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o TEM P O (Meteorológico)
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dia 14 de setembro de 1962
FRENTE FRIA: Negativo; PRESSAO ATMOSFtRI-
CA MEDIA: 1026,1 mb; T IA:
16.40 C: UMIDADE u-
VIOSIDADE: 25 m

ga tívo - Grupos
puecões - Nevoa
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RUBEN;:; DE ARRUDA RAMOS
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DOMUoOOS I'ERNANDES DR AQlIDIO

ANO XLIX
N,O 14.526
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Ilgrava-se a crise Politfa:
Conselho de Ministros' Teria Renundado

Noutro trecho prossegue
o Sr, Auro Soares de M:)U
ra Andrade: _ "Apelo
aos congressistas para
que deem rápida interpre
tação e adequada solução

a crise política que sufoca
o pais, A Marinha. ao

Exercito, a acronauuca,
apelo para que combatam

as veleidades dos agitado
res e os Que anarquizam
êste pais."
Noutro trecho disse o

Sr. Moura Andrade: - Ao

Congresso cabe. roeste íns-

Senado Realiza Sessão 1ecreta
Mais adiante prossegue

o .Presí jente do Senado:
- "rurtn ,; p etesto para
alarmar a nacâo. Seguidos
prununcí arnentns tem sido
feitos com o objetivo de
criar pressão sobre o Con

gresso o que toma im

passivei a êste promover a

BRASILlA, 13 (ORG) ·0

ESTADO' - O Sr. Aura S:.l.'

res de Moura Andrade, i-re

sidente do Senado, ínror

mou haver feito uma erpo
sicâc da situação do pais c

disse que a sessào secreta

da Câmara alta foi de cara-

Senado estuda projeto
• sDIIH:iIHJit.;_

politica
BRASI'LlA, 13 - (O ESTADO) (URG

o Senado Federal está estudando nêsse

instante um projeto para a solução da crise

política que hora atravessamos e tenho a

certeza, de que ,êste objetivo será alcançado
declarqü o Senador Juscelino Kubitschek

ao sair dei' uma reunião de líderes realiiada

pelo Sr. Moura Andrade, para o debate ào

dificil momento que atravessamos �m tór

no da grave situação em que �e encontra o

país em face das discussões que se processam
• na Câmara Federal e de não se ter encon

trado ainda uma solucão oara o problema da

marcação do plebiscÚ,o. -Disse ainda o .ex
Presidente Kubitschek: "Pelos entendimen

tos que tenho mantido e reuniões que tenho

participado' posso adiantar que será encon

trada uma fórmula, visando a fortalecer a
:

democracia· A consulta ao povo, que tem si

do vigorosamente defendida pelas Fôrça,
Armadas e que está encontrando no Congres
so Nacional receptividade que assegura o

êxito dos entendimentos em curso, será vo

tada �omo um instrumento de aperfeiçoa·
mento dos nossos costumes políticos"·

.'iOUTRA DAS MIL

ter informal havendo

exposto aos senadores C�

cetatnes das conversacoe
mantidas com o Prestdente
da Câmara Sr. Ranterí lI'L"lZ

zili e com o Primeiro M;ll!';

tro Brochado da Rocha

BRASILIA, 13 (ORG) r)
ESTADO - O Senadv ,i:1

República acaba de -eafíznr

uma sessão secreta, nada
se informou oficialmente ."1

respeito da referida sessa!)
pai roí vedado o ingreçso aé

't �;:�W.i���ot�
o Senado Iniciou o estuco

oe nova fÓrmula. visand.o '\

evitar o aprofundamento da
crise Institucional,

BRASILIA 13 (URG) "O ESTADO"

Circularam esta noite insistentes rumo

res sobre a renuncia do Conselho de Minis

tros presidido pelo Professor Francisco de,
Paula Brochado da Rocha, Acessares do lo.

Ministro, embora admitindo a possibilidade
da renuncia, disseram que n10 existe infor

mação oficial a respeito.
O Sr. Brochado da Rocha deixou o Pa-

Mais Um Gmpo

lNão Tem FIll!d3menlo As Noticias
Sobre Manifesto De Generais

Renuncia:
Ministro Não
Confirma Nem
De!mente

outras correspondencla�
quase lotaliéade dos (;h"·

d"mento as noticia!! COl"'en fes m'Jitares e oficiais �\l

tes, segundo P.S' qua's, t��' �l pel'iores h�p[)tecando apfJl0

sido lançado um ll1ani!,'��o ao seu telegrama enviado

coletivo de GeneraIs nlpc.· como resposta ao C:)m�lr'

tecando solidariedade a.)' dante do III Exército m�

Que A Democracia Pereça
partidos ínooncntaveis na

npreetacáo do bem geral.
da paz e das liberdades
publicas. taivc1..' tenhamos
que suportar os azares e a

vergunhn da guerra civil.
Mas, se no connáno. en

contr.umos o sentido da
nossa uQj.dade, então po
deremos d.rnntr a crise
politica em favor da 01"

dem, dos direitos funda-

cuta do Pui-lamente
razão a mais para
saciar-se aqueles que lu

tam pela sua paz e não
riescallsam na vigilin de-

mocráüca.

Santos: Calma
SANTOS, 13 "O ESTADO
Reina calma nesta ci ru

de paulista com a pOIL'a
sanusta assegurando as :\�i
vidades aos f raba lhadcres

BRASILIA 13 "O ESTA

D0' - (URGl - Proll1')V!'

da por lideres �lndicais rN!

lizou_se manifestaçao J)')pu,
lar nesta capitai, dU,',lnie
a qual fui peãido aos po(l'
res da União o encontl':l d.l
formula conciliatÓrIa pai:!

por fim a crise Que inq'l!i,·
ta o pais.

PLEBlsmo: 7 DE JAlNEIRO
BRA',1LIA, 13 (OE) -

Os Jiaeres do Senado Fe
deral reunidos durante
tóda a madrugada, deci
diram apresentar na ses

são desta manhã uma

emenda constitucion�l, que
marca o plebiScito para· o
dia 7 de janeiro, Ao mês
mo tempo o plenário exa

minará a emenda Gustavo

Capanema, que autoriza o

Presidente da República a

constituir um conselho de

11:ste oficio foi entregue
pelo Deputado Wilson VaI'

gas ao Presidente da Câ
mara Sr, Ranieri Mazzilli
A informação que o Pre- _

sidente da Câmara prestou
ao deputado Wilson Var

gas foi que. havendo ma

téria na ordem do dia, em

regime de urgênCia urgen
tissima não seria po�ivel
a vinda do Ministro Bro

chado da Rocha ii Câmara
dos Deput:tdos, A opiniãoo
do Presidente, Ranieri

M�zzilli e de Que só será

possivel a vinda do P!'j
melro Ministro na sessão
extraordinâria de ama

nhã.

"40 Congresso Cabe A JResponsabilidade De Não Permitif
ERASíLIA, 13 toE) - paz n

.

ti
Urgente - 'O povo deseja das �1�t�;da;d:S,a �a;:n s� Afirma O Sr. Moula ARd�ad9
ir as eleiçues de outubro equivoquem os congreests
mas os inimigos da demo- tas, as ameaças ao ccn-
cracia aprorclLam-se da sresso tem objetivo cer-
crise institucional para to."
incutir ii naçúo um ctnnu
de insegurança e de oei
turbações dos esp.rttos'',
com essas cmavrcs o Sr.
Aura Soares de Moura
Andrade iniciou ontem sua

proclamação ao povo bra
sileiro a respeite da crise

politica.

tnnte. a profunda respon
sabilidade de contrroutr

para Que a leg,llid':tde não

pereça. Assim procedemos
em agosto de 1962, a mail
honrosa marca de nossa

sensibilidade ao evitarmos
a divisão em que nos que
rem precipitar. Se ela pre
valera 'produsmdc d�!s

mentais, do homem, das
tnstuutcões cemocràucas e
do futuro do pais.
Ao nnenear disse: _ O ��: �::ba��:l����: a ;��!i:� do da F JI...ha confirmaram que o lo. Minis-

povo encontrará na con- grada ontem. '" ,1t,'J. Iro irá amanhã a Câmara, às 9 horas e trin-

Estolar ta minutos. Es elarecendo que um ato de 10-

Fórmula Poria Fim A Crise nuncia somente se concretiza com a comuni-

deD��:�� o d�stS::� d:r�na�: Ul�:I�t�iL�, 6 ��e�:den;; ���t:t� c:;::�'��s :a�:;fl�� cação do lo.Ministro à Câmara' o Sr. Bro-

escolas, o ocvêrno catan- rceo Goulart conferencia deres de diversos pau.tr.os, : chado da Rocha manifestara a disposição de
nense construirá um Gl'U- neste momento com o Pri- visando encontrar i.ma ir a Câmara ainda esta noite, mas,) Prcsi-

�:la�sc:�a�'uia�o�o n������� ���I;OC���i��;� !�O����i� ;)��maUl�rj�::r:ss�e ��:mt��� dente Itanier i Mazzili informou que esta pos
pio de Sombrio, localidade cen.es do senado c da Cá- consistiria em deixar ao sioilidt.de er 1 inviável pois, a sessão notur-

�� ��17::at�0�� �n;����i; �:aJe.t'R��él'IMO�::ú��dt;� �:;Ib�n�l��fl:�or deE:)i!�= 11a já 1 em ordem do dia reservada para a dis-
foi firmado entre "o Gabt- Senado O eresrdenee do cal a dat d6 pll"lscito cussãc. da emenda Oliveira Brlto.
nele de PJaIlej uuento �

,

__ .

�

��:rg <:�=t,.*_j'e.JI'lá fo,_ �1ítiIMittlftad!� fie1i1miltl
�:�:;����,nft' d� 2��'��a:: Oue Não Antecipe O P1ebi ieito COllf�,m21ciio Sobre A Renl!ncia
503;����' 00 de CrS BRASILIA. 13 (OE) - ção da matér' l. Não acet 3RASTLIA 14 "O ESTA ça do Sr. Bccchado da H ...

, . ,.

�s,D����a�oa �e;�ze�a C6�� tarão qualqr er rórmur .

D")" (URGI Não Ioi aíu- cha hoje na sessão me.u:r-

________________ mura informou que a ten-
que não seja a reauzaçào du divulgado qualquer co. na. COlho se sabe o lo 1\,.(1

tattva do Deputado Ulisses ��sse bl:�iS���a 1�;�S�:tu:Ja. muntcãdc oficial sobre a re nistro pedu a o Presid-nte

Guimarães de introduzir nuncia do Sr, Franct'S�o da Câmara que rixasse o

um parágrafo na emensa Brochndc da Rocha e do ::';;:I� seu compa-ec'mentc a Sli

Oliveira Brito, não teve 'Mün�fesfaçJes Oabtnete. A úutca mrornu-. rnara no's ttnna imp,.rl..:r·
êxito. Esclateceu Que pOl'- çib ofõcia� do Palácio :10 te comunicação a fazer.

�'��:�a a �:end�rm:� se�� Em Brasíl!a Planalto co!)fjrma a pn�:;;en

corr.pl'omisso assumido pe
Ja� lideranças com o Pri
n:eil'o Ministro. O PTB pí.'
sua vêz decidiu não ac�l
Lar a empuda OU I'ei' d
Brito, o,'; petelJistas er,�ão
dil;postos a se retirarem
do plenâno na sessão de
hOje afim de que nua ha
ja quorum paJa aprecia-

BRASILIA, 13 (O ESTA

DO) (URGl - São sem UHi

general Nelson de MellO, A

verdade é que o titu'ar da

Güerra e!;tá recebendo t.e

legramas e radl"gramas e

nifes-tando seu desagl'l.ldo
pela divulgação de um no

documento que deveria 'e'·'

caratel' 5igEoso.

Brochado Pede Para Fazer
Comunicação A Câmari!

DOS DEPUTADOS
BRASíLIA, 13 (OE) recimento. Assinado Fran'j

U.gente _ O Deputado cisco Brochado da Rocha

Wilson Vargas do Rio Presidente do Conselho àe

Grande do Sul, acaba de Ministros,

entregar nota a Presidên
cia da Câmara redigida
nos seguintes tel'lmos: Sr.
Presidente, tenjlo a honra

de comunicar a V. Excla,

que desejo fazer a egrégia
Câmara

#
dos DeputadOS

uma comunicação de alt.a
impO! tãncla motivo pelo
qual venho solicitar se

digne V, Excla,

hora para o meu compa-

Ministros provisório, em

caso de r2núncia coletiva
do Gabinete, Tambem a

Camara Federal estará

reunida esta manhã. para

apreci�.r a emenda Oli- ----------------

veira Brito, Falando â

imprensa o Presidente d::l

PSD Sr. Amaral Peixoto

revelou que fraca!:saram

os entendimentos visando

a alteração da emenda

com o ob;etivo de torna-la

mais clara,

Resposta Do General Nelson De Me�lo
'Ao Comandante Do III Exércilo

BRASíLIA, 13 (OE) -

Urgente _ É a seguinte a

íntegra do telegrama en

viado pelo �inislro da
Gue�ra ao General Jair
Dantas Ribeiro, Coman-

dante do III Exército:

Re�pondendo telegrama V.

Excia, respeibo data mar

caçuo plebiscito sol ução

·�Reinil Calma No R,o Grande do SulBRASILIA 13 "O ESTA·

DO" - (URO) - o Mini':!

Iro da Justiça ouvido por

reportcrCS, nesta Capitn.:.
nao confirmou nl!ll) desJU�n
III :1 J('lllllll'i:) de (.;,lh;I,,·

PORTO ALEGRE, 13 'O
ESTADO" - Heina Call1''a

nesta Capital .e no inte,')Q1'

dI) Rio Gl'aude do SIM. Neli
':! C,lpiiaJ �I'I!1):\.'; dr' 1'C':)'1

u \t:ll'g,,,.

ma enviado pelo Gcn, J:',il'

Dantas Ribeiro 1\.0 Mllli.;_
tro da Gucrra, Permanecem
cm lip,OJ.:osa pl"ntidao 116;
j,)I'\'a:. 1I1j'IJtJ.I(\� �Hli:1cln.,� 11')

H·II,) Lol,Uldc du olll.

;li; .

_ .....c

está sendo procurada pn

tre Pre!:idente d:\ Republi
ca Conselho Ministros e

Congres�o ��acional com

tlcbl'! fim encontrar fór

muja que dirima crise ins

titucional. Só a mim co

mo Chefe Exército e mem

bro Conselho Minist!'.)s

compeLe cpili:u' ::.ubl'e tal
matéria, Manifestaçoes e.'>

sa natureza partidas es_

'Calões jSubordinadu:; nãu

sc coadunam com a di::;

Ciplilla. Com referencia

manuten9ão ordem publi
ca territórios sobre sua

jurisdição julgo V, Excia,

r:olldiçõe� 'reali:olá-l1'l. A

sill:1r1n GE'n(�jal NLI ;011 Ih;

Mello Mmistro {lu üucrra.

lácio do Planalto logo após a reunião do Con

selho de Ministros, seguindo para local igno
rado. Aux .liares do Gabinete do Sr. Brocha-

Violentos Discuuos Plolar.dos
Ontem Na Câmara

I3RASILIA 13 "O ESTA

DO' - Violentos discur<:;os
f"I'am proferidos na Can,?'·

I'a Fi!dcml, de protesto ao

pronunciamento do Comr.'l

dante do III Exercito�edh
do em pôrw Alegre.

são ;:<obre o Congresso Na·

cional

O Padre Vidigai ch�g()lI
,mesmo a afil'mar quc_ so as

s:m descjar o Comandn.nt�

do III Exercito fa(:a o p!e
biseito com Os soldados ;:;a

bre o seu comando. PO!3
quem ·fi-xa a da,ta do plebis
cito é o Con!!rc�so Nacional
e não a e�pada de qualque:.'
General.

A maioria dos oradOi'es

afjrmoll'que as (lcclar!?_cõPS
do gene!'al Jair Dantas- Fi.L

beiro repremam uma pn:ci

�slamos Preparados Para Nova E
Amp!a Manifestação Afirmam

lideres Sind:cais
mais adiar as- rcformas h'\.

sicas, não se pode admõUr

Que continue SOfrendo.) pl

RIO 13 (URGI (OE) -

E�tamos preparados pa ra

uma nova e mais amp:a.

mnnifestaçâQ pol!tlca cm

todo o território naciol�al.

Para unificar nO,�sas forçlls ------

para d,érrotar os que qCl€"

���: t��;e �':a:i���:i:aU!:o� Não Renunciou O

vo bl"asiieiro,

�reve no dia e'nco de jU'l�)"
ult'mo. eis alguns ll'ee!lOs
da ll1!'n�agem enviada :w

Presidente da R�púbiú::a pp.
lo Comando Gera; da Gle_

ve rIU face das dealaral!"es
co Chefe do GO\'erllo a l'e'-,

peito do programa minnro

apll!senlado ao Conselho c"
MlnisLi"o!) e ao Par'amcntn,

DepOIS de allrmar qu� o

Chefe do Governo pode C,)l,1

lfl.L' com a classe trabaHn·
data e suas or�ar;!::açol's
sindicais parll o !lL!cio da;;

<;otrn"õe dos I'Il�blema \)11.

'ic<J<; 1l"l"iDna:,"'. 3��J!)aj.). "

dOl:lllllcnt". .Nau:;C p0:.'.('

60v. LACERDA
RTO, 13 "O ESTADO" -

Apó;:. circularem vârlOj e

desencontrados bO'l.tos �()o

bl'e a renuncia do Govcrn)

dor Sr, Carlos Lacerd·l. O

Palácio Guanabara (\;)S1:I':':1

tiu o� boatos aflrlUando que
o GÇI\"ernad(.LI' do E5�ar!0

não havia !'cnunciado nem

tenciona\'u fazê·lo.

Tamb!.':m não len\ fuml;";

ment f'ot!�ts_ dI" qn'Y o

3r. Carlus Lacl:'!'u:l haja Via

jado lxu'a S'-1O Paulo,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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FAZEM ANo.S

- di'. Bjase A. Fara�o

- des. S�ver:no Alves _�.-

comedes Pedrosa
- sr. Nereu do \'ale i?�:'(':-

- �rta. Helena ':0 Ei;J :'ita

Santo

- sr. Ll(Z Ca�l>; 'l'·a··'i
- sn dr A�m:·.;1dO) DJin

V:eira

- �rt::J �IarJel1,·' í"rh 1

_ <:rt:1, Nall' Nuuu_c_

.':1'. Joel
- �rta. N'za
- sr Wilson Mc:':zb

HOJE - srta. Vecu Lú�'a A ')i 'I

_ sr. Lu:z Carlos Cruz

\ }

y comecimeivos Sociais

do Quel'ência Palace, mi
- it rl� teroa-re.re um

jantar que reuniu os Enge
nheiros do DENR. O zenhot

e senhora Dr. Aíeso tam

bem compareceu ao jantar
("1 -0- (�l

(21 Estão sendo caprtcho
samente contecctonadas. as

luxuosas tendas pa-a a es·

parada festa -crisante

mas Prateados".
O acontecimento que es

tá marrado para o próxi
mo di:l 28. será uma preme
ção da Rede Feminina

Contr'l (l Cfll1ce

(�1 -0- (�)
�

(3) O, esperado filme "Pn

gad:Jr de Promessas" que
.�I'.-!a o f�ix� do Fe��i\'al do
gi,nema n0vn em nr:J�sa ci

<lade realiziJ,do r('reIl�em"l)
t,e. n'l últi)11i) (Hl9.I'ta-fri"":'•.
foi exibido no Cil.le S5.o Jo-

sé.
Um f!!mr todo brasileil'(),

uma linda histó:'ia. ql1e real

mente. mereci'a'a ':Palma
de Ouro" n0 "Fe<;tival em

Cannes",
'

(4), Havia uma expectati
va: O Desfile cruaotrc da

moca. "B. a:r.ilia� Nature"

satisfez plenamente dclxan

ec a soctcdace surtuc.n
com o acontecimento, emn
nhà, daremos a r"p[jl.-ta�( m
,_;�."r;_t<,<I da nuuc de 8,C

gJ:r.Cj:J. bt;;�:-.a c caridade,

(5) tJ1n: ;����')e uma

catcr.e conunuam a m .ví

menta 9_:; nottc , no "Bar

do Quereéncia Palnce.

r"�) -0- (�)
(6) precedente do Rio a

W:-;I1Clrinha !I'Ia:'icha lJaux,
P�)Pl'ie-tária da b ....utiquc
'Jane Modas"

(�J -0- (")

(7) Não será surprêsa pa
:a el:ita Coluna, quando co

mcntarem a esperada fe.;
(a de anh er�ã:'jo de Luci
nha

O acontecimento que es

tá marcado pótra amanhã,
na luxuosa re'idência do

casal Newton D'Avi:a (lv:)

ne, teni:' trezentos convidpl.
dos .

o Labcr:!'1r[a ne (Mmiu AgrÍl:o!a
E �1ll'h!l!rlc:!. '"'lJf'mit

,
'

A exp?rim!'n'�"'fi.o de ra"Teira q"e na expel'imen
plantas fo:'rag('ira� que o t��:io produziu bom feno.

Lnho:atórto dI' Qnblica Sôbre o CORNICHAO, os

AgTírola e Inct'l<;tri�l. fI',",- (JuímiC'O�
li7.a no� terL'�1l0S, da Fa

zenda Ressac:ldR, já ofe!'e-

ce suas cone;usôes ao

rr�ador. Hoje, qurm esti
ver interessado nesse cul
tiVO tem ol'ientaçâ:) p�l'a
fazer culturas adequadas,
Agora. presentemente, a

o�i(mtaciio sôbre o cultivo
r{� plantas forrageiras, es

tá 1'elacion�da com as

condições de Florianópo;lis,
porém dentro de- 'POUCQ
t.empo sel'á também rE'!a
cionRda com outras áreas

catarinenses. Esta experi
mentação apresenta I'esul

tadClS ,�ôbre grupo de �I
gUnJ8S plnntas e o Labo

ratório de Qnimica Agri
cola e Industrjal fo,'nece

plav-0s 'para nora., cultu
ras. As plantas forrap:f'iras
estudadas for:un, �� �e-

.10';('111 VH�T()R SPIXDO

LA CAR:".'EfRO

Emb,cra tardlal!lellte, C,1m

p,'",:,o!, reg'stram')$ o :J,!\'.

Sp'ndo!a Car!'�'r(), t".Ill.'
e�rrido no 'dia 12 últ".ln

O natalicfàntc rcsid:"! em

Lac:c.� ne�te E�lado, é (",,

C'C!'lD.r'o do DCT, é pes<;oa
bntante destA'.':ada no-;
metJs sociais daquela cfct�

de ao Victor llOS�OS p.u:<'

bens·

for1'ageil'a
e-xigente em

à te'"ra;

p:)bres ou are-

110sa �e pgdr cultivar o

Comichão. e não única

mente nestas duas, tam

bém nas terr:::.s al';z:ilosas.
Quanto â clima. Os de que

o' Cornichão gosta, são -

o frio ou o temperada, mé
dio. Para se faz�r ,�a
)::L:mtacão de COl'lljchao
num heda:-e é p!'E'�L;o

oito a dez quilos
sementes. Quandn a fi

da piantação pai'
feno ou scmen

teso a semeadura deve ser

feita em linha; neste últl-

e interesse a

de sementes é

seis q\ii!os ou um pouco

F.natmmte O Pagador de Promessas.
"'-"'ls""'n s'ôcorníz hiaãFF (+) -0- (�) (8i Ao Prelclto senhor Os

(1) Realizou-se nos sSl.lõ{'s

tl'Sl.bn'ham

guinte,,: C:lIllO gl'a'llíneas nl3.is.
foram esh,d:lcta�. � """�hl- 05 intere�sados em da-

ca que é um:. p!::l:it" 1'�""'_ dos científicos e mais

��ed; ���:�no, e �r'�:���� \ ,,��nl];l:st;,s�s cc;� t��:ii�:
nQE;as fo�'a11l i:-,!(�j'nJ'lç3es mais detaLba

'ela, devem prOCUI'D.r co-

Trflvo-Suoten.í.nco (' Tre

'·o':Verme�ho. e t'imbém
C::.rnichão. Co Trcvo-Sub

terr�el'lo é, planta anual
de inyerno e primavera: o

Trevo.-Vermelho é anual e

bi-anual de inverno e pri
m:".ve:a; o Comirhi'io ;.

planta parene de inV2l'l10,

primavera e verã:J.

CO,mo G.l'Rminea apro

priada [lara fazer feno

t/laeio· e nutritivo, assim

como ser também própria
para boa ensi1hagem, o

Laboratório, recomenda a

gramínea RED-TOP.
A AVEIA:-PERENE, tam-

lll\lniCilqão com o Labora

tório de QUimica Agrícola
e ... Indtl�tl'ial, - Trindade
- F:J: !r!nópolis, SC.

f;�!a a�ividade de expe

r'111f'iJ.�al?ãn de plantas fo1'

�:;ci).'as,· é: H.H acôrdo da

Dir..-,toria da Produção
Animal com o Labol'atôrio
de Química Agr,ícola e

Industrial, e é a ex'ecução
do Planejamento do Go·

.

vêl'no Celso Ramos, no.

��tôr de Desenvolvimento
da Pecuãria, Plano d-e
Ação sob as atribuições ,da
Senel<lria a.l. Agrjcultura_

,-�., .._----

Pross,eguem' õs dêbates da...
(14) �)jO;;;�- a�:�êmiCO (cont, da ultima pag) No Simpó,siCl de Treina- de e�c')),,:) .\a zona rural,

de Direií.o Raul Caldas FI- wm0 e tua impJr .. :,:lcia menta de Professõres Ru· através da liderança dos

1110, festejOu Olltem idade �l���Ot��xecutiva de treina· �:�a:o:,�mAd�lei��!����ãO o: �:�f:r�::�Segio�:�S�s�� T�e��
Hoje srrá debatido o a orientação técnica do namento cnm a colabora

te:lla "A impo,'tância do ensino primário rural atra ção da comunidade e com

Treinamento do Filhos de vês de orientação suas es- plelJ1entação financeira de

agricultores no desenvolvi- colas, dos professõres trei- órgão público", e "Atua�

menta ag:'ope:;uãrio do Es- fiados. ou habilitados, atra- ção dos Governos Fede-

ta.do de S:l.nta Catarina, "és d� o,i entação e SUl'- ral. do Estado e do Muni-

Aprcsentará o tema ° Dr. pervi ã:l Que pos:;;.ibiliLem: CÍp!o nos progr�m:ts de
Glauco O]inger da ACA- A) - estimulo para apli- treinamento e habllitaçap
RESC. A t:l:'de, haverá caçào da3 técnicas apl'een- dos professõres rurais"_
debates gerais sõbre todos didas: b) - atualização O Ciclo de Palestra

.

Sô-
os temas apresentados no dessas técnicas; c) - b:'e materi-al Didát;co pras

����n�i�Loe �1:bO��,�:�\JS�� 1J�:���;r:�U�d��:�a �� �:��:" a:;n�Ób.j3S�1�fess�
aue (Ieve:ã ser enViado ao lHoie..- .<:crão debatldos" os inscritos do Estado, estan.
Presidente da República. temas isõbre CClI1struções do Os trabalhos a cargo

dos especialistas do PA

.BA,EE de Belo Horizonte.

valdo Matl1l1do, os ngrndc
cimentos do coruntstc pero
s,japa_il:o cartco.

('J -u·- t ")
(9) De viagem mnrencla

p.u'n o méxtco, o senhor dr,
1;;dlJ,LU\) 'l';'P:lJ0, lJllf:l"r

di) JU:-.:olOS;) jl(,�el Gka'ia no

1-1.,0.

(�) -0- ("")
O galã Cyll }>�R)'IlCy,
sciuoncutc em iaaer

l1J sul ti" país.
(') ':"-u- (-)

(111 O ca .. aí Augusto
wcrr. Sônia ja está d� vol

ta de sua temjJorada na ca

j)_ca.l pa.anaense,
\.) -o� I·)

02) Cnculando DJ Rio, o

C:1!õa; SenhClr e senhora

João Al'l1:) Bauer Cr,sta.
(v) __ 0_ ('I

(l�·) Também a senhora
O:mi R.1mos lIreni está a

Cüntfcendo na sociedade

(ia)

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

Estudos ,SOMt' O rflWO
Vll?tct

Hã algum tempo, o GO�
I'erI'lado1' Ce'so Ramos re

feriu-se ã neces�idade da

Imprensa Oficial
nt)"a� instahçAes
tuindo as atuais. ba�tante

antigas e que deix::nu a

de�ej:1.r

EX�:��1:0Ye]l� o �o�lesft��i� II
um GI'Up'" de Estudos, pa
ra, no p:'azo de 30 dias,
projetar o novo edifício
da I.O.E. - F,ll'am desig
nados para integrá-lo o

jornalista Silveira Lenzi,
diretor da repartiçâo. o

engenheiro Adroaldo Pe

reira, da DOP. o arquiteto
Javme I. Machado e o ad

vogado Mãrio Mafra, pelo

pussmr
substi-

Gab:nete de P;anejament"
do Plameg,
O refcrido Grup:l' de Es

tudos ficara diretamente
subordinado ao Secretário

Executivo do G.P. do Pia-

no de Metas do Govêm::.
do K;t'ld'l, a1 qual aprc
.senta!·ã relató.io circuns

tanciado de suas conclu
sões,

Arnsti!m�l!iG!Js Fum:iomÍl'ios
/ UNDfMros '

(cont. do ultima pag 1
um bem etaocrado

.

regu
lamento que di�ciplinará
as atividades da la. Feira

do Livro realizada na Ca

pital catannense. Segun
do aquele documento a

Fei: a funcionará das 14

as 2:? horas, nos dias úteis,
e das 9 as 22 horas, nos

d()m;n:�os, estando as- li

vral'ias c p.c1il,:1I:as resnon
�Cl.vds neto r.meron.rmcnto
ri:').,'! barracas no referido
horário.

o seu oünüsmo em relação
ao êxtto da Ia. Fç_ira do
Livro, realizada em nossa

Capital.
.

Livraria At!as
Livraria Globo
Livra- ia Líder

Livraria Recorde

Livraria Acadêmica

Os i'un"iClnários publicas,
candidatos a canl'OS ele

ti.\")S abt:tngidos pela.� dis

p::�içiio d::. art. 334, da lei
nO 128. de 18 de dezembro
ele 1.9·;4. cievem afa�tal'-se
do eXj":'rÍ<"io de seus C::J.'-·

gos. a p�rtir da"data do
I'c!dstl'o lU Jnstica Eleito
(aI. até o dia imediato ao

pleito. Os afastamentos

prontamentedrvel'ào

romunir1adbs pelas repal'
tiç';es intere�sarl'ls ao Te
souro do Estado e ao

DOTtSP, para fins de ave,'

barão. Ta! o que se con

tém no decreto governa

mental nO GE-04-09-62j
1.931.

Disse a certa. ai tura o

Presidente da Câmara Ju- Aguarda-se a conrtrma
mor: - "Te]�lOS tudo pre- cão da EDITõRA NOBEL

parado e. a reauaacêo da DE SAO PAULO
s'eí-e d.o Livro tem tido a

maior rec�ptividade em

lite�'a�;��n���� ; cartazes de
����dO para eS:ã�xit�o�:�'�� i �m[1.Dc.QQl2JL;,\t!l;[:"
empreendimento, que não I

é só ela Câmara Júnior,
ma- dI' tnda :1 popujacão
nortanopontana."

.

DIA DO ESCRITOR 'CA
TARTNENSE

Diversos escritores es�

tnrüo, nos dias de Felra,
euto-rarnnoo Rua'! mal'!

rocerues obras. Ji estando
estnbclecldo que 11m dia

será reservado csncernr
mente para os cscrnores.
no-e-is r-mtcrránoo- este

será o dia do ESCRITOR
CATARINENSE.

PRESIDENTE OTIMISTA

Em rápido contato man

t\c!o com () Sr Dend"ro

V"P0" Viei�a. Presidente
d" C"m:lra Junior de Flo

rianópolls, éste exp:'essou

No,yos. ConJralos 'fhTI:;d!l),ç
PELO PLAMlG

O Plano de Metas do emp"eitada para a rons

tl'ucáo d" 11m pl'édin c!ps
tin�do a Dp]pl""tria de Po

lícia e' Cadeia Publica da

Oovérno do Estado vêm
de [irmar contratos de

infor-

Unià0, i
FLORIANÓPOLIS, UMA DAS MAIS POBRES
.CAPITAIS DE ESTADOS DO B R A 5 I L

RECEITA TRIBUT�R!..�";;;;;.DItOA
"(fM

Porr

I 9 6 O

��Sl NA 40607000,00

_j
3Á' 16330.000,00

APENAS DU.�3 CAPITAIS TÊM ARR"::�Ç,�0� E
/

FLOR'/HWFOL!::;, TERESINA E CUI�V
NFERIOR A 'lY

.

SÃO PAULO
RECIFE
BELO HORIZOIJTE
SALVADUR
PORTO ALEGRE
ITERO'I

C !TIRA
BEcE:M
FORTAL!':ZA
VITOR!/�
MACEIO' . l.�

AFlAGAJ�'NA TAL
JOA- PESSOA
GO' MIA-

o LU I Z
ANt'l,US
-cOR/ANOPOI/S

ü

MUN/CIPE:

cidade de 'l'aió e de outro,
CjtlC abt'Íé'"n.rá, o Quarf,C) da

P()!icia Militar, em Pôrto ,

AJUDA A CO'MBATEF1 OS QUE SONEGAM
IMPOSTOS:

SEM 'MAIOR RECEITA NtíO TERÁS MELHORES 3ERV1COS.•

'-------�-�-_._-- ._� -_.----------------------�

7529044000,00
.,1 1,,)6276000,00
')?( 698,(100.00
gr)1066 aou 00
�/�, I 2 10000.00
...., � I 300000.00
3:1S870000,00
271950000,00

, 245 P,�O 000,00
I 41 044000,00
136.249.0'00,00
11.1 479000,00
I 02 7 I 6 000,00
71 185000.00
63740000,00
626,19000,00
56300000,00
51,693,OOCOO

P. S. D.
PARA VEREADOR

Domingos Fernandes De Aquino

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Prof. Dr. Hermann M.
Ooergen

Existe no dícicná río ale
mão de abreclações. desde
o dia 20 de julho de 1962
uma nova palavra, HAFRA
nA, allãs nada boniLn para
OS ouvidos acostumados à
ttngun alemã.

Naquele dia, 20 de julho
de 1962, foi inaugurado o

último trecho da auco-estra
da HAMBURGO _ FRANK
FORT - BASILEIA, HA

FRABA), sonhado há Qua
se quarenta anos, por um

grupo de pioneiros, e para
cuja construção se gasta-

PSD

E' Só fazer a Campanha do MAIS .tJt.f
para eleger a Professôra

.

alGA BRASil
à Câmara MUII!cipal

Na Grande Venda
do Lar

I
,�

m refrigeradotmodlle

�j ,"p.,.'",o
�

.PRINCIPEI
RETANGULAR

2121ilros('l.5 polsJ

aavaDoRa
auromáTIGl
é .... _Pr#-- .._
lava e enxl\Igua com '�giladOr �

,,::�::,:;:::�Y;:�i�;"�;;���: I

cem 17 anos, Incluindo o

tempo de interrupção du
rante a segunda guerra
mundial.

Comparadas com as dis
tâncias na América Latina.
820 kílômetrcs não é uma

distância de causar sensa

ção. Para a Europa ôsse
820 kuõmetrc, são de uma

significação multo expressí
vn. pensando-se no custo
elevndtsstmo da obra de pri
mctra qualidade (' na sua

tmpnrtánetn ccononuen.
Com os ultlmos 22 kllôme

tros trrmlnndos pr-r-to de
Fllbllr[lo. na Plnrestn-Sut.
rné a sutssn. Pnrttudn de
Hnmbur-gn rlncluíndo as ou

tras cidndrs nansc-xassct,
CI('.·�('m. Fmnl(fo.-t r wtss
bandon - Mafnz-Darms
tnrltl, Mn nnhetn rHeldel

berguej. Karlsrnhe. Badcn
Bnden. crrcnoura, rertbur

go pal"'I chegar 2. Basiléia
n fiO kms de velocidade mé

cnn, em dez soms.
Paz pnrte desse trecho

da estrada "Eu ropa nc 4"

que. partindo da Plntnnríjn
no ponto setem trjonnl do
continente .: terminará em

Portugal. no sudoeste da
Europa, passando por as

tonnlmn, Copenhague, para
entrar na HAFRABA. e con

tlnuar o percurso até Ber

na, Genebra. Avienon, aar
cetona, Madtfid, Lisboa. O

perfazendo então 1000 ki)õ
metros.

Grandes partes da '"Es'

trada Europa n. 4 existem

por enquanto só no papel
Quanto à Alemanha. está

te:minando, o que lhe ca

bia.
A Estrada Federal alemã

n. 3, paralela. tem apenas
20 kllómetros a mais do

que a Auto-estrada, percor

re esta rodovia Federal, en

tretanto, 160 cidades e al

deras. o Que calculando u

ma velocidade média de 50

kms. resulta em IS horas

ee viagem de Hamburgo a

Basjléía. Pois na Alemanha

é proibida a velocid:lde a

lém de 50km hora nas al

deias. cidades e outros tu

gares habitados. Esta pres

crição legal está sendo cor;

trotada pela' pnliela até por

mooermssímc, sistemas de

radar e de fotografia au

tomática.
Salta aos ornes a impor

tância do f'mpreendimento.
A HAFRABA esta apre

sentando o trafego mais in .

tenso de toda a Europa, de

maneira cuefa se cons

treem variantes em grande
escuto. p-ira aliviar a deu

sktade do seu tráfego.
Os grandes portos do

mar do Norte e de Leste da

Alemanha são aeora Itaa

doe por au to-esbra das dire

- 820 Kilômetros
mente perto da fronteira no das auto-estradas.

O regime nazista enter

rou estes homens no snên
cio. São dois nomes homena

geados: o do professor ao

berto oteen, fundador da

Sociedade HAFRABA e que
já apresentou em 1924 o

primeiro projeto das auto

estradas alemãs. O outro e

ra o Diretor geral RQF, Que

começou a realização dessa

visão tão grandiosa do pro
fessor Otzen.

Além do valor econômico
incalculável. há o valor tu
rtsucc da HAFRABA Que

passa pelas paisagenj, mais
características da Alema

nha.

RA'mo PAllUn'A� �Oro�RO

POi.lCIAL OE UR6�N(lA TEl 3911

(LINICA SANTA CATARINA

Clínitã Geíill

Doenças Nervosas e Mentôis
Angustio - Complexos - Âtoques - Manias

Problemático Afetiva e sexual.
Tratomen:0 pelo !:h'lrochoque com anestesio

Insulinoterapia - Cardiozolorapia - Sf'noterap!a
Psicoterapia.

Direção dos Psiquiátras -

DR PERCY JOÃO DE BORBA
DR: JOSt TAVARES IRACEMA

DR. IVAN BASTOS DE ANDRADE
HORARIO - D ns 12 hs. Dr. Percy

15 às 18 hs. Drs. Ivan e Iracema

Endereço: Avenida Mouro Ramos 288
.

(Prnco Etplvinn Luz)" - Fnne 31 - 53

Edital

Suissa.
As Zonas orientais e oct

dentais encontram acesso

a êste eixo pelas 82 estra
das de ligação.
Quanto à densidade do

tráfego, basta citar, Que o

trecho Frankfort, Mannhe

ln, HeUdelbe:'ge apresenta
em 24 horas, assinala de .

20.00 a 28.00 automóveis.
Há dias, em que em 24 ho

ras, já foram registrados
nesse t.recho 39.000 auto
móveis! E' claro, que há. ne
cesstdade urgente de vari
antes naquela região; pla
nos que agora estão se-nélo
executados.
Em 1926 fOi fundada em

s'rankrcrr, M a Sociedade,
com o nome de HAFRABA

Que tInha como finalidade
a propagação da ideia das
auto-estradas e especlalmen
te a ligação entre as cida
des banseáj.tcas do Norte
ôa Alemanha e Basiléia.
A construção das auto

estradas não foi nem ideia
de Hitler, nem de Qualquer
outra "celebridade;' nazista
O Ministro da Viação Se

ebohn, por Isto mesmo, in
vocou no ato de Inaugura
ção a memória daqueles
homens, oue tiveram a i

dC'ia da HAFR!\BA e o pla-

Já se pensa no ano de .

1970, Quando a Alemanha

Quer apresentar ao MERCA

DO COMUM EUROPEU, co

mo espécie de dote, um sts
tema . completo de todas as

estradas europeias plan-eja
das, as. quais cabe-m 'dentro
de suas fronteiras. Já estão
os europeus olhando para
o sul; onde agora é' a vea
da Suíssa de construir uma
rêde êe auto-estradas, Que
chegará a Itália.
Os criticas da politica do

Governo Federal, em Bonn,
alegam que o programa da
construção de estradas não

!Xi

'Carta da A iem'�n
De Hamburgo a Basiléia

trecho Hamburgo a Brasi- tas com Os centros eeonõ
leia é a parte- alemã desta mícos ma+s rmoo-ta-fes do
"Estrada Europa n. 4". Que pni- sttuadoe e'11 Hvnnover

verá concluídas até 1965 as no ànaulo Rheno-Meno. em

ligações com a capital Di- torno de Manhrein, xarsr

namarquesa, Copenhague. ruhe. Ludwtgshafe e final-

IHGUS '''l

APRENDA CONVERSANDO FRANCES EM .2 MESES

,� -"�!;•.H Y Z tG::1
NATAL, 13 (OE) O 00-

- Uma (1) cosa na vila Operário do SOCo dos
Ltmões - Preço Cr$ 600.000,00
--:-- Um� (1) coso no Agronômica cem 'T res (3)
lotes Preço Cr$ 1500000,00 .

� � �- .t.,.:T-E&RENOS
- Barreiros lotes de no. 29 30, 31, 32 de

15 x 26 mts por c-s 150.000,00
.

- Coqueiros - terrenos perto do praia e do
clube financiados - CrS 200.00000

- Capoeiros - no rua Waldemar Ouriques e

Oleg�rio Silva Ramos
COlT>oro_se uma casa no centro da CIDADE

vêrno do RiO Grande do
NOl"te assinou com uma

companhia da Hungria,
contrato para Irrigação das
terras desapropriadas pelo
Banco do Brasil, na chama
da "Baixada Verde". O pro
jeto de colonização da re

gUio será. realizado com o

auxilio da "ALIANCA PA
RA O PROGRESSO".

SAO PAULO, 13 - (OE)
- Assumiu na tarde de an

te-ontem o comando do II
Exército o Gene-ral pery
Constant Bevilaqua. O MI

litar féz importante pronun
ciamento abordando a si
tuação nacionaL Quanto ao

plebiscito disse que se o

povo deseja ser consultado
sõbre o regime de Govêrno
a consulta deve ser feita.

Vende-se
'rende se uma propriedade, com três casas, uma de

material e duas de madeira, Tõdas com água luz e esgõ
to: sltc à rua Leoberto Leal nO 24

Tratar com o senhor Otá.vlo Augusto do Espírito
Santo na Fiambrerja Otávio no Mercado Público nO 38

parte Interna.

15-8-62

4.0fÚiIIh)
TRAJAtfO, 29

.--��.--------------.-_.,

,i�J2DEA�,
':'" ..

'

PROGRAM1 fiO MES

o SETOR pE ORIENTAÇA� E EDUCAÇAO SOCIAL
DO SF.C;r. connm!ca aos benefiCIários da Entidade, flue
('''"I('"nl!":'\m-�e abertas as InscI"ições para Os Cursos de
Habilidades Artisticas e de TricÔt. --------�

As Inscrlçôes serão feitas na Sede do Núcleo Regio-
nal do SESI a rua Fclipe Schmidt. 71 CC"""" a assistente PARA DEPUTADO
!,,;r;:'l.1 DtI.!("mar Balista da Rasa durante o período de 13

n 23��loer��re��tt�li\:: ��'��e àso�\��;::,' serão dados ESTADUAL
ato do. Inscrição.

Florianópolis, S de- setembro rle 19fi2.
Fralleisco Oliveira
Chefe do Setor

PROGR4MA DO MES DE SETEMBRO
Dia 16 - Domingo - EnCOntro dos Brotinhos _ ln;
cio às 21 horas - Orquestra do Castelon.
Dia 25 - Terça_feira - Cinema
Dia 29 - So� - la Bella Itália:........:.. Promovido
;el0 Departamento Esportivo do Clube Doze.

Rio, 13 (O E) - Prosse

gue a greve dos oficiais de
náutica e oficiais de máqul
nas com 150 navios parall
zados nos portos nacionais

e estrangeiros. Q movimen

to prosseguiu pacificamente

enQ.,_uanto os paredistas a

guardam !a transformação
em decreto da resolucào Que
atende as reinvlndlcações
da classe.

PARIS. 13 (O E) - Cau
sou má repercusão nos

meios parlamentares fran
ceses a decisão do Presldr:n

t.e De Gaulle, de se dirigir
diretamente ao põvo em

plebiscito para modificaI" ll.

constituição, deixando de

lado a Assembléia NaciQ·
naL Até o momento é im

possível determinar a ex

tensão dos· efeitos Que o

gesto De Gaulle ocasionará
nos circulas parlamentaras

satisfaz, pois a crescente

motcrtaacão 13. mil carros

novos são diariamente ad

quiridos na Alemanha) dei
xa a construção das' estra
das sempre em atraso.

De fato. ninguém sabe

hoje como resolver êsce pro

olema. que pode obrigar
um dia o legislador a to

mar providencias drástrt

caso De outro lado, ficou

constatado, Que a cepecteu
de da construção de estra

das CJ. Repúblll!a Federa],
é totalmente aproveitada,
Desta maneira, mistura-se
na alegria de ver termina

do o eixo Norte-Sul as pren
cupacôes para com o descn

vorvtmento futuro do ststc

ma r::.c]oviario alemão.

NEREU CELESTE
, GHlZONI

Mocidade,
Capacidade,

De�icação
lmiço do Povo

franceses.
WASHINGTON, 13 CO E)

Um Senador Republicano
propôs Que o Congresso nor

te americano Inclulsse. na

autorização pedida pelo
PresIdente Kennedy parn.
mobilizar 150 mil re�ervis

t�s uma emenda allt.orlznn

do o úso da fôrça para_jm
prdir ri ocupação de Cuba

pela União So,'iética.

soda cáustica

CRlsrAtlZADA 'EM 'ESCAMAS

FAsruC,..DA NO BRAsil. PELA
PRIMEIRA VEZ

CIA. ELn�O QUiMICA FLUMINENSE

Embalagem Indus!ri�l:
Socos mulli!olhas (Papel e Plásrico) de 50 quilol

Embalagem Doméstica:
CO;><os de popelêe com 2<1 POCO�$ p!á5!;<:O� de 1 II � b

Repre$enlontes poro os

Estado! de Santo Cotarmo e Paraná

BUSCHLE & LEPi'ER S,A,
loinville • Blumcna" • C"ri!ibo

IVONEíf
Antig'a Onbeleruira do salão Margurete voltou a tra

balhar na sua profissão em sua reeídéncia ii rua Santa

Luzia n. 265 no .zstreíto. Quem desce à Mercedes 'aena.

Permanente _ Cortes _ r-enteados A1izamentos _

Quentes - e - Frios:

Preços módicos ao seu Alcance
Agradece ii. .sreterêncre

Matriculas abertas na Secretaria e

também para
ClJRSO� DE CONVERSAÇAO PRATICA

Trajano, n. 14

(Altos da Farmácia Céntral)

A Verdade
Sem Demagogia - Para DeputadO

Federal

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



;uMvíft:q€a1lrlmonm
- -

ADVOGADO -

DAS 9 AS 13 HORAS
AV. RIO BRANCO, 72.

DR. eLO'YIS DIAS DE �I�

CLlNICA ME'DICA
Estorncço Intestinos, fígado e vias biliares.
Consultono: f<UQ Felipe Schmidt n.o 38
Residência:

.

Ruo S. Jorge, 32 - Fone 2721
Diórtcmente dos 15 às 1 a horas
Atende dos 8 às 10.30 horas no Hospital de Caridade

DR. MARIO GENTIL COSTA
M �·D I C O

OUVIDO - NARIZ - GARGANTA
CLlNICA E CIRURGIA

ESPECIALIZAÇÃO NA CLINICA PROF
JOS. K;:'S DO RIO DE JANEIRO

•

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

Pela manhã, hora marcada. inclusive aos sábados
Telefone: 2989

CONSULTQRIO - Ruo 1en. Silveira 15 - Canj. 203
EDIFICIO PARTHENON

--si'( ViÇOS TECNICOS ADMINISTRATí.OS
ORGANIZAÇÃO E REORGANIZAÇÃO

.. E SERViÇOS
RUA CONSELHEIRO MAFRA - 160

FLORIANO'POLIS __ SANTA CATARINA

TERRENO
Vende..ss um ótimo terreno, 15 metros de fren

te por 25 de fundos no Próio do Saudade em coquei
ros. Tralar Com O sr Goulart pelo f.one 2094 Ou na

ruo Tobias Barreto 259 na Estreito.
•

1619/62

ADlJOGADOS
ADVOGADOS:

DR. HELIO PEIXOTO.
DR. MOACYR i'EREIR�
PREVIDENCIA 'SóCIAc: - "Reeursos à Jüp.'tos de Jul

Õ��r;gES ��;�ã�l�I�Ts��tadorias. Beneficios etc.

CI'VEL e CRIMINAL
Ruo fellpe Schmidt no. 37 - 20. Andor -'Solo 4

PROGRAMA MES DE AGOSTO
DIA 22 de Setembro Miltinho
DIA 13 de Outubro Ellzete Cardoso

QUARTOS
Cúm ou sem Pensão. Caso de família.
Ruo Esteves Junior, 34

ATENÇAO
MudGnças lú.':ai� ou poro outras cidades,

Serviços de mudanças.
.

!...tõo é necessário o engradamento dos móveis.
Jnf (""wlções à ruo Franósco Tolentino, no. 34

f<pp. - �80S

PRECISA-SE SALA - Para Escraório

ia no dia 6 IIP. Pudemos in _ Ontem foi a un.ma apre
formar que o Dr. Lelis de �en,a<;ll.u bo programa R.L

Oliveira Lene, s-erá designa c.ar na goc.adade no no a

� do J. nua ncc,e mês pum n

�� quê.e Departamento.

ii' NIVER

sente edita! virem, com o Dr I Acácio
.

"
- Logo mais à noite vne

prazo de trinta (30) dias, . Lucia Regueira receoéra con

que neste cnrtórío da Vara G"rl'bal.!l· ( v.dados para' festejar seu
de Familia e Sucessões, CI! lo! J. Itr:- \rf�mDr

-

Lomer I!··niv(r"
- Agradecemcj c, - Em ueasme o

��;:lt� :��c��:s ded��:��� Thia�fl aent.reaa do convite. exta quente", nesta Capit:Ú PODERA'

por falecimento de JOSEFI- Garcia como sempre -trtc", com o

NA HOFFMAN. E residindo
ADVOGADO

Diplomado -pe;a: Faculdade'.
DESFILES vento li do lado de Bnzo.a, - 1\-1uita cousa poderá acon

I ' .

I d 11-1 ri'
.

d

I
tecer nestas ultimas nora

Yg�rra i:�;!� CeO�:�C:a��o. u� Escritório espectalízad-

".a�;�.�:rSid:d; �:C�:aSil
a

-_ A CJ.\. Rjrodtaeeta BT:." 1\-lISS do dia de hoje Candidato
em Questões trabalhistas. stleira. esta promovendo a cargue eieth:os esta" er

;�1��0 �:n����:N�o��� rn��o.���!�i��:::a� r"�Cealb,ens �:��I����:d��SCc����urs(�:r� •

de;:file's de modas em vnue - Mlo;s Universitár.a, ,'J. grande expectativa. em
.

o o

�
r -lun-: oíündes do Pais. Pa • C' crh da brevemcn t d d ,.

das oecjaracões do Arrola- viço do Prof. octavto Ro -"" . .., ... r "c. .... ...... II e Os acon ectmenwe n

menta. no termo respecu- _�U:n��:P� S���,��:t. 25�� dr.gues Lima). ex-mte no saram por esta Capital e se numa mavimantada so.rec "N<lI"aeap", Plebiscito \'f'

;�;'I��ta�::d�i��a��n;:� o �� - �216 �:)O"��;:lIC�.Act;.E��:�l.. g�� R�v t; �::;t;�ll:;��Il�OI;�O' A�;:;cél� ���,t:r��;·t.�:a���t:o�.��:. acontecer ..

prazo de 30 dias, contando de" Janeiro. Mtd;('o cio Hos � pl'úximo desfile.

da ocbucacão no Orgão 0- ..

J
pi ar de C::l'ld:"lrlr. r da

rtctat do Estado. dizer só-
" (

Mflternldade Dr. Carlos ��
DEBUTANTE

�:: ;:]0d;����at��'�:n�:'eest:� , . ";1 ;�ll���OS _ OPERAC/OES t� - .rnnete O íveira, esta na

sistlr aos demais têrmos do
-_ .. _ �-

DOE�Çt1S DE SENHORAS' lista das Deuucantes do L·
_ PARTOS SF:M DOR pelo ra TC, que será apr2SC:Fn
mêfnà':J ps:c"'pi01i'atlco j.

da no Baile onc ai n ... dilt
consuttõrto: Rua Jl'ã8 P'n I 13' de outubro

'

to n. 10 - das 16,00 à,

I
18.00 horas. Atende com

I
TEREMOS

CUp��! �S:�;�:��A.ES heras mareadas. 'rejetcne
_ Ontem, o jovem Raur - O Lions Ctub de Floria_

"E DATILOGRAFIA
il03!i - R"<:irli"'nl';:l FI'"

- Amanhã tcremos' mats Calda.s Filho, cornpretcu nópolis. colaborou com l

AR���;S9f���N:��C�':S�� ANO) \.p=-:ttencourt.
101.

� �:;:ár���n::rárc:�adedeLUaC�� :�s �:: ����;���c����.�e: =:��i::nd�r�aanç:��t:O:;�:
PRE.GINASIAL ADMISSÃO DURANTE O .·Ar

r
n��enhDS J =deAeutno Avila, que recen o desrile da Rhodia,

DATILOGRAFIA �� n-s""r

- Baseado nos mais mode�nas processos pedc.. • Patnéis

MU'SICAL BAR-gógko..
• P;n+uras de

- Equ'podo com máqUinas novo� d
.

= ����/.d�I���R FERREIRA DÁ SILVA
prepaqan a

. 'ARA UM BOM PASSA TEM?e COM SUA FAMiLIA - REUNIõES SOCIAIb

HORÁRIOS: DIURNOS E NOTURNOS • fat"QC!; L>ATic._;ANTES COQUI"TETS - FESTAS DE ANIVERSARIOS - CRA

Fuça suo inscrição o Ruo Dr, Fulvio Aducci on,. • flâmlAtQS 4.NDAH TERREO �A��A:��;TEL ��"I.
tigo 24 de Moio, 748 _ 10 o"dor.

... 2515. !Portarlal

ESTREITO FlORIAN"POLlS �
_____________

•

B�jI·b'tlcid.d·1�u� ""nondo mo,.>oej'S

l�...ndo.r· fone 24·\3

Aquinndo lotes de terras, pequena� châcúros e área';
poco ;nduW'o, em I'ERfEIÇ�-Rf.iI'�i? I

BARREIROi Cen&l �s 3 e 8 horas

EDITAL
ESTADO DE SANTA CATA'

RINA
JUIZO DE DIREITO DA

VARA DE FAMILIA E SU

CESSOES ESCRIVANIA DE

FAMILIA E SUCESSõES

"
arrolamento e partilha até
Imal sentença, sob as pe
nas da Lei. Dada e passado
nesta cidade ce Florianó
polis, Comarca de igual no

me, Capital do Estado de
Santa Catarina, aos dez
dias do mês de setembro de
ano de um mil novecentos
e sessenta e dois. 10-9·

1962). Eu rneeiven Escri

vão da Vara de Família e

EDITAL DE CITAÇAO DE.

AUSENTE EM LUGAR IN

CERTO E NAO SABIDO

O DOUTOR OSWALDO
ARItAS HORN, Juiz de Sucessões, o mandei dati-
Direito da Vara de Fn- [cgrafar, o conrert subscre

mttta e Sucessões da vi e assino.

Comarca de Florianó·
polis, Capital do Esta'

do de Santa Catarjna,

OSWALDO ARltAS HORN

JUIZ de Direito da Vara de

Familia e Sucessões da Co-

na forma de Lei, tec. marca de Florianópolis.
15-9

FAZ SABER aos que o pre-

('dUO Prepar�tétio (cnli!lsll!�

Prepare-se para o Futuro

�
�

no "BAIRRO YPIRANGA, onJe está situado aGrura
Escolar local.

Os interessados poderão dirigir_�e dlretame'lt
00 ESCRITÓRIO DE VENDAS DE IMOVEIS de

afio julio Malin�
�ua Fel!ne Schmidt, 14 - - Sobrado - Fone -

2347 _ F!:>rionópolis.

VEINDE-SE
Dois lotes de terreno, em Coqueirús, frente pa.

ra o mar.C/cem mil. Uma area de 20 mil metros.
A 15 minute:> da cidade. Trotar a Av. Rio Bran

co. 55
16 - 9 '- 62

REX-MARCAS E PATENTES
Agente Olicial da Propriedade Industrial
Registro de marcas, patentes de invenção, nomes co· .

merciais, titulos de e�tabelecime1lto, insígnias, frases de

propaganda e marca.0 de exportação.

Rua Tenente Silveira, 29 -. l° andar -

sala 8 - (altos da Casa Nair - Floria
nópolis.Para Escrltór!o.

Tratar com o dr. José MarIa, pelo lone 2604. à tarde,
011 com o dr. FláviO, pelo fone t •.... - 3022 - 3:;'96. ----------------

RESTAURANTE ESTRÊlA

Praça 15 de Novembro, 14

Flor:anópolis
0:\ SlI.r.nrr.l FONSECA

CIRURGIAO.DENTISTA
Preparo de cov;dades pela alto velocidade.

BORDEN AIROTOR S S WHITE
Radiologia Dentário

CIRURGIA E PRO'TESE RUCO.FACIAL
Consultório: Ruo Jerônimo Coelho 16 -

ü ondü( - Fone 2225
Exclusivamente com horas marcada.

OLttOS>,OUYIOOS _ NMlIZ

:·.··?f+�;f���t�;�;�l�;�J;
' .. �llUIPR <1, OTORRINe} unico' na Co�,t"t}; .•
'PÓf�; �.;'me iie OUXIPO,SL"i\rAl'jli, .:

..•.. ....
-

GARGAI>I'fA ' ,-

Re;rotor BAIJSCft 8. LOMB PIÍ'ó-�eó"fa, .

_ di; dCOLÔS
. , .

TrofQmenfo d� SINUSITE�P'" UL!RASOM
Dr. GUERREIRo da FONSÊCA

CONSUL"fAS PE�A MANHÃ f AI TAR.8E -

.

. ;::(')n�u!.tór,o _ .R.u? ./o�o :Plni,�,.3��. J,.one ,.3.569.. ' It('jHttc'::'"R UQ' hlf" tehtTiibf'·'9·�Pi·n·����'s6o

•. '-
.�. ,";���

PaJ'u nj�I;(��'�3
Esfailual

SERAFIM FAI.ICl

Ih. Ayrlul! h�lfi,Hil,
l;l,INIt;A ut: Vltl!\;o..y.'�
(.;oll:.ullono: 1'�la

110 lIo:.pllal d� (.;undaut·,

'A lal"ll�, no cUIl:;ull.orlf

das 15,30 !::os. as 11 ,.)U h�

('onsultol"iu: ltua NUll"s

Machado, 1 _ LU andar --

t.c!efune 2'86.

Re:.idência: Itua 1':l.llre

Roma, (i3 _ TelcloJlt: 2;8'

Aluga-sr,
Ql artos l".lm ou sem pell

si"!.. Ru.1 �steves Jun.or 3-1

Ni!.3TA.

Baldicero I

FUomeno
Para Vereador

UM HOMEM DO POVO

PARA TRABALHAR PELO

povo

,.;;;;i!liII'"tr�"���"""""l·":P;�\.
, Flor!;1I1Ôpoi1s, - 14/u/62 ".]

- - - .. �. --- ,_.__ .. _-_._ -... �

Souza. a.saurmu a dir.�ç:... o ULTIl\-1A
elo DNER, no ES{ado da H •

Amanhã Lucia Avila Recepcionará
Jovem Guarda Florianopolilana

ASSU.l\llU cLonara a jovem guarda RÀ1NHA
1 tlurianopolitana. F,:;'

- O Dr. Elpidio COsta 11.- - Bem recebida no Vale til

llajai a notícia da Festa da.

Rainba do AUãnlico Cata

rinensc, que no próximo vc

rão seré realizada no liCI_

tel Balneârio Cabeçuda3,
r o (ias 17,05 hs. AgOra se.a

nas �êxta::.·iell·as, das 2::1.00
as 2�,::I0 hs. Iniciarei pcosr r.�
ma semana. '_ Amauhã à tarde as 50·'

CHA'

QUE�TE
ropt.mistag estarão reuos

das para um Chà, no .\1·u�
cal Bar.

"tenl-O

CONVENÇAO

..:.. Em Pôrtc Alegre
realizada a Convençao R

- A tenista Ligia l\-1ascõ!'.� - -opum'ste dos ctuces qu

Ilhas, é notada bem, acnm pertencem à Reg.ào Brusn
punhada. em 'ôrbita" rIa _ Uruguai, no pertcdc dt

"Ftueiacap'". is-e 23 de outubro proxuno

LlelA

COMPLETOU COLABOROU

r ... _ B A i 11 B O S·-
.. lU. li1.tI!liA

Robcrt Knapt EstreIte Fone 6251

Janc Davi às 8 horas
EM

Jack Hawkins
Ola Scaia

\
IIt,�uhrl VINGANDO lUlNHA HONRA

- TecniColor -

Censura: até 14 anoo;

t:ltl.· tUn
o ESPIA DE DUAS CARAS

Censura até 18 ano;,
as 5 e 8 haras

CenLro Fone: 34�5 Cint UIIPtBíli
Estreito
às 8lf2 HORAS

Fone 6210
Paul Esser

AngeJika Melssner

AS EXPLORADORAS
Censura - até 18 anos

Jack Hawk.ins
Gia Seaia

CiD. BIlXi
- em-

O ESPIA DE DUAS CARAS
- Censura:.....- até 10 anos -CENTRO FONE 343'\

às 8 horas CINE RAJA
Ji!l Ireland às 8 HORAS
John Charleswerth Audle Murphy
Ellen Pelleck Felicia F:arr

- em - EM
TAO JOVEM TAO MA' COM O DEDO NO GATILHO

___c_e_n,_u_ca_at_'_l_'_a_,,,_, -_C-ln-emaScope
_ EaslmanColor _

lavrador
DOBRE SUAS COLHEITAS!

Inse!icido:; em pó ou em líqUidO. Diversos
l,pOS e fórmUlaS poro O exlerminio de qual·
qt'er espéCie de praga do lavouro.
Erv:odas TalaI e Seleílvo eliminam as er·

vos danmhos evitando assim o improdutivo
!ra�olho de capinar. Faço omo v!Sito ou

peço informações aos labricantes:

®.
BUSCHLE & LEPPER.·S/A.
"JOINVlttE RUI\ 00 P�INCIPE. 111
!ltUMENAU., �u" B�USOUE, 175
CURIIIBA, OESEMBA,RG"OO� WE"lPHA,UN, U1"

--�--- -,.
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o Departamento Central
de Compras (O. C. C.), de

conformidade com o art. 11

ítem III, do Regulamento
aprovado pelo Decreto SF-

25 08,61/382, torna público
que [ará realizar, no dia 10

de outubro de 1962, na sua

séde, a Praça Laura Muller,
nv 2 (fone 3410), CONCOR·
RENCIA PUBLICA, nas se

guintes condtcões:

I OBJETO DA CONCOR·
RENCIA
VENDA

1 -:- caminhão, Chevrolet,
1.949, motor de 105 HP., má
quina fundida, carroceria

de madeira. lataria em es-

tado regular, diferencial
em bom estado, 4 pneus

recuperáveis, no estado em

que se encontra na D.O.P"
preço base CrS 150.000,00,
unidade - um, quantidade
_1.

2. Caminhão, Ford, F 6, .

1.949, motor de 95 HP., dite
rencíal e caixa de câmbio
em regular estado, máquina
em b0'11 e taco. lataria ne

cessitanco de reparos, caro

rocena de madeira em re

gular estado. necessitando
de pneus novos, no estado

em que se encontra, na D.

O. P., preço base C:'$ ,

220.00000, unidade - um,

quantidade - 1.

3, _ Jeep Wlllys, 1.946, ma
quina fundida, caixa de tro

Para De,ulildo
Federal

PSD
OSNI REGIS

ca e.crrerencíai em bom
funcionamento, 4 pneus no

vos, lataria regular, estofa.
mente e capota de lona em
péssimo estado, no estado
em que se encontra na 0.0.'
P. preço base Cr$ 80.000,00
unidade um, quantidade. _

1.

4 - Jeep, WllIys, 1.956, ma
quina fundida, c, troca e

diferencjal em regular es

tado,
.

necessitando de. 4
pneus, lataria e estoremen.
to recuperável, capota de
lona em estado regular, no
estado em que se encontra
na D, O. P

'I prêço base ..

60.000,00, unidade _ um,
quantidade - um, quantl
dade - 1.
5....,.. Triciclo, 1.f!51, com

motor, caixa de troca, dife
rencial e lataria em péssi
mo estado, no estado em

que encontra na D. O. P "

preço base 20.000,00, unida
de - um, Quantidade _ 1.
6 - Triciclo, 1.951, sem mo

tor, caixa de troca necerst
tando conserto, lataria em

péssima condição, no esta
do em que se encontra na
D. O. P., prêço base Cr$ .

20.000,00, unidade. - um,
quantidade _ 1.

II ESTIPULAÇOES
OS interessados deverão

apresentar os documentos

DR. LAURO DAUIA
MÉDICO

Clínica Geral

Especialista em moléstia de Senhoras e �I�s uriná

rias. Cura radical das infecções agudas e cronicas, cdo

aparelho geníto-urtnárío em ambos os sexos. Doenças

do aparêlho Digestivo e do sistema nervoso,

Horário: das 10 às 11,30 horas e das 14,30 as 017,00
horas _ consuttõno: Rua Saldanha Marinho, 2, L. �n.
dar (esq. da Rua João Pinto). F�ne 3246. Resldêncta:

Rua Lacerda Coutinho n.o 13 (Chacara do E�panha) -

Fone: 3248.

PARA DEPUTADO ESTADUAL
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AUGUSTO BRESOLA

de financeira, passado por
banco ou casa bancária;
b) prova de quitação com

as Fazendas Federal, Esta·
dual' e Municipal;
c) procuração, se tôr o

caso, passada a pessôa rs

presentante do proponente
à abertura das propostas.
4 - As propostas deverão

ser apresentadas em duas
vias, com rúbrtca dos propo
nentes em tôdas as pâglnas,
seladas na forma do item
I do título 11.

5 - Os envelopes conten
do propostas ou documen
tos, deverão ser entregues
no Departamento Central
de Compras, a Praça Lauro
Muller nv 2, (Fone 3410),
nesta Capital, até às 14 no
ras do dia iO de outubro de
1.962, mediante assinatura
na ata de entrega de pro
postas.

6 - As propostas serão
abertas às quinze horas, do
mesmo dia 10 de outubro
por funcionários designa
dos pelo Presidente do D. C
C. e na presença dos pro,
ponentea ou seus represen
tas Iegats.

7 - Abertos os envelopes
cada um dos interessados
tem') direito de npôr a sua

rúbrtca n::ls fôlhas das pro
postas dos demais concor

rentes.
8 - As propostas (Mcdê-

COLUNA
CATÓLICA

A LIBERDADE ESTA EM PERIGO

NES� 'i;\��E D�t;j�R::�;A A��=���
BRA'SILEIRAS, REAFIRMA SUA POSiÇÃO DE VIGI_
LANTE E PERMANENTE DEFESA DOS PRINCIPIOS
DEMOCRA'TICOS, QUE CONSUBSTANCI",M A
U'NICA E VERDADEIRA EXPRESSÃO DA VONTA
DE POPULAR.

NESSA ORDEM DE IDE'IAS VEM DENUNCIAR 'A NAÇÃO AQUELES QUE 'SOB A CAPA DêNACIONALISMO E DO ATENDiMENTO A'S REI
VINDICAÇOES POPULARES PROCURAM NA VER
DADE. A DESTRUiÇÃO, DA ORDEM JURI'DICO_
POll'TICA EXISTENTE COM A INTRODUÇAOPAI'S DE IDEOLOGIAS EXO'TICAS QUE IMPLAN
TANDO O O'DIO ENTRE AS CLASSES,

.

RENEGAM
dA LIBERDADE DEGRADAM A ESPÉCIE HUMANA

TICAN:R:�I����E'N�OC��6�1���I�N���E���Ã
COM ALTISSONANTES AFIRMATIVAS DE DEFESA
DAS CHAMADAS REFORMAS DE BASE, QUANDO,
DE FATO. TAIS DECLARAÇOES VISAM EXCLUSI_
VAMENTE A CRIAÇÃO DE UM CLIMA DE EFER_
VECENCIA E NÃO O PERFEITO ATENDIMENTO A
JUSTiÇA SOCIAL.

DE FATO o SURTO I NDUSTRIAL QUE ATRA_
VE<SAVA O BRASIL LEVA SEM DU'VIDA 'A NE_
CE5S1 DADE DE UMA MUDANÇA ESTRUTURAL
DA MAIOR AMPLITUDE DE HÁ MUITO DEFEN

DIDA PELOS VERDADEIROS DEMOCRATAS, MAS

QUE S'OMENTE PODERA' SER EFETUADA COM
REAL SATISFAÇÃO DAS REIVINDICAÇOES PO_
PULARES ATRAVÉS DE LEIS VOTADAS POR UM

PARLAMENTO LIVRE DE PRESSOES DE QUAL
QUER ESPÉCIE.

CÃM��� �g�6EI��T�Y�i�TgE6�N���S��r�
COERCITIVA, DEVE SER REPELIDA POR SER INAD
MISSIVEL INTROMISSÃO DE UMA INSIGNIFICNJ
TE MINORIA,. A DETRIMENTO DA VONTADE CO
LETIVA, QUE ASPIRA FUNDAMENTALMENTE A
UM CLIMA DE ORDEM E TRANQUILAD'ADE

SIBA A NAÇÃO BRASILEIRA QUE A CAMA_
RA DOS DEPUTADOS EM TODA A SUA LONGA
EXISTENCIA SEMPRE SE REVELOU SENSI'VEL
'AS JUSTAS' REIVINDICAÇOES POPULARES.
SAIBA A NAÇÃO BRAILEIRA QUE A CAMA

TANTES JAMAIS DESERTARÃO DOS SEU! '.

COMPROMISSOS PARA COM A DEMOCRACIA.
SAIBA FINALMENTE QUE NÃO HAVERÃ FOR
ÇAS. NEM AMEAÇAS', QUE DEMOVAM OS DEMO_
CRATAS DO CUMPRIMENTO DO SEU DEVER. A
DEMOCRACIA SAIRÁ CERTAMENTE MA ADVER
TENCIA DA ..

-

MAIS FORTALECIDA DESTA GRAVE CRISE.
ESTAS DECLARAÇOES DEFINEM E SINTETI_

ZAM A ATITUDE DOS INTEGRANTES DA AÇÃO
DEMOCRÁTICA PARLAMENTAR FACE DOS ULTI_
MOS ACONTECIMENTOS E' DENTRO DE SUA IN_
FLEXIVEL LINHA DE CONDUTA EM DEFESA DA
DEMOCRACIA E DO BEM ESTAR DO POVO BRASI
LEIRO

A ARMA ElA DEMOCRACIA É O VOTO
A LI8ERDÁDE ESTA EM PERIGo

_. -�

p

s

u

Ao apresentar a petição, achavam naquele cárcere,

ENC IAo Senado, Luna Yeper ree .eubmetenéo-as, durante o

PREFER
.

.

,

um relato comovedor das trajeto, a tóda sorte de

"condições em que vivem iniquidades.

Senado Equatoriano Pede AçãG
Brasileiras Em Fayor De

A$lLADOS CUBANOS
QUITO, _ A pedido de 73 asUados políticos cuba,

quatro parlamentares enca nos - homens, mulheres e

beçado pelo Senador Jorge e crianças - na sede am

Luna Yepez, o Senador dr

Equador aprovou uma re

solução em que se ecttctte
ao govêmo equatoriano que
inicie ante a Chancelaria
do Brasil, ora a cargo dos

assuntos do Equador em

Cuba, gestões rara que B

baixada em Havana", e

disto deu conhecimento,
por sua ved, o jornal "El
Comercio", ao publicar di

versas fotografias dos ast

lados triradas em Havana,

--_.__ .--------�í���iiS, ..:. UjgI62;"_·::,::·':.'_'··� t"� .':�; f!':-:
J_'�
De �arlamento CeDlr rompras

.
Edital de Concorrência Pública 04-09-66

t!ade e idoneidade: lo 001, à venda na Impren-
a) atestado de ídonetde- sa Oficial do Estado), deve

rão obedecer às condições
estabelecidas neste Edital

nas ínstruçôes constantes
do verso das mesmas, bem

como as exígênctas do De

ereto SF'25 08 61/382, de

1.961. e demais disposições
sõbre Concorrências.

III JULGAMENTO
1 _ Pela Comissão Julga

dera, posteriormente, será

declarado vencedor o pro

ponente que oferecer:

a) melhor (maior) preço
b) caução de 10% em 48

horas;
c) pagamento atê 10 dias;

d) retirada do veiculo

imediata ao pagamento.
2 _ Em caso de absoluto

igualdade de propostas, se

rá sorteado o vencedor,
3 _ A concorrência pode

rá ser anulada, um vez que
tenha sido preterida forma

hdade expQessamente exí

gtda pelas referidas leis, e

que a omissão importe em

.prejutaos aos concorrentes,
ao Estado ou à moralidade
da Concorrência.

4 _ A Camisão Julgado
Ia reserve-se o direito de

anular a concorrência caso

as propostas .apresentadas
não corespondam ao tnte

rêsse do Estado.

stortanõpcus, em 5 de,
setembro de 1.962,

(Hermens Justino Pá

trtanova) ,
PRESIDENTE

mencionados a seguir:
1 - Proposta, em duas

vIas, seladas ambas com

c-s 2,00 de Selo Estadual,
Cr$ 10,00 do Plameg e mais
uma Taxa de Educação e

Saúde de crs 10,00
(Cr$ 22.00) por fôlha, em

envelope fechado e lacrado
contendo:

a) oferta para um ou mais

veículos;
b) condições de pagamen

to;
c) compromisso de reta

rada do ou dos veículos
no prazo estabelecido;
d) declaração de conbe

cimento e submissão as nor
mas deste Edital e da Le

gislação referentes a con

corrêncras.
_

2 - Na parte externa do
envelope contenedor da pro

posta deverão consta os

seguintes dizeres: CONCOR
RENCIA PUBLICA NO .

04 09 66 (VENDA DE DI·

VERSOS VEICULOS USA�

DOS).

3 - Em envelope separa

do, contendo os dizeres da

inciso anterior, além da pa

lavra "Documentos", em

caracteres bem destacados,
os seguintés documentos

CAPACIDADE A SERVIÇO comprobatórios de [dentl-
DE SANTA CATARINA

_

, mesma Obtenha do regime
de Fldel Castro salvocondu
tos que permitam a sr'da
do país de todos os cuo-i

nos asUados na Embajxa·

Soube-se também que
três das cinco mulheres cu

banas que fugiram da prt
são de. mulheres de Ouana

Jay souonaram ,as�o na

Embaixada do Brasil em

PARA VEREADOR No. 2319

VALDEMAR VIEIRA

-

PARA CONTINUAR SERVINDO O

POVO DE FLORIANÓPOLIS

da do Equoador em Hava
na, "antes de que, pelas
condições infamantes em

que vivem, possam perder
a. vida".

Havana e que, em conse

quência dessa fuga, o regi
.ne de Fidel Castro transfe
riu para mu campo de con

centração na provínvía de

Oriente. 60 detentas 'que se

'Presidente Do Instituto D. Pedro II

VIAJOU HOJE.
As primeiras horas da

manhâ de hoje viajou para
Blumeneu o Sr. Vttlm;,(.r
José da Sliva, que naquela
cidade utttmaee entenrü
meatos com os órgãos de

sede o Instituto lançou um

movimento em Plurlanopo
lls visando a mstaracno e

funcionamento de. \1m3 e.

mtcscre eminentemente cut

tural em cujo emp�eer!ã:"
ment� estão paretcípenco
Os estudantes da Capital
da Estado e de diversas so.

munas do interio,".
Seu regresso está prev:s

to para sabado à tarde.

classe estu�antll no sen-tao
de arregimentar elernen.
tos para a composição ca

Diretoria da futura Radio
Clube O, Pedro II.
Como se sabe, no ano pas

�- .. -'_ ..

Prefeao João L. Billenceurl
Procedente do futuroso Municipio de Jaguaru_

na chegou ontem a este cidade o nosso presado
amigo .senhcr João L, Btttencourt, diligente Prefeito
daquela comuna, e chefe do Partido Social De�o_ �
creetco, pessôa geralmente estimado d� popu1a�a�.o
qual veio tratar de interesses do refendo mumcrpio
junto oos podres competentes do Estado

Nesta oprtunidade O Estado. envio o 5.5. OS

seus votos de felicidades.

FESTA EM BARREIROS
Domingo dia 16 de Setembro, haverá procissãO

de Nossa Senhora de Loudes, às 16 horas, As 21 ha

ras Fogos de Artifício � durante o dia todo, haverá

BARRAQUINHAS.

PARTICIPAÇÃO
ALDO AVILA DA LUZ" SRA..

ANTONIO BAYER E SRA.

Participam oos parentes e pessôas de: suas re;

loções o contrato de casamento de seus fllhas.
ELIANE E ERNANI

Florianópolis, 6 de setembro de 11�;9/62

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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GILRrOTO NAHAS

COLABORADOR_S: DIVERSOS

RENDA R.ECORDE
..,_-,,--

A arr""l'nfl<:"!('�n (lf' dominzo, ouando ('Cõ:

tará em F'<T') n rt1110 ,1(' CRn-l'np.�o do nrlrnei
ro turno elo r ....�T1,··v.. (mflto da Se�l1nda Zon�.
deverá �('1:' ;'I r

"

or de tôdas- sendo n!"ov�v",1
ODe venh« ") c:.l'''''''l'ar a casa l''''fl) mil rrlJ'1;Pl

ros, talo in4- 1'" ('0;;:(' �l1P o prélio desner+o na

terra do h(�r"t'l (ln rl�l('fio c>I{mojnpnse. Sabe
se que desta Cnf'j4n} deverá seguir uma ca

ravana de torcedores nara incentivar o tri-

�olo_r_"_co_n(!uista ela vitória.
'

_

Vasco �I FI "' ....""M J)nd�riÍ render
M* de 79 Milhiies

!ll'l)"ffll" o r(lp"r'li" r1<)

-:'1'lu (m�k nl' lO; nl h

""ver:> Illtr'lTl'1'
(10<: v:n�p Wil!'>"
7,1'1,0<:. A n!,"r>""

POllble - Rm 33s' 90/101'}
Oi!.o. _ �m �O<; 8' /100

r�nca. c o fato de ter o

Flamenf':'o o mando do jo
vn anue dgnifica qu� !'Js

;"'io" do Vasco (caiculado

('m 3::' mq atu"llm'!nte',
• 1 lerâo de pagar ingresso ..

RTO ]1 (VA\ i\ ... "".,

d') rlit�<t!r() ri" ,l..,m "," ""

tr(' Va,,� r> F'�'M!' Yn. ,,�I

Hoje os v<>s<'ainos inicia·

ram seue preparativo" p�,.A.
o g�f'nr!(' c1âssico de domin

1'"1}. O r"ntro avante gau,..ho
F:'1I.1:-lnllO "O único '..!le

Jl",,'ntn OH,! preOcllllfl. a dire

r'io Lérnica cru�ma1tinfl.

Todavia. �eu e<;tado nao a

nrcsenta maiol' gravidad'! ....

t'l a .eilu,,,i ... ,.

bes. {'Ue' .".,,,,1 '\

Abso�lltll r.3 rllmo

a kUe"'�II�"
o Primeiro C llHp nna,

Mundial d(' lLmu d. )1\.lL:,
do em LUC"Il1.t 'p, "lt,u
como cam!' a i\1 \:"I.rUli

que venceu u p: I d"
4 com, 2 .'m,:' ,11\, 4
sem e oilo. A F'raur

---

Enís�o no Vasco,
de Caçador

f;kiff 7m 7 fi

o Vasco da Gama de Ca

c:ador encontra·se vivamen

tf' Interessado no atcstado
r:;'�ratório de Enízio que Já
rI [,'ndeu' várias esquarira9
da capital do estado
Sf'�undo conseguimôs a.

purar. o atleta seguiu par'l
CaçadOr acompanhado .10

1, :'J ·r. Nllton Manguilhote.

ceu no doubh
no skifr.

Eis "o> trlllpos
dos:

4 com -61'
2 sem - €�

"

100

2 com - 71ll
4 sem - GIl lD

o P. S.D.

aWiMEWDA

PARA DEl>tiTADO FEDERAL

OSMI!RCUNijA

Vinte mil moças estar�o
participando do� XIV JOP"I'S
da Primavera a serem cfp

tivadofl no Estadtl da t\u�,.
nabara. O ({eMiJe de ahpr
tu!":l. seni uma InesqueclVf-', r--------....:..
parada' de graça c beleza

.@!Po q.ue vl1lLc mil jON.ens
estnrCto reprc,,{'nlan{lo "('11)

colégIos- e agrcmlnçócs
portivas do Brasil,

Em prosseguime:r.to. A.O Campeonato Carioca de Pro

nsetonets, Vasco da C -

-na e Flamen!,"O estarão prcliando
na tarde do próximo domingo, no Maracanã, em partida
que deverá orcrccer grandes atrativos a ambas as terei
das que la comparecerem, mormente se tevannos em con

ta o poderio. de nrnbns as agremiações e principalmente
do rubro-negro cnrtocc que irá tentar a reabjlltacân, já
que, como é do ccnhectmento de Lodos, perdeu para o

Bangú Atlético Clube na norte do úrnmo sábado.
Por sua vez, vai o esquadrão cruamaltmc tentar rea

lizar sua melhor performance do certame, devendo, para
isso, apresentar uma equipe bastante coesa, principal
mente em sua linha de frente que não tem correspongt
do à expectativa. Defendendo o primeiro posto que- agora
divide com o Flamengo, espera o grêmío da colina de São

Januâr-íc; brfthar tnt ensamente na tarde de- dO!l1ingo,
renovando as espemncns de sua numerosa torcida que
de hã multo espera por uma retumbante, sensacional e

consezraeora vitór-ia. Espera-se, em virtude do grande
interesse e entusiasmo que o préliu vem despertando não

só nos meios esportivos da Guanabara como nos demais

Estados do Pais, Que a arrecadação ultrapasse a casa dos
vinte milhões de cruzeiros, record no atual certame.

De nossa parle temos a dizer que em parÍida de gi
gantes como são Vasco e Flamengo tudo poderá aconte

cer, motivo pelo qual não arriscaremos prognóstícos por
sabermos que valorosos profissionais de grandes gabari
tos técnicos estarão se apresentando para o pUblico gua
nabartno como Joct, Gerson. Henrique, Dida e Carlinhos

pelo rubronegro e Saulzfnho, vavé. r.onco e Laert pejo
gremín da counn. Mesmo assim o prédio vem sendo dis
cutido cm tõd:ls as capitais "l Estados do Bra�jl. O am

biente esporti.vo no Estado da Guanabara nos momentos
que nnte(;ede a srande conte.nda é dos maiores. O torce
dor guanab:nlno não desconhf'ce o poderio das agremia
ções que estarão em lula e por isso irá prestigiâ-Ias.

Diga-se, a bem da verdade, que-, durante o temiJ(l em
que Vasco e Flamengo jogam. pelo campeonato carioca de
footbal1, jamais deixaram de ser aplaudidos euforica-·
mente por seus torcedores e as rendas ultrapassaram aos

maIs esbanjantes conceitos. E as esquadras que estarão

preliando na tarde de domingo bem o merecem <Que os

tOl'cedorcs assim o façam porque possuem realmente dois

poderof'OS conjuntos que tem honrado sobremaneira
football que é bicamJ;le5.o do mu�do.

--_._� --- - --_.,

O O'DlO
O'que maIs se condenJ,l

(i)
nos processos de luta do

comunismo é o erigir o

ódio como fõrça molora
dos proletarios e campe

_ G/)J __

:':i�endi�:çóe�on�'��la ,e�:-

.
-i.!

�

��.'
nhecemos justas.

Esse ódio transparece
n .. ;, pa�avra.SJ nas iniclatl-
,aj, nos atos, nos incen
�Jvos seja de classe culta
:Imo da mais ignorante
p .que é o fruto de U!lla

�".;ca delerminada e não
sentimento nall.:

1.

; por Isso que coml;
;s a resolução d
nselho de Ulem'
ira Que de-cidiu n

':1' o mulsumano
:cu sangue para ��i ... :

vida de um cOnlullhta.
Aqui combatemos ener

gicamente os comunistas,
mas lhes doaremos san

gue. para salvar suas vi
das.

Isso porque somos cris
tãos.

" a n

I.�so porque somos de-
mocrn.tas.
Isso porque somos hu-

manos.

(ACAO DEMOCRATrCA
POPULAR).

Vinle mil brotos
nos Jogos de
Primavera

'�� r�n�� m�t[� �� �omi�n �m im��u�
ii h--o

-
.

Notícias Diversas
.

Ap-�s ....errotar o mext,

oJ
cano Medel no quinto assnl O Benfica de Por-tuaa.

1 t I V' O
to da lula erenvnda em::; chef"arfl. 30 Rio na proX"l_
Paulo na noite do ulfím» mn segunda feira para en

dia 11 o campeão dos "aa rrcntar na capijal rnamví

los", 'revelou que cm, Ihosa o p,.,derOsi.�slmo con.,

uarcnrú com ôceünc ao R. junlo do Santos da capttnl
de .runetr» no proxnno .Io, paulista.
mingo afim de assisti I' co 10) - (O) (O)
encontre Santos x nouncc.

(O) un (O)

ÇHLBERTO PAIVA

Presidep.I€, Carlos

6e\'ilcrd home

nageia Alléliu
Possivelmente. domin�r

próximo o desportista ;Ir
Carlos Gevaerd. pres:den�e
da A.A. Barriga Verde, e

que a fl'ente da simpat;c-3
80dedade vem imprimindo
um trabalro digno de nota

oferecerá ao� atletas do
clube uma suculenta felio
ada em sua "ede prõprm
como premio a co'abor:J
ção dos me�mo<; com refe
renda a sua uessoa e

clube que dlr:ge.

Nos�o companheiro Gil
bcrlo Nabas representará
nosso deparbm('nttl E<;')o�'
tivo distlguido!; que fom"
r(lm convite do dr. Grn.
erd.

Dorval renovou compro.
mi�so com o Santos Fute.,

boi Ciub da Capital pautis
ta por três milhões de Cru

aetros de luvas e vinte mn

cruzeiros mensais.

Já Escalado o

VASCO
RIO, 13 (VA.) � sa-en

do à reportagem o prepara
dor Jorge vtret-e deu a

conhecer a ccnstnutcãe d'l

equipe cruamatuno para o

Flamengo na tarde de do

mingo e que será a mesma

que abateu ao F,uminen�e

por 1 tento a O no uut-no

domingo em Maracana

POrtanto o Vasco da-a

entrada em cancha COOl a

«egufnte consututcãc:
HumbcnLo Pulinho. Bfl�O

e Dano: Maranhflo e B�r

b"s\nha; Sa.bara. Saulzl!1hO

Vev\:!, Lorico e Da Silva.

Por sua vez o preparad'lr
Flávio Costa quandO ;1t"1}
curado pela reportagem a·

diantou que o F'ame'11l')

SÓ será escalado ofi('!1l.1
mente domingo peja ffi['

nhã. En�ret.a.nto presumI' ;;"

que o "coatch" rubron('g·�

lanc;ara em campo a ,>c_

gulnte esquadra:
Mauro -oubert Wanéicrll'f
Decio Castro e Jordan �:lr

llnhos e Gerson; ,Toei JlL:l

rlque Dlda e Alrredlnho.

Didi firmou
contraio em

Lima
LIMA, 13 (UPI). - ("

gerente. do Sporting Crlst�1
Afonso Rau d('clartlu !"l. U

PI que 'niio hâ poslbfd:vle
alguma de que Dldi ."C rei;.,
corpore ao Botafogo drv!::o
ao (aLo de que firmou Ul.-,

contra\.o par dol.� :l.no.� !'o

mo diretor tccnlco do Sp"r
ting Cristal.

Esclal'eceu que Didl esla
tão entrcgue :'.t.'"I suas nov,,,,

funções que nem SI"'(1UCr pG
de atender chamadas tcle[:)
nicas do Rio de Jane!ro

como as: que se v(>I·lficar<.!m
enquanto se enconbrava no

campo do Spol·t,1ng Cris'al
Declarou se anteritll'men

te nos cil'culos esportiv05
do Rio de Janeiro que CI:"

culam versões contl'aclito
rlas 'sõbrc o futuro dc DICi
Por um lado fie dizia (jLlr
continuaria no Sportin'!
CrIstal. de Lima, e por ou

troo Que regressaria ao R,o
para jogar no Botafogo.

(Ol (0)- CO)

O campeonato carioca "I"

profic;sionals terá' sequén<!ia
no próximo fim de semana

com os seguintes encontros
Botafogo x F:l1minense
Vasco x Flamengo
Bangú x C. Grande
Mnduretru x América
Bonsuceçso x Olaria e S:>o
Cristóvão Y. Canto do 1,0.

(O) -(O) rm
Por sua vez também o

campeonato paulista pro"
seguirâ com os seguintes
confrontos:

Botafogu x Esportiva
Guarattngueta
S Paulo x Taubaté

Guarani x Coríntians
15 de Novembro " Noroe .te
Prudentma x Juventug
Santos x Ferroviária
Pa'meiras x Comercial

(O) (0)- (O)
o Rlver Plate da eapibn l

platina embarcará com' de�
tino ao Bra�i; no dia 2 d;
outubro Próximo devendo
enfrentar o Corintians na

capital paulif:ta no dia 3.
O pf<>parador Aymoré Mo

reira não areitou o c)n'.i·
te formularia pelo Bot.afo
e"O ela Guanabara para di

r'gir sua equipe de pr:)fi"
sionias

(O) (0)- lO)

O Presidente da Fet!rr?·
cão C:-ttal'!nn�!' dr Fulrbcl
de S:t'ã..,. SI'. JI:"lmlltoll Bc�
l'cfa qur se rllconlra (Im S
Paulo tratando de aS.�lIl1·
'os cOllc(ll']nentes a sua fll'
ma comcrcial deverá reto r

'Ulr' a capila: do Eskl.do
nos pr!meims dias da sema
na vindoura.

GoYeina�
Disse Não

RTO. J3 (VA) - o gover
nadar Carlos Lacerda p.m·

bnrRoU o pedido df' 'IC"n.''l
soljcitado por Leila Fernan
df'� PE'!xot::J e EnNUna dE'
Araújo PC'l"eira para int.e.
grar a .<;rlf'�ão br:lslieira �e
volf'iboll fenúüno Que p:"lr
tiC'ipará d� próximo cer�,'l..
me mllnfll�l da modalict:l·
de a efctiv'u!'oe- CIU outubro
}l!'óximo em Moscou. O fa
to pl"end€-�{' a inteJ·ven,;J.o
do �)'. Jof�o Havelangc, l�
�essor de esporles do gc
ver!1tldGr do Estado da 0111.
nabal'a, haver comunicad:),
ao mPSUlO que ambas ::-• .)

pl·(lfes�.(}ras e jamais pode
1'30 abandonar seus p'lC;.
tos· Enedina recebeu a fie
cisãço governamental com

.!=urpresa havendo dec!q�;"I·
do não conhecer caso iden
tico na história do esporte
brasileiro.
."..

o campo do

Unidos x Mangueira o Grande
Clássico V�fleanO
Oswa,do capital.

Cruz do estl'elto que tPITl.
propOI'c1onado no públi:;o
bons ellpelâeulos de 'lIte·
boI s;.e.rá palco nman"lft dr.

scnsacloQal pl'rLio n.mtsto�.o
que relln1rfl o� fnr�('� ,on

jllllto� ao Unido!' I�('. (I"

Estreito c do Mang:l1eira !-i
C. tradicional equipe d;;

Bons valores estarão I�n

ação nos dois conjlln�o� e

partida por certo agl"ada�'á
aos Presentes.
Estará cm. jogo a TI1�o

,ToT.'!" V!f'l� ,., loiro <;('r�
il"l":lcli:ldo pr::l Ráclo Arn'a
G:Hiba!cl com sua eqUIpe
de esportes completa.

III A"!n DI LAIUT" CONSTA�J.

"LO .ROG'USO O.

SANTA ÇAl"RIIV

� SI:roa

iôl'Ollnvc

- PEDRO PAUL,) MA01ADJ -

A tecla é velha, mas continuaremos a nela bc,
�(}r. E a questão de nosso futebol, tão velho quente
o suo extsrêncto. Estamos espertmcntondo ligeiro do,
se de proqresso sem, porém, ccompoohar o ritmo

sempre crescente do esporte dos multidões no país
que jó se dó ao luxo de clccnçar títulos mundio!s
consecutivos O oroflssíoncltsmo exige muito prtn,
ctpclments se considerarmos ser o Brasil uma do"
maiores potências futebolísticos do mundo. A Capital
borrtço.verde rcsiste heroicamente o tudo sendo

quase inadmissível que um pequeno qrupo de abnc.,

gados, espalhados pelos nossos clubes, não se dê por
vencido. No Avaí, Figueirense Paulo Ramos, Atlêti_
co, Tomandoré Guarani Bocaiuvo poro só citor.,
mos os nossos 'principais' clubes trcbothccse paro
não deixar morre!' o nosso depauperado futebol "os.,

soctctton". Cada vez que hó renovcçôo dos direto;

rias, renevarn..se também as esperanças dos oficie;

���o�;s�����ssexz: ';r:I:��O_s:�:rac��ed�çõe.s de

ver o número de associados em cada clube, exigin_
do das paredros mi"! e uma pertoérctos. Para foaê.tos

estar em dia com as suas obrigações de elementos

vinculados aos mesmos é outra luto. E para crrncr

uma bcc equipe ;Mesrno sem prandes control':lçÕes
de vqlores-da Capital e do interior do Estado, �s ctu.,

bes se vêem às voltas com problemas Hncocetros de

constdeeóvets peoporçôes. Os jogadores. mesmo os

que ainda estão verdes para prélios. do púrte de uno:
certame citadino querem olgunr milhares de cru-z.el

ros rY"I(:nsalmcnte; Outros preferem empregús qUe ga_

rantam o pão nOSSO de cada dio_ não recusondG, PO,�
outro lado gratificações "paro jogar o qUe sabem

e que variam de atuação poro atuação e conform8

a posição do clube nO tocante aos çertames que dis_
putam. Atendê_los nos suas exigências represento
outro drama que os nossos paredros não deixam do
viver. Imagine só o leitor o situação de um pOl'edru:
quando seu clube está em evidência num certam(_'
e um seu jOgOd01', dêsses que contribuiram com par_

�ela el�voda paro guindó_lo a essa posicão destaco
a, eS,to com seu cOntrato poro termincll' l'xigind�(f�no.vo_lo u.ma importância que diz com I) índicf'

�:cn\co pOr ele alcançado, mas que não pode Ser a_nd 00 pelo clube. Todos os dias deparo o pal'rdr'l
cam �m pr:o�lem3 financeiro_ quase todos de difieil
soluça0. eXigindo dêle quase o impossível E o par<.:_dro eterno esquecido do nOS$:1 esporte' do boi í
pado., A: êles rendemos nossa homenagem nêsse c�_
�.entol·'o que. trm por fim apelar porn os bons ec:par
tlstas no sentIdo de darem o sua contribuição 00 fu_
tcbol flori:mopolitono colo<: dolmente 00 Jado dêss�s herófsn a�ôs� moral c �oten_
rem deixar P?reCr1' o que tontos �:��fque nOo,que
��. to���s�e�;:,m icam tonto carinho c-;eS�:;<;if��i�
lho e sacrifício' :aor�' ���nud�:anf�;:��t�adt�rr���r;;

O Atlético vai o 8ru d
o Carlos Renaux, o títu.lo d:q��ar<: ecidir com

Campconato do zOna mais concor1'Í�:aoudo, turno jr)

��� ���:.�n��r t��á o�tro titu.lo �ue �ue �d�e�:2��
"V9vâ, o trico� ,��r Est�ei�:� ����ct��:aossondo orJ<1
po��o paro CO�seguir O almejado cJOSSifi��õ�l"��;::a .Isputa do trtulo máximo do Estado O quad" a

tl?tlcono. sob a comando de Am .'
·0 -

OIS poro vencer até mesmo hr o�'m. tem credenci_
como suc�deu em BJumenau AO e .seus domínio'!,
rondo do JôgO para jôp-o e c· eqUJP:. vem melho_
Ja Ramos passou o ser consid�:das denotas do Pou�
ça dos florianopolitonas de te r o e-rpnde esperan
sentante disputando (l qalard-pe o ,m:nos um repr",_
barriga_verde. Que Q "Ti re" o��axlmo do fulebol
sa�e e pode COlhendo �a ci:de :monstrar o q�e
dOIS preciosos pontos c'om os

. os. te�res mo,_,;

de sagrar se campeã
. .

t
quaIs tero oportunidade

certame e-o ânimo e

o I�VI� o desta primeira fase d0
lutas do etapa finol.

a c n lanço conservados paro os

ouro ��e�%fr� r�eve, têrço_feiro, o cinturão d",

o mexicano e�o;;: ��so �:::�� s�� d�oc�utea�
�a programado !,ara 15 rounds, Jofrinho fêz �alcr
a que Se preparara convenientemente paro arrebato

f�o cI�sse indiscutível frente 00 forte pugilista aztl'
e.o titulo mos que: teve que reconhecer I"' valor cnn

b��JVO e a cJos�e mOIS apurada do nosso "Golo de Ou
ro qu� �evero reinar ainda por muito tempo. E hou
v.e preliminares. nos quais a superioridade das bra

sl�r("ls foi potente. Oripes dos Santos (penas) e Se
�

bo tião Nascimento (leves) derrotaram 0<1 arg"'ntin��
Go�zales e Gi�é, respe-ctivomente sagrando s; Cam
�eoes SulomeL'lcanos das duo.s categorias. Três pugiIlsta� que hnnr.:lm o box naCional e que terca f('i«1
no Ibiropuera receberam o consagração n"erecido
otrav�z das. aplausos do colossal públiCO que deix.,q,u
nas bllh�t�nQs mais de 20 mjlhõe�. de cruzeiros .� ..

•j '.::tJ. . �',,,,,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



par] 5CIF�\)f
ATlUO FtMAItA
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oTrabalhador Infatigável Lutará
No Senado da República

Por Santa Catarina

Um representante da inteligência,
da cultura e da capacidade de

tmbalho do nOVi1l1er�rão r.al�,inel1se

so trafegn na rua Tr�t.')���'.

Como se vê o problema nao

existe apenas nas grandes

Icapitais brasileiras R ') �

São Pau-o ml'l.� é p-o'nerr n

gTave na Capital Itaüana.

Que não exceda ao prazo

máximo de seis mêses e per

mita. a sucessão regular no

lJ ... auro ue benencrados.

AI t. 4.0 _ E' salário mini
-nc dos médt.ros a remune-

-açâo mínima, permi�.da
aor lei, pelas serviços pro

'tisslonnis prestadas por

-nédtco-. com a relação de

emprego, a pessoas físicas _

ou JUJldjc[l,.':; ue direito prt
v ....Ou.

Art. 51> _ Fica Hxadc o

�alá:lo-mínimo dos médt

CDS em quantia Igual a três

����' � ,,�()�IU�:i�x�':���I�:�
u.tn mo comum das regiões
ou :;,,:)-rt;glões em que exer

cercm a profissão. �
ArtO 60 _ O disposto no

art. 5° aplica-se aos médl� �
cos que, não sujeitos ao

horário previste na alínea lO
do artigo 3°, prestam asste

•

tenda ríomjcllíar por con

ta de pessoas üsícas ou [u
rídícas de direito privado
com empregados destas,
mediante remuneração por

prazo determinado.
Art. 70 - Sempre que to

rem alteradas as tabelas do

s�lárlo-mlnimo comum, nas

localldades onde o sarérto

mtntmo geral corresponder
a valor Inferior à metade

da soma r,kl mais alto e do

mais baixo salário-mínimo

r-m vt�r na paíl't. o . ah\rln

ruinlmn dos médicos será

SALARIO·MINIMO DOS

MEDICOS E DENTISTAS.

Lei 11. 3.099 de 15" de de

zembro de 15 de dezembro

de 1061.
O Pre.sidente da �PLWlica:
Faca saber que o ecoares

S.J

.

jcactonat cecreea e pu

sanciono a seguinte LEI:

Ait, 1° O salarlo-minlmo

dos médicos passa a vigo
rar nos níveis e da forma

estabelecida na presente [et.

Art. 20 _ A classificação
de "'�"'u""Ut::-S cu rareias

de�dobral1dc-se por fun

ções, l>eni a seguinte:
aj médicos (seja qual fÔI

a especíancacej :

b ) auxilitJ,res (auxiliar de
Iaboratórlsta e cadunogtste

e internos).

Ar t. 3u _ Não se compreen

.ue na classificação de ati'

vidades ou tarefas, prevls
tas nesta lei (obrigando ao

pagamento de remunera

ção) o estágio efetuado pa;
ra especialização ou IlH.

11lJfia de tirocínio, desde

Uares que contratarem com

mais de um empregador,
é vedado o tracemo além

de suas horas diárias.

§ 30 Mediante ncõrdo es

crito, ou por motivo de for

ça maior, poderá ser o no-

rárto normal acrescido de

horas suplementares, em

numero não excedente de

duas.
� 40 A remueracão da ho

ra suplementar não será

nunca inferior a 25% r vin

e cinco pqr cento) à da

hora -ormat. .,_Ir'f.-
pUbl��aoç��n�:r�%�����ú� tI}�
mero deste Jornal). ��� ���:��O ��

FlA",ENDA PÚBLICA E A

CIDENTES 00 TRABALHO

DA COMARCA DE FLO-

reajustado para valor cal'

le,po.}:1dente a três vezes e

'.',y;li?..res pnra duas

vezes mais esta meljjde.
Art. 8'" A du: acã-, normal

do u-aoaiho. ruiva acõrdo

escrito que não fira de mo

r'''' :,,'� ..

,11"' ... "I!spos1o no ar

t.ígo 12, será:
a) para médicos, no míni

mo de duas horas e no

máximo de quatro horas

diárias;

b) para os auxiliares. será

de quatro horas díártcs.

§ 10 Para cada noventa

minutos de trabalho goza·

rá o médico de um repou

so de dez minutos.

s 20 Aos médicos e auxt-

Pare Deputado
Estadual

Manoel SkpJeira
Helio

E' um homem de ação ao

serviço do Estado e do

seu povo.

Cêdulas para os munlcij.

\
\"
\,

'.""h.
"'\
'I.

Eu rha garanto -::-6 muito duro aprender a andar na minha

idade ... Os músc�os não obedecem. Só com muito esfôrço
conseguimos mover os pernas. Damos ciquns passos com oti

mlsmc e, de repente; ·as fõrças n05 faltem e nós ccuoos. Mos

nos levantamos depressa poro cndcr e Iomer o cair. Às vezes

Q. gente chcrcv., Assim difíceis são quase todos os nossos exer

cicios e estudes. Mos c�acrificio compenSQ": ee, por exemplo, iá
melhorei muito e estou certa de melhorar ainda mcis. No futuro

8$p8DQ. ser como Vaca. Para prosseguir minha recuperação e de

tanlfi c.rianças como eu - para. aten_ Q milhares de outras

que sofrem o que eu sam - preQlIQfftt» de seu auxilio. Ajude
-nos1 O que' pouco para Voei sent quase tudo para nós 1

{IIJEIAS DE CRfANCINHA! PARALITICAS APBW
PAUA GfRROSIDADf 00SBl (OtA(10-AJUBf

-AS A CAMINHAR COGPW_ (eMA

IúS8CIAÇÃO SANTA CATARINA DE REABILITAÇÃO
Envie. o seu 00_0 para a Rui 6eural

BiHencourt. 182.

EDITal
RIANÕPCLIS,

presente edital de citação
virem ou dele conhecimen
to tiverem que por parte
de GERMANO JOSÉ DA

LUZ, brasileiro, casado, co

merciante, residente a rua

José Maria da Luz, nv 80,
em José Mendes, 'nesta ci
dade. foi requerida em uma

ação de usucapião, a pOSSE!.
de um terreno. que abai
xo vai transcrito: Um ter'

rena de forma trallezoida'
com uma éren de 2.460,00
m2 (dois mil quatrocentos
e sesente metros quadra
d-isl, uto a Rua José Maria
da Luz, em aosé Mendes,
com as seguintes conrron

tocõee: Ao NORTE com 30

metros, até encontrar ter

para a referida rua. Pelo
lado direito, numalinha

que mede (sessenta e sete)
mertos, até encontrar ter
renos de marinha. confron

ta com Atilio Brognoli; pe
lo lado esquerdo, numa ex

tensão de 97 (noventa e se

te) metros, com terras do

requerente e pelos fundos,
com terras de marinha, [e
",.. lml't'ltr' õf'l1pad:"l� neto "TC

quernntc, E para que cuc-

... � -. -

...� ClTAÇAO COM

O PRAZO UE TRn�TA
(30) DIAS. t��

�.," �,.., conhecimento de to

dos; mandou expedir o pre

..u. que se.á lixa

do no lugar de costume e

puoncan.. na forma da teí.

Dada. e passado nesta cída

de de Florianópolis, aos

quatros dias do mes de ja
neiro do ino de mil nove

centos e sessenta e dois.

Eu, (as) EDISON DE MOU

RA FERRO, Escrivão. subs

crevi. (as) WALDEMIRO

r' o·CAES. _ JUIZ DE DI·

REITO.
Confere com o ortetnat.
Edison de Moura Ferro.

o Doutor WALDEMIRO

CASCAES, 10 Juiz Subs

tituLo dn 111. Círcunscrí

ç.lo Judiciária, em exer

ereto do cargo de Juiz

de Direito na Vara dos

Feitos da Fazenda PÚ

blica e Acidentes do
Trabalho da Comarca

de Florianópolis, Capi
tal do Estado de San

ta Catarina, na forma

da le}, etc.

Bsorívâo.
16-9

FAZ SABER a todos que o

��'A9€m $ ""1U/!tA

CONfItC*l·U OOI.lOOO I'"
Dr (�.l'"

"rfll'llll!uJ_i>Io..·if;

-,� _, ,
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Com a finalidade' de

despertar o interesse em

torno da boa leitura e dos
bons livros será realizada
em nossa Capital, de 20 a

30 do corrente, sob o pa
trocínio da Câmara Ju

nior, a la. Feira do Livro

de Florlanôpolls.

COMO SERA EM FLORIA
NÓPOLIS

a Ca.tedral Metropolitana, nópolis contará com a

presença não só de altas
são o resultado de cuida
dosos estudos da Comissão

construídas especIalmente
para êsse fim.DO LIVRO e A Câmara Junior de

FlorIanôpolis estabeleceu
(conto no 2° pog.)

A FEIRA contará com a participa
ção de mais de déz edtto

ras e livrarias de todo o

pais.
A Inauguração da la.

Feira do Livro de Floria-

uma promoção vitoriosa
em diversas das mais imo

portantes cidades do mun

do e tem como objetivo
principal oferecer bons 'li
vros a baixo custo, des

pertando desse modo, en

tre o povo, o gosto pela
leitura.

autoridades e convidados técntca da Cãmara Junior

�pecials, mas, estaãêc de Fi:orlanôpolis e toram

p�tlgiando-a, renomados -----------------

'''''00,,,.

p ?::t D b dBA'RljACAS PADRONIZA- rosseguemj,..os e ates a
DAS ","

Semana de. Educacão Rural
. ,

Prosseguem Os trabalhos do a efeito, nesta Capital,
da Semana de Educação com o patrocinto do Mi

Rural que está sendo íeva- nistro da Educação e Cul-

Em nossa Capital a

FEIRA DO LIVRO, que
será instalada na praça
XV de Novembro, defronte

REGULAMENTO

O QUE .t UMA FEIRA DO

LIVRO Inauguração Do Refrafo Do
Embaixador Edmundo Da Luz Pinto
NI) (@misitírill Da Irmandade Do

. �HJHOR JESUS DOS PASSOS

Cada editora ou livra

ria disporá de uma bar

raca em estilo moderno' e

tipo padronizado, onde
ficarão expostos os livros:

As referidas barracas

tura, Dr. Roberto Lyra e

do Governador do Estado,
sr. Celso Ramos.

Os debates têm sempre
grande anímaçãc entre. os

técmccs das varias entl
dadea que se fizeram re

presentar no Certame.

Ontem, no Slmpósin de
Treinamento de Filhos de

Agricultores, foram discu
tidos temas referentes ao

método novo no descnvot

vjmento do programa do
ensino de conhecimentos
de Cultura Geral, nlvel 50

ano primário, que atenda
a realidade do' 'I'retnamen
to de filhos de agriculto
res. O terna está a cargo
dos Profs. Elza Rlgon e

Dornelles Pain Vargas, da
CNER. O Dr. João Prado
Flõres, executor do acordo
entre a CNER e o Oovêr-
no do Esta.do do Rio oran-

J
de do Su! apresentará o

tema "A Oonperntívn es

cotar de produção e

(cont. no 2t1 peg,)

Sil�a�r. ����Ol'_��:���:nt�a ----------------_
da ELFFA, vem de tomar

mais uma medida atinente

ao melhoramento da ilu-

minação publica de nossa

Capital. Desta feita e o

iI�ESTADD·
........ o MAIS IHTItO OIUIO OI: SAffTA CATARINA fIO �<

FLORIANOPOLIS, (Sexta-feira), 14 de Setembro de 1962 Mais Uma 'Promoção EmA':""
COQUEIROS BENEFICIADO

,Diretor Inferino.
Está respondendo pelo

expediente do Departa
mento de Educação o sr.

Abelardo de Souza, no

Impedimento do sr. Lídia
Callado, candidato a' car

go eletivo e que, por isto

mesmo, teve de afastar-se,
em cumprimento ao que

dispõe o artigo 334, da lei
nv 198, de 18 de dezembro
de U154.

A Irmandade do Senhor
Jesus dos Passos e Hospi
tal de Caridade, tendo em

vista os relevantes servi

ços prestados pelo Embai
xador Edmundo da Luz

Pinto, fará Inaugurar o

seu retrato no proxjmo
Domingo, 16" às 9,30 horas
n a galeria dos Benfeito

'res. O homenageado será,
no ato, representado pelo
Dr. Newton D'Avila.

I

Dr. Lour�val Malschitzky é
novo· chefe do ilHER

DER. dr. David Fontes e

outras perscnalídades li

gnd'ts as atividades da en

genharia.

Na sede do 160 Distrito
nodovtauc Federal do

DNIiR, nesta capital, dia
11 do corrente, teve lugar
a cerimônia da posse do
novo diretor daquela re

partição, dr. Lourival Ma ..

Ischttzky.
""a opcrtuntdade, falou

o dr. Luiz Carlos de 011-
veua Borges, que até en

tão vinha dirigindo o cita

do organismo, fazendo um

ree.ospectc de sua atua

ção, que se despediu Ou�

colegas e funcionarias, au

gurando ao novo titular
êxitos no cargo que vinha

de assumir.

O dr. Lourival Malschj'
tzkv, que até o momento
vinha dirigindo a Resl

denota do DNER em Join

vme, agradeceu as pala
vras de seu antecessor,
ciente das responsabllida
des da chefia do DRF, tu
do fazendo para corres

ponder a confiança de

seus superiores," exprimin
do, ao mesmo tempo. sua

satisfação pela presença
das autoridades presentes,
entre as qua.ls destacav-

se o dr. Celso Ramos Fi

lho, Secretario de Viação e

Obras Búbjícas, dl'/. César

Amin Ghanem, diretor do

A Politica Do Governador
Celso Ramos

serve aos ideais de sua

lidação partidária, cu:ia
finalidade nunca foi a se

Llslc.çlio de ambições ou

vaidades pessoais.
A melhor politica, sem

pre o disse o Governador
Celso Ramos, é a QJl.e se

concretlZa prâticamente no

provimento das necessida

des do Estado e no desen

volvimento de suas fôrças
eccn6micas, ao encontro
da. prosperidade geral. E

essa tem sido a. sua polí
tica, dentro dos objetivos
de seu Partido, sem cou-t

tudo Gonverté-la em es

treito unilateralismo na

solução dos problemas ca

tanne1�ses. Ao cont1]ârio,

Por onde quer que o Go

verllador CelSo Ramos an

de, a serviço de seu monu

menuü plano de adminis

tração, tôdas as Classes

repl'esentativas que há de

ma-e ponderável no Estado

o recebem com extraordmá
rias demonstrações de aplau
se e apreço. E que o emi

nente Chefe do Executivo
está realiZando, em Santa

Catarina, obra de verdadei

ro ressurgimento, recupe
rando a gleba catartnerue

do atraso em que a vinham
condenando os governantes
déstes últimos anos. Nín

guém haverá que não eene

rtmente, por si, a evidência.
do trabalno que, por tôda.
parte do território barriga·
verde, se processa em tôdas
as frentes de ativ'tdades ço
uernamenuus, mui.o embo
ra a proximidade dum plei
to eleitoral tóeee, noutros

tempos bastante para sus

pend�r o movimento de
todos os setores da vida

pública. O qu�, porém,
acontece hoje é que a pou
tica. do Governador Celso
Ramos é a que preconiza,
ao 1Pvés do palavrôrio va

si{)' .(la propaganda PW:ti
àiírJà; a ação dos homens
públicos pelo bem comum

do Estado, ao encontro
das legrit�mas e naturaís
aspirações' populares.

O Govepiador tem, in

cont,uive�meTlite, Ia cons

ciênCia do respeito que
deve, não somente aos

compromissos assumidos

para com O eleitorado ca

tarinense que lhe consa

grou o nome nas urnas de

1960, mas também à3 tra
dições do Partido Social
-Democrático, em cujas fi·
leiras se integrou desde a

'fundação aêsse Partido.
Não fOi outro o sentímen
'tp que o levou a apresen
'tar, ja na memorável

Convenção que o escolheu

candidato, as linhas gerais
de um programa, já agora
convertido em Plano de
Metas do Govérno. Assim,
a fidelidade com que vem

pondo em· execução, sem

desvios e sem hesitações,
êsse mesmo Plano, ê a

mesma fidelidade com que

Comunicação �
o CONSORCIO l'AC - CRUZEIRO

DO SOL, tem o prazer de COMUl'ilCAJ:{ ao,
seus distintos clientes e ao Povo em Geriu
que, a partir do dia 17 do corrente mês, se

gunda-feira próxima, será restabelecida sua

Linha FLORIANÓPOLIS/LAJES, até a Ci
dade de JOAÇABA, partindo desta Capital
às 13-45 horas de segundas, quartas e sex

tas-feiras, regressando às terças, quintas c

sábados, às 7,00 horas da manhã.

bairro de Coqueiros o con-

tempiado, que será ilu

minado com luminárias

moderníssimas, tipo Bra-... ..,... �.. -�""" ..... -,.,... . .'., ......�� _. --- .... �"".-:-.. .�

Grupo de engenheiros presentes à 1)OSSe
.

do novo titular

do 16" Distrito Rodoviário Federal, destacando-se o dr.

Celso Ramos Filho, Secretario de Viação e Obras Públi

cas, dr. Cesar Amin'GlÍanem, diretor do DER, e dr. David
Fontes

sília, independentemente

do programa das 100 ruas

os aplausos que vem re- a serem iluminadas peja
ceQendo por onde passa ELFFA.

Tião têm a marca facciosa
das manifestações de en-

comenda; não espontâ··
neas exorestõe da con-

ELFFffaTlga, cada véz mais

acentuada e ampliada, na

sua gestão com vistas por
sõcre todo o mapa do Es

tado, sem as distitlções re

gionais ou politicas.
Por isso, em vésperas Cumprindo determtna-

dum pleito de tão signifi· ção do Governador Celso

cativas proporções e de Ramos, a ELFFA es tende
tão profundo sentido cívi- ra suas redes de transmis

co, qual o da renovação são da Colonia Sta. Tereza

dos poderes representati- ate S. Pedro de Alcantara

vos do Povo, Santa Cata
rina vive um am'biente de

tranquila seqüencia de tô
das a,� obras governamen
tais, sem perda do ritmo
que se imprimiu ao eetõr
Ço d8senvolvimentista em

preendido pelo Govêrno há

pouco mais de ano e meia.
A campanha eleitoral se

proc�ssa livre e desemba·

raçadqmente, enquanto as

atividades governamentais,
absorvidas no grande e

patriótico mterõsse da

prosperidade do Estado e

da coletividade -tatarlnen
se têm prussegulmento
normal, para verdadeiro
contentamento de todos
quanto esperam da políti
ca soluções de ordem ge
raZ e de sentido progres-

A em S� Pedro
Alcantaxode

fazendo com que aquela
laboriosa comunidade seja
eervrda dos enormes bene

ficios que a energia elétri-

ca pode proporcionar.
Essa extensão fora pro

metida em praça publica
pelos governos anteriores

e somente agora será rea

lizada pelo governo de
Celso Ramos, cabendo a

ELFFA a sua execução.

Outro aspecto
nia realizada tia sede do
DNER de Santa Catarina,
vendo-se o dr. Lourival

Malschit2ky Zadeado por
um grupo de colaborado
Tf.S da repartição que passa
a dirigir.

IMed:co$ (:llaril'ielim Se Reunem:
Debate De Prob!em�) Re�ionais Ao fazermos a presente

publicação, julgamos de

justiça assinalar o esforço
dispendido pelos srs. depu
tado Ivo Reis Montenegro
e Paulo cjessem prócer
politico de grande influen

cia em S. Pedro de Alcân-

Para mais de 40 médl- icumprlr Integralmente a

cos do serviço publico es- importante missão que lhe

tadual, que trabalham nos cabe.

mais díve.sos recantos da
Ao concluir os trabalhos,

a palavra de ordem foi:

tranquilidade técnica dos,0 Mau Caminho
tara que, promovendo um

eficiente trabalho junto â

Administração Estadual

serviços.
O sindicalismo esqu::r-

dista que domina o cUJo

mado comando de. greve,
significativamente, radica
lizou suas reIvindicações
econômicas e sociais, mar
cando sua posição por utn

extremado sentido sociali
zanlte. Ao desvinculat� ..e

das manobras de cupula
p.esldencialista de caráter

militar, por julgar que o

presidencialismo poderia
transformar-se_ em presl�
denciallsmo reacionário e

de direita, o comando de

greve vinculou o seu apoio
ao presidencialismo a um

cumpromisso publico, com

prometendo-se a formar

um govêrno presidencia_
lista ll'lcionaJisla e demo

crático. tsse apolo condi·
cional ao pre Idenclallsmo

"em porém acompanhado
de apolo incondicional a

imediata delegac;ão de po

r1r.;·ps. r",r'·�ii.(l Ol1e ronst.i-

�,. ';"1' II I i'.,.\'.,.��!��v;';I::- :II':' I) ,Iill I� {!l' sr:�elll-

_k_'."�"'�:.,,_Í<:...:_�r._,,_,'l_'(;_·'_'_1.U_'_.U_L_"_"_I._'_"_!d_C__H"_'_"__tn_'_-'..3 bl�'O�.__ ""$"_:',,,:"__ �."��.. �!:i�"".!i ...-..

sista.
conseguiram efetivar

realização dessíl obra con

cretizando uma velha 'e

justa aspiração dos mora·

dores daquela localidade.

:t assim que o Governa
dor Celso Ramos honra as

R�lalórios tradições de seu Partido
e a sua palavra de candi-
dato.

.

NovoS relatólios da Ca

sa CivlI do Paláclo do Go-

vêrno, nos quais são rela

cicnad'ls de�pachos gover
na:'I.i]nlals sõbre Interes
ses diver 'os, foram publi
cados na edição de ante
amem do "Dlário Oficial",
do Estado.

$Abono de Fa!llls
Terão suas faltas abo-

nc.das os servidores publl-
cos estaduais, que, com

provadamente, Integram a

representação de Santa
C.l.larim. nos 160 Jogos
Universitários Brasileiros,
na cidade de Snntn Ma:la,

, tado do nJo QrAnde. d'J

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


