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�Hoje na Basílica 'de S. Pedro: Instalação do Concilio Ecumênico
ROMA, lO (V.A.) - De- slllca de São Pedro. Acre- Papa João XXIII. O nome levará no mínimo seis me- lecímentn religioso está do Colégio Brasileiro. Os menta e tranquilidade Ins- cio, no qual foram pura

aenas e dezenas de cardeais dita-se que até hoje à noi- orlcial dessa assembléia ses e dêle participarão, de sendo construido nos ter- prelados que não fazem talaram-se nos quatro an- êles arrumadas instalações
e bispos de todo o mundo te, terão chegado à Cidade eclesiástica - a maior do maneira direta, os 2.500 renas do. Via Maffei perto questão absoluta de Isola- dares já prontos do edtrí- provisórias.
estão chegando de hora em do Vaticano a maioria dos gênero neste século - é

.
delegados; como assessõres

hora a Roma como peru- 2.500 altos, dignatários Segundo Concilio do veü- permanentes do Concilio -------. _

eípantes do Concílio Ecu- eclesiásticos considerados cano, para· distingui-lo do estarão ainda presentes
mêmco da Igreja Católica, "elegiveís'' para o magno anterior, realizado em 1870. mais de 7 mil especialistas

Nque se instala na Ba- encontro promovido pelo Acredita-se que. o Concílio em pràticamente todos os

OVOsetores do conhecimento
� humano, na maioria reli-

O PA'PA E O CON(I' 10 �oo��e�ns��;a���:����I�d;o:sc pl�la���:o�� gloses.

EGAS GODINHO Evangelho de São João, Oap. I, verso VI,
sóbre o precursor: _ "Houve am homem

REune-se hoje, na Cidade Eterna. sob enviado por Deus e chamava-se João" ..

as vistas paternais de Sua Santidade o O Arcebispo de Cantuária e a própria
Papa João XXIII, gloriosamente rernan- Rainha da Inglaterra, pela primeira vez

te; que O convocou. contando com a pre- depois da separação da Igreja angllca
secça das mais altas expressões da hle- na, visitam o Papa, realizando aquêle
rarqula e da cuitura cristã de todo o or- o sonho alimentado há trinta anos por

be, o Concilio Ecuménico Vaticano se- Lord Haiifax. Um ilustre Pastor protes
gundo. tante. M. Boegner, num momento de

Segundo do Vaticano, tendo o primei- inspiração verdadeiramente notável, de

ro dêsse nome e derradeiro na ordem dos pondo sôbre a finalidade do Concílio,
Concílios Ecumênicos sido reunido sob a sentenciou: "Par mais graves que sejam
cúpula de S. Pedro há quase um século as questões que nos separam, multo

(1869), foi sob intensa e.xpectatlva do maior é o que nos une". E, desta forma,
mundo cristão conhecida a vontade do recebendo os representantes de quase

Sumo Ponti!lce de que o seu "fim prtn- tõdas as confissões separadas, João

cipal será o de promover o desenvolvi- XXIII arrebatou-lhes o respeito pela Cá

menta da fé católica, a renovação mo- tedra e, mais do que isto, o reccnnecí

mI da vida cristã dos fiéis, a adaptação menta dos seus propósitos, a compreen

da disciplina eclesiástica às necessidades são e a admiração dos que, antigamente,
e métodos do nosso tempo. Isso será, mais combatiam a Igreja de Roma. Ho

certamente, um espetáculo admirável de íe. todo o mundo cristão, qualquer que

verdade unidade e caridade e, para seja a confissão que professe, volta-se

aquêíea 'que estão separados desta Sé para Aquela que já foi a execrada e a

Apostólica, um delicado convite para repudiada. Todos seguirão Os trabalhos,

procurar e concentrar a unidade, pela atentos às altas finalidades que reúnem

qual lançou Jesus ao Pai celeste uma tão os ilustres teólogos e Insignes nomes da

ardente oração". Em verdade, um ponto Igreja, esperando pelos resultados pro

de partida para que possam os cristãos metidos.

de todo o mundo a reconstituir a famí- Mas não só os cristãos de todos 05

lia dividida e voltar a formar uma só, ramos esperam os resultados do Concilio.

uma vez que são todos filhos de um Os judeus de todo o mundo, aqueles que

mesmo Pai e servem ao mesmo Deus. No são do mesmo sangue de Jesus e Que
dizer de eminente purpurado, "não e di- guardam as tradições patriarcais da Ve

rígido contra nada. nem contra ninguém, lha Lei, estão também nele interessados.

visando antes atrair os que estão aras- É o que escreve o Rabino Artur Gllbert,

tados da Igreja do que condená-los". historiando tõda a vida dos cçncíttos
A convocaçã� do Concílio, cujos tra- anteriores para concluir: "o próximo

bathos hoje se Iniciam sob a expectativa Concílio xcumêntco oferece oportunl-

!O�:���ni=��� �ê:=i.:r�� :;�l���.��v�e::;�.d���\e�o�I)��:;��
duziu um dos mais surpreendentes resut- católicos, os protestantes e. os cristãos

tados, jamais suspeitos nesta época de ortodoxos, como os homens do mundo

conturbações e desentendimentos, qual o inteiro, aguardam o próximo ocncíno

de cercar o Chefe da Cristandade Cató- numa sôfrega expectatlva". :t que os

lica da maior simpatia e da mais Indes- homens de hoje jâ não leem "os muitos

trutívet connanca por parte de todos os trechos do Evangelho que registram as

cristãos, externada atraves das palavras palavras de Jesus contra Seus irmãos de

dos mais eminentes Chefes de quase tô- raça como se fóssem têrmos de desprê
das as Igrejas e confissões religiosas, a zo em vez de eêio, como se rôssem devas

Roma ligadas ou dela separadas. tadoras condenações, em lugar de mlse-

Evidentemente insuspeitados são os ncordrosaa advertências" (Mons. oester

caminhos do Alti�slmO! Depois de uma retcherj - e os cristãos não podem es

$6ri.e... �� .13
..

epes Ih�tr�i'..s.1:lt\#�a'Tt:���J�� ..que a misericórdia do Senhor é

�cfuro 3.Ó!'D�'1"q., :bF!ftt1eJ!f��.rnmnta, cOm.o Infinita foi sempre a Sua

céléii(Jt5�N"mr .i{ hl,�'tfílerrupta- paciência para com o povo de dura ce

mente h'lmens de alto sáber e de dvan- viz, para com o Seu povo.. E, foi por

tajada cultura pensou multa gente que assim pensar e por compreender profun

as reservas da Igreja estariam esgotadas damente essência os fatos que João

e que diflcllmente Iria encontl1ar-se um XXIII, o Papa bondoso e alegre, ao rece

substituto capaz de tlmonear a Barca, ber uma delegação de 130 chefes judeus.

depois do lustre que lhe dera a figura abriu-lhes os braços e exclamou, recor

ascética, flna e hierática de Pio XII. dando a cena bíblica tão conhecida do
O sucessor é escolhido e as preferên- encontro dos filhos de Jacó: - "Eu sou

cias recaiJam num patriarca idoso, de José, o vosso irmão" ..

humildes origens, filho de lavradores, Já anteriormente os Papas Pio .XI e

que tomB. O nome de João e, com o seu ar Pio XII haviam acentuado que a Igreja
bonachão e paternal. no mesmo dia da não se havia esquecido da linhagem es

SUB. coroação declara que "o centro das píritual que liga o cristianismo ao ju
instituições divinas e o preceito que in- daismo: '''Lembrai-vos de que chamamos

clui todos Os outros se encontram nas Abraão de nosso pai" - mas foi preciso

palavras do Evangeiho: - "Aprendei de o fraternai abraço de João XXIII para

Mim, que sou manso e humilde de cora- fazer cair aS"'muralhas que Isolavam as

ção". Depois, dando provas dessa humU- duas corre.ntes do pensamento religioso.
de e dessa mansuetude, é o pastor sim- � assim que, dentro dêste espirita

pies e aleg!e que visita as prisões e os elevado de fraternidade universal, num

hospitais, que escapa à vigilância da sua momento em que o mundo se debate

guarda -pessoal e que vai conversar com ante as investidas do materialismo e do

o seu jardineiro sóbre coisas de que êle ateísmo, se ab're o Concílio Segundo do

entende como lavrador que também foi, Vaticano.

não rec�sando a sua companhia para Queira o Espirita Santo iluminar os

saborear um copo de vinho, e que faz homens que hoje se reunem, unindo as

abolir o cerimonial para poder tomar as fórças espirituais e morais que são as

suas refeições na companhia de algum únicas possiveis de salvar a humanidade

dignatário ou de um simples clérigo, a do caos em que se debate.

fim de aproveitar os momentos em boa Não faz muito tempo, um dos mais

palestra sõbre assuntos da sua igreja ou valorosos astronautas russos afirmou

da vida corrente. que, varrendo o cosmos com a sua cora-

A bondade, a simplicidade e a expon- gerr.. e com, a técnica dos homens, não

taneidade que transparecia, entretanto, encontrara a Deus.
no semblante do ancião, não faziam sus- É possível. Para ver e encontrar a

peitar uma energia invulgar e o propó- Deus e preciso senti-LO no coração e

sito de marcar o seu pontificado com um tê-LO no pensamento. Porisso ê mais

fato que o tornasse por todo o sempre provável que os homens do Concílio O

lembrado. O Senhor assim o quis e, um vejam aqui mesmo na terra, sem prec1-
dia, o lavrador convoca a cristandade sar subir ao infinito, pois têm o coração
para um encontro, para o dialogo, para aberto â fraternidade universal e tra

.um Concílio. lançando' a semente da balham pela afi.rmação das fórças espi
união de todos os seguidores de Cristo. rituais e morais atraves da pregação das

O Senhor escolhera o homem que não .palavras meigas e tranquilas de Jesus.

despertaria a desconfiança nem o receio "Houve um homem, enviado por

dos que se apartaram de Roma nos sécu- Deus, e chama-se João. tl� não era a

los passados. Ao contrário, a 'sua pes- luz, mas veio para dar testemunho da

soa infunde a certeza de absoluta since- luz".
ridade e da mais firme convicção de su- Que os homens de bõa vontade, de
cesso. O Patt'iarca grego-{lrLodoxo de todos os credos, aceitem o seu testemu

Constantinopla, SS. Atenágoras l0, ,saú· oho e possam glorificaI' a Deus nas altu·

da-o,�por i&oo, .no dla....Ij)stlvo da );pifania 1'3,. num mundo de paz e de felicidade,

�·ge lD59 c prOCial!la li �ua ronfianr.;a no repleto de-amor f.' chelO de comprecnsao.
,.

o Papa convocou esse
Concilio universal princi
palmente para promover a

renovação da ré e dos cos

tumes e estabelecer pos
sivelmente a unidade crts
tã no mundo ameaçado
pelo comunismo e pelo
ateísmo. Dentro desse cri
tério o Concilio admitirá
como observadores nume-

rosas representantes de ou

tras reügtôes cristãs. Ainda
dentro dessa orientação o

Papa .receoeu hoje em au

diência privada dois bispos
da Hungria, -monsenhores
Sandor Kovacs e Endre
Hamvas. Foi essa a pri
meira vez em 14 anos que
um Pontífice consegue re

ceber prelados da Hungria
comunista, onde o cardeal

primaz Josef Mindszenty,
ora asilado na legação
norte-americana em Bu-

salário mínimo será estabelecido
dentro de um esquema de luta contra

RIO, 10 (V.A.) -:: Fa- •

fi
- afirmou, ainda .que, além

lando, novamente, sobre ,o a ln' açao
da sindicalização rural o

problema do futuro sala-
, MinistériO vem dando a

rj�-minimo, o ministro atenção possível à renova-

Joao Pinheiro Neto decta- cão dos ecõníos salariais

't'Oe�aqpUaep'elnpa,."spU:'nde��'xn.çteãO:.
de forma a encontrar um Técnlcu de Orientação Sin- que estão se vencendo e

• ' .. u. u denominador comum In- dlcnl e Departamento Na- que são, ao todo, 55, ate o

Ministério da Fazenda, dispensável ao Brasil. clonai do Trabalho), da fim do uno.

"uma vez que deve ser es- Na próxima semana o colaboração do Serviço So

tabetectco dentro de um ministro João Pinheiro Ne- clal Rural e do Ministério

esquema geral de luta con

tra a Innaeâc, sem prejui
�o do desenvcívímento eco-

nõmico do país",
O ministro do Trabalho

ressaltou que será encon

trada uma solução "que
satisfaça a todos e res-

guarde, também, o íute
rêsse do pais", motivo pe
lo qual durante os 60 dias

que o SEPT levará para
ultimar os cálculos mente-

to lançará em todo o pais,
as bases da campanha de

sindicalização rural, cujos
estudos conclusivos se en-

centram a cargo de um

Grupo de Trabalho, sob a

supervisão do DNT.

O Ministério do Traba-

da Agrtcuttura. A campa
nha se estenderá por todo
o território nacional e visa

- Esta renovação, que é

pacifica - acentuou -

tem contado com o apolo
compreensivo de emprega
dos e de empregadores, e a

mediação cceçníadore do

Ministério do Trabalho.

râ contatos permanentes
com patrões e empregados,

a convocar o assalariado
do campo à sindicalização
cm massa.

O sr. João Pinheiro Neto de homens Ilustre aovga-

lho _ disse - dará ênfase .• _

especial a êsse movimento

trabalhista que contará

com o apoio, além das or

ganizações do próprio MI

nisterio (Comissão do Im

posto Sindical, Comissão

dapest, não consegue sair

do pais. Esta semana o

Santo Padre já recebera

�:d:��i��;�:n P��:�i�Sk� -----------------
primaz da Polónia. Fontes

do vaticano disseram que
essas audiências especiaiS
com prelados da Cortina

de Ferro evidencia a preo
cupação papal com a si

tuação dos católicos nos

países dominados pelos
comunistas.

Presidente Mexicano Comemora 25

Anos de Casado Durante Sua

Visita à India
NOVA D�LI, 10 (V.A.) - Radhakrishnan rêa notar,

O presidente do México, em seu discurso, que "exis

Adolfo Lopez Mateos, e sua te uma jovem aqui, que

espõsa comemoraram, an- tem nome de Ave". O pre

te-ontem, seus 25 anos de sidente Indiana referia-se

casados a melo mundo de a Avectta Lopez Mamano,
distância do lugar do ca- a qual havia acompanhado
sarnento. O presidente da a senbora Lopez Mateos ao

India, dr. Sarvepalli Ra- hanquete.
J-halo;rushn:;.n, mcnétoncu o

evento no discurso- pro
nunciado durante o ban-

u::!��t!� d:�':!�j: ;�:
merosos representantes da

hierarquia católica. O car

deal Dom Jaime de Barros

Câmara, arcebispo do R.

de Janeiro, é esperado es

ta noite e ficará hospeda-
do no colégio das Servas

de Maria. O cardeal Dom

Carlos de Vasconcellos
Motta arcebispo de São

Paulo, já chegou há dias à

capital italiana e reside no

convento das Irmãs IJ.? S.

coração de Maria.

O antigo cOleglo Pio La

tino-americano servia ou

trora como -lugar normal

de, hospe.dagem para as

grandes congregações de

prelados da America Lati

na e da Espanha. O edifi-

cio. p'Jrzm, encontra-se

agora em reforma. Um no

vo edifício para o estabe-

JK e as Eleições
RIO. 10 (V. A.) - Ex:\-

minando ontem à nolte

Congresso Inleramericano de
Municípios Será em Montevideu

PORlfO ALEGRE, 9 (V.A.) tos politícos e militares

SeI á Instalado dia 23 do que têm assinalado a vida

corrente em Punta dei Es- portenha.
te, no Uruguai. a IX aeu- Coube a organização do

nl9.,.(1 do Congresso Inter- congresso ao presidente do

J\g,.et1C..nu I ce .Ml.iu,lciplQ;� Cl>U,i.l�tul cl.-:t-r.rt.."rtcnhr cc

A úttlma teve por local a Maldonado e ao prefeito
cidade de San Diego. na de San Diego. com a par

Califórnia, esta deveria trctpaçâo da Organização
realizar-se em Buenos Ai- Inter-Americana de Coope

res, mas foi transferida ração Muruuipal.
para Punta dei Este em Prolongando-se até o dia

virtude dos acontecimen- 31, terá o certame de cum-

Dorlicós Regressa
a Havana
NOVA IORQUE. 10 (V.A.)

- O prtSlden"e cubano
Osvaldo LlOI·t!t;Ós Torrado

regre.;,súll on"em pnra seu

país, por via aérea, com

um diplomá�ico "sem co

mentários" para as per

guntas Que lhe eram diri
gidas a respeito das infor

mações sõbl'e uma possível
libertação Imediata U.J:>

prisioneiros de guerra cuba

nos. O presidente cubano
subiu ao avião da '·Cla.

Cubana de Aviación", que
estava fortemente custo-

fliado, um dia depois de

seu amargo discurso na

Assembléia Geral das Na-

ções Unidas, no qual ata

cou durame�te os Estados
Unidos. Dorticós tinha in-

prir amplo programa de

debates sôbre temas espe

cirícçe do municipalismo
continental, informando-se

que um dos preferenciais
será o referente à atua-

ção da Aliança para o Pro

gresso na administração
municipal.

Os interessados em par

ticipar do Congres50 de
vem diriéir�se à comissão

organizadora, que tem sua

sede na própria cidade de

Punta deI Este. Devlda-

mente convidado, pretende
viajar para a República do

Uruguai. para a instalação
dos traba;_hos. o prefeito
Loureiro da Silva. Foi

Igualmente convidado a

fazer-se répresentar na

Câmara Municipal de Põr

to Alegre. cuja Mesa deci

dirá da sua presença ou

não em reunião a ter lugar
amanhã, após a sessão or

dinária.

quete oferecido em honra
do chefe de Estado mexl- Jango Retorna

Hoje

;:;��::!me��;lom�tlc�les�� � _

inglês. "no comment", ca-

��;:" pe;��nl�: i�;:�;�;: Vão ao Concílio
aquelas sõbre Os prlsionel-· RIO, 10 (V.A.) � A fim

ros. Compareceu ao aero- de participarem ,do COI1-

porto de Idfewlld, para cílio Ecuménico, a inaugu

apresentar suas despedidas l'ar-se em Roma amanhã

ao presidente cubano, um sob a presidencia do Papa
reduzido grupo de pessoas. João XXIII, 122 bispJS
em sua maioria represen- braúleiros viajaram hoje
tantes de palses situados para a Itália num DC-8

atrás da Cortina de Ferro. da Panair juntamente com

Em Havana, segundO se o Cardeal Arcebispo do Rio

Informou ontem, o advo- de Janeiro. D. Jaime. de

gadO norte-americano Ja- Barros Câmara.

mes Dam;\ovan teria che- Entre os que embarca

gadO a um acõrdo para a ram no Aeroporto do Ga

libertação dos 1.113 prisio- leão encontra-se o Arce

neiros feitos durante a bispo Aux!liar cla Guana

frustrada Invasão de Cuba, bara D. Helder Câmara.
em abril do ano passado devendo os Bispos do nor

�sses prisioneiros, segundo te e nordeste tomarem o

ainda se Informou, seriam avião em sua passagem

libertados nos próximos por Recife.
dias. Nada contudo roi di- Os sacf!rdotes brasilei

to ;;õbre n modalidade do ros em Roma. se juntarão
acô!·do. O primeiro mlnis- a ou,tros três mil dignitá-
tl'o cubano esLava exigin- rios da igreja de todo o

do a soma de 02 nulhões mundo. que P:trtlcip:uu
ii!' clt',-!I'!'t'!t" ('flm('l resgtlte .(1'le importante

.. 1m1_' ê.�·sl.!s íJI'i8iOUCI
..

l·t.lS,
..,... . .l

"L:'.Vc.

com alguns e:ementJs :10

seu "staff", Os pt'imeit'c5
resultados da eleições. .JK

cano. "Nós estamos mu{_to
contentes de que V. Excias.

estejam celebrando suas

bodas de prata em Nova

Deli", disse o presidente BRASíLIA, 10 (V. A.) _

Retornara a Brasília ama

nhã de hoje, precedente de
Trés Marias o presidente
João GauIart. O chefe de

chegou a estas concluso�s:

que o pronunciamento )0-

pular colocava uma pe�de
cal na Crise instituci,..nal
que se arrasta há tem')O'
pais as prefencias mani

festadas refletem as tes�s

do piebiscito e do desen-
volvimentismo: os reSU1�'l.
do são animadOres da

ponto-de-vista da estabj
�idade pOlitica do pais,
pois e um modo geral ��

trat�m a tendéncia para o

eixo PTB-PSD.

indiano, provocando um

grande aplauso de parte
dos presentes. O presiden
te acre centou: "Nós lhes

desejamos ml�itos a�os
mais de feliz VIda conJU
gal e espzramos que venha

festejar suas bodas de
ouro nesta cidade". Em sua

Estado foi para sua fazen

da, naq\lela região do Ma
to Grosso, ontem, ao re

gressar de São Borja, on

de, em corr:panhla de sua

espôsa, exerceu o direito
de voto, domingo passado.

resposta, O pl'e;:idenle LO

pez MaLeos expressou "uma

gratidão muito profunda
por nos terem lembrado

�que há 25 anos formamos G�STJ\ Df CJ�fÉ? a
nosso lar". A senhora Eva ,
Samano de Lopez Mateos ENTÃO PECA \J�rÊ ZIT' Isorria quietamente, en-

_

quanto seu espõso faiava.

Ministério da Saúde Necessita de
Revitalização Para Realizar Seus
Objetivos Afirma o Prol. Paglioli
RIO, 10 .lV.A.) - "Vou mais e tal fato não decor

apl'esentar na reunião mi- re do maior ou menor pa
nlstel'lal, hOJe, um relató- ti iatismo dos brasileiros
rio sôbl'e a siLuaçào e ne- mas em gTunde parte d�
cessldade do Ministério da estado sanitário da popu
Saúde e um plano elabora- lação. O norte e nordesle
do pam resolvet· os proble- estão sujeitos a lima inci
mas sanitários mais pre- dencia mai')r de endemias
mentes", declarou à im- e .sofrem também maior
prensa o sr. Eliseu Paglio
li. titular da past.a da Saú
de.

'carência de n.�sistCncia

med!ca, envolvidos por is.'io
em sérias dificuldades pa
ra realizar uma obra con.�-"0 Ministerlo da Saúde.

cont.inuou, necessita de um trutiva para o progresso
certo grau de revitalização brasileiro.
para poder realizar os seus

Objetivos e as reformas de O Ministro Paglioli de

base que se pretende insti- fenderá, pessoalmente. jun
tulr no pais, de nada va- to ao Conselho. a obtcncão
lerão se não se fizer prê- de novas fontes de rccur

vlamenle um trabalho efi- sos para o Ministério da

clcnte no sentido da saúde Saúde, pois com. os I'ecur

pública e assistência mé- sos que dispõe no momt;n

clico-hospitalar. to, não será possi'lel rcali-
Exlst.e1l1 zonas do país zar os objetivos apontadas

em que 90 por cento da pelo n'ôvo plano.
populaçuo se encontra iu- I O Mini$tcrio da Sauc1e,
cavacltada para o traba- insistiu, é um dos que CUl1-

iho, em virtude das ende- tam com o mais lJUixo
mias e das várias molés
ti..
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Comp!etoll ontem !11a-is

um anivenal'io natalidu o

no.'so prezado amigo lvens

PaU i:mova, cantor catari

nense que vem se de.3tacan
do no cenário artístico n:<

cional.

Recenteme!lte o nosso

conter:'âneo assinou contra

to com a g:-avadora.Phillips
que Jevarâ a todo o Brasil

seus mais recentes sucessos.

A0 registraomos a efemé

ridc:;, nós, de "O ESTADO",
levamos ao conhecido artis
ta os mais ardorosos votos
dI' feticidadE's augurand�
('cntinue a obter, e'TI liua

carreira �.rtistisa, os suces

ilO', atê aqui alcançados.

FAZEM ANOS HOJE

Sra. RUTE MACHADO

Prazerosos, consignamos
no dia de hoje, mais um a

niversário natanoro da
exma sra. d. Rute Macha

do, digníssima e,posa do
nosso particular amigo e

conten-ineo sr. João Ma

chadO, elementos de desta
que em nossa sociedade
onde desfruiam de sóupa�
e merecidas amizades, que
no dia de hoje, estamo:.;
ce:·tos, tributar-Ihe-ão as

mais inequívocas demons

trações de apreço, e esti
ma. Dentre às homenag'ens
que lhe forem conferidas,
jutamos as nossas, com vo

tos de crescentes e ininter
ruptas felicidades, extensi
va;_; 30S seus familiares.

- menina Eloonora Osta
- sr. Jo�ê Nicácio da Sii-
veira
- sr. Ferafim Fausto
Faucz
- srta SOlange Gouveia
- sr. Sêr�io Túlio Carva-
lho
- sr. Francisco Muller
- sr. Jahir Paulo Baglia
- srta. Josefina Moritz
- srta. Terezinha de Lour·
des Pereira
- S!'. Odai] Cllludino
- srta. Nelly Scott Guima·
rães
_. s,'. Aníbal da Silva Coe
lho
- sr. Beatriz Pacheco Gon.
çalves
- srta. O!tta Ll!Z Schroeder
- jovem Enir R'lsa

- sra. Luci S. Ferreira

Os . prrfrs dl-GrUtloJla
faZ( m um lmw•..

E aborrecido a. gente têr que folal" só de cou_

s�s triviais, como custo de vida, alfa de preço;; di·
flculdades de d!nhciro, da cruzeiro froquíssimo 'mos
mesmo G',sim, mais escasso do que pedras de bri_
lbante de 50 quilat�s. ...."_,,

M:..s que fazer si é dessas cousas triviais que se

c�mpõe os 'problem.:.s do viGa diária. Que fazer q"..lan
dt"! há net��sidodes e não exi'·'tem meios para ote_n_
dê-los? Necessidade que nem mesmo a torCido pelo
vitór.ia el.ó'ltoral do candidot:) d'J peito consegue sa_

bre!1lijor.
Mos, so de .bete" fiapo c fazer divagações nõo

se enche o barnqa. nc-n S'2 presta qualquer 'serviçoti quem quer C'lf' ·':qa. E a que pretendemos é infor
me:' a célebre, popular e 'Simpática Grutinh�

U'11 cn?rme, um variada, um gigantesco sor
t:'-"pnj':) de artigos para a verão artigos que se des
tinem ao vestuário feminino e masculino de tôelas
todas as idades. Pretendemos ainda confirmar que os
preços da Grutinha sõo os mais barateiros, os mais
cúmaradas da· praça. Preços qUe realmente aliviam
o Drçamentei de quem tem aperturos financeiras, pre
�o,; que fazem um -gl'anae bem. �

.

".-lcQ/7/ecánontos Sociais

c7\. U{�L.�

r
1 - Com jantar Icsttvo. a (S) (S) (S)
diretoria do Lira 'rõnts �
Clube, c?:nemor" <_tlll-

t
-1 - O dhcutido jovem Ar-

ver>8.no Clube em qlle�- thur Pereira Oliveira, em

tão. sua bonita residência a Rua

(�) t�) f"

AlVES de Brito, recEpciou0U
convidados.

1l J' (il.... '(sr IS) �

2 - o colunista social da 5- Pelo Convair Cruzeiro
cidflde de -Ióajaí Sebastião do Sul, ontem para
Reis, em grandes ativida� o Rio, o Professor
des com o esperado baBe Dr. Renato Barbosa.
das Debut\lntes dia 20 pró·
ximo. O colunista da cida-
de vizinha, convidou Lúcia ($) ($) (S)
D'Avila para representar as

Debutantes do baile ôficial,
que em nossa cidade reali

zou-se no mês de agõsto.
Lúcinha estará nos salões
da Sociedade Guarany,
próximo dia 20.

6 - O jovem acadêmico de
Direito Marcilio Medeiros

festejou ontem idade n(lva

Acontecimcntos Sociais fe-

lícita-o.

($) (S) (S) ($) ($) (S)

3 - Continua o movimento
pa.a a sema,1a do "Teatro
de Comédia" que neste ano

s(;!"á reaw:ada

cidade,

7 - Esta sendo seleciona�
da a lista. �os "Dez Brotos

Elegantes do Ano". Aconte
cerá movimentada festa pa
ra a \lpresentação dos bro-'
tos em foco.

Sindicato dos Arrllmadores de

Florianópo'� - Ed:lal de Convccaçáo
Devendo realizar-se as Eleições para renovação dos

Membros Efetivos e Suplentes da Junta de Julgamento
e Revisão (J.J.R.) e Suplentes dos Conselhos Adminis
trativo e Fiscal do Instituto de Aposentadoria e Pen
são dos Empregados em Transportes e Cargas
rr.A.p,E.T.C.). convoco Os Associados dêste Sindicato
para uma Assemblêia-EleItoral, afim de eleger os Dele

gados-EleitO!'es que elegerão os referidos colegiados
junto ao I.A.P.E.T.C, observadas as seg.ui!1tes instruções:

a) As inscrições dos candldatos a Delegado-EI�itor
'poderão ser efetuadas na séde dêste Sindicato
sito à rua Conselheiro Mafra nO 175 sobre-loja, o

mais tardar atê o dia 26 corrente (26-10-62).
b) S:>rá facultado ao candidato registrado pa:'a

ccncorrer a Delegado-EleItor da Junta de Julga
mento e Revisão (J.J.R.) inscrevendo-se tam

bem como candidato a Delegado-Eleit-or p::.ra
ell''ler os suplentes dos Conselhos Administrativo
e Fisral do I.A.P.E.T.C.,

c) Haverá três escrutínios, see:'etos para escolha dos

respectivos Delegados-Eleitores facultando o dis

posto na letra (b) do presente Edital, cujas elei
ções se farão separadamente na conformidade
com o disposto na Portaria nO 5.023, de 28-9-62,
do D.N.P.S ..

d) As eleições em causa serão realizadas no dia 27
do corrente 27-10-62, as 8 horas em primeira
convocação ou em segunda convocação as 9 ho

ras, na séde do Sindicato à Rua, Conselheiro
. Mafra nO 175,'

LILJA A IUANEQUül
PROFISSIONAL QlW
VAI CHtCULAIt t'r:

LA EUROPA. CO!i1
ItOOPA 'tt.JE TEM li

I!:TNfUETA "DENEG'"

($) ($) ($)

B - Procedente de Parto

Alegre, a senhorinha N(;da
Oüvelra.

($) (S) (S)

9 - AI:;::irinha Ferreira sá
bado p.óximo, acomcecrá
no bane das Debutantes na

cidade de Btumenau

o-rme ra do seu tipo, tará argamassas

��:l\Si�:t��� d�,:tu�:iS:I: n�� SlKA S. A. ProdutCK Qutmlcos para Construçéo
c a-onvorv rrlcnto de contar Venda� em FLORIANÓPOLIS,
commã�-de-obra do nível Tom T. Wildi & CilJ.

�:u�':�fJ��toené;rca oCI�::C<; ��R:;�".'�oro. Av. R. P.rMCo, T:!.:..�.�O" :l"f).� 'll',q

CÍrntlf co, os prafi'sio'1ul<;
lbe ats e os t-entccs e :;

traba haderes c�pec:allza(.·
e nã:)-e�pec!a:!íza::!<)s,

Países em

Delemommento
LONDRES. - A mão-fie

-bra, questão vital para as

nações em processo de d�

senvo'vtmento, será obje
to de uma conferência a

ser realizada em Pôrto F..
-

co na Próxima semana, (J

Sr, necn's VOSPer, Min',
tr- da coeoeracêo 'recnt

ca da o-ã-nretenna, ases

tirá ao conclave,

A ccnre-êncta que é a

eet no bar do Querência Pa

lace, palestrava com o se

nhor dr. Ad-crbal Ramos

da Silva,

(S1 (S) (S) cõe-, à parte certo T\ún1c
r"'1 de !lgên�j:ls tntc n:lC!�-

10 - O Secretário da Fa- n,1'� e orb,nizações voru-r-

eenda senhor Geraldo wct- tartes. enviarão +on-cs, .)j-
tant.as à conrsreno a U'-' ')

dins que �c:á Inn uau-ada
n-i dia 10 ele -utubro.

(S) (S) (S)

11 - ré estão circulando

os convites para a festa de

15 anos do brotinho Ligia
Guerreiro da Fonseca, A

esperada festa de sábado

próximo vai reunir a oro

tolándia.

($) '($) (S)

A eonrorencia foi CC!lI':"

cnrtn [1,,10 r-ovérno dos ��

tadcs unte-s e será me

std d'u J1('lêl Vicr-Pm,i'l"\
te Lynrton B. .rohnson.

O tomár!o da ccnrs-ênc.a
�(..i Hurnana e

nas rio ne-snv-
vtmento'. A falta ce ma-i

de-obra do nivei me-i-o

consütut fator importante
no (ltraso expor'msntedos
n-r a'O'II11<: not-es no -ou

12 - Na cidade de 'I'uba-.' (}(nJnllo1v:m(,l"têl e e -ao
rão acontecerá mais uma imporbanto cnmo a esc is
parada de elegância Ban- scz de recUl',�OS e mat�r:

r!.dy�L'OmOçãO do "Clube da ais,

'. Depois de .est.abelecer a

,,: -·...,,-r· n�reza e grnr d:l.S �., 'I 1>7 f(S) �S) � ,. ce�sid��les ��e'�fr.'i tmiscs á

13 F te' '. 1 conferência �llldara a tu..

ont�, :8 se�O�or�f:lve���;!� Ihor f-rma d,e sat:sfa.:e.

beth Bayer Jorgc_ Cum.
laõ medi.ante um .�ilitem:

primen·taJlOS com V(ltos de
educaCional organlz'H_ �

fdicnações, com pr'�,ietos especiaIs ue

adestramento, l"lecrutame-"!
to direto em países mais

($) ($) (S) desenvdvidos ou aprovei-
tamento de voluntn.r!o�

14 - Sábado próximo no

aeroporto Hercílio Luz, a

tendendo convite do Lira
Tenis Clube, recepCiOD::ll'ci
a cantora "Society" Elizete
Cardoso,

($) {$J {$J

15 - Dia 2B feijoada na a

prazivel chacara de Alzi
rinha, uma promoção da
Rede Feminina Contra o

Cânc�r.

das nações mai::; ad:am:l

das.

� BOLA M/oiS PERFEITA DO !"tASr�

PARTlDA� DE
fLORIA!fÓPO�I� EM

oi.
'

�"9ii��as! �
Tac�CruzeirD.dQ Sul

--_.

i-npermeobilizcnte de

cçôo permanente com

pego normal para

PRECISA-SE SALA - Para Escr:lór!o
Para Escritório.
1 ruca r l:Uhl (" rir. José �aria, pelo fone 2604, à tarde,

JU uum () dr. Flavio, pelo fone �. __ so aa _ ;15·�)G

Vende-se 3 (asas e Um Lole
NA TRINO....Oe

Trato:' c,_,m o sr. Jardim n3 rua Jaronimo Coe
lho n.o 14 - t arreo - Loja E. S. Oliveira C!n

EslabeieClmenlos nA Modelar" S A.
COME'RCIO - Ássembléia Ger<)

Extraordinária
CONVOCAÇÃO

Pelo presente 'edital sõo convidados -os srs. octo
nistos oeste sociedade para se reunirem em osscm
bléío geral extroordinória na sede social, à rua Fi-c
jana, n. 7, l ? úndOl', ne"ta Capital, às la horas do
dia 23 de outubro cêlrr-ente a fim 9€ delibel'ar�m sõ
bre os seguintes assuntos:

o) aumenta de capital social
b) emissão de obrigações ao portador (debêl1_

;��r:�ormo"dos estatutos I

d) outros assuntos

FI·orianópolis, IOde outubro de 1962

Jacques Schweidsan. diretor"":_ P(csiden�e

·13/10/6"

/

Missa de 1.0 Dia
.

Mario M,..!fra e fomilb € Ad MGfra e famili3
(ausentes), filhos, n:)"C':i e netos do S:J.Ud8S0

ABILlO LADISLAU MAFRA

Convidam as parentes e pessoas omiqas poro. O

mis�a de 7° dia Que sercí rezado dia 12. de outubro.
Sf'xta feiro, às 7,30 horas, na Igrria do SE;nha:' dos
PaSsos.

Antecipam agradecimentos.

OR�LDO "UtO

OUVINDO CANDIDATOS - O MURO DAS LA

MENTAÇõES ja existiu faz muitos seculos e lá. Gere

mias ia chorar suas máguas, suas dE'silusÕes, fazer i'11-

precacões àos ceus gritando con'tra os incréus e cerLj_�

vezes 'por eles pedíndo, para que coberta fosse a multi

dão imensa dos pecados que lhe enegrecia a alma.

Nos nossos dias há o MURO DA VERGONHA em

estilo e modo completamente diferentes, nu'11 cerco á

liberdade, mas onde tambem se lamentam os que e.>tào

fo:a e dentro dele.

Nos nossos dias existíu, sempre que houve eleiGão e

existi!'á enquanto houver,

Não é bem um muro,

São muitos muros, onde se reunem os desiludidos,
culpando os partidos, os amigos e atê os proprios pa

rentes, que os ajudaram a ir na onda.,

Esses muros e::;tão disseminados por toda a parLe.
As lamentações cessam á aproximação de "estra

nhos",
:€ sempre triste ter que passar recibo ou enxugar

lágrimas na frente de outros, ••

Agora os muros entraram em func!onam('nlo.
Faz dó ouvi-los, :pOis Os mais desesperados não con

têm seus protestos, suas queIxas e até suas maldições
com palavras feias,

E a coisa vai assim.
Quando hóuver outra eleição o Muro contlnuará.
E então fica provado o que dizIa o vplho pnrtugues

- "Quem não tem competêncla não �fJ estflhelere", ou

então melhor entendido "'quem não t.em dinheiro fi-

ca bem quiéto".
-

'MelhO-f é vaiar do que ser vot-aâo .
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V�cê sabe o qUe sõo "Dumplings"? Sôo delicio.
sos Tuflnho$ de Mossa que enriquecem qualquer mô
Ih" de, com: ou en�podo. Si-mples de fazer. os "Dumpltnqs .'-.serao recebidos Com aplausos pela família.

EIs o receito: Peneire juntos 1 xíc. de farinha
de 1 rigo. 2 colh. (chá) de Fermento em PÓ Royal e
1/2 cnlh (chó) de sol. Junte J/2 xíc. de leite e bato
bem. D6ite os colherodas (colher de chá) ern ertsopc.,
do ou mólbo fervendo. Tampe bem e deixe cozinhor
apenas 10 minutos Paro que fiquem bons é pr-eciso
haver bastante môlho. -

Emoora dU�'onte o verôo seja prático tservir refeições frios, é: aconselháv<el que epeTos OS�
no\ um �os pretos seja quente. qo PJ'óxi�o v;z ��év�e ser 'Ir uma refeição fria acompanhe a com pôs�,nhos nuentes, ferros em coso. Esteja ce;ta de qu:estes desaparecerõa logo

�

E eis alguns consêlhos sôbre batotas: cozinhe-cs
sempre em casco ools assim você nê ôesoerdrcoré
�em um pouco do substância comestívoel. Além disso
c rv:llih mais fócil descascar os batotas depois de
cozidas e os vitaminas encontradas logo abaixo da
C:l�CQ são corovettocas ao móximo, Evidentemente
êst0; consêlhcs só se aplicam caso você deseje faze;
pure n'e batatas ou outro prato serrelhcnte.

Quando você comprar batotas preftr o semoro os
lisos novas, livres de cortes. limpos e firmes Dê pre
ferência às bototos amarelas sã:"! melhores.' Porém,
não quorda as batatas durante muito tempo pois elos
perdem a precioso Vitamina C.

.

Para conservo- as cenouras durante mois tem.
po. coso você não tenha refrigerador enrole.os ou

coloqueros num saquinho, Não as deixe expostas 00 -�_.�

�f��::���::::�-nn-cilin--::-:::::�E-cum-eni-co: maisi
-

�agso ��ara a Qnjlica�ão crislã
�., q�e lei recem_n�sci?os Se alimE'nlam exclusivcrnsn AUTOR de ena livros palestras n05 Estados do superado, embora o existe» Concilio Ecumenlco, o prof. vez seja devJda ao excesst- guerra de nervos e uma ten

_ � .elte dur: pnmelr�s meses. Pesoutscs de nutri_ ooís rl�s f'''::':� rorarr; con- �".: do pais, tem um livro clallsmo constitua ainda, Hans Pfeil declara que se vo desenvolvimento mate- são insustentável.
coo

• el�as ul'<l.nte o �eculo XX confirmaram a im- ••sC';:.':'us na época do nacs- traduzido no Brasil. "O Hu- ao lado do materialismo trata de mais um passo no rial do pais. Sua visão, entretanto,

po:�anclo do leite. H,ole, todos os nutricionist�s con.. mo, o prof. Hans Pfell, sa- manismo Ateu na Atualida- dtalettco marxista, o prln- sentido dessa unificação. não é pessimista. pois ucrn-
co. <ln:' que tocos n�s, t�nto .�d�ltos com? cncncos -r.cote católico e proreeecr de", no qual as correntes rípal Inímígn do crtsüanís- que infelizmente parece es Concluindo, o professor dita que o extremo Iibern-
necessitemos corrsumtr leite dlan.amente toda a vir.o. de Filosofia na Univer: .ca- filosoficas contemporaneas mo r-o mundo moderno tal' ainda longe, pois as dl- Pfei! lamentou a situação Jismo, que é o clima da A�

. E_po� q.ue os adultos m�Gessltam de leite? A ex- de Católid de Bamberg, são analisadas do ponto de aürrr> 'o entrevistado. vergências dogmaticas e dolorosa que se verifica na lemanha Ocidental, está

�����a�: ��������:9�O����e�:�ç���s�� �ee�a� ��: ::���� c��li�I�:����I�are��= �!���a:t�c=�a posição néo-
E mesmo a exigência de ���:a:raem����!�t:��:: �:� ��el����:o e�e c��:l��e���� �����::�d�o e f���:�n�:��n�ds que querem satisfazer o seu apetite comendo cotsc giosa de � ''1. patrla na atua formar' uma frente' comum

ainda aparentemente trre- que causa uma constante veis resultados.
de que gosto. sem se deter em pensar se as refei Udade. NOVO REAJ�c;MO contra esses Inimigos, na

movíveis
cões estão de acôrdo com o que o nessa saúde neces- Alemanha, 'produzlu um

sita. O leite age então como urna espécie de "salva. _ "A juventude tem mui bom resultado no sentido
Será preciso encontrar o

vidas" além de ser naturalmente, um excelente ., .t, to mais liberdade na Ale- Hoje, na Europa. I)S es- duma possível e desejável justo equilíbrio entre as

rnent., básico Além disso. o leite é fóci-i"'"de ser con manha de hoje do que nas forças dos intelectuais es� unificação do cristianismo.
tensões que dividem os crts

sumido. Utilize-o em pudins vitqrninas de frutas etc epocas passadas - diz ele tão vouajos para a ccnsn- Assim, os católicos e lute-
tâos e que podem ser re-

Sempre existem maneira" de se consumir mais leite _ e por esse motivo os ío- tutcão de uma Teleologia ranos. que durante a vtgên sumidos nos problemas re-

Agora surgiu um novo r-reduto em po' no mercado vens têm que decidir mui- 'retese, isto é. um novo rea- �11�:�a�:�:,ea�a��t:pr�� ferentes a liberdade e à au

Que, com o simples cdícõo de leite reconstitui o trn to cedo e resolver por si lismo filosofico que �e be-
nas p' ,quenns cidades, onde

toridade e entre a Biblia e

cHcionnl pudim c� leite, também conhecido co,;,o
. iprÓprios problemas cuJa re- neficle dos resultados obti

só havia um templo. ceder-
a tradição.

"flan" e esta é mais uma forma de termos o leltel:�!��!?:'��I�IS ����a:: ��� ��a�a::u�:: ��:���:� se o mesmo aos fieis do cul
Embora não conhecendop"esente em nossa olimett:::J(:�o. Procure o �e���r A criminalidade juvenil, en aplicadas, tais como a fi- to oposto, encontram-se no

fundamente o problema, ofórmula para você a. suo aml la e nunca se a -

tretanto, é sempre amplla- sica a biologia. a sociologia vamente em face de um iI;j
pe. Pfeil reconl'lece que aderá.

da pela publicidade morbi- _ acrescenta o pe. pfell, as migo comum, que é o mate·
produção artistica cm sua

----

I �:a��o t���oa:o�e��s�:� ��= ��:;i�n��i���c�a��s�: dac::� rl��::o d�:��i:�a'mlgl'UçÕe�

A t
sitlvas tomadas pela parte muito na Europa após o Internas na propria Alema-

partamen O sã da juventude nem sem- termino da guerra. O extre- nha produziram um aumen

pre são dlvulp:adas para o mo pessimismo que herda- to do catolicismo em regi-

grande público". mos da epoca posterior ões onde o mesmo estava

O pe. Hans Pren, que velo à guerra de 14-18 e cujo ex em minoria.

a S?to Paulo pronunciar poente caracteristico foi

confcl'�llcln� sob!'E' assuntos Spengler, com sua teoria da CONCILIO

de.-a-,ua. especIalidade, npós decadencia do Ocidente, es-

9 _ 11 _ 13 10/61 ter reall7.Rdo uma serie de fá sendo r.:rád:lfivanlCnte
•

-

ME�HOR ,A�I�ENTAÇ}O °'/1>"
'

PA,RA M_ELHOR' SAUDE ,

D MARIA SILVEI-il:A �
DIRpOR � CO:tINHA. ROYA.L� 'I'�'."illlllffü

Requinte todo especial ao arroz doce tõo do o.,grado das crianças..
.

E' tão simples.

RICO PUDIM DE ARROZ

1 pccot., de Pudim Royal sabor Baunilha
2 xtc. de leite
2 xic. de arroz cozido
112 xíc. de passos de uva
J /2 xíc de açúcar
J colh. (chá) de sal
Ccnela em pó

Prepare o pudim, de acôrdo com os instruçõesdo pocot�1 mas .usando 2 xfc. de leite a mais. Quando o, pudim estiver coztdo, junte o arroz os passaso açucar e o sal. Co�tlnue a cozinhar em
.

fogo lento'
mexend? sem�re, ate que o arroz e os cesses 'fiquembem unidos. SI rva quente ou gelado, polvilhando comcanela.

NOTAS E SUGESTõES

Aluga_se pequeno e confol'tável o um casal
sem filhos. Somenl'e com ótimas referênciaS' e fiador,

Aluguél (Cr$ 9.000 OOl. - Tratar a sua Silvei-
ra de-So za '18.

.

a Canfora "Society" mzm CARDOSO;

�B O\;;� liliiii

.,,-

A\RNODEG

\
\

...:-- 1

\
\

em 10
planos de

p�gam,ento
à SR!3 escolha!

..

TRAJANO, 29

�!SSA 1>0 UNIVERSITA'RIO
Universitário assista todos (\<;: domingos
na Igreja São Francisco â� 11 horas ....
Missa do Universitário.

REX-MARCAS E PATENTES
patria, apôs a primeira
guerra, foi superior à que
se verifica hoje em dia. Não
se trata de problema de
quantidade, pois as edições

Agente Olicial da Propriedade Industrial
Registro de marcas, patentes de invenção, nomes cà.
merciais, titulns de e,9t.abelecimento, insignias, frases de

propaganda e marca,� de exportação.

Rua Tenenle SilveIra, 29 - 10 andar -

sala 8 - (alios da Casa Nair - Floria
nópolis,Com relação no próxlmo-

se sucedem em ritmo cons

tante. Par�ce vcrifl'Car�se.
entretanto, uma crise de

qualidade nes�a produção
Jiterár.,la e-artístlca. que tal

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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FltwJal.lúIIOUS, 11110/1)2 '

CONCORRENCIA

AQUISIÇAO

TAMENTO CENTRAL DE

COMPRAS, tendo as dimen
sões seguintes: comprimen
to do canhoto - 8,5 cm.,

comprimento do cupão -

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

TRAL DE COMPRAS, ten

do as dimensões seguintes:
comprimento do canhoto -

8,5 cm., comprimento do cu

pão - 14,5 cm., comprimen
to total - 23 cm., largura
- 5,4 cm., unidade - blo
co com 100 folhas, quantí
dade - 10.000.

";\:�t�·i;·��1·:�'lr'�<T:;:·'�""',r::�:'�?:,:.:;,�!,?��,��\tl?;:t:;'::�'���::7,:;'!�;V�1;;:' :
..

,���:,.,}",
,

Q"ESTAOO �'b maIs anl'igo biôrio de�S'ar:ta Ctttorl.n_o
. _

e março de 1963, onde será
procedido o exame de re

cebimento;
e) cccíaracão de conhe

cimento e eubnaíssâo as
normas deste Edit.al e da

Legtslacão referente a con
conêncías.
NOTA: Serão reellsados

I
i os materiais co..m dimensões

II - ESTIPULAÇÕES e outras características a-

lo faltoso, caução futura,
suspensão do registro de

fornecedor, etc.
2 - Na parte externa do

envelope contenedor da, pro
posta deverão constar os

spguintes dizeres: CONCOR
RtNCIA PlJBLICA NO.,

10-09-68, (aquisição dI) C'J

pões, f/o sottelo do "SF;.,T
'l'ALAO VALE 1 MILHAO;

-s _ Em envelope separa
do, cumenS;o os dizeres do

Inciso anterior, além do

termo DOCUMENTOS, em

caracteres bem destacados.
encerrar-se-ão os documen

tos comprobatórios de iden

tldade e idoneidade:
a) certidão de Registro

na Junta Comercia] ou Olá

1'10 Oficial que tenha puhll
cada o documento de cons

tituição;

b) atestado de idonei·
dade, passado por E .. n,,\)

ou duas firmas de coa.pro
vada Idoneidade cornerc.at:

�, )) ..... <1 (.oe Quitação COlr

as Fazendas Estadual. F�df

r-a! e Munk ípal ;
(J) procuração, se fo)r o

caso, pas.ada a pessoa ,j e

pre�cntan(.e do pl'opummto
a aUertur4 àas propostas.

4 - Os documentos aci

ma (ou parte dêles� pode
rao ser subestituidos pelo
Registro úa firma no De

partamentlJ Central de Com

Departamento-Central de' C-õmpras
Edital de Concorrênciô rúbJica H. 17-09-69

:;;:��2�:��:�it� D.eparla enio Cen ral de Com ra
:2:?:;!��:�;r.�r�� Editai de Concorrência Pública N. 10 - 09 - 68
dia 29 de outubro de 1962.
na sua sede, à Praça Lauro

Müller. nO 2, (fone 3410),
CONCORR!NCIA PúBLICA,
DR8 condições seguintes.

I - OBJETO DA
...

10G tolhas, quantidade - de sêto, Estadual e maí s a

10,000. Taxa de Educação e seúce
2. Cupões para o sorteio de doe Cr$ 10.00 por folha eia

dezembro de 1.963, do "SEU envelOPe fechado e Jac;':�·

TALAO VELE 1 MILHAO", do, contendo:
série "H". numerados me- a) Desjgnaçâo do. nome
canlcamente, de 000.001 a e endereÇo da firma propo-
999.999, em ambas as sec- nente:
ções, (cupões e canhotos), b) especificação, a mais
IItogratados a quatro cores detalhada possível, íncíust-

j" (Verde, amarelo, vermelho ve marca, do material que
1. Cupões, para o sorteio de f! preto), sobre fund� AZUL se propõem fornecer;
Junho de 1.963, do "SEU CLARO, no inverso, com CJ preç.a unitário e gto
TALAO VALE 1 MILHAO". Impressão sómente a preto bal, com a explicação de
série "O", numerados me- no verso, bem legível. em Que estão ou não incluidas
cantcamente, de 000.001 a papel, assetlnado, de pri- as despesas de Impostos,
999.909, em ambas as sec- melr� Qualidade, para ím- � taxas, fretes, carretos, se

ções, (cupões e canhotos), . pressec, de cor branco, de l guros, etc.;
litcg-rafados a quatro cores 16 qunos em cada resma ded d) condjeôes e prazo de
(verde, amarelo, vermelho 500 folhas BB ou 50 gra-·I entrega do 'material, no 10-
e preto), sobre fundo RO- mas por metro Quadrada, cal indicado: Depto. C. C.,
SA no inverso, com ímpres- com Impressões de acôrdo Praça Lauro Müller, na 2.
são sômente a preto no ver com mocêro existente . no ou local pela mesmo indica
se. bem legível, em papel, DEPARTAMENTO CEN- do. e.té dezembro de 1962

asseuneco, de primeira.
Qualidade, para impressão,
de cor branco, de 16 quilos
em cada resma de 500 fo
lhas BB ou 50 gramas por
metro quadrado, com im

pressões de acõrdo com mo

dêlo existente no DEPAR-

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

11, ítem III, do Regulamen
to aprovado pelo Decreto

SF-25-08-61/382, torna pu
blico que fará realizar, no

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

ro Muller, nO 2, (fone.,
3410), CONCORRENCIA

:::!� .... uon�.......

I _ OBJETO DA CONCOR·
RtNCIA

AQUISIÇAO

I - Cartolina, de FL quall
dadc, para impressão de
cór cami.rio, brilhante, for
muto 55 x 73 centímetros,
de 50 quilos em cada resma

de 5UO fOlhus BB ou 157

grumas por metro quadra
do, em fardo (bala, caixa,
engradada, pacote) de 100

folhas ou um quinto (1/5)
de resma, Unidade - res

ma, Quantidade - 60.

11 - Cartolina, cór iaranja,
com as melSmas especiflca
çoes da anterior, Unidade
- resma, Quantidade - 20
UI - vanolil18, cor rosa,
Idem, Idem, idem, Unidade
- lesma, QuanUdade - 20
lV - Cartolina, cór verde,
Idem, Idem, idem, Umdaue
- resma, Quamidade - 10
V - Cartoiina, cór abóoo

ra, idem, Idem, Idem, Uui
dade - resma, Quamldade
-10.
VI - Cartolina, cór cinza.
idem idem idem. Unidade
-- resma, quantidade 6.
VII - Cartão A.C .. , cór a

marelo, rúlha de 66 x 96. li
So somente de um lado, de
30 Quilos em cada resma de

500 fõihas BB ou 95 gramas
par metro quadrado. em falo

do (bala, caixa, engradado,
pacote) de 100 folhas ou

um quinto (1/5) de resma,
Unidade - resma, Quanti
dade - 40.
VIII - Cartão A. C,! cór a
zul, tôlha de 66 x 96, com

as mesmas espeCificações
, da anterior, Unidade - res

ma, Quantidade � 20.
IX _ Cartão A.C., cõr ver

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

ma, Quantidade - 10

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

96, de 30 Quilos em cada
resma de 500 folhas �B ou

220 gramas por metro qua
drado, Unidade � resma,

Quantidade - 10.

XI _ Envelope saco, tama·
nho 30 x 40. cõr branco, pa

. 1 uperg mlnhado de 30
Ulllditdc um.·�

-

ré·

Os imeressados deverão
apreseDtar os documentos
mencionados :l seguir.

1 - Proposta, seladas am

bas as vla� com Cr$ 1� cn

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

Qu!los, Unidade - um,
Quantidade - 10.000.
XIU - Cartão-tela, 40 Qui
los, folha de 55 x 73, Unida
de - resma, Quantidade -

4.

II - ESTIPULAÇAO

Oe 1nteressa�ri:(}
apresentar os documentos
mencionados fi seguir.

1 - Proposta, selada am

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

Taxa de Educação e Saúde
de Cr$ 10,00. por folha, em

envelope fechado e. lacra·

do, con�ndo:
a) DeSignação do nome e

enderêço da firma propo
nente;

b) especHlcação, fi mais
detalhada pos�ivel, inclusi·
ve marca, do material que
se propôem 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: Departamen
to Central de Compras, ou

local pela mesmo indicado,
onde sera. procedido o exa

me de recebimento;
e) decl�ração de conheci

mento e submisúio as nor

mas dêste Edital e da Le

gislação referente a Con

corrências.
NOrA: Serão recusados

os mate:'iais com dimensôes
e outras caraterísticas a

quém das especificaçôes, o

que ocasiouará exigencia
de sub�tltuição, retirada

urgente, chamamento do

segundo colocado, e:lIligén
cla da dlferénça de preço
pelo faltoso, caução futura,
suspensão do registro de

fornecedClr, 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

TAOO DE SANTA CATARI
NA)

3 _ Em envelope separa
do, contendo os dizeres do

inciso anterior. além do
termo DOCUMENTOS, em

caracteres bem destacados.
encerrar-se-ão os documen

to,� comprobatórios de iden
tlrlade e idoneidade:
a) certidão de Registro

na Jllnta Comercial ou Dia
ri Onclal que tenha pu·
11 k'\P'-;- o docurilerlto -de
constil.uiçãú,
b) a,testado, de ·jeloneida-

,,:�,,�,,'\j��,��i�t�::j;:'���· �

qncm das especificações, o

que ocasionará eXigência
de substituição, retirada

urgente, chamamento do se

gundo colocado, exigência
da dlferênça de prêço pe-

de, passado por Banco ou

duas f:rmas de comprova
da idor!eidade comercial;
c) prova de QUitação com

as Fazendas Estadual, Fe

dE'ral e Municipal
d) procuração, se fôr o

�aso, passada a pessoa re·

presentante do proponente
à abertura das ·propostas.

4 _ Os documentofl aci

ma""iIII_�Rjj<lf;".
rão sér substituldo.'! pe!(
Registro da firma no Depar
tamento Central de Com

pras do Estado de Santa Ca

tarina.

5 - As propostas deverão
ser apresentadas em dual

via", com a rubrica dos

proponentes em tódas as pfi
ginal>, se!adas na forma do
ii.em 1, deste Titulo.
6 - Os envelopes, contendo
propostas ou documentos,
deverão ser entregues no

Departamento Central de

Compras, a Praça Lauro

Muller, nO 2 (fone 3410),
às 14 horas do dia 22 de
outubro de 1962, mediante

recibo, em que se mencio
nará data e hora do rece

bimento, assinado por fun

cionaria do D, C. C.
7 - As propostas serão

abertas. as quinze horas,
do mesmo dia vinte dois,
por f'mcionarios 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 i:ateressados
tem o direito de apôr a sua

rubrica nas folhas de pro
postas dos demais concor

rentes.
9 - As propostR.S (mode

lo 001. a venda na Impren
sa Oficial do Estado), de
verão obedecer as condl-

ções estabe:ecidas neste E

ditai, nas inslruções cons

tan tes do verso das mes

mas. bem como às exlgéo
cia� do Decreto nO SF-

25-013-61/382. de i96I,
e demais dl.!,posições Esta

duais 'e Federaia sõbre Con

corrências.

l�J,,�:;�gá-
dura, jJvstenuruu::nI,e, será
ueCuti· ...ao vencedor o pl'O
pUllt:nt.e que otelecer:

a) i\1enlh' preço, conside,
rundu-l>e d�.oconGos, bvnl

.lll.f",!,;ues, impostos, del>pesas
e vu"ras vautagens;
b) melhores condições de

en�l'ega;
CI melhores condlçõel

de paJO!amento.
2 - Em igualdade de

condições, sera dada prefe
rência a firma estabelecida

no Estado.

a - Em easo de absoluta

Igualdaae de propostas, se

rá sorteado o vencedor.

4 - A Concorrência pode
ra ser anulada, uma vez

que tenha sido preterida
formalidade expressamente
exigida pelas Leis e !\ omis
são importe em preJulzo
aos concorrentes, ao Esta
da ou a moralidade da Con

corrência.
5 - 'A Comissão Julga

doura reserva-se o direito

de anular a Concorréncla,
caso as propostas apresenta
das não correspondam aos

Interesses do Estado.

Florianópolis, em 17 de
setembro de 1962

Hermes Justino Patriano
va - Presidente

(LINI(A SANTA CATARINA

Clínica Geral

Doenças Nervosas e Mentais
Ang'lstio - Complexas � Ataques _ Manias

Problemático Afetiva fi> sexual,
Tratamen�,J pelo Eletrochoque com anestesia

Insulinoterapia' - Cardiozol,oropio - SC1noteroplo
Psicoterapia,

Direção dos PSiquiótras -

DR PERCY JOÃO ::>E BORBA
DR' JOSÉ TAVARES IRACEMA
DR' 'VAN BASTOS DI' ANDRADE

HORAhIO - 9 às 12 hs. Dr. Percy
15 as 18 hs. Drs. Ivan e Iracema

Endereça: Av�nido Mouro Rorros 288
(Proca Etelvina Luz) - Fane 37 - 53

SENADORES
Os $rs: A.tti'lo Font>lna

?or nosso inte.medi:!. o e Antônjo Carlos Kon(ler Os meus palpites �!1e

C ng'" gação da Doutrina. Reis foram eleitos Senafh'- publiqUei estão qua,�' d;.·'-

Ci'istã, ne!õta Cidade, con- res C· nflrmando nota qtl.., do tudo (,ertlnho. Vamos

v ja o povo em geral I);l.ra publiquei ne:!ta Colun'j_. aguardar o fim da ap'l''l-

3 islst'.r a abertura de um1\. considerando ambos ção d.e 'tndas as urnas ";'0
propon �Hte que (,erE'cer: Estad�.

a) rlelhor (m ,ior) preç;,:s:s:'.'!.........��'!":�'!":����=��!!:!'=��'!":�=�"""..,.==;=;'t::':m����':to,;,,:;;,'::
-

MUSICAL BAR..e. out 'as vanta:,;ens;
t) melhores condições de

enlfl 5a;
c) melhores condiçõ.cs de

pagl menta.
A .... -BIll .ieUaklMLe'IIIe ean.

dici'es, serâ dada preferên
cia a firma estabelecida no

Es'ado.
,) - Em caso àe absoluta

li>' ...H....... t: "' ... vru�u.. � ..s, ..�

úl. .oU' �t:'.ao.o o ��uecOur.

- n ..... u .. "'Oll'eUCla pode
1'a i>er ",UlJl�a!i, ullIa "'tO';

que �e.�nil SIUO pretenda
lufllluuu.l.llt: exprel:isamen
te ex,glU� pelal> relendu:;
L�ll:i � <lo OlUlI:il>aO impune

pras. do Estado de Santa Ca
turma.
5 - As propostas deverão

ser aptesenteda, em duas
vias, com a rubrica dos pru
ponentes em todas as pág\
nas, seladas na forma do
Item I, deste Titulo.

6 - Os envelopes, conter.
do propo�tas ou documen
tos, deve:a.o ser entreguei>
no Departamento centrei
de Compras, a Praça Lauro
Mu.Ier, /n" 2 (fone 3410),
a.e as 14 horas do dia I!)
de outubro de 1962. medlan
ce iecíbo, em que se men
cionará d ... ta e hora c

recebimento. assinado por
funcionário dO D. C. C.

v';, a" <�!

roertas, às quinze hora
.un-tonãnos designados p'

. la prerenca dos proponente.
JlI -cus representantes re-
sats.

- Abertos os envelopes
-ada um dos interessados
'em o direito de apôr a sua
I:O!'j'!l r.a.. rnthas de pr'}
'1,,,' , dos demais ccnccr
rent s.

:! - As propost.as (modê
"J uO .• li venda m. Impre!1
"a C Jdai do Est!l.do!, dr
verá, obcd'ecer as condlçõp
e�tar �lerijfls neste Edita
nas mstruç jes constai te
do ,'er�o d IS me�ma� b"

rom') às e :igênclas do J)e�
cret'} nO SF-25-08-',,/382,
de "961, � demais d'3posl
çõe� Estaduais e Federa!s
sóbl � COJlúorrencias.

III JULGAMENTO

'/
I - Pela Comissão Jul

gad �a, posteriormente, se

rá declarado vencedor ('

:) - 'A Comlssao Julga
doru l'eSerVa-5e " _.relto de
anular a Concorrência, � ...

-

",0 as propostas apresenta�
das nao correspondam ao",

interésses do Estado.

Flcrianópolls, em 19 de
setembro de 1962.

(Hermes Justino Patria
nova, Presid nteJ

2-10-62

Dr. Walmor Zomer
Garcia

Diplomado pela Faculdade
Nacional de Me([lcina da
Universidade do Brasil

EX-interno por concurso da
Maternidade-Escola. (Ser
viço do Prof. Oct9,vlo Ro·
drigues Lima). Ex-lntE'.I'110
do Serviço de Cirurgia d
Hospitai I.A.P.E.T.C. do Riu
dE'. Janeiro. Médico do Hos·
pital de Caridade e da
Maternidade Dr. Carlos
Correa.

PARTOS - OPERAÇOES
DOENÇAS DE SENHORAS
- PARTOS SEM DOR pelo
método psico-pro/ilatico.
':::onsultório: Rua João Pln·
tu n. 10 - das 16,00 às
18,00 horas_ Atende com
horas marcadas. Telefone
;j;;:;;:i - Residência Rua
General Bittencourt. 101.

meados.JANTAR Exposição referente ao

Hoje às 20 horas, a aj-
�

Concilio Ecumênico, que
reteria do Lira T. C. reco- será reaUzad('l hoje, às

pct-narâ as debutantes 1\2 19,30 hs., no Salão Paro-

e seus pais com um j ant ar Quial da Catedral ME'tlC-

de Confraternização. :). paUtana.

ESTA'
A Sociedade Guaram oe

Itajr�, ,está convidando
para o Baiie das Debutan

tes, que ac-ntecerá no ')l'O

xtmo dia vinte, com a '''

Q\1e"t:a Peruze de aac
Pauto.

gc após, haverá o ensaio

para a apresentação ues

men.nas moças, no cetra
d0 Próximo sábado as '.4

horas.

FESTA
No d'a vinte próxnn«,

acontecerá no Clube -rs

de Agostr", uma e'eganic
festa para a escolha d'!
Miss umverettérta, numa

promoção do eepa-tamen
to social da F.E.U.S.C.

�.:NTaEVISTAS
Amanhã, no meu

grama social, na Raoio

"uarujá, à� :!0,05 hs. eu

t evtstas vão ac::-ntecer.

CONVIDADA
Ontem. d nav-e S

li patrcnasse da ae

do pt-óx.mo d!n 19 J"'l

re�hlência com um coq.
e desfile de modas ('I'

gou o pr.mero C nv te

P·lmp'r'" n"m' -'� To'

d. E'jitl oama R ,'1

ecnvrôa..e 'Je honrr

será homenageada

, ";0NTECERAM
"',!?,antes casais acente

ceram no Mu." cal Bar

D·. Sergio ITere7.inh'l.)
Prancaacct: Dr. s'rancrs-c

':\n\l.a) o-no: Dr. Boris
IC reei Telstch�sch e Oro

Isaac (Oléía) Lobato s-.

lho

MlSS
Candidatas ao tltU!f) (1(>

M'''� trnver-qtárln .... ,

Vilela, Faculdade de Q:é l_

eras ac-nõmtces: Man·,:).

Pe1uzo, Fi'o�ora; MSl;· 11

Brito Silva, 'rareea B'"�r.n

Pa-máeta ; M:rtes Riga. o
dontologte

COCKTAIL
Amanhã as 18.30 hs. '!-.

remos um' e:egllnte Cn"'-

ta' 11 ofeTecido pela Que
rãncta zarece Hotel, ..."

Debutantes 62, do LjrPo. Tê

ri:'! C'ube.

DESFILARAO
As debutantes 6�, da \ ... DECO:3.AÇ•. O

O dec: radar Manoel :_;'\r

be�otto, está com Il.

ponsabi;Jdllde da decora
ção do Baile de Gala "o

Lira T. C.

Hna, desfilarão ac-m )'1-

pais
padrinhos.

PADRINHO
O Sr. Antõnlo Ap05t Hv.

Vice-Presidente do Lira T.

C. será o padrinho da j�

b�ta:nte Marllena !talHe
d's S''1t05, do Cur�t1ba
nos, de Curitiba.

LIGIA
Re :ebi convite para :l

f�sta d,e Qu:nze Anos, ,,':1

menina moça Ligia Que--,

eir'l da F ....nseca, qUe v:1.i

recepcionar no prOX\!llo
sabado ali na rua }o'e'\')�

Schm:dt 99,

GRAVATA
Dia v'nte p,ó"imo, o ;!a

be "6 de Janelr ... u vai <'

[-(esentar as debU'tan;es

62, com baile de grava�a
prêta.

CONVIDA- CERTINHO

'ARA UM BOM PASSA TEMPO COM SUA FAM ...LlA - R� UNlOE,C: SOCIAlb

DAJ''_;�T&� COQUITEIS - FESTAS DE ANIVERSI d"OS - cuA

ETC.

.NUAN TERREO 00 ROYAL HOTEL - Te1 25' 5. !Partarta'

tu.e SAII JOSr. -1&11105--

Cen�l') ,"one: (iae GLOm
'ás 3-70/[-9% hs._

TIN'·rr:.N
Maria Ant,on'!�ta Prns em:

AS MI LE UMA NOITES
EaslmanColor

Censur:l. atê 5 anos;..

Fone 0252I!:8tretto
às 7'A: - 9Mz hs.

Peter Cushlng
Freda Jackson em.

NOIVAS DO VAMPIRO
Censura até 18 anos

Cme &ln

CENTRO
ás 5 - 7%, - 9%, hs

Odete L',ra
Jarde' Filho
Ma' ia Della Costa em:

� .ORAL EM CONCORDATA
Censura até 18 anos

Estreito rooe 8210

às 8 HORAS

Cma aon
Vlc';nt Prlce
'':aroi Ohmart

EM

} CASA DOS MAUS ESl'l'RITOS
Cent'o Face: 34."'!\ _ Censura até 14 �:nos

ás 8 hs,

Def r Skckwell
r dtalie Trundy (lHE RAJI,

I", 8 hs.
-; em -

Clark Gable

SE A MOCIDADE SOUBESSE Soph'" Lo' en
�M

Censura até 18 anos CCM:EÇOU EM NA'POLES
Te'_nicolor

------

(IIr50 Preparatório Conl!!'lente
CU .lSOS ESPECIAIS

,>ARA PRQf�SORES
1)1, DATILOGRA',A

lULAS PARA CONCURSOS
".ITIGO 91 (GINASIO EM UM ANOI

o/t.���::�L ADMISSAO DURANTE O ...�.

• Desenhos

- Baseado no. moi. modeil'nOl proce... pe. 0..
gógic:ol.

- Equipado com máquina. no".'
- Dirigido pelo:
- PROF. VICTOR FERREIRA DA SILVA

HORÁRIOS: DIURNOS E NOTURNOS
Fo..s:a .u_o Inscriçõo • Rua D.ro_ Fulvio Aducc:1 an..

tiga 24 de M".o, 748 _ 1° (I'.,dca:r.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



titulção dogmática "Pastor

aeternus", que definia e

dava como dogma de fé a

slst! a cena mais grandiosa grande prerrogativa do su

e de ereíto mais Impressíc- cessar de Pedro. E eis que

No que tange a dificulda
des - e nara citar apenas
um caso :._ basta recordar
o que se passou com a con

vocação do Concílio de Tren

to. Convocado por Paulo 3°

em 1537, para a cidade de

Mantua, e interrompido pe
la guerra superveniente.
De novo em 1542, para a

mesma 'cidade, e também

suspenso por nova guerra.
retirando-se, após seis me

ses de espera, os legados e

os dez bispos que compare

ceram; batido constante
mente das tempestades que

conturbavam o mundo po

lítico, o Concílio de Trento,
pequena mas tranquila ci

dade do Tirol, só logrou

reunir-se a 13 de ceeemorc
de 1545 para ver seus tra

balhos 'simente concluídos
na 25 sessão, a 3 e 4 de de

zembro de 1563, isto sómen
te dezoito anos depois! E'

Inconstes�ávelmente o mai

or da História. Deve-se à

coragem indômita de Pau

lo 30, Júlio 30 e Pio IV que

lhe sucederam.

um pedodo de tão grave a

gitação recebia o mais

inequiv�co aplauso por par
te da memorável assembleia
e de todo o povo crente.
A acreditar na tela de

Cavalierl di Podesti, que,
tao visivelmente Imita e faz
lembrar a famosa "Dispu
ta" de Rafael, o mesmo fe

nômeno se teria verificado

por ocasião do dogma da
Imaculada Conceição, em

1854. Lá o mesmo facho de

luz se projeta sôore a fron

te iluminada do Papa, ao

ser proclamada aquela ver

dade, após dlscuções que
haviam durado por vários

séculos. Precederia, então,
a obra inteira do Concilio,
"que se abrira e trabalhara
em melo a tantas tempes
tades, e que terminara na

luz e na paz".
Essa luz e essa paz, ou

ticano. Rezemos, pois, pa '1

que as diretrizes que aU 1

rem traçadas, depois dll
tão madura, conscienciosa
e certamente do alto assis

tida elaboração, encontrem

a mais franca e decidida a

colhida por parte dos ho

mens de. boa vontade. E

comecemos por casa. Nua

aguardemos que a reforma,
o aperfeiçomento moral, o

ajuste cristão comece pela
casa do vtsínno. Não imite

mos o gesto da personagem

virglliana que, procurando
o clarão do dia. o encontra
e se indigna de vê-lo. Ne

nhuma falta igualaria a de

pecar contra a luz.

nante''. E durou justamente
uma calma compresa se

até o In<;tant' ";;1 que Pio sucedeu na atmosfera e um

IX sancionou, com a sua brilhante raio de sól veio

autoridade suprema, a Cons iluminar a fronte do Papa,

A figura mais famosa da

aeronáuüca norte-amertca
na é Charles A. Lindbergh,
que há 35 anos foi a pri
meira pessoa a atravessar

o Oceano Atlântico voando

dos Estados Unidos para a

Europa. Lindbergh realizou.
a façanha voando sozinho
num avião de um único
motor sem qualquer siste

ma e crtentacâo ou mesma

um aparêlho de rádio. ain

da ativo em assuntos aero-

náuticos e espaciais, Llnd
bergh é atualmente consuJ

� :�e:l�n��v�:;a�� ��:aa���ç:
menta de foguetes da Fôr

ça Aérea- norte-americana

EIS UM FATO 03 socíávets cães-oe-ora
mcíe vivem sempre juntos
em numeras que chegam a

mil, sendo encontrados na

Grande Planicie norteame-

.srccurando as informa

ç.'·es necessana, para a

conquista do espaço, o se

gundo lançamento em ór
I.),.a ucrte-auertcano 101

reanzado com pleno sucesso

p"10 astronauta Malcolm

Scott Oarpenter. Sua mis

são foi te.ter modificações
feitas na cápsula espacial
desde o voo de Glenn e a

exequibilidade de maior

ccntrôte manual pelo püô
to, independentemente do
contrôle terrestre.

rlcana que se estende da
fronteira mexicana ao Ca-

nadá. No verão êles se reu

nem, comem grandes quan

tldades de capim e ganem

coma cães. Na iminência
de qualquer perigo, todos
entram em buracos que fa
zem e que chegam a atin

gir 4 metros e meio de pro
fundidade.

Florianópolis, 7 de 01'

tubro de 1962

J. arceb. Metrop. no

ta festa de gala estará J)'
sente a cantora ElIzt·te
Cardoso. No domingo se-

guinte haverá um balie in

fantil até as 18 noras e lo

go após os estudantes deu

çam.

No prôxjmc sábado o Ll

ra Tenl.s Clube estará o

ferecendo aos associados
o baile comemoratvc ao

36.0 aniversário, com odes

fIl(! das Oebutantes âc
1962. Para abrühanta- es-

Vende-se 1 (asas e Um Lole
E como o receberam as

nações que o reclamaram?
A Espanha, Margarida de

Parma, da Holanda, só de

pois de longas deliberações
e com a cláusula "sem pre

juizo dos direitos da corõa"
A Suiça, a Hungria e so

bretudo a França nunca

promulgaram oficialmente
Os decretos da reforma, por
que iESO seria atentar con

tra as "liberdades galíca
nas" ...

Tratar com o sr. Jordtm na ruo Jeronimo Coe.,
,

lho n.o J 4 - térreo - Loja E. S OI lvetro Cio.

r���·'�»�
.

E não é também essa,

mais ou menos, a história

do Concilio que há um sé

culo precedeu o atual? O

mundo polítiCO e também,
em parte, o religioso,
se alvoroçou ao ser elabo

rado o esquema relativo à

infalibilidade do Papa. Não

houve recursos que não tos

sem aproveitados: cartas

ao cardeal Antonelli, secre
tário de. Estado, ao pr6prio
Papa Pio IX, para Induai-lo
a' õtsecssãc dO novo .esque

ma, comissão internacional

para a publicação de artigos
e opúsculos contra a defini

çâo, recurso a Napoleão 3°

e ao Ministro oüvter. O pró
prio cardeal AntoneIli, COU':

vencido mrenourste. mas

sêriamente preocupado com

as consequências que da

definição pudessem resut

.ter, nas circunstâncias pre
sentes, entendeu reunir um

certo número de cardeais
a quem costumava consul

tar sôbre assuntos de cará
ter politico, ficando acer

tado irem todos ao Santo

Padre para retirar do es�

quema a questão famosa. E

só se tranquilizou quando,
Inesperadamente, os acon

tecimentos se precipitaram
e em favor da boa causa.

Foi o caso que, por divergên
ctee pessoais, o aspecto po

litico sofre decisiva altera

ção. A II de abril o conde

Daru, ministro dos cultos,
com tendencias liberais e

anti-conciliares, em desa

cordo com o imperador por
uma questão politica, deixa
o ministério. Pouco após
chega a Roma um telegra
ma concebido nesses têr
mos: "Daru retira-se. ont
vier substitui. Concilio li

vre." Luiz Veuillot, o gran
de jornalista e campeão da
causa católica, exclama:
" Boa viagem ao sr. Daru"

O cardeal, é claro, é resti

tuído aos seus entusiasmos
anteriores.
Até Os elementos parecem

conspirar contra o magno
acontecimento. A 18 de ju
lho, às 9 horas da manhã,
observadas as prescrições
do cerimonial, teve início a

sessão publica na grande
sala do Concilio. No rnornen

to do voto, ao pronunciar
se cada um sóbre o placet
ou non placet _ aliás, dos

quinhentos e trinta e cin

co bispos semente dois de

ram o non placet -
, uma

violenta tempestade que se

vinha anunciando desde a

manhâ, desencadeou-se su

bitamente sôbre. Roma. "'Os

placet dos membros do Con

cílio, refere uma testemu

nha protestante, lutavam

contra a fúria dos elemen-

EIS UM FATO EU Whltney acabara de
deixar a Universidade de
Yale quando inventou a

máquina de descaroçar al

godão, que afetou profun
damente todo o mundo têx
til e alterou o rumo do de
senvolvimento norte-amert

�

cano. Menos conhecida, po
rém de igual importância
para o progresso da econo

mia dos Estados Unidos,
foi -sua Invenção uQ., ,Peças
íntercatnbíáveís para a me.'!

ma máquina. Foi Whitney
quem Idealizou e domons
trou em primeiro lugar os

fundamentos da produção
em massa na indUstrIa.

Os gafanhotos "Maglclda
Uma das esculturas mais

espetaculares do mundo é
o "Sactuarto da Democra
cia" no alto do Monte Rush
more, na Dacota do Sul. Os
bustos de 18 metros de al
tura de quatro presidentes
norte-americanos _ Geor
ge Washington, Thomas
Jefferson. 'rtieocore Roosé
vert e Abraham r.íncctn _

esculpidos no granito são
visíveis a 100 quilómetros
de dlstáncta. Acima, um o

perário inspeciona o per
fil de Lincoln para verifi
car qualquer fenda que pos
sa danificar a obra.

Septeudecim", que chegam

a viver 17 anos, são Os Ma-

tusalens do mundo dos ln-

setos. Encontrados somente

no leste. dos Estados\ Uni-

dos, êtes saem de buracos

no solo onde ficaram

condldos 17 anos.

Esta é uma receita aprovada pela "Cozinha Royal", Prove êstes pàezinhos com Chá Tender Lec]

Agradam ao olhar...Deliciam O paladar!
PÃEZINHOS DE LARA,NJA.

Coloque a água moroa numa vasilha e junte o fermento, delxandc-o em

repouso 10 minutos. Bata para dissolver. Adicione todos os outros iagredi_
•

entes, misturando tudo junto e batendo bem atê que a massa fique lisa,
uniforme e comece a se desprender da vasilha (se necessárto, salpique farinha

para ajudar). Deixe fermentar em lugar quente e fora de corrente de ar,

durante 2 1/2 horas. aproximadamente. Leve a massa para a mesa polvilhada

com fariaha e abra-a com uo:' rôlo. Pincele com manteiga, dobre ao meio e

passe de nôvo o rôlc, dando à massa a forma de retângulo. Pincele com

manteiga de nôvo e dobre cada um dos lados maiores para dentro, até o meio,

oade se vão juntar, formando um retângulo com o mesmo comprimento, porem
mais estreito. Corte tiras de 4 em de largura e, segurando-as pelas pontas,
retorça uma para cada lado. Arrume em tabuleiro untado, dando+espaço
-para crescerem. Depois de 1/2 hora. pincele com gema de ôvo e salpique
açúcar cristalizado com raspa de laranja. Deixe acabar de crescer, até dobrar

de volume (mais 1/2 hora). Asse em forno moderado, durante 20 minutos.

GRÁTIS! Peça d D. Mona SUlIClra, Catze Postal. JH' - DeP<1Ttamento FSD-5 ' Rio de

Janeiro. o folheto "COTl$e[hQ5 ntecs- sõbre o Fermento S<lco F!cischmonn

3 1/2 :ric. farinha de trigo
1/2 ztc. de água moT'M

1 colh. (sopa) + 1 colho (chá)
de Fermento Sêco

Fleischmann cu 2 taoletes

de Fermento Fleischmann

l/oi xlc. de manteiga
1/2 xic. de açúcar
Z ovos

1 colho (chá) de sal

J colh. (sopa) de ?"aspa
de laranja

1/3 xic. + 1 colh. (sopa) de
suco de Laranja

.
Oomo o ac, ente do auto

móvel, os passeios pelas es ...

tradas de rouageru se tor

naram um passatempo po
pular. Os sinais eram escas
sos e pouco se podia con

fiar neles, de modo que os
turistas tinham de depen
der dos habitantes locais
para se orientar. Para me

lhorar esta situação, um

jovem norte-americano, em
pregado da firma Rand
MacNally sugeriu em 1916
que se confeccionasse um

maca rodoviãrio mostrando
cada estrada ligada a um

sistema de símbolos ou nú
meros.

Um grupo de cidadãos
californianos propôs home

nagear-se a memóna de

Dag HammarskjOld, antlgo
Secretário Geral da ONU,
falecido em acIdente de a

vião no Congo, converten

do um bosque de gigantes
cas sequoias em monumen

to vivo em sua hora. Conhe

cido atualmente como o

Bosque de Pepperweod, lo
caliza-se 350 quilômetros
ao norte de São Francisco,

Hammarskjld declarou cer

ta vez que as gigantescas
I segucías da Callfórnia eram

as mais belas árvores que

ja vira em sua vida de ad- \
mírador da natureza,

zava seus próprtos símbolos
e o turIsta constantemente
se via forçado a examinar
uma série confusa de si
nais para descobrir o que
se relacionava com o seu

mapa. Em 1925, a Associa

ção Norte-Americana de
Rodovias EstaduaIs adotou
um sistema uniforme de
numeração para todo o

pais, o que atualmente é

seguido por quase tôdaa as

nações. Hoje, cêrca de 200
milhões de mapas são for
necidos anualmente a mo

toristas nos Estados Unidos
por companhias de gasoli
na e agénclas estaduais de
turismo.

Para enfeiHH:
ljlzlooTad"aÇtÍoorCTtrtoliza
do, misturado com a raspo de

umalllTanja. FERMENTO SÊCO
FlEISCHMANN

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

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

148 construção mista, pintada a oleo para ver e tratar

na mesma com a proprjetátfa
ESTREITO, 4·10-962

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

COMPRA-SE RAIOS X 16-10-62
WOLKSWAGEM ou D.

K. W - WEMAG
ENTRADA - 400.000,00
RESTO a Combinar
Tratar com OLEGA&lu

- nesta Redação das 14 às
20 horas

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

Cr$ 500.000,00, financiados.
Tratar à rua Felipe Schmidt, 38. Dr. Lobato. Tele

fones 2395 - 3801.

APRENDA CONVERSANDO FRANCES EM ·,2 MESES
ALEMÃO 12
INGUS ,�

ITALIANO 12
- Uma (1) cosa na vila Operária da Saco dos
L!mões - Preço Cr$ 600.000,00
- Uma (J) casa no Agronômico cOm Tres (3)
lotes Preço Cr$ 1500000,00y AZ IGICt. Ayrlnn Ramalho

CLINlCA DE CRIANÇAS
Consultório: Peia monh1i.
no Hospital de C'l.ridade.
'A tarde, no consulti)rJ4
das 15,30 �s. às 17,30 bs

Nunes

VENDE-SE Matriculas ab8:rtas na Secretaria e

B,w1 waqWp.l

CURSOi< DE CONVERSAÇAO pRATICA

30,31,32 ('..,
Vende_se uma propriedade com três casas- uma

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

e5gôta: :sito à rua Leoberto Leal nO 24.
Trotar cem o �f'nhor Otávio Augusto do E<;pí,·i_

10 SOr1to na,Fiombredn Otávio no MNcac!o público
!10 38 palÍe.:�;7t&na. 3:

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



PlDtO PAULO MACllADO

tIDArORES-AUXlUAIIIIc

TOI,

,

I MAURY IORQ'iS. RUI LOBO ..

I GIUQTO NAHAS

I_ COLABORADOR'S: DIVERSOS

cruzeiros.

MAIS QUATRO JOGOS
Além do Benfica, hoje, o Santos

deverá efetuar na Europa mais quatros
padidas, caso levante no primeí'!'o cote.
jo o título rle campeão mundial. O San.
tos FC. deverá jogar dia 14 com -o EC
do Pôrto seguindo depois para Paris a

fim de enfrentar o Racing, dia 17 e um
. clube a ser designado ainda, dia 20. F:m
:õicguida o Santos FC. voará para J....Oll.
dr('s onde espera l'nfrentrar o Manches
ter, dia vinte (' tr{os.

[[ 0�"I1l1o tI.��1
, ·:!U�t
Oficiolmrnte, o Pl'[meiro Campeão n:iündial debox da cor('gc:tQ máximo. foi John L. Sullivan' que

retnou de 188- 1l J892, vindo a perder a coroa poroJomec; j, Carbf'ltt. O titulo passou de mõos 21 vê_
zes. c0nform,� dcmonstl'o o r.elacão abaixo:
ANO CAMPEÃO' PERDEDOR
1882 =-- John L Sulliv<1n _

���; - J ....mes. J. COJ"bctt _ John L. Sulliv�
1899

- Uob FUZconlons - James J. Cm'bett
1906

- �mcs J. Jeffries - Sob Fitzsmmons
- ommy Burns _ James J .kW:rJ.ec1908 - Jock J·�hn.�an _ Tammy Burns

-

1915 - Jes� Wdhrd - Jack Johnson1919 - Jack Drmpsey _ Jess W111m'd
1926 - G!'ne TunMy _ Jack Dempsey) 930 - Mux Schmeling _ Jack SharkeyJ 932 - Ja.ck Sha.·key _ Max SchmeHng1933 - Prrmo Corne!"a - Jack Shorkey1934 - Max Soer - Primo Comera
1935 - Jim 8rodock _ Max Boer
1937 - Jae L�tljs - Jim 8radock
1949 - Ezzard Cha11es - Jae Wolcott
1951 - Jae Walcott - Ezzard Charles
,1952 - Rocky Marciano - Jae Wolcott
1956 - Floyd Potterson - Archie Moore
1959 - Ingemo!' Johansson - Floyd P<"ltterson
1960 - Floyd Pnttl'j"On - Ingemar Johansson
1962 - Sónny Liston - Floyd Potterson

--.
Deixaram vago ° título: Gene Tunney. Jae

Louis c Rocky Morciano, tendo sido efetúadas·elImi
notórias pCHO preenchimento dos mesmos vencidos
por Max Schmeling, Ezzard Charles e Floyd Pat_
t.erson Dos três Que deixaram vogo o título apenas
Jae Louis, r.n� depois trotou de recuperó":lo, s'en_

do marcho interrompida por Rocky Marciano que o

nocauteou quando pel'seguio o cetro que estava em Do
der de. Jae Walcott, Somente um pugilista conseguiu
recupero:' o título por éle mesmo perdiao: Floyd Pot_

terson, Q(�oro derrotado por Sonny L1ston que lhe do

rá revanche. Comegüirá Floyd ser campeão pela ter

ceira ve6:>

ALlIANCE FRAN(AISE
Seus Odos de Estudo

Obtenh:t srll !lIplõmu de FRANCl1S ao terminar

segundo. o t('l'cciro, o quinto ou !\Hlmo ano de aulas na

Escola Pl'úW'a du A�soclação dc Cultura Franco- Brasi·

Iclr,l. 0lil ..... J.tIIIIII
Inform:\-se sóbl'(1 o programa na sede à ruo. Ma.re

chal Guilhr!'ll1C n" I (tlf'flonte ao I.P.A,S.E) todos os oias
'Iis ',I ,i,,: 12 heú·'ls.

Imuiçõe.,,; c,bd1Js; wmece âesde já o SB-� primeiro
:;on·o.

S. PAULO, 10 (VAl,
com a eoaneacão da par

tida de sábado á. no! te, co,

tre Santos e 'portugue"ll
dl! DE'spc.rtos, encerrou-se

o primeirO uuni« do core

peonetc Pauüsta de Fute

bol deste :InO. O snnn-s

fOi ,; vencedor, C· a situ l

ção do certame é a seguro
te:

JOGOS
- Foram realJzados 120

je.gos: 82 no rntertcr v. .'8

na Capital.

RENDA

_ As 120 partidas ree

lizadas proporcionaram ren

da de CI'S 114.643.980,o0. '"s

sim dlstrlbuldas: Cap!t"l,
Cr$ 63.032.700,00: SnnL!)�,
11.085720.CO: Rib('\ráo pre

to, Cl:, '0 .. 560.300,00; C ";1

r::'.:tS, Cr$ 7.243.750,QO: p."
:'te Pmden/,;C, Cr$

".l.590,00: Bauru. C

r,4.438.590,00; Taw'

:1.474.750,00, Arn'"

(:r$ 3.370100,00: J.• '

'n., Cr$ 3.:'l09.900,01\'
;;ngupj,tt. CJ'S 2.901'

'-"ai do Tnlerjr r:

610.480,00

ATAQtn!S
- O melhor ala!"

do Santos, que mClrt'· u

15 jogCS 54 pOl1lo� !lO

lia. de 3,6 len\.o,: por \):11'
tida. O pior a.tIH1IlC e o dn

"nub9.ll-, que marcou a o,

E'm 15 p9.rtldall - média

de 0,503 tentos por jego.

DEFESAS
A melhor retag'uarda ó

a do Guarani que em i5 h
gos tal vencida ap�nas 11

ve?es. A. PiOr dcré�a e a d.:>

Jahaqulll'a, qUl! cm 15 por.

tidas fc.l vencida 36 vezes.

ARQUEIROS
_ Dimas c o al'qucl�')

mais eficiente, porquc '�,n

15 partidas f:ll vencido -l,

penas 14 vezes,
Em situaçao oposta �stq

Dudlzlo, que cm 15 kgos
foi vencjdo 36 vezes.

ARTILHEIROS
Pelê e Coutinho foram

os avantes que mais p{)n�
tos marcaram: Pc,'é 19 e

Ccutinho 18. Silva Os acom

panha com 16 pontos con�

qulstados.

"'JOGADORES
INDIBClPLINADOS

_ O zagueiro F,el'1'arj e

o avante Paulo Leão, ::r.m

bcs do Guarani, destaca
ram-se Pela IndiselpJlna,
pois foram expulsos ce

campo duas veze.

JUIZES
- StetaIl Walter G:au"

foi o juiz qUe dirigiu '

maior número de partida:
16. Anaeleto PiQtrclJom 3-

tuou 12 vezes.

POBJÇOES
PrlmelrllS Colocado3
SANTOS

CORINTIANS
_ V,ce-'ider e vice crou

peão d,) prtmeira turno: j.i

jgos dez viLÔriafol, t-cs

empales e duas dcrrotus:

vinte e três n-ntcs ganhos
e 7 pontos Perdidos: Seu

ataqu emarccu 43 tent, s:

S:Jva, 16; Nei. 9; .Manuet
ztnho 7, Rafael, 5; Bat:t

glia 3, oassto, 1; Ferrei
-fnha 1; Lima, 1. Sua de

rosa fi vencida 19 VeZ('S:

Cabeção, 8 tem ultr jogus)
Ald, 19 (em 11 jogos).

S. PAULO
_ 'rcrcoiro colocado: If

jgo,; _ 7 vitórias cmc-, e-u

pales e 3 derrortas; 19 pt.

ganhos e onze pontos per
(iodos. Seu ataque marcou

3 lentos: Prado, 8: Batn·

J.n, fi; Dias, 6; Bcnii,3; Gi

nO,3; Sallin,) 2; M:\:enor, 1,

Fa>\tuino, 1. Sua del',·.�3

foi vencida 20 vezes: 8u,;I
20 (em qu:nze jogos).

PALMEIRIIS
- Quarto c"lcado 15 �o,

gos - o�lo vllórias·2 emr,a·

lcs e 5 drn'ol,fls; 18 pon
Los f':anhc<> c l:.! j)\)nk.� ll"r

didos. Seu ataque maro,!!!u

��er���,to:i: ��er:�:�' I�� ��
Gilrlo, 2; Beli('. Burilli, 2;

ROllll.'iro, 1: V:1v(r,. 1. Sua

dl'f('sa foi vencIda 21 ,"·l.e3

Valdir 211 em quinze jo
gos,

GUARANI'
- Quarto c .... leado 15 j<:>.

jas - 7 vitorias,
.

quat·O
cmpates e quatr(l den'otas
13 \)ont.os ganhos e 12 pnn
tos prrdidos. SCII rtt.:Hl'te
mnl'cou 26 l('nLos: ['').1110

Lellr, 10; Osvaldo, 7; Tin')

Macalé e Vicente, 3; Tele,
2; A)'j, 1; Sua defesa foi

v('nclda 14 vczes: Dimc.s,
14 (tr(>7.e jogos);; Nlcanor,
4 (dois jogos).

IIIA_ DI LA.UTA CONSTA0".

Pno PROO'I5SO Df

"'"TA CA'tARIN�

140 urOI
•

esPOkTIVO

Com a extinção de vu

rios oepartament-s a con

federação Bj-nsdleb'a cc

Desportos c-teu para <'IS

diVerSOS f"spo!'les a ela ti
irados vúrtos COnscdl()S
de A�i;e�s"res, eonetttuldo
de homens nustrcs advoga
dos médicos oücate Gei]"

rais de n-ssas F,lrças Ar·

macas e u-rnons de nceo-

ctos esoc'tudos nos otvcr-
!lOS ustadcs. E este COllH

lho, qUI' obedece a cr\011

tacão sábia do dr. Ha"(-I�

langr- vem funcionando a

contenta planejando p. or

ganlzando as mais oiv-r

sas disputas no. arasu C

110 exterior; e d I g a-c; (!

sempre com grande b�;,h('
e eSlllprado cuidado.
Os dlvel'�os C ... nsclho� f;

caram a!lsim cr,nstituidos
ATLETISMO

Major Pedro Richard Ne

to, Helio DIas pereira, en

pit:lO Wnces'au Malta, 01'

lando Dcl'a N na. dr. I\,\Ü

zlo Cavalcan'!',1 Camln!1:'l,
Jrlllaç Corr,;:a Ccrlbdli C

lIello nabO,_

BOCHA
Florentino Peroo D('·

hllnJ;;llCs, Francisco Agsti
nho Martinclli, SergiO Q,Ji
lIel Archlmedrs Valentim

e JO!le Sobrinho

nOLAO

FranCisco Iaeon('hl, Mi

gu('l Igtütc!o T'creirn, Me.

j ,\' Joáo de Souza Cal'V,l

lho Rollo'rlo Fow,('cn d.1

Cr�z 'Secco. Gullhermc

B:tua.ik, Lnlz Humberto A,l

drnde Cunha.

CICLISMO
CaxIas de Jomvllie

° p.p.
2.° lugar: AmérIca d,>

Joinvi:le com 1

3.° lugar: Atlético de

Henrique Cnrlonl, dr. G\!

bedo Pires, João de DelIs
Vldal AbiB!" Pereira, Ma:

ccllno Rodt'igne!; Costa J().

se Tarcltano e Regina,tiU
São Franciscr e Baependi ElIzeu de Paiva.

de4.:a;:::r� ���êl� de Ja-
ii.

JUSTIÇA PEMOROU BENS CO
&REMIO PORTO ALEGRENU

PORTO ALECRB,' 10 (v.
A.) - cumprtna-

.

detc-.

mJnação do t.·tmar da a a

Vara dos Feitos da Fa7:<'1l
da Pública dr, JO.'lé Dutra

(l, oficiai de JUsLlçn Wil�
berto de Castro Furt.!l:lu
procedeu à ponucrn d"�

bons do Grêmio soot-isan

PÔlto Alcgl·,cns<,. O [ato

ocorrido nq dia p!"lnt{,i"o
de outubro, somente tramo
pirou no dia de onlem. l�'

que r· neu'onc do Gl',"l1io
Foot aan Pôrte Alegr('me
dr. Pernando xroorr

guardou o regresso ao E�
tado do, governador Letl
nel nrtaota. para c. 'oca .. r:

. a par dos ratos e solt.!inr
providencias d, U:x('('u,.;v,)
gaúcho em rever nao "Pe

onmptco, mas também de
diversas «utras agrE'mn·

Ções esp-ruves ao Estado

que se cncontnl:m sob a

mesma ameaça, entre ns

quais o S.C rnee-naoíonat

c o Cruzeiro desta caplt:I!.
No oricto qUe enviou [I"

govi'mar)r Locrtct BI',jz',in
o patrr-no do Grl··mlo Foot

aan Pór'In A)rgr('nsc nx-

prtmtndo-se em seu nome

da
.

coldivid:lde "tricolor, r.

nrmou: "Df'l:rjf' ainda '1:

zer, em nome de todos os

gremlstns, que considora

mos esse ato urna vío'en

era e uma injustiça prSl.�i
cada contra um patrialqw
nrc que- os-tcncc a torto

Itio Giandc do Su,"
-- -------_.

Teixeirinha Uml Vêz M�-
Na Seleção

Falando à reportagem. o

Preparador Saul Olí\'(!!l�
Inrortn"u qUI' Tci'x,'il'l[I!1e.
p, (1('1';]. uma Vf:Z mai.� fa
zer parte elo plaulcJ C!H.l

rlneu$e qlle Intel·vlrll. no

pl:Ól<l1no C':lnlOf'opalo B,.:)

�l!(>II'\) :1 .�r,· jnll' adI) I'(lS
.'��V. )lllN!l1 r':'l 15 dI'

n"v(,mj)rn PróxImo
lJi�(! SauL qu(' 'prec;sa

conVer)ial' com o valo1'e�:l
"crack" já. (IUe o es�e\'e

r'b�ervando recentem('ntC'.

oportunidade em que '::0:1&

tate\! qUe· o mesmo aln('1

de�fl'ut,a ril' boa forma t.('.�

nica ,e físlça.

Cone \llnd� disse o r�p

parndor Sn�1 Oliveira. tl'lo:!
"'I "'oroVO'e!'fe,:6 e t� ...fJl1lm�-:l

to ue n"",,so sele('J.)n::hl.J

eslá d{'pendendr som"nl.e

da palavra fnnl do pr(',;!_
delll � OóClli M,·1I0.

COLOCAÇÕES DO ESTADUAL
'POR ZONAS

O est:tduul, em SW1S ,jl

\'CI'Sas 7.0n!\�. :tprescnta 3

seguinte t:ibr-:l dc colc{'fl

ções:
Pr-Ja )ll'lmclr:\ 1.On:1..

1.u lngnr: H"rciliO
'

Lu.!:

dc Tubal'!l" com 2 p,p.
2.° Jugar: ProsPer'u Ile

UrUs!;nnga e AlIéUcô 0-

�['ar!o de Cl'leJuma co:n

4 p.p.
3.0 lugar: Hetlt'iQue La

ge, de Lauro Mul;f!r e Mi

nerasll de Santann com U

4.° lugar: Fenoviál'lo ele
Tubarão com 10 )l.p
Ppla segundn z,ona:
1.0 lugal', Bal'rOsO fie

Raj aí, com 4 p.p.
2 o Jugal': At.I!'!tico

capital e Car'os Rrnnux ((f'

BrUSf!Ue, com 5' p,p .•
3.11 �ugar: Paula Ram ,s

da c:J.pital. PnJmei:as e 0-

li np:co de Blumen'l.lI,
com 8 p.p.

.

4." lugar: Palsandu de

Brusqu(! com JO !l.p.
Pela terc('ll'a zonn.

BOTAFOGO
- Quarto coi('cado: lf

jogoS - 8 vitôrias, 2 em

pa'teS e cinco derrotas; JS

pontos granhos e 12 9t·,;;,
Perdidos. Seu ataque m'l�

cou 28 tentos: Nair, 8; A·
-_.;.---------------

lex, 6; Rodrigues, 4; Jnrge
e Zuino 3: Antoninho, 0.'1
san Rezende, La Pitcr( do

Comercial, contra), 1. S:1:I
defesa foi vencida 24 ve·

z(!�: Machado 12 (14 iO',t'IS)
Pompéia, 12 (cinco j"go:;),

",

raguá com 6

5.0 Jugar: IplraV1ga d�
São Francisco com 7 n."').

�an·��1-BéõJi[B-l�[i��m o mun�ial i·nr�r[lu��� �! l!âl
No E�it..ídio Nacional de Lisbôa,d�i�--------------------

çluhcs d"I)U(,II11 () cetro mundial de fute- VENCEDOR DO 1.0 TURNO
boi inícrrIuhe de I!Hi2. PAULISTA O SANTOS

Ue 11111 I, (Ii) estar:' o quadro hrasi
lciro do. Scnto-, F·C· e de outro o conjun
to local do ltenfica. Êste precisa da vitó
ria para ir a um terceiro encontro, pois
ao Santos, vencedor no Rio, um empate
é o suficiente para que pela primeira vez

um clube brasileiro obtenha tão imnor
tante título. Despachos chegados da ca

pital lusa dizem que todos os ingressos
já foram vendidos, esperando-se uma

arreradncfío superior a 50 milhões de

AS DEMAIS.

COLOCAÇOES
5. - Fenoviária 13 pp
6. - XV de Pi:acicah3.,

15 pontos perdldos.
7, - Juventus 16 pp
8. - Comf'rCiaÍ 17 pp.
9. - Prl'tugue�a ne Des

portos e Jaoaquara. 18 !J9.
10. - ESPOrtiva, NorOes

te e Prude:r:'tina 20
11. - Taub::ltê: 2.7.

A CBD. E SEUS (ONSELHOS

DE ASSESSORES

FUTEBOL
Dr. Alfredo de Assis Cm

veUo, dr. Abrahlm TcbC't,

Modesto Rema CO"on�1

Carlos de And'rade, dr

Francisco dE' Castro COrt;)$
Hulmar Hargreaves.

FUTEBOL DE SALA0

Luiz Oqnzaga Fernandes
Waldir Nogueira Cardoso,
Luiz de Gnnzngu Fe\lcio

dos Santos, Vinicio FanH

chi Caetano COelhu da fio

cha e Silva Filho Ge]'.�ún

Antonio Gomes da Cun��?,

GINASTICA
Dr. Nelwn Barbosa Sn:r

pnlo Admiido de AI)�'eu

Chit'ol, TenentE' Corrn,,1
Clllvls Ferreira Lima Ve!'"

de, Capltâo de Corve(3

Germano Pereira Lima. Jo

sé Arruda de Albuql�erq'p
Henrique Wl\son Rape��n
e Antonio Be.aventura da

Silva.

HALTEROFILISMO
Jo ....e MauricIo Dan�a:;,

Pallln Ernesto Ribeiro. dr

Paulo Steml)nlewSkl, Fr:tn

ci!;co T2Ixf:)ra dn CtHta

Filhf' dr. Jrrrmifls Hf1f1'o
cos d'(' MOl'ulf\, lidai/o i\'In"

rnnl1i:io AgUiar, e Lusb,·!1

n" Rovolen1n,

quas dos Sant-s 'rencn:e

COronel Edyr PO,ltocal'r(,\'o

Peixoto Mrljol' Man"úl (l,

BnITrS' Mnvtins. Oswaldo

de Souza Bastos c

Pelosi.

MIILHA

Dr Waldir Dlas oso-o

Gaslftn V:1sconcr'llns, roa

M, rcu.í. FrN[('rico OlllJh('l

11H' Kns owskt c otnv:o

goschena.

NATAÇAO

Mauricio de Andrade BE.

kenn, Henrtque NlcOljll'
Ju.io D..la'narc Bnrbosa,

Lélio SoaH's di' :\raúJo, .... n

tanio PlstHli, Carlos de

Cflmpo.� Sbril;llo, Pau,') II.

Junior.

REMO ,

Ayr de Az�ved ... Plnl1",-

ro� V;ralter Cosenza, Ale
xandre Nader. MáriO Lr>.
mO":I Lon Te'xeira de Mp"

11('<1.''-, Rt·nato RfJ(Jr:,111IlUt·
go de Medeiros Netlo,

SALTOS

�.!I"i"C,
l'l"ini, Aldo l">:tPI'a F"'- r

nando Alo!�io T(',J�s R.lbC'!

1'0 AltlJ Ernesl'o DleLr)/"l

(' Ruben D!tlfU'd de ,\r:iÚ,

l°·

TENTS DE MF..t:;A

Dr. IIp:nelr, B,'1'gnm1l1i
dI' Abrl'll (Ir. D:l1(obel'l.J
Midooi (Ia Moula, Glno FI'!

Ol'i, Fl':11H<�r n"d(!l'<llli,
Gilson Bosco].1 de Map,p.
Jh:le� COI'on,,1 O:snelU L"I

te Murl,ine'li, n.".o Sevf'-
1'0 de Snu?:t Per(>ir:'l.

WATER POLO

JlIsé R .. bCl'lo Haddo':I:

LObo, Lourenço T r' isei

UZZi, Max Gmber, JO.�é Cu

pobianro, EVC1·:tldo Luiz
da Cruz Filho. e Olll1Wl '

Barth.

BEISEBOL

Olimplo Sá da Silva Ma

jor Rubl'lls de M:tt!tos 00-

mel di'. Jurandlr Borp;�s
Miguel, LUiz Shlzu, Kft·
nome Mat.zura.

CAÇA
SUBMARINA

Dr. Victor WelibCh, <'ir
Sebastião de A'melda Perl

nho, Joã ... Car,l1S Vo�t, E
duwaldo da Costn LJ.�boa c

Ivo dE' Azevedo Pennn.

HANDEBOL
Lamartine Bizal'ro Mcr.

des Jamil Andrc Hugo Ul
brlch JnRe Mario Tlep!-Cl
Cap'lào José Antonio Pi

res Gonçalves, Newlon I.)
varenga e Udo Buck

PENTATLO
MODERNO

General Antonio 'Lul?
Barr ... .s Nunes Coroncl Jo
âo Frano Po�te.'!. Tenente
Coronei AdaJb,�rto Vlilas

Boas, Tenente AlOisio 80l' I

ges, Tenele C('ronel Gil
Albe:110 Morf'Il'a, MajOr Del
mar Jaymú de Carvarho e

coronel Anisio dn S,IV'l
Rocha.

PUNHOBOL

Major Lalr Rodrigue.'!
clr. Wilsr,n Na",sln Mar'::!
!'/;fp!ra clt! Fonsec�, Ju.�tl-
� yieil:a. ,Eduardo EvROQUEI BOB,RE

G::e��S Maril10 Mai'3,.- ������e Souza., Ivan Ma� ..

_.

"";.';��l;�i�

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



IMPR] SSõES A vOO DE

PASSARO

2Ga. da série

NAPúLES - Os Italianos

cnzem: -vec Napolis e de

puis morrer". - De fato

ver-se Napoles á tarde, en
trando-se de barco em sua

baia, é um belo espetáculo;
mas sem dúvida alguma o

n.auano que expressou a ira

se acima nu» cormec:a nem

per OUVil t1i�e;: que cxbtía

uma lJaía de Guau rbaru

C(Jm seu púc de A�\H":lr á

p ,,·U de encruou. Napules
esta muno aquém daquí!c
que vemos quando se chegn
a) R:o p.n- mar. A cida
de em ,.,i é grande, e a SU.'"l

parte neva, com uma Iunga
avenida a ucirn-mnr, é be

LI no,. f;P.li., .1 staurantes CC

me- .. e Lum e bdJI,.'",e mui

t" b'-tl-'l vinho, ac som (h

car ...ctcrtsticcs de Napo
Ies são !JS seu" varues Chl:IJ.,
de ruupas a secar: nas soo

cacas das casas, nu alto

{jJ� (;·Jljjd()�, utraves-ados
entre cucas sobre as rua'

filais estreitas, por toda a

p.ute, extendem sua, I"OU

P,tS. Desagradou-nos ver Q

numero .ucvuoo de crean

Ça5 maltrnptfhus impurtu
n ....1Hlo os que se sentam no.,

cnrés e restaurantes para

p,'dir; c nuo so creancas
mas muthcres com filho:\

ao c610 �JU pela mão, ou

tras mesmo sem filhos .. ne
ramlmlam a esmolar. Fora

do ('entro h:1. l:1.'Ili)cm mui,

ta �:Jgelra c mulla 'grnl.c
moranon em (']1.)',':1_': .'"Is m:"!.

is ml�rravri':_ Tlvl'"lll'ls a Ce

liel(laoe dr vi�ilal" Napolcs
por oca::lão da lo ,la da sua

padroeira, e foi um deslum
bramento apreciarmos a

Iluminação feita roa cidade
- Ancorado em Nápoles vi

mos o nosso "Soares Du

tra", navio transporte, que
vinha voltando de Suez, o

foi uma alegria para nossos
olhos e para o nosso cora

ção vermos o pavilhão na

cíonat desfraldado á pópa,
flutuando ao sopro da bri

sa leve da "arde. _ Fumos
ve , <0. ... rumas cc Pompeia,
vitima do vesuv.o na eru

IJ�;au de 7\J !J.G., que a se

jhllviU na cmau c nu lava

rurnainen,e com Hercula
II ... "," l!;!HlJura ainda conti

nuem as excavaeoes pára
UL.>Ll.�errar c re:;Lu da c.da

de, hu ja uma cruensa a

roa mceiruuiente h.npa,
nu,s�ranOlJ como eram suas

runs; suus cusas, suas rcn

tos, S('U" t.cutms Aqui nos

::ia I uu �C"JO> a casa do me
u.co ucota a iarmucta , o

teatro de Apoie ainda con,

uma cstacua c]e bronze des
e deus e.cta .soore uma

cotuna. No museu ao lado
ocmre muitas curiosidades
corno jóias, placas, roda;
Jc carro, tudo desenterra

do, é espantoso ver-se o

corpo de um cão, todo con

torcido, com as pernas pa
ra o ar, posição de deses

pero em que sucumbiu e

mais espantoso ainda,' o

corpo de urna mulher, cai
da. de bruços, o braço direi
to avançando para rleante,
com a cabeça repõsando
sobre o esquerdo. Es�es CGr

prlS, como dois outros que
tnmbi'm vimos, estão per
f('ltos (Im suas formas, de
quI' a f'in7.a se petrificou
St,]Jr(' ('Ies, c os ternicoscom
um cuidado tod.o especial e

o p!)/""O cVIOÕ� • tlAR!Z,•
"

r(::';GA RGANtA;�,'".'o:"'�ei's',!·s"o,l..'9per<jÇÕ�sA��:.:\�(C>OA�ÁS pçr.r •

.

,.': ",._>_ Q90ERN� ::(.' ,,:;:_:': _'
.".

EOO!P9 de·OT.OR�INO{únjco -nQ·Ctlpi:fo, lr.
po.ro exoní·e de OUV!.f)OS, ·/NAR!l' �.

,'" ,\;i: ',' GARGAlHA ,�i
•

,

- Réf;ptor, �1IlJ'S(;"",e.�I,.OMS pq:<ó:l�t�
,

, .
.. de OC"LOS , /. ,'"

"

TrotQmenlo das SINUSITE:' por uLtRIISôM
Dr� GUERÁBRo, 'd-a EONSÊCA,

.�ÓN�U�,r.AS_,PfLA. ,MÀNHÃ E,� AI .TA�,itE. '_�- c�::}�t�-: ;.�:��,7·0 ��T�;�f3�·i����::��g:�·:

DR. LAURO DAURA

MÉDICO
Clínica Geral

'"Especialista em moléstia de Senhoras e vias nr,ná
rias

..
Cura ra�ical das infecções agudas e crônicas, do

aparelho gemt.o urináriO em ambos os sexos. Doenças
do aparêtilo Di�e�Uvo e do sistema nervoso.

Horário:_das 10 às 11.30 horas e das 14.30 as 1700
ho:as - Cúnsultório � Rua Saldanha Marinho, 2 1.0 �n
dnr (esq. da Rua Joao Pinto). Fone 3246. Re.<;idência'

���e:L;;���a Coutinho n.o 13 (Chácara d� E�pani!al ...:.

DR. CLO'VIS DIAS OE ",-'t{,A
CLlNICA Mf'l)ICA

Estoma�o Intestinos, figado e vias biliares.
Comldlorlo: Ruo Felipe Schmidt n.o 38
Residência:

.

Ruo S. Jorge, 32 - Fone 2721
Diàriomente dos 15 Ô'" 18 horas

�.:.:,_õ,,:_�.�,.:O�r�s_.:�_H()SDi�O�e
AilUOGADOS

ADVOGADOS:
DR.. HFLlO DFIX()TO.
DR MOACYR J"lFRFIRA.
PREVIDENClA �nOAL: _ Recursos à Juntos de Jul
nnmp"tn f> R"v;<;(ín Anosentadorios. RAn(>ficios etc
01IF<;TOP:; TRABALHISTAS

.

CI'VFI r CRIMlt-.1Al
Ruo FellJ"li' ")rh..,..,;rlt,..,,... ,.., ... �·''lr _ Solo ..

""t. �(I'-''lACI "'oI,NTOS
CIRURGIAO - DENTISTA

PREPARO DE CAVIDADE

PELA AL1'� VELOCIDA�E
G- 2 -707

PRO'TESE DENTARIA EM GERAL

HLlPE SCI:fMIDT 39, A,

MEDICO
OUVIDO - NARIZ - GARGANTA

CLlNICA E CIRURGIA
ESPECIALIZAÇÃO NA CLlNICA PROF

JOSê KóS DO RIO DE JANEIRO
.

OPERA NOS DOIS HOSPITAIS DE FLORIANOPOLlS
HORARIO DE CONSULTAS: - Das 14 às 1 a horas

Pela manhã, hora marcada. inclusive aos sfibodos
AO Pac\re Réu� agradeço CONSULTORIO _ R��'rr:�eSil:��r� 15 _ Con'.

uma graçl\, !:!-Ieanç_uda. ... Ff)IFICJ�) PARTHENON�-
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D. Santos f; .' ��!GA, a�el?"li

munidos de um liquido a

dequado, puderam deixar

todos taes como se apresen
tavum quando pereceram.
ETl pratos de barro vêem

se pães, trigo, ervilhas, e

outros aumentes, tudo cc

mo si lá tivessem sido pos

tos ontem. As ruas são cal

çadas com pedras ,brutas,
umas mais largas outras

pequenas vielas; as casas

são de pedra e tijolos; so

bre Os vãos da.� portas exis

tem pranchas de madeira
em nerrcuo .estado, como

as no' sas vrnas df' cimento
de hoje purn suportar a

continu:lção das pereces a

té p alto. De nenhuma casa

p.n-érn, resta a coberta; mns
muitas s&.o nlnda as colu
nas que estão de pé. A en

tmrtn da porta principal da
cídnde, V(,-Sf' ern pm-rono
C'stado, um moinho de pe

dra com as duas mós em

forma de pratos. presas ao

seu eixo de madeira, e que
se podem ainda mover den

trc da concha de pedra
que os sustem: também em

bulidas em 'paredes inter

nas das casas nlnda se en

conu am as nnCõras em que

o vinho era guardado. No

portlea de um muro lê-se a

Inscrição: "Cave cariem",
reoo-nendando "cuidado
com o cão". neconstrutco
parcialmente e feitas ada

tacões necessarras. o seu

anfiteatro está sendo,nova
mente utilizado, servindo
pnra re?resentações de pe

ças e concNtos ao ar livre.
_ puas cousas no,> causa

ram mal estar nesta volta:

uma viagem que fizemos
dI" noitc dO" Cl1lru!ii. n Nag
pur, no interior da India e

a vista Que nos ofereceu a

cratera do Vesuvlo.
Embora narla tivesse o

corrido de anormal numa

com') nout!·a des�as ocasi

ões, o mal estar da vlaj1;em
de Narpu!" foi devido ao fa

to de não estar esse trajéto
em nosso programa. ter si

do feito ó. noite num avião

pequeno rheio de indús

feios, e ter sido feito (, ·tra
jeto em pl�na escuridão,
pois que nem 1.S luz"s indivi
duais do avião fundona
vamo O nosso pessoal ia as

sustado e parece-nos que

seu temor nos contagiou. -

Pior foi a visita a.o Vesuvio,
ás bordas de cUja cratéra
penetramos. E' um espetá
cUlo impre'ssionante, ,-

começando pela subida ao

mrmte que é feita· de aulo

móvel até- e1cvada altura e

dcpois a pé ou pur cabo
arl:no atê à boca d') vulcão,
Fizemos a· pé o ultiml) tre

cho, subindo uma, encosta

ingreme por se.\C.elro l'strei

to, em zlgz-ag apoiados em

bordão, e no cume eis que
nos apresenLa uma boca de

500 mctros de dlametro com

mais de 200 de profundida
de a fumegar num de seus

Idos. Por uma trilha estrei

ta e novamente em zlg-zag
dl>s!'f'!lloS alguns metros

dentro da cratéra perto do

local donde sala fumaça, e

foi ai Cjt.:� mai� nos lmpres
sinnou O espetárulO, pais o

guia tomando um cigarro

Dr, Acácio
Garibil'rli S.

T�i�1l0
ADVOoADO

Escritório especlallzad'
em Questões trabalhistas.

Administração dp bcns

Imóveis. r>efesas rl.�cals

Rua Felipe Schmidt. 14

_10 andar _ Fones: 2iill
- A.216.

���,���i_���:�, 'y.' ' >..
. ,',

. , - '- '.

CooF2ere com a A.S.C.R

Dê�m-e
.sua

mao ...

aceso, assoprou-o de uns

60 centímetros contra a pa
rede da cratára e de cerca

de uma dezena de buracos

levantaram-se nuvens de

��mt���a; V��d;er��, in�!
fenda de rocha por onde

também sae fumaça, apro

ximamos a mão e tivemos

que retira-la buscamente,
pOis que o calor quasí nos

queimava. Já pensaram en

tão si aquele negócio pega

fogo numa hora dessas?
Ou então si num escorre

goda r(.l.�semOfi parar no run

do daquele sorvedouro como

aconteceu ao nosso Silva
Jardim? _ Só nos senti
Ulostranquilos quando lar
gamos o carro morro abai
xo e pudemos ver novamen
te o "bicho" mas de longe.
A ultima erupção do vesu
via foi em 1944; nessa oca

sião a lava avançou 6 qui
lometros em 6 dias desn-

•

zanrjo morto abaixo e es

palhando-se pela planicle
destruindo duas pequenas
aldeias.

NAPC-LES, Italla, Sctem
bro de 1%2

V. de Sant'Anna
------

lPASE--
LD1'l'AL

1 ....... oeíogado do IPASE em Santa.- Catarina _ torna

púbüco que, de acô!do com o Decreto nv 1.223 de 22

de junho de 1962, publicado no "Diário Oficial" de
26.6.62 e. c disposto nas Instruçóes nos. 105/62 _ 106(
62 de ,17 de setembro de 1962 e Ordem a� Serviço
nv De-5, de 17-9-62, do Sr. Diretor do De, Lerá início,
em l.<ldQ o Es1.ado de S.C., o rceeurmente de inscrições
para obtenção de nnãoctameaso, para equtajcão de

cu' a próp.Ia. obedecidas, entre outras as seguintes
contncôes:
I· - A"S tnsêncões, mediante o preenchimento de

rormutànos próprios, estarão abertas do dia 15-10-

62 ate o dia 13-11-62.

II ;- No, Estado de Sta. Catarina serão recebidas

no Edifício-Sede da Agência Local - IPASE, ii. Pinça
Pereira Oliveira, l° andar, no horário compreendido
entre 12,00 e 16,00 horas, exceto aos sábados.
III - Semente poderão se inscrever os segurados

obrigató.ios do IPASE que não sejam proprietários,
condõmincs ou �rO!nitentes compradores de prédio
algum. exceto do imóvel objeto da proposta e nos ca

sos admitidos pelas referidas InsLruçÕes.
IV - Para classificação final dos candidatos serão

observados os seguintes fatores preferenciais:
al - encargos de familia;
b) - tempo de contribuição para o IPASE;
c) - pa�ticipação nas Fôrças Expedicionárias;
d) - estar obrigado a desocupar imóvel, em que

resida. por fôrça de ação de despêjO, desapropriação
ou sinistro;

e� '- ter �ido removido "ex-oficio" do local de tra
balhJ, há meno!;: de um ano, desde que Importe em

mudança de domicílio,
f) - oferecer menor prazo para n'.�gate da dívi

da;
g) - oferecer garantia de consignação em fõlha

de venCim,entos.

v - Serão considerados Inscritos os segurados que
tiverem requerimentos autorizados pejo Presidente
do IPASE uu pelo Diretor do DC., até a data das Ins

truções nO 105/62, desde que venham form:J.lIzar sua 1

ln�crlção 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!�vados até 31 de dezembro de J9()3, far-se-ão
nas segumtes categorias de financiamento, no Esta
do de Santa Caterina:

MÉDIA Cr$ 1.000.000,00
P?PULAR Ct·S 000.000,00

3. Considerando o sistema de seleção a .�er ndot:ldo fi

�a c�cl�recldo que, em nada importa, a ordcm' de
mscnçao dos candidatos.

Florianópolis, 9 de outubro de 19G2
LAURO CALDErRA DE ANDRADE

Delegndo lPASE

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

ATEN(ÁO
Mudanças locais ou poro outros cidades.

Serviços de mudanças.
.

Não é l"I,,:!cessário o engrodomento dos móveIs.

(f"e � ;��5ões à ruo Frandsco Tolentina, no. 34

Prepare-se para o Futuro
AQuirj.nd� /.ates de terros, pequenos chácaras e área!'>
poro Industrias em

BARREIROS

���;�;;�c�? YP1RANGA, onde está situado o Gruro

Os inte·ressados poderõo dirigir se diretome.,t'�
00 ESCRITÓRIO DE VENDAS DE IMÓVEIS de

onO Julio Malina
�ua Felipe Schmidt, 14 -- Sobrado - Fone _

23A7 _ Florianópolis

DR. MARIO GENnL tOSTA

I

I
,

Eu lhe garanto _- ê muno duro aprender a andar na minha
idade ..• Os músc�os não obedecem. Sá com muito esfôrço
conseguimos mover as pernas. Domas oiguns passos com ati·
mismo e, de repente, as fôrças nos f.:lltam e nós callT'os. Mos
nas levantamos depressa poro andar e tornar ti coiro Ás vê;:es

o gente chora .:. Assim difíceis são qvase fados os nossos exer

cíçios e esluda\i, Mas O �ocrifício compenso: �u, por exemp!o, já
melhorei mvrio e e�tou certo de melhorar ainda mais. No futuro

espero se, como Você. Poro prosseguir minha recuperqção e de
tantas crianças como eu - paro otender o milhares de outros

que sofrem o que eu sofrr - precisamos de seu auxilio. Ajude.
-nos1 O que ê pouco para Você serd quase tudo para nôsl

20/10/62

{ENTENAS DE CRIANCINHAS PARAUTlCAS APELA"
PARA A GENEROSIDLCE DO lEU (!)RAÇAO - AJUDE

-AS A CAMINHAR COOPERANDO (OM A
ASSOCiACÁO SANTA CATARINA DE REABIUTACÃO

El1vié O seu Donativo para a Rua General
.

Bitlencourf. 102.
---- - ---- ._--- ,_o � __ • -'-

EDIIAl
JUIZO DE DIREITO DA
SEGUNDA VARA CIVEL:IJ

DESTA CAPITAL B
EDITAL DE PRAça COM O
PRAZO DE DEZ (lO) DIAS.

"1°) - Um aparelho de
ondUlação permanente, mar
ca "Manonl", nO 3'/2.788,
em estado de novo, com 110
volts e 1.500 Watts, de pro
priedade do executado"

E, para que chegue ao

conhetimentr.. de todos
mandou expedir ,1 p:·es{,'lte
edital que será nLxado no

lugar de costume e publi
cado na forma da lei. Da

do e passado nesta cidade
de Florian1poliS, Capital
do Estado de Santa Cabri-

na aos vinte e seis dias do
mês de setembro do ano de

nlil novecentos e sessenta e

dois.
Eu, (ass.) NEUSA RO

VERE, Escrevente Juramcn

tada o subscrevo. (ass.)
CLOVlS AYRES GAMA,
Ju,z de Direito.

Confere com o ')riginal.

O DOUTOR CLOVIS
AYRES GAMA, Juiz de
Direito da 2a Vara CI
vel desta Comarca de

Florianõpolis. Estado de
Santa Catarina, na for�
ma da lei,

Neusa Rôvere, Escreven
te Juramentada

11-12 e 21-10-62
FAZ SABER aos que o

presente edital de praça
com o prazo de dez (lO)
dias virem, ou dêle conhe
cimento tiverem que no

dia 22 de outubr� próximo,
às 14 horas, o porteiro dos
auditórios dêste Juízo, tra
rá à público prcgão de ven

da e arrematação, a qU(!)ll
mais df:l' e o malar lance

oferecer, sôbre a importân
cia de trinta mil cruzeiros

(Cr$ 30.000,00) valôr do

bem ,penhorado ao Sr. HE
LIO FRANCELINO DA SIL

VA, nos :lutos nO 356 de A

ção Executiva qu(' lhe mo

ve CELTQ OLTVEIRA DA

Dl. SAMUE1. FONSECA
CIRURGIÃO_DENTISTA

Preparo de cavidades pelo alta velocidade.
BORDEN AIROTOR S S WHITE

Radiologia Dent..5ria
CIRURGIA E PRO'TESE RUCO FACIAL
Consultório: Rua Jerônimo Coeiho 16 -

lo andar - Fone 2225
Exclusivomente com horas marcados

QUARTOS
Com ou �em Pensão. Casa de Famílía.

:Ru E Junmr, 34transerl-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



M" I"d
" - d b Ih AÓ escrevermos estas li- sócre Os problemas mate cão. Desde o primeiro U0

ais . leres n.ara a crlacao e a e as -c nhas, apresta-se a Cidade transcenctentes.e mais mo- atual Pontífice. As dilkul-

_____-
' � t

.

.
.. de.Jccma para cerecrerç-aa mentoscs da VIda e da; 50'" dades procederam de 01'-

------,---...
•

I O enceramento do curso apresentados pelo Munici- quenta ml� cruzeiros; fre- monumental Basilica de cíedade hwnana. ra. Consultas, projetos ehe-

Encerramento do (urso de Monitores de monitores de apicultura, pio de Florianópolis fo- quentaram o curso seís
São Pedro, sob a magestosa tó�,'a"dea �'g-::J�ên1q:a5�a ::�: garam a ser fel�OS e �ormu

re-alizado no dia 24 de se- ram : Cabo João de Souza bolsistas inteiramente cus- cúpula que imortalizou o • lados, e esperou se ate .ago-

�����1� co� :n�re;:�:n�6 �h:��:d6sv��:�n�. � t: �:r���lfue:: ���;::::;: �: �:oni�O��i1:ig;:��:���o, d� ���:�i;a a::zn��ea oVi::t�n:: �� ?om��:no�;�en�o� J��i�
Dr. Luiz Gabriel, Secreta- cimento, todos da Policia Produção Animal); seis veucano, a lembrar, pelo repete. Nãoque faltasse cômodo 9. ser determinado

no da Agricultura e dos Militar. O Serviço de. Api- municípios foram benefi- nome, o 10 que, hã quase por parte da Igreja franco ceia Sé apostólica".
) E' a

�i�!O��re��riZdm;:I�;��:� cultura apresentou o sr. ctados: as responsab1l1da-
uma centena de anos, tam ceseío, sincero e expresso :;�;!�s:;e��em�ein:�;e�ífice

cêo Animal, doutores wat-
Silvio Flôres.

��,s �;e��;!!�� r:c��:=��� �:� ���:r�el��ro��e:n���� empenho pela sua convoca-

rCont. na s.a pág.)

mar de Oliveira e Ezequiel INFORMAÇõES UTEIS dos monitores foi inteira- que nele irão tomar parte,

r�a,':�;:��L,�:%:i�:::l��: �e::�;�!,:�e,!�������a,:; :E��e�s�::Ee��: :':�: ;�:�;:q:;�t�;�;�ü��:��� D·· :
I

E'S'TADOAssociação Rural de Flo- rres públicos cento e cin- torra da Produção Aníbal.

����:O�l.;:'teri�á���l���r B� ���:��sp�r :�:va���i::,ns� ..�. � � IWS &JfTlCD DllIIO DE SAlTA tATABllfA �

stocco e a reportagem malor e_mais marcante a- l"LuRIAhvi"v .....,;:s, l�ul.n"a-telra}, 11 de Outubro de 1962

ccntectmento do século.
Mais de dois milhares de

Bispos, além de outros r'a-.
dres Conciliares .provindos
das mais remotas regiões
da terra, presididos pelo su

premo Híeraroa da Igreja,
alí estarão reunidos para
resolver, sob a assistência
do Espírito Santo, tal como
na primeira e memorável
assembléia de Jerusalém,

o D,'. Luiz Gabriel, Secretário da Agricultura, mais o
asretor da Produção Animal, Dr, Ezequiel Maia Filho'
Técnico Hetniuiíz Wise; chefe do Serviço de Apicultura;
o médwo-veterinário Acyr B, St9cco, também da

Secretaria da Agricultura.

rso continua lideramlo
ú PSD contínua rrderandn o numero de

votos legendários, tanto para a Cantara r'e
deral como para 'a Assemoléia Legislativa.

Até ás 22 horas de ontem eram esses os

resultados:

PARA A CAMARA FEDERAL

Partido Social Democrático - 1
União Democrátic� Na�ional ,��
Partido Trabalhista Brasileiro - 29,187

PARA A ASSEMBLE'IA LEGISLATIVA

PSD - 92,201
UDN - 60,576
PTB- 27,877
PST - 4,528
PSP - 8,085
PRP - 8,30�
PDC -16,024

ResuUªdos para o
Senado

Para o Senado da Rep6blica o resultado
até ás 22 horas de ontem .era o seguinte:

Attílio Fontana - 150,502
K. Reis -- 165.050
Doutel de Andrade - 70.448
Martinho Callado - 39.360
Saulo Ramos - 30,361

Resultados no Rio Grande do Sul
l\'1enegheti - 3'1.312 votos

Ferrari - 208.472 votos
Michaelsen - 362,000

Resutado de São Paulo
Em São Paulo até as 22 horas de on

tem .o sr. Adhemar 'de Barros continuava

vencendo .o pleito com a expressiva vot�ção
de 674,388 sulragios,

O Sr' Jânio Quadros cOntava com
.

578·328 votos seguido do Sr, José Bonifácio
com 408,242 votos.

Facínoras Procurados Pela Polícia
RIO, 10 (V. A.) n Poli

ciajs da Subseção de Ol�_

ria, chefjados pelo det�,'.i

ve Rcsauro, e seis guard:l.s
civis utilizando três 1a:1-

chas' de Serviço de Sal'!u

mento, empreenderam la

madrugada de ontem, <.l.na

batida na ilha de i;J,fU

vaLá, de propL'iedade do sr.

Mayrink Veiga, lea, .lual,

segundo informações, esta
riam .e�conlt:'d�s "Can'!.e

Sõca'" 'C'ganjnho' e mais

quatro foragidos da COlã

n'';! P,ni'" C0.r-lido Mendes
da ilhn-Gr'{ludp,

Apesar do sigilo de que

se revestiU a diligência.
a reportagem do vesperti
no "O Globo" acompanhou
os policiais que sairam do

Iate Clube de Ramos, :is

4 heras, desembarcando na

ilha poucos minutos de

pOiS.

Sondaram ainda os poli
ciais alguns pescadores d:1s

redondezas sôbre a presen

ça de elemento desc,..nh�

ei.dns. porém todos ig!nJ-
p�ese!1ça de ,,�-

deste jornal.

SOLENIDADE DE ENCER
R1l.,\.1ENTO

O dr. Ezequiel Maia Fi

lho, direto�. da Prod�ção
Animal presidi u a sotemda

de e convidou ao dr. Luiz
. Gabriel para fazer enc ega

dos certificados aos cun

ciutntes do Curso de iVlJ

nttcr de Apicultura, tendo
o senhor gecrerarro da

Agricultura pronunciado
palavras de nongracula
çôes, extensivas ao técnico

Helmuth Wise, chefe do

Serviço de, Apicultura.

O QUE É O CURSO DE

Mü.üTOR DE APICULTU
RA

Os CUiSOS de Monlt�res
em Apicultura são realiza

dos com a destinação de

preparar o pessoal capaci
tado para incrementar
maior ,�rodução de .?1.el de

abelhas, e .organizar esta

atividade com caráter Iu-:

crativo. No Plano de Ação
do Govêrno Celso Ramos, o

Curso de Apicultura, está

classificado na preparação
de pessoal para o aumento

da prpdução 'de alimentos,
e é atribuído as atividades

pertinentes à Secreta.ria
da' Agricultura, dependên
ciad a Diretoria da Pro

dução AnimaL

QUAIS FORAM OS CON

CLUINTE& DO CURSO
Receberam certificados de

Monitores de ApicultuTa
os senhores: Ilton Corrêa.

de. OU.veira.. Mg,picipio de

Araquarí; Danilo Dalmo

Un, Municiplo de Cri�i�
ma; Oscar Kahn, Mum�l"
pio de J()iriville; Estan:�
lau Juraszek, Porto Umao

e Abel Machado, São Fran

cisco do SuL Os bolsistas

-------

Mais Uma Nação.
Independente
CAMPALA, Uganda, 10

(V. A.) - Uganda, uma

velha colõnia britânica nas

cabeceiras do Nilo, tornou

se a 33.a nação indepl:!n
den;�e da Africa em meio

aos clarões dos fogUetes
velhos ritos tribais e mo

derno desfHe mUitar. Uma

tênue fede::ação de qual�'O
tradir::onais reinados, um

'territór:o (;J onze distntos

administrativos, Unganda,
foi a 29.a nova nação. &

fricana nascida desde o

fim da segunda gue�ra
mundiaL Uganda está !i;'
memente ancorado ao Nilo

e ao equador. Seu PO"e e

analfabeto numa média de

70% e dividido em 28 tri
bos. O país está envo!vid�
numa infinidade de disp;;
ttas fronteriças, velhas

questões e ciumes e argu

mentos sôbre pretigio.

o SER-VIÇO DE APICULTURA DA SECRETARIA DA

AGRICULTURA, taz tomento, assiste aos criadores e

ensina meinorar e desenvolver a criação de abelhas

,In�oné�ia SU�p.rc R�uniãG �e
&ú�ula: Krusc�eY C lcnne�y
>i(:'AX�ES_ �NI�::�néS�: :::::ÇâOn:U��la��O da

�P"9Põs, ontem, que seja !e- Ao concluir seu díscwso.
.

"ada a efeito- uma ceu- Ben Bella recebeu, de pé,
'up,ãO' entre o presiden�e uma ovação de todos os

,Ke�nedy e oprtmet-o Jr.J- delegados presentes à ses-

7nistro Xruschev na séoe são com exceção do repre
das Nações Unidas, alllda sentante d,e Israel. pre
no decorrer da presPl!te sumivelmente os lsraei;�ll
sessão da Assembléia Ge- ses queriam demonstr!l.r
ralo Nwn discurso pOlltic.o sua inconformidade com á.S

ante a ASSembléia da O!�U expressões de Ben BeU�,
() representante permaner.� de que "nrSSOS irmãos a
te da Indonéf:ia disse (jue rabes da Palestina devem

Kennedy e Kruscbev ,.�- recuperar seus 11zi_timOs
veriam cel,ebrar negocla- direitos". Ben Bella teve

ções sôbre os probiemas de palavras amáv,eis para com

Berlim e de outros Pa\.;i!s o secretário geral interino
divididos. Referirrdc-se a das Nações Unidas, U

diV1Sã? da Alemanha, àlt Thant, cujo mandato eXpi_
ra em abrii' próximo. 'I3'�n

China, da Coréia e o Vi.lt- BeUa disse qUe na mente
name, descreveu taIs 81-

�uaçôes como "am�aÇ!a �

potenciaiS para a paz ;n
ternacional". O delegado
indonésio- ac.-escentou que
"a questão de Berlim e:n

particular, que é o fóco do

problema de uma Aléma
Inha divididaA a qualquer
momento poderá subm:::
gir a humanidade
holocausto nuclear".

do prVO argelino o nome

Thant ficará vinculado aos

prlncipios da manutenr..lq
da paz proc'amados pela
Carta das Nações Unidas.

horas.

Estudos e Impressõel nos EE. UU.
Hoje dia 11 às oito ho- nat de Desenvolvimento

ras da noite do InstItuto (AIO) e mereceu uma bel-

Brasil-Estados Unidos, a sa de treinamento em Eco

Pl'Ofea Therezinha Buratto, norma Domestica, com a

vai falar sobre as suas ím- finalidade de aperfeiçoa
pressões estudos nos Esta- menta nas atividades que

dos Unidos. A prorea The- exerce como supervcsora

rezinha Buratto, foi bolais- no Serviço de Extensão Ru

ta da Agi:ncia tnternacío- ral cm nosso Estado.

norte sem enContrar grai
de re;istência.
'Todas as operações nu

litares e3tão se desenvo;�
vendo segundo os ptãno ,".
exp-esou a delegação ie

menita, numa declaraçao
romectae à tmpremsa,
"Multo em breVe as tropas
monarquistas cerca-ao Som

a e o restante do 'terri';Ó.
rio em p,der dos rebel
des".

O princ!pe Hassan, jl1e
chefiava a de!egação ieme
nita nas Nações Uniãa�,
reclamou o trono de;;ell

pais depois que os rebel-

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

A Assembléia da ONU

Continua grave a
f

situacão no IEMEM
1

também ouviu a palav.a
do primeiro ministro &1'%,2-
Uno Ahmed Ben BeIJa, o

qual' afirmou que seu pais
segue a politica de nao se

comprometer na guerra
.

,fria e também- expresso'l
à. determinação de traba
lhar pe'a libertação de to�

das as regiÕes do munia

que continuam srb o do

minio colonial. SeU discu'--

so foi o último de umR t8rtf� redllzida�

:;�: :�a��:açf:; ;;�'f;:: FLOflIANdPOL/!J, ITAJA( JOINVILE,
la admissão da A,gêila Po" �i.IClJI'flZm,�&=AI'IP.CIl/;I'RIl�NAI()ltJAll:I!JANITiI'OCII·mRI/OI.parte das NaçÕes Unida� A

Argélia é, desde ontem, o

mensagem do prínCipe 11.1 des afirmaram ter asaas-n

Hessan 'que se encont1'a nado o soberano iemenita,

no Ie�en, na qual se jt�- o imame Mohmmed .\i-

formava que o exército '1- Badr. Julga-se que Hasssn

vançava 'pelo leste e 99;16 conta com o apó]o d� va-

rias 'tribos guerreiras leme

nitas e do rei Ibn eaua,
da Arábía Saudita,

O ceronei Abdullah aci

Ial, homem-farte dos 're
vctuconértce e prímeirc
ministro do nová govêmc,
disse aos jornalistas Jcl

dentais, em San'a que 'a

revolução consti�i um

.comp�eto �ucesso. Contu

do, parece evidente, 1>001-

gundo se depreende d�,s

palavras e atitudes de seu

reglme, que a últjm'a 'J'\

ltalha ainda não foi trp

vada.

Outra das
:v,., Ml'l;_ ri

Construida na localidade de Tranqueiras, município de

Meleiro, esta é outra das mil, que o Governador Celso

Ramos, através do seu plano de escolarização para 1962,
está espalhando por t<l(lo o territôrio catar�nense.

CAIRO, 10 (V. A.) - .)5

m-nerquistes iemenitas '-;0.

nunctaram que suas forças
estão avançando e encon
irando pouca r�'si�encia;'
num contra-ataque de om
ças dirigido contra o· re�f
me rev-iuctona-íc que d�r
-ubou a monarquia e )ro

clamou a república N 3.')

houve confirmação' ime

diata para a informaçao
dcs monarquistas.
Em Sa'a, eapttal do' oars

em poder dos revolucioná

rIos, o correspondente la

l"Associated Press", David

L�ncashire, �nformóu que

a cidade rodeada por mu

ralhas ·estava em calma,

Pe�ar dos rumores de e,

acaramuças ocorridas �.O

longo da fronteira da ,\

<l'ábia. aa,uditl\.
Não obstante, aumentam

Os indicios de que a revo- ----------------�

lução iemeni'ta ainda não

pa,ssou pOr sua prova mal';

dura. O regime revoluclO

nário estendeu o alcance

do conflito, acusando a �n

giatetra e a Arábia Saudi

ta de agressão. Em, Wa

shington, a delegação i�

menita, que permanece
leal_aos monarqUistas, il�

formou Iter recebido uma

Reunião Interamericéna de
Telecomunicações

RIO, 10 (V. A.) - O DCT . tre 5 e 19 de novembro

JAC'" CRUZEIRO do SUL
�fMPRf UMA. 8011 VIAGEM

dêste ano, em Bogotá, ,,>o�
_

os auspicios do Comité Con

sultivo Internacional Te
legráfico e Telefônico.
A referida reunião terá

o apoio f! subvenção da in

dústria ligada às telecoml.1-
niooçôes cujas fábricas e

instalações serão visitadas
pelas membro.'> partitipan
,tes

"TEATRO 'INFANTIL - SEMANA

DA' CRIANtA"
Nos próximos dias 13 e

14 - sábado e domingo -

da "Semana da Criança",
será apresentado à todo:s 'JS

alunes dos Grupos Escb�s

res da Capital, a Peça i.>:!

fanUl "JOAOZINHO ANDA
PRA' TRA'Z", da autoria

Sindicato dos Jornalist,as Profissionais
de Santa Catarina - CONVOCACÃO

De ordem do Senhor Presidente, convoco os S;nho
res associados para uma assembléia geral extraordinária
a realizar-se sábado prõxlmo, 13 do corrente, às 14 ho

ras, na séde. deste Sindicato, ficando subentendido que,
no caso de não haver número para a prImeira convoca

ção, se efetuara a segunda imediatamente as 15 horas do
mesmo dia, quando se deliberará com qualquer número

de associados presentes.
Ordem do dia: organização d� lista de três vogais e

respectivos suplentes, para a Comissão do Salário Míni
mo dêste Estado.

Florianópolis, _

9 de, outubro de 1962

AO MIRANR.I\_

'Nos Próximos dias, deve
rão chegar ao Rio os re

presentantes dos palses
convidados para a rt!11.

niã" preliminar de te'e�o-

tranhos.

enviou. convite às admi

nistrações de telecomuni
cações da Argentina,

-

Bo

lívia, Chile, Paraguai Pe
rú e Uruguai para reunião
de estudos que será rea

lizada entr� 14 e 23 de ou

tubro no Rio- de Janei,o,

São Josê dos Campos, Bra
silia e São Paulo.

A reunião tem comI" ob

jetivo o estudo dos prjnçi
pais problemas comuns aos

paises citadrs referent>es
a,.. estabelecimento de uma

rêde interamericana de te

iecomunicações, já serv;n-

de Lúcia BenedettL
A inter:essante peça sera

levada à cena no Teatro
A'lvar.o de Carvalho pO"
um grupo de grSiClo�as
crianças sob a direçao ua

consagrada Geny BOrg-f'3,
nome que dispensa comen

tários.
A Peça "Joãozinho Anda

Prá Tráz", consta de 3 ,'1-

Ifos, envolvendo sete per
srnagenS.
No sª,bad.9,_, o gmpo i.na�
til de Teatro de Geny íDr-

ges apresentará duas �fun
ções a primeira às 113 \la

horas e a segunda às 17,ÓÓ

No domingo, haverá trê�

SeSsões.
'As 10,00 15,00 e às 1700

horas.

A Secretaria da Ed\lc,:

çã,? e Cultura está encat

regada de oficiar às dirs
ções dos Grupos Escoiares,
O acontecimento e ao mes

.mo tempo distribuir os lr..

gresos que serão gratlll
tos,
Desta forma, as Ct'iah�as

de Florianópolis, na pas
sagem de sua "S!!:1',�NA"

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


