. Defesas fiscais
Rua Felipe Schmidt, H

-1" uucar - Fones: 2511
':.!lti

'".i.m.nd�m."h.,,�.6ApartamentoI 1" ...."do,.- lone 24·13
Aluga_se pequeno e confortável a um COS/J!

'� ; _

.. .sem filhos 'm.e�_1 C<lm ót.1mas_r,efe,rêncio9 f' fiador.I �ERf[!Ç",O !tAP[i)�Z /,1, ,."" I ", 'o } I)()U 001 - T,'ut,,, o "'0 Silve,.
L...-é -;-. ró ,I, ,)"I[<J J _

�

. ,._.'" ,..
. ..

' -971_1-:1310/(12.
, i

!--�
- em-

RISOS E MAIS RISOS
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