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GRAV

BUENOS AIRES, (DEl -

Urgente - F::JrRm aquar
telacos todos os efetivos
da Marinha, do zxércitc,
da Policia e da Gendarme
ria Nacional da Argentina,
em consequência da nova

crise militar. A situação é
contusa. Os Generais cha

mados leais na crise an

terior, estão agora nas

condições rebeldes como é
o caso dos da GuarntJto
do Campo de. Mala. A rã

� _Bt:l.&f4llO OC�ar.l8. ge
los rebeldes continua. trens
mitindo um comunicado

em que os aliciais afirmam

que se levantaram para

evitar derramamento de

sangue.

so mundo social ponucc
e ilteró..r"o será instalada
as la ho-as de nose a la,

Y'elnr_L"l.vt'O -ee Fltm.�
nópolls, Como se sebe,
participam da referida.

Feira, editoras e livrarias

de vários Estados da Fe
deração.

A Câmara Jbnln- do

Ftorlanópolls, estidade pro
motora (la nessa feira do

livro organizou um bem
elaborado programa a ser

cumprido durante a rea

lização da citada Feira,
que será instalada na jJra

ça XV de Novembro de-

SALlN A. AIIZ

Atenção Moças de Origem Alemã

Moço solteiro, de origem Ubs.nesa� bem a�resenta
vel com 28 anos de Idade, fala. tres IdiOma, Ingles, Fran

ces' e Espanhol, comerciante forte, com caplt�l de ., ..

7.000,000,00. Estabelecido na eldade de Jaguaraq, Esta

do do Rjo Grande do Sul, deseja casar-se com moça �ul
va e bonita, de origem Alemã, que seja de boa f�mllla.
É inutil apresentar-se. sem os r�ferldos dados. Nao Im

porta que seja pobre, Idade ate 20 a�os, Interessadas

derão mandar foLografia e Inlormaçoes para Rua Ju

·�.-de el'l."'tt111rn!. 227. Jaguarão - Rio G.;{lnde d9. Sul.
Holy Land,

. _ .' . _�. __ .
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o MAIS ANTIGO DIABIO DE SANTA CATABUfAJ

TEM P O (MeteOlolósicol
(Sfnte.!" do Boletim Geomaeorol6g{C't), di:
4. SEIXA:l NETTO, válida até ã.! 23,18 lu, do

dia 20 de setembro de 1962
FRENTE FRIA: Em curso; PRESSAO ATMOSFÉRI
CA MWIA; 1010.9 mb; TEMPERATURA MÉDIA:
1730 C' UMIDADE RELATIVA MEDIA: 87'iL.

'
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ITUACÂO NA ARGENTINA
, .

Crisea

SE 6 TEMPO

P,ERMITIR

A la. Feira do
será Instalada as 18 horas
da manhã, dia 20 se o

tempo assim permitir", _

declarou-nos o Sr. Decdc

ro Lopes Vieira, Presíden
te da Câmara Juntcr ce

Florianópolis. Entretanto
se a chuva perssistlr a-e

as 12 no-es prosseguiu o

Sr. Lopes Vieira - ver

nos-emas forçados a 'pro
crastinar a sua Instalaçan
para, pOsl'iv":mente, sába
do, dia 22 RS 20 horas,

No obsta!'tc, se no oe

riodo da talde isto é de·

pois das 12 horas melhu
rar o tempo, procuraremos
Instalar a nossa Feira' ,:lo
Livro, com as barracas
sem pintura, pintado-a;;; se

passivei, no decorrer da

expOSição."

Militar 'Surgida

MANEIRA DIFEREN'L'E

Livru

Inj.srrogado como scrtn

instalada a la. FeJra do

Ltveo de FlorIMl('pdlls,· d� ..

clarou-nos o Presidente da

Câmara .runtcr: "A aber

tura da Feira será reali

zada de modo dííe-ente

do que tem sido euotacc
até aqui em oca,dões <ie-

Ney Braga irá ao

ParaguaI
l.;lJHi ... iHA, 19 (OE)

... segunda quinzena de

"JlQve.lllbt8 "'LÜittttilr � A.s.sUA-'.
cltln o oovemeace Ney
Braga do Paraná, como

convidado especjaj do Go
vêmo paraguaio. A visita
do Governador paranaense
coincidirá com. o micio dos

trabalhos de consu uçãc de

uma segunda ponte
o Rio Paraná.o Governador do ssr»

do, ou o seu representan
te instalará a Feira do ----------

Li�ro, adquirindo o pri
meiro liVrO, que será, pres

tigiando os escrftores ce

tarinenses, CENTENARI()

DE CRUZ E SOUZA

!NTEPRETAÇOES, devida
mente autografado p�b.;

cia, malares atrasos re·

caiam sobre o andam�ntu
dos serviços.

o Governador Celso Ra

mos gracas à sua fOfll.1aÇ<1.0
de home� pnüico e adm>

nistrador que evolve ,::om

o tempo pôs fim a êSS�3

caducos 'método,:; de traba
lho - e somente assim é

que conseguiu colocar· se
em dia no atendimento à�

)questões administrativl'ls

que lhe são Presentes. Vf

lhos volumes de reque"j
mentos acumulados nu

gavetas e sõbre as mesas

de trabalho. onde aguarda
vam Indeflnidamente o de,

pacho tão ansiosamente

esperado pelas partes pas··
saram a caminhar, 3Ô:
tos das redes duma b�r'j
Cl'acia Que pouco a pourJ
cedia aos efeitos da rf'.-

ciOllalização do!' servic03

U,��:t�O� ���:'S�)�Ic1udesceúltimas heras, a sltueçâo
----------------------

na Argentma, em ccnee

CEE S I L b d R:��l;!��fa ��:::��;� O icita a i ereção e eCUfSOS

F.����j�:;ª:{����I;,::ii� Federais-Govêrno"Empenh3do �a�u,as�i��!
���n:'.:,!�:�;:nn�;�:: :.�

.

o Plano de Eletrificecão '!":�;;:;�;:t�a:.�m�:,n:�_
��I; .()bi��v�, ������!� te: Interpretando o pensa- nna através de convênios se�or, o' prossegummentc ve�od;Ce���en���O!'nviados
estradas de acesso a capi- ;�e��om�� ��:���e�:e �:�� �::�:i���as el�r�qu:le C!�� ��l ��aa:o o�l�asele��fi��çi�� ��e���i>str;elode e�i;:�elr��:�p:e�::':ll�u_�OqU;'le::: penha-lo em ativar o má- nístérío. írnportâneta e mais urgen- Paulo Affonso de Freitas
coluna blindada proceden- ��n�leL�il��:��o,QUI:q�l��:� xstos recursos federais ���r ne�:ssi���i��ê���:S s�; ����Oarq�: �et���le��O:c��::�br�e aM��:����'!e La:a�I�� nheiro Paulo Affonso de que somam crs energta etétnce existentes. no de aplicação dos recur-
ta. Tádas as guarntçôes Prejbas Melro, Presidente 200.200.000,00 permitirão,

sos, destinam-se: para
do país foram aquartela- ��étr��!,n�:!�a d�eE��l�i�ii� ����� daao i�t:dd�SPÕ:esOtl��= I ��n��rri���i�Clulca��I��I�t��.: �l�i��radn:a ��u:��:glaSi:��:�i�h:�é � ���������;c: ��� No flagrante o Sr. Cid zer- em Fioria71ópolis, ladeado lo SI". Murilo Pirajá Mar-

ao Ministro de Minas e dos para este importante ao setor de eletrificação mas a cargo da Comissão

��;:�: ,����,::�::�:::F0:
_ r.':�;;;:':;C�:;;:�:t!;m:: ��;�, Ji��:i�;' d;::;:;:;�:� ��:;ádgdi:.�}�;":th:'�;�. �,� �;;:�����::�:2r����:

_ WASHINGTON _ Os as- ::d:'�J�!�'8��::��;�r��i;
lando para aquela

autori-II
tados Unidos pediram aos do sistema de eletrlflca-!:��:s�l::\r dos' aconteci- temporada a ser realizada Públicas do ocvéruc e pe- dade a [lberaçâo das ver- PdiseS latino-americanos cão do Estado, a cargo da

bas consignadas no Orça- I uma reunião de chancele- comíssão de Energ-ia Ele-
mento Geral da União re- I I res em Washingt.on a 2 de trtca, CrS 58.000.000,00;
ferentes ao exercício de outubro, para tratar do para prosseguimento das
1962 e destinadas a ele-

'

pr obíeme cubano. obras de aproveitamento do
trificação de Santa Cata- I I Salto do Rio Luiz Alves, em

GENEBRA - A Delega- convênio com a CEE, Cr$
cão norte americana fêz 10.000.000,00, crédito que
novo apêlo a União sovié- será suficiente para com

uca para que facilite as pjetar as linhas de distri

negociações em tôrno de buicão e transmissão na-

um acórdo que prescreva quere município; para te-
as experiências nucl�a- vantamento toposránco,.

projeto e construção da

ur-na de transmíssão reu

nindo o sistema de Mon

dai 'mOS) às cidades de
Palmitos e São Carlos, em

22 kV, numa extensão de
50 Km, CrS 5.000.000.00.

melnanres.

seus autores,

o livro a que nos rd!··
rimos é inédito e o seu

lançamento será, exat'·.j_

mente, nesse dia," _ con

cluiu o Sr. Deoaoro L-::

peS Vieira.

Projeto -

���;j1��St'9 'OE' -I
��i S:�lt;��u�e�:tl�l �la;r�� I
jeto de lei antl-iruste san

cionado pelo Presidente da

República. O Sr. João Gou
lart vetou vários artigos
mas sem alterar o espirita
da lei.

ção publica o exeS$O (,/3

burocracia, 'empecendo o

desenvolvimento lógico das

soluções governamentais,
teria de ser afastado, co�

mo Imperativo do predomí
nio da ação, ao encontro

das necessidades gerais do
E,>tad'J. Desde então. é o

que se vê; objetividade no

planejamento, vigor naS
atividades executivas - e

o mínimo passivei de reta-:-

damento burocrático nos

serviços públicos
O PLAMEG foi o primei

ro e decisivo passo para
essa f1naUdade, que nos li
bertaria da complexa tram!l
e fliigramas em que s('

compraziam as repartlç6l'S
estaduais, servIda!> sem

nenhuma dúvida, por pe<;
soai capaz e honestament,e
intencionado mas regula
das par velhofl códigos fOl"'
malis�icos, sem con�uUa "

mutaçõt's vf'J'tiginosa� do.,

Ontem

que Dom Hélder Câmara
rés realizar na Sociedade

Hípica .aara . anga ...iar rue- .

:�estmadOS:·.a iIbr�P� ,m�7�Uc�n;n�: atr1!��:;
79 pessoas acusadas de te-

BRASÍLIA - O Presí- rem participado de uma

dente da República cea- rebelião para derrubar o

çcetou Q seu programa dos Govêrno do Líbano. Outros

próximos 10 dias que pre- 30 acusados foram conde
via viagens ao Rio Grande nados e penas de prisão
do Sul, São Paulo e Per- que variam de 1 a 20 anos

nambuco. Segundo ínfor-

�a�i!Oo dJr.P��u��rtd�o:��� pr��lro;ml�:\��n�� h��: 80%:
cou as lideranças adml- a greve dos oficiais de

ntatrattvag para acertar náutica e oficiais. de má-
_

medidas com efeitos mie- quinas. Os Ministros do
. REIVINDICA,.,diatos. ��:�:��o oe r�:ta����:i:::= I

de�:�v'J�im����ino�a�re;�l� ��r��. h�:a���!�st:�la���le� OS
rativos no Itamaratl para çaram a retornar ao

tra.,'a ",it. do p,,,'dante K,n- b.iho. TRABAl'HADORESnedy, em novembro pró-
xil'l,o. A informação foi MIAMI _ Viajantes

pro-\dada pela divisão do cerl- cedentes de Cuba informa

monial do MinistériO do ram que está ocorrendo

IExterior. at,.ltos entre cubanos e

tpcnlcos militares sovieti-

RIO, 20 mil môças par- cos, que desembarcaram

ticiparão do desfile de na Ilha. Acrescentaram que

abertura dos décimos quar- na Provincla de Pinar dei

tos jogos da Primavera. Rio, houve troca de tiros.
Será no dia 24 às 20 horas entre cubanos e

soviéti-jno Maracanã. cos',

BRASíLIA - A Justiça
Eleitora) esta perfeita-'
mente aparelhada para a '

realização do plebiscito à
6 de janeiro próximo con�

forme estabeleceu o Con

gTesso Nacional. Tal de

clatação foi feita em Bra

sília pelo Ministro Ary

RIO - Rendeu 21 ml-

Ihôes de cruzeiros a "FEI

RA DA PROVIDENCIA"

(om Bom Tempo Será Instalada
HOje a Feira do Livro

Com a presença de :.:1- fronte a Catedrai Met ..o-
tas autortdades e. do nos- politana.

Renovação Administrativa e Racio
nalização dos Servicos Publicos .

Uma das prlmelms e ma- nossos tempos. O resultado reorganização das repar�:

is resolutas deliberações do disso era a demora 'los tições em particular e pe-\Govetnador Celso Ramas, processos:CÍlio volume cr;,;.;- la reestruturação geral dos

ao assumir o cargo, foi des- cia cada vêz mais aceler'l- serviços emprendlda pe-
burocratizar a admlnistra- damente e, em con<;eque:l- lo DORSP.

Por mais que h;so pa<".:

ça inSignificante, em ce_

Jação ao vulto das .obras.

que, noutros setores ;i,1

administração do Estado,
se estão concretizando <".

verdade é que muito 'u

presenta, não somente ('m

economia das exigências
burocráticas, tempo e p".

pel mas também em ef!·

ch��cla dos serviços púb�i
cos sob critério realista �

pnÚico.
Nestes tempos de extra

ordinário dinamismo

elal, politico e econômi
co não se compreende
q�e as administrações pú
blicas permaneçam prê�
sas à rotina, escravizada.:;
às tnl.dlc;CIcs, figurando o

funcionário público, no

celltro dt'.ssa estagna�li.G
passadista, COJllO uma cria
tu!'a cuja mentaiidade pa�

i_('ont, nfl 80 pog.)

sôbre

LONDRES _ Encorrou

se esta manhã em Londres

a conferência de Primei
ros Ministros da ComunI

dade Britânica de Nações.
A tarde será divulgado um

comunicado oficial a res

peito das deliberações to

madas. Na noite de ama-

nhã tambem o primeiro Branco.
Ministro Harold MacMi-

lan, falara atrAvés de rê

de de rádio e televisão.
BRASíLIA _ Chegou ao

Senado o pi"Ojeto de lei
anLI-truste com vétos do
Presidente da República
em certos dispositivos.

BRASíLIA _ O General

Humberto Castelo Branco

recentemente nomeado pa

ra o Comando do 40 Exér- NOVA IORQUE _ Jem+
cito com Quartel General mes Zànovan, Advogado
em Recife, tomará posse no norte americano que nego
próximo dia 26. cia a liberdade d� mais de

SALVADOR - Conti

nuam em greve os empre

gados de estabelecimentos
bancários da Bahia. O ..

t.rabalhadores reivindicam
aumento salarial de 70 por

mil invasores encarcera

dos por Fidel Castro, fOi
designado candidato do
Partido Democrático ao

Sonado dos Estados Unidos.
pelo Est. de Nova Iorque.

cento. RIO - A Secretaria de
Saúde da Guanabara. ins·

BELO HORIZONTE -- 9 talou no Maracanã. 30 pos
mortos e vários ferIdos, tos para aplicar gratuita
foi o saldo do desastre fer- mente a vacina contra a

l"oviario ocorrido enf"Belo variola. Até o momento ro.
Horizonte. nlln vacinadas 743 mil

peS;.Soos.
---------------_ .._----- -

(cont. na 8" pag.)

RIO, 19 (OE) - Os di

rigentes do Coma,ndo Ge
ral dos Trabalhadores es.

tarão reunidos hoje com q:
Ministro da Trabalho, COpl
o objetivo de providenciar
a adocâo que possibilitem
a re,':isâo imediata dos
atuais niveis de salário
minimo e a elaboração da
regulamentação da sindi

calização do trabalhador

rural. o., dirig\ ltes sindi
cais pretendem que o "

menta do sa.lário minilbo
seja superior a 80 por ceR

to e que o decreto fixando
os novos níveis seja as

sinado imediatamente Pf'lo
Presidente da Republ{ca
sem a necessidade das con

vocações das comissões de
salário.

Novo Chefe da -,

Casa Militar
BRASíLIA - i9 (0&) -

O Generai Amaury Kruel
transmitiu o cargo de che

fe da Casa Militar ao lie

neral Alvlno Silva, logo em

seguida despediu-�c de seUl>

an�gos colaboradores que
estavam presentes a sole

nidade. O novo Chefe da
Casa 'Milltar declarou que
quaf;e todo o Gabinete !Será
mantIdo, porque considl:lrn
Que o entendimento nas

pquipes p um latár Iml>or
tante para 1.).68.1 .

de qual
quer mls. ,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Diretor,
Rubens de Arruda Ramo.

Dsrem,
DoIlWla:OJ J"erDaIldea da AQIl1no

..... t.....
Antltnlo P'emando do Amaral e Silva - Osvaldo
Mello

Colaboradores
C"'fQf. Barreiros süno - Dr. Osvaldo Rodrigues
Cabra! - Cid Gonzaga - Dr. Alcides Abreu
- Prot. Othon d'Eça - Major ueercnso Ju
vena) - Dr. MIlton Leite (la Costa - Dr. Ru
bens Costa - Walter Lange - Zury Macha
do - LaZiU'O Ba-tolomeu - Ilmar carvathc
- Prof. Paulc Fernando de Araujo Lago __

Hamilton Sr:hmidt- A. Seixas Nel to _ Flavia
Alberto de Amorim.
i\/bi:rto de Amorim - C. Jamunná. Edílor de
rnrormecnc Agrícola - a.uaido S. 'lhwci':";'

DU.1RT.4MBNTO ESPOP.TH.."O
Redator: Pedro Paulo Machado
Redatores auxílínres: Ma111"y Borges, Rui T
Lobo e Gilber�.o Nahos

Coiab"�"rinrp_�. /)lVERSOS
Representa.ntes

Represen'd". e' 1\ .::> l,ara Leda
Rio (GB) Rua Senador Dantas eo 50 andar
TeJ: 22-59-26
São Paulo - Rua Vitória 657 .- conj. 32 -

Tel.348949
;

Põrto AIE'l{re _ PROPAL - Praça J) F"lIclp,
00 15 - conj. 11 - 'ret.: '14-40
Agentes e (!orrf>sp(\nrl .. I'I�"!\ em todns (,S .• )11

n!ciplos de Santa Catarina
.

A'111nrÜl.< medll'l,pe (!flnLl'a:.o de acordo r-r 10 I'

tabela em vâgôr.
A<.l<;fNATUR_" "'_�UAL __ CrS 2.00000
VE'?-'DI\ AVl'L�.\ '- crs 10.00
A n''''rli" r;,1f() se res 1JI)"un1)II1SQ "el0,' cCt"".c!f·
10.< e.."itiJ.Of; �.). {lltioo, (I!t'lif'lrrri'J)�

Com lnvotuntârto atraso

reg.erremos o contrato de
ca.....M-t.:uLO entre o ur.rhan
te acécemtco Drnany Bayer
e a gen.r. SeUIlJI'"a Elia.le
Luz.

U noi-edc ,que unirá
duas an'Jg.a� e tl'adici::mais
famílills de 110:;::.0 Es.ado,
lul mUlLO bem I'eceb.do em

tóda ti sociedade catarinen

se, ande Ernany e Eü.lDe.
sito .... If!An'a!,ios,ll')êr
cc seu'> dotes de sKupatb.
e int.etigincla.
(J n",,,,; ,,,... ctemicl) E.r::a

Dy Bllyer, Ul,l d,;s maL; de.;
taC� alUI, .... ,:; oe nJssa

t.radlcIonal Faculdade de
Direit.o é filho cio I1JSSO i

lustI�conte_ráne,) Sr. Ar
tlJnlo Eayf!r e d� sua exma.

eS,f0sa Dna. E.liane Buche
le Bayer, pe�0a� al,amen
le re�nada.:> em no�s.'J:;

melas soclafs.
. A noi"'� ..... iUle Luz é !;
lha dl!eta do e.n_]l�me Pr,)
h:ssor A_do A' "a dl Luz..
c ... é·edtaLlco dt .J.I'(::I_(J el
vil da l"aculU.H!e ae Direiw
da Universidade cte Santa
Catal'jnu e i.I sua ex:na. es

p':"�n Una. Es,hcl' Luz.
A'J l·eg).stal'\Jlo:; o impor

t<-na. at;ún1,i>clment.o social,
levam;)!; !iOS noivos e seus

fanulLaf(;S os no",�us llld,S

a.dentes votos de felicida
des.

FAZEM ANOS HOJE
- srta. DUma MarMns
- menina Roseclé Schmidt·
- sr. Luiz Carlos Zommer.
- sr. António Henrique Bul
cão Viana
- sr. Elias Feigold
- sr. Walmir Bíttencourt
- sr. Júlio PaupHz Filho
- sr. Aldo HCi'mellno RI-
beiro
- sr. Eddlo.Adalbe�to Sen-

- sr. Guaracy R;beiro Bor
ge'

Gilberto Gerlach
sr. Jorge Ribeiro

- Sita. Ciniria de Oliveira
- srta. M..ll'lu Laccmoe

HULDA SILVA FARIA

WALI-PUt.UC/OAOf
I'" TEL. U·13

�a.!:rnandD M,chadc. 6

PRENDA CONVERSANDO FRANCES EM .2 MESES
ALEMÃO 12
INGUS Jq,

ITALIANO 12

AZIGI
Matriculas abertas Ué:! Secretaria e

v coaedmeao:

Fernando Sabino em N'Ossa Cidade
HOJE l.e FEIRA DO lIV'RO

1 - Cumprimentamos a

sra Vera Lucia Rigneira
pelo seu "níver' sábado r'.
passado.
lO)-

(0)--
2 _ Circulando em nos

se. cidade o elegante cas:'·!'
Pau!:) Mederr"s (Lili).

lO) -(O)

(Ol�

Logo mais às 18 �'O

raso na Praça 15 de Novom
bro a. Câmara .rúmor ce

IF_or�anópoJjs recepctcna
rá " governadm- Ce:so Ra

mo. e outras autortdsdes,
para à abertu-a da 1. Fr··
ra do Livro. Também O "':;

crf tor nusrn, Fernando [41'
blno estará presente ao 3-

ccntecimen.o
«»

(0)-- -(!l)
4 O Acadamíco de Me
dcina senhor Detma- Cp]'·
vlelri multo bem acompu
nhado em recente reun!-
ão social.

10)�

(0)"';"

musica.

Por isso mesmo causou

irande surpresa as três re

portagens de um jornalis
la pOlônes, Stefan Kisiele
waky, sõbre a Republica
}o�eoel'al da Alemanba, re

portagem esta pu)llicada
em sequência no mês de a

brJI deste ano, no semana
rio. estã.lico "T;ygodnik" e

resultado de uma prolon
gada viagem pela Alema
nba Ocidental. O jornalis
ta ê um dos "deputados "

do grupo "'-Znek" ao Parla
menta polêmes. TI��a-se
de um pequeno grupo de
deputados católicos relati-
vamente independentes.
As concluSões, a que che

gou Stetan K., então diver
g'lndo profundamente da
tese oficja� a respeito do
sistema politico e da men

-{O,

ti _ De Casamento mar

cada para o próxlmn ;,p,'

o senhor pnsehoat'' M. L"

pes cnrn a senhorita M;'·

ria' Stela ca-nero .ma

(0)- -/fi}
'-W)

(0)-
7

_rr\)

O Paineiras P"Tl(',\

_IOi

ar-rlamnnte em IlLUn nov«

promcenc para o próvlnL'}
dín 20. nce sa ões do e;,;·

ce Doze de Agosto.
(0)- _ro,

ro) _1r,1

8 _ c.rculanão em Nova

Iorque o credonc.ado r�'

pc-ter soc'a: cnrtcca JO�0

Rnd-upho Câmara
•

(0)- -(I)'

("
Procedente

chegou ontem a Itajai o

casar seuhor e senno-u

Bertoldo M:chels cortan«..
no)

rÓi

-(O;

10 _ Na últtma sext('.
ren-a. no cuerêncte Pal�l'"
o engenheiro Mariano Az(�

redo (sóeío do senhor To I

ny Mayr.nk V_cip). era-e
_fOl

so a imprensa polonesa
sempre acompanhou as t«:
se� de Moscou.

Diz o jornalista polonês
Que não existe ódio nem à

Polônia, nem aos pai 'meses
na Alemanha de Adenauer
Ao cont:ário: cada alemã:)

"uem
.

fJl1'lu. mostrou

grande interésse pelas
., da Polónia.

(0)-

(0)-

11 - Muito bem 5"1'", tI

dídu a tai ôc de mustcn Jo�

rW!;!;1 N. J fllll' reaü- ti

dumlllg:l o "Çlube da M\J.oll
(':'I rtr F'lo,ian''11'lIIS'' l�.'I.
sede rtn AA.Dn.

'

(0)- _1'7,

10)-

12 _ Sere'! um gr:m'lr 1\.

contecímentc em nossa cí

dadc, a 1. F'c.Ja do I�-"')

que reze -na.s na. pra/'a !:,;

'·"Cf'W'j"f!..

:.lr{l o llHW-:l:> �"

era wl..electual e poIIU('1)
(O) _,0'

_101

(0)- -'UI

13 - Jantando no rC'SI:l,u
rnnto do ouorenc.u Pn .. \,·c

a [ovom casal dr. 8C'('::1I
s'rancaíacct (Tcrezinha)
(O)- _II):

do Riu

(0)-
-(O: 14 _ Procedarrte de S

Paulo o ilu-stre advognno
sr .. João Batista Bona>,�ls:
(0)- _lll'

(O)�

mães.

Quanto a reunificação
acha o Sr. Stefan K. sera
\) mesmo não só não dese
jada, mas até temida!
Constatou a grande ad

miração que os alemães es

tão revelando para o Car
deal W}"-ssynskl.
Lamenta o deputado pn

Jonês, Que o Ch:meclp!" A
denauer tenha cnc{)ntrado

(",; Intelectuais da Ale-o o c.amlnho a Mos/:ou, !ln·
manha rsta,.jam sentindo rém ninJa não O caminho
um comp'ey-n de culpa P3- a Var�Óvin.
ra com li Polônia; mesmo De eja o representanl(l,
entre Os politicos, repre- palonés uma InL('tl'lfI"':l-

sentantes da grupo dos ex ção das r(!la(',j('s cuIL'lr:ll,

pnlsos d::tquelas regiões an ,.. "('onômi ... ias f'nLrr n P'1-

tlJlam('nte a)('mi'ies e hoje Iónia e a Republica Fede

o('llpadas pf'la Pol{min, pn· ral.
contrau r,flmpTf'!('nsão e ('(!!

ta um l?:vln pn ra eom este
.

escravizado país.

SeguLldo o opinião d:)'
jornuJi,ta polon!!!>, a maior
pa: te dos expulsos de mo

do nenhum, quer voltar da
Republica Federal, país UI
lamente indu.strlaljzado, â.
POjónia, pais ainda essen

cialmente agrícola.
Ficou impressionado o

SI'. Btefan K. pelas pala
nas de um judeu, o qual
lhe c.ontou, que o Govêrno
Federal em Bonn e a I

greja Católica da A!4na-

('11'50 Preparatório (ontinente
CURSOS ESPECIAIS

PARA PROHSSORES
"f DATILOGRAFIA

4ULAS PARA CONCURSOS
ARTIGO 91 IGINASIO EM UM ..NO!
PRE.GINASIAL ADMISSÃO DURANTE O ... ·11"

DATILOGRAFIA
.

o preço, Que os alcmã,..s
dcvPz·i:l.'ll !lar;:lr é t.ítulo de

"penitência" para os cri
mes comeLidos pch naxis
mo, segundo Stefan K., se

riam o reconhccimento de
Linha Oder-Nei.qse, quer di
zer da atual fronteira en
tre os dois países e a exls
tência de dois Estados ale
mã.es, assim como do "mu
I"/) de Berlim".

Parece, que o depütado
polonês viajou pela Ale
manha com ordem expres
sa de invp.�ti.e:ar se ainda
existem res:oentlmentos an

• -l):)lonêses no povo ale
mão.

O semanário católico,
que publicou as três repor
tagens,' não pOSSUi grande
tiragem; mesmo é lido pe

las católicos respOnf;âvels
e pelos polítiCOS inLel'essa
dos.

gem essencialmente dos
clichés' apresentados dià
riamente pela Imprensa
comunista da Polónia
Por isso são elas capazes
de corrigir a imagem errõ

nea, que muitos ,poloneses
fazem da nova Alemanha.

_(th

-I.))

-lU'
..

I

I
'\

'

�--_(lI)

_(OI

o Medo Da
Verdi"!�e
Muito docnte não vai ao

médico com mêdo quc éle

confirme a suspelt.a de

que sua moleslia é Incu
rave!.

t o medo do definitivo,
do irremedlavel e nada
mais dpfiniLjvo, nndn mais
irremediavel que a verda
d,.
Pois tu, comorJlst.n: pol�

tu, oml�so, nada mais tens
dI) que o medo da verda
de.
E essa verdade ai está; o

desajustamento so ... iaL
. Aquela diferença pe-

quena entrf' t.er o que co

mer e nãa ter o que comer.

1': o mais II') quI' r]jsso

dccorre. (i\çfo,,r; DEMO·
CRÁTICA POPULAR)

DR. GUARACI SANTOS
CIRURGIÃO - DENTISTA

PR[PARO r� CAVIDADE
PELA Ali. VELOCIDADE

G - 2 -707

PRO'TESE DENTARIA EM GERAL

FELIPE SCHMIDT 39. A.

Conferencia de 'Nações Latino
Americanas Estudará (aso (ubano

18 .. - Peru nâo comunicaram �\n

O FSTADO _ As Nar:ô:,s da as suas rcspos(.afl, sPlld'l

latino-amerlcarias cone:);'- mesmo duvidoso o compa

daram com ti propasta de recinlf'nlo rJ· seus CIi:1.lll..(.-

WAS�INGTON

ieres pm W.1sl1ln�t('!1.S�cretárlo n:)rte-nmericanl1
Dcnn Rusk. para a realilr.-
cão de uma conferência ,1e

�aráter informal. parft tru-' ,_ _
tar do caso cubanr. Fonte

---_-- autorizada info:" 'ou qu�
.

e"sa reuniã:t teril lugar err. 1
Washington nos dias 2 é 3 L... _

de outubro. Rev,!'ou-se po-

rém que- o Brasil, Chile e

Baldicero
fHomeno

Para Vereador

UM HOMEM DO POVO
PARA TRABALHAR PELO

POVO

A I[çào da his'ó h
D. João VI, foi com a cara do cumum, heróico, êsse

de bõbo, homem esperto e desajustamento.
estadista de visão. O canse Ou entã:) chamemos Luiz

lho Que deu ao endiabrado Carlos P:estes.

Sem dúvida as reporta- .

- Baseado nos mais mode ..1\Of prOUHoa pedG._ gens de Stefan K. dlver-

lógicos.
- Equipodo com maquino. noyoo

também para - Dirigido pelo:
URSO� DE CONVERSAÇAo PRATICA Ho�:�rô�'�r8::o��E��:Jb'sVA

Trajano, n. 14 Faça sua inscrição o Rua Dr. fplyia Aducei Oft ..

(Altos da Farmácia Central) :1;ar.T'1:' Mo;", 748 - 1· anda,.
FLORIAN.6POLlS

�_. .�--�'-----------------------------�------------------------------------lIRA UNIS CLUBE - Sábado" 22 - "SCiRE'E DA
r

'PRIMAVfRA" - Escolha da Rainha do Clube - �11CI0 'AS 22 HORAS.
L RESERVAS �ltfSAS NA Rfl01ARIA M01.LER'

.

""'''.''';' ';,..'.'

ceu jantar ao dr. waimv 15 O Tijuca Clube n-

5 - Os E:egantes da c: Dcyle rxretor do DNER lir' no próximo dia 29. acen-e
ALDABERTO VEIGA DE dade estão sendo drscu-r- Rio, que c'rcuta.... a em nos- cerá com g-ande parnd.t
FARIA

E
dos para a apresentação da sa cidade. 'I'ambém parf . de elegância Bangu. QUJl':-
comentada list.a dos "!)r.? c!p-,u (i:) jantar o dr. LOI: ae senhoritas daquela so-

MaIs". I'lva: ·T.:l!l·cn,,;- no Ch6 r!:) c'e::lade conCOc'rerão ao
(O)- _(OI 16. D.RF. nulo mi&s E egante.

n,��,r�I;'O�D!:.';;��TOn��: -Carta d!l Rle�!l-h---�;�::��::��;ti:: � M 11 JURa
;::::'I��::�����s.� q�: Um �o'o·nEAs sf�bllle os a'ema·eshoras na Capeia do Colé- l "
,io Cat"in,n" p,lo R". •

.

I
mo. Padre Alvlno Bertoldo Prof. Dr. Hermann 111. talidade reinante na Ale- nha estão ajudando encl-
Braun,. pelo. transcurso do Georgen manha Ocidental. Pois nls entemente aos judeus ale
SOo aniversario de casa- -

Urussona é a propaganmenta. da sovi(!tjca qu,ando se tra
Ao prezado conterraneo, ta de acusar, denunciar e

Albe�to Veiga de Faria, que caluniar a Republica Fede
tan.G lutau no Departa!Tlen ral da Alemanha, como
to dos Correios e Telégra- potêpcia ameaçadora à paz
fas e a 0'. Hulda, Professó- mundial,. revanchista, mi-
n aposentada do Grupo lItarlsta, nazista e impePadre Anch�eta, os nossos rlajlsta.
votos de inumeras felicida Os satélites de_l'':oscou a
(je�

companham o ef,fO sovié
tico, variando apenas em

detalbes a Cf .rposição da

filho deve-nos -servir de a

"iso e tólos seremos em não
o seguirmos.

Escolhamos logo.
rACAO DEMOCRATICA

POPULAR)

ga��á�e�d���Les::t�es:�':' ��

@tremendo desajustamenw
no j:'Jvo brasileiro. OU SE' é

"

�tremendamente rico ou tre

mendamente ,pobre.
Pois, democra;'as. faça- ,

mos o que fez Pedro I: co

��:uemos a corôa na cabe-

t
Em mludo; acabemos,
num esforço hercúleo, fóra ....... MoUI......,..OOMA8lL

. < ,:..

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o Rotary Clube do Extre
to hospedara amanhá o Sr
Vovino Lima .rr., GoGverna
dor do Distrito 465, do Rotn
ry Jnternaoionnf que está
rnaenoo suas visitas ofici
ais a cada um dos 30 Ro
tal'y Clubes do E�(ado de
santa Catarina, Pl'ofrrlrn
ele uma palestrn !io clube
local e c':Jnfcl'endal'1i com

o Presidente Nnrtvnldo di
dr Fl'rll:\s, S{'('I'pl:"ll'in ::k
hastüo cnuxto (: r'rostdcn
tes de Crllni.�"(II'S, flr,"l'r:l da
admlnlstr;u;ão l'O!.ÚI'iíl c a

tivirbdf'::: rte servtco.
O sr. Jnvlnn Lima é mfi

dtco em M.lfr!'! r (' '(H'io r

ex rire .idome (1" R!If.1ry
Clube cip M:l(ra. Pr,i eteno

Governador de Distrito do
Rotary Internacional para
o período rotário 1962-1963
por ocasião da 53'" Conven
ção Anual do Rotary, rea

lizada em Los Angeles ca-
lifôrnia. EUA., em junho"
passado. i!:le é um dos 271

governadores de dil.;trlto
que suoenntendem as ati
vidnc!cs de mais de 11,297
Rntnry Clube ...

, com um
.tuadro social de 525.000 e-

,

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

VINCULAÇÃO A PREVI
D�,I�cjA DOS THABALHA_
JJ(nmS' lWRA1S
O .conseni« Ui. ctor do D{'

partamnntn Nactnnn] dn
Prcviden.çn Soclnl, juiaan
do umn prop')slrio (h Ccn
settietro Dante Prllucnnl.
decidiu dctermtnar a vincu
lação à prcvjdcnclu sor.ml
dos trabalhados que pres
tam serv.cos n-i s-tor ag:ri
cola ou uccuérto .lc cmprd
sns comrn'inl.; r ind-, tr.a:s
j:i. vinculados à prev.ríên
cía.

Eis, na integra. a Resolu
çâo do rercnuo Conselho

que tomou o no. 1.5<16, de
15 de junho dr' 1962.

CC\'SIDERA1\;DO que a Jc
gistacão da p:'evidência so

cial foi criada co-n a rtnn

Ijdade precípua de metho
rar as condições de vida
dos trabalhadores.
CONSIDERANDO que não

se justifica a exctusüc dos
trabajhadores rurais da

âmbito da prevldencta su

cial quando a fixação do
homem DO campo constitui
uma detenn:.naçáo prÓp. �a
C:l.rta Magna;
(.;üNSIlJl:·l{,I."DO que ('%:\

exdmão kita pela iel{i.�!,{
ç;lo c�pedfica nilo <lcingc
aos Lrabalhndore:i que exer

cem ativid;\ces agrícolas ')\1

p:l�t{Jris lig,adas a emprG
sns (lU!!, pela n:lturrza de

suns operações, são com,l

del'fldas industriaiS ou co

mcrcHlis; e CONSIDJ':RAN'
D;) ctur é dc'ver dI! EMnrto

PI'OP')1 rinnal' ;IS \ll:-t�;S�l,� LI':t

ilalhadOl'as a mais nmpl:l. c

cre!�v:l assistência, fi fim

de prese!'var o Indlspcmn
vel equilíbriO socin.l;
RESOLVE, por unnnimi
dade,
Declarar SEGURADOS

OBRTGATÓRIOS os tl':l.ba-

b('ns que constituem ouje
to de comercio por parte
d,(.;. segundas. ,

A ,sEGUIR, TRANSCREVE
M(K-j fi. HWPQSIÇAO QUE
U ,;[.; MC'l'lVO A RESOLU
CAO CITADA

PROPOSICAO
Autor: oonsethetro Dan

te Pollacaní
Assunto Vinculação à

<'n", jd�_'wj::l. Social de Tra
baihado.ea rurais que pres
tam serv.çoa nos .setore, a
grtecías ou pastoris de em

pres-as industriais e comer

ctars.
Art. 3°. inciso KK. do R.

G.P,S .. assim dispõe:
"Art. 3° _ São excluídos

do regime deste Regula
mento

1_

11 - Os trabalhadores ru

ru.s, as. im considerados
consoante o disposto no

ART. 70 letra '·BP• da Con

solidação das Leis do 'rraba
lho, nquêtes que. exercerr-'
do funções diretamente li

gadas a agricultura e a pe
cuérta. nua sejam emprega
dos em atividade que, pelo
métcrios ele execuc(io dos

rf!s,oec-ti-ms trabaihos, ou

pela tinalidade de suas 0-

peraçõ!Js, se c(assitiquem
C(>1))O j1!dusl.1iais ou comer

ciais" (grifamos).

Como ",e vê desse texto,
dc�de q�e o trabalhador tu
r:ll seja empregado em atl
vldnde que, pelo método de

ex€C'uçiio dos repectlvos
t,'abalhos, Oll pela final.ida
de r!l sua:s opemções, se elas

sJrique como industrial ou

CD!lIel'cial, deverá ficar sob

o 3:111paro da legislação de

previdência. como decorren

eh nc('cs�ã.rln da sua con

dici'lo de empregado ampa
rado pela C, L. T., nos têr-

PARA VEREADOR No. 2319

VALDEMAR VIEIRA

CONTINUAR SERVINDO O

PO\'O DE FLOItlANÓPOLIS

Viu marido e filhos
pela primeiro vez

LONDRES, setembro (1- ter" _ murmurou ela abra após operação efetuada no

BRASA) _ Uma mulher de çando e beijando o trlho dia 2 do mes passado, no

40 anos que reside em wor caçula, Stephen, de 15 me- hospital local. Ela ficara OEl

ga aos tl.g anos, devido a um cal, foram organizados ma-

acidente. Casou-se dois a- is de 300 Rotar}' Clubes em

WAFFLES
1 1/2 xic. de fcrinho de triQo
1 colho (chá) de Fermento em PÓ Royal
1/2 colho (chá) de sa1
2 ovos

2 colho (sopa) de manteiga derretida
1 xic. de leite

Peneire a farinha, antes de medi-lo. Peneire-a
n-:::vamen1e, com o fermentc e a sol. Bata as gemas
até ficarem bem consistentes acrescente o manteiga
e o leite. Junte os ingredientes secos o esta última
mistu'o, mexendo um pouco, mos sem bater. Acresv
cent:c os claros batidas em neve. Pequenos manchas
broncos no superfícíe mostram quando o waffle" es

tó pronto poro ser assado

Esquente () apa"'êlho de woffle. Assem quando o

i�dicadrr de temperatura mostrar que o oparêlho es_
ta pronto po-:-a ser usotlo. Se não houver indicador,
teste o tempt"raturo co' reta pinqando umo.. gota d'á_
qua no oparêlh:J. Se ela ferve:' rápidomente, o oparê
lho de waffle está no temperatura exato

Sirva o wofflp r"m geléia- mel etc'
NOTAS E SUGESTõo

' .

Poro que o beten'oba crzinhe mais rápidamen_
te, ocr;scente' um pouco de oçucar à água em qUe
elo esta fervendo O sabor não se altero e em pouco
tempo, o bt'te"raba estará c0zida

Sc! você desejar fazer uma

.

salada de tomates
porém !'ó tive!' em caso tomates Elemasiodo moles
foco o seguinte: me.rgulhe ('$ tomates em águo sal_
gada durante alguns minutos. Os tomates ficarão '10-

vom�te como nov('s e fáceis de cortar.

.

I::ste é u� "por{oit" simples e d�Cl0S0 além de
mUI�O decorativo, Faço assim: prepare um pacote d

�udlm. sabor choceIQ�e, de acôrd0 Com os instruçõe�(' pacato Deixe esf:·ior. Corte em fatias finos 2 b

non�s madurHS. Em C"P:l$ de "pprfoit" ou taças ��
s<:_bl eme!;a, oltern� camodos de pudim de chocolatE!
c ..)�o ralado. e fatiaS de banana. Repito os camad(.J�
ate que rs copos estejam cheios. Enfeite com creme
batido. Deixe golor bem, antes de servir Facílimo

:�t� �'�:��i��erê��oe e;;'ae����,�tal', pais,' ainda hoje

ro n:;"a eVitar qu� o creme �e abacate fique escu

F r:onho a açucor enquanto está sendo bot'd
aça-� !'ome�te ,no momento de servir o creme

! r).

mo�oa e de origem americano, perém foram

:�:a�rt����:!'�iGu�i�o:s�ar�ar�m �Io mundo. Nêle

, A:ém diS$<). tem pr�D1'i�doJes que facilitam odlgostal'. É censlderodo a fruto ideal, quer para crion
ca�, auer adultos. Pode ser servido ao natural com

fI�uror, n;�'l (lU cr,:me de leite. Ou então em doees, pu
dlns, Q('le.ICls. gelatinas. solades de frutos etc.

.

O leltp em pó t('m vaniogens diversas sôbr(! (' --:::----------------
le,.'e 1",00' cão ,'eOUN ,el';q"oçãa, bastando �ue fURCI'una'fl'u para Escr,'to'rl'osela <l.ltardoda e� lugar fresco; pode_se preparar a

auontldod.e �eselodo., n0 mrmente. em poucos minu_
tes; SUbJ.:tllul () leite fresco nos l'eceita's de boles do
n's pudins, cremes, suflés etc. sem aualquer �r"'
blE'ma; é semp"e puro em ovalauer tempo indepen_
dente do estacão do ano.. des sêcos ·etc. Jó e;<.istem
no mercado leites em pó instontôners, que v,:.cê pre
rnr<l ('111 nlll1l1tll<; pOI"O (efi'(')o de .todos AT''ós, pre_
fil'a sempre (IS qLl� C(lntem o Vitamina D, tào ;Jl'ecio
sa poro o org::mismo,

nos depoIs e conhecia seu

marido e os seis filhos ape
nas pelo sentido da audi
ção ou do tato. Quando ela

pôde finalmente ver seus

filhos, -dtsse: _ "São os

maís belos do mundo,"

No mesmo dia ela saiu de

casa, para ver o mundo. Fi
eou impressionada com a

cor das nõres. pais já es

quecera de com� eram as

cores, "Como é bo-u não

�pr I!'u;ada pela mão" -

disse ela,

48 países e quatro regiões
geognificas ro: am acresci
das á lista rotárta - Baha

mas, Haiti, �ova oeteconta
e Zanzibar.

lhndores quI' pre�t:lm SP.IIS mos do seu Art, 70, letra

srrvlros !l !'I't'lr nf"r�f'nln ou "b", rm f11l1' se inspil'!l e a

pl'cll:\rio cip ('mp:i";1� in- p'll:\ o l"xto transcrito do

dn;:tri:t\:l.s ou conH'rri:lls. já TI G, P. S., cmanaçào que' é

v�nrnlndfls :\ Pl'ort\l�àl) de dntl!'!. 3°, inciso TI, da Lej

m1térin prlm'} ut;lly.fldns Orrânil'n.

prl:1" prlnwlr!ls d:lqU('I!ls (�egue no próximo nú-

empl'I....�as Oll il prodWü'l de m"l'O)

---- ------,-----

vcrhampton viu seu mari
do e seus seis filhos pela
prtmctru vez no ultimo dia
20: _ "Nao pa-so acreut-

A ara. Joan Stanton re

cuperou a vlsãn de um elho

P. S. D.
PARA DEPUTADO

FUADUAL
113 ODentro de alguns meses '"'

os medtcos tentarão dar-lhe
a "I�:;'l cronplet a. poi� ope- ,

rurão o olho que. continua
�

cego,

Dr. A!ác�o
Garibilitii l

Thi;a"t)
ADVOOADO

.gv-"
Escritório especíalízad-

em Questões trabatht-tas.
Administração de ben.

Imóveis. Defesas fiscais
Rua Felipe Schmidt. 14

_10 andar':" wones: 2511
- ·"216

DI. LAURO DAURA
MÉDICO

Clínica Geral
E."J>ccl;"\U.ata em motésua d� senhoras f" t"iás urtuc

rias. Cura radtcat das infecções acudas e c.rônír-as. rio
nparêlhc eenttc urinário em ambos os sexos. ooencas
do apa.rclilO Digestivo e do sistema nervoso.

Hoi ár!o: das 10 as 1l,3(l horas e das 1430 as 1700
J1.o:·as - Cc.nsu]tÓrio: Rua Saldanha Marinho. 2 1.0 a'n
dnr (esq. da Rua João Pinto). Fone 3245. Residência:
Rua Lacerda Coutinho n,O 13 (Chácara ct� Er:.panha)
Fone: 3248.

TELEFONE
Compro-se um TELEFONE
Trotar à �uo, Tte. SiJveira 29 _ Soja 8 _ lO

andar (altos da coso Nair.)
.

AUXILIAR DE ESCRITO'RIO
DATlLO'GRAFO

Admitimos um funcionáric que tenha prátic,J
de se viços de escritório e que seja DATlLO'GRAFO
Trotar' Sul Americo Arcipreste Paiva (1.0 15 - 1.0
Andor Fpolis,

I 20-9-62.

CONVITE MISSA
O Sindicato do Indústria de Extração de Madei

ras no estado. de Santa Catarina cumpre o doloro>;:.)
dever de crnvidar celegos e amigos de Helio Dou":)!
Menezes, recentemente falecido em desastre aviotó_
rio poro a misso Que está entidade de classe fará re
zar amanhã dia 20 às 8,00 horas no Catedral Metro
politano. Desde já nossos aerodecimentcs a todo'i
que comparecerem a este ato de fé cristã.

MILTON FETT
PRESIDENTE

REX-MARCAS E PATENTES
Agenle Olicial da Propriedade Induslrial
Reghtro de marcas, patentes de invenção, ?!Omes co

me'rcials, títulos de e�tabelecimento, insignias, frases de

propaganda e marCM de exportaçflo,

Rua Tenente SilveIra, 29 -. 10 andar -

sala 8 - {altos da Casa Nair - Floria,
nópo!is,

�portante Organização Oeste Catarlrtense precisa
de um, com boa redação, conhecimentos de contabilida
de e dactilógrafo. Os candidatos de.vem possui!', pelo me

nos, Instrução secundária.
Salário IniCial minimo Cr$ 20.000,00 e conforme ha

bll1tnçõe�. t:laga-se ma.is. LUGAR DE FUTURO

MEl:HOR ALI�ENTA�ÃO ,-i,_'PARA MELHOR' SAUDE '

-.., .

O MARIA SllVEI«A �
I)IR�ro,ll .� COZINHI. ItOVAL" 'Z"'��f,_ Jihl�jJj II

Os "wofHes" são ctelíctcsos em qualquer ccc.,

&i,P.g;_'.)'luru.,.�çhe, num olmôço corno sobremeso. po·
ra uma rcfeiçóc rápido, Experirnente ros.

í
_j

I.E
e,· -'."'�

�I
��R'INCIPE

! 'RETANGULAR
I 212 litros (7,5 pés}

111
5 anos de garantre

DOIS modules

�,:I
STANDARD

� SUPER-LUXO

malar por dentro menor parlo'"

li

'" .oddtdrJ
TRAJA"O, 29
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MISSA DE 30° DIA

por olmo de

EGON SCHMIEGELOW

Felix Schmiegelow e família convidam os pare"
tes e amgos poro ússistirem á missa de 300 dia qll�
fo:õo cE'lp.brar, sexto-feiro dia 21 do ccrrente aS.8
no Capela do Colégic Catorinense.

.

Per mais este ate de fé e amizade antecipatja�
mente agradecem,

18 - 20/9/62

Vende-se
'Tende se uma propriedade, com três l "�!l.S, uma de

material e duas de madeira, Tõdas cem água luz e ('sgO
to: sito à rua Leoberto Leal na 24.

Tratar com o s-er:hor O�ávio Augusto do Espirita
Santo na FiamOrerja Otávio no Mercado Público nO 38

parte Interna.
1>--8-62

r---------�--,

@ID.ZDEA@f!J........ ,
PROGRAMA DO MÊS
PROGRAMA DO MES DE SETEMBRO

cio .os 21 horas - Orquestra do Costelan.
Dia 25 - Terça_feira - Cinema
Dia 29 - Sábado - La Bella Itália - Promovido
'Ieln DerHJrtomento Esportivo do Clube Doze,

RA'DIO PATlW'�!A: SO(OIRO
POilCiAL j)f ltRG�"(1A 1ft ,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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. JUIZ UE DIREITO Ui\ vs

dJE .k"AMlLlA .I!: sucss
SOES ESCRIVANIA DE FA
MILIA E SUCESSOES

EDITAL DE CITAQAO DE

AUSENTE EM LUGAR IN
CERTO

DO decurso da qual prova
rá: 1) - O FATO 1 - que
a requerente era casada no

religioso com o senhor João
oancaives de Andrade (dec
de fls. 7 da Ação de JustI

ficação anexa (. 2 - que. o

sr. João Gonçalves de An
drade era, ao tempo do ca

samento, casado, pelo regi
me de comunhão de bens

com a sra. ARLlNDA DU

TRA DE ANDRADE (doc.
8 de. Ação anexa). 3 - que
a sra ArUnda de Andrade,
após decorridos dois mêses

do consórcio o sr. João Gon

çalves de Andrade, abando

nau o I a r conjugal,
digo, conjugal sem motivo

justo; domicilio à época fi

xada nesta capital 4 - que
a requerente, viveu marital

mente com o sr. João Gon

çajves o sr. João Gonçalves
de Andrade desde setembro

de 1928 a 18/8/1958, portan
to, aproximadamente 31 a

no ecoe de fls. 33 da Ação

O DOUTOR OSWALDO
AREAi:) HORN, Juiz de

Direito da Vara de Pa
milia e Sucessões, da
Comarca de j'lortanô
polis,. Capital do Esta

do de Santa Catarina,
na forma la Lei, etc

FAZ SABER aos que o pre
sente edital virem ou dêle

conhecimento tiverem que

(expedido nos autos nc .

1.713, registrada a ris. 55,
do livro nc 4, de Ação de

claratória, em que é reque
rente aLIVIA LÚCIA DA

SILVA), atendendo ao que
lhe foi requerido pela mes

ma senhora, que afirmou

estar a senhora ARLINDA
OUTRA DE A.1'I{DRADE em

lugar Incerto e não abido,
lugar incerto e não sabido,
rã afixado na séde dêste

Juizo. no lugar de costume,
e, por cópia pública uma

lI) vez no Orgão OficiaI anexa). 5 - que da união
do Estado, e pelo menos com o sr. Gonçalves de An
duas (2) vezes em [ctnal drade a sra alivia Lúcia da
local. CITA -- SRA; AR- Silva teve dois filhos, um

LINDA OUTRA DE ANDRA nascido a 29/10/38 (não
DE, brasUelra, casada, pa- f registrado em nome do pai
ra no prazo de trinta (30) para facilitar a tarefa dês
dias, que começa da data te que ignorava as conse

da la. (primeira) publica- quencias legais do registro
cão do presente Edital, ra- feito em seu nome), outro
zer-se representar na cau- nascido em 11/10/1954, re

sa por advogado legalmen- gistrado em nome do pai
te habilitado, e contestar
ou concordar, com as peti
ções e despachos abaixo

transcritos alegando o que
se lhe oferecer em defesa
de seus direitos, sob pena
de decorrIdo o prazo mar

cado, se considerar perfei
ta a citação, e ter início o

prazo para contestação na

forma da Lei.

bra�i1eira, casada no reli

gIoso, domestica, 'residente
e domiciliada nesta cidade
em a Ser"':dão Franzonl nO

12, por seu patrono Dr.
P' E:RNANDO NIZO BAI-
NBA, brasileiro, casado, ad

vogado, inscrito na Ol'dem
dos Advogados do Brasil -

Secção de Santa Catarina
_ sob nO 1638, devidamen
te habilitado, vem propor a

presente Ação declaratória,

l) Departamento Central 1.
Je Cpmpras (O. C. C.), de 4 - Jeep, WIllys, 1.9�6, ma

conformidade com o art. 11 quina fundida, c. troca e

item' III. do Regulamento diferencial em regular es

aprovado pelo Decreto SF- tado, r.ecessltanqo de 4

2508-61/382, torna publico pneus. lataria e estofamen.
que fará realizar, no dia 10 to recuperá·,'el. capota de

de outubro de 1962, m. sua lona em estado regular, no

séde. à 'Pfaça Lauro Mul!er, estado em !,!ue se e:1Contra
nO 2 (fone 3410), cormOR· n:'l n () P Pl'fo('o ha.�p
RENCIA PUBLICA, nas se 60.000.00. unid,.de -- ,Im,
gu:ntes cGndiçõe.:;: quantidade - um. quar.ti-

dade - 1.
I OBJETO DA CONCOR-

RENCIA
VENDA

1 - Caminhão. Chevl'olet,
1.949, motor c!e 105 HP .. má

quina fundid'l, carroccr:a
de madeira! la�arla em es·

tado regu'ar. diferencial
em bom estado, 4 pneus

rect'peráveis. no estado pm

qm' se encontra na D.O.P.,
prP.çQ base CrS 150.000,Ofl,
unMad� ....:.. um, t;,:.!antldade
-1.

5 - Trlclrlo. 1!'J51. com

motor. caixa de troca, dife
rene\a1 C lataria em �essl·
mo e�tado, no estado em

flue encontra na D. O. P.,
prêç., ba�e 20.000.0(). unida
de - um. quantidade _ 1.

6 - Triciclo. 1.951. sem mo

toro ca!xa de troca nece"sl
tando conserto. lataria em

pr.ssima condição. no esta

do em que se encontra na

D. O. P., prê.,:o base CrS .

20.000.00. unidade - um,

quantidade - 1

II ESTIPULAÇõES
2. Caminhão, Ford, F 6, .

1.94!1, motor de 05 BP" dife Os interessados deverão
rencial e caixa de câmbio apresentar os dOCl1'TIentos
em regular estado, maquina mencionados a seguir:
em bom estado, lataria ne 1 - Proposta. em duas
c(>s�ilando de reparo,;. car- vias, �e!adas amb3.S com

rocerla de madeira em re- Cr$ 2,00 de Sêlo Estadual,
guiar estado, necessitando Cr$ 10.00 do Plameg e mais
de pneus novos, no estado uma Taxa de Educação e

cm que se encontra, na D. Saúde de CrS 10.00
O. P .. preço ba�e Cr$ (Cr$ 2� 00) por fõlha, em

220,000.00, unidade - um, emelope fechado e lacrado
quantidade - 1. contendo:
3. _ Jeep Willys, 1.946. ma a) oferta para um ou mais

qlilna fundida. caixa de tI'O \'CÍculos:
C[1. e diferencial elll bom b) condições de pagamen
funcionamento, 4 pneus no to;
vos, lataria regular, estofa- c) compromiSSO de reU·
mente e capota de lona em fada do ou dos veículos

péssimo estado. no estado no prazo estabelecido;
(11Ie �e ('I)eon ra na 0.0 d' drclanwãlJ d" "":;0,1"

preço !Jase Cr$ 80.000,00 cimente I" sU(}!�lis��\O às nor

uma��,e UlUr .qun:ntidade -

•
mas deste Edital e da Le-

!lNg}�,·:,

Código Civil Brasileiro. b)
- "O martco'té o chefe da

sociedade conjugal. Com

pete-lhe: O direito de fi
xar e mudar o domicilio da
família" art. 233, III do C.

C. brasileiro. c) - "A obri

gação de. sustentar e mu
lher cessa para o marido.
quanoo ela abandona sem

justo motivo a habitação
conjugal, e a esta recusa
voltar. Neste caso, o Juiz
pode, segundo as cfrcunstan
elas, ordenar, em proveito
do marido e dos filhos, o

sequestro temporáreo de

parte dJS rendimentos par
ticulares da mulher" art.
234 do C. C. d) .: "A perda
da qualidade de dependen-

te ocorrerá: para a esposa,
que abandonar sem justo
motivo a habitação conju
sal e a esta recusar voltar,
desde que reconhecimento,
digo reconhecida. essa si

tuação por sentença judt-:
cíal" _ art. 17 II Doere
to 48.959 - A de 19 de se

tembro de 1960 que apro
va o Regulamento Geral da
Previdência Social, tendo
em vrsta o disposto no art.
181 da lei 3.807, de 26 de

agôsto de 1960. e) - "O

gislação referentes a con
corrências.

2 - Na parte externa do
envelope contenedor da pro
po�ta deverão consta os

seguintes dizeres: CONCOR
RENCL.\. PUBLICA NO
04 09 611 (VENDA DE 01-
VER'30S VEICULaS USA
DOS).

3 - Em envelope separa·
do, contendo os dizeres do
mciso anlêrior, alem da: pa
lavra "Documentos", em

cnracteres bem destacados,
os segu:ntl"s documentos
comproba�,ôrlo;; de ide-nt1-
dade e idoneidade:

a) atestado de idoneida
de financeira. paSSl!do por
banco O.J casa bancâria;
b) prova de quitação com

as Fazendas Federal, Esta
dual e Municlpaf;
c) procuração, se fôr o

caso, pa�sada a pessõa re

presentante do proponente
a abertura das propostas.

4 - As propostas deverão
ser apresentadas em duas
vias, com l'i1brica dos propo
nentes em tõdn,> as pâginas,
seladas na forma do item
I do título lj.

5 - Os envelopes conten
do pl'Opo::;tas ou documen
tos, cevp-rão ser entregues
no Depart.amento Central
dp. Compras, â Praça Lauro
Muller nO 2, (Fone 3410),
nesta Capital, ate as 14 ho
ras do dia 10 de outubro de
1.962. mediante assinatura
na ata de entrega de pro:
po�tas.

6 -'- As propostas serão
abertas as quinze horas, do
mesmo dia 10 de outubro

Arllnda Outra de Andrade

para refutar todos os têr
mos desta inicial. Espera
Juatíça. Florianópolis, 25 de

junho de 1962. (ass.) Fer

nando Nízo BainhaAdvoga
do _ inscrito na O. A. �.
sob nO 1638.

(PETIQAO DE FLS. 9):
Exmo Sr. Dr. Juiz de DIrei

to da Vara de Fami11a e

Sucessões. - Comarca da

L:apnaL OLIVIA LUCIA DA

SILVA, orasuetre. solteira,
de prendas domesticas, re

sidente e domiciliada nesta

Capital, na Servidão Fran

zonj, nv 12 _:_ pelo DEFEN

SOR PÚBLICO, que esta

subscreve (doc. nc 1), vem,

mui respeitosamente, go
zando dos benefícios da

Justiça gratuita, conforme
faz prova o atestado de po
breza Incluso tooc. nO 2),
expor, para no final reque
rer a V. Excia, o que segue:
ic JOAO GONÇALVES DE

A,NDxADE, brasileiro, ope
ràr!c. [à falecido, era ca

sado pelo regime de CIJIT_tl

nhit'o universal de bens,
.;ubl Al1:L:!,-,J__),<\ DUTRA Dr.:

ANDRADE, brasneira. de

_'�m';r'l�a;;. de re

sidência ignorada. 2° - De

ecrrioo .joís meses cêste

ponentes ou seus represen
tas legais.

7 - Abertos os envelopes
cada um dos interessados
tem:> direito de apór a sua

rúbrlca nas fólhas das P:'O
IXJsta'i dos demaIs concor

rentes.
8 - As propostas (Modê

lo 001, a venda na Impren
sa Oficiai do Estado), deve
rão obedecer às condições
e<tabelecida;; neste Edital
nas Instruções constantes
do \'erso das mesmas, bem
como à_� exigências do De
creto SF'25 08 61/382. de
1.961. e àemais disposições
sóbre Concorrências.

lU JULGAMENTO
1 - Peja Comissão Julga

ç1ora, posteriormente. será
declarado vencedor o pro
ponente que oferecer:
al melhor (maior) prêço
bJ caução de 10% em 48

horas;
c) pagamento até 10 dias;
d) retirada do veiculo

Imediata ao pagamento.
2 _ Em caso de absoluto

Igualdade de propostas, 'SA'
rá sorteado J vencedor.

3 - A concorrência pode
rá ser anulada, um vez que'
tenha sido preterida forma
!idade expl'essamente exi

gida pelas referidas leis, e

que a omissão Importe em

prejuizos aos cOllcorrente�,
ao Estado ou à moralldade
da Concorrp.ncia.

4 - A Camisão Julgado
ra reserva'se o direito de

anular a concorrência caso
as propostas 'apresentadas
não corespondam ao Inte·
rêsse do Estado.

FJoria:q.ópoliS, em 5, de
l' 11' fUrH'lOn<Íl'ios d�signa· setembro de 1.962.
dos pelo Pru,idente do D.'q, jHen1"�l'S JllStJllU pa
C. e na presença dos pro·"',' ,�rinnova l, PRESIDE!'i'TE

\
..;I!;;\!.;,

(DESPACHO DE FLS. 9) [I.

de�igne (J Sr. Escrivão dia

e hora, pala a ju.sLiflCação,
[eitas as Intimações neces

sárias. Em 27-4-61. (ass.)
ARÊAS HORN, Juiz de Di-

1'$'.1,0.

(PETIÇAO DE FLS. 46)
Excelentlsslmo Senhor Dou

tor Juiz de Direito da Va
ra de Familia e Sucessões
de Florianópolis.
OLIVIA LUCIA DA SILVA,
bra ..i1eira, casada no reli

gioso, doméstica, pJr seu

procurador e patrono, devi
damente habiJltada no pro
cesso nO 1.713 - Açã.o De
cla,'atória _ Dr. FERNAN
DO NI7;O BAINHA, em cum

primento ao resepi, digo,
respeitavel despacho exa

rado às fls. 45, esclarece:

l0) ....:.. o paradeiro da sra.

ARLINDA DUTRA DE AN
DRADE é Ignorado, de.�co
nhecendo a autora, o lugar
em que se encontra; 2°) �

solicita seja processada de

conformidade com o art.
177 do Código de Processo
Civil. Nestes têrmos. Pede
Deferimento. Florianópolis,
4 de julho de 1962. (ass.)
Fernando Nizo Bainha -

Advoc-ado - il1:scrição O. A.
B. nO 1.638.

DESPACHO DE FLS. 47)
Cite-se a' re, por edital, com
o prazo de trinta (30 dias,
'Oor três vezes no "Diário O

fieiaj do Estado", e p,ur man
dado. o I. A. P. 1. (ass.) A
REAS HORN, Juiz. Edital
dado e passado nesta cida
de de Florianópolis, Capital
do Estado de Santa Catari
na, Comarca de igual no

me, aos dois dias do mês de

agõsto do ano de um mil

novecentos e sessenta e

dois. (2_8-1962) Eu

ilegível, Escrivão, o confe
ri subscrevi e assino.
OSWALDO ARtAS HORN

Juiz d Direito da Vara.. de

RAINHA

(0)-

acontecerá no Balie Oüci
ai dia 13 de outubro, con-

rcrme vem sendo
do.

(O)-
FEIRA
(0)- -( ..

- Hoje, a Câmara .ruut
ar de Fpolls, vai ínaguraa
a Feira do Livro enfrente
a Catedral Metropclltana.
(0)- _{Dl

MADRINHA,
(0)-
- A senhora Lo:·U·J2�.

Calão foi convidada pera
S. Guaraní de Itajal, para
ser a Madrinha das "De
bus" 62 que serão ap-esen
" .....as no ala v.nte de ou tu
br +óxuno.
(O)

Cl._._�MOROU
(0)-
- O Mente Llbano da

Guanabara, eomernorcu
com Baile de Gala, os seus
deseage... ai.\):>

(01-
DEBUTANTE
(0)-

- E'isete Maria FeHpe
es-tá na llsta do Bafie das
Debutantes do Lira TC. e

desfilarâ com um bom�o
modelo.
(o)-

MANCHETE

10)- �(O)
- Florianópolis, em core�
uma reportagem que Viii

avontecer na revista Man
chete feita pelo reporter
Salomão Sellar
(0)-

•

INFORMOU
(O)-
- Cei Pompiom., promr.

tor de "La Bclla Itali:l',
nos informou que unlve!f,i
tários paranaens-es que ,,]
rão a esta capital, pil�l.
uma competição ef:.po,tiv·l
aprove:larão a oportunida
de para assistir a sua fe,·
ta.

(0)-

Plortcnóootts. 20/9/62

Garba'di; durante a guor
ra dos Farrapos. Laguna
foi capital da Repubdea
Juliana. A b-ibalha dectstva
foi em as" as Iagunensee
vencda jJeJa manarqu.if

--:=-...::___--- -�-=

-'l).l

"on,.. ad301

-CO)

"cetval''. o barco em fI'll'I

se encontravam GarlbaLdl
e Anita. foi afundado mais

tarde. Com o tempo na

prõa do referido barco nas

ceu uma planta que hoje,
ê a arvore frondosa no j '\,:"
dim Calhelro da Graça, na

que-a cidade.

-(Oi

anuncia
«n _101
_ O uorat da trnrve-e

dade do Paraná ,vai p ec

correr nove paises da E;u

rapa. No programa con-ta

an-eentaoões especiais na .

ra o Papa João XXTU;
p-Inces-c Grace e Prlnc!p�
de M;naco.

cancelamento da tnscrtcâo
de conjuge só será adl�i- consõrcro. a companheira,
tido em r-ice da sentença nia se adaptando ao modo
judicial' que haja a situa- de viver do espóso, abando
cão prevista nc 0.:1. 234 do na o ccmrcnrc conjugal,

sr .. João Gonçalves de nn- Código Civil ou" - art. ao tern-o fixado nesta ct-
drade (doc. de fls. 6 e 10 19 da Lei nc 3.807 de 26 de dade e vai rostdtr na ctda-
da Ação de Justificação ane \ agosto de 1960. f) - Consl de de Bom Retiro. 30_ _

xa) . 6 - que o sr. João deram-se dependentes do cuese cinco meses, mais ou

Gonçalves faleceu a 18 8 segurado, para os efeitos do menos após tal aconteci-
/1959. (doc. fls. da Ação a- Re�ulamento Geral de Pre- roer-to, t'm setembro de .

nexa). 7 - que. ap.ós o seu vidência Social: a espôsa. o 1928 a Requerente começou
abandono do lar a sra. Ar- marido inválido, (1S filhos, a viver marj[a!menLe com
linda Dutra de Andrade de qualquer condição, meno JOAO GONÇALVES DE
jamais pell, digo, pleiteou res de 18 anos ou invâ]idos, ANDRADE mostrando-�e,
qualquer ajuda ou benefi- e as filhas solteiras de desde o inicio, comp_lnhel-

IPETIÇAO DE FLS. 2) Ex- cio por parte do :;r. João qualquer c".ndlções, meno-. ra fiel, dedicada e corajo
celentissimo Senhor Doutor Gono;alves de Andrade não res de 21 (Y'mte e um) anos sa, mulher digna sob todos
Juiz de Direito da Vara de. tendo êste apôs o abando- ou inválidas" - art. 14, I os pontos de vista, que se
Familia e Sucessões de Fio no promovido a sustenta- doart. 14, I do Decreto . esforçava por estudar e com

rlanÓpolls. ção daquela. 8 - que a sra. preender o carater dlflcll
aLIVIA LúCIA DA SILVA, Arllnda Dutra de Andrade,' 48.959 - A de 19 de setem- do esposo, suportanto, com

nunca prlJcurou regressar bro de 1960 III - O PEDI- virtude admiravel as vjcis
ao lar. 9 - que a requeren- DO. 1) - Seja rea6nhêGi� ��a fiO lar. 40)
te pleiteIa junto 8') I. A. P. do e declarado o abandano _ Desta união, teve o casal
1. o reconhecimento de sua do lar pela !:ora. AdlRda pu as �e@.'uintes filhas MARIA
oualidade de dependente de t.ra de Al1dn�de. 2) - Seja TEREZINHA e VALDA DE
joão Gonç'llves de Andrade reconhecido o, direito de de ANDRADE (doc. 4 e 5 5)
e neste caso o direito a pender:tc do Sl'. João G0n- _ A prõpria espôsa, para
p�rcepção da pensão da çaives de And!'ade a sra, facilitar a tarefa do conju-
merte deste. II) O DIREI- C'LIVIA LUCIA DA S!LVA ge. pl'Ovidênciado o regis-
TO a) - "São deveres de e a seus filhos Valda da tro de naScimento dos !i-
ambos os cõnjuges: vida Silva e Maria Teresinha de lhos, fazendo-o, apenas, sm
em comum, no domiclilo Ar.drade. 3) - Sejam in- s�u nome, no que concor-

conjugal" - art 231, II d�"dOS o� P.:...�� sra. dava o pai das �r1anças

lJeparlaÍDento'- Centrai de Compras
Edital de Concurrênciô Pública 04-09-66

A Rainha o tira TC. vai ser Escolhida sábado
Feira do Livro na rrF�ORIA(Aprr.
Elisete Maria Felipe Debutante 62

_ posso informar 411€ lo Rotary Clube do"Estrl'i·
"brotos socrew'', vão ex- to, (Dia da Arvore) com

- Próximo sabado na trear novos modelos na S:> uma- plant.a de Laguna,
Festa da Primavera no L:' írée da Primavera, prox.. que vlnglu da arvore que
ra Tenis C. será escolhid.l mo sábado na Colina. nasceu na prôa do "Celvol'

(0)- -(O) navio Capitania da Frot.a.

-(01

(f,l

lNANGURAR
(0)-

REUNIAO

_(OI

. P,�cebi convite da aea

Iti-mica Teima Oaseaes Pe_

retea, para assistir a reu

mão social dançante do pró
"imo sabado no Centro Ar

cadêmico "José Batista da

Rosa" da Faculdade de O

dontologia, quando será t!"

leita a acadêmica que re

sentará sua Faculdade na

escolha de Mias Universi
tária.

-(O)

_ Amanhã às 23 05 h!'.

na Rfldlo Gnarujã, 'VO'ol :

naugurar novo horário do

pro?rama "Radar na S"CI

edade". Duas metcdres se

rêo oferecidas- as aníversa
-tanres que recepclonaram
na semana que passou.

-(O) (0)

VOTADOS
(0)- -iOI
_ Gente importante da

política pauiíata Informou,

ao cc'unreta. que os .3.'$:

José Bonifâcio e Adernar

de Barros serão os mais

votados 'para governadur
de S. Paulo - o pl'lmeJ:';:)
com maiores posslblUdades.
(0)- -(O)

BINGO

-(O)
A Sra Olga Lima, vai P'o

gramar um bingo pró N'.i
tal da Criança '1'. obre - a

Idata será marcada a:nr:la

nesta semana.

MOSTRANDO
(O)-

-(O) - O foto Real
ao colunista, que está mos

trando em suas vitrlnc>,
fotos das festas de Elzln'1a

Bonassls e Lucinha Avlln.

-(O)

ACQMPANHADA
- Na recepção, de LucÍ-

Inform":J

'SERGIO MURILLO

o Clube da Colina
ttat.uu O cantor Sergio Mu

rUlo, carta.&, da TV Pa.u"!
ta que vem fazendo suces

soo com Rock. twiat e tec ...

Abrilhantará a soira, da

Primavera, no pr.Õxinto sâ
bado.

DESFILE

.. A elerante Maria Schm.
dt participara do desrile

de 'modas que acontecer.'..
HOMENAGEADA na man.ão do Dr. Colom'",

- Amanhã, às dez ho- (Dayse) Salles, em bene(i_
EXTREAR Tas na E.AA.MM. A Mnrl- cio do Hospital "SC' de

_'_O,_- -_'_O_' n_h_'_",_'_ã_h_o_m_,n_ageada pe Reabilitação.

MUSICAL BAR

-(O)
nha Carmem Rosa Caldas,
esta �a acompanhada cem

Aldo Peiuzo; Raquel Me)o

com um elegante m'Odelo;
Paula aBndeira Maia, com

Benedito Cunha, Marb'o
Paim da Luz, com Udo

Wangenhein. Depois
conto mais ...

. 'AJ?A UM BOM PASSA TEMPO COM BUA FAM:i:LIA - REUNIOEA SOCIAlr:.
DAHÇANTE.'"· COQUITEIS - FESTAS DE ANIVERSARIOS _ CRA

,

DANCANTES - ETC
�ND ....R 'T"ERRP;O 00 ROYAL HOTEL - TeJ. 2515. !Portaria)

CIN�MÀ� � cartazes �o �ia
eme SAn JOSE

r,..nt, •

.às3-7%,-9%,hs.
Efrem 21mba;lst Jil-.
Erin O'Brien

- em-

UMA VIDA EM PERIGO

- censura; Até 14 Anos -

CiDellTl
CENTRO
às 5 e 8 HORAS

James Darren

Sandra Dee

MALDOSAMENTE INGENUA

CinemaScope
- Tecnicolor -

Censura atê 14 anos

Chie BOn
Centro

- às 8 horas
MAZZAROPPI

Geny prado - Roberto Duval

zt; DO PERIQUlTU

-IA'8805-

i:iaé GLÓBIA
Estreito Pone 8252

às 7� e 9lh horas
Peter oJfl;.i Eyck

-

Chr:l.s-tlan Woltt

�! -EM-

CRIME DEPOIS DAS AULAS

Foc�; 3415

Censura ate 1� anos

- Censura: - Atê 5 anos -

CiJa. DlPEBIG
Estreito Fone 8211

- às 8 horas-
Rotert Knapt - Jame Davi

- em-

VINGANDO MINIIA HONRA

- Tecnicolor -

Censura até 14 anos

(lHE RAJA
- as 8 horas-

BENH0RES DAS SELVAS

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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E VOCÊ (!OMPRA O QUE' QUIZER.
E PAGA COMO PUDER EM

OONDICÕfS EXATAMENTE DENTRO
DAg SUAQ POSSI8fllDADEQ o

tnlltação dos catarinenses

portadores de hmítaçêc u

sica.. Devemos até mesmo

nos' orgulhar disto estar

ocorrendo em nosso Estado.
A limitação física é um

O, Depa, cumemo �gIO
nal do SESI sottcttou nossa

colaboração para realizar
um levantamento sobre a

oeücíêêncta visual, em S�
,ta Catarina, conSiderando
que as delegacias e subde
legadas da Policia são o

órgão mais disseminado em

todo o terrttórtc estadual e

que seus funcionários prà
tlcarnente conhecem tõda a

populaçâg
"

da circunscrição
respectiva. Diante de tais

ponderações, não nos pode

ríamos abster de participar
de tarcfa e cremos ter inter

pretado fielmente os senti

mentos e o pensamento de

todos os Srs. Delegados e

Subdelegados, bem como do
valoroso pessoal subalter-

problema social; a corres

pendente reabilitação é um

dever social, enquabrundc
se, portanto, no programa
das entidades de classe e

dos institutos de aposenta
doria e que tais. Isto mos

tra, em boa hora, que estas

entidades estão realizando
sua atividade fundamen
tal que é o Serviço Social,
esta excelente técnica

moderna que constitui

um dos complementos da

própria segurança públi
ca. Eis o entlozamento das

atividades.
í

O levantamento que ora

.:;e inicia e no qual temos a

grata sattstacâo de poder
colaborar, como para um

programa de prevenção da

cegueira em nosso Estado

Não será uma estauetíce
tecnicamente perfeita: não

será mesmo uma estatistl
ca, mas apenas um levan

tamento. Todavia, êstes da

dos, élependendo da dedi

cação o pessoal de cada de

legacia ou Subdelegacia, a

proxímar-se-âu muito da

verdade, permitindO fazer

se um plano de trabalho em

curtíssimo espaço de tem

po. Interessa-nos localizar

a oeüctencia visual, seja
ela qual fôr, para se poder
en tão fazer Serviço Social.

Cumpre-nos dizer que a

idéia de se fazer êste jeven

tamento através das Delega

cias e auodeíesactes de Po

licia partiu do funcionário
Florduardo Sena, da Secção
de Estatistica do Departa
mento. Regional do SESI.

Gostariamos de. fazer aln

da algumas considerações
complementares.

Não nos poderiamos fur
tar a Isto que julgamos ser

uma obrtsacão. pelo menos

moral, pais é meritória a

iniciativa do Departamento
Regional do SESI ao desen

volver atividades para arca

Abastecimento De Agua Na
6uanabará Será Normalizado

rompimento domingo na �I

tura do 47 na ,s-egunda auu

ter-a de Ribeirão das La�es.
A Informação é da Secreta

ria da Viação.

RIO - 18 - O ESTAIJO
_ Nas próximas 36 h01',-S
deverá normalízar-se O

abastectmesto de água nos

bairros p,ejud cadoe com o

,

ETdoOg 09 lJéPIIRTAMENTO{J. (!OMPARéfJEJiA AlEgrA PRoMOMÕ:
,

'
.

, - MOlJAB -l'OM eNXOllAlfI DONI!flTle()!! e P/NOIVAS'
-IIRTIGO!J MA{J(J{JUNOC

�
-{JTIL/DIlOE!J DOMÉ�TI(!lIg

• -MOVEtG

�e�&.;/��

,COFAP Constituirá Ca-missão:
Tabelamento Dos Medicamentos

está em vtgõr. Os taborató

r:'Og deverão afixar nos. en

vótocros (IS prêços de ven

das as drogarias e farmá
cias que por sua vêa a1:
xarão os prêços ao consu

midor, •

RIO - 18 s O ESTADO -

A COFAP vai ingtltuir ce

missão pura no prazo de 60

dias apresentar parecer
conclusivo para o tl...." ..... -

menta de prêços de reme

dias, cujo congelamento já (jIlJlNOE VfNlJlr DO 't.I1Íl
Incendios Atingem São Paulo

SAO PAULO - 18 - U em um p-édlu da rua José
ESTADO - Três íncêndtos Monteiro e as chamas pro

ocorreram ente seis e onze vocaram prejuízos calcula-e

horas desta manhã em di- dos em mais de 2 milhões
versos pontos desta capital. de cruzeiros. O terceiro ln

O primeiro ocorreu num de- cêndío foi o mais violente

pó��o .Ae._papE:1 velho. toca- de todos tende ocorrrrco

iízado na avenida Preaí- em uma companhia de Pro

dente Wilson O fogo des- dutos químicos instalada a

truiu parciaimente 4 ca- rua dos americanos. Segund _,

mtnnões causando prejui- os primeiros cálculos os

zOs avaliados em mais de p�ejuizos ascendem a 40

1 münãe de cruzeiros, O se- milhões de cruzeiros.

gundo incêndio verificou-se

o"�

lil. � Devem ser procura
dos OS casos conhecidos pe

lo pessoal de cada circuns

crição; além disto, devem

ser tomadas informações
sobre outros pos&ivels casos

28 _ A ficha sô poderã.
ser feita em presença do de

ficiente visual, ajnda que

o declarante seja outra pes

soa, por motivos de idade.

38 :..- Ao preencher uma

ficha, o funcionário deve
rã. assumir uma atitude res

peitosa e mansa, explican
do: sempre que êste levan

tamento é base para um

programa visando melho

rar as ccnctcõee de vida do

deficiente visual em eante
Catarina e, até mesmo, .sub

metê-lo a tratamento, se

tôr o casa.

Faleceu o Cél. N_apoleão P. deMorais
cioso discurso repassado de de, jamais deixaram de se

palavras �entidas e ínesque situar ao lado do distinto
cíveis, tributou, em nome homem público no curso

dos Poderes executivo Legis de sua enfermidade, acom
[ativo e dos Partidos senu panhando-i �.m todos 08

::� a:o h��:�gen�a�r� ·��:et�o�dtr,�t::�n!tt:�
Poeta de Morais. As fami- tacar o valoroso esforço e

Uas da sede de Rio das An- cuidados empregados pele
tas, de Ipoméia e da colo- Dr. wetcemar Mozzaqua
nla, Os trabalhadores da tro, nas condições de médí

Cidade e dos campos, e, a- co e amigo, que com afano

;;0 ardor e disposição, igual
final, o povo de todos os mente sempre se fez presen
quadrantes do Municlplo; te quando chamado.
as famílias, os velhos ami-

gos e destacadas personan- Profundamente senetbtu
dades representativas da se zado por tão elevadas de

cíedade de Caçador,' curt- monstrações de soudertede
ucence, SantaCecllia, Videi de e testemunho de fé crls

ra e de outras regiões, que tã, a familla enlutada, par
seria longo designar pelos ticularmente o Sr. José

nomes, os quais em suar Fioravante Morais, externa

memorâveis demonstrações a todos a sua terna e imor

de altruismo e generoslda- redoura gratidão.

rados preceitos de sua re

quintada educação, lisura e

polidêz. Como a presença
de seus 6 filhos, todos em

vida, 14 netos e de uma in

calculável multidão de con

vidados, alcançou airara·'/eli
ljcidade de festejar as suas

Bodas de OUro em 24 de

julho de 1959, Polltico pru
dente, de pulso firme e es

pírito independente, diri

gia com proverbial lealdade,
equmbrto P. dedicação os

destinos do Partido Social

Democrático do qual foi
r-cesicente Distrital e de
pois .r.1.umcipal, desce ache
gaaa a essa terra até o fim
de sua preciosa exisrêncía.
O nevoo. Pe. Vigarjo da

Paróquia de Rio das Antas,
que, ner a missão de cura

oe almas, ministrava com

frequencla ao enfermo os

banws Sacramentos da I-
_

greJa, bem como pelas pa
lavras de conforto proferi
das na casa, Igreja e Cam

po Santo. A Irmãs de Cari
dade do Colégio Santos An.,

jos, que, com bravura e sem

esmorecime.nto, souberam
associar-se as duras

<

crises
de angústias do entermo e

consequentes afUções da
família. O Snr. Avelino An

tonio Sella, DD, Prefeito

Municipal de Rio das An

tas, que colocou o si seus

préstimos e recursos ao dis

pôr da família, e que, veri
ficado o passamento do en

lermo, decretou feriado mu

niclpal em sinal de senti
mento de pesar e luto Ofi

c)al por três dias nas Esco

las Municipais. O comércio
e a indústria, que, graças
a elevada compreensâo de

seus dirigentes, 'ficaram
com as suas atividades pa
realizadas na mencionada
efeméride. Os Snr. Celso Ra

roas Filho e Deputado Ati
lia Fontana, que pessoal
mente honraram o enfermo

Por Irineu Spengler neste Estado, mudou-se pa
ra CUritibanos, cidade em

quê contraiu núpcias em 2(
de iulho de 1909 com a cte.,
tinta senhora Dna. Ana A1

ves .
dos Santos. Em ·.1'941

velo morar em Rio das A!J..-

tas. Chefe de família mo

eêto, via no próprio lar u

ma espécie de templo, on

de, pelo respeito e amôr pa
terno, alentava unídos os

entes queridos dotados de

almas de sua alma e san

gue de seu sangue, transmi
tlndo-Ihes os mais aprtmo-

P. S. D.
Para Deputado Estadual

Com 71 anos de idade, a

pós longa e pertlnáz enfer
midade, que baldou os mais
adiantados recurosos da me

djctna moderna, cercado pe
los carinhos e atenção dos

seus familiares e de seu vas
to circulo de amizade, fa
leceu aos 20 minutos -do dia
27 de eeõstc. p. findo, em

sua residência, (I veneran

do Sr. Cé] Napoleão Poeta
de Morais. Nascido em 3
de junho de 1892, em Lages,

4a _ Assim que o levanta

menta fôr conclUldo em
-----------------

uma circunscrição, as fi

chas deverão ser ImedIata

mente remetidas, conforme

nelas próprias contida. este

material, naturalmente, se

rá acompanhado de um o

fício resposta, no qual o Sr.

Delegado ou Subdelegado
expressara suas impressões
e passiveis sugestões.

Participação
Paulo Henrique, tem o grato prazer de par�icipar

aos parentes e pessoas amigas de seus pais, Jair de Brida

e Maria de Lourdes Di Bernardi Brida, o nascimento df

QUARTOS
Com ou. sem Pensõo. Cosa de Família.
Ruo Esteves Junior, 34

seu irmãozinho Marco Aurélio, ocorrIdo dia 16 do cor-MANOEL ANTONIO FO

GAÇA DE ALMEIDA, Secre
tário de Segurança.

rente na Maternidade Dr, Carlos Corrêa.

snTF'lP""!""" .,
Dr. Walmor Zomer

Garcia

22-9 PSD
E' Só lazer a Campanha do MAIS Uftl

para eleger a ProlessôraEFICIENCIA E TRABALHO
DIB CHEREM '

Diplomado pela Faculdade
Nacional de Medicina da
Universidade do Brasil

Ex-interno por concurso da

MaternIdade-Escola. (Ser

viço do Prot. Oetavlo Ro

drigues Lima). Ex-interno

do Serviço de Cirurgia d J

Hospital I.A.P.E.T.C. do RiO

de Janeiro. MédiCo do Hos·

pital de Caridade e da

Maternidade Dr. Carlos

Correa.
PARTOS - OPERAÇOES
DOENÇAS DE SENHORAS
_ PARTOS SEM DOR pela

C��!��t1rl::Si��fr����t���_
to n. 10 _ das 16,00, às
18.00 homs. Atende com

horas marcc:..clas. Telefone
3'13;) R('sid{:ncia R.ll"l

General Billellcoud, 101.

1107
DR. eLO'VIS DIAS OE �1t-íA

CUNICA Mf'DlCA
Estomogo Intestinos, fígodo e, víos biliares.

Consultório: Ruo Felipe Schmldt, n.o 38

.Resid���io�. Jorge, 32 _ Fone 2721

Diàriamente das 15 os 18 horas. '

Atende dos 8 às 10.30 _h�:as no HOSPlt.���C_artdode

- Uma (1) coso na vila Operório do Saco dos
Limões - Preço Cr$ 600.000,00
- Uma (1) caso na Agronômica cOm Tres (3)
lotes Preço Cr$ 1500000,00

TERRENOS
- Barreiros lotes' de no, 29 30, 31, 32 de·

15 x 26 mts por Cr$ 150.000,00
.

e sua famllla, com suas vi·

_ CoqueirOS _ terrenos perta do praia e do sit;l.s. O ilustre Presidente

clube financiados _ Cr$ 200.00000 cI:rCólrncÍ't Cim:'\l'n de V('-

_ COf)ociros _ na ruo Waldcmnr Ouriqut,s l' rr:ldnrcs (Ir Rio dns '\1ll:1'.

, Olegario Silva Remes
.

SI". Anilo .G,trijJJle, 'IU<. �J ••

1-_ �ompl';!_5� um� I,:o�a no .f�ntl·Oe CI DAD,E -::,,�f�u.:�r�v�� poH::1lJ. �,Ub�lf·�n:,- -� -� ......_�.� ..... _ .....

� .

�. 1 ".l..!�'....� '.;J><"'I
.,

MISSA DO UNIVERSLTA�RIO
Universitúrio assista todos os domingos

11 Igreja Sãu Francisco ús 11 horas �I
,

niJ!el'.sitál'io.. . '" l�..1!!o;._'

OLGA BRMll

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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MAURV IIORr.iS, "UI LOIO.I

GILB'no NAHAS

_

COLABORADOR.S, DIVERSOS

------,,-----------------------------------

Po ��rá ser ê 22
d ofre

guna. o tf H '"id" Jofre informou Que
não h, pr h

i

c1:-\1f' alguma rle oue ela se-

ja concerí 1 '1n�OS elos enr antros previstos
para a �;.ri 1 i�p...enesa.

Associe";:') �r$ Cronistas Esportivos
�f! ÇA �TA rATARINA
EDIT/,l DE CONVOCAÇÃO

,

De orrJr'M cl Sr P"e;'iide,nte, convoco todos os

Clssociad:>s dr�,t., cnlidr'Hie poro a Assembléia Geral
Fv·��"�rfi,..,,;,·i,.., n "pr 'cali70do no próximo dia 1.0 de
f outubro. segundo feira. em suo sede social altos do
Confeitaria Chiquinho. com inicio previsto' para os
Q,OO h:)ras, de I -

De conf CI' com o que determina os esta-
tutos ;erõo n 2/3 ·dos seus associados para
que.Q A"s('n I

funcionar em primeira con_

vocaçõo, p d o mesm<l ser realizada meio horadepois �()m q r numere.- de aSSociados. present.esEsr.H· n 1, nl do:> trabalhos:

i·���o �U',a e aprovação do REGIMENTO IN_

2 o) Pr{'('�"'himento de cargo vogo ou dei)(odo
ac <.Ibar,"";. 111 •

o
3.0) A ,uni r/( intt>rêsse da entidade de desse

•.

Florianáp ,Iis. 17 de Selt>mb,·o de 1962

Maury BOT{!"es
2.0 Secretório, em Exercício

[iR. t1A.IO GENTIL COSTA
M�DICO

OUVIDO _ NARIZ - GARGANTA
CLlNICA E CIRURGIA

ESPEClJ.L () �,JA CLlNJCA PROF
JOSÉ K;)S DO RIO DE JANEIRO

•

OPERA NOS [)('j5 HOSPITAIS DE FLORIANOPOLlS
HORARJO D' I ONSULTAS: - Das 14 às 18 horas

Pelo manhã, hora m;lrcada. Inclusive aos spbodos
Telefone: 2989

CONSULTOR lO - Rua Tcn. Silveira 15 - Conj. 203
ED�FICIO PARTHE_N_O_N_' _

.

PAP� DEPUTADO
fSTADUAl

p

s

u

ESOLA.

10 .. ...os DI '-AIU·' A 00"'$·'''''· '.

O Tênis de Mesa. moda
lidade incluída só em 81\1

menau em nossa cidade te

rá uma grande navtdace:
a presença do et-mentc re

mtntno. Serão rea'Ieados
dots torneios, uni mascuJi
no e outro feminino. d!"

vendo a ·inovaçáo agrad:lr
plenamente.

SALTOS OU.NAMENTA(S

XADREZ

o Xadrez continuará nos

jogo::; a1)erlo'l como até a

qui. i'llo é sompnle \ln ·,1

homens. ]}:)is sfio pOll{j'Ji�
sim as as l"f'presentantl's etC'

se:<:o feminino que prn�\
cam ê�te fllltlrço espolte
em nosso E"trtdo. confor

me Info1·nHl.çÔeS do. Cons.e
lho Tr.cnico

CJ.CI,TSMO

A prnva de Cic'lsr.10.
também somente para mas

culinos compreenderá dis

puta i;rlicfl. de velocidad."
rl'slstência cm perCUrSO
de f\proximadanu'ntf' 80

rluiiometros, O Itirw,rár\')
d'('�ta prova. flf'rá d"oo '1

c�mhccer opo!·hmamenl,>I
pelo Con�('lho Técnico.

PfjNHOCOL

A grande novidade dos
IV Jorros Aberto" de San�a
Cn.tarin:l inegavelmente �E'

rno os jOgOS de Punhobul

(só masculino). esporte pe

la primeira vez incluin.o
nos certames clesta natur�

zn. Oc; jOgoS dE'vf!r:io (\f!s"n
rolar>le no Ginástico

boa cancha.
As competições de At�-

tlsmo serão também para O Conse:ho Técnico 1'109
ambos os sexos, com dispu IV JOgos Abertos de San
tas mais arduas para mas ta aCtarjna composto pe'o
cullnos e provaS mais- le- 10<:: desportistas atraz aoon

ves para femininos. O pca-. tados. conforme fie raelizo'l
grama sera o mesmo do,; sábado longa reunião, que -

três certames jâ reallzad09 comecou pela tarde e foi

Os records terão, aqui. naitp adf'ntro. regi"trando)-
ponto a mais. se. importantes e interes

s:mtes clebate�. Falhas !":e

gistradas nos três certi\
'mes já rea'izados foram

d"ticlamente exoostas e e-'"

twiadfls, procurando o tpfe
rido Conselho Técnico pro

g'·�mar um certflme mai;;
prr.:.rimo da perfeici'lo im
titulnrlo artle:os importan
teg sObl'etlldC) 00 que ...H�
I'espeltol"às ntivida-des e r"l'l

OELO 'ROG�ESSO Df

'ANTA CA1A'UH"

.." SETO.

lSf'OkTIYO

--_---.-,--

e novembro a próxima'luta

Comemorou G. feira 49

anos de existênc:a o Cl,1I o Argentina.

'---'--- --------------- ---------

xrause (Joln.)

Assentou o referido Crm

�.f'lho Tp.cnICQ. ne<;ta reu

nião em 10 as mod::tr;dad�"
e�oor�lv:l.'S a �('r"m di<;nntll

das nog 4. Jo"',s Ahp,·:.;)'j

de 8ta. Cal.arlna Que como

sf! sabe. serão l"cal!7.:lrl03 de

:n de ag;".�to fi R d':! Sclf.'m

bro em .1oinvil1e. n, ano

de' 63. A.s 10 m'\dn;idarle�
comoreE'nderão 16 tornei,),;

011 disputa� distJntas. nu,n

fato que certamente dará

maior hrllhnnt.;gmo:\ ,,�j:1

monllmrnlal rompeticao. 1\

novidar1(' of'd.(' primp!ro
passo derlslvo pn..a a r�a

li7.acão ('m Jolnvil1e. dfo<;!r'õ

.IO(l:oS foi a exclllgiio d� Fn·,..
I ('bOI rl!' Salão. modalirl:Hlr

esporl iva mie vinha l1"o.7..'n

do sérios abQrreclll1ento<; :'l

considerar �c os dois an·)"

em que foi Inciuida (rol

('m FpolIg I'! G2. Blumrnau.

BOLA �O CESa::O

o ele�ante esportl'! da cc.q

ta. o Ba�quete. malar atl'!\

çiio dest.e'l jogo,;, conUnl'�

rá somentl! no setor ma�

culino. pois ainda niio tr·

mo!! em Snnta Catarina e

quipe feminInas nf'"te Intl":

ressante e tão admirado P::
po,te. Espera-sf! muitas il"!.�

crlções.

VOLEIBOL

o voleibol terá ('m Joh
ville tnmb{'m, cnmo, no::;

cer�ames anteriores dois
tomelo!! distintos, ou srj:l
masculino I'! feminino. Eil

ta modalidade eSPOrtiva tF.<

vc numel·Oflns Inscrições em

Blumenau (nos dois tomei
os) prevedendo-se isso para
Jolnvllle.

ATLETISMO

TENIS
-_-_

O tênis, o esporte dJ.;,:

elites, terá 19uslmen�'?o
dois torneios: mascuiino e

fe-mlninq-, a exemplo ,lo
que foi I·calizado nns ciclo.
des de Bl"ufOque Florlann

polis e Blumennu. Nosso oi
dado esLá

_ .qrlvelliladn
Ir sel01" pos."lIill,lo·1 )tl�

mas quadraj:.

jeven-, que não medem cs

forças para elevar O concai

to do futebol varaeano -tcs

ta Oapital. eom mais "�n

grande iniciativa deSla Muitos se admiram com,'

feita retrtbulndu a vtv.ta uma equ'pe varzesmu OO�l;!
felta pelo Acropol F. c. f!l.?er tais PXClC·f';es. E o

(Pôrto A;eg�e). irã no dl3 fato é simples. basta ier

9-1l�61 it capital cto E<;t.a- IIm3. D!relo.ria ·como a <ia

do do Rio Grande dO) Sul Pad-e Rrma FC. (l1l" p .. r) •. \

disputar oom a me�nJa e� euro. elevar o conceito d')

As competições de 8'1;- quI.pe., o t.otéu oferecido futebol va.rzeano da Ca)i-

tos ornamentais, para ma� pela Assoclacão He'êl1\�a tai. com partidas intenr:ll

ruUnoc e femininos e':11 de SanLa Calarina que 0'.- nicioais e L'1tel"eQtadual�.

Joinvil1e compreendera., as Qui não foi decidido, .E
-

assim. o Paclr(' R'1I�i'l \

p,'ovas d',d;jntas SCOBT:'l- vista de ha-ver a partida F.C. não para c· com ele

das da Natação, ·confcnne terminada empatada I'!m 4 cam'nha o f�ltebol VRrzca-

estabelece o código de �dll' tentos. ano da capital.
cacão física. H:to r-epr�'iC-" --------------'---

tflrá duas eompctiçõf!s a

mais.

OPADRfROMA
IRA' 'A PORTO AI rr,pf

Carlos Luiz Pcu-i Pode-se notar que o Pa

dre Roma FC. que é uma

=: !fi.V 10 modalidades nos próximos
,,
__

r :": f��[�'� se.RIO. 1-' (V ".1.,) - o "manager" A· 2_ � W �, Jogos Abertos de etsrinebraham V z ri C o treinador Acisli- ) presidente d. F'd, -a. A'I6Lieo Cada, Renaux

des "Kid" O • 'wuanlam confirmação ��� d�a�:��:e���e �� :�1.'.)1� �lrÓ;'��. A�� ��i�:�!�esca;��:: JOlNVULLE, 19 (O.E.) - NATAÇAO que os jogos do ano passe- Bruçque e sf!guidas reügt. ..

dos prometo-c ,: 'óquio, para a Juta de, trava em s. Paula a nego �lo�;�; �r:!:��l��;an��� D�� �onJ:�r��I;�/��VI:��a�CoU1::�_ A Natacãc ororeccrá Oro- �:�l-:I: n���::el�:�. {�irr:St��� �������iS�eIO;a;��os �.;;�
Jofrinho "'0111 o mnnês Katsultoshi Aor-i ;:� r::lne�!�l�a� �������·o� pu lamento E�P�,·tivo se timo no Palácio dos Esp·,r vas para mascu'tnos e re- zcs u-acaeas pelos jogos je (conl. nft 7.0 j).lg \

em 22 de novembro, na capital niponica· (j ncr o caso que pa�ali�(oa �:s��\�ilO aSI�;a���e����ú� !�\�g�on�����o:é�:IC;a��� ::.in�l:��� �\�):�=:' til;:;;�t::s
campeão mil. IIi I que colocará a coroa �jt:�rt:\�lc S:��OI�::;�:IL�:l e2, fumíll:� lJ:iCO.Or as' n:J�;llt� ectanne composto d., s também conforme o já. roa

eJl1 j;'go ncs�;� J (I,;ja - receberá 40 ma quadras. felititu<;õc.'1 (' votos de Cl.(�S de�porlistas: Nurvat p�rC!- Iizado nas três cidades que
cernes progressos, Ta fJolnvlllel Ody Varella precederam jctnvíl.c nestadotares.

o cotejo que estava nrl1 fFlol·lanópolls), Victor .Pe· magn�íiica resta do sncr-

Estuda-se,
•

c ntrossim, a possibilidade gramado para domíngc Cantnuam a guarntçoes, dro Gorbe fB;umenau) E' te am'ado!" de Santa Cota

; de promove.. - c � luta-revanche de &IA �e�:mCo:Pi:a�vaet��� :.��� �c �,:��o:r c'�::�d:!�t���: �����u��r:e��1 d�ã�7.�:I�;:� -tna.

:1 com Sadao "ombém em Tóquio,
.

no ferido "sinedie" em vista com o pensamento volta- ccmparecdo. por motivo jus TENIS DE i\IESA

r mês de [ane' o 1(' ln63. Quanto a uma e- �a:S��:i:a�a ��F�e�::r�:l� ������n:�od��:i�::�:ap�.�: �:�oae���r.oo:-en�:�al::sth�:
ventual lut (' ""l1 (1 nonamento Ismael La- tadu precário. o prúx.mn domingo ;.11 C<)n�elho Técnico foram, a

»a:a xul e as elírnluatórf a-, Inda. a�sessoradO::; peles ;('0

para o Sul Amc-ícano f'a nhr.... Idos de�portl"U"l<: rvo

Va-l'!lla (.TOlnvl\;el, Rub"l

t.nnee rF')oli). e Harry

RECORDE:
20 MIL MOÇAS NOS JOGOS

. DA PRIMAVERA
Dia 22 a a�lanabara vi

verá um dos seus granrJ/:
dias, com a I·ealizaçuo d()�

Desde o cenp·:", ate fi

maio: praça de (,spol"le.� do

mllndo estarão simbolo,' e

D'!t'pOiS do várias parf.t
das pe'o íntertcr do Esta·de.
jogando em Brusque, Ita-

equ'pe varv-vna e sem

g�andes pcss.íbíttdades ü

"Jogos da Pr,m:\Vcra" (IUO" f=\;xas doe colé-gio� e agre

todos os allllli proporell"l,';:l mia('f�s esportiva" qUe par·
um espetáculo Dlaruvlm(' tlcl'):ld�n do gl"�nde e�re·

so, com des-fiics dos p'·II! t{l:;u'o cívico desDortivo.
cipais clubes e colégio� ao -

Estado da "3uam�b3ra.

Cerca d'� 20.000 moças 1"

presentando maIs 100 �.J."

gios e agrem1aç(lt:!s- espo!�:
va!! participnrão do desfi
le de abel·lul·a da maio, pa
rada de l;"J"aça (' be\c�a Le

nossa juventude.
O presldenle (1:1 Repubi:

ca estará presente ao de,;f\

le, bem como r('prf'Si?nt:m
tes d'plomâticos.

Pe:tlagonal
do SESC.

ja! e Bíguaoú volta rnats

uma VPZ a Direto-ia cc

Padre Roma composta por

nancerras ofereCE' ao� aeue
a-scc'ados op-irtunídades
de excers-one-, tanto pe
la.s principais cidade" d 1

Estado cerna agora a p,;�.
to Alegre.

Pro�c"glliu, Ilontingo. o

Pentagonal de FutebOl, pro

movido 111'10 SI�SC tendo

por 1.11(,) " 1<1.1,110 rI .. Ipi
rallr."l. O., rcsu!Wd"s da rCi

do.d3:

Ases de Ouro 3 x çruzei! o
] e Unidos 3 x Alv3rodo. '!.

JOfRE IRI' fi LONDRES
PARA �NFFr��R CAlDWELL

����ells�l1 (�!� �i:l����
promotor pugllistico, '10

Brasil A',egando que nlO

pode
.

1·.'abalhal· l'em t.er ki I'!, após dcscansar 4j
boa retas·uarda di? que v<:'..i ou 5 Odias. enfrentará. Oa-

especializar-.!:e em conse- ki",

gulr lutas Intc1"l1acionalg b�m segundo o emprcsàrl::l
para boxadores brasileiros. sPrào acertados em defini
Tal funçãOl, Katzen�!;l)n tivo, brevemente: "Em-=!"ü
n'õ'nsa. exercei' a par! ':e um 1,c1egrama ao prom�)f
novembro ocasliio qu· .1' j�pon<�� confirmando as

r:i Eder Jorre ao Jo.pao. {, dispuLa� dos combatE'H.
esse res·peito InfOrmou Q\M Dcnt,·o de uma sem::JD:1
tão I"go Jofrinho volte :l

Paullcéia sC1"fto acerLad'JfI

Os úlllmos deLalhe� que
confirmarão a excurSJ.lJ .

Em Tóquio O "Galo de Ol)
ro" deve lutar contra Y:t

oita e Oaki.
Ao justificar sua deci

são, Katzenclson asseverOU
'Tanho tido muito trnb:.o.
lho e pouca colaboraç.1"l.
Fiz grandes promoçól'!g C

quem deveria me apJia·,·
inteiramente se omitiu, pre
judicando o meu trabalha

Por isso, deixarei o ,Uf;P ..

para ou�ro. Irei ao Ex,\�

rior com Eder Abrão de
Souza Jorge Sacoma. F,,

nand� Barreto e ontres

bons pugilistas estabele

cendo antes-, 'com aquele
que ocupar meu pbsto aql!1
um cardo. Os boxadol"e3
Que se destaC:'ll·em Sel"10

por mim lançados em ou·

tros palses".

"Em novembro Eder e

�cguiremos para Tóqt:io.
Assim começarei vida no

va. Eder lutará com Ylloi

Oe. encontro!,;. tam-

tuna estará CNto"

Também SOI,0I\10NS

"Cumprindo os compro
missos agora assumidos -

prnsseguiu - Jofrinho de-
vern. ir a Londres- mi::'!.;",

com Caldwell. Solomons te

legmfou-me ontem pedir.
do data para um segundo
encontro en�re os dois pu
-gilistas'. Quanto às ll1tr:..,
revanche. de Sebastiao Nas

cimento e Oripes· dos San

tos, com Jaime Giné e Ri
cardo Gonzalez. Katzent"'.
san afiançou: "Esses de;"

'combates vão se'· displlln
dos n 10 {' 19 de novemb:-o

re�pectivamente_ e em Bu
enos Airl'!s".

Comefçar �I:i1Lill3Cm $ ......_,,!�
(OII!((GOIIt,JI-AllHoOOIGI,"

\I CoI. U�Yf

'.

Ago'·.J..

Mosrrn.nc1o Q\1(' vnf l'
�

seu plano em prática \�lgO
}:;. a!,t.ze�1son cQ.flt.fnu.ou: ;'\

CRISE NO ATLE'TICO

o treinadl'r dn equipe do Clube At!6tic� Co_
·1\1rinen<;e prestando declarações a ímpl'pnSQ, te·

ve o opoitunírlade de afirmar qlfe enquantn f01
treinndnr do clube I'S jogador!2-s Oscar e Claudio
não mais vestil·õO· a Cflm!sa tricolcr.

RETINHO RETORNOU
o extremo Betinho, quo 50 enContrava inú_

meros jrflas à marÇlcm do elenco principal atle
ticano, rcl·ornou ao time de cima no tarde rle do'
mingn devido 00 afastamento do ponteiro Pererê
co que foi suspenso pelo·TJD.

CU'SSICO SOMENTE NO FINAL

O cI�!!Sico entre América e CQ.xias, pf!lo CNto_
me catonnf!nse, estava a princípio marcado para o
final do ce"rtame porém existe intere<;c;(' da Liqa
JaraQuacnse de que êste compromisso seio rl'alizarlo
no fin:11 do turno, razôo p"rrlue àquela Ligo endel·e·
çou ofício neste sentidQ o FCF.

PRIMEIROS CLASSIFICADOS

Hervalense e Atlético Chopecoense foram os

duas. primeir?s eauipes o Se classificarem para pros_
segUir nas disputas do certame catarincnse pel<"l zo
na cinco. Também os equioes do CaçadOl·ense e Vas-.
��r:� ���a�h:s:�-OB�'ossificados pela mesmo zona.

QUASI MEIO MILHÃO

f
Muito embora a equipe do Paula Ramos tenhao/gnda ne�to r�a�a.' po�em('s informar que () clu_be do

.

e�trp./n solltana, ;0 arrecadou a importôncia
�:u;:;;0:22.060.00, portanto quase meio milhão de

SEM TREINADOR

o trei�Ddor Hélio. Rosa. pertencente DC) Paula
Ramos. esta susPenso ae suas atividades pelo ec;onel)
de 50 dios. O TJD reunido, resolveu punir o treinadcr
com tal suspensão, equivalendo dizer Que diantc do
Palmeiras no próximo dominqo jó o Clube deverá
ser dirigido pelo próprio Presidente.

RINHA NA EXPECTATIVA

o laterol 8inha, adquHdo ao Avoí pelo Pmda
Ramns. p,..,dürÓ ter sua vez de atuar no equipe prin
cipal do Paula Ramos, no tarde dr móximo dominqoJ
Quando o Niu.lpe rccpC"ion,l1'ó 00 Po!nwirn<; no l''or;-

'��i�Ho���I�i��ar���·;rÓ d�u�:;�:i:� :�����\st:eg�:�;., �:A;
foi punido pelo TJD. �.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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OS jog"� de Joiuvlt.e dcvc

ráo trazer o certame nova

mente para os eixos. Ali·

sim, a instituição do "by':!'

que dá à ci�ade prcmoto

rll o privlleglQ de não pa··

tidpar des enmtneto.tas

seta mantida em JOinvll",
nos ssncrtes coletvos é ela

roo -rambém a soma de

pontos pura efeitos de elas

sificação no E'ic,lsmo tor

�Iv() de cstudos pois até

aqui nüo houve untrormt

zaçii.o.
O R(\gllJam('lllo c o Có,)j·

go de Disputas dos IV .ro

gOS Abcrtns de [::1111:1. �'

taril1!l acha-se em fase de

concllls30 JYJ'S 'j ol�n<i€IIJO
ieníco arirovou todos' )�

pollOO.s, com eseeeão ri ...

PuuhoboJ, a única novrda
de DOS jogos de li63. O -a

presentante de Joioville c ,

tá reunindo as bases deli
te- torneio e dentro de
mais algumas semanas o

Conselho Técnico dêverà
voltar a reunir-se. para -n

tão ap-cvar em denn.tí-:o
OJ neautámento e o córuvc
de Disputas. Oportunam<!:1-
te voltaremos ao assunto

JogfJs Abeto-s de Joinvil.

le, com informações sôbre
outros !lontos ímpcetan-es
{'�1,lld;vlo;; e Oef;ni:do;.;
Crlll:·.('I!i" T,"{'nlCO (�ue
rountu súbad último
Jolnvllle,

AD\.fOGÁDOS
ADVOGADOS,

DR. HELIO PEIXOTO. �1I1J1";
lJlt.MOACYR PEREIRA,.

�

';<;I 'fiÍ
PREv'IUt:.I.(.,.IK :>ULu\L· - Recursos à Juntas de Jui
gomento e Revtsõo. Af"'n<;f'nlauorios. Benefictos etc
(\IJFc-TOES TRABALHISTAS

.

CI'VfL o CRIMINAL
Rua Felipe Schmidt no. 37 - 20. Andar _ Solo 4

Prepare-se para o Fllturo
Aquirindo I·otes de terras, pequenos chócaras e Órea'.
pala indústrias em

BARREIROS
Esc�;��II�:o7 YPIRANGA, onJe está situado o Gruço

()", i..,tMI'<:.<;r>rl"s ['"Ioderão dirigir_se diretome�,t·
00 ESCRITÓRIO DE VENDAS DE IMOVEIS de

VIlO JUI�O Malina
{.uo FeUne Schmidt, 14 - - Sobrado _ Fone _

:34�_F�iCln��:__ _

ELEITOR!
•

* _ij_W
.......Nl GONZAGA

_..."
CANDIDATO A DEPUTADO ESTADUAL
I,<u M.:I'<U I 142 NA LE(;'�NDA PSD

CONTA COM VOC�.

Dl. SAfl'JUt:1 FONSECA
CIRURGIÃO_DENTISTA .

Preparo de (."a"rdodcs pelo alto velocidade.

�ORDEN AIROTOR S S WHITE
Radioiogia Dentária

CIRURGIA E PRO'TESE RUCO_FACIAL
Consultório: Ruo Jerônimo Coelho 16 -

10 andor - Fone 2225
Eirclusj"omente com horas manodo.

, ATENÇÃO
·

Mudanças lo!":ois ou poro outros cidades:
Serviços de mudanças.

· Não é nel'essório o engrodomento dos mÓvpls.
·

Inf ,,,,,',,cõt>s à ruo Fronô6t:o ·Tolentina, no. 34
h',a _ :180.5

.

PRECISA-SE SALA - Para Eitr;tório
Para Escritório.
TrataI" com o dr. José Maria, pelo fone 2604, 11. tarde.

'lU (,um II !Ir. l"lávjo, pelo fOl1f' ,·0 .... - �O 22 - 35-M

RESTAURANTE ESTRELA
Praça 1,5 de Noyemhro. 24

....

Florianópolis

PARIS, - o fi.h do mun

co está denuíuvamente
marcado para o ano de
lU74. Não se sabe em Que
mês e dia. Mas sabe-se
qUI:; quando ocorrer. so

mente 1444 mil eleitos go
aarào 'Ia vida eterna. O
resto da humanidade de

saparocera.
A advertencía "foi lança

da no l'ulttcio dos Espor
tes da "Porte de Versai'
Iex' 111 c-e-ncão til' Pnrts, a

s.mu "Tr .tctuunha s de .reo

vá", que h::' IluUel}l; dias

reuniram-se eul assem

bléia. Dessa reunião parti
c.param representantes da

regiáo parisiense, da Nor

mandia, da Bretanha e de

uma parte .
da Alsacia,

A ;:ei�a. ··T�muJ!llu.tj de

.reovã'' e. tolerada na Fran

ça e tem em todo o mun

dp cerca ce 800 mil se"w�
dores. As autoridades Iran

cesae l��.tam a wr�uir
apenas os me-mbj1Oj que se

tornam C;U1P,ados de iUfra
cão �al, � força. de exí

gencías. religio�as. N.()�' ca
sos nlais frequentes trata
se de recusa de asststên
ela medica ou de recusa a

prestar serviço' militar.
exclusivo (!BRASA)

4
LendG e apr,._endo

.. Wclter C. da Silva sártc lembrar a sua cren

ça, segundo a qual a alma

Maravllh&6 Do "Vale DJs
Reis"

Já decorMtram q\larenta
anos de&de que foi deeoo
berto O &al'oofago da Faraó
Tutankhanon, no vale dós

rers. Durante esse tempo,
arqueólogos e cientistas
têm-ee dlt'igido às mar

gens do Nilo, na expectatt
va de revelar a história
tesouros documentnls de

valor ainda malar. As es

cavações levadas a efeito,
recente-nente, alimentam

po-síbtlídades animadoras
nêsse sentido.

ADtes daquele notável
aconl#d.melltio arquectó
gjcc, os túmu,ios d� tels
egipcios apareciam sem

pre vazios, devido aos sa

ques milenares, de profa
nadores de toda ordem.

ambore Os investigadores
.. ,�."Iil consegu] do desco

bri� o paradeiro de treze

múr"ias roubadas que aln
da estava1.ll· el11 bom estado

de conservação. Já haviam

pE'rdldo a esperança de a

char novos mausoléus.
Entretanto, om 1922 gra

ç ....; i.I. pe[:;i�têncja dos ln

glé.s.es Howard Cal'ter c

Lord Carnadvon, foi desvo
berto, junto de riquezas ln

calculáveis, a Uln.l mu.

tuária do jovem rei. desapa
recido aos dezoito anos de

idade. A própria múmia,
com a sua pesada mâsca

ra de ouro maciço, e outros

objetos valiosos constituem

hoje as peças mais ricas do
.............�.'.'"l Uu "':au·u.

·;·,t('� afhaciv; permiti-
ram aos estudiosos chegar
a Idéias concretas a respei
to dos sarcófa<;os do EAlto
antigo. Ficaram sabenao
1"'" ""l!""mplo, que as sepUl
turas Jocal1zavalll�se a cen

tLD:lS de metros dentro das

rochas.

As paredes, câmaras e a

bóbadas, que lhes davam a

cesso, eram orn�4 'lelltl'l-io.s
de pinturas coloridas, alto
relêvos capriChOSos e textos

.

hierogrUos, que registram
Catos da vida humana de
há 4.000 nnos.

"Para comp;eender o slg
nifiClldo dos túmulos dos
e�ipr.jo�, (' seus (lrnamen

tos deslumbranteS, é neces-

Dr. Arria0Ra_ill..
,::lUNWA DE ClUANÇJ\S
�OIHl... t.brID: Pela manbi
no JlDlpllal de Caridade.
'A tarde, no consultôri.
das 15,� !os' às 1",30 hs
Consultório: Rua Nuno:s
"'Iachade. 'I _ 1.° andar _

t.p,lerone 2'116. .

"
Residência; Itqa Pa.,.

RnDla, 63 - TeJerene _•

não dispensaria o físico, na

vida do Além.
De ocôrdo com .os precei

tos de sua religião, os res.

tos mortais e a alma forma
vaan uma unidade sõüdc
mente jndiV�sível, de modo
que o embalsamento era u

ma Importante medida pro
tetoru. E a arte com Que em

natsamavam era tão per
feita, Que a ciência mcder
na ainda não nonaegulu 1-

cenuncnr as ervas e tuurc

crentes utiJizados, a des

peito de haver penetrado
nos seg"ledos da conserva

cão do corpo.

Os adõmos plasUeos e

mura.l.t; do Vale dos Reis ex

plic1I.Vl;I.ll!-se allra.\--c� ue u

n,a mceressante concepção .

de caráter slmoolico-reJigio
50. Erain a «morada de Ka",
do segunda Ego sensível,
que pairava naquêíes enor

mes subi.ert"âneos de pcdra.
conser·vando a sua Intf!grj
dade, CUUi .auxijio do P};U
Zel' est�eco. Muitos tlés.�es
quadras l'ept'esentml1 cenas

da vída rural. (I processo da

semNldura, a técnica de a

r:u o l;ólo, a peculia,ridadc
da ve�et:J.çáo, a, cultul":J. de

peixe", a al�;l"ia das ,all"<1.S

abundantes e sobretudo a

colheitas das frutx;.

Most.ra.::n ainJ.a lautos

banque�, com belJitias u

.suais, c lal� ... ::; igual'ias, o

que ind,ca a intenção de

J.!Lu�t:�tI O::i�munos conLra

a :.éde e a fome.

Nio;._" 1;o;'!:>t:rvados do que

as dos tumuiOS reias, são as

pinturas dos mausoléus de

nubres e servidoes da cõr

te, espalhadas nas en_costa�
circund\::U1liUJO. As vezes e

llt:l.es_.iric> grande esforço
pJ.ra atravessar as galerias
"'i'�l"eHaS, que levam às

�"puj�uras, lllcrustadal:i no

seio das montanhas. Por

meio de um engenhoSO sis

tema de espHhos, os guar
das e guias, conseót.em lan

ç.ll' a lu.z do sol nas pare
d.is mternas, permitinc.o ad

mira.r a beleza dessa remo

ta criação artistica, cujas
cõres mantêm-se frescas e

intáctas, como se fossem

dos nossOS dias. A argila. cu
caraderistjca, que são fei

tas, parece não ter perdido
nada da sua lumino�idade
natural.

Aí figuram·se. também
passagens da vida fIo mor

to, q,ue n.áo 1":11'0 aparece ao

lúJo das-divindades, como

por exemplo de Horus, com

a sua impressionante cam

cj.e falcão, de Amtbis, cuja
cabeça parece ser de cha-

cal, e que cuida dos corpos,
abastecendo-os - de vive-

res, ouda deusa Hathor,
com cabeça de vaca, que
lhe é peeuliar
Ainda no 'momento os cl

êntlstas dirigem escavações
no Egito, .conquistando pai
mo a palmo os monumentos
arquitetõnicos do passado,
com a mesma persistência
sisl.emática dos Inglêses
Haward Carter e Lord Car

navon. I

a �re�:�:rd��a��j:s :����
tivas para desvendar ª" hls
tória dos Faraós. Hâ

.

pau·

co tempo, quando tentavam
l.'estaurar os alto-relêvos do

túmulo de SeU I, foram en- '�,.Icontrados os contornos de ,

uma grande galeria lateral,
obstruida anterliormente I

com pedras irreguiâres de
então os pesquizadores em

penham.se em remover es

sas pedras, em recuperar a
1

construção gigantesca. Seu .

trabalho intermitente pro
gride _centímetro a centí
metro. Até agora foi desen

tulhada uma câ.mara, Que

está a quase cinquenta Jne

tro de profundidade. E h.l.

esperanças de que se fa

çam desoobertas ainda ma

is preciosas do que n do sar

côfago de Tutankhamon.

Mas, a galeria aí iniciada,
como já conteceu várias vê

zes, poderá levar a um es

paço vaslo, ou outras gale
rias, construidas simples
mente para enganar o pro
fanadores, e fflz�-los dcsis

·til" do seu Intento.

Medico doa rim a colega
LONDRES (lBRASA) nm no corpo de Clark, em

virtude de uma disfunção,
mas em dezembro ultimo

seu estado começou a pio
rar. Lançou-se, então, um

apejo para um eventual
doador de rim. Os. peren
tes que se ofereceram- não

apr:;�entavam condições
apropriadas· para a ope-ra

ção, (;:m virtude da dife
rença da g: upn r:;anJulne.
Ofereceu-se, entãl'l, O' me

ditO David Spencer, um

irlamks qlle trabalhava- no

('n'n��"O deixado va�() pe

lo dr. Clark.

- um médico mg!ês sa

cri fitou um de seus rtns

pai u sarvar um co.eaa que
c tav-i em pe lgo de vida.
Ã operação de transplante
duruu seis horas e atê a

gora tlld'l indica Que deu
os melhor"s rewltndos.
O rim .fol transplantndo

no COqXl do dr. Ian Clark
mé(!ic:o de �4 I"lll';h. (dI(! em

j ..mho ultimo foi informa
do de que Unha arcllJ.s
ma i'; a li.un�j l:Jeses de vi·
da. S"I(: 3.10' atl"ú.� lI.n ei
I"UI":. .') .... j tl:.Jn�;!llai1:()u tlm

-------

.. >t

(Fõ[(1(O (re dcísinOS
pêSSa O di,� (orrendo

LONDRES, nBRASA) ces e três fatias de pão
_ David Munton, meni- Uma hora depois uma bh

no de dois anos e meio, t.,;r teca de "3 andares" ·m�i'

nou-�e o p:'oblema num - quilo de batatas e dois

1'0 um da famllja, em vil pratos de fei.ião. O dia �e

tude de seu apetite voraz encerra as 18h30, quançfo o

Co�e mn' do que �b.l� ga!'oto senta-fe a m�sa.

pais juntos C:)ln Os pais" para o jantar
Mal se ,evanta, às 6 cta isto é. COf>or·ado e m\litas

manhã. c'' lO a uma Cl' batatas. E"tl'e todos os in

de pão com manteiga e tervalos, declara �ua m�f',
marulelaú,J.; à� ""JU, ll. i

me.ira refeição,' composta
de. oito !ati�s elc p:lO cum

manteiga e marmelada. As

10, uma taça de chã e mai>;

dua>; fatias de pão; às 11. ti ária, em peso no�·mal.
três pratos d:-- sopa de 'le:- Mas mesmo assir,1 é um
te com noco.� de aveIa; à� problema sério para .os

12h30, alr,..:Jço: gigantesca pais.
p�rção de peixe com bata _

ta<; fritas, acompanhada
de pão.

o garOto ainda come uns

biscoitos ou doces que ga
nha dos viziRhos. O -etIl'io-<

so de tudo é que David Mut

!, ... n 11"0

As 14h15 bastam alguns
biscoilo�, mas Já às UI 110

nF, c:c absorve mais dua�

t'lçaS de chá, dol.�· pãcs do

a Ola-se
QUI.l"tos (�ul ou sem yctl
sã". Rua �steves Junior. 34
N"r:.STA,

Dr.lravio 'AI�érfu .,de nmorim
,

'
-

'1 .'

:;}<.: -- A I)Y O G.A Q Q'; .,:".
DAS 9 AS 13 HORAS

AV. RIO RRANCO. 72

NATO

BsalHlã REGULADOR GESTEIRA

A 8cn4'Un'u tnmh{'m' poderá SORRIR

� os ('i:ls do mês!

REGULADOR GESTEIRA
é um reruêdio exrraordinnr-iarm-nte eficaz no

eratemente das men�lrua)u(;:s dolorosas e OUtros

distúrbios funcio��is dos orgãos femininos.

8al es- e-R2stau'riõfes-
Receb,lm�s: C9;:lós ç/ee: vejo dz CrS 650 00

�. CúLces p/aperitlvos dz.· Cr$ 80(l.;OO
LOUVnE PRtStN'ft:::' Rua T)"dono N (1 43.

'Telefon�: 3341
IJ\

CUma e ação
Pode parecer que os co· e�sa aparente atividade co

muni::.tas es ..ejam lancan
do ama Cal'p:lnha lij;ICã,
ativa profunda. CJIUO que
l..·,na lilvasuo vlOJen .....
Nada disso.
Raro ê Que se comp:ome

tam diretamente numa lu
ta, mas fazem-no, diabóllc';)
e in�eligentemenLe, at�avez
\lOS mOl.entes úteis consci·

entes, que se prestam a

limpar-lhes o caminho.

Mas há outro faLar par1

;nu2ista: o clima.
Clima uiado pela entor

peeência Jemocrállca das
elites, afrouxamento de au

tor;dade dos governanles,
pela corrupção em todos 01>

seLo. os, pela demagogia de
ser..freada da poUticagem.
Aos comunistas por que

se compr')meteram êles, se

outros pOr é'es trabalham?
(A r-Ã n DEMOCRATICA

POPULAR)

(UNItA �AN'A CATARINA
ClínIca Geral

Doenças Nervosas e Mentais
Angustio - Complexos - Ataques _ Manias

Problemático Afetivo e sexual
T rotamen�0 p�ju _1"1 rUCh0CJue com anestesio

Insulinoterapia _ Lordiozoloropia - S(lnoterQP!O
Psicoterapia.

Direção dos Psiquiátras -

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

HORARIO - 9 às 12 hs. Dr. Percy
15 às H: hs. Drs. Ivan e Iracema

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

funeiorál ià�aTa- r scritól in
Importante Organização. Oeste Cotorinens� nre_

cisa de um com boa redocõ-o conhecimentos de con

tobilidode e dactilógrok. �Os 'candidatos devem pos
suir, pelo menos, instrução secundária.

Salário inicial mínimo CrS 20.00000 e cnnfor
me hC1bilil"çõe� pago se m'Jis,. LUG'\R DE FUTURO

Cortas p<u:a Froiburg� - Videira.
.

Caixa Postal - 25

soda cáustica

CRISTAUZADA EM ESCAMAS

FABRICADA NO BRASIL PELA
PRIMEIRA VEZ

CIA, ELETRO QUíM!CA FLUMINENse

Embalagem Industrial:
SaCO$ mullifalhal (Papel e Pl6$lico) de 50 quilO'

Embalagem Doméstica:
COillOI de popelõo com 2.4 pacolu pl6$ticol de 1 11:2 lb

Representantes poro os

EsladO$ de Sanlo Calorina e Poran6

BUSCHLE & LEPPER S,A.
Joiny;tI.e • Blumenau • Curijiba

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



'Para acertar decalnes.
tratar da programação, Ih
tetrar-se das condições do

teatro e manter contacto
com as nossas autortcades
e em especial com o díre
tor do Teatro Alvaro de

Comissão de

"Viajei _ começou _

•
�

".J ..
,

diretamente do Rio de aa- O ESTADOneiro para Buenos Aires, ..

onde fui recebido pelo di-
," I$.-'., retor do Teatro Nacional. ,.. e

: O lUIS un;o DlAlIO Dt SUTA CATABUUt.
.

"'Teatro ácionar:üe 'Comedia virá a'Florianõpors Presid�nt� d� CEE lar.á. êohlerência,
. Repertório; Cidades a Serem Visltada's - Declarações do J\aministraaor da Companhia em Ita)uba sobre Eletnflcaçao _

ura
'.0 Pagador de Premes- Carvalho Sr. MurUo Pírajâ Dias Gomes)." herolca da nossa renova- Lehe e Silva retrucou: A administração que o da CEE, pelo DiretórIo Aca- ctdesnos estudos e deba_

sas'' de Dias Gomes, "Bô- Martins, esteve em Floria- Buenos AIres, Montevi- ção teatral. Passou, depois, - "O Teatro Nacional de Governador Celso Ramos dêmico do Instituto Ele- tes dos problemas do de.
ca de Ouro" de Nelson Ro- nópchs o Sr. Cid Leite e deu, Pelotas, Porto Alegre, para o TBC, do qual foi Comédia realizou, no ano estabeleceu para o seu pe- trotécnlco de Itajubá, para senvolvimento brasileiro, Osarlguês e "A Jóia" de Ar- Silva, coordenador do 'ree- Florianópolis e Curitiba fundador. No Teatro Bra- passado, uma excursão pe- rrodo de gcvêrno, obede- na 8(1. semana do Eletro- responsáveis pelo conctav,
thur Azevedo, são as pe- tro Naclonai de Comédia. serêc as cidades percor- süeíro de 60média atuou los estados do norte e nor- cendo a um planejamento técnico, que ali realizar-se- dirigem-se ao presiden�
ças· que eSLarão sendo apre- Durante a visita feita ridas com êste repertó- como diretor administra- deste, com ''Bôca de Ouro", de realizações que resulta á de 10 a 16 próximo vin- do órgão planejador da
sentadas em Florianópolis, ao Gabinete de Relações rio. tlvo e na Vera Cruz, em- "A Jóia" e "Pedro Mico", uma perfeita. afinidade das douro sob os auspiCias da politica energética estabe,
em dezembro, pelo Teatro Publicas do Govêrno do presa ctnematográüce, co- com resuJtados bastante responsabilidades do Es- Associação Brasileira de lecida pelo eovernado-
Nacional de Comédia, com- Estado, teve o Sr. Cid Lei- QUEM É CID Imo diretor de produção. satisfatórios num sentido tado Catarinense para com Engenheiros Eletricistas, Celso Ramos, afirmando de
-panhta oficial quem tem a te e Silva, após dizer que Em 1960, convidado por geral e como divulgação seu povo, tem servido em levar sua palavra entusias- que "uma mocidade con,
direção geral de José Re- estava tudo 'resolvido, in- Especializado em produ- Clovis Garcia, passou a ser do teatro. outros Estados da, Federa- ta e experiente, sóbre. a victa dos designlos nacto .

.
nato e que está afeta ao clusíve com as datas da ção teatral e c1nematográ- coordenador do Teatro Na- O TNC faz teatro a pre- ção, como exemplo de prcblemáttca da eletrifi- nais aguartía.j-para o brt,
Serviço Nacional de 'rea- temporada já marcadas, fica, Cid Leite e Silva era cíonat de Comédia, .onee ços acesslvels. No norte o orientação. cação rural, ao lado de Ihantismo de mais esta
tro, órgão dirigido por Ed- oportunidade de, numa gerente do Banco da Ame- permanece até agora. /ingresso custava lúO ClYU- conferencistas como o. Al- iniciativa", que visa maio.
mundo Moniz. conversa informal, -raaer rica do Sul, em são Paulo, aejros. Foram prcnuncla- No seu Plano de Metas' mirante Lucia Meira, Dr. res esclarecimentos do pro-

algumas declarações do quando foi convidado por TNC NO NORTE DO PAíS; das 15 conferências e rea- orientado por estudos que Paulo Rícher, Presidente da blema de eletrificação ruo
meter interesse. Abílio pereira de Almeida RESULTADOS llzados 15 debates. alcançaram a verdade ute- Eletrobrás, Dr. Otávio Mar- ral, que vem alcançando os

para integrar o 'reetro Ex- Grupos de amadores, tónoa da vida soelal e eco- condes Ferraz, coordenador mais largos resultados em
AGORA O SUL: CIDA- perímenta], Isto na fase A uma indagação, Cid públícc, autoridades, to- nomica catartnense, arcan- do aproveitamento hidroe- Santa Catarina.
DES ESTRANGEIRAS E dos enfim passam a se ça agora ressonância na- létrlco de' Sete Quedas,
BRASILEIRAS A SEREM preocupar mais com o tea- ctcnat o Plano Quinquenal professor Flávio Lira da ---------

VISIThDAS trc. de Eletrificação e mais es- Faculdade Nacional de En-

Outro resultado é que, pecírtcemente o setor de

eletrificação rural, que en

cerra objetiva maturidade
sôore o probiema.

Grevistas com o

Gov. de SP
SAO PAULO, 19 (OE) -

A comissão de trabalhado-

rea da "PERUZZI" que on

tem estiveram nos
.

1...."",-

pcs Elizlos" voltará sexta

feira ao Palácio do Oovêr-

no para novo encontro
com o Desembargador cuc

Cintra, eovernecor
Exercício.

em sua bagagem, na volta,
atem do grande sucesso,

aplaudido que rot o TNC

por dezenas de milhares

de pessoas, trouxe 120 pe

ças ce autores novos. O Dr.

Edmundo Mortis, diretor

do Serviço Nacional do

Teatro, pretende editar al
gumas daquelas obras, que
foram julgadas de boa

qualidade. Também nesta

excureã-, de agora, o ones

mo será feito - concluí o

coordenador do Teatro Na

clonai! de Comédia - e es

peramos os mesmos resul
tados e que possamos le
var também do sul peças
que possam ser editadas.

�:�� ��C�:�f;ev::.rio�� FLORIANÓPOLIS, (Quinta-f>;!ira1, 20 de Setembro de 1962

Teatro Solis, onde também
fui tratar da Temporada ----------------

do Teatro Nacional de

Comédia, pude verificar oV·d· A d:;��Il'I���st���o. d�. '::;� I e Ira 9ra ece

Governador
ressaram Vivamente pela
nossa proposta, que visa a

difundir três tendências
da CIma brasileira: o tea

tro clássico; cem a comédia
de costumes rio século pas
sado ("'A Joia". de Arthur
A�f>·,,,rI(l): o tf':Rtro expres

stcmste moderno ("Bõca

de Ouro", de Nelson Rc

drjguêsj ; e o teatro de

cunho folclórico ("O Pa

gador de promessas", de

o Eleitorado

no, andam por ai a esmo

lar a conc!escendente aten

ção do povo para as calu-
nias e torpezas com que
tentam solapar o presti
gio do Chefe do Executi

Vo Estadual, a ,opinião pu
blica, no que realmente

possui de mais represen
tatlw) na sociedade e nas

classes trabalhadoras e

conservadoras de Santa

Catarina já formou uma

consciência inabalâvel acêr
ca da honesta e operosa
gestão que se desenvolve

presentemente. Por tôda
parte, obras de grande sig
nificação social e econõ-

(cont da 1 a pag.)
send(/ solicitada a inclusão
d.? mais Cr$ 18.800.000,00

CEE Slllicita 8•••

no próxima orçamento pa
ra a complementação do

referido trecho" dada a In

suficiência da presente do

tação; para a construção
da linha de transmissao
em 22 kV, entre as locall
dad� de Nova Bremen e

Jose Boiteux, no munlcipb
de Ibirama, numa exten

são de 13 km, CrS .

7.000.000,00, o que permi
tirá concluir kqueles servi

ços; para levantamento to

pográfiço, projeto e. cons·

trução da linha de trans

missão em 22 kV entre

Massaranduba-Vlla Itoupa
va, no município de Blu
menau ,numa extensão de
20 km, Cr$ 5.000.000,00,
sendo solicitada a inclu
são de mais Cr$ 7.000.000,00
no próximo orçamento pa
ra a complementação do
re-ferido trecho; para a

construção e extensão de

linhas de trammissão de

energia da Usina Guarita

(RGS) aos municípios de

Palmitos e São Carlos .

Cr$ 6.200.000,00; para a

construção e extensão de

lh;has de transmissão e-n

tre Presidente Getulio e a

;�(''l�id� I� ele Mll'p.-l"r,
,"plf' 1'I11H,lri�'n, wI1n

4.000.000,00, recursos que

permitirão completar aque
las obras para a aquisição
de material e custeio da

,mão de oúra na linha de

transmissão de Sanga da

Toca a Sombrio, Cr$

2.000.000,00, crédito que se

rá suficiente para concluir
as obras para a constru

ção da linha de. distribui
çao na cidade de Rio For

tuna, Cr$' 1.000,000,00; pa

ra linhas de transmissão e

distribuição no municipio
de Rodela, Cr$ 10.000.000,00,
para o aproveitamento do
Salto Donner, no municí
pio de Benedito Novo, .

CrS 5.000.000,00. Com a

liberação destes recursos

federais, no que está gran
demente empenhado o Go

vêrno' do Estado através

das solicitações f�itas pe
lo p:'esidente do órgão
responsáv":j pelo plano de

eletriflcaçâo do Estado ao

titular da Pasta de Minas_
e Energja, a Comissão de

Energia Elétrica p0derâ
ativar enormemente os ser

viços das obras ,lestinadas
a suprir as exigentes ne-'

cessldades de energia elê

trtca do Estado, atestando

para o re-glme de SOlução
de emergênCia, paralelo
:\')s �randes empr�endi
mf'ntos do importante pla-

ao
Amplas manifestações de

agradecImento vem reGe
bendo o Governador Celso

Ramos, de personalidades
politicas, autoridades e po
\'0 de Videira, em rejacêc
ao convêntc que será bre
vemente firmado entre o

Govérr.o do Estado, por ln-

Catarinense

termédio do PLAMEG, e o
Ginásio Imaculada con
ceiçâo, conceituado como

um dos mais eficientes edu
candários de Santa Cata-
rina, no sentido de minis-
trar o ensino secundário
gratuito, no' próximo ano III'letivo. Transcrevemos abai-
xo o radiograma enviado
pelo Sr. Luiz Ferlín, Pre
sidente da Câmara Muni-
cipal de Videira, ao Gover-
nador Celso Ramos, expres
sando a entustástíca re

percussão da nova medida
governamental:

;�:��;!: mee::os d�� �o�� SilcfPt�r'IOgresso Mundial de grandes I: IIJ ti
�e��::��s'e-m r:�;e�:en�r'l\ll'nIlCI'una�:��oe c�:��u��w��' ee���� J "pll
f'�;'la���ta;;,ac":':�cla_ Delpll�cl'�Smação da, rorcas esclare- "!lU U

O Sr. Manoe] Antonio
Fogaça. Secretário de Se-

Rep.ovarão a�ministratl'v� �... �:.�::�"::��:�:�:�;�:,��:II u (� do interior do Estado. O n-
(cont da la pag.) mentes prcgressretas. O tular da Se-gurança Públ]-
rou, 'atrofiadas as suas 13- antigo preconceito que ca cumprirá o seguinte 1'0-
culdades pela ausência de não compreendia o servi- teiro:
perspectivas diferentes ou dor publico do Estado se- Itajal, Blumenau, Rio do (::de solicitações e incita não entretido cm as pro- Sul e .rotnvue.

prlas regalias e seguran-
ça, satisfeito de si e con-

formado com o destino, ------ _

teria de extinguir-se an

te a transformação total
do panorama dos servícos

publl.cos, Que agora c�'t
gem mais do que a pon
tualidade no expediente,
porque reclamam muito
duma consciência de va

lor próprio, a serviço do
.desenvoivlmentn integral
do Estado e do pais.
O Governador Celso Ra-'

mos é, verdadeiramente, um
renovadec, sob todos os

aspectos por que se l.he en

ca!�m as atividades go

vernamentals-;-- orientãd2.s
Invariavelmente pelo bera.
comum e pela prosperid:'l
de geral.

Atestado recente disso é
o convite formulado ao

Eng. Paulo Affonso de
s'reítas Melro, Presidente

Coü�reSS8 Nacional �c
[stu�ante� �e farmacia

Embarca hoje às 8,50 hs.

"Em nome. câmara de
vereadores e em -meu pró
prio, tenho grande honra
agradecer V. Exa. ..saber
justa humana orientacão
profícuo Oovêrno, posslbÍU
tando. ensino secundário
gratuito nêste município
mediante convénio será
firmado Ginásio Imacula
da Conceição, para vigorar
próximo ano. Medida al
çanço grançl.e entusiasmo
tóda população. Atenciosa
mente, Luiz Ferlin, Presi
dente da Câmara" Munici
pal.

no Aeroporto Hercílio Luz,
a Delegação de Santa Cata

rina, que irá representar o

Corpo Discente da Facul
dade de Farmácia da Uni
versidade de Santa Cata
rina, junto ao III Congres
sb Nacional de Estudantes
de-. Farmácia, o qual terá
como sede a cidade de Ouro

Preto, Minas GeraIs. O Con
gresso terá início no dia 23
devendo se estender até o

próximo dia 29.

Â Delegação Catarlnense
será presidida pelo acadê
mico José Cavassln, e com

posta pelos seguintes meo;t
bras.:

Juite Kume, Alberto

Brandão, Otoya Sato e E
neo Pacheco de. Andrade.
No referido Congresso

serão debatidos temas 'e
magna importância, abran
gendo não só o ensino rar
macéutlco em nosso pais,
como também os refléxos
da profisSãO na conjuntu
ra econômico-social da na

ção.
Alberto E. Brandão
Sec. Publ. e Imprensa do
C. A.

Dois Estrangeiros
chega", a Sta. Catarina

Durance o último mês, res:

dois animais marinhos vle- do cação: AVISE CLUBE

ram até o nosso Estado. DE PESCA NEOCHEA -

Trata·se de um peixe REPÚBLICA ARGENTINA

(cação), com marca colo- 0091
cada em Necochea (Repu- da ave: AVISE FISH WIL-

hlica Argentina), e uma a

ve"inarinha, com marca dos
Estados Unidas.
Ambos foram captura

dos em Garopaba, por pes
cadores da região. As mar

cas tem os seguIntes dize-

AS

I fa�fica �C
ra�cl em S.c.

Estiveram em visita ao

senhor Dr. Lujz Gabriel,
ilustre Secretario da Agrl
cultlra, as seguintes pes
soas: Dr. Lauro Salvador,
Economista, para tratar de

assuntos sõbre a implan
tação de uma Fábrica de
papel em Santa Catarina;
Harry Tohormann, funcio
náriO do Instituto Nacio
nal do Pinho, para tratar
de assuntos sõbre o reflo
restamento em Santa Ca

tarina; Dr. Henrique Bere

nhausen, Presidente da

Associação Rural, junto
com uma Comissão daque
la Diretoria para tratar de
assuntos Ag�-Pecuár:Ios;
Aureo Vidal Ramos, candi
dato à Deputado Estadual,
em Lages e Dr. Osny Rê

g,is, candjdato â. l?eputa
do Fede_ral, para tratarem
do problema da Escola
AgrícOla de Lages e Mau

ro Pinho Gome�, funcioná
rio do Instituto Nacional
do Mate, para tratar de

,\'ssuntoS-da Economia Er

valeira Catarfnensc.

LIFE SERyICE - WRITE
WASHINGTON D. C. U. S.

A.-565-01456
:E:sse método de marcação

é usado para ete-tuar estu

dos sôbre a migração dos
animais.
O cação foi trazido mor

to e a ave foi encontrada
bastante enfraquecida, mas
vem apresentando melho

ras, esperando que se sal

ve uma vez que vem rea

gindo com os tratamentos
que estão lhe sendo minis
trados.
Espera-se restabelecer és

ta ave para que tenha con

dições de continuar sua

heróica jornada.
O Departamento Esta

dual de Caça e Pesca já co

municou aos servIços espe,

cializados desses países to

dos os dados necessários só
bre a captura desses ani
mais em nosso litoral.

o Cranne
��jctiYO

O lema velhisslmo de Le
nin - "operá: ias e campo·
neses de todo o mundo, uni
vos" - evoluiu, incluindo
se nele os estudantes.
Porque?
Porque o estudante leva

as causas que abraça as

fõrç_as tremendas da su

sinceridade, do seu entusi
asmo, da sua vitalidade mo

ça, da sua geral Indepen
dência.

Mas, a inexperiência da

vida, a operosidade dema
siada do seu espírito, o fas
cinio faci! de que se vestem
gerahnente as idéias ócas
ou más, podem jogá-los no

lado negativo da luta.
E' necessário pois, que os

pais, pacientemente, vão
lhe mostrando as tocáias
marginais de sua senda pa
ra o futuro.
(AÇAO DEMOCRATICA

POPULAR)

Notidas
Colaborando com as vá

rias sessões do Paralso Pro

letário, firma que vende
felicidade'em troca de moe

da nobre- da liberdade, da
mos aqui noticias frescas,
mal elas nos chegam:
De Jamáica oito atlétas

e seu treinador da delega
ção cubana, ingratos, resol
veram nâo mais voltar a

secção caribe do Paralso.
Em Berlim, jaz no chão

o cadaver de um jovem de I
16 anos que, ingrato, quis
evadir·se do Paralso, no

que foi solicitamenLe impe
dido pela digna 'guarda pa
radisíaca da secção alemã.
Deus não nos dê tais pa-

raisos!
,

(AÇAO DEMOCRATICA
POPULAR)

PARA.

2' SENADOR
O ELEITOR

'lI VOTA EM CANDIDATOS

D(lUTEL E A1rT(lIOj
p.r.s.'

UNIDOS PARA' A VITÓRIA
P. S. D. I

,I

PAATlDAC OE e
FLORIA�OPO�I!: EM Í(0L09h���s i �

•

possu i o senso do civismo
Enquanto os adversários mica estão atestando, com do po�o, .

que
A

não é cego,

gratuito do Governador a fôrça dos fatos, o dlna- que nao 2 l�genuo. O voto

C�lso R:mos inconiornm- ... l,iH"'" do Governador Cel- com que serao consagrados,
.... dos com a absoluta de!;.mo- so·Ramos, dentro dum pIa- nas urnas de �utubro rró

ralização dos processos po- nejamento administrativo x�mo, os candld�tos 51 ua

líticos que vinham utill- que exclui as sinuosidades .cionlstas honrarao as con�

zando até 1960 no Govêr- da imprOVisação e que, ao vicções partidárias do 00-

contrário, traz aos proble- vernador Celso Ramos,. ex
mas catarinenses a solu- pressão das mais notavels

ção definitiva e racionai, do P.SD. catarlnense: para
que o estudo das realida- cuja maior gló:ia esta pon

des de cada região sugere do em execuçao, no �stl:\
e fundamenta. do. um gra�de e- sáQ_lo pla-

no de Governo compreen-
Olailtê df:s�e

_ panorama dendo vária� frentes de
de trabalho de um Govêr-

atividades e especialmente
no que faz assentar o seu visando ao desenvolvlmen- --- _

!l�estigio polítiCO não na ta'écon6mlco e social da

��:!:!���:/�as :�:s' ���= nossSr terra.

1izações palpáveiS, consls- De há muito o eleltora
tentes, lncontrastávels, de. dOo superou, na escolha dos
nada valerá a raiva vulca-

seus �J)re.seIitantoo' ou

ni�ada através (Ias menti- mandatários, os equíVOCOS
ras que os oposicionistas ori!l,'ina.ios pela boa tê cbm
divulgam, sem nenhum \

que ou... la a pregação dos

respeito pelo bom senso
demagogos interesseiros, fo-

les inconSequentes do des-

prestigio das nossas mais

respeitáveis instituições,
quando fa:o:em descambar

a'i ca.:r.panho.s eleitorais,.
_ que deveriam ter senti

do cívico - em verdadei_�
ras explo�ões de ódios con

tra os seus contendores
mais legítimos. Agora, o

cidadão, portador dum tí

tulo de eJeitor, não se dei

xa embaiar pelo saudosis
mo que pudesse Induzi-lo
a negar a ev!dencla do

presente nõvo, com os seus

Insólitos problemas que es

tão exigindo soluções me

tódicas, muito mais pro

fundas do que a panacêia
improvisada para o adia

�ento das decisivas e cabais

determinações. O Gover-

nador Celso Ramos é o di ..

rigente advertido, que pes

quisou, em dez anos de

oposição, causas e origens
da Insegurança social e

econõmlca da gente cata-

rinense _ e que, senhor

dê3Se cabedal de experiên
cias e estudos, está agora

pondo em prática as solu

ções acertadas, para cada

problema, nenhum dos

quais ficou fora do seu Pla

no de Metas e todos come

çam a sentir os efeitos da·

ação benemérita desse go":'
verr.ante avisado e hones

to, que se orienta não 50-:
mente pelas próprias con

vicções e princípios parti
dários, ma�i ainda e muito

ef'peclalmente pelas aspira·
cne"! da eoletividade cata-

Tac�CruzeirD,dD Sul
-_-

AGORA!!!
Florianópolis Ligada a Joaçaba

2.as, 4.as e 6,as FEIRAS
PARTIDAS DE FLORIANO'POLIS
13.45 HORAS

.

REGRESSO

3.as. 5.as e SA'BADOS
AS 7,OQ HORAS
TAC-CRUZEIRO DO SUL

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


