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HO HOSPITAL

Aqui se ampara o doente
Que ',of:'e pOÔentemente
As dôres d� expiaçôo.
E dcsc?m do �mpíreo augusto
Nêstes leitos de Prccusto
As bençãos do 1"êC-�-nçõo.

Todo o que a vida suporto
Com a paciência Que é porto
Aberto à libertação,

. T ro2' a êSt2 mundo uma provo
De que o vida se renova

Pelos mundos do 'omplidão

Esperar melhores dias,
Sem te'· muitos ousadi0"3
Que rOCem pelo voi�ode,
f' sen,ir :) pl�nitude
[h bálsam"J do virtude
Praticando a caridade.·

Paciência dom s:)grodo
Oue nos tem assegurado
Do vida os melh;>!"es dons!
p.� rsevercndo é que vence

Güem de todo se convence
Das eternos tr.:.n�içct:."l.

FAZEM ANOS H0JE

;

- srta. Olivia Ayres da Luz
- sr. Fran::isco Althjff
- �r. dr. (;onstantlno Di-
matos
- �I·. Durval de Freltas No
ronha
- sr. Fellx Brandão Sobri-
nho
- sra. Suzana Koe�lch
- sr. dr. Jóclo Caldeira de
Andrade
- "st·. AntônIo Lúcio
- jovem Sandra Regina
Fernandes
- srta. Eliz:Jbeth Bayet" Fi
lho

= �I���.. ��:: ��l;:ra
. - sra. SeloRr Silva Mazol!i

QUARTOS
.

Com nu s'.:!m Pen.�ôo, Coso de Família.
Ruo E!;te�s Junior, 34

Sociedade Ben�f�celtle dos Sub
Tenenles e Sargentos da P·M.
EDITAL DE CDNVOCAÇAO DE ASSEMBUIA

GERAL EXTRA·ORDIN�RIA ,

o Presidente da Soci�dode Beneficente do� Sub
Ten·:ntes e Sor"entos da PMSC. usundo dos atribui_
ÇÕES qUe lhe são conferidos Del.., art. 9°, letra o, dos
Estatutos da Sociedade que Preside, vem por meio
dêste convocar todos os associados poro uma Assem
bleio Geral Ext aoreln<lria (J reolizor_se no dia 13 do
corrente com inicio o.� 15 h:lros, no solo 00 Recrea_
cão Ten'. PC'mpeu no Quartel General da ?MSC, a

Ruo Vi�conde de Ouro Preto nO 101. com o seguin_
te ORDEM DO DIA,

1°) - Aumento de mensalidade e dos diversos
beneficios;

2°) - Assuntos de interesse geral.
1° Sgt Dulcemar Alcebiodes Alves

Presidente

Carta da Alemanha
O sentido polítiCO do Mercado

Comum Europeu
O SENTIDO POLITICO DO me e a míséna, não eneon- como para a politica mun-

MERCADO COMUM EU- traram mais - com o cres- dial.
ROPEU cimento do Mercado Co- E' verdade, que a Ingla

mum em profundidade e

Prof. Dr. Hermann M. volume - bases para a sua

Georgen política agressiva contra a

v CQ,'7/eâ7lenfos � Sociais

(j\'I U{..__L.--t-
ALIIRINHA-
Dia 28, Feijoada na Chacará de

petestravu com o rure-or
2 - O Dr. David F. Lima, da rmorensn Oficial, Dr

Reitor da Unive.sidade de Carlos Alberto Lenzl
Santa Catarina, recepcto-
nau em sua restdéneta o

Desembargador Alcides Va

rérto de 80011111 e ° uustre

Prole� ...or Ur Renllto uar-
9 - Hondy Miguel secrotú
ria da ljeputndn rvetc V.1r

gas, r!rculando em
.

cidade.

S _ A Rôd"c Fcmln:na Con

tra o Câncer no próxrmc
dia 2U, iniciará uma nova

camp ...nhu FclJofl.da
chaeurn CUl AI)!L1 Ild'.l

pr!) dos necessnacos.

10 - Mnrendo para n� doao!
to h')ra� do 111'1 27 na Ip;rc
ja santo Antú:oh rios An

jos, a 1}l'nl"'úO nupeln! da (!

jegante sennorna nuui Ma
na {,;:'II1' uu, ('"UI o Dr.

no.u "flnn' r, naucr. n Pl'r

friV) da r.lrlnc]e ele L.'1P;ll11ft
e .':('nll'u·.1 J). l_l�1I10 C.1r

ne1ro. rec€-pl'!onnrii.1") convl

d!tdG� �f]� sal[,es do Clube

Dll)ndln.

/
Em geral carece de pro

fundidade a visão de con

junto o debate em torno
dOI; problemas do Mercado
Cumum Europeu.

0.<; temas de discussão se

prendem às tarUas alfan

degárias, discriminações de

mcrcedortas de Importação
c ('xl):u"i.açüo c muitos outros

aparentemente economtccs.
:i' ,I} di,vlda, o Me,cado

comum Europeu pns-ut um

seut j(10 \)õls!r.õlmenLe econô
mico ( ôbrc o qual falare

mos em outro artlj..(oJ, mas

nunca se devo esquecer.

que o Tratndo de a-una em

19;;2 se con tnutu rm ponto
fin!l] na �(\rlr dI' f'"rnrços
p!JlídC' ..s, que vt-nvum a u

nifio pollucn da Europa 0-

cidrnt:1l.

M�::\���u��11l�ln�rV:�:il���'eu�
p.:;r(j\lf' :1S tf'n�nl.lv:l'l de u

nir :1 Europa poliLlC':1'TIcntc
tinll'lm rr:H'a�sad'l, tcntatl
V!l'l f'.'lL:1S Inl('ladas }leio
C!1nselho Europf'U rm Es

t: :1..'lburgo c pelos 6 paiscs
componentes do Mercad"",
C')mum Europeu na orga

nização de uma "União de

defe'ia européia".

Fracassadas estas tenta
tivas, o Mercado ComulIl
Europeu está aparecendo e

6 - O Senador Irlneu Bor- se fortalecendo dia a dia.
nhausen e o Senador Antô- 12 _ Em preparativos a Quem duvidava do suces-

1 _ Sábado pl"ôxhno na cI- nlo Carlos Konder Reis, Diretoria do Lira Tenls so da iniciativa deve ter fi·
dade de São Francisco do foram homenageados com Clube para o baile de sába- cada convencido, quando
Sul, a.contecerã desfile Ban almoço, pelo casal Fernan- do próximo, com a apresell leu _ tambêm dia a dia -

gú nos salõe� do Clube Cru dO Fa.rla (Zulma. tação de Debutantes, entre- os crescentes ataques do blo

zeiro do Sul. Concorrerão ga da faixa a srta. Risole- co sovietlco ao Mercado Co
8,0 titulo "Miss Elegante" ta Medeiros nova Rainha mum Europeu. Estes ata-
as senho:·itas: Rosalba p, e a cantora "Society" Eli- ques visam o sentido políti-
Lima, Ro,itn Mayer, Ligia 7 - Jantando no Querêp- zete Cardo/>Q. co do Mercado pelas se-

Fom:eca. Katla C�ta Perei- ela �ala.ce. o casp.1 se��t4 �II�
....J.

guintes razões:
h. V,era saa�, "lIIete Li- j aenbora iDr. "yt;u1l\,� ZJ t"�" . j _q-'�) oS&' o Mf-rcad'J ?olpumtna Carmem Ollv('lra, J-al- I ra "'Ih'eita. T redundar, corno esta pre-
dh: Kruger. Maria Cecília 13 _ Patricia Regina Lins visto, na união política..da
�. Vieira, Maria Aparecida Neves, no último sàbado Eu�opa, surgirá não uma

Rechadel. Janete Espíndola, festejou seu "niver", com terceira força politica, C'J-

Célia Couto, Marina Sa,n- almoço na luxuoxa resi- mo muitos acham, uma es-

tas, Elly Jacob e Gildete 8 - O vice governad'Jr se- dêncla de seus pais. A bro- péde fiel de balança entre

Fernandes. nhor Doutel de Andrade, no tolándla compareceu em os E. U. e o bloco soviético
Bar do Querêncla Palace pauta. mas sim um refôrço decisi

vo do bloco sovletlco frente

Ligia, o broto que sábado
/ei:ejarâ seus 15 anos, ilus

tra nossa coluna.

4·...._ Dr. vln.f'.cm m:11'cnrl:-;n.1.
ru 'j Hill. :l ;,.�"h ,,'a ld:l p,

hjj"el1') SLn ..ne.

.. '5 ...;.. O 5e.11101" JO.�é Mal"c:o

Vieira, 1l.!:Omj}anhado- ele

sua b:mi!:a noiva, jnntava
-no r\'�t.aurantc do Querén
cia Palace.

11 ..,.... Sábado, o aniversário
de Ligia O. dn F.'JnllCca,
vai reunir a !)rotolan(!la P!\

ra mais um acontecimento.

HAMBURGO, 8 fIF) -

A firma Telefunke exibiu
recentemente uma máqui
na de calcular eletrônica,
com novas chapas -de comu

tação, que permite execu

tar, slmultê.nealmente,_ oito

operaçôes, oferecendD à

ciência e à técnica amplas
possibildades de trabalho e

de inve�tigação.
A máquina pode receber,

ao mesmo tempo, por oito

canais, dados diferentes ou

fornecer os resultados dês
res problemas. Estes dados

podem fazer parte de oito

tarefas totalmente diferen
tes uma da outra, de cuja
solução a máquina se encar

rega independentemen'tB.
No caso de se produzirem
breves intervalos no pro

grama. as operações a se

rem executadas dentro de

oukos programas são inter

caladas automàtlcaJl1ente.
A sequência das várias o

perações na nova máquina
é tão rápida que ela execu

ta 2 milhôes de adIções por

segunda.

PARTIDAC: OE
fLORIANOPOLlI: EM
DIAC: ÚTEI«: AS

1 Ihoras!

�
_-

IODAS DE PRATA

aos europeus se fundamen
tava na certeza de que as

velhas rivalidades euro

péias os tradicionais anta

goni::.mos dos nacionalis·
mos europeus, nunca se

riam superadas mesmo a

luz da experiência da se

gunda guerra mundial.

Espetaculava o senhor
Khl uchtchev que Alemães
e Franceses nunca se reu

niriam em tórno de uma

mesa redonda, para liquidar
definitivamente os ressenti
mentos em tôrno de uma

mesa redonda, para liqui
dar definitivamente' os res

sentimentos e iniciar a épo
ca da reconciliação haneo·
al€'mã, Especulava o senhor

Kt;rucht<!hev, que os anta
gonismos econômicos a con

. corrência dos tru!!ts euro

peus, os "imperlallsmos eco

númlcos europeus" llunca
se conseguiram coonlenar
(JS seus inLCt'cSRCs "cJpita
listas", "'egoiSLas', '-tl<o.(;ÍO
naUsias".

E.�peculava o senhor
Khruchtchev que a segun
da l.;ucl"I'a mundial teria a

bct'lo abismos dc profundi
dade iD1l'an.punivd; entre
os alemu.es l" os seus visi

nhos.

Hoje o Senhor Khrucht
chev v.e iminente a "perigo'
de uma Europa politica
mente unida, que se trans
formava numa barreira

ordem social existente nos

seis países Alemanha, Fran
ça, Itália, Bélgica, Holanda
e Luxemburgo, que repre
sentam o núcleo do Merca

do Comum Europeu.
Os partidos comunistas

nesses países estão perden
do influência não só no ter

rena da pouuea Interna,
mas em primeiro lugar nas

classes opcrárias. Estão fi

cando sempre menores os

números de eleitores nnmu

nístns. Desaparecendo o

"proletariado'). desaparece o

ambiente para o sucesso

pouuoo dos partidOS comu

nistas.

3) A asscctacão de outros
estados prevtstn nos truta

dos de Roma, e.'ltenderá a

tnnueacía do MNcado Co

mum Europeu pOI" exemplo
11 o-ecta (já a�soclad:1), Tur
quja e ·a05· palaes africanos.
E' exatamente o �entido

pouuéo de Merrado Comum

Europeu, que está criando
nêste momenló dlClcutd.a
des para associações tam

bém Já reque:ldo. pelos pai
ses europeus neutros paI
tradição e situação politi
ca, que são a Austrla, Sué
cia e Suissa.
Estão os Estadistas estu

dando o melo de associação
dêstes países sem submetê
los aes fins politicas vlsan

dos pelo Mercado. Comum

tarefa extremamente difí
cil e talvez inexecutável.
Khruchtchev está amea

çando com insistência a

Austrla por seu desejo de

aderir na forma mínima ao

Mercado Comum Europeu,
que ê a forma de associa

ção.
4) O pedida de admissão

da parte da Inglat.erra, 'No
roega, Dinamarca e Portu

gal - quando fór atendido
_ remeterá nas malares

consequência p�lít1cas não

só para o mundo .europeu,

terra te:n problemas sérios
a resolver, porque está em

jôgo o próprto Common

wealth, esta União de Es-
tados Livres, construída
com tanta Inteligência e

paciência pelos inglêaes.
Luta-se hoje para conse

gutr a coordenação dos In

terêsses do Commonweal(h
para com os Interesses do

Mercado Comum Europeu.
case se conseguiu esta co

ordenação sem ferir o cu

íonvo nonuco do Merendo

Comum, a modWcaçü'1 dos

pesos pouueos na halnnea
pnlltlt-a munrüat tomará

proporções Impn'!visívf'ló>.
Pois uma Eur-rpa politi

camente unida em tô: n;) da

Françp, Ingtntcrra c Alf'

manha rerorcnrõ. ns possi
bilidades poltucns do mun

do livre de modo deC'i.',lvo
cm sua enpnnldnde dr re

ststêncta contra o ntnque
1ln1(')1cvisla c fie ajuda aos

p'aises em dcsenvolVlm(-nto,
de compnrlor dêsLes 1\1('5-

mos pc.íses c em sua capa
cidade de Industrializar a

todos êles.
5) Barrado em !lCU avan

ço em direção ao Atlântico,
bloco soviético está recel

ando, que o Mercado Co·

mum Europeu se poderá
tOlnar não apenas a bar

reira defensiva; temem os

vermelhos, que o Mercado

Comum pejas consequên·
cias 'Intrlnsecas de sua

essêncIa será um dia o gol
pe mortal contra o comu·

nlsmo,que perderia - com

a ação unlftcadora políti
ca das realizações económi
cas europêlas - a sua fõr

ça de Imã e de modêlo pa·
ra as novas naçôes africa

nas- e asiáticas, e para as

nações enfraqueCidas da A

mêrlca Latina.
De.batenlio o p:-oblema

do Mercado Comum. as e

lites dos povos livres nun

ca deverão perder de vista

o seu sentimento evidente
mente politico.

PRECISA-SE SALA - Para Escraório
Para Escritório.
Tratar cum r rir. Josê Maria, pelo fone 2604, à t!\rde,

fJll r:om o dr. IPlá�io. pelo fone I, _
- .:10 22 - �5-!lR

No prÓXimo sábado o !_I

ra Tenls Clube estará 1)

ferecendo aos ass<lclarlos
o baile comemr}r:lt."v� ar)

36 o aniversárIo com o d"'s
file "das af'b�inntrs ;c
1962. Para abrilhantar ce-

ta festa de gala estará Jl'
sente a cantora EIi3�.t�
Cardoso. No domingo sc:-

gUinte haverá um hnii" 1'1
fantil alé ali IR .. or·as oe J,'

go após os estudantes C3'l
çam.

MENSAG'tM QUE NOS 'OE EM EVID�NCIA

. J.

Nova Máquina Faz
��a s. Th;ago J Milhões de

si:aJ��e�;:::eu�: �:�:mn:: Adições Por
tal!C!3 do nosso particular

Samigo jovem Wilson MarJot. egundoti, elemento que góza em os
nossos melas de sólidas a

mizades, que, estamos cer

tos, no dia de ontem lhe
prestaram as mais sl&nifl
cativas e expressivas home
nagens.
O jovem que ontem com

pletou mais uma data na
talícia é Irmão do nosso

companheiro de trabalho
Divino Marlotti.
Dentre às inumeras ho

me:1agens que lhe foram

conferidas, juntamos as

nossas, com votos de cres

centes e InlntCI 'upta� felici
dades extensivas ao!;

fomllial'es.

mais potente contra o avan

ço21°A�IOcCoOn::������s da .

A falo do governador Cebo Ramos dirigida 1J:l

politica unificadora do Mer brioso povo barriga_verde e extensivo às' outoridoc:.!s
cada Cem um Europeu para

de .nosso .Estado, na oportunidade do realizoçõo dfl
Comemorou, ontem suos Bodas de Prato o dis a vida social e política dos pleIto eleItoral. tem erande significação.tinto Casal Aristides Jordão do Silvo _ Lídia C�r: seus componentes são so- Razão tem o preclaro Chefe do Estado de sen-

deiro da Silvo. Nêste'l vinte e cinco anos de feliz con- bl'etudo o fortalecimento tlr_se feliz nesta hora em comandar um povo quesórcio, teve o çosat os seguintes filhoS': das estruturas sociais, que vem demonstrando possuir já suo maturidade polít;.
Hyvolda Silvo Prosdossimo casado com o Sr. estão se tornando invulne__ co em alto grau de espírito democrático, que tonto o

Paulo Prosdosslmo; Ligia Silva todescato casada há rô,vels contra as pregações enobrece.
pouca com o Sr. Belmonte Todescoto, e

•

Ada CÓr.. comunistas e ações subver- Eleições que transcorreram num ambient'; de
deiTO da Silva'e José Jordêío da Silva, solteiros São' stvas do bolchevismo Inter- perfeita compreenstio e �e'S�'it'o á l-ei evidência sem
netos do casal. Paulo CesaT e Ada Maria.

•
•

nacional. dúvida que o cotarlnense está od1ológlcom.ente e po·
O aconteéimento foi festejado no r�idência do Os partidos comunistas, liticomente emancipado poro poder livre e consclen ..

casal, à rua Major Costo.,ô 122 auxiliares perpétuos da fi· temente cumprir seu dever.
A ombosr bem �omo aos !eus filhos genros e ltn.1 de>-�t1 I! empn pre Justo motivO" poro sentIr_se nos o povo fel1-z.

netos\f�� nos:as efus��as�!!-citações,' sentes para expfórar a fo- JIM:rt.." _

, ..:.'11. ..,'
'.';;�"'�·':"':"'�:';;::-!!�"·i'liriw..\..i4!;!�",;r,,1·$i!il.&"':""'..�""""'",."",*,,""''",....._.;_ ��_'-"k...:.; ��� �

.. _�_.ia;_, __ .u'\.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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LIRA mm CLUBE -- SA'BADO DIA TREZE -- Baile de Anivenário -- Apresenlação das Debutantes 61 -,..- Presente a Canlora "Sociely" ELlZETE CARDOSO
Dia 14 - Baile Infantil das 15 às 18 oras - das 18 hs, em manle "O Estudante ança",

------------------------------ --------------�--------------��

MELHOR ALI�ENTA�ÃO -/I-�PARA M_ELHOR' SAUDE ,

D MARIA SllVEr�A �DIRETORA � COZINHA ROYAl� '1Ij.�r(1i,tlfln'!!íJjjjJ,;JUll/,11

A mr-runa, Que já c,t,J,

ücando mcoínnn. (L';,'la
rnzer tnmucm Os �('u,

PI:tl.il}hrs gostosos. a-re

c.ono rcceuas S�.mpICS c

f{lrrls ... c::omo a geJai'(J:1
nbnlxo.

GELATINA nâPIDr�

1 pncctc do GelatillJ.

Royal tqun'qucr sabor)

1 xtc. de agua rcrvemo

I xic de gê.c picado e

água gêlada
rnes-tva a gelatma 1U�

agua fervente. Junte o gi.
lo picado e a água geta.ta
e cooque em um rcrmn.

Cotcoue no congeiadcr ou

ranta 15 minutos. D:'ixt'

terminar de gelar no rorr.,

gerador. Desmolde ao ser

vir.

NOTAS &

Sugestões

000 As crianças ad-ra:n

pratos feitos espncialrueute
para elas. Uma schrom.vca
simpíes com õ puarm, P')�
exnmplo. pode transforma:'

se em a'g ... muito espec a!

se você o servIr de mane',
ra diferente e tnterassau

te. Eis algumas sugestocs
de transformar o seu sa

bor favorito da Pudim Roy

Pudim Silhueta - C:lIIl,

que o pudim preparado de

eco-o- com as_jnstrUl,!o�s
de pacote am taças ini!"'i
duníx. Sobre cada pe-cao

coloque 11m cortador :Ic

btscouos em forma de ! i

cho unnieoo. Encha o con

tndor parcialmente cem

.m;�a hns de bolo. Levante

eutdndosnmonte n eortnc-o

de biscoitos co forma que
as migalhas fiquem no J�

gar.

I
Pudim B.'-color - prep.�.

re um pacote de Pud.rn
Royal saber Baunilha
um pacote de Pudim Rr-y
nl sabor Chocolate, de a

corda com as tnetruoões
do pacote. Derrame os dota

pudins, ao mesmo tempo
numa veenne grande ou,
em taças de sobremesa in

dívlduars. Cada um dos pu
otns ficara de um. taco

dando um efeito "t .. -ite

e lnnsperadr ,

000 _ A couve, em S'J,1�

varias espécies, como cou

ve manteiga, couve-flor,
couve de bruzelas e a i':

pôth- é muito valiosa c

mo a.l'manto, aíém de ser

ncn em Vitaminas 13, B2 e

c-nvcncsrà qualquer Cr:l':

ça inapntcntn a comer e

seu doce:

ai numa scb-cme-a C"!'I' C e saís minerais. A cou-e

contém ferre e enxõnc.

Devid::> ao seu baixo .r!·!lr

de gorduras e carbotdratns.
é recomr-ndada aos dia 'ic

t.cos e aos obesos.
Pudim Tndivldual - pre,

pare qualquer sabor do pu cozinhe a couve rápida-
dim de acordo com as imo mente. Assim, ela eonsur-

trucões o pfl.cdc o coloque vará r seu colorido ver.te

o pudim preparado em tu, e não perdera as suas "r:)

cus Indívídunls. ouendc pl'iedades a I tmentsciw.

c�friar "escreva" o illiciul Bastam 8 a 10 minutos no

da cnance na parte supe- fogo. Você sabia tambe.n

ncr. Uthize para êste nm que nâo se deve picar a

passa, . quando se tratar.__ couve em th-lnhas rtnas?

de- pudim de baunilha 0\: Multas donas de casa 1(':-
cõcc e creme chatjlly quan notam que este pr,..cedi-
do vocc fizer pudim de cn monto favorece- a otstrot-
colite ou caramelo. çâc das vitaminas.

Pudim Palhaço - n:l

parte aupenor de cada por

çrro d e pudim, faça un.e,

curtnha utiliz::md:> am-n

doas pa ra o-a olhos urna

passa em lugar de unvíz e

uma cereja em calda para

a bôce.

Pudim T('zouro gsconõt

do - escolha qualquer sa,

bar de pudtm e prepare-o
de acord- com as ínstrn

ções o pacote. cotooue nu

ma vasilha grande c d"l
xe gelar. Na hora de 3er

vir, ,mexa o pudim e jUllte
uma p:tS�f1 ou nóz. Tcn:'rl.
um pc()ul'n ... premio pa�',\
a criança que encontrar a

passa.o11 nóz.

000 _ Eis uma receita

simples e deljcio!'a para 1:3

famoso e sempre bem vtn

dos Bolinhos de naca.nnn

Veja só como é fácil de f·,.
ae: Cozinhe 2 xic de ba

tatas cruas em pedacmnos
com 1 xtc. de hacalhriu 'fi.

vado e desfiado, em it(tU'l
Que os cubra. Escorra be-n

Junte Ih colho (sopa) .te

manteiga e 1 pitada üe

pimenta do reino, batendo

até virar massa. Junte 1 '1

vo balido e depois 1 CO!').

(chá) de permento r-rn �,)

Royal. Bata bpm, Frite 3S

colheradas em gordura
brlll quente até durnr<'�l.

Esccrra sõbre papel. !"J;i,.

um: 18 bolinhos.

Prepare-se para o Futuro
Aquirindo J.otes de terras, pequenos chácaras e área!;
poro indústrias em

BARREiROS
n(1 "BAIRRO YPIRANGA, onde está situado o Gruro
Escolar 10('(11.

Os Interessados poderõo dirioir_se diretameYlt·
00 ESCRITÓRIO DE VENDAS DE IMOVEIS de

l Oito Julio Matins
�ua Felipe Schmidt, 14 -- Sobrada - Fonll -

�'d23:'(.7.,;,,_ Florian6polis., .

_-"-'=""'··"'�·�'i._�.:��,�4

10
pianos de

!ldf]amento "

,J,�sa escolha! '

, .

- ...__""SOA:<""'....__...<;; •• _ ... �...__... ...-..--------...------------.,.

desarranjo nas Instalações
de seu interior.

.
No momento em Que a

explosão ocorreu. no hotet

de quatrocentos aparta
mentos, construido há no-

CARACAS, 9 (V.A.) - O

governo suspendeu ontem

as garantias consmucio
nai,s, com estado de sítio, e

iniciou uma ofensiva con

tra os terroristas verme

lhos que, durante o fim de

semana, se entregaram a

uma onda de atentados.

disparando e colocando

bombas com o consequente
derramamento de sangue.
Ademais. soube-se que as

tropas estão aquarteladas,
enquanto por toda a cida-

ve anos, se alojavam 377

hospedes regtetí-ndos. 80

por cento deles de nacio

nalidade norte-americana.

O presidente da Repu
blica. Romnlo Betal1court.

que se encontrava passan-

��:G�n:ia, d;e:l:��:O�; ln�;�
diatamente a Caracas e

convocou uma reunião do

Gabinete.
W/lU- PU8UCIOAOf

G TEL_ �4-13

Ao Padre RCW3 agradeço a fernando Mzr.hado. 5
ullla graça alcançada. _

D. Santos

de circulam ss �nais varia

dos rumores.

O aspecto mais destaca

do ela viotencta dentro da

prescnte aceleração da

campanha de terrorismo

comunista [oi exp,erimen
tado no hotel Tamanaco,
con�truldo a um custo de

dez milhões de doI ares, o

maior e mais suntuoso
desta c.ãPltaL quase sem

pre repleto de visitantes

estrangeiros.

Ao amanhecer de ontem,
foi feito o anuncio sobre a

suspensão das gUrIlntlas
constitucionais, a mais 1'1-

gida. medida ditada desde

as revoltas militares cle
Puerto Cabello e Carupa
no. ocorridas em maio e

junho unimos, respeet.iva·
mente.

Entre os artip;o.� da

Constituirão que fkal'alll

em su�pen�o, fip;uram as

garantias contra a prisão
e dmnemr'tiom1eH1Rr 'Sem

li� DAS 9 AS 13 HORAS

Uma tC1'l'orlsta' ali se

apresentou. muint') bem

vestida, deixando no ba

nheiro de senhoras. junto
AO bur Cacique, uma bom

ba que ao explodir, fez
voar as parede:; e causou

Dr.' flávio AI�erfo ,de Amorim
, ,

'

"
ADVOG-AQO _

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



1"!uriallú]loliS, ]O/lO/G;� o ESTADO _ O mais antigo Diório de Santa Catarina QUARTA PA'GtNA

dia 29 de outubro de 1962.
na sua séde, à Praça Lauro

Müller, na 2, (fone 3410).
CONCORRENCIA PÚBLICA,

100 folhas, quantidade _

10,000.
2, Cupões para o sorteio de
dezembro de 1.963, do "SEU
TALAO VELE 1 MIUlAO",
série "H", numerados me

canicamente, de 000.001 a

999.999, em ambas- as sec

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

(Verde, amarelo, vermelho

1. Cupões, para o sorteio de e preto), sobre fundo AZUL'
junho de 1.963, do "SEU CLARO, no inverso, com

TALAO VALE 1 MILHAO", Impressão sómente a preto
série "0", numerados me- no verso, bem legível, em

can1camente, de 000.001 a papel, assetlnado, de pri-
999.999, em ambas as eec- meira Qualidade, para Im

ções, (cupões e canhotos), pressão, de cor branco, de

íttosraracce a quatro cores 16 'Quilos em cada resma de

(verde, amarelo, vermelho SOO folhas BB ou SO gra
e preto), sobre fundo RO- mas por metro quadrado,
SA no Inverso, com Impres- com impressões de acôrdo
são semente a preto no ver com .modêlo existente no

so, bem íegtveí, em papel, DEPART�O CEN

aeseunado, de primeira TRAL DE COMPRAS, ten

qualidade, para tmpressêc, do as dimensões seguintes:
.

de cor branco, de 16 quilos comprimento do canhoto -

em cada resma de 500 to- 8,5 cm., comprimento do cu

lhas BB ou 50 gramas por pão - 14,5 cm., comprimen
metro quadrado, com Im- to total - 23 cm., largura
pressões de acôrdo com, mo - 5,4 cm., unIdade - bto
dela existente no DEPAR- CQ com 100 folhas, quenü-

dade - 10.000.

de sêíc, Estadual e mal; a

�:ac�; l�:c��:of:l:aal:�,�
envelope fechado e racvu

do, contendo:

a) Designação do nome

e enderãço da firma propo
nente;
b) especincecão, a mais

detalhada possivel, tncíusl
ve marca, do material que
se propõem fornecer;
c) preço unitário e glo

bal. com a explicação de
que estão ou não Incluídas
as despesas de Impostos,
taxas, fretes, carretos, se

guros, etc.:
d) condições e prazo de

entrega do material, no lo

cal Indicado: Depto. C. C.,
Praça Lauro MÜl]er, na 2.
ou local pelo mesmo Indica
do. s.té dezembro de 1962
e março de. 1963, onde será

procedido o exame de re

ceblrnentc;
e) declaração de conhe

cimento e euonnssãc às
normas deste Edital e da
Legislação referente a Con

conênctas.
NOTA: Serão recusados

os materiais com dimensões
e outras características a

quém das especmcacões. o

que ocasionará exigência
de substituição, retirada

urgente, chamamento do se

gundn colocado, exigência
da dlferênça de prêça pe-

lo faltoso, caução futura,
suspensão do registro de

fornecedor, etc.
2 - Na parte externa do

envelope contenedor da pro
posta deverão constar os

srguintes dizeres: CONCOR

RtNCIA púBLICA NO .•

10-09-68 '(aquisição de C'J

pões, f/� sorteio do "SI';.;

TALAO VALE 1 MILHAO:
3 - Em envelope separa

do, cunten�o os dizeres do

inciso anterior, além do

termo DOCUMENTOS, em

caracteres bem destacados,
encerrar-se-ão os documen
tos comprobatôrios de iden
tldade e idoneidade:
a) certidão de Registro

na Junta Comercia] ou Diã

rio Oficial que tenha publl
cado o documento de cons

tituição;

pras do Estado de Santa Ca
tarina.

5 - As propostas deverão
ser apresentadas em duas

vias, com a rubrica dos pro
ponentes em tôdas ás pãg.1
nas, seladas na forma do
item 1, dêste Titulo.

6 - Os envelopes, conten
do propo�tas ou documen
tos, deverão ser entregues
no Departamento Central
de Compras, à Praça Lauro

Mü'Ier, na 2 (fone 3410),
a.é às 14 horas do dia 15

de outubro de 1962, median
te I e-toe. em que se men

ctonarâ data e hora do

rrcebimento, assinado por
funrlonário do D. C. C.

7 - As propostas sedo
., ..." ...... ,. i� 0'1;,7e horas.
runcronénos designados pe

na presença cos proponentes
ou seus representantes te-

Fernanda Balalha da Silveira "DEB"
da Colina - Da. Dayse Salles

Eslá Convidando

nas condições seguintes.

J - OBJETO DA

CONCORRENCIA

A senhora dr. Ewakm

(Sonía l Mosimann, fiOjll,
trccando de Idade

uma Delegação de 120 av,
poso que partfolpatáe dJ

Concilio Ecumenlco.

JANTAR
AQUISIÇAO

Amanhã a Dlr('tor'a do

Lira TC. recepcíone-é. ee

debutantes e seus p.r.;

com um jantar às 20 11"
CIRCULADA

Ana Maria Bchmidt. deu

uma Circulada em õur'u
ba votou e regressou vil

t':::�l para confeccionar o

seu modelo para desfi!;tr
na mansã ... do casal dr.

Colombo aeues.

LE HAYRE

° navo Esc-Ia custonc

de Mello, comandado pelo
Comandante Ernef�o de
Mourbn Sá, encontra-se

em Le Havre. O Capitã('\
Haro'do Castelo Branco, e

o chefe de Intedencla ,'lo

INAUGUROU
A Sadia. 'naugurcu

tem, às 17 horas, em S.l'J

Pau:o. nova loja de pa-ssu

gt ns na Rua 3a�ilio da

eema 52. Em preparativos
para tnrugurar linhas .n

ternact nai.

FURTADAS
comentem que jolas a:

valadas em mais de ·1"1s

mlhôes de cruzeiros. t-i

ram furtadas, da resia�lI
cta de um casal de dei;T;>.

que da n-ssa sociedadl;'. !\

. pessoa suspeite está sencio
pocurada pela pulícla c-;

Paraná Wo Grande do Sul

e do noese Estado.

FRANK

A Legião aeasne ra .ie

Ass-stênctn Presdtdn p�l'1.
sra. Maria Tereza Goulart,
convíd- u o famoso can.cr

rv'a nk a-nat-e. para uma

ex.bícãc em cara ter rnan
t-cp.co. O c�i1vite 101

ceita.

h I atestado do idonei
dade. passado por Banco

ou duas firmas de con.piu
vada lu"ncldade comere.ai:

0.;/ prova ue quitação COIT

as rueenues Estadual, Fede

ral e MUnJLipal;
d) procuração, se rõr o

caso, pas ada a pessoa ·1 e

presentante do proponente
à abertura das propostas.

4 _ 05 documentos aci

ma (ou parte dêjes) pode
rao ser subestltutdoa pelo
Registro oa firma no De

partamento Central de Com

CONVIDADO8 -- Abrr' os os envelopes.
cada um dos Interessados
tem o dlrdtn de apôr a sua

rnhl'if'n "1\<; f('\lha); de pro-

postas dos demais concor

rentes.

Da Dayse Sanes estn

convidando para ° ccck

taill e para o de�fIle de

modus qUe será apresenta

do pelo eoruníste cm sua

residencia n-, próximo dla

de�cnove. às 16 horas -

em b1'1efic'o do Hosplt<J.'
SC de Reabilltação. acon

tecJmento Inúd to na 1>"1'

,rjacap, que será filma 10

pela Produções ce-retroo.

TAMENTO CENTRAL DE

COMPRAS, tendo as dimen

sões seguintes: comprlmen
to do canhoto - 8,5 cm.,
comprimento do cupão, ....,

14,5 cm., comprimento to

tal - 23 cm., largura 5,4
cm., unidade - bloco com

_ ANIVERSARIOU
A senhora dr. José BOll!'

fácir (Maria Tereza) N")�

aniversariou ontem ele

cencidatc a govarnador
de São Paulo, perdeu pra
tlcamente as eleiç&$
que:e Estado.

9 - As propostas (mcdê
lO (,U1. a venda na Impren
sa Oficial do Estada), de

verão obedecer üs condições
estabelecidas neste Edital,
nas Instruções constantes

do verso das mesmas. bem

como às exigências do De

creto na SF-25-08-61/382,
,j� 11161. e demais disposi
ções Estadualrs e Federais

sõbre Concon ênclas.

II - ESTIPULAÇOES CONVIDANDO

Os tmereeeadoa deverão
apresentar os documentos
mencionados a. seguir.

1 - Proposta, seladas am

bas as via:: com Cr$ 1:!,C!l

Os s-e. Ewaldo Mont.z

secretano e Milton ca-c

pos, Presidente do Lira 'T.

C. oi! estão c-nvídendc os

a'ssociados para o Baile cr

Aniversárlo qUe será r'!.1.

J;zado no próximo sábado.
DEBUTANTE

Fernanda Batalha ir.

S'lveira. debutante ao �;ü

be da coiina, está com o

!':eu brnito vestido pronto
para o "DEB", no prôxlmo
sãbado.

WHISK

O sr. José Z�.mer, dO

Bar e Restaurante do L.ira
TC amanhã oferecerá c!ll.

��:t:�t:: �!S���t:rar;u:
será oferec'do para aetn

tantes e seus pais.

SEQUJU
O Arcebispo Metropoiita

no Dom Joaquim Dom!'l

gues de Oliveira, seg'ljU
.. ntem. para Roma do RI')
de Janeiro, acompanhando

III JULGAMENTO

1 - Pela Comissão Jul

gadora, posteriormente. se

rá. declarado vencedor"

pr .... ""'nf'''�e que ofcrecer:
a) melhor (maior) preç·,

����:s�s�m������,tosde:;�i!� • Desenhos
e outras vantagens; • Patngis

en�:'e:,�lhores condições de
• Pirrturac de

c) melhores condições de prcpaqanda
��'::igUal�:de de con .TdJiUoi;

-

( ..

dlções, se,á dada preferên- • flâm .... IQs

����.Irma estabelecida no � ..__

,) - Em caso de absoluta ���ALIpubllci.ad�1
19uaHhlGC ue ..,ropo::.�as, se

.

rá :sorteado o vencedor.

J4 - A lJuncorrcncia pode
-

<uo 'o<"o.do mooho'.'. 6
rá ser anulada, uma vez

��:m!1I���eSid:xpr�;::�!�� I lU ...ndor. fone 24.13

te eXiglaa pelas retendas I 'f.R,:'::';��ÀO' F�' "Êl
LeiS e a omIssão Importe
em prejulzo aos concorren-

tes, ao 'Estado ou à n;."»li
dade da Concorrência: <I�

5 - 'A Comissão Julga
dora reserva-se o direito de

anular a Concorrência, ca

:;u �s propostas apresenta
das não correspondam aooi

Interesses do E:;tlJ,do.

.

O Departamento Central
de Compras (D. C. C.), de
conformidade con). o artO

11, ítem III, do Regulamen
to aprovado pelo Decreto
SF-25-08-61/382, torpa pú
blico que fará realizar, no

dia 22 de outubro de 1962,
na sua sede, à Praça Lau

ro Muller, nO 2, (fone.
34 1 O), CONCORRENC1A

PUBLICA, nas condições- se
guintes.

ções estaoe:ecidas neste_ E·

ditai, nas instruções cons

tantes do verso das mes

mas, bem cemo às exlgên
c:a" do Decreto nO SF-

25·08-61/382, de 1961,
e demais disposições Esta

duais e Federais sôbre Con
correnclas.

manho 18 x 25, côr branco,
papel apergaminhado de 30

quilos, Unidade - um,
Quantidade - 10.000.
XIII - Cartão-tela. 40 qui·
los; fôlha de 55 x 73, Unida
de - resma, Quantidade -

4.

de, passado por Banco ou

duas flrlpas de comprova
da Idoneidade comercial;
c) prova d� qu41;a,c;,ão com

as FazE:1ldn� Estadual, Fe

deral e Municipal;
d) procuração, se rôr o

caso, passada a pessoa I·e·

presentante do proponente
à abertura (las propostas.

mt"Ju�C��\���o�Oad"
rão ser substltuidos pe\1
Registro da firma no Depar
tamento Central de Com

pras do Estado de Santa Ca
tarlna.

TROCANDO

AVISO
A Petróleo Brasileiro S .. A. - "PETROBRAS" avIsa

a seus aclonUitas e ao publico em geral. que algumas flr
ma�, ÇUjil constituição não ê do conheclment.o desta Em
p�, (MJIn� têm-quatquervtncUID, a�db,
muitas vezes, sIg.las semelhantes à par ela registrarIa,
quer no prefixo, quer na' te�minação, vêm, inescrupu]o
samente, se utUlzando dessa semelhança para fins co-
merciais.

.

II _ ESTIPULAÇAO

di :_ JtLGA:""�
1 �. l'e.......... ,_hl ..S"' ..O !ulga

duJ'd., llv"c�nunllE;nLe, serli.
ueo.:''''.lao vc:.ncedor o pro
punent.e que ote,ecer:

UJ Menor preço, conside·
rauuoJ-::.e de�contos. bom

ll�açues, impusws, despe:;as
e Uo,l�l'as vantagens;.",

oJ melhores condlçoes de

enuega;
.:/ melhores I.!ondiçõe:r

de\ paJ;l;au1enLo.
2 - Em igualdade de

cundiç3es, seul. dada prefe
rtllda a firma estabelecida

no Estado.

Os interessandos de�erão
apresentar os documentos

mencionados a seguir.
1 - Proposta, selada am

bas as vias com Cr$ 12,00
de sêlo Estadual e mais a

Taxa de Educação e Saúde
de CrS 10,00, por folha, em

envelope fechado e lacra·

do, contendo:
a) Designação do nome e

endereço da firma propo
nente;

I _ OBJETO DA CONCOR
RtNCIA

i\ PETROBRAS sente-se, portanto, no dever de es
clarlJ"'er que não possui supsidiárias nem procedeu, ja
mais, à encampação de qualquer Empresa a�uante na
lavra, refino ou distribuição de petróleo e seus derivados.

Adverte, outrossim, que, atualmente, não estã pro.
cedendo à subscrição pública de suas açôes, alertando
para o fato das já mencionadas Emprêsas estarem pro
piciando o lançamento de seus títulos mediante insinua-
ção de ligações com a PETROBRAS.

----�--���----

MUSICAL BAR
.. 'ARA UM 1l0M PASSA TEMPO COM SUA FAMiLIA _ R:I!:uNrOES BOCIAIh

DAliÇANT&� COQUITEIS - FESTAS DE ANIVERSARIOS _ CRA

AQUISIÇAO 5 - As propostas deverão
ser apresentadas em dua�

vias, com a rubrica dos

proponentes em tôdas as p.';'
ginas, seladas' na forma do

ítem 1, deste Titulo.
6 - Os envelopes, contendo
propostas ou documentos,
deverão ser 'entregues no

Departamento Central de

Compras, à Praça Lauro

Muller, nO 2 (fone 3410),
às 14 horas do dia 22 de

outubro de 1962, mediante
recibo, em que se menclo
na'rã data e hora do rece

bimento, assinado por fun

cionário dI!) D. C. C.

7 - As propostas serão
abertas, às quinze horas.
do mesmo dia vinte �ols,
por funcionários designa·
dos pelo Presidente do D

C. C. e na presença dos pro

ponentes ou seus represen
tantes legais.

8 - Abertos os envelopes,
cada um dos Interessados
tp-m o direito de apôr a sua

ruhrlca nas folhas de pro
postas dos demais con,cor
rentes.

o - As propost::l.s (mode
lo 001. à venda na Im'pren�
�a 0flclal do Estado). de
verão obedecer às condi-

I - Cartolina, de III quali
dade, para Impressão de
côr canário, brilhante, for
mato 55 x 73 centímetros,
de 50 qullos em cada resma

de 500 fólhas BB ou 157

gramas por metro quadra
do, em fardo (oala, caixa,
engradado, pacote) de 100

folha.:; ou um quinto (1/5)
de resma, Unidade. - res

ma, Quantidade - 60.

II - Cart�llna, côr laranja,
com as mesmas especifica
ções da anterior, Unidade
- r�Sll1a, Quantidade - 20
!lI - Cartolina, cOr rosa,
idem, idem, Idem, Unidade
- I esma, Quantidade - 20

IV - Cartojina, côr verde,
Idem, Idem, idem, Unidade
- resma, Quantidade - 10

V - Cartollna, côr abóbo

ra, idem, idem, idem, Uni

dade - resma, QuanLldade
-10.

VI - Cartolina, côr cinza,
Idem idem Idem, Unidade
-- resrrta, quanMdade 6.
VII - Cartão A.C .. , côr a

marcia, fôlha de 66 x 96, li
So somente de um lado, de

30 quilos em cada resma de

500 !<ilhas BB ou 95 gramas

p:lr metro quadrado, em lar
do (bala, caixa, engradado,
pacote) de 100 fôlhas ou

um quinto (l/5) de resma,
Unidade - resma, Quanti
dade - 40.

VIII - Oartão A. C., cor a

zul, folha de 66 x 96, com

as mesmas especificações
da anterior, Unidade - res

ma, Quantidade - 20.

IX - Cartão A.C .• côr ver

de, fôlha de 66 x 96, Idem,
idem, idem, Unidade - res

ma, Quantidade - 10

X - Cartão-ficha, ouro, de
ta qualidade, folha de 66 x

!:l6, de 30 quilos em cada
resma de 500 folhas BB ou

220 gmmas por metro qua

drado, Unidade - resma,

Quantidade _ 10.

XI - Envelope saco, tama·
ilho 30 x 40. cu!' branco, pa
Pl'l apcrgamlnhadu dc 30

Cjuilo�. Ullidadr um - rc>;·

Quo.ntida(]c - 10.0UO.

- É.nvelope s:v;o, ta-

b) espedficação, a ma,ls
detalhada pos"ível, inclusi
ve marca, do material que
se propôem fornecer;
c) preço unit.ário e glo

bal, com a explicação de

que estão ou não incluidas
aoi despesas de impostos,
taxas, fretes, carretos, se

guros/ etc.;
d) condições e prazo de

entrega do material, no 10-

ca-I Indicado: Departamen
to Central de Compras, ou

local pelo mesmo indicado,
onde serã procedido o exa

me de recebimento;
el declaração de conheci·

menta e submissão às nor

mas deste Edital e da Le

gislação referente a Con

corrências.
NOTA: Serão recusados

os materiais com dimensões
e outras carateristicas a·

quém das especificações, o

que ocasionará exigência
de substituição, retirada
urgente, chamamento do

segundo colocado, exigên
cia da diferênça de preço

pelo faltoso, caução futura,
suspensão do registro de

fornecedor, etc.
2 - Na parte externa do

envelope contenedor da pro

posta deverão constar os

seguintes dizeres: CONCOR

RENCIA PUBLICA NO .

170969. (AQUISIÇAO DE

MATERIAL PARA A IM

PRENSA OFICIAL DO ES
TADO DE SANTA CATAR!

NA)
3 - Em envelope separa

do, contendo os dizeres do
Incl�o anterior, além do
tê:'mo DOCUMENTOS, em

caracteres bem destacados,
encerrar-se-ão os documen

to.� comprobatórios de iden
tidade e idoneidade:

a) certidão de Registro
na Junta ComerCial ou DI"
rio Oficial qne tenha pu·
llli':ado II documento de

constituição;
b) 'á'teslado de-!.j�oneidar.

3 - Em caso de absoluta

igualdaae de propostas, �e·
rã sorteado o vencedor.

4 - A Concorrência pode
rã ser anulada, uma vez

que Lenha sido 'p:et.erida ..

formalidade expressamente
exigida pelas Leis e a omis

são importe em prejuízo
aooi concorrentes, ao Esta·
do ou à moralidade da Con

corrência.
5 - 'A Comissão Julga

doura reserva·se o direito
de anular a Concorrência.
caso as propostas apresenta
das nio correspondam aos

interêsses do Estado.

DANÇANTES _ ETC.Florianôpol1s, em 19 de
setembro de 1962. ANDAR TERREO DO ROyAL HOTEL - TeJ. 2515. !Portaria)

(Hermes Justino Patria
nova, Presidente)

2-10-62 CINEMÂS -gartazes no �iaDr. Walmor Zomer
Garcia CiDe SAn JOSE -8181805--

Diplomado pela Faculdade
Nacional de Medicina da
Universidade do Brasil

EX-interno por concurso da
Maternldade"Escola. (Ser
viço do Prol. Octãvlo Ro
drigues Lima). Ex-Inte,mo "

do ServIço de Cirurgia d
Hospital I.A.P.E.T.C. do RIu
de Janeiro. MédiCo do Hos.
pltal de Caridade e da
Maternidade Dr. Carlos
Correa.
PARTOS - OPERAÇOES
DOENÇAS DE SENHORAS
- PARTOS SEM DOR pelo
método psico-pro/ilatico.
;::onsultório: Rua João Pin
to n. 10 - das 16,00 às
18.00 horas. Atende com

h()ras marce.das. Te]pfone
,;;:-;j - Residência Rua
O.enera.J Blttencourt. 101

fone: SdS"

ás 3 e 8 hs. i!iDe GLO!UA
&<!tretto

Florianópolis, em 17 de
setembro de 1962

Dean Stcckwell
Natalle Trundy Fone d252

ãs 7'1.: - 9y:! hs.

Sessões PopUlares
Maul'lce Ronet

Mylene Demongeot
EM

AQUELA NOITE

Hermes Justino Patriano
va - Pl'esidepte

SE A MOCIDADE SOUBESSE
Censura até 18 anos

ClINICÁ SANTA CATARINA

Clínica Geral

Doenças Nervosas e Mentais
Ançl1lstla - Complexas - Ataques - Manias

Problemótico Afetiva p sexual.
Trotament,J pelo Eletrochoque com anestesio

Insulinoterapia - Cordiozoloropio - 50naterop!o
Psicoterapia.

Direção dos PSiquiótras -

DR PERCY JOÃO DE BORBA
DR· JOS� TAVARES IRACEMA
DR: IVAN BASTOS DE ANDRADE

HORARIO - 9 às 12 hs. Dr. percy
'"15 às 18 hs. Drs. Ivan e Iracema

Endereço: Avenida Mauro Ramos 288
(Praça Etelvina Luz) - Fone 37 - 53

CiaellU
Censura até 18 anosCENTRO

às 5 e 8 HORAS

Clark Gable
I'one_

Sophia Loren
EM

as 8 HORAS
Sessão Popular

COMEÇOU EM NA'PQLES

Tecnlcolcr
Maul'Ice Ranet

Mylene Demongeot
EM

AQUELA NOITE .

Censura até 18 anos

Censura até 14 anos

eille lon
CINERAJACentro Fone: 34...."

ás 8 hs.
as 8 ru.

ANKITO

Gr'ãnde-o,Othelo
Vicent Prire

-cm -

UM CANDANGO NA BELACAP

Censura até 14 anos'IOU MAlI PfftIõ(lTl DO�n.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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PA E
EDiTAL

1. ........elegado do IfASE em Santa Catarina _ torna

público que, de acordo com o Decreto nO 1.223 de 22

de junho de 1962, publicado no ''Diário Oficia!" de

26.6.62 e o disposto nas Instruções nvs. 105/62 _ 106/
62 de 17 de setembro de 1962 e Ordem de, Serviço
nv DC-5, de 17-9-62, do Sr. Diretor do oe, terá inicio,
em todo o Estado de S.C., o recebimento de inscrições
para obtenção de financiamento, para aquisição de

ca a própria, obedecidas, entre outras as seguintes
condições:

I - As inscrições, mediante o preenchimento de

formulários próprios, estarão abertas do dia 15-10-

62 até o dia 13-11-62.
II ___: No Estado de Sta. Catarina serão recebidas

no Edificlo-Sede da Agência Local _ IPASE, à. Praça
Pereira Oliveira, 1° andar, no horário compreendido
entre 12,00 e 16,00 horas, exceto aos-sábados.
IIr - Somente poderão se inscrever os segurados

obrigatórios do IPASE que não sejam proprietários,
condôminos ou promitentes compradores de prédio
algum, exceto do imóvel objeto da proposta e nos ca

sos adm'tidos pelas referidas Instruções.
IV - Para classificação final dos candidatos serão

observados os seguintes fatores preferenciais:
\a) - encargos de famílla;
b) - tempo de contribuição para o IPASE;
c) _ participação nas Fôrças Expedicionárias;
dl - estar obrigado a desocupar imóvel, em que

re�ida. par fôrça de ação de despêjo, desapropriação
ou sinistro;

e) - ter sido removido "ex-ortcío'' do local de tra

balho, há menos de um ano, desde que importe em

mudança de domicilio;
n - oferecer menor prazo para resgate da divi-

da;
.

g) - oferecer garantia de consignação em fôlha
de vencimentos.

v _ serão considerados inscritos os segurados que
tiverem requerimentos autorizados pelo Presidente

do IPASE ou pelo Diretor do oe., até a data das Ins

trucôes nO 105/62, desde que venham formalizar sua

rnscncêo no prazo próprIo, comum aos demais segu

rados.

2. As inscrições que prevalecerão para atendimento à
conta dos recursos orçamentários atuais e os que fo
rem ap.ovados até 31 de dezembro de 1963, far-se-ão
nas seguintes categorias de, financiamento, no Esta
do de Santa Catarina:

MEDIA crs 1.000.000,00
POPULAR crs 600.000,00

3. Considerando o sistema de seleção a ser adotado fi
ca esclarecido que, em nada importa, a ord,em' de
Inscrição dos candidatos.

Florianópolis, 9 de outubro de 1962
LAURO CALDEIRA DE ANDRADE

Delegado IPASE

QUINTA PA'GTNA
o ESTADO _ O ma.i_s a"tigo Diário d. S.nt� Catarina

Ve(�!��3Ç��;·· -lll=PR=E=VI=DÊ�N-==CI==A �-�ciA�1
berdade das pessoas em f:' a#� 1IJtúJtt:.r�
custodia, censura postal,
liberdade de reuniões pu
bocas e privaads e censura

de imprensa e do radio.
O ministro do Interior,

Carlos Andrés Perez, de

clarou, na manhã de on

tem, à "United Press In

ternatlonal", que o gover
no se viu obrigado a sus

pender as garantias, devi

do ao terrorismo comunis

ta, e que agora serão des

dobrados o sesrorcos para
eliminá-lo.

Acrescentou que hã te
,
mores de um golpe e que a

situação relacionada com

a segurança não é grave.
Em círculos do mesmo

ministério, declarou-se que
dezenas de pessoas foram

detidas como resultado da
violencia do !im de sema

na, embora ainda não se

conheça a crrra exata.
Sabei-se que três pessos

morreram e outras 13 fo
caram feridas, durante um

tiroteio de duas horas de
duração entre "forças de
choque" comunistas e sol

dados e policiais.

Duas horas antes desse
tiroteio, outros três tran

seuntes, pelo menos, foram
mortos, e alto 'pessoas mais
ficaram feridas, quando os

terroristas ocuparam posl
cões nos terraços de um

bairro a sudeste de Cara

cas, e dali travaram uma

batalha a tiros com tropas
do exercito e pcnctaís.

Os terroristas, inimigos
politicas do presidente Be

tancourt, empregaram fu

zis, metralhadoras
tetros.

Outros tiroteios
reram Isoladamente em di
versos pontos de Caracas,
durante a noite.

..�n·tre os detidos. sabe-se
que' -há uma dezena, pelo

20/10/62
lllenos, de dirigentes bpo-

lirsfõfias-VERoJUtiRA'S '

7a. da série I WEST POINT _ A Acade-

." 11<;" \ mia Militar dos Estados U-
TAPPAN ZEE - Os hclan- nídos, em west Point, é o

deses chamaram Tappan local onde se formam os 0-

zee a região acima do Hud- Hclais norte-americanos.

son, com 16 quilômetros de De frente para o rio Hud
extensão e cea a 5 quUõ- son, West Polnt tem figura
metros de largura. A Pon- do proeminentemente na

te Tappan zee, parte do hlstârla dos Estados Unidos
sistema rodoviário estadual desde o dias coloniais. Ou
de Nova York, ampliou con rante a guerra da Indepen
sideràvelmente as condições dêncla, contra a Inglaterra,
de tráfego na região. West Point foi um impor-

tante bastião militar.

Decreto n. 1066, de 28 de

maio de 1962, modifica o

texto do inciso lU do art.

121 do Decreto n. 48.959-A,
de 19 de setembro de 1960

que aprovou o Regulamento
Geral da Previdência So

cial.

"O Presidente do Conse

lho de Ministros, usando
das atribuições que lhe con

fere o artigo 18, item III.

do Ato Adiciona) à. Cons

tltuição Federal, decreta:
Art. 10 _ O inciso III do

artigo 121 do Decreto no.

48.959-A, de 19 de setem

bro de 1960, passa a ter a

seguinte redação:
''III - o beneficiário Que

utilizar os serviços médi

cos em regime de I1vre es

colha participará do custeio
de cada serviço que lhe ror

ore-taco. segundo taxas n.

xadas em normas periodi
camente estabelecidas pela
DNPS, com audiência do

aervtco Atuarial e do CMPS.
Art. 20 _ Q presente de

creto entrará em vigos na

.ata de sua publicação, re
vogadas as disposições em

contrário

Bra�ilia, DF, 28 de mate
de 1962, 1410 da Indepen
dência e. 740 da República.

Tancredo Neves
André Franco Montara

DESCENTRALIZAÇAO DOS

SERVIÇOS: - Varias e

Importantes medidas desti
nadas à descentralização
dos serviços serão breve
mente postas em prática no

Insctituto de Aposentadoria
e Pensões dos Comerciários
- rAPC - dêste Estado,
tendentes a melhorar os ser

'vIçOs de concessão de bene

fícios, não só nesta Capital
como nas agências do inte
rior. Como é do conh�ci
menta geral, atualmente a

concessão de qualquer be

nefício, tendo em vista a

falta de ftlncionárim:J' � .a
deficiência do serviço, leva

.. Pelo nôvo siste
ma, será mais rápida, pois
os mesmos serão julgados
nas próprias agências. Irrí-

Sr. O. O. VIeira. __, Canas
vieiras: Ao requerer o AuxJ
no- Natalldade, mencione a

Resolução no. 1.511, de ..

18.5.1962, do D. N. P. S. que
determina que o pagamen
to dó A. N., quando poste
rior ao parto, seja exigido
apenas: Carteira zronesío-

��iI ��l'��:�imdeen:,e��:�� BELEZA E QUALIDADE NESTES MODELOS
dão de Casamento e prova ,.,-� --,
capaz de permitir ao Insti
cuc _i,pW:� Q .sa.lár1o-be»eti':
cio, se não for possível de
terminã-Io pelas anotações
constantes da C. Profissio
nal. _ Não hã necessidade
de apresentar atestado da
parteira.

clalmente, por estar me

lhor aparelhada a Delega
cia irá impugnar o serviço
na Agência de Jolnvllle,
Mais tarde seguiram as ou

tras ou sejam: Blumenau

Itajai, Laguna, Lajes, Cano
inhas e foaçaba.
Segundo declarações do

Conselheiro Jurandir Pera
chi Cordeiro, outros planos
serão postos em prática,
ainda no corrente ano, para
dar maior rapidez à trami

tação dos processos. Essa

medIda beneficiará, de ini

cio, 9 agências no Estado

de São Paulo, 4 no RIo
Grande do Sul e 2 em Mi
nas Gerais.

DIRIGENTES SINDICAIS

DESEJAM INDICAR DELE
GADO:

Dirigentes sIndicais co

mercíárlns, do Rlo Grande
do Sul, estiveram em con

tato com o Sr. Pery Rodri
gues, Presidente do I. A. P.

C., solicitando providências
para varias problemas que
dizem respeito ao IAPC no

Rio Grande do Sul. Entre
outros assuntos, reafirma
ram seu ponto de vista no

tocante à Indicação de

delegados para a autarquia,
isto é" de 'que Os candidatos·
sejam classistas e inmeados
pelos sindicatos.

E.'ISa é, igualmente, uma

velha aspiração dos comer

ciários de Santa Càtarlna.

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

.,
ALBANY - Albany, a capI
tal do estado de Nova York,
se situa às margens do Hud
son, a 232 quilõmetros do
Oceano Atlântico, sendo o

ponto de partida de navios

��t�l���z::::rI�a���ano�a�e�l�
da com um castelo, domina.
o centro de Albany em pren
te ao rio Hudson. Desde .

1797 Albany é a capital do
estado de Nova York.

Ultima da série
SOB O RIO _ Atê 1900, o

COMERCIO - O rio Hud- único meio de se cruzar o

son continua sendo um dos Hudson, de Manhattan a

mais movimentados dos Es Nova Jersey, era por meio
tados Unidos. Petróleo, car- de barcas, hoje, há 11 tú
vão e outros suprimentos neís sob o 1'10 a fim de ligar
para as cidades tocanaadas as duas cidades. âates tú-

neis sob o Hudson são usa

dos para tráfego de trens

de passageiros e carga e

automóveis, transportando
milhões de pessoas diària
mente.

ATENtA0·
Mudanças loccls ou paro outras cidades.

Serviços de mudanças. .'
Não é t'loecessária o engrodomento dos móveis.
Inf'r",nções à rua Francisco Tclentlno, no. 34

(n\e - 3805
.

- Uma (lJ casa na vila Operária do Saco dos
Limões - Preço Cr$ 600.000,00
- Uma (l) caso na Agronômica cem Tres (3)
lotes Preço Cr$ 1500000,00

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

15 x 26 mts por c-s 150.000,00
•

- Coqueiros - terrenos perto da praia e do
clube financiados - Cr$ 200.000 00

- Capoeiras - na rua Waldemar Ouriques e

Olegaria Silva Ramos
.

Comorccse uma cosa no centre do CIDAOE

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

148 construção mista, pintada a oleo para ver e tratar

na mesma com a propr�tária
ESTREITO, 4-10-962

16-10-62
SOBRE O RIO - A única _

ponte que atravessa Q Hud
son na área metropolitana
de Nova York é a Ponte
Washington.

Inaugurada -em 1931, é
a terceira ponte pênsil do
mundo em extensão. peàtí
camente, 40 milhões de vei
cuias usam a ponte cada
ano. Um segundo lance, que
duplicará virtualmente sua

capacidade. começará a ser

utilizado em breve.

APRENDA CONVERSANDO FRANCES EM ·,2 MESES
ALEMÃO 12
INGLIS ..

ITALIANO 12

VA.ZIGI
Matriculas ab�rta. na, Secretaria e

Com p ra "legaill em

MaCHIDO & CID. S/A.

eRÁDIOSG-E:.e, por illillill�t,s .

TRANSISTOR PORTÁTIL,
modo 21-26

Ondas medias e curtas _

6 transistores - Alça em

butida - Antena retrátil _

Caixa de polistireno de

alto impactoTRANSISTOR DE MESA
ESPACIAL
Funciona tanto com energia
elétrica como com 6 pilhas
comuns de lanterna - 3 fai.
xas de ondas

, .

RÁDIO DE
L ;. MESA

'SEVEN SEAS
Alto rataote de seis porega ,

das - Caixa acúsnca _ An,
rene interna - Olho mágico

TRANSISTOR PORTÁTIL
CARAVAN II

� Â:��;;� & elA. S/A.RJoOoP,",,",'IVI COMERCIO E AGÊNCIA
e R.TrOlono n:15

Pesquisas de Mestrê Brªsileiro
repercutem no exterior

RIO 9 CA) - Dois espe- triçân as populações ncr- de diuturno plano de, pes
cialistas da Repartição Sa- destinas, trabalho que vem quisa ctenãnca''.
nttárta Pan-Americana, da sendo complementado com O prof. Nelson chaves é

Organização Mundial de uma segura orientação no o diretor do Instituto de

Saúde, os srs. José Maria preparo de equipes técnicas Nutrição da Universidade
Bongoa e K. S. Rao, visita- para as missões científicas de Recife, na qual conse-

ram Recife entraram em nesta área. guiu ordenar uma boa e-

contato com o Prof. Nelson quípe de. trabalho. Os re-

Chaves, da Universidade de Disse ainda que "a Or- sultados de suas úttímas

Pernambuco, que vem rea- ganízação Mundial de Saú- investigações têm sido tem

lizando uma série de pes- de empresta ao prof. Nel- brados em vàrtos países, a

quisas de recuperação in- son Chaves apenas uma co- través de artigos ou noti

temecíonei no setor do laboração de intercâmbio ctas em revistas especteü
Nutricionismo. de idéias, sendo, todavia, zadas em temas de nutrição
O Sr. José Maria Bengoa, passivei que, em vista da e de Medicina.

que é consultor-regional da ampliação dos trabalhos - --- --
---

Repartiçâo Sanitária san- por ête executados nos úl-

��:���a�:Cl����l �:e,:él��� ���s I���:�a:���:l � e(7�:.= COMPRA-SE
ganização Mundial de Saú- lhe malar ajuda. Quanto às WOLKSWAGEM ou D.

de segue. com muitQ inte- conquistas feitas pelo mes- K. W - WEMAG

trf' )1', s l('�fii'm'n . �mn

OtH' l·j(> !Jroprio :\s e:":1)II7,c,;- RESTO :1. rOmilitl:\l'
sf' iI Ophliào púQi,iC3. �W seu TI'aial' (·,_,,,1 OLEOA1:try

·!bRf��t::"::- ;:': 'llin.h..t:_.f_�!�·

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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IlIDArOIl

'IDIO PAULO MACHADO

IIlDA roRES-AUXILIAIIU.

I MAURY IORGl15. RUI LOBO'

I GILB"TO NAHAS

i _ COLABORADOR"S: DIVERSOS

----�- ------_._------

NENHUMA LUTA PARA
EDER JOFIU ESTE ANO
S. PAULO. !J IVA.) -- )<:;'

der Jorre, campeão mU�I

d'ial dos Pcso<:-galo, d'.)t'::,

rOIl "à. repo,·ta�rm flUI' n!\o

con(ita dz realizar mais

nenhuma ;uta ('stc ano. se

ja em derem do título ou

não. Preocupado a!,ualmer.·

te com a so;ur;ão de vários
assuntos particulares 1 ,��ti

inclu;;ive estuduNlo viri,,;>

Propo$'tas para firmar con

tratos de publicidade C,")JU

gandes firmas da indus

tria e c:)merci�). r "G:t,O

de Ouro", ach'l que 1l1e

convem não assümir n(ste

fim de ano nt-nhum C011

promisn de rrsl)llmablljet9_

de, pOi" niio di�))õé de j,f'm

po pal'a consagrar-se a um

Programa rigoroso cle t, ei'
·namento.

Em faCe dessa resolur.ão
- jâ comunicada ao �elJ

"manage" Katzenelson -

,Futebolzlnho mediOCrl',
despretenc!o!'>:l meSJl1r ei'i

o "que ofereceu 3. ('(;u;pa
da ADE s;ibad.. à Larde,
ao dimi!luLf� públiCO que
se dispõe a i r fazer fi se:,::

ta no campo do Cole!;'o
Catarinense. O Pac!,re Ro·

ma FC. sem pl"C'ci�ar fR::",'
das tri�as II coração ani
Quilou seu ndversárío og'o
de saída, na prlmeil'a f159,
com dois \tentos. Na segua
da fase os padrerrol11i!nst's
aSSinalaram mais qua'�-i>
tentos e acomodru-.se. �,ri
mando mais pelo "o.e"
da,; jogadas ate mesmo ::IS

mai� simples, do que pi':J.
procura. insistenle de Ilw

vos tentos. Ao final d"j' :)I'e
110 quando nada mais ·�e�.
tava aos rapaZes coman

dado por Waldir Maf.ra,

em matéria de posSibilid:l
de de assinalar um único

tento de honra, houve o

que se poderia cliZN ele
"êxodo" Pc" parle dr al

guns de seus jogad�rf:s.

'\ .eqnlpe do Pad!'!, Ro-

Joft"inho só no IniCiO de
63 examinará as propo.;ta�
pa�a lutar com Aoki n�

Japão e com o campen.r,
panamenho Ismael Lag'u-

DUAS EXIBIÇõES
Essa decisão porertY. liã.o

implicará no total af�s

tamento de Ede-r das ati
vidades pugilisMcas. Já a

partir da prÓXima semana,

ma que está bem apresen

tada, ofereceu, inclusive

algumas Jogadas lucidas e

bonitas tecnicamente ra

lando. Mas nãf' encontroll
um adw�rsârio quc lhe (:x1

gisse maior empenhO. G'l
Ilhou por 6xO como pode
ria t.er ganho de 7 CU tie
8. Não Precisaram. os alv!.

�:b:tdr c�e�:�li�:�,exagero
A.� equipes all�aram

aSSim:
PADRE ROMA - Marca,

Luiz Pires, Osmar Renato
e Arnoldo. SePitlba meU
e Anéslo. Tlco Luiz ROt=hfl.,
A ri e Demárla
ADE - Mârcl o LenlO,

Zagalo, Lauri (! Sampaio.
lWendausen e ArmandO.

N"dje, Dorado .Pitanha e

Marinho.

Na preliminar, entre !lS

equipes supentes, o pl:Í.�ar
terminou e mbl"anco em

bora tel" a equiPe do"�"'..
dr,e Roma. se n.presentado
mUito superior.

RAIOS X
Vende"se aparelho dI" Raios X - Plcker - 60 M A.

_ modiHo Comct � por Cr$ 500.000.00 de entrada e ,

Cr$ 500.000,00, fin:mclaclos.
Tratar à rua Felipe Schmidt, 38. Dr. Lobato. Tele-

ftmes 2395 - 3eOL
'

Os jogadores paranru.n ;('

TI':"Ul e·Nlnlnllo estjvlJtl,l
na clrlnde de Çlrlcium'l (in

rüc a ter pl"rsseguimell�o
finalizamio com o baile

-_._ -----

�rO���luirá, �omin�o, o [�ml�onatü �a ��Iun�a l�-na
Domingo próximo o Campeonato

da Segunda Zona terá sequência com a

realização da segunda rodada do retur

no que marca três encontros, sendo que
para esta Capital está programado o

match entre Atlético c Palmeiras, match
êste prometedor, visto que reunirá dois
dos três Iaurcarlos ela rodada anterior.
Eshl o :jogo entre Ilorianopolitanos e hlu
menauenscs sendo esperado com inte
rêsse e entusiasmo, razão porque se CI)-:.
pera uma boa arrecadacâo. Para Blume
nau está programado o encontro Olím

pico x Barroso, no qual êste último pela
primeira vez estará defendendo a posi
ção de líder oue arrebatou do Carlos Re
naux na primeira rodada desta segunda
elapa do Campeonato.

O oJltro encontro será disputado
pntro Carlos Rcnal1x e Paula Ramos, nos
domínios do primeiro, em Brusque.

de trataram de SeUS 111-

de coroação da Rninhn do

o.une.

grossos 110. �:;;l}Ortc C!!.Dl'

MCl,l:O)1oi, a convile co

Lreini:rdo[ J,oã.6 Lima. A-
o atacante NilO, ntuat->

contocc que os jogn.do'·",�
jú ,1"etOr lla�'am à CUI'itüJa

não tendo havido o e pc

[ado acordo pnra rruc :JS

dois' jogadores ing"l"essa:;
sem no futebd cata-Inou-

nndo com o E�port.e CJll�P.

Nar.-oste. está sendo aguar
dado na ctdndc' de Tta.l'U,
onde deve-ri se nvtstar com

o.� mentores do clube mar

cilista

Por sua v�z o atleta Mo,
Cas� as partes ehegu,,::1

a um aco-de Nilo dc\"e:';}
ser u'm dos rerc-c-s comreMa, radicado, (ln Ir'l.ty

também do pebol pararia- que esperam contar oa

mentores do clube pc-tuú
riO, para as disputas ,[o

certame estadual.

ense devnrú JleJ'maf'1("�"
no Metropol já que houve

acordo entre o clube cata-

rll1ense e o jogadOr. Também o e...:trema ÁI'
merindo estâ ser'_10 aguar

O treinador Arruda Sft

lomé e os kgadores Wal

mir e Eurídes deverão ,.�

gressar hoje à Urussanj';::t,
ond!' iniciarão os treina
mentos visando a partida

dado para um passivei ú

certo e con�equente jn!{,es
so do "colored" jogadm
nas h�stes do clube ru':lrQ

anil itajaiense.

intermunicipal amisto;<;l
marcado. para d, ming·.l,
dia 14 diant.e de Figueir�n
se Futebol Clube. lIt-

Existe um ambiente 'de

entusia>lmo nos divl'tsos se

tçrcs (,19, G [r-UJ"io 4sPMiJV�
Olimpir.o pOjS tantn dirC�J

res como at'etas esão "le',e
josos de que- o clube cor_'lJ.

ga uma vitÓria espetaciI
lar contra r Almirante
Barroso nl> próximo ,jo

m:ngo ;�alib'tando-se as

sim dos úll imos in.�uee;;s-s

Os treinos min;stracto 90\.'
Laplte Onl·ia. df'ix:'l11 f:n

tever qll,c n vitr'lri:"l. é o úni

co objcUvo do clube de

Blumenau, embora retY.l_

nheçam no Barroso ml1�

gitimo líder do estaduaL

A diretoria do Vasto Ver

de de Blllmenau contÍl1";:a
em grandes atividades, vi

sando concretiz�r o !teU

plano de trabalh(', elat:n
rado de quando a sua e

leição já que s.cus manda
tos t�inarão dentro em

breVe.

9-11-1310/62

PEIIDEU-SE
Perdeu-se um pacóte. contendo livros e vários docu

mentos de grande valor para seu proprietário, no traje
to compreendido entre a vila de Pantanal e fi PI',aça 15
de Novembro. A pessõa que o tenha encontrado e que,
plll' especial obsequio. quel'a entrega-lo no Cafe Nacio

n'l.', nésta"c\dade, r_eceberá ótima gratificação.
Florianópolis, 3 de outubro de 1962

FREDERICO VER1S

10-10-62
-----

ED.lAL
ASSEMBLEIA GERAL EXTnAORDINARIA

CONVOCAÇAO
$.;�,·r�

São convidados os senhores acionistas da ICA S. A.
- IMÓVEIS, COMERCIO E ADMINISTRAÇAO, a SI'! reu

nirem em assembléia geral extraordinária, a realizar-se
ás 11 horas, do db 29 de ouLubm vindouro, à rua Alvaro
de Carvalho, 34 - 10 andar, nesta Cidade, a fim de deli
berarem sôbrc a seguinte

ORDEM DO DIA

10 _ Awnento do capital social;
20 - Alteração estaturoria e,

3° � Assuntos diversos.
Florianópolis, 28 de setembro de Hl62

A DIRETO A

., A�OS DI LAJUTA CONSTAY;('

PELO PROGPESSO D'

tANTA CATARINA

"" SITO.

ISI'Of<TIVO
"

S. PAULO.!) (VA.) - "Re

JA' DESISTIU DE PELE' O
INTERNACIONAL, DE M!LÃO GILBERTO PAIVA

almente autonzacto Paio
Internacional de Mil;h),
clube que represento 11(1

ürasü, oferecl ao sane-s

1 milhão de dólares (cü�c.t
de 5 hiihõés de crUZeiro.:;
ao cambio oficial) pelo pas
se de Pelé. Mas segundo in

fermações que c)legar::un
ao meu conboctmento o

que declarou fi. l'epOl"tag:(!\11
o sr rnusepnc Ricci·
-ssttve em Santos há nt

guus dia.� atrás - 'couu-
nuou - Crnvcr�ll\ndo �Ol'l

Pcpe "gordo" prqcuradnr
de Pnlé e solicttet que ele
ccnvgrreesse o jogador n

s(' transferir para o rutc.... -

boI itailano. Todavia .ia
maiS ofereCi qualquer vail.

tagem p.ecunlaria a Pi'Pe
pela efetivação da tra1F:t

ção. E' inexata portal�o
essa infOrmação divulg').l n.

pela imprensa. DiSSe n,"�'

nas qUe o Internacional,e:;
tava disposto a pagar 1 lnl

lhâo d dolares pelo passe

de Pe;é proposta alias, i

dentica a que fOi feita an

teriormente ao SanLrs [J:

lo Juventus, alnW{'$ elo \":.
d4-SrinJ Baby Pignatar;".

DESISTIU

"Foi uma proposta .e,

bal" - continuou o sr. Hi"

ci - 'feita Per intermerl.!o

de outras peSsoas, como

tem acontecido na" dem,l·S

transferencia de jogadl)res
brn!'\ileiros para a Itillla.

Alás. ontem mÇ!sm() l'rc,;i)i

um telefonema de MIlAo,
comun.cando qu'e o truer-

nacional desistia da propos
ta, uma vez que o esta-ou I

Il1açr:- re+to. IUI- Hália em

tomo de umn passivei tr.an

saf,'�tO prújudicou a ida de

Pnlé. Qualquer transação
de .1ngIldore.� pa-n a fLft}ja
tem que I'C revestir ele sr,

P;i1o. Comr so sabe, a lei
tta.rnna )JI"êV'e um umne
de enfrarlu IXl.!a jorraoo-ca
estra.ngeil"O�. Quanto aos

"0,.lIU,1110�". niio existe pro

blemas, runs pal'� 0ytr'lS
[ogndurex corno e o ' '!a'p

de r-etc. deveri:\m os men

toras do crubo qU3 rrPre�t'[\
t« . anumarem uma ro-mu
la para onr condlcào rlc

jogo ao l'e_fericlo Cral'jlll',
dentro d� um prazo q�e
se expirá ,cm fins de n,,·

vembr:)."

NADA A PELE'

Segu!do o sr. GiusePP�
Ricci nada foi oferecido.
como se propa!::lU, "porq'Je
o máximo dc luvas pa�() a

um jogador na Itáiia é ,:e
10 milhôes de liras po, .;"

11" 1J'i ,mil rJollr!l"es). t

Rendo.�o� .<;ão 9'� "blclw;"
com o Joga.clor� cheganuo
a ganhar ate 1 milhã'J Oe

cruzeiros numa part!da.
-.,.. "Jair POI" ex�mplc" -

airescentou - "ganh'"1 el:l

trê� partidas am1stos:l'i
600 mi: rruzeir3S e o flue

Prlé ganharia seria inde
tCIIl1inável"

ALLlANCE FRANÇAISE -

Seus Ciclos de'EsJudo
Obtenha seu rliplõma de FRANCf:S ao terminar

segundo, o terceiro, o quinto ou scUmo ano de aulas na
Escola Prática da Associação de Cultura Franco- Brasi,
leira.

Informa-se. sõbre o programa na sede à rua M&.re
chal Guilherme nO 1 (defronte ao I.P.A.S.E) todos Os dias
das 9 às 12 horas.

Inscrições abertas; comece desde já o SI':U primell"O
! ._�

N,

PONTA DE LANÇA

ele reiniciará treinament.o

�"��� �: ��.:�'�r�_::i�Oa�'� Vários me'lhora�entas;
uma serie de combates àe ��l";:t�:�o t�r��n����n�r��
�x<i��i:�' a�:ri!d;:semq�;� vemente enquanto que ·iS

festejos sociais continua- z('na doiRo

�iP�;� 2�iae�0 �:riI��r�: ----.--------------
ambas, o "Galo de OUrO'

A��I;!g:O:O a�;��:�:��ri�:� partamentodos San�cis, campeao su:.

americano dos pesoS-pem... Aluga_se pequeno e confortável a um casal
-----____________ sem filhos. Sõmente com átimas referências- e fiador

GOLEADA DO PADRE ROMA SOBRE '0 deA�����'l�C'$ 9.oào.OOi. - Tmtac a sua S;lvei:

A A.D.E.: 6x O !

Em novembro próximo nos-os represontcnres
estarôo participando de mais- um campeonato brc;
stleíro de Iootbo!l profissional com possibilidades de
êxito poro as nossas côres Com efeito, cumpre-nos

fazer algumas constdcrações sõbre o ossunto que po,
de-c inclusive cuxrüor nossos ou-tçentes na to-mo.,
cõo de nosso selecicnodo. Começaremos dizendo que

nossos dirigentes precisom ter um pouco de precau

ção na fo;'moçõo de nossa selecõo já que em époc9s
passados contamos com um selecíoncdo Clue: se na�
checou a ser o melhor tombém nôo decepCionou. c

pOI" êsse motivo poucos criticovnrn e quase todos te,

-vavorn em conto que era o_ pr1meira"v.ez que se or ,

g�lOizava um selecia�<:do de, 101 env?rgadura c�míe'
lementos expan-encia1". De lo para co nossa pr?hss ,0_
nali�mo entrou em decadência e sómcnte na intenr-r

do Estado tomou certo impulso principalmente nO:3

cidades de Cnctómo. l tojoi. Brusqu« e Joinville, c.,

parecendo com destoque o Esporte Clube Metropc!
da vizinha cidade de Criciúma que conseguiu ex

cursionor ao exterior em bases' Hncncetros compen

sodoros cessando o ser uma verdadeira atração e per

dendo a Inibição em confrontos internacionais. e que

não deixa de se�' um grande 'handicap": Mas noss')

maior dificuldade reside em estarmos sltuados m..m

determinado centro, sem podermos ter um co�tato
mais dir-eto c-om C'-' processos futebolísticos d� Int�_
riar do Estado bem como com os nosSOS provovel'l

advers<Jrios de outros Estados da federação.

Quçmto ao tocante a direção técnica, de nossa

parte. mesmo considerando que cada cabe�a tem o

direito de decla"ar uma :>entença à parte, achamos

que o nome do õr_ Soul Oliveira deverá ser novamen

te i"ndicadó. juntamente com outros nomes de prepa
rodo"es de nosso "association" como os técnicos de

�1!�a�I!O:���=���;'�
que sanaria os Inc€!·tezas do direção Que os vêzes'co:' 1

mete er:cos incompreendidos e é criticada. ficando,
com a res]')onsabilidade dos mesmos. Não du..;idam{;:'l
da competência nem do boa intenção do dr. Saul OI!
vei�'o mas o (lue não desejamos é aue o chamem 50

para �omer giló como diz Gentil Card(lso deixando

Que outros comam marmelada alI outra coisa drJce

Mos nem por is� deixaremos de recOnhecer :_uo d!õ:

dlcacõo e tl"Obolhn já prestados a nosso selcçoo pro�
vondo qUe é l',calmente um dos" moi� �om,�etentes
preparadores técnicos de nosso ossoCI:)tlOn

Outro elemento que nõp poderio ficar de forA e

ao que pOl�ce nõo podcl'emos- contar com o .�eu con_

curso npSSQ .oportunidade é o professor e preparador
fí.o;ico Arrud:1 Salomé que demonstrou ser antes de
tudo um ex,cmplo de 'dedicaçÇiú c capacidade. A �e

presenlaçõo de Santo Catarlnn seró bostnntc vlsoda

pelos demais adversório" e é bom oue se saiba que

êss.e certame nõa p0derá ser vencido Como num pas

:� �'�r;c�����oE�oc�:�;:: ;��o;e:�i:��ra�o�;�J J
já não poderemos contar c{)m 'Úlemimt<'Js de p-ra.ndes
atlboritos técnicos como é.() G1SO de Goinéte, hOJe no

lnt.�rnacional de Pôrto Alegre além d2 outros-elemen
tos que:'ie encontram foro de formo be;n como o tem

')0 pllra treinar que evidentemente sero curto.

Outro ponto que queremos alertar aos nrfiSOs di
f'igentes é pol'a /ue nosso seleçõo não V'''llhél o incar
rer. em erros gr::lvissimos conforme oconl'eccu no com

peonal'o brasileil'o de f-ootbl'd! omadol' qunnd,.,_ nos

sos representantes odentraram em concha na Guono
boro com.., uniforme ne··tenccntp à Uni) Jolnvill-ense
de f{lotbal! porque o FCF. não di�punha no op.ortu_
nidnde d.e uniforme para se apresentar na Ododf'
Mal'ovilhcsa. Lamentamo.o; qUe isso tenho flconteci

do e p<;peromos (jlJ(, o f::lt.o não volte a se repetir já
que situações como essa prejudicam, <i('sm�ra1izam
e n1enO,;Drezom nosSos ntlél:1s, noso;o selecianarlo e

nossos dirigentes provocando críticas enchovalhad-o_
ras contra todo {) Estado de Santo Catarina. Se f) tra
bolho fôr feitf) com tranauilidade o(' coloboraçõo de
todos não 'Úx>ercel'á influência negativo EsperÇlmas
nue nosso preparador possa recuperar o padl'Bo téc_
nico de nossos jogadores e moldá-los I'l s'eu jeito pc
ro construi,· uma equlp� eficient,e de football visto
so e sem e':;trelismo, que posso trabalhar modesta··1
mente como fêz no último certame brasil.clro da mo

dolidade quando constituiu_se num verdadeiro ponto
de atração dos torcedores catorinenses.

Vamos pois, unidos. trabalhar poro que o foct
ball de Santo Ca.tarina possa osflental' posição inve_
jável no cenário e'-'portivo brasileiro.

VENDE-SE
Vende_se uma pl"Opriedade com três casos uma

de material e duas de madeira. Tôdos com água' luz e

esgôto: sito à rua Leoberto Leal nO 24.
Trotar. com o-senhor Otóvio August-o do.Espír.'_

to Santo no Fiambreri1i Otávio no Mercado PIll:bliço
no 38 parte int'erno. 3 l

,.\�

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



exige condução própria, [á gumas vezes a menos de impressões de 1820: "Essa

que modernos cnlbus, em 10 metros de altitude (me., cidade tem a forma ctrcu-

:�:rs;:.ah�r::li�S �á��;i;�� ��a� �t�::�::) ;2�ass�����\ �:: �SqeU��:�e c��e�:�s c��
paranaense, com passagem

"

de altitude), Juqutá (15 telhas, quase todas só ao

ao preço de Cr$ 830,00 e per km), Registro (30 mj e Ja- rés do. chão, porem, em ,

curso em 7 horas. cupiranga C52m). Nas pra- grande número construídas
xínudades do cuuômetro : de pedra. As ruas são largas
240 deixa a baixada e em e quase regulares. As ígre-
20 quilômetros alça aos 700 jas são em numere de três,
metros de altitude, para 8- todas construídas de Pe

tingir os 920, em Curitiba. dra. A hospitalidade dos

Quatrocentos quilômetros
sobre asr.uto tBR-21 bom

parque hoteleiro. apraziveis
recantos e ctrcunvtztnban

ças dotadas de numerosos

e variados centros de atra

ção estão fazendo de Curi

tiba um nucleo de turismo

da preferência dos paulis-
tas.

.

A viagem poderá ser ere

tunda com a duração de
seis a sete horas, S("11 difi

culdades, embora em al

guns trechos trabalhos de

eonscrvceão e de recupera

ção da rodovia determinem

minutos dr: alo. aso. Desta

forma, o pass(')') Indlca-sc
também para fins de sema

na Que t('nh;l,)}l um (J11 r!oL;

feriadO:, jnj,f'l"(�ala!lo�. qua
tro dtas ."('do suuctentes,
mesmos nnrn e�t.('nd('f fi

vi�('m :l!ê pcntn G:W'Sfl

(Vila vencu c !'.Irana:'uõ·!
(b:;lneárlo) ou, nínrtu. fls

cat.'1r:lta:; do 1;:::-11:1('11 rrotn

aN";.,.. L fo,,:ur<;l<.O (IU(' não

ALTITUDE VARIADA
O ínttnerárío percomoo

por si só apresenta-se com

pensador. Como se trata de
estrada de traçado

.

novo,
desvenda aos itinerantes
áreas desconoecíaae dos
paulistas Inclusive o sertão
que, do planalto, desce as

proximidades do litoral.

Partindo de São Paulo à
altitude de 750-800 metros,
a rodovia vai alcançar de
920 a 950 metros em Itape
ecnca (km 33): a partir
do km 30. serpenteando pela
serrn, desce ror-temente e,

pOIlCO depois dt' 20 fIUil{J
IIIl'tl'Os alem, nttnge a nat
xndn ncuusto numa exten
sãfJ de 130 ounõmetros, al-

_-----------------

t��SSA 1)0 UNIVERSiTA'RIO
Univcrsitúrio assista todos :'''' '!omingos
na I�rc.ia Sito Fruncisco âc; II horas à

I\fis<;;n nu llniv('rsitórin

REX-MARCAS E PATENTES

Agenle Oficial da Propriedade Indnslrial
RegHlro de marcas, patentes de muençdo, nomes co

mer('jais, títulos de e�tabelecjrnent(l, insígnias, trase» de

propaganda e 1I'.arca.. de expf)rtação.

Rua Tenente Sílverra, 29 - l° andar -

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

OLHOS -- OUVIDOS - ri ARIZ,
_, e GARGANTA_

. ..

r
°1 ,

Oper�ões .clOS',�MíGDAL..6.S por pro�e5SO :
Q100fRNO

EQUIPO de OTORRINl'J (un,co no C"piIOI)'
para exome de OUV I_t)OS; 'JNARlc" Ii'-

GARGANTA
--

- Refrotor BAlJ>SCH' 8 LOMa paira'" r.eée,ita
do ciC(JL(lS

'

Tra1Qmen1o dos SINUS!TE�P04' ULTRASOM

Dr. GUERREIRo d� FONSÊCA
CONSULfAS pt�A MANHA E AI TAReE -

Con'ullorio - Ruo JíSõo 'PIOIO, 3"!1 � i,.OOIl! 3560
R Idinéia- Ruo FelipeSthmidf 99-Fooe '3560

DR. LAURO DAURA

MÉDICO
Clínica Geral

Espéciallsta em moléstia de Senhoras e vias urJná
rias. _Cura radical das :nfecções agudas e crônicas, do
aparclh� genito url_n:i.riO em ambos os sexos. Doenças
do aparelho DigestIVo e do sistema nervoso.

HOIário: das 10 às 11.30 horas e das 14,30 as 1700
horas - CGnsultório: RU!l Saldanha Marinho, 2 ].0 ;n
d�r (esQ. da Rua. João Pinto). Fone 3246. Residência:
Rua L�('('rda Coutinho n.o 13 {Chár:ara d' E�panha; _

Fone: 3243.

DR. (LO'VIS DIAS Of�-,ttíA
(UNIU Mf'!)I(A

Estomogo. Intestinf')s, figado e vi(ls biliares.
Consultório: Ruo Felipe Schmidt n.o 38
Residência:

'

Ruo S. Jorge, 32 - Fone 2721
iàriamente dos 15 às 18 horas
h>nQI' rin" R ti" I O 30 ,",,,rac; no HOSJ1itol de Corirlode
----_,---._-----_._._------

AD\lOGÁDOS
ADVOGADOS,

DR. HELIO PEIXOTO
DR. MOACYR PEREI RA.
PREVIDENClA SOCIAL: - Recursos à Juntas de Jul
aoment,.., e Rt'vi"êio. AD<'lsentodorias. BenefiCios etc
OUFQOES TPABALHISTAS

-

O'VFI (> CRIMINAL
Rua Felipe Schn--.irh,.,,, -17 '),... 11..,..-1", _ 5010 ..

DR. GU"R:ACI IÇ,"NT05
CIRURGIAO - DENTISTA

PREPARO DE CAVIDADE

PELA AL1')\ VELOCIDAl:'IE
G- 2-707

PROTESE DE,,!TARIA EM GERAL

FELIPE SCOiMIDT 39. A_

"CIDADE-SORRISO"

Hermes Fontes, encanta

do com a metropole Que bnn

deu-entes fundaram nos

campo.'> de Curitiba, cha
mou-a de "CIdade-sorriso".

Foi f('llr. o poeta em assim
denominá-Ia. O eupitnj pa
rnnaensc, hoje com mais

de 350.000 habitantes, agra
da fi quantas a visitam. E'

ecntrn untversttúrto e de

cultura dos mais avança
das do pais, o Que lhe valeu
outro cognome íguatmcnte
tísonjolrc: "Coimbra Brasl

Ietm''. Scu grande .tesenvul
vnuento nestas ultimas de
cndns ceve-se à colonização
tntensrva das fabulosas ter

rUI! rnxas do norte prlnr-í
pafmonte com o cnré, tida,>

ccmn dns mais pl'odut!vas
do mundo.

O erescmieneo Incomum
da "Cidade-sorriso" ganha
ainda maior destaque em

confronto com o QUC era há

apenas 148 anos. Saint Hi-

curitibanos não é sobrepu
jada pela dos mineiros".
Pois, essa mesma hospitali
dade a que o famoso vL'SI

tante faz referência, perdu
ra através dos secutos. tor

nando ainda maís agra.dá
vet a estada em terras cu

ritibanas.

Há, na cidade, vários lo

gradouros publicas de tnte

rCS5e para o visitante, alem

de instituições e de pontos
puoreseos para passeie sem

contacto com a natureza.

VILA VELHA, PARANA
GUÁ e IGUAÇU

Num regime um pouco

rorcedo, mas-pasSivei, quem
dlspusoí- de .qu-atró dias po
derá conhecer. 'alem de Cu

rtüba a maravilhosa forma

cüo arenit.ica de Vila Ve

lha. o encanto' de Pararia

guá com seus balneârios e

as cataratas do Iguaçu, de

conformidade com este pro

grama; Lo dia, saida de

São pauto às 5 heras: al-

noite livres para conhecer
a capital, mediante Inune
rârro previamente estabele
cido; 2.0 dia, visita as cata
ratas do Iguaçú, cem parti
da de Curitiba (via aérea)
às 8 h.. 48 e regresso 'às 17
h 40; noite livre para pus
selos: 3.0 dia, visita a Pa

ranaguâ (117 km), preferi
velmente por via rcrrca,
considerada notável mani

festação da engenharia na

clonai, através de vários
viadutos e catorze tunels.
Paranaguá é um dos mais
belos locais do litoral bra
sileiro. tocaüae-ae numa

bala desdobrada em tres,
nas quais deságuam oitenta
fios. Possui valiosos rema

nescentes históricos. como

a ípreja-matrjz rrtne do

século XVI), a igreja de S.

aeneduo (1710) e a igreja
da Ordem 'rercetro (1741),
todas de estilo barroco; noí
te livre para passeios, em

Curitiba; 4.0 dia, as 6 ho

ras, partida para Vila Ve

lha <95 km) sobre asfalto,
visita às formações arení

UCM, . com extensão ii. la

goa DOurada e üs furnas,
sempre tendo 'fOrnO crxc a

estrada nnvtmontnou. Al

moço em Ponta orosae, a

segunda cidade do Paraná.
cêrca de vinte, quilômetros
além de Vila Velha; às 15

horas chegada 'J. Curitiba

e, às 16 horas, partida para
São Paulo.

laíce transmite-nos estas moço em Curttíba: tarde e

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

Sai de prisão e ingressa
conventoem

PARIS, Sylvle Paul, mu- turada pelos nazistas. con
lher de 47 anos que passou seguiu fugir, mas tempos

I 20 em prisões, vai íngres- depois foi presa em BErlim

sar num convento até o f im e encerrada no campa de

de sua vida, para não com- aeisen. Libertada pelos nor

prometer a vida seus 3 fi- te-americanos, voltou a Pa

lhas, Pierrette, de 15 finas. ris, mas sem recursos, rur

Sylvestre, de 13, e Simone, tau, sendo presa por mais C, _ A,yrh)'Q Ramal.ho
:���d�i�t�: ��;d=; :�o;u���e� ':�� CJ,� �ItTÀN_Ç.�
do irmão. a abandonou, quando ela �:n��!�:�:� ::Iacar::::'i
A vida de Sylvle foi um

lhe :munciou que teria um
'A tarde, no c .. nsuUi-oril

Sylvie furtou das 15.30 �s· ã..� l'.lO hsdrama permanente. Sua

mãe a detestáva, obrigan
do-a a furtar desde menI

na. Presa, saiu 15 meses

depois, aos 19 anos, quando
os alemães ocuparam a

França. Ela, então aliou-se
à Reslstencla, sendo pr�sa
em 1941, deportada para

Ravensbru�k, onde foi tor-

f ilho.
para comprar um berço.
Foi presa e, quando saiu,
encontrou outro homem,
que lhe deu mllis um filho.
Tornou a furtar e foi no
vamente pI'esa. Saiu mese,>

depois, sendo acolhida par
uma ex-companheira de
prisão, que tempos depois

Vende-se 1 Casas e Um Lote
� "

Trator com o sr. Jo:-dtm �a ruo Jeronimo Coe_
lho n.O 14 - terreo - Loja E. S. Oliveira Cio.

DR. MARIO GENTIL (OUA
M�DICO

OUVIDO - NARIZ - GARGANTA
CLlNICA E CIRURGIA

ESPECIALlZAÇAO NA CLlNICA PROF
JOS, K.)S DO RIO DE JANEIRO

-

OPERA NOS DOIS HOSPITÂIS DE FLORIANOPOLlS
HORARIO DE CONSULTAS: - Das 14 às 18 horas

Pela manhã, hora marcada. Inclusive aos spbadas
Tel�one: 2989

��I���L")"'����HFI'�� en. Silveir.:l IS - Conj. 203

apareceu morta, empareda
da em uma casa. gylvte era

suspeita do crime, já gravl
da de um terceiro rnho. Foi

condenada a 10 anos, que
acaba de cumprir.

COTlsultôrlo:
Machado. , _ l.0 andar _

telefone !'86.

Residência: RIJa P!lllre

Roma, 63 - TeleroDe tl81

Dr. Acác;o
Garibaldi S.

Thiago
ADVOQADO

Escr"itórlo especiallzad'
em Questõe!!: trabalhl),las.
Admlnlstra.çào de bens

Imóveis. nereSas fiscais
Rua Felipe Schmldt, 14
_l° andar _ Fones: 2�1l
- �18

Nunes

A.S.C.R.Coppere com a

Ile-ma ·

.sua
mao ...

Eu fhe garanto; 6 multo duro aprender ,0 andar na minha
Idade ... Os rnüscu'cs nõa obedecem. Só com muito esfôrço
conseguimos mover as pernas. Damos oiguns posses com oti
mismo e, de repente, ali fõrçcs nos fcltorn e nós cour-os. Mas
nQS Ievcntcmcs depressa poro andar e tornar o coiro Às vezes

Q gente chora "0 Assim difíceis são quase todos os nossos exer

cícios e estudes. Masu:.ocrifício compenso: eu, par exemplo, iá
melhorei muj-�o e estou certo de melhorar ainda mais. No futuro
espero ser como Você. Poro prosseguir minho recuperação e de
tantos crianças como eu - poro atender o milhares de outras

que sofrem o que eu sofrj - precisamos de seu auxílio. Aiude
-nos! O que é pouco para Você seró quase tudo poro nósl

CENTENAS DE CRIANCINHAS P.RALlTlCAS APELAfi
PARA A GENEROSIDADE DO SEU CORAÇÃO - AJUDE

-AS A CAMINHAR COOPERANDO COM A
ASSOCiAÇÃO SANTA CAURINA DE REABILITAÇÃO

Envie o seu Donativo para a Rua General
Billencourt, 102.

lssocia�ãolõiaõ Joaquii-(3dilo �US Veffiõ&)
formesse, efetivamente, co- Lourdes Silva Pessõa que, }1Pt""'��át"ias áquela festa
mo de tradição, numa ma- cumprindo anónlmamcnte fraterna.

lldariedade humana. como o fêz, os seus deveres Florianópolis, 4 de ou-

A Mesa Administrativa nifestação eloquente de so cristãos, se fêz portadora tubro de 1962
.

Por fim, extende êsses a- dos anseios dos aslladOS, SILVIO MACHADO

gradeclmentos à Exma. Sra. angariando, contribuições presidente, em exercício

C 'lIrso Prepariltório Continente
CURSOS ESPECIAIS

PARA PROHSSORES
"E DATILOGRAFIA

AULAS PARA CONCURSOS
ARTIGO 91 (GINASIO EM UM ANO)
PRE.GINASIAL ADMISSÃO DURANTE o ...�,.

DATILOGRAFIA
•

- Baseado "" moi. modernos processos pack_
gógicos.

- Equipodo com máquina. ROYal
- Dirigido pelo:
- PROF_ VICTOR FERREIRA DA SILVA
HORARIOS: DIURNOS E NOTURNOS
Faço suo inscrição a Rua Dr. Fulvio Adocei an_

tiga 24 de Maio, 748 - 1° Qndar
ESTREITO

•

FLORIAN"POLIS

Dl. SAMU1:.1. FORSECl
CIRURGIÃO.DENTISTA

Preporo de cavidodes pelo oito 'felocidode.
BORDEN AIROTOR S S WHITE

Radiologia Dent.Jria
CIRURGIA E PRO'TESE IUCO.FACIAL
Consultório: Rua Jerônimo Coelho 16 -

10 pndor - Fone 2225
Evclu5ivamt;nte com hora. marcad.1

AGRADECIMENTO

do Asilo de. Mendicidade
"Irmão Joaquim", sente-s6
no dever de expressar, pú
bJlcamente, agradeclmento�
os mais profundos, a quan

tos, de qualquer .forma co

!aboraram ,para que fósse

comemorado, condigna e

criStanmente, o DIA DO

VELHINHO, nêste estabe

lecimento de assistência à

velhice.

Em particular, quer fa

er zsentlr às pessoas bondo

sas, ao comércio, à impren-
- sa falada e escrita desta
capital, pela ajuda expon
tânea para que a festa de

dicada, naquê�dia, aos ve�

lhinhos mparados e prote
gidos pelo Asilo, se trans-

Lavrador
DOBRE SUAS COLHEITAS!

Inseticidas em pó ou em líquido. Diversos

IIpos e lórmulos poro o eXlefmlnio de qUOI·
quel espécie de progo do lououro.
Ervicidcs Total e sefei,vo elimmom os er,

vos daninhos evitondo OS5im o ImrrodUl1vQ
trobolho de copmor Foçu uma v:Sllu ou

peço inlormoções 005 lCbrironles:

BUSCHLE & LEPPER.·S/A_
"JOINVULE RUA DO r�INCIP(. 115

RIUMU-IAU: �uJ\ R�usnUi. 17�

CUPI',all. DEsEMRA�r,AOo� W(�lrllllltN. �.,.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Fruto ainda da feliz ad

m�nistração 'do Cei. Pedro)
Lopes Vieira no Comando

.

Geral da Polícia Militar do

Estado, foi o Serviço de

?�dlQ,-Com�nicaçaes d:1.

vantes serviços prestados
ao Estado.

DUAS ESTAÇÕES
INlCIALMENTE

o-ficlai (chefe) e quatro
sargentos ;duas estacoes
'foram instaladas. sendo

corporação cnadc pelo De

�eto 2210, de 9 de outu

bro de 1928, sendo GOVB\'

nadr-r o dr. Adolfo Konder

o primeiro efetivo- do

quadro de rádio-operado
res foi constituldo por um

uma; no quartel do coman

do Geral e eutra em Pôcso

União. Em 1929, foi meta
lada cutra estação na se-

de da ae. ore. ISOlada, em

Rerval (hoje Herval d'

O�te), então Município
de Campos Novos.

Para o preparo do pesso-

Completou ontem, portan
to, a modstar erganjzaçáo,
seu 34.0 aniversâric, aos

suindo em seu acêrvo re.e-

iJ�ESTADO
I.. '" i. JWS UTWJ DI&UO Dt suu tAtAlIlfA $

FLORIANOPOLIS, (Quarta-feira), 10 de Outubro de 1962

ai necessário ao §êrviça,
foi juntamente com êste,
criada a zsco.e da Rádlü':'
Telegrafia da PM: sob a

direção do Sargento. AJu
dante Mabrlni, do Exército
Nacional.
Mais tarde, em 1936, jà

no eovêrno Nereu Raro:..,';,

Dia 13 de Outubro, em Brusque
Júri Simulado da Faculdade

de Direito
essa 'magnifica promoção
da mocidade estudiosa �e

o Chefe do SRC, Ten .cez. Catlos W. Pacheco

sa:t�r����r��a, se comple-
----------------

tará, à notte, com um

grande baile que será ofe
recido a� estudantes pela
sociedade tocai.
Uma grande e luzida

caravana de acadêmicos
__:: moças e 'rapazes da me

lhor sociedade do Estado
- estará presente.
(Do jornal "O Município)

Crisânlemos Prateados
AGRADECIMENTO

Mais uma vez patentea
da a generosidade do Po

vc de Florianópolis que,
permeável às g,andes csu

sas souce p-eatígiar estu

pendamente os esforços da

Rêce s'emm'na de Comba

te ae. Cãncer, durante as

noi.tes em que a cue-mêsse

MAIS UMA DAS Mil

Unidade construida na. Linha Ferrari, no município de
Anita Garibaldi, distrito de Celso Rw/;os

Melchiades Fernandes, habituado à lu.ta, da qual
nunca fugiu, porque nela residia o clima do seu tempera
mento - tombou na arena.

Ambições nâo o empolgavam. Agia por determinaçãO'
da consCiênCia, a que obe,;iecia sem resguarddr interesses
ou prejuizos.·· (

Ainda hâ pcu.:os dias, aqui na redação. - �ue fre
quentava com a.ssiduid·ade - afirmou ao

.

jarnallsta qu.e
se sentia um homem realizado na continuidade dos f1-

lhós, profissionalmente vitoriosos.
.

Deixou-nos um exemplo de bravura e de autentlcí

dade.
E por isso sua memória merece o nosso respeito.

Serviço de Assistência e Seguro
Social dos Economtários

Delegacia Regional de Sanla Calarina

CONCORRENClA PUBLICA

EDITAL M,o 1/62
o Dele�ado Regional dQ SASSE. em Santa Catarina,

chama a atenção dos senhores interessados para o Edi

tal de Concorrência Pública publicado no Diário OficIai

do Estado de 3 do corrente, que trata da aquisição da

�de próp�ia da Dele�acia Regional. em Florianópolis.
r.:-<::'!".311époEl'I, 4 de outul=o de- H162

AJlí.�,:(J Erarislo rle .')Oi/.W

I;1eJeg",dü Hegiouu!

'iOnsântemos prateados",
.trcuxe beleza e movtmen
to à Praça Pereira e 01:-

veira.
Na impossibilidade de ..,_ _

agradecer a cada um o

gesto de s��ldaried�de e �o
braza a ccoperaçao cons

tante' e eficiente, - se-e

apontar nomes de Pessoa�
ou entidades, bem cc-a ...

de filmas comerciais ce

capital e do Estado, vem

• Rêde Feminina tornar

pUDllc() o seu reconheci
mento a todos que a auxi4
l1aram a cons�ui'-' um

magnífico resu"J-tado e qUe
ficará sendo a ilustraçà.o
viva do trabalho e dedica
ção de muites, da 'boJ,rt,t
de e do aUruismo de :'0-

dos visando o bem daqut
les Que infelicitados vela

doença, necessitam, rea._

mente, além da assls!én
cia materlat, dêsse eXem-

plo e;vad,' de amplo sen4
tido hUmano!
EXemplo edi�lcante, em

que vicejam alegrias con

soladoras, numa renova

çã de e�peranças que ame
nIzando os sofrimentos,
sejam um eslteio em todn,s
os momentos!!

�� MAIS PEfIf!ITA OOIRASlL

Terminada a apuraçac

Hlurncnau: rncma�a a a�ura�ão
Doutel - 5.101 votos

em Bíumanau, 92 urnas:

Fontkna _ 8.203 votos
K. Reis - 13.380 vc_tos

Saulo - 1.687 votos
caneco - 3.147 votos.

Revirôvolta em rernam�ucu
AIS 22 .horas de -ntem Os resultados:

houve uma reviravolta na João Cleoias: 32.227 Vl)-'
apuração do pleito em êer- tos

nambuco, tendo o sr. João Miguel Arraes: 30.850 .,0

Cleofas assumido a Iidaran- tos

ça do pleito. Armando Filho;' 5.495

Grave a situa�ão üa jovem
Re�u�lica �8 IfM(M

CAIRO 9 (V. A.) - A lo caminho da guerra .,S'an-
:;;Ituação 'poderá degenerar ta".

râpidamente na jovem R€- Ante esse eventual alude

púbikla Alabe- d!D Lem\.lD _ de CRdl.ter m�al.. SI.PJ..
E' o que se pensa nos m'."!lOs apreesn�a o escudo de se�3
bem informados do Cajr), 20.000 homens do exen:l.to
.onde se encara o tuturo regular ao qua:i se acre.>-

com uma certa inquieta- centam' unidades de 10-
ção. As forças em presen

ça conselida.m, cada ."a

mais suas posições e ,ie

entr�gam a uma verdad-::i
ra batalha pslcológ�ca 11�

qual as armas radiofonica-"i

são por lIgara as mais �m

pregadas

E o são Cem est vi�ulen
cia e eficacia caracterís�l
eas da propaganda arabe.

As trops do emir legalis
ta. El Hassan, concentra
das em Nljrane se const�

tuem de carater primitivo
mas mu'to bem armadas e

são uma pesada ameaça

para es"lemenists iivre.3".

um de cujos repreesntan
tes dizia no Cair: "As tri
bos guerreiras de Zay,U
ainda acreditam no Iemt!n
como em um Deus. E' P<l.

ra eles, o Que o Aga Kh2.n

se constitui para os ismae

litas. Sã" \tribos primiti.as
que acreditam no caraf,cr

sagTado da vingança e �:_.o_

Cei§ de serem lançadas :)€-

fartftl!l reduzida<
FLOflIANdPOLI!1. ITAJA': JOINVILE.
CUfllTl8A, PAiANAGtJK. CANTOf: e RIO

JAC-CRUZEIRO do SUL
�fMPRf UMA BOA VIAGEM

vens voluntários recentl,�
mente recrutados e SObre

tudo a assistência militar
quas� oficial eoncedida pe
lo Cairo aos republicanos
onsi�ente em comandns

e�ecializados cJ.e choque,
material Pesado e blind,.,!;
dos e, (" que pode ser.�s
senciai, uma avJaçao �m

pilotos experimentados.
A analiSe da sltuaçao n,

plan.o militar Permite
prognC',.sticar uma luta du
radoura. Os repreSentall
res do Iemen no CairO .Pt.n
sam que ,é somente pela

força que poderão acabar

com a atitude das tribos
'legitimistas". E a força,
dará, segundo pensam,
sem sombra de dvvida ao

regime republicano, graças
à ajuda: hlilItar e finan
ceira da RAU.

Com o falecimento �'o

�:n�7��M:;eia:��i:!ve: -----------------11.
Chefia do Serviço em "1--

V ttude da demíàsâo, a peut- O OS emdo do 2.° Ten. FrederiCO

E�a)d, foi elevado efetiV:l.
mente àquelas funçoea o

2.0 Sgt.. Carlos Wenceslau
Pachace. Tenda cursad,) a

Escola de Rádio-Teleg 'a
fia da PM, foi ° Sgt. !";\

checo ao Rte ...�u, -� Em- BldUieItdu, teli1�liilillrl& . ft apuraç'
;�:�I:�:nto c�;s�o'!;.l!�� foram cons.!atados 9.418 votos em branéo.
nhia Marconi e um est,a

gio na Policia Civü.

Tem o atual Ten. CeI.

Carlos W. Pach-<:co granJe
parte de sua 'existêncIa
consagrada a Policia Mi

litar multo particularmel!
te ao Serviço' de Râdio:

transferido para a Rese,·v.l

foram Ccnstrllidl{S nas o

ficinas do S�rvlço de R'l4

dia-Comunicações da Fôr

ça Pública de São paUli),
duas e�taç�, posterl:>r
mente instaladas em La

ges e Curitlpanos.
HOJE: 58 ESTAÇO.l!iS

vjço de RádiO com �� \.,.,.

tações em pleno funciona

mento' cobrindo pcettce
mente' todo o rerrttórío uc

zetado, No corrente ano,
foram i�taladas as esta

ções de Lebon Regis, San
ta cecãja, Vidal Ramos,
Herval d'oeste (reinsta'�
da) e a nova Central, que

passou a contar com um

possante transmissor Byn

gten, de 250 W. Há poucos
dias foi inaugurada a P<l

taçã� de Maravilha. j'orarn

adqulrtdos Itambém 11 r'ô!

ceptcrea Delta 208

ECONOMIA

Compõem hoje o qua

dro de radio-operadores 4

oficiais 8 sub-tenentes e

60 sargentos. O SRC aten

de todo o serviço estadual,
assim como o de lnterêase

publ�c�, .

transmitindo e

recesbndc a apreciavel me-
.

dia de 9.000 -ádío-telegre
mas mensalmente. Apú �a

da a tarifa postal em VI

gor aos rádo:.telegram�s
que transmitiram pela re

,'de ,da PM no ano cessado,
teria 'o Estado díspéndido
a soma de cr$ 21.102.000,00.

EXEMPLO DE DEDic:\-
, Ç:ÀO E EFICIENCiA

MAIS UM
Prossegue o Governo (.;1,

Itarüíense firmando con

vênios com o fito de bene

ficiar, a eSCOlarizaçao no

Estado. Recentemente, o

governarior Celso Ramos

aprovou o acôrdo firmaao

com a. Sociedade Cu'!tural e

Benefl..::.ente Nossa senho-
ra Meu.laneira, para o fu:! I
danamento das quatro se

ries primárias da Escola

Isolada do Vigolani, munl
clpio de Nova Trento.

Técnicas Modernas:.Tema da Reunião
GENEBRA, 9 (v. A. J -: ��:�sn��t!8c�:��:sd:e Ir;:

26 do corrente para discu

tir os problemas que cn

fr.entam· as comunidades

indigenas em seu esforço
par adotar técnicas 'llJ
dernas.
A reunião. convocada 11,)

la Organização Internaci')

nal do Trabalho (OIT),
tratará de assun1tos CçnlO

a melhora das condiçõ0s
de vida e trabalho entre fi"

indigenas dos Andes, a ('�

tabillzação das tribos no

mades do Oriente Próximo
e Africa, e a �ansição dos

melas trlbenhos de vida

para os sistemas modernos.

Tratarão tambêm da qUes
tão do gcy.erno na Afrjca.
Funcionarias da OIT a

presentarão um relataria
sóbre seU progsama re·.ã

tivo aos indígenas dcs An
des onde 7 milhões de
Q�chuas e Aymarás do

Peru, Equador, BolíVia, GO

lombia, Chile e ArgeIlitlna.
Vivem e mfa.!=e de integra
ção na scciedade mo:re:.-

Jangoe O

Novo Gabinete
• RIO, 9 (V, A.) - O pre
sidente Goulart vai dar :m

cio às conversações pO.I
ticas em tOrno da forffiA.

cão do novo Gabinete de

Ministros, qUe terá com·")

presidente, segundo se a

nuncia o Sr. Antônio Bat

bino. O pl'lmejro-minlst.,o
Hermes Lima, em declara

ções. O presidente Oou

grupo de jornalistas, af:r
mau que terminara sua

missão de presidir as elei
ções. O pres�ente Gnu·

lart espera a!'..ê q fim do

.inês em curso concluir I'S

'entendimentos po11tjcoS em

Serviço Radio da Policia Militar Completou Ontem 34 Anos
Remunerada.·em 195·4, pce riores, mas, o qUe é""if
,ter comPletado o tempo mais significativo, €

máximo de serviço, nao ne seus subordinados.
sltou em 1ltender à censo- Ao CeI. La-a Ribas,
cação do governador Celso Ten. CeI. Pacheco e a

Rames e do Comandante dos Os componentes
Lara Ribas, voltando ti. a- quadro rádio da PaI
Uva para reassumir a cne- Militar, os nossos curo

fia da nrgan.zaçâo. A CSip''I, mentes pela data que

cidade, a dedjcâçãc e <l. tem -transcorreu, com

e-nte atualmente o ser- eficiência com que exe-· votos de que continue

BRUSQUE, 8 _ Aconte- será o gládio da contenda,
cimento inêdito na vida na mais víbrante e renhida

cultural da cidade: a Fa- batalha oraI de que jamais
culdade de Direito da Uni- tenhamos presenciado:
versidade de S. Catarina Nínguern deve perder G

vai se transferir, dia 13 de oportunidade rara de as

outubro, para Brusque, ststtr tão empolgante acon

com seus professores e alu- tecimento que, sem duvida,
nos, para dar aqui uma marcará época na vida

aula prática de direito pe- CUltural de Brusqué.
nal, fazendo realizar uno Saibamos corre;;ponder à

juri simulado. distinção que a Faculdade
de Direito vai conferir à

di�e���e:�:t�t�ir�oes�res t�� .

nossa .ctdade. prestigiando

�:l:��, d�!!��:����t:� à!n�� �-------...;------

horas, nos salões do Clu

be Esportivo Palsandú pa
ra julgar um crime rumo

roso ocorrido tempos atrás,
em Comarca deste Estado.
O juri terá todas as ca

racterísticas de um julga
mento normal, autêntico,
obedecendo integralmente
à lei processual vigente.
Defesa e acusação, a

. cargo dos mais brilhantes
,

alunos de nossa Faculdade

de Direito, se defrontarão

pelo verbo candente, qce

tr.rno da organlzação cto

novo Gabinete.' A mi.siao

do ConEOelh .... a ser empo.;sa

�o Se-fi. p" parar o p ebl;>.-

:.___�-----_-�-"'-�--'. ��t�1I"X:i�&�dO para Jam'.-

\..
._._-

as suas funções câc at-as

tadas pelo largo prestigiO
e estima de que graa na a

só juSlto aos supu-

GRC cada vez mais en
entemente a prestar

Secretário

Terminada a
. apuração da 12a. zoo

eleitoral, localizada nesta capital, verifico
se um total de aproximadamente 6.000 (se
mil) votos em branco.

Sindicato dos Jornalistas Profissiona
de Sanla Calarina - CONVOCAÇÃ

De ordem do Senhor Presidente, convoco os Sen

res associados para uma assemblêia geral extraordinâ
a realizar-se s-ábado próxImo, 13 do corrente, às 14

ras, na sêde. deste Sindicato, ficando subentendido q
no caso de não haver número para a primeira convo

ção, se efetuara a segunda imediatamente as 15 hor.as
mesmo dia, quando se deliberará com qualquer núme
de associados presentes.

Ordem do dia: organIzação da lista de três vogais
respectivos suplentes, para a Comissão do Salário �r
mo dêste Estado.

Florianópolis, 9 de. outubro de 1962

ADAO MlRANRA

\
- Como vai de apuração?
- Apuradissimo! ! !

xx xx xx

O gaiato passou pelo raivinha e abriu a mão d

relta, espalmando-a sõbre a cabeça, com a esquer
também erguida, com do.is dedos esticadas. E largo

- Viva! Conte!
- Sete! Sete mil votos?
- Não! Sete dedos!!!

- Jânio, com os resultados de São Paulo,
louco!

_ Varrido! Varrído!

_Perdeu feio!
_ Por que? Perdeu democráticamente,

nando a legenda do seu partido!
xx xx xx

Já o Bergerac poetava:
"Não está no sucesso a glõria da peleja".
A glória está na luta mesma.

O pior é entrar .e sair sem di�idade_C indec
rasamente,

Não entrar - é normal. Entrar- e sair expulso
é que é vergonhOSO, degradante.

.
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