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dia 12 de outubro de 1962

��E���I::�ll��l�e�a�;vo�:�����u��MOJ����
23.9° C; UMIDADE RELATIVA MÉDIA: 58'}; PLU

V:IOSlDADE: 25 mms: N�gativo - 12,5 mms: Ins
tavel _ Grupos de nevoeiro cumular com precipi
tações (chuvas) esparsas _ Tempo médio. Estável.

Eleitos FONTANA e KONDER REIS': Senado
a��emar já está Organizan�o �eu Sccretaria�o

Sao Pau!o, 11 (v. A.) mar de Barros cuidara (,'_ CU para a da Justiça.
A Iormaçân do Secreta- letjvamente do Secreta- Um outro nome muito
dado para o' govêrnc 10 rtaôo. lembrado junto às fontes

:;doA�I����r :5B::':�e�:� h:e!�;�Octuroa�tr:� fO�!�� ::�s d:h����:: a; :rd:�:=
conversações .entre o onere de alguns nomes Assim, prefe'to de Santos sr. SiI-
pesssprsta e o seu "staff" afiança-se Que c "sr. -reo- via Fernandes Lopes, que
pclitiCO, em sucessivas teu tania Monteiro de Barros disputa uma cadeira na

niões leal!znrias em sua que não conseguiu eieger� Câmara Federal e que St.-
residência. se vice-governador, seria ria Indicado para a pasta

índlcado para a secrece- da Vlaç:io e obres Pubf í-

ria da Segurança publlc9.,'rarta-se, segundo se m

forma, de l'eunlões mio

mais, durante es quais há

apenas uma prfmelru tro

ca de pontos de. vista so

bre a composição d(', go

vê-no. Desses encontros

transpirou que o sr. Adhe�
mar de Bar-res esta !lrm�_

mente disposto a organizar
um quadro de auxUia,.)s
diretos de alto gabarito.
O líder do PSP na !\.<

sembtéta Leglslaltlva. de

putado América Marco "w

tonic, confirmou esses en

contras e conversaçoes, r,

ceescantencc porém que
se trata de "contatos ;ru

ctaís'' e manifestando:l
impressão de que somen

te em dezembro o Sr. Ade-

Em Novembro (oldfe��l1cia

Nacional de (urriculo
RIO, 11 (v. A.) - Com

o ebjetlvo de estudo rjJ.

organ.zaçâo curricular 11!l

escola media, em seus iun

damentos n'esoncce, ":0-

clal e pslcol( Z!cos, evo

lução hlstó-tca e tenden

ciais e pstcclcgtccs eva

de Diretrizes e Bases da

Educaçâo Nactonas, o di

retor do Enstnc Secunda-

Ver�a�eirà �ara�a �e c�yisrno O
pleito �e 1111: llutllbru em�l

o pleito de 7. do corrente
·.se processou, em todo o

território estadual, de ma

neira tra11quila e absoluta
mente livre. Todos os ci

dadãos que compareceram
às urnas puderum, assim,
exercer sem qualquer cons

trangimento as suas prer

rogativas democráticas. A

ningue,n ocorreu, por um

l7ISot.i1lLe sequer, o receio

de uma anormalidade; ao

contrário, O eleitorado ca

tarinense votou com tôda a

segurança e liberdt>de. O

mesmo clima de garantias
sé verificara, aliás, duran':
te a cdmpn1l.ha que prece
deu o ato das urnas, numa

edificante demonstração de

que, em Santa Catarina,
hã verdadeiramente', um

elevad.c índice de educação
polítiça e de CIVismo.

A', portanto, mutlVO de

legl�.ma sawls}lo:o,;úlJ parti.

o,)' catarinellSt:s t<i.se aus

pu:wso Ja�o, que naD so

Mente permite aquilatar do

grau de polltlzaçao popu

lar, lia bOllt sentido cons

trutiVO ptira a consolida

çao do l'egl1lle em que vi

vemos e em que de"ejamos
continuar viVelUlo, mas

também da rigOl'osa vigi
lanclU que, 'hn W)')IO úos

pru.ClpKS de respeito e

acatamento a tódas as OPI

nioes LlCI�amen"e ionnu
ladas, o Llovel no do emi

nente coestaduano sr. Cel

so Rames vem recomen

dando e de que tem dado

exemplos.
Tem-�e dito, com bem

fundadas razões, que as

crises por que· acide1ltal
meltte passa o pais, carac
terizando-se peios aspec

tos politicas, não se expli
cam senão conU) naturais

lenõlne1l.os de nossa evolu

ção hislMica. A verdade ê

que o nosso Estada, sem

de modo algum desinteres
sar-se pelos acontecimen
tos que emergem dos cho

ques de opiniões nacionais,
não se deixa perturbar ao

ponto de comprometer o

processo de seu. desenvol
vimento, tanto mais quan
to o Govemadol' Celso Ra-

interêsses em debate, so

brepõe sempre a quaisquer
dissenções as conveniências
do progresso de Santa Ca-
tarma.

A política traçada pelo
atual Chefe do Poder Exe
cutivo catarmense é, como
se wbe, a da convergência
de todas as vontcules e as

pIrações 110 comum es

fórço desenvolvimentista,
capaz de situar Santa Ca
tarina entre as unidades
vanguardeiras do pais. Tal

politica, ao invés de criar
e lamentar o fracciona
mento da.s fôrças pOSitivas
do Estado, vincula-l.hes,.
em plano de dignidade
patriótica, os objetivos, sem
que isso implique, de ne

nhum modo, o cerceamell

to da livre 1nanilestação
do pensamento politico
partidário.

ra. a pronunciar-se num

pteioo ue nmovc.:ção dos
mandatos, atraves do exer

cício do voto, não é de
estrallhar que o jaça de
maneira a exaltar, sobre

tudo, os honrosos niveis de
sua compreensão cívica,
tanto pela cvrdialidacie e

a. tlvez com que acorre as

urnl.:s, como pela limpIdez
da expressão de sua von

tade, sob as garantias ina

baláveis que a lei e os po
deres constituídos lhe COII

lerem.
Por sua vez, o GoveTlta

dor Celso Ramos não po

derá deixar de experimen
tar, numa hora como esta,
mais um motivo de legiti

Jma satis/açãd, lisonjeira
mui�o particularmente pa

ra o seu espirita de sólida

lormaçr1:r democrátif:a, ao

qual obedecem tôdas as

suas atividades politico-
administrativas.
Saiba, assim, o pais in

teiro que, em Santa Cata

rina, respondendo aos ape

los constitucionais da Re

pública, o povo e o Govêr

no cumpriram Os própriOS
deveres, com absoluta cor

reção e exemplar cOll/fan
a nos destinos democrá
tic()s do Br�U.

,

rio de, MEC, prof. Gilda��o
Amado. sugeriu ao mima

trc da Educação e Cultüra
a real.aacãc no próxtme
mês de novembro. de uma

educacional.

Antecedendo o certame.
a Campanha de Aperfeiç:.
amento e Difusão do En
sino Secundaria ICADES)
já v,em reailzandc
sér'e de seminanos e cim

posios, nos quais ",Utle
epeciallstas para debat�r
a implantação dos nove.;
currlcu:os.

rplente Celso Ramos Branco.

Os resultados até às 22 horas, de on-

tem:
Fontana
Konder Reis

lmuftot· �

Saulo
Callado

171.126
17�.917
llv,11f-
31.495
52·967

Adhemar vence
O pleito em São Paulo apresentava, atê

ontem, por volta das 22 hor�s o seguinte re�

sultado:
Adhemar
Jânio
J. Bonifácio
Cid Franco

920.537
817.366
559.279
26.292

sobre recursos humano",
auspiciada Pelo Corpo Ptl

ra a Paz. com a asslstell

cia de 43 nações. Em uma.

mensagem, o presld::nte
Kennedy fez um apelo pa

ra o maior uso paSSive, de

Pessoal especializado p[\,n.j
beneficio do bem-estar hu

mano. A mensagem do
chefe de Estado nortB-a

mericano fOi Ilda Pelo vke

presidente Lindon Jonhson.

o qual dec�arcu que os re

cursos humanos de cada

nação são vitais para �eu

progresso.
As deliberações da CO'1-

ferencla foram lnaugur$
das pelo governador de'
põrto Rico, Luis Munos
Marln. que declarou que

o progresso economico es

tá reiacionado com a mar

cha da civilização e pedis
se qUe a conferência tgrn.

"amaio l' influencia'" nos

progl'amas de desenvolv]
menta de multas naçõe�.

O ex-presidente norte
americano Dwlght Eise
nhower tambem enviou
uma mensagem que foi 1'

Oi\. na ('Ó11l'ct'cnda. Oi?, [P'�

Suplente de Senador _ Renato Ra"inos da Silm

Arra;s Torna Sem Efeito AIos
Nomeando Funtionários Com

Po!pudos Vencimentos
RECIFE, 11 (v. A.l __

o prefeito Miguel Anais

já assinou cinquenta d.�'.:s

toruartôo sem efei to 11')_

mt<;n.::�f j�ltfts �iJaJo �"�1
substituto (o;r. Moury Per
nandes) , durante a cam-

panha eleitoral. Todcs os

novos runctonértcs !-lerDO

demitidos, confirmou :ll'Je
um porta-voz da Preefi_
tura.

O chefe do Executivo In

terino enquadrou um fun
cionáric como assessor ad

min;stratlvo com clnquen
ta mil cruzeiros mellSa!�,
logo aposentado (C0:a

vantagens do carg� e r.o

missão) com oitenta mil

A promoção de dolfl, f,1l'O

curadores efet'vrs da P"{'_

feitUra, de um hmclom�_
rio (com efpito l'p,t:roativo
desde 1953), e' dc duas ('.'1-

tiiografas para "medirtJ_

-es'' (que trubalhnm com

tccdoütcs i s�o outras Ira

gulartdades já apuradas
pele"

_ a�seSSol'es dp sr. �ir�'tlli;l ,l�l'a1..s_

Circulo �e n�o
rmtc�tra U.

RIO, 11 (v. A.) - O prc

Sidente John Kennedy se

rá cercado, em sua vísttu
ao Brasil a partir de 12 «e

n vembro '1ndouro, por
um Verdadeiro circulo ne

aço. constituido por 50 nc .

mens que já estão seno»

recrutados entre bacharel.",
rnvtsâc de Segurança Pu

Divisão de Segurança P1J

b.Ica e Social está selecio
nando os integrantes, QUI),
em seguida receberão ms

trucôes de professóres (1,1

Academia Nacional da wc

iíca e dos zstad-s UnidtiS,
encarregado de fornecer c

corpo de segurança ao pre

ardente norta-ameíca no.

Já e!tão sendo mobtnza

dI> ses setc.res Que se en

carregarão da cobertu. a

da visita do p-erdente John

Kennedy. no dia 12 de n-.

vernbrr-. Hoje à tarde, che
gou a arastna o A�ses,or
de Imprensa Pierre .;:i'l

Itnge,c juntamente com

um esquadrão de segura ll

ça do FBI. A propósito, nu

da menos de 200 agcnte�
do DFSP, além do !"SI,
vão sec mobilizados para o

pclloamgntu de Bra.'i1l1a,
ou r ante as seis horas .nn

que Kennedy iá permane-

'�
.. ._;

r�u
Prefeituras Municipais

tteucu U Pl'cfeao�
pSD:
Alfredo Wagner, Rio do Campo, Preso

Nereu) Vida I Ramos, Agrolândia, botuvcrá,
1\.10 do Sul; Guabiruba, ijuilombo, CeI. Frei
tas, Modelo, Saudade, Major Gercino, Ange
lina, São João do Sul, Meleiro, Morro da

Fumaça, Içara, Arrôio Trinta, Salto VeIos.."

Itapema, Lauro Muller, Gravatal, Rio das

Anlas, Paulo Lopes, Anita Garibaldi, Monte
Castelo.

--

UDN:

/
/' 1"'

Salete, Lontras, Laurentino, Peírolân
dia, Pinheiro Preto, Pedras Grandes.

ma i!' ansiosamente eSPera

do é o programa de coo

tençãe· da inflação, ,'-/1

três etapas.

A r·.melra a ser l·enUZ9.
da 110 prõ'··:nc ano, visaria
n. redução dI: :nflaçao na

cional em 50�;; a segunda

etapa. pal'a 1964, preten_

de�'ja outra redução da "lr

dE'lll de 30% e a bltima
fase· do programa, 1)al'a
centro de quatro. 8,llOS,

procuraria mante a taxa

inflacionaia dentro de nl-

ve�:�::,a::, Ci,,,,:.s fi",,, Meneghetti vence
�;!�: �:;s�der�:��asia!:� .no.'�RI·o,G. do"..Sulmente ousado, para a 003- �

I sa conjuntura ccnôOll.:a.
são unânimes em admitir Vem aumentando a diferença, à medi-

i��a s:am��;�iZ:�;'�o �::::�= da que vão sendo apurados os votos, no ltio

volv:mentlsta que ja te \'I> Grande do Sul, entre os principais contor-

�eP:��it!��cl�:��=l1;ei���'l�� rentes ao cargo de Governador, Srs' Mcnc-

nosso mercadO. Neste 1n- ghetti e Michaelsen.
L'efim, enquD.nl(', não se �- Os resultados de ontem até às 22 ho-
Iluncia os planos do govêr-

prB:
Palma Sola, Urubici'

Eis aí resultados pal'a as eleições em

municípios do interior do Estado, tendo, atô
o momento. o PSD feito o Prefeito de 27 mu

nicípios. a UDN de 6 municípios e o PTB de
2 municípios.

ras:

Meneghetti
Michaelsen
F. Ferrari

__-;-1_.

445.468
420.828
244.264

Iniciada a Conferencia
;�::���' :E1��-�:;;:;:; sobre re cursos hUlJ1anos

SAN JUAN. porto RiCO, os al'tesãc.s lespecializados
1l (V. A.l - InaugUrO\I- "constituem o .element ....
se cntem uma conferenCI'l individual mais importan-

Senador FOlltana - PSD

Muito embora não tenham chegado no

���:Je::l:c!\ls:na:�c�:ra�� "fim as apurações, já se consideram eleitos

tir o ex1to da tnrcíauva .;para o Senado da República, em nosso Es
foi lembrada a pOssl6i1l� tado, OS candidatos Fontana do PSD, e seu

��.n:ll::!�S. convldar�mob��:). :supÍente dr. Renato Ramos da Silva, e An

tônio Carlos Konder Reis, da UDN e seu Su-
O diretor ae Ensino S·�

cundarto ressaltou que
uma reunião desse tipo,
na fase inicial de • a�
cação da Lei de Dlretnzes
e Bases poderá oferecer
elementos para que a ;'>1-

�:��:a���rt::; ��t';�:'�)
ensino e pe as escores me

dias, se oriente no senti
do de sua correlação Carl

:sl'e:���:!�a�r;ssU:��:ISCO:
_

processo e desenvolvimento
nacional e com os moder
nos Principies pedagogt-

Novo Programa de Recuperação
Economica é Aguardi!dc

Com Ansiedade
RIO. 11 (v. A.) - H1

te" no de!-envoh'imento

nacional. Coincidiu ccm O

presidente lqennedy
que o mais ampio desen
volvimento das especiali
zados "é de urgente In te

resse" para todas

ções

grande exj'.t2ctatjVa no

mercadc financeiro parti

cu.ar, quanto à possibili
dade de que sejam anun

clados. agora planos de .:�

CuPeração econômica rJo

govêl'no elabcrados !le'o
ministro Miguel Cahu'J.l,
da Fazenda. O aspe<.:to

OUTRA DAS MIL

Esta unidade das 1.000 que eslun'i() conc/llidas em 1962.
situa-:;e na locaUdade /"agõa cta Serra, 110 município de

�rcii'({n{/fln.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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JUIZO DE DIREITO 011
SEGUNDA VARA CIVEL

DESTA CAPITAL
EDITAL DE FR;lÇA COM O
PRAZO DE DEZ uoi DiAS.

na aos vinte e seis dias do
mês de setembro do ano de
mil novecentos e sessenta' e

dois.
Eu, rcss.i NEUSA RO

VERE, Escrevente .rurarr.en
tada o subscrevo. rass.j

CLOVIS AYRES GAMA,
-Juíz de Direito.

Confere com o ortgtnat.

Neusa Rôvere, zscreven
te Juramentada

.

u-ra e 2l-lQ--62O DOUTCR CLOVIS
AYRES GAMA, Juiz de
Direito da z« Vara cs
ver desta comarcn de

Flurianópullx, EsLadn de

Santa Catarina, na ror
ma da lei,

PRECISA-SE SALA - Para Escraório
EIS UM FATO Uma das maiores transa- O Alasca não é apenas a

- - - - - côes de terra realtãadas no terra fria que se diz. em-

O malar urso do mundo é mundo foi a concluída em bera apresente realmente

o Urso Marrcn. cujo habitat 1887 quando os Estados U- temperaturas muito baixas.
se estende ao longo das nidos adquiriram o Alasca Na realidade, a temperatu
regiões relativamente ame- da União Soviética. Uma ra mais elevada jã revtstra
nas do ntc.at sul e das i- quinta parte da resto oos da no Ala.�r:l - 37')4 een

lha, ao targo do Alasca. Estados unidos. o terrttô- tíli_;rad'l.'i em F(jrt Yuk'm _

ecubora sejam lambem ur- rio cêd-r mostrou ser de- excede fi. lj,áxhn;J, dr 3!i" re

�o� marrons, os que �e en- poeuanc de notáveis recur- gj' trn-jn em Miami, 1430
contram na ilha Kod!ak são sos naturais. Seus depósttos ounômer ros mal." próximo
matc.es do que os existen- mtncrats .:1.) vasto-, porém do equador.
tes no con.tncnte. Os ma.o- seus p'!ixcs (I petes eonsu-

res (Ia espécie chegam a ter tuen, sua maior L';qnpza. Nn
3 melros de altura e 720 cl:('h/', o A1nt.r:l é mn .trarlo
uuucs de peso, consuunan- em neoro, superpõatn fi. um

do viver 25 anos. mapa dos Extndos Unido .

Para Escrltórlo.
'I'ru tur (;"111 r <Ir. José Maria, pelo fone 2604, à tl\rde,

ou com o dr. Flávio, pejo fone •• _ -.m 22 _ J5"!l6

Fl'_Z SABER aos que o

presente editai de praça
com o prazo rje der. (10)
dias virem, ou dêle connc

cimento tiverem, (IUe no

dia <!2 de «utuuro p-óxtmn.
à, 11 horas, o portetro dos
a�djtórjo!l de::!. ... Ju!7.0, trn

rã à púh]j('f) pregúo de ven

da e arrematnçào, fi. quem
mnís de. e o mníor rcnce ----------------_

otet=eet, sõnre a tmportân
cta de t. ínta mil cruzeiros

r Crs �onno.OO) vnlôr rio

bem '1f'nhorndo ao Sr. HE

LTO FRANCEL!NO DA SIL

VA. nos autos nO 3f>6 ce A

ção Exeeuttvn que lhe mo

VI' C"�LTO 01..1Vn:TR.A. DA

Vr,TGA, a seguir trnn-crt-

Vende-se 3 Casas e Um Lote
NA TRINDADE

Traia!' com a sr. Jardim na rua Jarcmmo Coe
lha n.o 14 - térreo - Lojo E. S. Oliveira Cra

Estabelecimenlos "A Modelar" S· A.
[OMf"ROO - Assembléia Gera!

Extraordinária
CONVOCAÇÃO

Pelo presente edital são convidados os srs. aeio
n'stcs desta sociedade para se reunirem em assem
bléia geral extraordinária no sede social, à rua Ft-o
jana. n. 7. 1° c.ndc-, neste Capital, às la horas do
dia 23 de outubro corrente a fim de deliberarem só
bre os sep-uintes assuntos:

'

o) aumento de Capital social
bt e-ussôo de obrigações 00 portador (debên,
tures)

-

•

"10) _ Um a-ru-nlho rlB

cndu.acân o-rmnnontc. mal'
"ca "Mn rrnní". nc :in.7M.
Pln ��tad" .-:Ir> n-ivo. enm 110

votts e UiOO Watts. de pro

priedade 00 executado"
E, para que chegue ao

conhf,jmen�() de todo.�
mand:>u expedir" p'ese'lte
ed:tal que será afixado no

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

do e passado nesta cidade
de Floriançpolis. Capital
do Estado de Santa Catar\-

FAZE� ANOS HOJE � sr. osu Costa
� srta. Neusa Ma�ia Fara

co
c; fl trrma dos estatutos
d) outros ass�ntos
FI-::lrianópolis, 10 de outubro de 1962

- sra. Iara Melo Alves
- S!·. Miguel Cristakls
- sr. ManCtel Alfredo Bar-

� sr. Emílio Boesch
- sra. Maria Amé�ica Coe

lhO
� sra. Ceci Libertad
_ srta. Zulma Candemil
- Dr. Carlos Gomes de 0-
IIve!ra

1:'1
Jacques Schweidsan. diretor - Prcsiden�e

_ sr. Michel Americo Cu ri
- sra. Gla Bauer Ramos

•

_ sra. Argentina da Silva

Fernandes

E la imensa estrutura de O cabrito das Montanha�

conerpto e aço ê um teles- Rochosas é famoso por sua

cópia solar que está em fa- timidez. A esp�cle e encon

..e final de construção, Ih) trada nessas Montanhas e

cume de uma montanha nJ em outras cadelas ao oeste ,- _

suleste dos Estados Unidos dos Estados Unidos entre G!) S T � O f C f. f É 1 tOs raios solares do telescó- rochedos e desflladelros es

pio e se refletirão pel:> tú- petaculares onde quase ne- E�TAo _Pf,C� t:!\FÉ zn� Jnel cm diagonal de 146 me-
_

EIS UM FATO

13/10/6'
O famoso montanhlsta e

explorador Sir Edmund HiI

lary. o primeiro homem a

escalar o Everest, o pico
mais elevado do mun�o, es

tá atualmente (; 11penhado
em outra exredlção:

.

com

-sua espôsa c t.res filhos, Sir

Um Grande
.

Esloque de TapeIes
De há muito que o nossa população passou o

preferir, poro compras d3 t:Jpetes. A Modelar, d3 "Y"á
veis. Pela variedade do seu estoque, pelo cap.rich'l na
escolho da� côres, tipos.e podrões e tombém pelo �c

leção de qualidades, é A Modelar o estobel·ecimento
mais credenciado no ramo.

I'- goro pO"o a�_L�o;tos do. f.im d:) ano, A Mode.Iar enc�'�i1��� enorme quanti_dade de tapetes de la e boucle, assim como de passodelr�,s e coberturas-. --

Ao lod., do b:físsimo est{)Que de tapet3s exib�
��,....,��-:", A MocI�l�r uma ma!'ovilhosa expc';ição d�
moblllarlos e estofados. E' um prazer visítor A M-:de
[,H de máveis. Os olhos nãD cansam de ver tonta ber"
zoo

Nascimento
Ccm !''Jtisfo<;-ã:l n:)ticiamos o nascimento da me

nln;;; JONEUCE. "rimeiro filhinha de nosso pa:-tícu
e,,):':so sra. Alic� f'leves ,ocor:'ida no dia 9 do corrct'l_

lar amioo sr Jon�s Guilherme Neves e de suo eX�G.

te no Mater;'id:Jde dr. Carla', Corrêa.
f,os ventu'oSCt-Pi',Dais n:>ssos felicitaç�es.

--lO �

nhum outro animal é visto.
tros por meio de lima série Seu longo pêlO branco pro
de espelhos até atingirem tege�o da b<J.lxa t3'1lpera
um observatório subterl'â- tura: os machos são quase

np� s.ell comprimento max� sempre encontrados erro

:h�:��ll:�e��eS:'j��� �t::d%; r�a��'1 affS-

metro.'; do sol.

H:llary e:,cul' iJna pt'esen
tell:.ente pelos Estados Uni

dos, com o propõslto de a-

����� t\��s:�d�;�:s I��;���
vislLar Os dlstanter d€'.:.ertos

do sudoeste e os nume:osos

Parques Nacianais existen

tes pelo caminho.

10.1

COMPRA-SE
K.�����AE� ou �.
ENTRADA - 400.000,('0
RESTO a Combinar
rratar com OLEGA...tlJ

- ne.-;ta Redação das 14 as

20lkra!'-

Fáhr:ca de Tecidos Carlos Renaux S A
Assemb'é'� Geral Extraordinária

Ficam convidod'.'ls os senhar2s ocionistas o :;e

reunirem em a;sembléia g:õ.ral extraordinó:-io no sé
de soci':!l, à 1'''� 1° de' Maio, 1.283, no dia 19'de nu_
tubro ce 1.9""2 as 10 horas pal'a deliberarem sôbre
a seguinte OROfM 00 DIA

.

a) rCItif'c(1Cõ') d� aumenb do capital social
b) alterGçães estatutárias;

,

c) assuntos de interesse saciar,
Bru-;que, 8 de outubro de 1.962

Walier C. da Silva

Lendo••.. t Aprendendo
..,) meio mandou erguer

AS CIDADES DESTRUIDAS uma alta coluna cobena
POR UMA TEI\o1PESTADE de esculturas que reprcsen

rio desmoronou-se, Novos

o pr.>r" ... ·RO IMPERADOR

DE ROMA

Após a morte de Cé�ar o�

tumuit0S continuava.m. Nos

funerais do ditador, Mar·

co Antonio chamou o po
vo .ii v!.�g.;mça. ao mcsmc

tempo que fazia elogios de

Cesar, Seguiu-se a guerra
civ:l, durante a qual o E

gi�o passou a ser provinda
romana, c-omo vemos na his

tó:la daquele pais. nepol'
da morte de Marco Antôn!e
otávio dep-ols chamado Au

gusto, sobrinh:. do filho A

dotivo de Cêsar, conseguiu
lenta e hábllmenle rt!unlr

e.TI si todo o poder, e RCJma

e as suas provincias- senti
ram que tinham nele um

c:mtlnuador da obra de Ce-

DE FOGO tam as suas v,tôd::ts �ulll'e
Os dados, p:>vos llurlJuros
que atravessaram o Danú
bio.
ADRIANO passou o tcm

po a viajar pelas provinci..lS
para ve.I!lcur �e elas eram

uem r,dmrnhtrad<ts. Man
dou con.jtruu· por onde pas
sava muiL()s monumentos
úteis e cuidou supel'iormen
te dos Interesses dos povo,j,
ANTONIO foi p Incipe exce

lente, consideraria pur todo;,
como {J "pai do l>CU povo".
"Marco Aurélio, imperador
filósofo, auLor dos "Pensa

mentos", coleção de admi
râvels ;.enLell(,:l:>, protegeu
os esc:avos c aumentou as

instituições 'de bcneJlcicn
cla.

A\lgu.Üo foi o· primeiro de
uma sériE de imperadorcs
que governal'lln1. no mundo
romano durante 300 anos.

DU.ante o governo de um

c!�s;:es imperadores. tito, no

ano de 79, duas cidades Ita
Hanas, Pompeia e Hercula

nun, foram destruirias pe
la lava e pelas cinzas do
Vesúvio. No século pas�ado
empreender,...m�se importan
les e3cavaçêes. E é assim
que atraves de suas roinas
muiLG bem conservadas po
demos observar�, antiga
Pompêla e fazer portanto
uma Idéia do que era uma

cidade ;'omana daqueles
tempos. Veêm ai ruas bf;m

alinhadas e o!ladas de pas·
seios, lojas, termas, C_1sas

com pinturas de (cõres vi·

vas que representam assun'

tos da mÍl.ologia. Jóias, a

petreshos de cozinha, toda
a sorte de ob_;etós farr,i1ia
res foram ai encontrados
em granrie número, permi
tindo reconstruir a .. ida In

que se e"t(1)('lcccl'am nfl.

penisl1!a ibcrica na penin
sula icaJica, na GaJia, a

prendCl'Illll a l.ngua de Ro

ma, r"!'il.l1 illfluenciadus

pelas leis,. pelos seus costu

IUl;,j. O próprio (' :istlanis·

mo wfreu a ação do espí
rito de Roma. E se Portu·

gal, a Espanha ,. Itálla, a

F:ança tem n unir Os ca

racteres comuns que não se

encontram em outras na

ções como a Inglaterra ou

a Alemanha é que fornm

formados na regl:lO que

mais profundamente sofre

ram as influencias roma�

Otto Renaux - Di:'etor Superintendente

.

Guilherme R.enoux - Diretor Presidente

Dr. Erich Walter Bueckmann _ Diretor

Carlos Cid R::noux - Diretor

�.,�nt" ...
CE'DULA V'NICA: CASO PSICOLO'GICO E_

�OCIONAL, - Porec2 não haver outro zxpllcação
ólanle, do numuo exagerado de céd.wlas em bronco
que apareceu em tod::l o Estudo na:-; útimas el'2Içõt.'''l.

Bem ve:-dade é que a ignNância e o "caSo pen
s;:,da" d" muitos eleitores tombem tenham concorri_
do poro resultado tão desastroso

Entretanto não é de se desprezo!' o coso do -€s

todo psicolá{!ic'o e emoci{)nal de inúmeros cleitore�.
O elei.tor aê� pouco dbcerniment\' e os semi_anal

fabetos �ntram no cabine. A cédula está em'" s'lio'i
m30s trêmulas. O silêncio é grande.

Procura onde colocar -o seu candidato e o IQI;llf
onde deve Se!;' o lY].esmo assinalado por uma cruz ou
um ,x. Afoba-se. Depélis- nê,:! sa� si deve por ou não
o ';lgla dó! seu Pa:-tida. Emociono_se, O tempo está
correndo e ele começando a suor. O sistema nerVOS.l
atuando. Sua mente nõo concebe mais nada.

.Acoba por nõo fazer nado, mesmo nãa votando
em nrnguem.

Dobro a cédula e vai meio agitado e nervoso co
locá_la no urna

Um voto em broncó,
F o�sim, milhares e '11ilhores
Os qUe vão de casa p-ensand� esCrevem bobo

gen5 té CbC€.1id....c �s na cêâuTa e' se vão com ..uma

coro de sonso sentindo_se vingc.do de alguém -ou de
alguma c'.'liso, desobafondo sua -estupidez.

Falei �om �m �Ieitor que meto pezaroso conf,-,s
�ou: - FOi o pflm(,'lro vez que votei. Entrei no cobme e quando a cortino se fechou. senti-me meio
mal.

. _ �E �f'nr'� el·· ta., nerv(y.'io, n�m sei o que fiz. Po:'c

Ct:z�U�J::�1 tudo. Meu vota foi anulado. Tenho cer--.
E naturalmente f-oi mesmo.
Há também o foto de o eleilôr nõo procurar

-outra pessoa de confiança que lhe possa ajudá-lo, cn
sinando_o co votar. Não lê jornais -e pouco escuto ró
dio e si o foz. ainda permanece na CiUvlda e mais o':.
tr_a,�olhodo. / f

Por outro lado. os partidos políticos não mon_
tam pOMOS -em suas séde�, antes dos eleições para
instruirem seus el'eltores.

Tudo isso, dá no que deu. Milhares e mllho�5
de votos em branco e anulados. Ha casos qu.e são de
e<:pon M Cnmo jCr'l,t,.,t<('u em alguma., cicTCldcs'

Há ainda muito que se fazer, . _ •

•

14/10/62

Sind!calo dos Arrumadores de
\

FlorianópolIs - Ed lal de Convocação A ordem e a propriedade
voltaram r. existir em Ro
ma e extenneram-se ao.;

seus domínios. Roma cobriu
se de! belos' monumentos,
Medidas foram tomadas
contra a corrupção do:; C0S

tumes. As letras.e as artes
profundament.e Influencia
das pela' Grécia, desenvol
viam-se. c {'mm protegidfl.�
pelo Estado. Surgiram poe
tas. como Vlrgillo, que es-

Devendo realizar-se as Eleições para renovação dos
MC'mbros Efetivos e Suplentes da Junta de Julgamento
e Rcvlsão (J.J.R,) e Suplentes dos Consclhos Adminis
trativo e. Fiscal do Instituto de Aposentadoria e Pen

!ião dos Empregados em Transportes e Cargas
(I.A.P,E.T.C,), convoco (s Associados dêste &indicato_
para uma Assembleia-Eleitoral, afim de eleger os Dele

gado�-Elelto' es que C!legerão os referirias colegiados
junto ao I ......P.E.T.C. obs(:'rvadas as seguintes instruções:

aI As imcrições dos candidatos a Delegado-Eleitor
pod(,rllO ser efetua.das na séde deste Sindicato
sito a rua Conselheiro Mafra nO 175 sobre-loja, o

mais tardar até o dia 26 corrente /26-10-62).
b) Será facultado ao candidato registcado para

conCOI'rer a Delegado-Eleitor da Junta de Julga
mento e Revisão IJ.J.R.) Inscrevendo�se tam
bem como candidato a Delegado-Eleitor para
elegei' os suplentes do� Conselhos Administrativo
e Fiscal do I.A.P.E.T.C ..

e) Haverá três escrutlnios, �ccretos p3!'a escolha dos
respectivos Delegados-Elelto:'es facultando o dis
posto na letra �b) do presente Editai cujas elei

ções se farão sepnrad1.mente na c�nformidade
com o disposto llll Pot'taria 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,

Florlanóp':ol�s em 11 de Outul:>ro� 1962..
Drmoste11cS T'l.clil:j� - Pre.�idenle.

'y' 12-10-62

Todavia nem todos os im

peradorc� !()rn.m como 6s
te.�. ()utl'OS houve e nlune
rosas fomlTI que não C'stlve
ram à altura c]a sua mis
são. Depois de Marco Auré
liO tristes dias se Seguiram
para o Império. Voltaram
os tumultos, e a corrupção.
que nunca deixara de do
mina! Os costumes, apesar
dos esforços por vêzes em

pregados para a destruir,
tomou nova intensidade,
Entretanto os cristãos, j,in
da que perseguidos propa
gavam com ardor � doutri
na de cristo que atacava
Roma nas suas ideias. no.
seus sentimentos, na sua

maneIra de viver. Entretan
to os bárbaros que habita
vam para sempre as frontei
ras setentrionais do Impé
rio iam-se Infiltrando pou
co a pouco nos territórios

romanos, e nos flna do se

cuia IV, na mesma época
pouco mais ou menos tri

unfava, começavam as suas

inv;1sõr:.� (')11 gr,1.ndp 11l11.�Sn

ROl;1a baqueava. O Jmpé- ,

Por isso se diz que pezten
cem a clvill:mç:!u laLlnn . .1\'
civilização latina pertence
o rll'a�il.

Em muitos vaises ainda
se encon"raZI1 g, undlOsas

rumas que atestam quao
magnificas eram 0-:; ed!fi
cios dos romanos, Nos lo
cais onde elas existem, tem
sido feitas escavações, e os

objetos encontrados, são
submetidos a um minuciosa

es�udo, e t-em fornecido pre
ciosos elementos para o co

nhecimento dos seus anti

gos proprietários. Entre ês
"as ruínas contam-se o de
nominado arqueduto de ser

tório e um pequeno templo
em Evora (Portugal), e vá
ri0S munumentos em Me

rida. antiga capital da Lu
sitania. Além disso multas

livros da velha Roma ch�-

Creveu o explendldo poema tima dos romanos nessa é

de Encas, c Horácio que es- poca. Em alguns muros a

creveu n� Odes e as Saty
ras: c hi�rOI'I:ldo:'cs, como

Tit:> Li"lo: q�le clelx0l.! uma
p'r;J�d(' I-H'Ilrn';a l·omana.
Entr.: v:i.rios titulos que cou numa loja havia barris com

beram a AUf"lI"ln (' Que an- azeitona:;; nas !)adarias
tes eram dados a pessôas multo pão. No anfite:ltro

dlferen,es. ligurava o de podem-.':.e contar 20.000 1u
imperador. isto c.: General garcs.
vitorioso. O Governo pes-
soal de Augusto pll' sou a OS BONS IMPERADORES

ser conhecido pelo nomem QUE GOVERNARAM A RO
de impérlu. O Imperador MA DURANTE CEM ANOS
foi considerado como um D I
Deus, e um culto foi lnsti- Trajano foi bom admlnls
tuldo em memória, A repú- trador e encheu Roma de
blica nascia num canto do explendldos monumentos.
imenso mundO romano, na Construiu um grande 10 ..

Palestina, Jesus Chrlsto rum com galerias em volta,
cuj:t d'.JlIlrina h:l.Via de é v:1:<;b� ':'ar:'is.-p,1.1'f1 o jJÍ11Jli
revolucionar. c(J, llibliotccas e triIJun:ais.

parecem inscrições
letreiros. reclames eleito

rais; numa casa estava um

prato de feijão ao forno:

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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CLUBF - SA'BAIlO DIA IRm. - Baile de Aniversário - Apresenlação das Debulanles 67 - Presente a Canlora "Society" Hlzm CAPDOSO
Dia 14 - Baile Infantil das 15 às 18 Horas - das 18hs. em Dianle "0 Estudanle Dança",

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

do Sr. c Sra. Afonso Zje
sr-ruer __.��--

Rjsolt'fa l\f"tll"iro<; -

Rainha do Llrn T. e, de

19621 que :lm:lJIh;'i, roce
bera " faixa !lImbnlira d,1

Rainha Tania Del Valle y

Aral'lja.

i\-larilenc Kailly Santos
- filha do Sr, e Sra." W!I

son ("btlalcna) Santos

EUZIlOe:tb J)uartc �11":l
- mh" do Sr e Sra. Dal

miro Duartf' (Cara) Sllv'l

i���SOC�,���
Amanhã Baile de Aniversário do Lira Tênis Clube
Desfile das Debutantes 1962
Elilete Cardoso Abrilhantará a Noitada

Hoje "Iocktaill" no Ouerência Palace
Risoleta da Silva Medeiros Receberá Faixa

PERFUME

CLUBE DA ELITE
- A Rainha 62, Rtsole ta da Silva �1('

detros recebera. a raíxa simbólica d-i

Ra"nha 61. Tânia Dal Valle Y. Araújo
apôs a apresentaçj\o das mcn'nas mo

ças que desfilarão acompanhadas
seus pais ou padrinhos.

_ Amanhã. 1:;[0\ 23 ns. o Lira T. C .. ira

dtctonal clube da elite da sociedade c».

tarmcnse comemorara o seu 36.0 Am

vorsáric. com um elegantíssimo Batl .. de

oa:a e desfile da� bebutantes de i96�

_ A festa será abrtlhantada pela or

quest-a do Clube e pela dcsi,acadn cau

tora "SOCiE'ty", Ellzet", ce-coso. da R<J.

dic Nacional.

-- Helena accenstetn é o perfume qu

as debutantes receberac como nomcna

gem amanhã na -<:sperada festa de ';;:1

Ia."COCKTAJI,L"

_ Hoje. às 18,30 hs. as debutantes 62 HOMENAGEOU

da colina serão homenageadns com um

elegante '''Cocktalll''. orcreclcto p c I a - A Diretol'ia dr Lira TC., pres'unu
.

Orgnnjzaçãa do Querenc:a Prit:1CC Hr-t.e: pe'o sr. Ewaldo Morrtz e secretartarta

que� tem
.

como
.

Diretor Gerente. pelo Sr. Hamilton Campos, prestara su

Manuel Gil Rimbau. ho.rJ;lenagem as "DEBS" 62. com urr ,

lembrança surpresa.

YAI INAUGURAR

Amanhã no Baile Oficia], a orques

tra do Lir� TC. vai inaugurar novo u

l\Unha. Men-agem Para as !\fenr":I"

M"ças que Amanhã. serão Apresen
tadas à Socjedade Florianopolitana.

niforme. Carmem Lúcia Ca.r(leiro
- ilIha do Sr. e' Sra. Ar.

Antonio Dias «(ranil C"r-

_ MENINAS MOÇAS. AMANHA 'A !\{_,J

DEBUTANTES TE SERA' A MAIS LINDA DO QUi

TODAS 'AS NOITES, SOB AS LU,>;!::,::

_ Debutantes de Colunista oua serao DO LIRA TENIS CLUBE VOCES:_:;[

apresentadas amanhã. às 24 horas, nu APRESENTARAO tA SOCIEDADE PLO.

Bai:e de Aniversario do Lira T.e.: CE- RIANOPOL1TANA. TENDO A ALMA E:\1

'tna Iracema Carmem Lúcia Carneiro, PENA FLORAÇ.'.O DE ALEGRIAS -;�"\l-)

Mar'a conceição M4SSi Maia. Solang-e CONTENTES DE VE:R QUE OS l:i�U;-;

Supüct El'zabclh Duarte Silva, Mar!y SONHOS DE MENli'IAS PRlNCIPIMi)

Ziseme..!. L'sote Feijpe Fernanda apa- A DF.5ARROCHAR EM REALIDADES

-ecida S::o..brin!ti: Silveira, veta Luc-i»

Gern. Luiza nourotéía LepPel", Mnrttcnn

Kn!ly Santos Reata-íz SilVeira; zno \

Heust, Clausa Menezes> Vitória LibJ:I
Barreto e Jarrete ouvsna.

FELIZES E AGRADECIDAS PELO NO

VO COLORIDO HUMANO QUE A �
NOSSA PAISAGEM SOCIAL' GANHARI\·�i
'TODOS QUEREMOS PROCLAMAR

NAjCERTEZA DE QUE VQCES DARAO BR!· �
LHO 1: l"AR40, l'PNRA A OOCIED.ilDlêlCATARJNENSE
,-�.""""",. " >�

FArXA

'I'nna Dd vcue y Ar(l'I-

1-> - Rainha 61, arunnnâ.

C10 recarú a Inixn azul e

:luLu!.Ja ii sua. substituta

1�,s(J1ct·· (ta S,h';1 l'.lcdeir.,<:.

Ocnnu Iracema, fiJra do

Sr. e Sra. Dr. JO!iC Tal;l

res (Vc;") Iracema

do C�;.\I:� sln:��:e; :���
"l"ônffn' f"(' l\Jf'n(''lt'
Vera Lucia Ceeu

Vit.úrla J.iabja Barrel.o

de Faria - filha do Sr. e

Sr�.·� ãmul0 (Juli1,b Fa
.ria

Lui7<1 I)urvtêia I.CJlPCr _

filha no Sr. C Sr.l. ouo

(Luiza) Lepper -i

.;,.i:b)+&:1.b,.�:1.*��:L�·

Fcrllalula '\Jl;'r"('lda :'1-'

nrune Silvl'ira - filha

Fernaudu Halalh:l (Am:'I

lia) da snveon

\

II
Svlautic SUlll;ci - iilhJ.

Ilu Sr. e Sra. muron ,'!I'l

ra (�raia) Suplfcl

Lisete FeI;pe - filha (to

e S�a. Paulo (Ar;lci) P"

Jipe
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O ESTADO _ O mais únj-jg�Ô;Óri() de'Santo' Calm'ina QUAJt'rA PA.'GINA'
-------------

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

AQUISIÇAO
-

"
1. Cupões, para o sorteio dOI

junho de 1.963, do "SEU

TALAO VALE 1 MILHAO",
série "G", numerados me

canicamente, de 000.001 a

999.9ü9, em ambas as sec-

ções, (cupões e canhotos).
litografados a quatro cores

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

80, bem legível, em papel,
assetlnado, de .primeirá
qualidade, para Impressão,
de cor branco, de 16 quilos
em cada resma de 500 fo

lhas EB ou 50 gramas por

COMPRAS, tendo as dimen
sões seguintes: comprlmen
to do canhoto - 8,5 cm.,
comprimento do cupão _

14,5 cm., comprimento to

tal - 23 cm., largura 5,4
cm .•

_ unidade - bloco com

I - OBJETO DA CONCOR
Rí:NCIA

AQUISIÇAO

I - Cartolina, de II" quali
dade, para impressão de
cor canario, brilhante, 10r

fll:lto 55 x 73 centimetros,
de 50 quilos em cada resma

de 500 fôlhas BB ou 157

gramas por metro quadra
do, em fardo (bala, caixa,
engradado, pacote) de 100
folhas ou um quinto (l/5)
de resma, Unidade - res

ma, Quantidade - 60,

LI - Cartolina, cor iaranja,
cum as mesmas especllica
çoes tia anterior, lJllidade
- reMda, Quantidade - 20
lli - (.;anolma, cor rosa,
lQem, iatm, iàem, Unidade
- lesma, Quantidade - 20
IV - lJanUjllla, cor verde,
Idem, idem, idem, Unidade
- resma, QuallLidade - 10
V - Cartolina, cor abóbo
ra, idem, idem, idem. UnI
dade - resma, Quantidade
-1'0.
VI ...,. Cartolina, côr cinza,
idem idem idem, Unidade
-- resma, quan tidade 6.
VII - Cad'ao A.C .. , cor a

marelo, fÔlha de 66 x 96, li
So somente de um lado, de
30 quilos em cada resma de
500 fõlhas BB {lU 95 gramas
por meLro quadrado, elll far
do (bala, caixa, engradado,
pacote) de 100 folhas ou

um quinto 0/5) de resma,
Unidade - resma, Quanti
dade - 40.
VIII - Cartão A. C" cor a

zl;ll, fõlha de 66 x 96,· com
as mesmas especificações
da anterior, Unidade _ res

ma, Quantidade - 20.
IX - Cartão A.C., cõr ver

de, fõlha de 66 x 96, idem,
idem, idem, Unidade _ res

ma, Quantidade - 10

X. - Cartão-ficha, ouro, de
1'1 qualidade, folha de 66 x

!l6. de 30 quilos em cada
re::;ma de 500 folhas BB ou

220 gramas por metro qua
drado. Unidade - resma,

Quant.idade - 10.

II - ESTIPULAÇOES

Os interessados deverão
apresenta.r os documentos
mencionados � seguir.

1 - Proposta, seladas am

bas as via!! com Cr$ 12 C!J

manha 18 x 25, cÕr branco,
papel apergaminhado de. 30

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

4,

II - ESTIPULAÇAO

Os interessandos dever.'lo
apresentar os documentos
mencionados a seguir.

1 - Proposta, selada am

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

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

envelope fechado e lacra
do, contendo:
a) Designação do nome e

endereço dA firma propo
nente;

b) espedficaçâo. a mais

detalhada possível, inclusi
ve marca, do material que
se propt.em fornecer;
c) preço unitário e glo

bal, com a explicação de

que estão ou não incluídas

a� despesas de impostos,
taxas, ll'etes, carretos, se

guros, etc.;
d) condições e prazo de

entrega do material, no lo

cal indicado: Departamen
to Central de Compras, ou

local pelo mesmo indicado,
onde será procedido o exa

nle de l'ecebimento;
e) Geclaraçã.o de conheci

mento e submis�iio as nor

mas deste Ed,tElI e da Le

gislação referente a Con-

correncIas.
NOTA: Serão recusados

os mate:'iais com dimensõe;,;
e outras caraterísticas a

quém das especificações, o

que ocasional'á exigência
de substituição, retirada

urgente, chamamento 'do

segundo colocado, exigên�
cia da diferênça de preço
pelo faltoso, caução futura,
suspensão do registro de

fornecedor, etc.

2 ....:. Na parte externa do

eIlVelope contenedor' da pro

posta deverão constar' os

seguintes dizeres: CONCOR
RENCIA PUBLICA NO

17 O!l 69, (AQUISIÇAO DE

MATERIAL PARA A IM�
PRENSA OFICIAL DO ES
TAOO DE SANTA CATARI
NA)

3 - Em envelope separa
do, contendo os dizeres do

incis� anterior. além do
Le:'mo DOCUMENTOS.• em
caracteres bem destacados.
encerrar-se-ão os documen

to� comprobatórios de iden

tldade e idoneidade:
XI - Envelope saco, tama- a) certidão de Registro

30 x �O, cpr _�ran,co, pa- .,.._t)a JllQta çOll!.f;f.ctal ou. Qia
ape!'gaminl1ado de 30 rio Oficjal q

blicudo o

qllém das especificaçõE's, o

que ocasionará exigência
de substituição, retirada

urgente, chamamento do se

gundo colocado, exigência
da diferença de prêço pe-

de, passaJo por Banco ou

duas fi(ma� de comprova
da idor.eidade comercial;
c) prova de quitaçàn com

as 11'J.zenr:ia� Estadual, Fe

deral e Municipal;
d) procuraçao, se fôr o

caso, passada a pessoa re·

presentante do proponente
à abertura das propostas.
4 -' Os documentos aci

m� (ou parte dêjes). pode
rão ser substituídos pe!r
RegistrÇl da firma no Depar
tamento Central de Com

pras do Estado de Santa Ca

tarlna.

5 - As propostas deverão
ser apresencadlls em duar

v.a::., cum a j'Ubnca dos

proponente" em todas as pi'
gmas, seladas na forma do

hem 1, deste Titulo.
6 - Os envelopes, contl'!ndo
pl'upaSlas 'ou doc�nlentos,
aeverão Str entregues no

Departamento Central de

Compras, a Praça Laum

Mu;ler, nO 2 (fone 3410),
às 14 horas do dia 22 de
outubro de 1962, mediallte

lo faltoso, caução futura,
suspensão do registro de

rornecedor, etc.
2 - Na parte externa do

envelope concenecor da pro
posta deverão constar os

sf'guintes d.aeres: CONCOR

Rt.�t..:1A PUBLICA N° ..

JI'-('9-68 raquísjcão de cu

pões, f/� sorteio do ·'SF; .. '

ltu.,AO VALE 1 MILHAü;
3 - Em envelope separa

do, cun"eni.o os dizeres do

inciso antenur, além do
termo DOCUMENTOS, em

caracteres bem destacados.
encerrar-se-ão os documen
tos comprobatórios de iden

tidade e idoneidade:
a) certidão de Regtstrn

na Junta Comercial ou.Dtà.
1'10 Oficial que tenha publi
cada o documento de cons

tituição;

bj atestec.. de id,anei
dude, passado por H<lul'o

ou duas firmas de coo.pro
vada idoneidade comere.ar:

(;J prova de quttacào CQ!l'

a.:. l"�'.(;nuas E"tadllal, Fedf
r.ll e MunidpB.l;
d) pt'Ocuração, se rôr o

.::a,�u. p"s_.ado. a pessoa 'le

]ll'esentani.e do pl'opJnente
a Ilbert.ura das propostas.

4 - Os documentos aci

ma' (ou parte dê;es) pode
mo ser subestituidos pelo
Reg;slro úa lirma no De

part.amento Cerüral de Com

çees e:stabe.ecidas neste E

dit!:.!. nas instruçces cons

tantes do verso das mes

!!'.as, bem como as exigên
cia do Decreto nO SF-

25·03-61/382. de 1961,
e demais dispcslções Esta

duais e Federais sõbre Con

correnClas,

ia 1.' J �Jl,.O.t1,d..t..",··, ... ,

1 -, .<"<:>• .J. ...." •• ,.,,�.;.u Julga
uu.", .[)';"'<::"v",,<::n�e, seni.
u;:.,,;,�, u;J \cllo.,;",QUr o pro-
l-"ll\; t que oJ.e,�cer:

<l} ld�lJ.uf pl'eçu, conside
I<U"'lu-::.e Q",,,o.,;u,lC05 b"lU

_'�""'Y".:i, 1Ii11!USioU:;', ae�pesas
e outras vantagens;

U) hlt;lhu1t:" !"'vu,,,,,"oes Be
en�rega;

>,;} melhores ,,;ondiçõer
dI:! pagalU�lhu.

2 - Em Igualdade dI!

condlçue�, sei a
..
ua'la prefe

r"'lI .... cJ. a unna e�LabejeClda

rio J!,,,tado.

a - Em caso de absoluta

igualdade de propostas, se-

1" �ol·.t'<ldu .o �,- ..... o::uwL'.

��':i�=� Estado de S/anta Ca

5 - As propostas deverão
ser apresent&'das em duas
vias, com a rubrjca dos pro
pcnentes em todas as págt
nas, sel'.l.das na forma do
item 1, deste Titulo.

6 - Os envelopes, conten
do propo�tas ou documen
tos, cieverao ser entregue,
no Departamento centrai
de Compras, a Praça Lauro

Müjler, nv 2 (fone 3410),
�_é às 14 horas do dia 15
de outubro de H!62, median
c<; .et ibn, em que se. men

clonará data e hora do

recebimento, assinado por
funcionário do o, C. C.

7 -- As propostas �p.1'i'i 1

abertas, as quinze horas,
.uncionértos designados pe

na presença cos proponentes
ou seus representantes le

nars.

8 _:_ Abertos os envelopes.
cada um dos mte. essado�

r�l:�ir� d��:it�o�:JP�� �l��a
post s dos demais concar

rent- s.

- As propostas (modê

lO CO _, à vt:ndEl na Impl'e:1-
sa C �icial ciD Estado), de
verà, obede�er a.� condições
estat �:ecijas neste Edital,
nas lnstruç ies constai .te�
do verso d·ts mesmas, bp.n

com 1 às e :lgenclas de De

cl�et1 nO SF-25-08-'.. :;382,
de '961. "! demai� d'3posi
çõe� Estaduai� e FedBrals
sobi: C011,;ol'lências

III JULGAMENTO

VOLTa ao MUNDO
IMPRES�ÕES A VOO DE
PASSARO

27a. da série

SUL DA ITALIA - Não se

pode vir a Napoles sem ir
visitar Capri, ilha que lhe
fica próxima, e que é cete
ore pelas suas belesas, e

p:incipalmente pela sua

gruta azul.
- Aqui queremos raaer

um parentese para mais
uma observação:
Somos já retatívamente

bastante vividos em anos e

adotamos a norma de acom

panharmus no nosso e.tno
de vida a evolução por que

passa a humanidade aco

modando-nos aos novos ha

bitos e estilos; entretanto,
dentre out.as cousas a que
od<.lUS recusado acatar
nos esta essa da vulgartsa
ção' dos qualificativos e dos

superlativos. Abusa-se tan

to hoje destas iorrnas para
se designar vulgaridadeJ
que. não sabemos avaliar o

tamanho de uma causa

"'formidável" nem até onde
chega a bclesa espetacular"
de uma causa bonita. Tam·

bém não serviriamos para
fazer parte de claque, pois
si o e petáculo não mere�

ce. não batemos palmas só
para nos tOJ narmos agra
dáveis aos atores. _ Assim

admWmos que os leitores
achem um tanto frios os

nosws comentarias e de

certo modo despidos de en

tusiasmo; a explicação de

mos acima, pois si determl
nada causa não é espeta
cular ou fOl'midâvel no ver-

ta ainda outros paseíos in

teressantes. como Marina

Ptcola, Anacapi'i, a subida

por funicular de Marina

Grande ao alto da vnasi
nha também chamada Ca

pri. c- trajeto para a Ilha

p\}de ser feito de Napoles
ou de sorrento, havendo
várias linhas regulares ue

11.,1.;;'S a motor que, ervem

ambas as linhas. - De au

tomõvcr remos até Sarern •

que nca mais para o sut e

prolongamos nosso p..tSliC:'_·
até 'rejaoo. pequeno vua.e

JO srcuaco nu CUIlW de UI1I

IHU. ru, para onde se sóoe

..aou",..ag ucanco enco ta a-

.:",.d. l.t�e�.;al,,<)s \..xteu·

�.t� "' "c:ç"c.; Cle uvas, ii-

.,;0;', lle_�q,u" e pú ... .; c nao

F."_''''''u�;s Ú..)',,,,1 4ue lia!)

•• ..Iu • ...-" • .,"'l,llu". l,;..ua pcsse

�� ",-, ,_ ..... ",UuLJ 00:: ll'''d 1<:1-

...HJ<l, uoce � CU1l111UU, da

queres que se como com a

a boca toda! Pnoresco ar

mocar-se numa -cra.one",
tipo de restaurante pvpu

lar, onde se come bem e dOI

pouco dinheiro, comande
se vinho servido em jarras,
como si fusse agua.
Passamos por Casino. jur,

to ao monte do mesmo no

me, onàe nossas fgrças com

bateram na ultima guerra;
""J�:r'l� visitar a casa da

Santa Maria Goretti, a a

".,,,..,i,.l"llle assas_inada por

não querer entregar-se a

um sauro, vendo-a cal co

mo quando ai Iiatnrava ela
com seus paes. - Só se

viaja sobre estradas asfal

tadas, com sétas indicati
vas as mais completas, e

as auto-esnacas [á cortam

quasí totalmente a néua
de norte ;).0 sul, soureeern

dv a ,b':,,"raúa UI�1 BOI, que
,,,,lH ue Mliao a l"a·p.Qles,
num trajeto de 754 quilo
ntecroa, e que aerâ inaugu-,
rada ortctamente ainda es

re mês.

De nossa parte, já que an

damos ue passeio, lemos
.. .Ido prezercncie á.; peque

ü:"'s e�Ll.td:.ls 1"';"':' que ,s...o

r.os permite ver merhor as

cidades e vilarejos, e náu

nos obriga ainda d cor.er

em alta
....
velocidade, corno é

exigido nas auto-estradas.
- A Italla oesrruta agora
de multo boa situação fi

nanceira e a lira é con Ide
rada moeda conversivel; as

suas indústrias crescem e

se multiplicam; não há de

semprego e embora a vida
seja cara, temos a impres
são de que o povo vive re

lativs::nente bem.

NapJles, Itália, Setem
br.a de 1962

V. de Sant'Anna

dadeiro sentido da palavra,
1 - Pela Comissão Jul- não diremos que o é. _ Mas

gad -a, pf)�terjormente, se- voltando a Capri, quere-
rá derJnrado vencedor (> mos dizer que o espetáculO
propon�J1te que (;erE'cer' que nos oferecem as aguas
a) r lelhor (m ·ior) prêç.. que a circundam e aqueio

rando() -se descO! .tos, bonifi que vemos dentro de sua

caçõe , imposto '. despesas gruta azul, é realmente ad
e ouJ 'as vanta:;ens: mirável; dentro do bote em
ti melhnres condições de que se faz o trajeto do an-

.

en�-�f ��lhores condições de ����d��r�r�:a, i��:m�::aeL� No prõximo sábado o !�i ta festa de gala estarà p

pa:"�;��igUaldâa"e� êõn ru�:����n�.;.� �:r�:�sQ:I:: :��; �t��, .��n�:�ir:�iZ::��
dir!ões. sei'á dada preferên- xinhos a nadarem no .tun· o baile comemo1at:vo ao

guinte haverá um baile i'.l
,.'<1 ri firma estabelecida no do do mar, tão claras elas 36.0 aniversário, com odes fanttl até as 18 n:oras e lo
Es*.ado. são; e aei se penetrar n,\ file das Oebutantes jc go após os estudantes :::'aniS - Em caso de absoluta gruta não se pode cont.er HH!2. Para abriihantar e;,;- çam.l�, ''''U ...uc ...... l'lv!->U"loà", se uma eX'l'l'essão de admira- _

rá sorteado o vencectoI. ção diante da colmaçào a-
- A (,Jon.:orrencla p\}de :;mIada das aguas e d'l a

rá ser anUlaaa, UlTla \le... parencia de fosforecencia
que tenha. sido pl'ece.rlda. que elas apresentam aos se
lvnllduuade expn::ssamen- chocarem com a rocha ou
te exigida pelas refendas com o casco das embarca- Vende_se uma propriedade com três cas�9 umaLeis I:: a OIlH;S"aO lluJ)llne ções. _ A ilha é servida de de material e duas de madeiro. Tôdas com águõ luz eE'm prejuizu aus cúno.;uU'ell- bons hoteis, muitos l'estau esgóto: sita à rua Leoberto Leal nO 24.
tes, ao Estado ou a nlUriICjl- rantes e nesta epoca lia a· T ratar com o senhor Otávio Augusto do Espir(dade da ConcorrênCia. no está permanentemente to Santo na Fiambreria Otávio no Mercado Público5 - 'A Comissão Ju1:;a- cheia de turistas. Apresen- no 38 porte interno, 3

::�!:�:::�����;r:;I�I:::���
-

M'US'ICAL 'BA'R·das nao correspondam dOS
,

interêsses do Estado.

VENDE-SE

recibo, em que se mencio- 4 - A Concorrência pode
nará data e hora do leee- rá ser anulada, uma vez

blmento, assinado por fun� que tenha sido pleterida
cionário do D. C. C. formalidade expressamente
7 - As propostas s'erão _exigida pelas Leis e n omis

abertas, ao: qumz,e horas, são importe em prejuizo
do mesmo dia vinte dois, aos concorrentes, ao Esta-

por hncionârios designa· do ou à moralidade da Con
dos pelo Presidente do D c:orrêncla.
C. C. e na presença dos pro 5 - 'A Comissão Julga- ---------------

U·I�'�iM"ÂS t �o d'l'aE�:��t;:g��, "u, "p""n- :�u:�u;::":a;�n'�,�i�:\� Dr, WaGlamrocria Zomer' .; ,

.

� "'r 9ze,S, '8 - Abertos os envelopes, caso as pt'Opostas avresenta • bU U
.

I .

cada um dos interessados das não correspondam aos

tem o direito de apêr a sua �nt.e!·êsses do Estado.
rtlhl'ica nas folhas de pro- .

postas dos dE'mais concOl'

rentes.

fi - As propost:lS (modê
lo 001, a venda na Impren
�a Oficial do Estado), de-
verão obedecer as condi-

��;l���at�z:lt�.c�)c.nlr��
--

eparta�=�;ed�o:eS;a�:�"� _

:2:��::::����;;r�; Edital de, Concorrência
dia 29 de outubro de 1962, 100 tolhas, equantidade _ de sêío, Estadual. e maí s a

na sua séde, à Praça Lauro 10.000. Taxa de Educação e Saúde
Müller, nv 2, (fone 3410). 2. Cupões para o sorteio de doe Cr$ 10,00 por folha e-in

CONCORR-ENCIA POBLI'CA, dezembro de 1.963, do "SEU envelope fechado e lac:':�,
nas condições seguintes, TALAO VELE 1 MILHAO", do, contendo:

...,a..', série «H"•. numerados me- a) Desígnaçâu do nome
I - OBJETO DA canicamente, de 000.001 a e enderâço da firma propo-
CONCORRENCIA 999.999, em ambas as sec- nente;

çôes, (cupões e canhotos), b) especificação, a mais
Jitografados a quatro cores detalhada possível, ínclust
(Verde, amarelo, vermelho ve marca, do material que
e preto), sobre fundo AZUL se propõem fornecer;
CLARO, no inverso, com 'C) preço unitário e glo
impressão sómente a preto ba], com a explicação de
no verso, bem legível, em que estão ou não incluídas
papel, asseünaoo, de pri- as despesas de impostos,
meira qualidade, para .Im- taxas, fretes, carretos, se

pressão, de cor branco, de guros, etc.;__
16 quilos em cada resma de d) condições e prazo de
500 folhas BB ou 50 gra-. entrega do material, no la
mas por metro quadrado,�; cal Indicado: Depto. C. C.,
com impressões de acõrdo J Praça Lauro Müller, 'no 2,
com modêto existente

no�
ou local pelo mesmo indica

DEPARTAMENTO CEN- do. s.té dezembro de 1962
TRAL DE COMPRAS, ten- e março de. 1963, onde será
do as dimensões seguintes:� procedido o exame de re

comprimento do canhoto

-I
cebimento;

i:oc�., l��:�����:P���� Ci�en��cl:r�s��m�SeSã-�onh:�
metro quadrado, com Im- to total - 23 cm., largura normas dêste Edital e da

pressões de acõrdo com mo - 5,4 cm., unidade - blo- Legislação referente a Con
dêlo existente no DEPAR- co com 100 folhas, quanti- cor:ênclas.

dade - 10.000. NOTA: Serão re ..als�dos
TAMENTO CENTRAL DE os materiais com dimensões

e outras caraclerÍ;,;tic:as a-

Deparlamellto Central de Cerniu a,s
Edital de Concorrência �úb�ica N. 17-0�·tiy

'" o Departamento Central
de Compras (D. c. C.l, de
conformidade com o artO
11, ítem lU, do Regulamen
to aprovado pelo Decre,tp
SF-25-08-6l/382, torna pu
blico que fará realizar, no

dia 22 de outubro de 1962,
na sua sede, a Praça Lau�
ro Muller, nO 2, (fone .'

3410), CONCORRENCIA

PUBLICA, nas condições se·

guintes.

Florianópolis, em 17 de
setembro de 1962

Hermes Justino Patriano-
va _ Presidente

(UNICA SANTA CATARINA

Clínica Geral

Doenças Nervosas e Mentais
Ang'�stlo - Complexos - Ataques _ Manias

IlroblemótlCO Afetivú p sexual
Trotomen:0 pelo Eletrochoque com anestesia

Insulinoterapia - CardiozolorapiQ _ SC'lnoterop!a
Psicoterapia.

Direção dos Psiquiátros -

DR PERCY JOÃO DE BORBA
DR' JOS, TAVARES IRACEMA
DR: IVAN BASTOS DE AND�ADE

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

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

Flurià-nópolis, em 19 de
setembro de 191)2.

(Hermes Justino Patria
nova_, Presld ,nte) \

2-10-62

Diplomado pela Faculdade
Nacional de Medicina da
Universidade do BrasH

Ex-interno por concurso da
Maternidade-Escola. (Ser.
viço do Prof. Octavic Ro
drigues Lima). Ex-Intemo
do Serviço de Cirurgia d
Hospital I.A.P.E.T.C. do Rio
de. Janeiro. MédiCo do Hos·
pital de Caridade e da
Maternidade Dr. Carlos
Correa.

PARTOS - OPERAÇ'OES
DOENÇAS DE SENHORAS
- PARTOS SEM DOR pelo
método psico-prOfilatiCo
<:":onsultório: Rua João Pin
to n. 10 - das 16,00 às
18.00 horas. Atende com

horas marcadas. 'telefone
3;;;;) - Residência Rua
General Blttenr.ourt. 101

'ARA UM BOM PASSA TEMPO COM SUA FAMiLlA _ R"UNIOEf! SOClAlb

OAlit;ANTEp· COQUI'TEIS - FESTAS DE ANIVERSI i{....OS - CHA

DANÇANTES - ETC,

,NDAH TERREO no ROYAL HOTEL - Te1 25' 5 'Portanal

tine !iAíl JOS}',
CenGl'_'

as 3 HORAS

Barbara Rush
Censura até 18. anos

CiD••111.
CENTRO
às 5 e 8 HORAS

Maria Anton'eta Pcns em:

AS MI LI' UMA NOITES
Easf. .'llanCo'or

Censur.l atê 5 anos

Cli,e llUn

ás.8 hs.

Estreito

-BAIIB05-

t:iDe GL031A
Fone �252

Fone: 3d34
--0--

Nrrman Wisdon
Hener Blackman

Cia6 IMPEBIli
Estreito

as 8 HORAS

,,'lYIE 343'
Peter Cushlng
Freda Jack, Jr -r

Michei Ray
peggy Wabar-

- em

MENSAGEM DO PLANETA
DESCONHECIDO
Censura até 5 anos

às 8 HORAS
PRE' ESTREIA

�:\'��:�;i:a�u��O�;ET�a��n�!�HOS·' ,

Paul Newman
- em-

O MOÇO DE FILADE'Lfo'IA

Face: 34."�

'..; 8 hs.

�M
NORMAN o RECRUTA BIRUTA

Censura até 18 anos

FaDe 111211

EM

NOIVAS DO VAMIURO

Cen::;ura até 18 anos

(lHE RAJ#
às 8 HORAS

_.........,_"'�lTQ,..
GRANDE OTELO

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



atarinense em
•

I
(Do Correspondente) O Departamento Estadu

al de Estada de Rodagem
ESTRADA CONCóRDIA vai abrir a concorrência pu-

CHAPECÓ blica a execucão dos estu
dos terrestres necessários a

conctutcos os estudos aé- abertura da estrada esta-
rec fotogramétro - Aberta dual ConcórdIa Chapeeõ
a concorrência para os es- 05 estudos aéreofotogrâfi
tubos terrestres. CDS já foram concluídos pe-

VENDEDORES
Temos vegas paro vendedores. no interior do Es

todo, devendo os tnreresscdos satisfazerem os se.,

quintes exiçênctcs:
IDADE: 25 a 30 cnos

Instrução: GINASIAL
Ccpcctdade de vendas e disposição paro traba
lhar

Exige�se fontes de referência
Possibilidades de rerouneroçõo mensal Cr$ ...

100.000 'ao - Os candidatos serõo otendidos dos 9
õs 17 hàros no Editoro Globo - Tte. Silveira 56

14/10/62

----lPASE---
E.DiTAL

1. v Letegado do ll-'ASE em Santa catanna � torna

PUQliCO que, de acõi do com o Lecreto nv 1.223 de 22

OI:! junho de U)62, publicado no' Díario Oficial" de

ae.e.ea e o disposto nas Instruções nvs. 105/62 - 1061
62 de 17 de setembro de 1962 e Ordem de. Serviço
nv De-5, de 17-9-62, do Sr. Diretor do DC, terá início,
em Lodo o Estado de S.C., o recebimento de inscrições
para obtenção de financiamento, para aquisição ce

ca a pcóp.ra, ccedec.cas, entre outrax as segumtes
condições:

.

J. - As Inscrições, mediante o preenchimento de

formulários próprios, estarão abertas (ia dia 15-10-

62 até o dia 13-11-62.
li - 1'<0 Estado de Sta. Catarina serão recebidas

no Edificltl-Sede da Agéncla Local - IPASE, à Praça
Pereira Oliveira, 1° andar, no horário compreendido
encre 12,00 e 16,00 horas, exceto aos sábados.

IH - Somente poderão se inscrever os segurados
obrigatórios do lPAI;)E que não sejam pruprietártos,
ecnnormnos ou prcmttentes compradores de prédio
algum, exceto do imóvel objeto da proposta e nos ca

ses adm,tidos pelas referidas rnsu-ucões.
IV - Para classificação final dos candidatos serão

observados os seguintes fatores preferenciais:
a) - encargos de família;
b) _ tempo de contribuição para O IPASE;
cJ - participação nas Fõrça!; ExpedjeiQQtü:-i;.>:.s;
d) _ estar obrigado a desocupar imóvel, em que

re:.lda, por fôrça de ação cie despêjo, desapropriação
ou sinistro;

e} _ ter sido removido "ex-ofício" do local de tra

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

mudança de domlcíllo�
f) _ oferecer menor prazo para resgate da dívi

da;
g) _ oferecer garantia de consignação em fõlha

de vencimentos.

V _ Serão considerados inscritos os segurados .que
tiverem requerimentos autorizados pelo Presidente

do lPASE ou pelo Diretor do OC., até a data das Ins

truções nO 105/62, desde que venham formalIzar sua

inscrição no prazo próprio, comum aos demais segu

rados.

2. As inscrlçõ'es que prevalecerão para atendimento à.

conta dos recursos oroamentários atuais e os que fo

rem aprondos até 31 de dezembro de 1963, far-se.-ão

nas seguintes categorias de financiamento, no Esta

do de Santa Catarina:
MEDIA Cr$ 1.000.000,00
POPULAR Cr$ 600.000,00

3. Considerando o sistema de seleção a ser adotado, fí

ca esclarecido que, em nada Importa, a ordem de

inscrição dos candidatos.

Florianópolis, 9 de outubro de 1962

LAURO CALDEIRA DE ANDRADE

Delegado IPASE

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

148 construçào mista, pintada a oleo para yer e tratar

na mesma com a propr:.etária
ESTREITO, 4-10-962

16-10-62

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

1TAL1ANO 12

YAZIGI
Matriculas ab(�rtas na Secretaria e

8J'''''\ w?qWP.l
CURSO!" DE CONVERSAÇAO PRATICA

Trajano, n. 14
(Alt.o� 0;"1 Farmácia c.<>r.t.l'ar

RAIOS X
Vende·se aparelho de Ralos X _ Plcker - 60 M A.

_ modélo Comel _ por Cr$ 500.000,00 de enfi�a e

CrS 500.000,00, financbdos.

(tOf.!
Tratar' � ruá. fclipo SChllli�I�,

38. Dr. Lobato. Tc.lc-

14·10·62

Ia Cruzeiro do Sul.
O Governador Celso Ra

mos deseja inaugurar ésta

importante rodovia ainda

no seu govêrno.

ARRECADAÇAO' ESTA

DUAL CR$ 145.530.749,30

Videira _ A arrecadação
estadual neste município
até 30 de setembro do une

em cúrso já Ultrapassou em

quase JO milhoes a verifica
da no exercício rtnancerro
de 1961.
Ate o dia 30-9 já havia

arrecadado a importancia
de crs 145.530.749,30, en

quanto que a de 1961 foi do

apenas 122 milhões em nú
n.eros redondos.

A MAIOR PONTE DE CON
cRETo ARMADO DE SAN
TA CATARINA:

RIO HERCILIO

da ponte sôbre o Rio Hercí

Uo, cuja conclusão está pre
vista para o dia 6 de abril

do ano vindouro. COm um

vão livre de 226 metros em

curva, constitui-se na maior

ponte de concreto armade

de Santa Catarina. Sua exe

cucão foi confiada à firma

construtora Albuquerque &

Takaoka, sendo financiada

pelo PLAMEG com uma ver

ba de crs 33.360.000,00. A

fiscalização da empresa
também está a cargo do

PLAMEG, juntamente. com

&1_ Ayrlon Ramalho
V.LJNl(JA Vi!: CR.IANÇ."�
Consultôrio: Pela mannâ

no Uu.spi1al de C"rida .... e.

'A tarde, no censuncrre

das 15,::10 los. às 17.30 hs

Consultorio: Rua Nunes

maenadc, 1 _ 1." andar _.

Iniciou-se no dia 6 de a- Residência: R'Ja Padre
gôsto último, a construção Roma. 63 _ Telefone :!lRI
--------._-----�._-_._---

telefone 2'786.

ABONO DE PERMANEN_ esta vantagem não será cal
L.�.l1.: v o .. MR1·.CI::1O c'uuen- curada media de remunera-

1("0 uu ano. Estabelecido o

quantum salarial a sed pa
bu ....Ul cezemurc para o em

preg ...co, sobre o mesmo se

ra calculado o lJ" salário.
uma vez determinado o sã
'ra.rc de dezembro, este se·
u.. UhlUIQO por 12, multi
p.seancu-se o resurtado pe.
i.,J numero de meses que o

empreguuo tiver trabalha-
do.

.

3 - Considera-se como um

mês de trabalho, para ereí
to do tato do 130 salário, o

oertodc igual a lá ou mais
dias trabalhados. em um

mês pelo empregado. Os
dias de gôzo de férias bem

como as Ialtas legajs ou

JusGlI.1cadas ao trabalher; se
fao conslderados como d ...

primeiro caso, por incom· eleito servu"o para os efel
pett:uc!8 au orgao jUlgador tos nesta vantagem.
e taILa de jundlcldade da 4 - .I.�o caso de ser o emprr
aeCI::;ao, tenao em vls.a que gado demlctoo sem justa
o L";::,r'� es.endeu indlscri- causa anLes do mes de de
minadamente aquilo sõbre zembro, deverá o emprega.
que aeiloera,ra favorável- uor, alem do aviso previa,
me�te. No se�und� caso, maenização e demais direi
dorgue a declsao nao a'4tt;l �os ,ga$íJ,_r proporcionalmencIeu"a �lH'tt"à 'daS' (::ortd�'e ". �e'lo lSd> salário calculado
da lei. O .parecer �j�st� o sobre (I salário pago no mês
caso à Lel da Prevldencla .E da rescisão. Para êste cál- '

a nova Lei 4.f30. A anufa- culo divide-se o salário do
ção das duas decisões an- �lilés da l,escisão por 12 e
teriores não prejudica o in :.

tm..ifiiplica_e:e-;1b! resultado
terêsse de quem quer que pelo numero de meses tra
seja, pois é parcial e as nor ()alhados até a data da res
mas que deverão ser baixa clsão.
das pelo Ministro estabele- 5 - Os empregad�s que
cerão os cri terias dellniti· percebem sua remuneração
vos que regulamentarão a composta de parte fixa e

espécie. parte em comissões, terão
INTERPRETAÇAO DO 13° o 13° salário calculado sõ
SALARIO: - Lemos e por bre o total, ü;!o é a soma
acharmos oportuno va- do fixo e comissõ;s.
mos transcrever o 'estudo 6 _ A lei nào estipula até
procedido pelo consultor ju que dia do mês de dezem
ridiCQ da FEDERAÇAO DOS bro deve ser pago o 130 sa.
CoMERCIARIOS DO RIO ládo. Recomendamos aos
GRANDE DO SUL, dr, Emí filiados que se eSforcern,pa
lia Rotfuchs, referênte a ra que os empregadores e

aplicação da lei que conce.- fetuem o pagamento atê o
-de o 130 salário. dia 20 de dezembro, para
1 - Sua concessão ocorre- permitir que Os beneficiá
rá no més de dezembro.
2 - Para o cálculo do 130
salário será levado em con

ta apenas a remuneração
que o empregado tiver di
reito em dezembro. Para

L€I, consuuur J IUldlCO do
MiniliterlQ do 'i raoerho e

t-.".lu.:J1Cla socta., eucumí-,
nncu <W .I.-.'IJ.U,SLro aceo Pr
nne.ro r-eco, parecer em

que: reconhece o ccreito dos
t···._,·.:j;l:t{IVS em serçcs COII

CtUIQ".J::i a percepçac ao a

cone ue permaneneia e li
xa os cncertos denmuvcs
para a concessão rucu.e do
aceno, sem nenhuma de
pendenc.a de jurgamento
cas JUnLaS de Juigamento
e Revisao e do Conselho
Superior da Previdência 50
CI&.I . .sm seu parecer, que
tem mais de 50 páginas, o

dr. Marcelo Pimentel suge
re a anuraçân das duas ae

c..JSúes ja conheCl(ltl.� ao C,
s. P: S. e do D. N. P. S. No

20/10(62

rios possam aplicá-lo para
,proporcionar aDS seus faml
lláres um Natal mais agra
dável

(segue no próximonú
mero)

EDITAL
Com o presente são convidados os abaixo rela

clonados, para dentro de 30 dias aêõiiTar desta data
virem o portaria desta Prefiejturo prestar esclar�ci-
mentos:

-� .

NJMEROS NOMES �"����"'I!
"2885/58 .. Alvina C. P. da Silva .. Transf de

Negócio
653/60 Francisco Borges Pire's •. Hobite_s-e

4185/61 ... Acelino HIJário Elias ... Consto de

Rancho de Madeiro
4289/61 .. Agenor Manoel Alves ... Acréscimo
J967J72. . Osvaldo Kerstem .. Consto de Prédio

Certifico outrossim, que fi�do o prazo i�dícod�
sem que �ejo proClSta&t quaisquer informações- por par
te dos aCima convocados será o r·el>pectivo prOCeSSo
arquivado, a visto do que dispõe o parágrafo único
do artigo 44, �a Lei n.o 127 de 14 de Julho. de 1952.

o Departamento de Estra
das de Rodagem.

Rio das Antas - Faleceu
nesta cidade, o jovem Ro·
mão ForHn, vítima de um

colapso cardíaco.
Filho de tradicional fll.'

mllla videirense, Romão Fa.
lin aqui tinha se radicada
a mais de 5 anos onde ever

cia as altas funções de Di ..

retor Gerente da ,. MAU
SA"

Moço, dotado de grande
capacidade, o extinto goza
va de estima de: todos o,

Rioantenses, partícfpands
da vida administrativa e p4

nuca do Município.
Romão Florlin deaapare

ceu aDs28 anos de idade
deixando espôsa e dois fi

lhos,

)
<, -"' _" 'ir:-"

�HHOR ALlMENTA�ÃO "Y't;F)-\
.,.$',.

PARA M.ELHOR' SAUDE '

O MARIA SllVEI�A �.DIRETORA D"A COZINHA ROYAl" ,r,I'.� ·fI ....,,,/Mlmou 11/.-"

[
[\... ';. .....

�
"-- ---�-_.:_��--�

Esta é uma torto muito, muita especial .... tôo

especial que você a reservará para as grandes oca,

stões coma oníversóríos batizados, festas E os cum

prtmentos que você rec-eberá serõo tombem muito

muito especiais.

TORTA DE AM!NDOAS

1/2 xíc. de manteiga
1 xíc. de açúcar
2 ovos-

1/4 colh (chá) de essênctc de amêndoas
2 xlc. de farinha de trigo
3 colh. (chá) de Fermento em Pá Royal

�/�/�:'l��t�á) de sal
f'

3 coth (sopa) de chocolota etT\.pó
Amêndcos (para Çluornecer) �.

Bata o manteiga e o .oçúc&-...até ficar uma mis·

turc cremosa. Junte os ovos, -urrl;.;;t.um, batendo bem

após cada adiçõq. Acrescente: a ��5-êncio de cmên.,
doas. Peneire juntà#'a"f1ilrintià:*;o fermento e o sol,

iuntondccos á Prini'�ira lTi�ura, altern'adamente
C(J'Tl o leite. Separe Q mossa €m duas metades, jun
tando o uma delas o chocolate. Asse em fôrma sepo.,
redes e uma Os camadas com o recheio. Cubro o bô_
lo e guarneça com amêndoas píccdos em volta e me
tades de omêndoas na parte superior.

200 MIL CRUZEIROS PARA
O "INSTITUTO VIDEIRE�
SE CORAÇAO DE JESUS

O Prefeito Cezar Augus
to Filho sancionou a lei

que concede ora 200.000,00
destinada a auxlUar o "Ins

tltuto Coração de Jesus"
desta cidade. Em decreto,
o Chefe do Executivo abriu
crédito especial, por colnta
no excesso de arrecadação
para efetuar o pagamento

ROMAO FORLIN DESA

PARECEU AOS 28 ANOS

DR. LAURO DAURA

MÉDICO

Clínica Geral
Especialista em moléstia de Senhoras e vias urmá

rias. Cura radicai das Infecções agudas e crônicas, do
aparêlho senuo-unnarto em ambos os sexos. Doenças
do aparêlho Digestivo e do sistema nervoso.

Horário: das 10 às 11,30 horas e. das 14,30 as 17,00
horas - consuttõrro: Rua Saldanha Marinho, 2 1.0 an-

��� �:��r�: ��:t1��:0 n��n:�) (G���:r!2��. E����I��Ci�
Fone: 3248.

RECHEIO

6 colh (sopa) de creme de leite
3 colh: (sopa) de açúcar

Bata bem a crema de leite. Junte o açúcar, (lOS

poucos. batendo bem. Empregue logo.

GLAC!
1/2 xic de oçú.car de confeiteiro
SuC{) de 1 o 2 timões

. _

Peneire o açúcar. Vá acrescentando o suco de
11mao. aos poucas, até adquirir consistência de es·

palhar, o que se foz com o auxílio de uma foco mo

I�ado em água fria. Se o glacê �eCar à medida qu�
for sendo espalhado, acrescente gôtas_de limão.

NOTAS E SUGESTOES
[_

Esta é. uma torto de creme em camadas muito
><:,pular no" EAst�d?S �nidos. Chomq_se Torta Crem�oI-Coloro Vace J?<>dera prepará_Ia agara em pOUCüS
momentOi;, serymdü;_.se fi!os'IPudirf ell1 pacote! Prepa
re um �acoÍ'e de Pudl� sobor Chadolafe e um pac:>te
d: Pudim sabor Baunilha, de acõrdo com a� instrl1
çoes � pacote. Derrame o pudim de chocolate sôbr;
ur:na forma de massa de torta, já OSSada. Deixe es
frIar um POUC9. Deixe gelar até ficar firme. Sirva

��:;;:r�ldo com nozes picadas Ou creme Chantilly. se

O milho verde é rica em sais minerais Vita
minas- A, B 1 e B2 além de conter celulose. HÓ di
versos maneiras dê utilizá:::la, sendo que no Brasil �
milho verde é empregado .para fazer tortos, bolos
sorvete, olém da canjiquinha ou curau. Não esqueç'::!
mas também a maneira clássica, ou seja o milh:l
verde cozido em água e solou assado. Âo comprai
a milho verde. fre:-co, evite �spigas com cascas om:lrelas Ou �smare:ldas-. Isto é sinal de que as esp: a:;foram �olt!lda� ha tempo. O milho verde só é fre;cQ
e

.

mantem o seu sobor naturaf logo após colhido do
pe. Lembre-'Se também de evitar os espigas descas_

��t�a�s �r��:�u�:::e��o�. sabor do milho verde e e_

� Um excelent. legume é o nabo. O que enteet"n
to e pouco conhecido é que as fôlhas do nabo sêio.:;
c{)mestíveis e além disso muito ricas em minerais e
Vitaminas A e C, cálcio. ferro e fósforo. Não deixe
portanto, de aproveit'Jr também as fôlhas que são im

portantíssima alimento,

- Uma (1) caso na vila Operária do Saco dos
L:mões - Preço Cr$ 600.000,00
- Uma (]) casa na Agronômico cOm Tres (3)
lotes Preço Cr$ 1509000,00

TERRENOS
- Barreiros. lotes de no. 29. 30, 31, 32 ('1

1"5 x 26 mts por Cr$ 150.000,00
- CoqueirOs - terrenos rerto da praia e do

clube financiad09" .,......, Cr$ 200�OQO...Q0
.

- no rua Wald{'ITÍi:I( OllFlqlJ�,s (l

CASA GRANDE mesmo velho OU AR.MAZEM

poro depósito
or.ôxirnc do centro

COMPRA "A MODELAR

Grandiosa Festa Em Honra de Nossa
Senhora Aparecida Em Tr:ndade

PROGRAMA

Dia 5 de Outubro: Início das Novenas. Todos os

dia� - às 7 horas: S. Missa_
As 7 30 do noite: Reza do S. Terço e Benção

com o SS Sacramento. Nos ultimas três dias a Nove

��:��.á pregada pelo Revmo. P. Fr�i Agostinho de C;
Dia 12 de Outubro: Festa litúrgica de N. S A.

parecida. ,.
'Ó.

•

As 7 hora.; S. Missa.
.... ......�

As 7 horas da noite: S. Missa contado com di�
curso.

Dia 13 de Outubro: Festa de N. S 'de Fátima.
As 7 horas S. Misso.

'

E para comemorar neste dia, a grande milagre
do sol, que Sei deu na Cova da Trio ao meio dia de 13
de Outubro de 1917, tôdas as famílias católicas ço
Trindade estão convidadas a soltar um foguete de

artefici{). Para êste fim será dado um sinal de sinos

bem ao meio dia. 1

As 7 horas da nait2: 5 Misso cantado com digo

D1A 14 - DIA DA FESTA - DIA 14

As 1 a horO'S S, Missa com Comunhão geral
dos devotos e Primeira Comunhão das- crianças.
I, A S. Missa será rezada por D. Felido da Cunha
Vasconcelos D. D. Arcebispo Coadjutor.

.

As 2 horas da tarde: Na Igreja Matriz, Bençãc
e Consoe:raçõo à Nossa Sénhora de tôdas as crianci.

nhas de colo
� 4 horas dc"tarde: No Gruta de N. S. 'de Laur

des na chacara das Irmãs, rezo do S. Terçd. As cria0
ços

•

repr·esentarão ao vivo o S. Rosário.
Em seguida Solene ProCissão oté à Igreja Mo.

triz, Carros Alegóricos alusivos a História de N 5
de Aparecido - N. S. de Fátima - N. S. de Lourdes
e N. S, da Salette .

A Procissão 'será abrilhantada pelo Banda de:
Música "S. Cecilia" do Abrigo de Menores sob o ic
gência do Maestro.

Pelaio Mendaza.

C/drsO Preparatório Cont1�lente
CU .lSOS ESPEC1A1S
!ARA PROFESSORES

I')E DATILOGRAF'�A

�ULAS PARA CONCURSOS
A IT1GO 91 IGINASIO EM UM ANOI
FU.G1NAS1AL ADMISSÃO DURANTE o 10')1"

DI rlLOGRAFIA
_ Baleado nOI mais mode.nos processos pe (.o..
gógicos.

.-.!. Equipado com máquinol nO"l"o,

_ Diri9lido pelo:
_ PROF_ VICTOR FERREIRA DA S1LVA
HORÃR10S: D1URNOS E NOTURNOS
Faça lua inscrição o Ruo ar. Fulvio Aducci an_

tigo 24 de Mcr:o, 748 _1° (I',ldar.
ESTREITO FLOR1ANoPOLlS

J ALLlANCE fRANÇAISE -

Seus {idos de Estudo
Obtenha seu diplôma de FRANCtS ao terminar

tlégundo, o terceiro, o quinto ou sétimo ano de aula.s n3

Escola Prática da Associação de Cultura Franco- Brasl.
lelra.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



____'-.-rOATOR:
'IDIO PAULO MACHADO

UD.UORES.. AUXILlA�1S!
I

MAURY IÓRa;s. RUI LOBO II

GILB.nO NAHAS

COLABORADO"S: DIVERSOS

.- -'_ ----- --- - ..-:----------------

.., AHOS DI LAIUTA CONSTA' ••

PELO 'ROGPESSO Df

&ANT" CAlARIN.

"" SETO'

SA TOS: Campeão Mundial lnter-debas
LISBOA, li! 'o Jo" tudo" ....,.. J()gwufo hoje nésta co

pUld a (!(llti}U' brn�lll'iJ (l rin Santos sagrou-se campeã
71lunclial de fu/rlml íut ,,('llIbe>; ao derrotar a eqlt�pe do

. Benfica bi call1/wtl clt', Europn PI'7 5 tentos contra 2.
0.<; gols (/0 time brasileiro foram marcados por Pelé

3 COUli7!/1O e Pape, enquanto que ElIzebio e Santana
lIUlI"CtlTam para 0,<' por(ugul'�e:�.

O 01l.:'C cml/I, ,in munasut .c.ÇtC1Je aS.çim formado:
Gilmar, Olavo, MOTIm, Do/mo e Calvet; Lima e Zito;
Don/ai, Crnütnlio, Pf'lé e rene.

Pele e Gihnar foram as grandes. T'cdete.s do time
Nacional.

3. TURNO nf I rl'�mtll,

BANCA'RIO 'CERA' INICJO
Al\JANII,\.

Camueon1t� Bancáli9
:d pUnidos.

Tubarão � A »qurpc uo

crcílio Luz Que é (I u ,I

.ler do certame da I a

ul. vai enfrenLar nn 1, ·I�
c.e domingo no coP.iUrlt')

dt,� Mine�asll que na ull i

mo. rodada ccnscuutu bo.n

result.ado dlânLp d" PI'OS

pera par lx1. Enquanto IS

so "Ferrovl:il'lo vnt até

Criciuma onde dn-n com

bale ao Prospera um Ul:l

- Prossegue na nde-en

ça do certame da 3,0. zona
o Caxias Putebol ClubC',
sem qualquer ponto J:'�rrJl
do Prrlanto Invicto. Note

Se que ,'1 duelo caxies x

América do turno � 1 i

transferido para o rtnat

do certame,

CRICIUMA

- Continua

1I0MENI\Gt:NS I'O·S·

TUMAS A 'OEMr:nUD
SCIIEAD

Segundo Inr ... rmacõ0� ;,)

lh'dus iunto :J (tirrrao dr

Club Xad'ez de F:oriall\)

poUs. :l ref:!riõO Clubr '.

traves dos !irlH df'J"l:trt \
mentos está pr "'I':l1n:1n -'r

diversas' promoçôcs f'!Il !'L

rltórla homenagrm ao ,;,\.'.

doso Dem&trio Sehe(1d. 1\'

iem de �rand(' t:\lrnlo "')

mo jogador de 1. caLcg·)
ria Deml-tri" Srlw:ld c '1

conhecido p!!la �\I:\ 'lI! ,

qualidade de e�port! L:l. 'le

la sua sensibil;d<1o'
tlca sendo um t'lI!U

das'beleza do prob c

Finalmente P:ldemos no

Liclar :\. rC':\.liz::.ção do C:\.m

pe:lnato Br.1si ciro por �

qul�s de 1962 a ser rf':J,

lizado n... RIo Grande �h

Sul.
Es�c assul1t::l, qUe esta\':.t

p::-nC]ente desde algum tem

po, f!c(lu re,>o v:do def nltl

vamente, através de palcs
t,'a telefonica C'ntre o gC:1.
E,lmundo Gastào da Cu
nha pl'csidcnLf' da Ccnf�
deraçiio Brasileira de X:I.

drez e o jornalista luiz Via

na, fa'ando em nome da

F, drrat;:l.o Ria Granden-I!

de Xadrez pcr sua vez au

od:t.ado p('lo pr-esidente
d:lqu('la Federação.

Es.�c nolúvel e grandioso
aconLecimento. de inegavE.

dos finaIs artistir

sim sendo nôs ti 'u, mado, gra<:a5 os' .esforc('s

n a tambem c�tar":n (lu Gramado Xadrez Clute

transcendencia para 'J U

bulei!'.' nacional em Gra-

co:aborando com o ( .,

pUbl1candn dados b:og ,

coo partidas prob(emas c

,est�dos do gran�e D('mr.
trio, para tanto, af!m t'�

obtermos maior suCi!.-lSO

neste trabalhC', soliC'lLam"
a colaboração de todo� (,:;

enxadrí",tas dI' Snnta ('.

tarina e do Bl":\.sil no ;,'1'.

tido de envinrf'm" '"lu,'

ccnhceem da v!d:1 n· 'I�

dristlca do nosso homcn.1-
geado, para a�slm n1O'�

mos aos nos.�"s t'nX:lr1:"��

tas, com a máxima r:(!e"
dade. qupm foi Df'P.h't··lo

Scht':\d.

Envie a VO� .. :l r'llnbo·:1-

ção para o seguinte cn<1.'

reço:

Wilson Liborio Mf'd,'i"'JS
R. ConlirlhCirf) l\1:,j'ra, 53

Fl(1ri:1nópolls - Sta c.

cujn. frcnte se enconHa

o cnnHlrista Lindolfo Ru�

chel qUe teve (1 apoio do

GI'amado TeniS Cube
de mu'tas outras fi"gura�
de- proi"çâo daque!/! encan
tadom cidade gaucha.
O Campeonato Brasilc!\.'\)

de Xadrez dor- Equipes, de

1962 coincidirá com o ln;"

('ia da 2.a Festa das HOr

tl'llcln; e deverá. ser lni('\:t

du no dia L de Dezembro
prõxim,... vindouro. A Con

f:del'ação Bmsileira de

Xadrez está apenas agUar
drndo o ofício da FRGX

comunicando a sua dispo
sir;J.o para proln('ver e re"
li?:\1" a mngna prova, para

por sua v('z, comunicar :13

df'mai" enLldades �i:\fbs
nr:m de cnda uma sol1cl�e
m:1 in!':cl'i<;,ão.
As Equipes serão forl11a

cl!\<; de lrêf; t'nxadnstas

gem até pôrto A'egre I!"!"'
relU paI' coita das ('n:ir',�
des que se fama r.:JlI'<;.)l'11
taro

SANTA CATARINA

E&TARA'
PRESENTE

Extra. oficialmente. po

demos Infolmar aos enxa
drista:-; ('[ttal'lnrn,�t's, T[U�
em contacto c(m o dr.

Luiz Adolfo Olsel1 da Vel,
ga. presidente da FCX. o

:mesmo afirmou que Bta

Catarina estará Pri"Serlte
ao CampeonntC' nl':J,si,el"O

por Equipe�, de 1962, J!Í
tendo a FCX, (apesar de

-<ia ter alnáa r-ccebldo o

t llVItC formal) enth:l \

11 entendlm('nto (;om 'lS

melhores enxadristas (;1')

Estado afim de orl!" ul',11
uma equipo Cem quallr:l:1-
des para I'Cp"cRcnl:ll
d'lmamentc o xlult')l l, I'·

r:ga-verde,

LEMBRANDO ...

Como devet"(l estar lem

brados, os rtman�cs do 1:"

bl'e jogo .() último Campi!o
nalo B;asJ1eiro por Equi
p.es, foi reaUzado na nO.<lS'l

cidade de Brusque durautç
os festejos do 1. Centenr.
rio daquela. cidade sngran
do-se vencedora ai fOrtr
equipe da Rio Grand� il�'
Su�. c ...nvém lembrar que
o. referido certamC' foi U'T

RUC('SSO quanto organl7.:'·
ção (o Clue clf'vemos a"

batalhador d" xadrez b�'l'

sileiro jornalista LuIz Via·
na ,cle PÔl"to Alcg1'::!) !)f't,l

como ao indlce cnxadr13�1
co, tendo os n.'sso� f'nx"l,
drls\.as obtido muitos nOV0�

pai' ('nUdade O G.,.:\m:.\d(l conlleclm('lÜos c(',m l,tO

RIO r.Rt\Nm� 00 s, I Xa<lr('z Clullt! oferece � limport.an1f' Inll'1'ch.mblo
PKOl'tlOVIm:\' O l,�tn.dia em hot('! de ra7.fto Pela qual nflO dNX;,
CAl\JI'_j�ºNATO nR.L· � á d.
SlLEIHO l�nR

EQUIPES DE 1962

Em comentário publica- Mas já que isso não acon

���S:l._���:;��u :�m:�e�!:�,.� J:� Enquanto iss_o o Atlétlc� .qu.e_ conto com moto-

Nac anal de Desport->s ro- 1,-r de um jogador de toot
res cho.nces pore .umo �r�s�lftcaço{"l vai recepcroncr

via modificado a lei ,1QS ball que desde qUe este � P�lme!ras em p�eno estódto da FCF. O cotejo em

72 horas e que os peenes, e!;porte' se orcss'natecu, sr. �oo ofere�e malares otroções já que apesar do A

a partir de então pede- vem sendo prejudicado tl.e�co Cotortnense mont';:'_se numa .prevllegioda po

riam ser dh;pulad�5 apo" hutnilh:!do.e e�pezinnado' srçoo., t�m em contra_peso, o Pclmeircs como um

,... lntorvato de 49 hora� so Pl'ln� m-eu'nôcs de ���I)u����s �r�!�����s'd�o����i�O�u���{�e;:s s���.n��
I�;:�I�:�I ��o��:('�ttn P����:I�

":\SS, cmt.ou''.
fir ... jc; pots (1 C'1niunh e:<;mf"oldino ainda na última

d'� no�as partc (,U da em �� rt�l��� �o p���;��na��i r�::��, ú�n;����uR����;��r
S{\fn cílriOc'.' l!'nll (111- 2 x O

-

tiua nolü"n f'm 1)l"�m'i":1 P,opa':l-�e n:)� mr!',.; r'�

CfJnvillf'ente. nllngando cÁ mi't, ,f1ue ;'I(ur c ór"',\o J;�
m:i j rnCida di!lt1i,C do r:n1' C'plll1:\r bt:lsl1riro nao :n(l�
rMO quando foi {;ol,..,ndo cllficOl1 a ll"ticla em pl'i-
por 5x1.

do certame est,adual. NI'1i:.

nhr. e tran. ambos do A',te

uco I'nranaonse estiveram

em Cric,iuma mns nào n-,

e-rraram seus maressos
no PL,bol cal:l,,·in:mse.

MAFRA
_ A Liga Mafrenfle te

Despn-Ins vai dar inicio ao

certame r('gional c-ru fi,

roaneccão de uma rodada,
dupla marcada pa-u do

ming-c quando Quatro dO�,
cinco equipes dísputantes (/

estarão .estreando.

ITAJAI'
- A equipe do Aimtran

te Ea-roso continua obser

vando SeUS treine] nor

ma.s nestes dias que ant(

cedem ao combate com o

Grêmio Esportivo OIi,Il

pico.
a dlr�çii.J

BLUMENAU
- Tudo é m-nvo

os jogadoreS do oümptco
se dedicarem ao �reiname:'l

�:nj�S�r��m a�dc���
roso. atual líder do certa

mt!, zona dois.

BRUSC'UE
- A torcida do

bru-quen-« o Carlos Re

naux. a�ua·dn o c .. tPj:l
contra o P:lU1:t Rap'/os

c!l!h,.. r""Il�'f':n Ilma vitóri'\

TGRNEIO DE BOLÃO
Prosseguiu o Tronelo en

tl"e (Ju:!rt('!tos com a. vlló

ria do Grupo "C�lr!OS Ge

'va.el"d'· (JUC. antcc:;pacla
mente já aSSegu1'('u o tltU'

lo de campeã.o elo Torneio

o certame citarlino de Basquer ----------------

prosseguirá amanhã com a terceira par
tida reunindo os quadros do Clube Doze

e do Caravana do Ar.
Nas dilas partidas anteriores o clu

be DO'1:c venceu com diííeuldade ao seu

adversário. A terceira partida marcada
para amanhã será decisiva. Em caso de

vitória do Clube Doze, terá êste assegu
rado o título máximo.

O Caravana do Ar tudo fará nara

que realmente o título seja disputado
em melhor de 5 partidas e, portanto,
uma partida sensacional será a de ama

nhã, quando as últimas esperanças do

Caravana estarão em jôgo,

pum

Ponta de Lanta
. .

-I Gilberto Paiva 1_' deões. não só no Braiil,
como também no exte(i �,'.

Clube

mel':!. 7não. Clue rrqueif' ,"I".

[\'50 c1iscl[lllna)' bl"fl.s!IClr)
niío ll1(1dlflCrU fi çltnt!:1
lei, p:eferln�o mantC-l'l.

ao quo pal'ece deflnlti",1-
'mente, Medida acertaria
e��a do Cllnselho N:t.Cl0'1".1

de Despot'tos Prrque. ·.a

realidade se a lei tive1.'iC

Sido modll!c,ada nossos a

tiptas voltariam a ser S'I

gados pf'lo!-l altos .mf'nt.,,

res eSllOl'UVOS que os fal'j

am disputar prélios sobre

préllos confonne já acC'n

teceu em multas Opol'LU!1i

portivos dn (;11\11:!I),1l":1

Que a C,lnf"rlp"a':lo 'Ila

s'leira dr n("pol'to� e::,I.
I'ia l'rrp.f'n�:1 a me. �l��U J'

de umfl vcz Jl'l!' tü:ln (:(1'\1

OS campponnlo:-; eslad1l.w;
insl'illlindo em !;ru !\Hl":1r
um ce;'Lame nac:onnl que

Aldo

B{'ck
Anibnl
Omnnr

13J

mu1to beneficif\l'ia o "'l�

sOl'intl n" hra�l1eir(l. Nf'_�r"

caso, não resta a menor

dúvida que nossa capltal
seria a Í1nlca prejudlcadà
já que não conta com bo·

as agremiações para .li"

putá-!(', o que equivale a

dizer qUe somente 31,,;
mas agremiações do intt>
rio r poderjam entrar no

pireo sem muito provei�,).
já que são fracas e nao
têm condições de zelnr pe
lo bom nome de nosso to

otb:tll naquele certame,1613

17U

160

Totai' DepOiS de multas cel>;u·
mas, estudos, dlscu.'lsbes e

propostas. Amar!ido I'e,;;o!
134 veu, finalmente r.....O''f,T

143 SNI c".mpl'OmisSr com c

12"i nota fogo de Football ê R(',
160 galas da Gnannbal'a pr'f

mais algum tempo, A�;;if,l
56; sf'nd ... os aficionados b.)�a

foguenses o verão desflla(
por mais um determlnad')
tempo com a jaqueta Ilüe
o revelou. fazend�-o IIlc'q
sive participar de um cr'

tame mundial. Com Is�o o

splecÍonado b·a-�i;eil"o 1:1-
nhou mns um "crack". I)t>T

Que aquela an.doril'j�l:t '/(!.
Vi! li. nza eorlada e nao U:l

de conforme ('rrt �cn p�'l
�a.menlo. von!." c m dc�t·n.)
ft .HalÍlt E rnClullnto o g\"f!
mio alvinf'g'rll de Gpl1elal
Srvcri:tn:"! se en('ontr� fe
liz por haver t"es('ivldo �;1

.f�l'!1_trr-lnmf'nf1:r-" o r!TIio /1.'

marildo, o Santos FutetllJl

(cpnt. na 7.a pág.'

Os competent.es do Gru.
po Carlrs Gevaerd vence- Tom T, Wlldl
ra mao Grupo Tom T, Wi1 Arlindo
di na quadra deste üJti- AIrrrc!o
mo Cidade
O resultado Colo seguin Waldll'

te:

Carlrs Gevae.rd
Total

(. N. FRANCISCO M6RTlNELLI
CONVOCAÇÃO

De ordem do senhl)r Pt'esidente convoco aos As_
soriados- do Clube Náutico Frol")cisco Mortinelli pato
o Assembléia Geral Extroordinória 'o realizar-se dia
14 �,o con'ente (domi,ngo) os 9 horas em 1,0 Convo_
coça0 ou 30 minutos mais tarde com qualquer nt:,
mel·o. em suo sede Nóutico ci Ruo João Pinto n.o 3,1
com O seguinte ORDEM DO D1A:

1 - Eleição do nov.o Presidente,
2 - PClfticipação de seu oito gigante no cam·

peonato Sul_Americana de Remo.

JOBEL FURTADO
v ,-:': .. ,

.. _J.o, S4cretário,.
�A;.";�)'!r�'�f��l"��;J���;;\,, '

-------[ Maury Borges ---
Ainda sem (1 concurso do lotera! J, Bortstc e cio

atacante Bentinho vai o Paula Roms cumprir, nu

tarde de domingo: mais um compromisso pelo cer

tame core inense. Terá o conjunto da Estréio Solttó.,
rio O equipe co Carlos Rencux como odversór!o lá

em' Bevsque. Atentando_se paro' o fato de que o Re

noux tal "qolecdo por 5 x 1. no maior contagem 'J

presentada ate .() momento na segundo 7..ono do cor;

tame, pejo Borro-o, o Paulo Ramos tere sua torefu

duplicada.

Certamente após a derrota em ltcjol. o repre.
sentocôo do tricolor brusquense vai tentar a recbt
litoção e além de tudo contra o Paula Ramos, único
clube oue conseguiu vencê.L, no turno. Sere por,
tonto uma espécie de vingança o cotejo de domingo
que o Renaux sustentará com o outro tricolor. 6 da

..:opital, num duélo qUe vem atraindo os atenções- du

pública,

DepOis de um campeonato repleto de irr2gula_
)·Idade!'l nue forçou O representaçã, do Bondei.·tmtes
ri ab("lnd-"n"lr o LiÇlo por uma temporada vnlta1"(í (I
Ug:1 Mafren,c;e cl" Desporto'; -a patrocinar' o "eu c'el'

tome region"d, embora um tanto ntl·asor"!(1. Compe.
ti'õo r.inc ... C'nlrip('� o!<<,im di'itrib1rirll)<;: Operórío rer
roviório e Rodoviário de Mafra Bondelrant.e e Gua
rony de São Bento do Sul e Iplronga de Rio N.egri. '

nha.
Domingo próxima, 0. compeonoto de Liga Ma_

frense de Desportos sero Inici:1do com o -efetuo,ão do
l'.()(�()do de �berturn que colocará quatro e'luipes {'f'Y'l

açoo. �o cI,dnde de Mafra. o Operário Ferroviário
recepctonora ao Bandeirantes de Sóo Bento do Sul
e�quonto que em Rio Negrinho o Ipiran.'�o local, do
ro combate ao elenco do Rodoviário de Mafra,

Ao que tudo indica o Paula Ramo<i E."'Porte Clube �ois u�a. vez deverá jogar alterado em suo for
moçoa. �alerto voltará 00 eixo da intermediódo en

quont_o �t�ha seró montiéo no azo médio direit.:l· em
s�b�tlt,urçoo ao titular _J. Safista que cumpce peno
dl7Clplrnor. O ataque, p�ça débil do conjunto. desta
feIto deverá n:tanter Amrr e Pitóla à margem, o mes
mo acontecendo com Bentinho. Assim sendo::> tri
color deverá formar com a seguinte vanguarda Í'ren
te ao Carlos Renaux: EH. Maurílio, Roto Volti_
nha 'e Anísio. Será uma esperança a mais paro os tor
cedores do clube do estrêlo solitário.

I � Tólondn de cOde
... iPo. ·�I� jJf!!doMj� ...

A Ass�clação dos Cror.ls
tas Esportivos de Sant,\
CatarIna vem de apro\·",:".
em Asst!ntbléia Gerai Ex

tl'nOrdlmi.rln, o f;('U Re!<·.
menta Inlt'rno Idenlizac.,'
pelo seu Presidente, ,Hl�'-'
nalista Pedro P:tulo M:l_

chado, o qual. d(>sde :-;11.1

nscr_'sào ao p(JstC', maXI

mo Ludo v�m [n:lrndo pa
ra qUi" fi cnLldade de elas

�c Rlcnncc �ous I"eals obje
tivos. / U .'lcja, Imba!!l:!r

p('lo espol·te Conquanto a

J\r!'�c jf'! po,�.�IlI.'Í!fe �f'IIS •

tf\llltos o Regimento Ime,
no, ora aprC-"'ado, exigir:\.,

por força de séus artl��S
qUe os associados dl!em
uma parce:a de seus esC:J:'
ços pe1C' desenvolvimento
do eSpOl'te, !;eja escrev�'f"

do. geja divulganóo na� t',

mis�oras. E' claro qUe :\

medjda foi das melhorel
pois Uluit ... embom o qn;',
dto SOcial da ACEBC n1'lO

seja dos maiures. pOUCDS
�ão os que' l"('almenl,C la

butam na Impl'ensa csprr
tlvn. diaria, E alguns, n':l'

sei porque motivo ('mbora

fL�rrr:"lrf .� 'C poss\linão�l�
ritos p:ira eC1:ever e tr,l-

(cont. p.a. 7. '& p:g.�

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Promoção da Câmara Júnior de FloriallÓpolis - Levantamento Geral de Vendas de Livros Durante a Feira:
�I.;;;,:���';';�"A

- de Escritores Calarinenses (Obras Mais Vendidas) vtctor Hugo.

2 - CULTUR� E FOLCLQ waldo Cab:al MEDICINA TEOLÓGICA E Obras diversas de Érico OBRAS MAIS VENDIDAS OBRAS ENCARDERNADAS

REa, do Professor Oswat- la _ TEMAS DO N03S0 BENZEDURAS, do Prof. Verlsslmo; DE ESCRITORES ESTRAN- eccrecôee)

do Cabral TEMPO _ de Nereu Cor- Oswaldo Cabral Obras diversas Rui Bar- G�OS:

3 - CENTENARIO DE rêa 3 _ VULGARIDADES (E bosa;
CRUZ E SOUZA trnterpre- 11 _ NEM TUDO ESTA CorSAS S�RrAS) SOBRE Obras diversas do Padre

tncõesr. de Nereu correas PERDIDO _ de zedar Per- OS USA., de Silveira Júnior João Mohana

eoutros feito da Silva 4 _ O VIGIA E A CIDADE, Obras diversas de José

4 - UMA MENINA DE ITA 12 _ O VIOJA E A CIDA- de Silveira de Souza condé

JAJ, de autoria �la f:11pj'!- DE, de SlIvf'lra de eOUll:'l 5 � TEMTS DO NOSSO As,;!m Falou Julião, de

da esernora rntartnense. 13 _ Ml;;DJC:tNA 1EOLó- TEMPO, de Ncreu co-eêa Gondim da s'osece

srn. Rarhf'1 Meyf'l' GICA E nF.NZr�DURAS, do 6 � HOMENS E ALGAS, do partamentartsmo, de Ra-

S - HOMENS E ALGAS, 'cre Prof. Oswaldo éabral Pmr. Olhon O'eça UI PUa

othon n'Eca 14 _ O pRFAO, de ttaunc 7 _ UMA M"RNINA DE. ITA Obras completas do Padre

6 - PÓ.'3TUMO,<:.j E PROFE- Peruffo. JAI, de Rnchel Meyer Leonel Franca

CTAS, de Lindolf Bell SUB-DESENVOLVIMEN-
7 - VULGARIDADES (E TO, de Celso Furtado

OBRAS E,C;nOTADAS NA OBRAS MATS VI!:NDTDAS TRATAGERAL DOS ena

COISAS StRIAS) SOBRE BARRAr.A nos f:�CnITO- DF. F:9CRfToRES NACJO- TOS, de Guilbenne de Fi- 7 - O VERMELHO E O

03 Uf',A., df' SUvelra Jlmlor RES CATARTNENSES: NAIS guetredc NEGRO, de Stenrthal

B - JR�MO JOAQUlM. do GUIA DE BOAS MANEI- 8 - JEAN CRTSTOPlIE, de

D"'�('mharg:ld')r Henrique 1 - ROCAMARANHA, de Obras díverana de JORGE RAS, de aereeuno de cur- Rumam Rolland

Fontl's Almlro cnroetm AMADO; valho 9 - OS Mr�ERAVE�S, de

9 - JO/'";O MARTA Clnto!'l'-. 2;- çnJ.TURA E Ji'OLCLO- _

pl'l'Lai;"f's d:l Cnmpn nhn do fiE. JOAO MARIA, BRUS

contestoôo) , do Prof. Os- QUE, RAIZF.S SECULARE:S,

Ponta de Lança
tcont. da 6.a pá'?;) .....,...'

o.ube da Paullcela, scuc:

ta. a íntervcnçq, oes l:I�t,

r:dad('s noncrars para '.

vl'ar-Se da pressão de ._;

mi�.�úr:o Italianos que ue

sr-jnm a tod-. custo I.··.'�H

Pelé para O Int.crnacl· rru

de Roma t(,ndo-Ih(! ofere

cido à apr.actável soma ce

2 b'lhões de cruantros dr

''1Va� e I mt'hào POr seu

"passe" pr-metendo, me-u,

slvc dobrar a quantia �r

F'nalmente valérto rena

vou rnmpromísso com

Paula Ramos per mais :l

:f'�:�'d�en:l�u��::n�: r;:�;
bo' C'ube rica-em na ex

pactatlva para o cont-a

tar logo que o c,·mpromi..;·
so se encerre. Ao que tudo

indica .o jObadnr d�v:!Ia

o "crack- c I, Santos a

achasse irrisória. O:a:1te

disso o g-emto reix�ll'a de

Vila Belmiro n r;.dvertl'l e

não Sendo atendido .!1!jc.i
tou a intervenção da iJ'J
nora.

Perte'lCer às rüetras do ai

vinegro do Contlncnte n-i

próxima tempnrada. A

eonftrrna- a c-nt-etecoo
de Valéria pelo grêmo da

rua creve Bilac, não ros-a

a menor duvida que se-»

uma grande aqutstcãc.

Edilal de Coniocação
A Diretoria do Clube Cultural Recreoti-Jo Li_

moense cumprindo Q artigb 15 do Est'Jtut:> da So�

ciedode� convoca os ';enhores Associados [?arc a A,;_
sembléia Geral o se re::,lizar no dia 13 do corrente

mb; com inicio às 20 ,horas, paro �TEição da novo

Diretoria que deveró dirigir os destínos da Socíeda_

de, no período de 6/11/62 a 6/11/63.
Antecipadamente agradEce �Io compareci-

mento.
A DIRETORIA

12 - 13 - 10 -. 62

OLHOS - OU"ID()S - NARIZ
e GARGANTA;."

OperQÇoe's /{Qs'�M1GDALAS . por
. p-ro'Cesso.,UlODERNO '

EQUIP9 de OTORRINO (único na Cepi;orl:'
pOfO exame de OUVI.f>OS: 'NARll" e.

GARGANTA
"

Refratar 8AlJ'SCH'-8: �OMB po;rO":rec'eíta
do dC(JLOS

T(otQmel'lto dos SJNUSITEi P.Of ULIRASOM'

Dr. GUERREiRo da FONS�CACONSUl"F-AS' "ElA M�NHÂ E' DI 'TAReE '�

("",u'tÓ'IO - RUÇ! Jiõo '�jl'!O, 3� -:.... .i.:o�e 3560
fi �Idin�IO' - Ruo Pai; Sc�midl �9 -Fo'ne 3560

DR. no'vls DIAS OE'�iê�
(UNIU ME'mCA

Estomago. Intestinos, figado e vias biliares.
Consultório. Rua Felipe Schmidt n,o 38
Residêncirl:

.

Ruo S. Jorge, 32 - Fone 2721
Diàriomente dos 15 às 1 B horas

��,:.���.�:O_�r�"?_HOSPi�ol dt> Coridode

A'O 1] O G A DOS
ADVOGADOS,

DR. HELIO PEIXOTO.
DR. MOACYR PEREIRA.
PREVIDENCIA $()ClAL: _ Recursos à Juntas de Jul
()nmpnt" e R"'v;<;?jo. Aoosentadorias, Bent>firios etc
OUFSTOE<; TRARALHJSTAS

'

CI'VFL f' CRIMINAL
Ruo J='f'lInf' ',-h,...,;d, ..,,...

..,... 1\ ,.",.l,." _ Sala A

DR, C;UAI{ACI C:A.NTOS
CIRURGIÃO - DENTISTA

PREPARO DE CAVIDADE

PELA AL"" VELOCIDA�E
G-2-707

PROTESE DENTARIA EM GERAL

FELIPE SCHMIDT 39. A.

1 - Obras diversas, de 90r
meset Maughan
2 - OXOOUS, de Lecn u-

1 - Coleção completa, de
Karl May
2 - GRANDES PROCE9-

SOS DA HISTORIA, de Hen

ris ry Rol.)e!'t ,

3 - Obras diversas, de Ora 3 - IE8TORTi\ DA za.
han Grccn I GUERRA MUNDIAL, de In-
4 - O GRANDE GATSBY, nts
de soou Frtlzgarald
5 - BABI'M', de Slnclnlr
Lews
6 - SURSTS, de Jean Palll
êart: e

Coleção GRANDES VI

DAS, de 'rncmaa
5 -

.....

COIf'<:ãn Maravllhosa

111. Mú-Ien unrveesnt.
a - NA ALVOnADA DA

VrDA

FATURAMENTO:

ôproxtmnuamente.
mühões dI"' cmaetros
SUCESSO ADROLUTOI

IncluI!. na ccmpr.r de
sua caneta Tinta S�r,p
- a umca com RC-35

.e bólsas! Custa apenas CrS 990.00 e reune todas as nualidades :

íee's. A pena com ponta c« m-num o mais' nobre",' Citro C:. � rncta.s

é incrivelmente reSIstente, 81u1' de proporcionar uma e��I"i:" �Ud'/e to f,rme.

Grande capacioaoe de lima. Precisão récmca ,,'comp.lfol",�i. Li"h<ls mede-nas

e funCIonais. Em ouro ou prata. venas cores. E uma St.eaffers S-P",n.

.C' rle Sheaffers • Garantia, "heaffers.

SHEAFFEf(S
." s-� ,

COM. REPRESENTAÇÓES STA. HELENA LTDA.• RUA FELIPE SCHMIDT, 52 - SALA 4

(c::mt. da 6.a pag)

quer parcela de seus e�r(;'
Ços pelo esporte. E' preci-
1>0) também que os dil"j;1;�n
tes de nOsSas entidades e

clubes, notadamente
dos eSportes amador"�,
considerem e dêem mui!'!,

vakr à cronica e�purtiva.,
criando seus departam�n
tos de Informações ,e con

vidando sempre um �le
mento da ACESC para a

companhar suas delega
ções. de Preferencla um

elemento especializado pa
ra divulgar rS r.esultnd."),�
das competições. Se�ulda
mente têm sajrio daqui de.

legações c todos esPOrtes
e mc�m" no<;sos clubes de
futf'b,,1 tem excursionado
sem se fazer acompanhar
de cronista quando pe::'J
faz a imprensa diária Pe-

I

lo esporte em nossa Cllpi�
tal deVeria haver um pol,!
co mais de consideracao.
Agora quando a propri!L di

retoria. vai exigir malf; de

seus assocjados ex1ger.
eia essa que para'multas �

de!'!necessárla. pois há a

nos vêm labutand� OP'O

no�so esporte justo se ter

,

.....�.t..
na 'ollel'" aos d"'geu',,'s

_"'. dI' entidade e clubes ""'1

voto de confiança à ACE8

�C, voto. ê!'!te almbolizndo
pela malnr atenção 'lua Mudanças 10:-:ai50 ou para outros cidades.
por certo terão doravnnle :ierviços de mudanças,

•

com os homens que tl'3.'l'l.- Não # l"'I�cessár.�o C? engrodorY_lenJo dos,. 6ve1$,. Com (lU ensão. Coso:de Familio.

a.10l..4. ""'ti Plftff.lr'OOMMlI-
ilúrii renlmetlte ppl" esp"r l'nt ,..,mçÓtl5 à rua Françi"co Tolentino, no. 34 Ruo Esteves Junior, 34

.. te em Sta. Catarina. Ílne - aeos
_

.; :fi ._ _

/,G........ ",..",m, '61' ..1.1:,. jÍtf@tt1ml' " 'ítiftt:fft&í6WTt.�� �..._.-,:.:.:...__ ....

ba:har pe'o e�p:trte, '1:\0

o fazem, deixando um::!.

pequena m norla em at''ii
dadc, E sanemos QU2 POi
suimos em Fkr:anópo!is
elemQntos cs:,('eializad�s
em todo.� o.� seL,"'cl'! do {.s

pO:Le, srja em v:l!eL na�

(jur!e at!eLm flJl(I))1)1 t'n

;:;aJ5.o e remo. Entrelamo

\
p"r força das circun- (n'1-
C;3.S. pouros �(' de�cnvo '/e

.{'nll'f' n(,s ad Intpe:n�a, r.(

mr!1lârjos e Per certo :JQS
Sll"m boas ideias C .suge<;
tôcs aprove'táv;1le rn�'I.

maiOr de.'<env:l vimento� l:U

(\�morte em. nosso Estart·'.
E' pr(·ciso que ajudem 10

sentido de vermos em �vi
dência cada Ve>': ma ar :l1)S

so esp rt... , �abldo é é1u:)
nos últ"m:ls ano.� vimo� IÓ
mando parte ;-111 todos (.09

ce:tarn('!; mIei· nnl�. Sa!:>.)·

mos, tamb{m, que muitns

elementos brllhantes p(lr
Sinal em seus artigos tra

balhadores eficientes nr.

.esporte em nossa Capi;""J
não pe·tencem .ses Qua�
dros da ACESC. A ACESC

está com suas portas abei

tas para o !ngresso jo�

que realmente t·aba;ha.m

Dr. Acác:o
Garibaldi S.
Thiago
ADVOOADO

Escritório especlallzad/,
em Questões trabalhistas,

AdmInIstração de bena
Imóveis. r>etesas fiscais
Rua Felipe Schmldt, 14

_lU andar - Fones: 2311
- '\216

Pe'o esporte Paratlox:1i

mente, p�r 'ineriv.el ::tu",
pereça, mu'tos que mlii
tam na :mp enca esp .... !'�;·

va d:árla não são a:n.�1.

associados, e outros t!mb�
ra as�ocladc� não militam
na Imprensa falada ou 1'10.'

c!'lta da capital. E' P]"er".�'

maiOr união entrp todn.,>
os da Imprensa c.qporU\'a
deixando de lado rjvnlift<l
d(l� poilticas, O esporte
nflo observa credo poliUc.:J
ou r('ligIOs('. O que se exi

ge para novos associat:ics
e multo pouco. Prefel"ln�'.s
m'i>Sm� um Quadro soe,11.1
pequeno, ma� at'vo � õ.r:t

balhador, do que soelos (Im

Quantidade e inoperante3
não dando alguns qual-

AQuirj.nd� lotes de terras, pequenas chácaras e óreac;
po ra Industrias em

BARREIROS

��C�I��II�:a�. YPI RANGA, onde está situado o Grur:o

r

Os �nteressados poderão dirigir_se diretame'1t.
ao c.SU<1 I CRIO DE VENDAS DE IMOVEIS de

0110 Julio Malina
�ua Felipe $chmidt, 14 -- Sobrado _ Fone _

2347 - Florianópolis.

Tac·Cruzeiro,do Sul
-------------------------��

.

ATENÇÃO

dois

CRISTAUZADA EM ESCAMAS

FABRICADA NO BRASIL PELA
PRIMEIRA VEZ

elA. eLETRO QUíMICA FLUMINENSE

Embalagem Industrial:
501:01 mullitolhOI (POP(!' e 'ptciStico) de 50 auilol

Embalogem Do�ésti(a:
ÚlUO' de popel60 com 74 poco'es plcillicol de 1 1/2 :b

Rept'e1el)'01l'es poro OI

Estados, de SOnlo Co'orino e Poron6

BUSCHLE & LEPPER S.A.
JO:Il"ilto • Blumonou • Curolibo

ESPUII'iISMO
COLUNA ren:eia IHcI intimidade do-

CARMAJANAJ
LEMBRJ::'j E OPORTUNO

I' ,.�I 'ra;
Medurr e"pÍritos encarna.

«os e des8ncanwdos '10

labor mediúnico edifican
te;
E e.calçar a mensagem da
fé.

eaminhando ao sol do E
oallgelho. na ação COllS
tante do bem. em Im.�ca
da feliCidade maior. r('al
mente deveras predicar
a red'!7lção moral na tri

buna;

ContUdo. não te escue
ca. .. ; de que, antes de qual:
qurr tnreto ou de qual
quer (I'ilude, se aspiras
ao triunfo na empresa
encetadf�. heis-de come

çar, cada dia, contigo
mesmo, o servico renova

dor do Espiriú mo com

Jesus, lia oficina silencio
sa do coração,

Falar à mente infantil
no magistério evangeliza
dor;
Entrelaçar companheiros
no templo doutrinário;
Alimentar almas e estô
magos, mmos rui assistên
cirt fraterna;
Unificar os laços da pa-

I
Aura Celeste

MEDICO
OUVIDO - NARIZ - GARGANTA�

CLlNICA E CIRURGIA
ESPEClALlZl\(.AO NA CUNICA PROF

JOS� K.jS DO RIO DE JANEIRO
•

OPERA NOS DOIS HOSPITAIS DE FLORIANOPOLlS
rlORARIO DE CONSULTAS: _ ons 14 às 18 horas

Pela manhã, hora m"'�rnda lnclll';'vc aos s;'lbodo,.
Telefone: 2989

��,�f�L')"���<;-HE�� Ten, Silveira 15 - Conj. 203

�!�SSA DO !JNíVEIUtIA'RI--O-
Universitário assi.s(u todo� :""'''' '�omingos
na Ig,.eja São Francisco à" 11 horas ti
Mis.�n ,lo Universitário.

REX-MARCAS E PATENTES

Agente Olicial da Yropriedade Industrial
Re9t�tro de marcas, 'Patentes de invenção, nomes co

merciais, títulos de e�tabeleciment(l, insígnias, frases de
propaganda e m,(/.TCO,O de e:rportacão

Rua Tenente SilveIra, 29 -. 10 andar -

sala 8 - (altos da Casa Nair - Floria·

nópolis.

Apartamento
Alugo_se pequeno e confortóvel a um ca5<.11

sem filhos. Sàmen)'e com ótimas rcferêncios e fiador
Alugué( (Cr$ 9.00000). - Trotar a sua Silvei:

ra de Souza 18.
•

9 - 11 - Il 10/62

D3. SAJIlJE]. FOISECA

CIRURGIÃO_DENTISTA
Preparo de cavidade. gela alto velocidade.

BORDEN AIROTOR S S WHITE
Radiologia Dent..:5rio

CIRURGIA E PRO'TESE .UCO.FACIAL
ConsultóriO: Rua Jerônimo Coelho 16 -

1 a andor - Fone 2225
ElIclurivomente com horOI marcada.

QUARTOS

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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L��çado O Plano N�ci�Õri�r d�Gravis'slma,
etorEducação A!�O, F;'U,if'dO,. dÜ't"·"'=="F="-="--""=�F=d=�-",=-==-==--..=i;.:::::i;:f:jl::im::�=::::=:j:��canco o "slogan" _ Sal" to, mil nvros di��:';�:�'�: ::::d�:�O, �;�:�:'�aol��:� �.q�:�:':,a'V�io��::on�,,�� orcas e eraís Comecam a Retirar-se

um brasileiro do anatra- t;;1>.uu;s as cíencras, para de Educação, elaborado s61'I05 e Peças, em reumao • t

betlsmo - o ministro da serem ve.idíoos a preços de. 1-<,,0 L,unselho Federal de ontem realizada ness� sen- da . Unl·versl"dade �.>,.d'c'M I"SSI"SSI·peEducação, prof. Darei Ri- custo, com grande dife- ucucação, em obedlencla a tido, sob a presidência do

beiro, concedeu entrevista rença em relação aos do Ll:i de Diretrizes e. Bases. sr. M. F. Thompson Mota,
à imprensa a proposítc do mercado." Através dele ficarão es- afirmou que "a situação OXFORD, Mississipi, 11 guarda militar ficou redu- regulares e. membros da auge dos acontecimentos,
Plano Nacional de Emer- O ministro Darci Ribeir,cl tabelecidos os minimos cambiai do pais atingiu a '(V.A.) O Departamento de zida a um quarto da Guarda Nacional na zona. era de 23.6ü0 o número de

�:�Ci'��ua�r: qU�lilh::�rm�� :���:�� ����a f�it�;�ces��,} v��a:tl!:��:S O�ti��:lit::� eX�::�I� i�t���::=��� de ::�iç\senCaa������'es o�� ���i�:�:,p;�a;o.�oe��ou�� Na semana passada, no guardas.

cartilhas e 150 mil ma- todas essas edições: "'A 1970. Nele, os ensinos pri- um grlJd)o de diligentes das Universidade de Mlssisippi que o estudante negro, Ja'" ____
nuets de alfabetização" se- tomada de preços ror feita mario e secundaria con- classes produtoras efetiva- o processo contra alguns mea Meredith inicia o 8.0

���s,d��;�������n�: ���o,,� ��raas���, d�o �:::i����'e e�� ��:�es �Oem c;����:os� ��: ��e��e,c�:�nt�����:;:' :�: ::�����!:s d:n��lv��O:ete��
chegada a hora de o Bra- Sindicato das Industrias perrrutarão aumentar as temores, combata, aberta' e bro, 'em que duas pessoas
si! levar a seria o proble- Graficas de São Paulo, que. mata ículae, me.horar o ma - denídídarnerue, os setores perderam a vida. Leston

ma da educação". comunicou o fato aos seus gisteri-o e. preparar .mate- governamentais onde age- Lone, decano do corpo dis-

DIsse o sr. Darci Ribeiro companheiros. Estes apre- ria, didatico atuanza-c. la :,e estao tramando me- cente, nãq formulou co-

que "somos um dos paises sentaram as propostas e, didas prejudiciais ao pro- mentártos a respeito de,

mais atrasados em mate- em seguida, eles mesmos "Mil 'e quatrocentas __ gresso nacrunal". que atitude seria tomada

ria de escora na- America examinaram-nas e estabe- las de auja, para o UIVe} Procurando demonstrar na caso. Entrementes, a

Latina" e que somente o Ieceram Os vencedores pa- pnmano, e cem mil novas a precariedade da posição
Peru e a Bolivia "estão ra as diversas encomendas. metncuiesrjiera o enslr.j can.uíat, adiantou que as

atrás de nós". Alcançando Ficamos satisfeitos, por em 1963 consucutrão age- emissões dos Certificados

o terreno J.o ensino media, exemplo, em saber que, ra, a primeira meta visa- ce tJ<).I.pi"a de Cambio es

"o fato não é menos cala- entre os vencedores, esta- da pelo governo para g-i- tão sofrendo retardamen

anttoso. . A Argentina, o va o mGE, que responderá rantir maiores opnrtunj- '.J.

Chile e o Uruguai já con- por uma das maiores- en- dades aos que desejam m

seguiram colocar nos seus comendas. Tudo isso, no gressar na escola primaria
gtnastos cerca de 35% de entanto, foi estudado e co- ou media. No MEC nos

sua juventude. No Brasil, enuntcado ao presidente propusemos a retirar algu
até agora, só conseguimos João Goulart e ao conse- mas pedras do caminho.

matricular 9% dos jovens lho de Ministros, que exa- Ficaremos satisfeitos se

que m. deram entre 12 e 18 mma.eu, a procedencía da conseguirmos isso. Quanto
nessa eoucuccão pura a ao ensino particular, dese-
d .spunsa de concorruncta lemos informar que vamos

publica, que seria bastante pagar as bolsas de estudos

demorada. ant.mizadas, devendo o as-

"I!>Sl,amU:i aplicando, no sunto ser reestudado pára
Programa de Emergencia, 1963, quando o Mlnisterio
cerca de seis bilhões de colocará a questão em no

cruzeiros. A partir do ano vos moldes". !

anos".

Esclareceu o titular da

Educação e Cultura, agora

focalizando o desenvolvi

menta do Plano elaborado:
"A ajuda que. será pres .a

da às nossas prorea.oras
primarias, através do pro
grama de emergencia, mal'

. cará um sentido novo nes-.

te.imP..9rtante setor; .. tre
mas às mestras através de

urna pequena 'biblioteca di

dance, com seis guias de

ensino, um Atlas btstortco
. e outro geograftco e um

dicionario da lil"!gua na

cional. Assim, ela terá su

bstancial auxilio para me

lhorar a qualida:de do en�

sino ministrada aos mi

lhões de brasllf;iros que

ingressam na nossa escola

primaria. Completando es

te quadro, o programa

Notícia da (apitál Federal
BRASILIA, II V. A.J - agravadav. no próximo ar:o,

Estarão reunidos amanha com a vinda a a-esüta rios
no Palácio do Planalto, o noves deputados eleitos

dummgo ú.tímc .Preieitó do Distrito Fede

ral, Os prcsicentes
'

::I'JS

Im,;;.tutos úe PrevidénCia e

um rep, esentante do pre
sídente da Hepública.

Examillar-se'-ao na oca

sião, medidas que têm f,or

objetivo superar a falta de

mc.radia, que deverá :;,.!r

Cei. Conte. Lara Ribas.

Cordiais, saudações.
No últim.o p.etW, na 'polícia MilitaI', hQje sob seu

comG1�do honrado e tranquilo, ooorreram faias que de

vem ser lembrados.
As váperas do pronunciamento popular, decidiu a

Justiça Eleitoral, conforme a Lei, que todos votassem

nas respectivas ZONAS, cassado aos militareS o direito

de votarem em outras.

De imediato, o então oomanaante, em RESPEITO A

DEMOCRACIA E AOS DEVERES C/VICOS DOS CIDA

DÃOS, mandou fazer um levantamento dos oficiai� e

�'a,rgentos que, presumidamente, não votariam com o

governo, e vice versa. Feito o levantamento, a :rt.::..ti� dd

remoções, providenciou para que uns votassem, os go

vernista.s, e outros nãq votassem, os de t:mdências opo

sicionistas.
É aos que haviam sd:d.o dispensados pa.ra irem votar

na sua zona _ foi cassada a di�pensa, oonforme as

tendências. Alguns acabaram presos.

Agora, como tudo foi diferente. Todos :iveram ga

ranti�.o. o seu dire!ito de voto. Tudo em respeito à cons

ciência do cidadão, no militar. E, na sua pes�oa, em res,

.peito à consciência do militar, no Cidadão.

Um, violentou, contra até o próprio diploma, e

perdeu duas vezes: na atitude e nas urnas; outro, )'es

peitou, e v3�ceu: como militar, 110 comando' justo e

neutro e como PAISANO, 11.0 sucesso do seu partido.
Muito bem. Que assim sempl"e seja.

RECRUTA

"CarteIra de cêmbto

do aancc do Brasil atrasa

iutencíonatmente a entre

ga uaqueres documentos
aos importadores, que, em

cunsequenera reclamam
contra a nã; liberação das

licenças - acrescentou o

sr. Assis Figueiredo. Essa

demora dolosa impõe pre

juizos ereveoo, ao comér

cio, resultantes, inclusive,
do pagamento de Juros. A

lei determina que os Cer

tificados de Câmbio os es

tá entregando entre 13 e.

20 dias. Todos conhecemos

as dificuldades do Banco

do ara.n, que melhor agi
ria se liberasse os docu

mentos indispensáveis às

importações, por tal' forma

evitando a extensão de suas

DIA DA CRIANÇA _ O
.

���:��:�:.s à In,iciativa

Dia da Criança depois cie

amanhâ, será 'OOlllemor9.
do pela Prefeitura, com

uma festa no Cine Brasi

lia, às 10 horas. Es'sa fes
ta está sendo organizada
pele, Departamento de Tu-
rismo da Pvefeitura.

.... ,.

Para a festa estão nr,;

gram.(ld{/s: apresenLaça� (io
·�â "bàncla de mús1tialn:
fn�il e numeras de ba:ila

aos, demonstraçiio de :J'e
fesa pessoal Per crianças
de 5 a 10 anos, teat1"o a

cargo de escolares de l'.i

guatinga e projeção de UJ

�senhos animados.

Informou o sr. Thomp
son Mota que o govérno
federal, de acórdo com o

estudo que encaminhou ao

Conselho de Política Adua-
neira, IPretende restabele-

cer <) regime de. licencia
men�o prêvio nas importa':'
ções, "desta forma insti-

��iJ�� ���d,eec�;:a':!�a�
ção era marcada pelo fa
voritismo e pelo tráficO de
influências. A nova CE

XIM concederá licenças de

importação dentro de um

orçamento cambial elabo

rado pel.o govêrno".

Afirmou, ainda, que," im
plantado referido órgão
serão abolidos ;:JS leilões de

ágios nas Bolsas de VaIQ
rês. Esclareceu que a "úni
ca diferença entre as nova
e a velha CEXIM ocorrerá
no tocante às taxas de
câmbio, que serão flutuan

tes e não fixas".

CAFEZl�HO, NAOI
CHi) pTOISolicitando sugestões, o

d:ret�,r-geral da Fazenda ....-------'

Nacional, sr. Aimiro Afoll-
so dirigiu circulares do

pais, comunicacando-ihC!s

qU,e as pUb:tcações terao
como itens r.. .antep)·OjetO
da Lei Organica do Creulto
PúblicO, anteprojeto de Di
V1são de .segurança da 1'''' ... -

z:=nda Nacional, a Seguran
ça .Nacional e o Minlstêrio'
da Fazenda e o Siste.na
Fazendaric. Federal.

llGfNOftS
Federal
PSD _ 111.497

UDN _ 105.997
PTB - 33.305
PSP - 253

Estadual

PSD - 107.948
UDN -72.500
PTB - 33.076
PDC - 20.112

PST - 7.004

PSP - 9.187

PRP - 12116

Até às 18 horas
tem ° Partido accter De
mocrático já havia e.ettc.

10 dePutados estaduais e 3
federais. O PTB 3 esta
duais e 1 fede-ai. A UDN
7 estaduais e 3 federais. O
PDC 2 estaduais J .PRP.
1 estadual.

de on-

dia de aulas sem maiores

contratempos.
O vice-ministro de Jus

tiça, encarregado da Sec

ção Criminal, Robert Ros

thal, declarou que não pe
diriam a direção da insti

tuição para tomar qual
quer pedida especial con

tra os estudantes. "Esta

mos encaminhando o pro
cesso para lá, a fim de que

possam fazer melhor juízo
'dos ratos.aeperamo, que.
na Universidade seja aber
to inquêrit,Q e que as auto

ridades tomem as medidas

que acharem adequadas"
_ declarou Rosthal. Não

descartou ainda a possibi
lidade de mais tarde ser

elaborado o libelo acusató

rio. Pelas ínvestígãções da
.

Justiça ficaram apuradas
"provas competentes" con

tra menos de metade dos
vinte estudantes inter

rogados na noite das de

sordens - escareceu Ros

thal. Contra outros estu

dantes também será ins

raurado inquérito, em bre

ve _ acrescentou.

Continuando a retirada

gradual de soldados, ou

tros 6.600 foram chamados
de volta, hoje. Agora, res

tam apenas 5.700 soldados

PrefeitoVilório Forneroli Novo
de Rio do Sul

Num dos mais disputa
dos pleitos mU,JlIcipais,
entre os verificados do

mingo último, o candida
to do PSD, senhor Vitóflo
Forneroli sobrepujOu st'a

contendor áa ""tTt>N;--el.e
gendo-se Prefei,to do 9ro

gre!isista municiplo de Ria

de Su1',
Político de marcante pro

jeção, com largas tradiçoes

na vida administrativa :'io

sulense - em cuja Cãma�:l
liderou a representação <.10

seu partido - o novo pre
feito da importante comu

na do Alto va:e, estamos

certos, cOtre�pundeCâ ,�r

inteiro à confiança pO,l)U

lar, condunzindo com a

cêrto. e dinamismo. o go

vêrno municipal.

Energia Para Turvo
No planejamento da rt- .f!' males modlflcar-

cuperação socio�econômio:;a se-á de certa man8i

de Santa Catarina, a ener ra, todos os d-emaís ele

gia elêtrica assume talvez mentes da vida economi

a principal responsabilida.- ca e saciai do Estado, no

de do objetivO a ser atl�l- qUe está a correção adrni

gido pelo Govêrno do I!:s- nistrãtiva do Govêrno cio

tado. A inexistêncfa de Estado, agindo acelerada

potência instalada e' 3. mente para a recuPeraçao

precariedade das instala- do setor -energético. DenLlo

çeõs d,e transmissão e di;;- do Plano de EletrificaçaJ,
jtribu,ção, gteraram alar- o meio rural fei objeto ,te

mante asfixia da economia grande atenção, estabe,'I;!

catarine�se. Reparados es- cendo a energia socialmen-
te como fixação do homem
à terra e, economicamen
te, fazendo surgir novas e

importantes centros d,e
consumo

Os trabalhos que a Co
missão de Energia Elétn

ca vem realizandc, neste
setor, com pioneirismo no

sui do Estada, cumula!T1-

se de êXitos, d,evendo den
tro de mais 15 dias ser .. i

gada a rêde de fôrça eJuz

do município de Turvo 8

logo a seguir SombrUJ e

Jacinto Machado, num in
vestimento da crd,em de
cr$ 60.000.000,00 que per
mitirá o franco desenvol
vLmento daquela impar
tante área agricola.

PLANO PARA A ADMI
NISTRAÇAO FAZENDARlA
......o. A Biplioteca da Dire
çãc.-Geral do Ministério da
Fazendà pianeja

.

editar
uma. série de �ublicaçocs
sobre estudos e projetos
realizados -em decorre�a.
do Plano Administrativa
de Ação r::onjunta visan-
do cont.lbuir para' o aper-

,.... .......
felçoamento da adrnims
tração fazendaria.

Sindicato dos Jornalistas Profissio,.ais
de Sanla Catarina - (ONVOCACAO

De ordem do Senhor Presidente, convoco os S�nhO-
re$f associados para uma 'assembléia geral extraordinária
a realizar-se sábado próximo, 13 do corrente, às 14 ho

ras, na sêde deste Sindicato, ficando subentendido que,
no caso de nã.o haver número para a primeira convoca

ção, se efetuara a segunda imediatamente as 15 horas do
mesmo dia, quando se deliberará com qualquer numero

de associados presentes.
Ordem do dia: organização da lista de três vogais e

respectivos suplentes, para a Comissão do Salário Míni
mo dêste Estado.

Q'"·ESTADO
'_, ..' O lUIS AlfTlCO DIAUO DE SAI'ITA CAlABIHA .,.

FLORIANo1'0LlS, teexte-reíra), 12 de Outubro de 1962
I

Instituto de Aposentadoria e

Pensões dos Induslriários

EDITAL
O Delegado Regional do LA.P. dos Industriários

Estado de Sarna Catarina, no uso de suas atribuições e

tendo em vista o que. dispõem os Atos Normativos nas.

4, 5 e 6, de 5 de setembro do corrente ano, do Conselho

Diretor do Departamento Nacional da Prevídêncta Sa

cia], e a Portaria DNPS na 5023, de. 28 de setembro p.

passado, CONVOCA os Delegados-eleitores para esco

rherem os membros efetivo e suplente que. deverão inte

grar a Junta de Julgamento e lRevisao, e os Suplentes
dos Conselhos Administrativos e Fi"scal, a tomarem par

te nas Assembléias que serão realizadas nesta Capital,
nas horas, dias e locais a seguir discriminadas:

.

Para membros da Junta de Julgamento e Revisão -

às 9 horas do dia 14 de novembro p.' futuro, na Rua Vis

conde de Ouro Preto, na 53.

Para suplente do Conselho Administrativ.o - às 9

horas do dia 16 de novembro p. futuro, na Rua Viscon

de de Ouro Preto, nO 53.
Pala. suplente do Conselho Fiscal ...,- as 9 horas do

dia 19 de novembro p. futuro, na Rua Visconde de. Ouro

Preto, na 53.

As inscrições dos Delegados-eleitores candidatos

deverão ser feitas .perante a Comissão Local de Eleiçôes
de 12,00 às 18,30 horas, na sêde da Delegacia dêste Ins

tituto, à Praça 'Pereira e Oliveira, s/na - Edifício IPA

SE� 20 andar, até às seguintes datas:

Para membros da J.J.R. 5-11�62.
Para suplente do C.A.
Pala suplente do C.F.

6-11-62.

9-11-62.

Para as referidas inscrições os candidatos deverão

apresentar as credenciais a que se referem os Atos Nor

mativos nas. 4 (art. 16),5 (art. 15) e 6 (ait. 17).

A Assemblêia de que trata êste edital será realiza
da com a partiel.pação .. de pelo manos 2/3 (dois terço_s>
de. Delegados-eleitores e em segunda convocação, no dia

imediato à mesma, e à mesma hora e local, indepen
dente de convocação e com qualquer número de Delega
dos-eleitores presente.

Florianópolis, 11 de outubro de. 1962.

Amaury Cabral Neves

Delegado
(12-13-10)

(
Paul Stuart Wrigth, sentindo-se eleito, repetiu

Juarez, do �éxico, no filme em que. também nao

ldlava o vernáculo.
Disse o nosso nacionalista Paul Stuart Wrigth:
- That is democracy!

xx xx xx;

Um candidato à Câmara jo�n\'illense deitou bo
letim com retrato lendo a Biblia que declarou es

tar estudando para meJhor servil: o povo.
Se não foi eleito, no grande livro encontrará

consolo: "Muitos serão os chamados e poucos os

escolhidos."

xx xx XXi
Derrotado para o govémo de São Paulo, o sr.

Jânio Quadros prometeu disputar a prefeitura da

Capital bandeirante. Derrotado, disputal'á a ve

reança, por onde começou. Derrotado, considerá

encerrado, de arrepio, o seu ciclo.
Disse êle que se candidatará à prefeitura usan

do de direito garantido pela Constituição. De fato.
A Magna Carta tem�lhe garantido o direito de ir ..
e vir! Para cima e para baixo ..

xx xx:q
De um mivinha eleito para um mivinha der-

rotado:
'

- Você, o Adaim�,. o Volnei e- outros foram con

denados; Eu ainda consegui sursis, até a pró�ima!
xx xx xlii

Em Rio do Sul, meu excelente amigo Vitória
juntou�se com a vItória. O numero da diferença fol

apertado, Com-o o abraço que mando.
xx xx x.x;

Carlos Lacerda sempre esquecido. 'Viajou e não
convidou O Jâ�io!

xx xx xx;

Entre os vários milhares de candidatos, para a

vereança, uma das 15 vagas, aqui na Oapital, será

ocupada pelo O ESTADO, na pessoa do seu ge.rente
Domingos Fernandes de Aquino.

jornalista
Jabes Garcia
Procedente de Tubarao

encontra-se em F�oriano
polis o nosso, confrade J!';.
bes Garcia.
O destacado jornalista,

nosso cCfrespondente em
Tubarão, esteve ("ntem vi
�itando o "mais anMgo
diárlr. de Santa Catarina"
"O ESTADO"

Florianópolis, 9 de outubro de 1962
ADAO MIRANRA

Secretário

. ,

..,$"

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


