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el irtervençã� Federal no Mississipe
criação de Organi,mo Militar idlJltico a Otan f;[::���E��:;tf:����
seria ª Gausa d J leunião de CHICELERES ;;i�E!iJ����E���f::�
GI"na'SI"O l�ustri!»1 "0 klt�riio ��:OVC���!;���:'I��f� ��A������IOd:OB:::I:idc:�� �i�l;t:�st;i�t���;�����;

li III lU um,,; à Organização d� Tratado respeito à proposta costar- desde sábado em dtreçao
do Atlântico NortHOTAN} riquenha ainda não está da base de Memphis.
parece ser o prifipal ob- definida ..

O Embaixador
ieuvc da reunlãoile chan- Afonso Armas desenvolveu WASHINGTON, 1 (V_\)
cc.eres latino-ajerlcanoS esfôrços junto às delega- _ O Pentág-.no anunciou
em Washington Assim côes dos demais paises 10.- que um grupo de comcete

tino-americanos, no sen- da infantaria composto ce

tido de estabelecer Condl- ÚOO homeú�, se dIrige a '

cões de ecõrdo com as pe- tualmente para a Base !"a
cunartdaoes de cada país. vai de Memphis, a fim de
Considera que Os palses reforçar os efetivos fede-
enfrentam problemas pe- rate que ee dispõem a in-
cunere, e que por isso de-

.fervt- na grande crise 1:1.- � O governe federai nor-

��caa:�r ac::a��rm:téma!�ol�� ctat de Míssíssjpl. �e-��l�:l���n�e:lst�o:�:����
���t:�t�!e�����::�:,ss: ���

táASi�;=�a d: �r:m��is lJ:�� ��:�ã� ������n�apr�:e�;���
�:��:�:�:��:::�c�E:�e:l� ���deh�o�d:osenor���:�tr�X� �ln�eg!;,,��,!,�e�n�a�euqru�;g,',�,e.d3;�".�,uni�ersidade do Missis:;i- �.. • " ..

:�l:!rosu��:�deera�e �een:�� pi.. Um grupo de 1.380 1'.0 do Estado do Mísstsaípi. :1.

mento aue faltou na con- mens da Poliata MilHar.!c. pesar da negativa do O.r

ferência de Punta deI Es- ram transportados ao lu- vernador Ross Barnet.

gar por urna ponte ee-ee Com efeito, diante da

formada pelos grandes a- gravidade da sttuacao I}

vtões C-130. chefe do executivo no-te-
O grupo de combate em americano resolveu nac

Esp
Seq

MILAO,1.° (V.A.) _

více-cõnaet da Espa
neste cídade, Isu

aparentemente foi scq
ereco p",r rcrugi-:.�

fil�\�a""..."""--""'��

gar ao gO'/crno do

lisaímc Franco a pôr tm
��r�;�::.e três jovens rr-

Um diário local· diss�uerccelJ('� uma ecmunic üo

telefoDlca na qual se n

clava que Elias foi Seqqes
uado para obrigar

aOlO
võrno e�panhol a pql:.' em
liberdade a Jorge OÇl Iii,

�:;�n.e��n��I�ir.me��:tr���
so:

quais atl's[mente são b

metidos a Julgamento A

polícia' :-:formou que I
stá

inv�",,"igando o fato.

Silv" a ser construido no

Est*itO, no. terrena adqui
nd� a Caixa Económica

Fectlral de Santa Catarina.

Presentes Governador Cel
so E\amo� e sua Exma. zs

posa Dona Edlth e outras

alta.",

lptASI'LIA _ L.., lO ES

TAPO) _ Em reuniao ,.,,0.

iii
esta manhã no Pu·

��c c ��ã:l�:���r; c:::s:�
t· tâl"!oS de Educaçlo

��lc!��odo��..

o D����t'�ibÚ��
ro �pl"esentou as bases ,10

P!ahc educacional de'"" emér

gê�ja que mobilizará 1.1
bil'ões de cl·uzclros. N'}�te

enillntro c Sr. João GOt:
lari. pronunCiou lmportan
te 'di�curso, referentE ao

pj�o de educação do G,)-

que tenha tido motivos
p�:;s(.;a:-; para desaparecer e

estamos convencidos de

que a noticia aparecida

o dlârio acrescentoq que

a pessoa que realizou o

chamado telefónico disse

que Elias havia sido se·

qüestrado em sinal de pro

testo pela detenção dê:;!Ja;

em um diário de Milão é

auténtica". Acrescentou

que o encarregado de ne

goCio da embaixada, Eml

llo de Sor]uze, compareceu
a'J Ministério das Relações
EJ:te"iore� da Ttã.lia para

discutir a questão.

Desfazendo Uma Exploração
Adversários políticos do da democracia cristã, de

ilu�tre deputada Lell.oir conhecidas, proclamadas e

V:lrga� Ferreira, candlda-
publlca� manlfeStaCôes.con

to à reeleição pelo PSD.
tru regimes totalitários,

não tendo razões e atgq- exótlco� e ateus.
mentol; para combatê· lo,
e�palharjm pelo Oeste ca-

;�;�n:���d�u�e�aS�9ãOno;:
mocrá,úca popular.

_

Tl"ata�se de �xPlol.o.çalmesQuinna, urdlda par

fins Qeltoreiro�.

O nome do cáncllda�
Lenoir Vargas Ferr,ira, cd ..

,mo te poderá

fa�lmen�constatar do oian! esto 00.

Acão Democrática opulat,
n�le rstá incluido. om i't
teira justiça, por, trat:n
de utn valoroso �{'renS(Jr

nstaeejecreo Isso, nosso

Pais estará. em condições
de manter a posição de
fendida em Punta dej Este, -----------�-----

�i��a:�:ni�ot"�:obl��:�I'I� Capoe"lr�s·. Govornador visitara. nem à externa. A dtn- eI ti

,u�:�::,���� I obras do GrM�o Escolar
tomar quals

rjdldas que· j'Ull!;ue
�as para preservar
3egurançao, sem que
ler outro. possa opor

jóes.
essa condição, a cria

de um organismo no

'be rugiria à órbita dos

es que não fôs�em do
ro-amerlcano. Tam·

a Questão cubana
ta a. ser p'rob:ema

dos aklie$, mata p�6xlmOB11-
Cuba somente.
Tem-se como certo que a

proposta será aprovada
em Washington, pOden,do

convocada nova reu

(Cont. na 7.a pâg.)

pensa a

maionais
países

convída.jos por an Rllsk
para participar ssa .reu
môo informal, pt1samento
que foi fortalecl1O pejas
declarações do aestaente
tia Costa Rica. �s díplu-

vêrno. Após o pronuncia
mento dr._,; Secrelál"iOS· (;il
Educa';<lo havetã. as�iml

tUra de �::-ilvê�o entre os

Estados ·e o Ministério .11'1.

Educação, visando a Rm

pliação da rede: escolar ll()

país.

questão deverá chegar a

Memphis hoje à meta-no!
te. Encontra-se sob aa or
dens do General de Briga
da Charle� Blliingles. co

mandante da Segunda Di-

visão de Infantaria, que

(fOi nomeado. comandante

da operação de [nterven-
cão.

De outro lado, em Mer-t

phis indica-se que conti
nuam chegando ref".·ços
em material e equtpa-uon
to. 250 jipeS, 55 cami
nhões sete ambulâncias e

.24 h�lICópter('s. já rore:u

desembarcados. Todos os

homens que descem dcs a

v.ôes doe transporte ou das

he1!cóptel"Cs se encontram
em uniformes de combate,
armad-os de fuZiS, caraut

nas. revõ veres e baionetr,,,-

viajar à Newport, onde

passaria o nm-de-seman .....
,

decldindc permanecer em

washington, onde aS$U�

rníu a direção das opera-

cões internacioni�tas, s;:

cundado por seu írmao. o

Ministro da Justiça, Rooe.t
Kennedy

_ No trarucur!iO de ':\1-

gumas reuniões celebre

das sábado, estabeleceu os

p'nnos de estratégia teue

ral nesse terreno, ernoo-a

enc.atmente não se tenha
sabtd- grande COisa rtes

deliberações. Pode afinnJ.r

�:'I::e�:od�s��;t;�e t:;':�
respeitar a sua nutortdade

num terren(' que lhe r ... i

reconhectdo pejos tribunaiS
e fazer com que se curn

p-aru as decisões íuetc.ets
do pais com respeito ii III

tegração racial e, o caso :1.

tual eepectnc-. a admtu
são de Meredith na Uni-

versidade do Mlssisslpi.

- O Preslderrte John Kpr:

nedy reafirmou 8S�a !-I:I

stçâc numa proclamacuc

publicada na noite de se

bado para d-mtngo na

qual "ordena" a todos {'S

que "fazem obstrucôes à

Justiça" Que renunciem a

sua atitude.

--------------+-------- --------
mento. Praça de eSJXIrtes _

c.oJlU canchas de ba.squete-
blJl e voleibol, campo de

C I Redtwaç50 física,. canchas e so !lmo�de saltos, formara a parte U '"

�f�:;:�;'��e:��!�:����� e os &DiIYênios
O projeto é de autoria

[ Ido a.rQuiteto Moyzés Liz, seo arcpprevendo-se k8. conclusão "
CO��I���adu��a��l:.'n��c��:, da obra para meados do

Mais um convênio esco�

ve�tiários para educação pr���:s, a:�. flagrante, o lal;oa�obvaer�:dosrerC:�n:��fisica, gabinete medico, GOvernador do Estado, em pe

gahinete odontplóglco, b1- companhia do Dr. Celso m��3ta vez, entre a So-

���ste�:, :���o�,al��l��:�:� . ::c�:t�rl:l]h�� t��:�o d: ciedade Cultural e Benetl-

cidade pçara abrigar cêrca Obras Públicas e do Eng. ciente Nossa. Senhora Me

dente da Agência Franúe de 200 pessoas, sala de se- Annes Oual�erto, Secretá- dlaneira, e o oov;rno. do

Press. Indlca�se que .h� �����,rl:s,o ���i���stft:i Dl� �1�r:nXt�C�t1:�SI�� P�Z�:�� �:!���' �:sa Qu�tr:nc����:
uma terceira vitima 1U�

parte administrativa e pe· aos trabalhos que �e vêem primarias da Escola Isol�
morreu el\l conseQuenCill

dagógica do estabelecl- processando em Capoeiras. da do Vigolani. no mum-

�: d��:Zrb��:di:;a u��::��� ---------------- ci�O ::si��v�e��en���istra-
d,d, de MI";,,lpe. Um IEstrada Concórdia Chapecó - do .,.tuitam,nl<. pela Sn-

correspondente da Assoc'.c ciedade Cultural e Bcncfl-

tion Pcess ro; r,ddn '" Esllldos Aerofotogramétricos "nl< N.... 5<nho," Me-

ômbro par um tiro de futjÍ dlaneira, que devera aln-

O Dr. Cesar Amin Gha- govêrno do Estado, foram da, ceder o prédio para o

tomadas as proYldências funcionamento do Educan
sobre a estrada Concórdia
Chapecó. onde foram fei

tos oS estudos aérofotogra
metr!cos, com o reconheci
ment'J aéreo, pela Cruzeiro
rio Sul. Estamos ainda in

formados, tambem, de que,
já (oi aberta a concorrên
cia administrativa. para o

estudo terrestre: E, assim

aos poucos. vai o DERSC,

Imprimindo as rodovias, as

necessldade.$ mais urgcntt!
e utu.. à pcp laçã(l 1:>3

�����:S:Y"'�' :,A�

Nêste local, SÓbre umn

área de 12 mil metros qua
drados, começa a erguer-se
• Grupo Escolar de Ca
poelra�. :É resultado de um

convênio firmado entre o

Plameg e a Secretaria de

:���ã�eÍ'b: O��::a:�!ICa�
casa dos 16 milhõe� de cru

zeiros.

,

IDisturbi� Prosseguem Nos EUA
Segregação Racial

HOKSFOORD 1- lo ES TADO) A s1t!lação
TADOS UNIDOS-_ (O :ES tornc da. universidade de

HOksfood, onde ocorrera'·l

nwt"Íns sangrentos conl ra

_...·a Inscrição do "negro" J').

mes Brévjt ê bastante tên

.sa seguncÍo declaro·u um

agênte do Ministério da

Justiça. O balanço das d2-

sordens até o momento e

de 2 mcrtos e vários f€l"l
dos Entre o� mortos "!.1-

con'tra-se um CJ)\")"espon-

Um porta-voz da ernbaí- _.... .,_ ,.....__
xada disse: "Acreditamos

Que sues foi seqüestradO.
t um funci::;nário de con

fiança que desempenha
suas funçOfJS desd: dá mui
!;t;: tempo. Não acreditamos

Conselho de Educação AproVa:
lransformação De Escolas ,.,rmais

EM 61NA'510 NORMAr
como

conse.quên�,
o pres

tígio social � confere a

quem cursa nos s estabe

leclmen(6s, não te i.p.lando

�:�r�:ei������de dO��
Fllo�ofia.

o Conselho Estadual de

�e���i:� ;�;:��' d:e���
biqete de Planejamento do

Plimeg no sentido da

trSl"lsfol"macão de 91 Esco

la� Normai� RegionaIs mIOu

ti.dJ!.s pelo Estado, ..1It GI

n.âliios Normais, rhm adap

tatão do clllrtculo da� prl
m,ilas tuJ conteú.do da lei

�� Dfl'e�rlzes e Bases além

a1J preparo têcnlco- peda-
_., g�ico do pessoal docente

""

paTa o novo tipo de gina

�i�, e remuneração conzi

.d�te ao professorado.
O Conselho Estadual de

E&ucação participará, nes

s. transformação, na par

t� que diz respeito ao es

tabelecimento do currícuto,
ptimelramcute, dos ginásios
oficiais, e depois o dos gi
násio.'; normais partlcula-(O����:� t.='

dan e em Ohefe tias Fór-.\ centa que a Argentina
ças éreas ArgenttlUlfl, �rl\ não deve de fOrma atgu

gad'lro Ctl.rlo Antonio AI�I ma abandonar os prinCi
na x edju como.nicnd>l ��o \ pios hlstórlc<"'s jul"idieo;;
p' q

..

n.m

1I[t:·\trjL pR
Itl; !j!SJ.l.tL··

A medida eOI questão.

Em Todo O País
()fjciais da Políca e do E

xercjto comprometidos C'Jl11

a mal,...grada insurl"ejç.'lo.

O comunicado aliciai reve

la que y gulpe el'tava "ell

do preparado desde o prill

dp:o deste ano pe.a falan

ge socialista bo'lvlana, �:ob

H ,OJ.:} f�. ca1,>rtl·\

nem Sobrinho,' nomeado

que foi pelo Governador

Sr. Celso Ramos, para .res

ponder pela direção geral
do D.E.R de Santa Cata·

rina, vém se Impondo co

mo um dos mai� proncuo�
e habeis administradores.

que já passaram por àqul!
la direção.

dário.

como se vê, virá ao encon

tro da realidade do ensino

médio catarinense, valori
zando-o e COnferindo-lhes
as caracteri�tlcas de per
fectibilidade de que a ques
tão carecia.

Bolivia: Estado de Sitio

LA PAZ - 1.0 la ESTADO
_ A Boliv.ia en�ou onl.em
em regime de e1tado de �i
tia em consequência 0.1

111�dlda decr.eta\,'a pelo ..ia

vêrno após a tlesl:oberta :�a

madrugada de ontem, de

cer

Desta rorma, a exemplo
do Que vem fazendo em

todos Os recanto!; do Ez;ta

do, o Chefe do ExeeutJYO
Catarlnen.s€ vem de meen

tlva! o ensino, levando
_

n

alfabet�ação a populaça.o
em Idadc escolar, mcno

favorecida.
"Nenhuma c!"ianç

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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T
O"�LDO III.1Ll.

em o prazer de comunicar aos parentes e om'l
90S,? CJnrrCíO de casarrznto de seus filhos HUDSON
JOS� DE SOUZA e TEREZA MARIA DUARYE SILVA
reollza.d� no dia 29 de setembro P.P

4/ I Oj62·

DA El.EIÇÃO Embo:'o nj50 sf'�o de gr-:Jl"lde
�
o s�r�cnn in·cjmd'.l ·culrJ.inon) c<!lm? ��á_

do� el,:'lçolOs marccdo� PO!'O domih{!o dI.) 7 do

���'��.:.n:'�poiis vai ppror nesse diq paro CiJmprir seu d�
r dE; democrata

Entõo, o consiêncio de cada el'eitor falará si
tiver acusada de ter dene9"'ido seu voto pelo di-

dos qUe q'J2rem ser eleitos à custa de umu

v€rgrmho�a eSCTovotura da qual nunco mais conse�

conseguicá esqueCer olhcmdo as marcas qUe os algê
mos deixaram paTa 'a maior tristeza de sua existên_

o v:)to vendido, o voto dado o mêdo o traco da

modo é é indigno de um homem. de
c,:,m �e:o br a CGUSD que pos"a alegar para ell

ccbrir sua vergcnh,a. .

Também não Se exime de culpa o candidato que

sab�ndo qla" nã.., tem protegido para, el.eger_se ,01.1
qual idades mO"ois e inteligentes. se rebaixa ao nlvE:1

d(' �uj,:it(lr·se Q tndos C" vexames futu(::ls., qual.ldi�
nõo cumprir sua� promessos ou for Impo�slb

de provo;" em qualquer posto pa:-o que fOl e.lei
to j 'iua imcapocidade, o seu anolfobe.tlsn:o o �ua

1m

prccutividac.B, enfim a sua completo,lnut1l1d:l e ;�,�
ra legisler em favor do povo. no:ne este de qu�o d�
sou ,de que se v::.lêu para consegUir com o comp

cCI�stências sua encobiv·zl pr::>teção, seu orgulho
su<J vaidade para conseguir siquer no mínimo qual
coisa Lltil

.

Cu'dado pois, eleitor.
Nõa se avilte, nô') ';e v"ndJ nã" se conspurol1C

n'J hm:J de atos deprimentes e de �ubornos inquali
ficáveis

Verdodf.. é que.muitos têm feito assim e depois
choram Lrde na confissão de seu arrependim2nb
q!...lando, nem mesmo à custa da vendo de seu voto

rY'') conseguem nem um emprêgo poro si ou para um

filho

.

Deleitar é uma célula do Pátria e quando orlf'ltor 'E vend .. vpn-f". também sua Pátrio "....,., I:sh
do. o chão onde nasceu

' o - •

Cu.idad8 eleiTO:' pO"O aue depois de dor Seu va
to. dom1ngo p(1��O [">rrp,.,..,. �',.., .f ,.......ílin c("\ ....... a cnn:; .... i
&ncia descançada por ter livremente cumprido seu de
ver d3 cidadã C) honesto.

Vote em quem ("'uize", mos vote com honesti.
da de de homem que não se v'2nde.

Dr. Eme�!o Di:'merau e

Dr. Jor�G Kô!zias

AGRADECIMENTO

�
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"NIGHT AND DAY E OS 12 B:KINIS"
BROTOS ELEGANTES 0'0 B'�ASIL

1 - Na -ncjte'' nig;it
and day a apresentação du
"sêJ',w" "22 Bikinis", está
movimentanoo o Rir. Nau

é um colo-ido e nem ef�;-
to de luz tão
contoce nos de

certos Machade, mais, a'
"bottc" do centro da r.i

ünctc me-avnn-sa contmua

atraindo gente bem. J4 _ O casa! João B.' ...

canos Mich�I:'l, d'�p

cnvu. .muuo bem necmp.r
nhado.

mesa de anlversá-in, O "O

nhoctdo Martuzmhc de u

ttvet-a.

13 :l clube Doze' de .-\

gôstc m ú.t.imo sábado, a

ccotecet movímentade c-nu

a Bela Itália. "-

11 do . departamen
t� EsP(}·tivo do cruo

questão segundo
info"mylos, foi roennc»

te sucerr.

6 - Em uma outra nL1ite
no Sachas o não mcncs

mauorci-o A'1-

o - Na cidade de Ribei yer F,lJ<:f (Catar;na). em
2 -. Procedente de Nova râo Prr-tc SQt;I Pauln

yrrk o credenciado repor bado ú:Um'l
te:' SOC.iAI Jose Rodctphc mais untn das .mov.m ;)-

Câmara que já está ern tuda.s paradas de
g andes atividades par-a R da Bangu
festa de apresentação r1t13

"Dez.. Brotos mais Elegnn- E p'lr falarmos
tes do Bl·asil...(). ac-nrect- Bangu, .jú c'.tá -s,mdo 'Ó',,;_

mente bir)". din )"](jVOq
o p.ox.mo
bro e. !'cJ":Í. nos salões
Oo!x.!.cabUl1a Palace .. Qu('.".1
r�'p;r�'e!ltará o �qt_'\ti-q. (, e

S:;,nta C&t,,-_'ina l1e��E: a'l'i'

::I -- Bibi Í"erreira o '1.�-

sunto eH osteHu.n

do a luxuosa 'Minlla

querida Lady" o acont,��i

m.ento dos "últjmos ano.� '.

4 - O s'mpático e c1c·
ganI:) ca�z: Ribeira Mill"

tins (Ivo�e) recepciotl."u
mn g':upo de am:g':Js pa'u

llm jantar, em .,>eu lu}(uo"o

apartamento. A elegân·:�::l
simpatia e simp'icid9.c.� Ui'

D. Ivone dava nota alta cm

r:.llgsrI·11:"l. ven1l3lho.

sua (lor:foI">,:'tv;o1 1":1�idên�in.
na c'''-J.3,le de 'I'ljucas, rc

r(";'lClOD<"Il o ce-ai A!'i�"O

Catãc (J, urd('�)' A e.e(';,l;1
te Cntào v(.':ia

h, ,,''''f'' rl',") o-laçao d"

cnstu-os DCl1Dr:r.

bc lvcnn.i C!O! ('!i.;j m')(I(>

para a prima,vera y(>-

!J � 1':"'tnr�- a h'ln.'.:a

t��1nf]"��\�:� a�ont�'���n�'�
ili:!cLrmal. 16 � I::m ViU)ria E�')'rl

to Ss.ntl, lll:t!·,·OU C'l.;.t

tn011i.O·r.tm r: O('llhor b. lJ a

A,]inda j'lonrcs, n ar(jU'lFto
S�l1J'D" C l!'lo.� .Tooi: S!fl,llC,

;� ��a;lc::�::��mos p� ..

'rinense em

yEnt9 em poupa.

10 - Mar;za a gata miln

sa, está dominp.nr)o íl� )iOi

te na caplta: plluli�ta Ma

ri?,a canta e esbanja h1'!.·
ieza.

17 - Voltam os chal),�l.ls
a cOlab:)br com a c:r.'�·<Jn

e be'e2a da ,1Í1ulher Ora

Na "!:Joit,," Sach:ls"

ont'fe reuniu o mundo �<J

c\ale ('1�9n�,d[l çl�'t
r.1araviln" l ü ("ü�uni.,til '1
particiPOU e um JantaI

com as beli <imas. Irm.t AI

vares e Miri m Pércia d3.-

vam nota alta. Era tan:- feliCita-o.
bém a dona d'l noit-!' em

eT

Epistola
l\Iário Lange d�
s .. ThiagO,·

S:mhoreS,
E' urna nóite bonita '1'

tem por si próprios e �
lo país VenhO excrur

lhes mesmo êsse cuídsro
essa depuraçã.c que se ím

põe.
Probiemas ,ah! b;tes p

xi-tem a mãos cneas'
Estão aqUi, ali, acolá, em

tidas os cantos, m t(Jto·<
o setô!"es, em nós mBSl1{"·

J:l'[lQ se iludam: De n,r:<.1
nos acãantará pÚcu1a1.
mos culpados. Não os n

charom-s. Então que '.1.

Cont.ntrar SOfrC{ó"
múqutnâs nas mtos

de um mau � oP2radod?:
Pc' manscer assim ('1 �l"
que!? Não! ;Cull'l'em ... ·flS�
S m ! Culpemo-nos! Ess\

a chave: () o' x da e�l,l-
eão (jIJC �lÍs 'cf"pr )1�\lr:1.d vuo at �;�

g1 :1., T�dos '\(,-;

r,m d 1'.1.r1':1";:1. ou

n,í� 1:;'(111 h ·m p�t:l1l10.". Re'
cr:o:am0-1l0':! Façamos" p�n

nC,;.; lflcmsos. As n .,SfIS

mf,n',�''''s :njlllr]c.'l fat;�mc
la ex .mplo das m:lj[l��"

Rel,on�truamos a JT-)..;�a

conó.'C:éncla, exammemr,; ;.\

sua base as paredeS! o

te;haclo e 'o interior. E' ne

ces.oário\ E" prementel
I

Não ,.eleguamos ensinn.
mentos nem doutrinaL E�

tudemo-los, med;têmo;lose
encaixêmr-Ios em nós :ne�

mos e atuemos com êl�.�.
Creiam a nossa h�nr:I

nâo consiste em selhlOS
inaba'áveis, imponderaJe;�:
pel..., contrário Nenhu·rII dc

nós é santo. 'Evitemo

o de Dus eé juiz.

nhores, 1
��::. n;�;:, b;���I��

la. ecordem�,;; uma �)i�e

a�.<�. Um céu sem .p�
vens sem remorsos �ei
vado' da estrê!as que l,.ti
Iam Cintilam como lãb
pad;s de glória purezaJde
ha�monia, de jugtiça !:te
amor e paz. E' o céu d:l

natureza. E' a conscifkm
de Deus, assim tão mlga
que com prontidão 'JS

���t" i'uminar o pepa-
s:s�u�::;i:h�e�&'��

da eterna. E' a l1J!1-
s:dão qu:'! superposta s�"e
a brutalidade e a violIl
cia canta um hino del·i
tõria.
SenhoreS,
Há dentro de nõs &go

que palpita e Que, fre"'n
tc nos. imPele a luta, o')

trabalho, a consc:ênl9._
cão. E' um sent:ment�
Creio qu.e seja amor.,al

vez seja isso a .semelliln_
ça de Deus. Há p�UCo .e:;

falei que Romos o B�:I.
Pois bem, êssse amor

iI)';sentimos e que não '1.

bemos de rnde vem: 3'�

amar que r �ó'era m�s
vezes e noutras é 64.0
nOIlLra, a'!1cl:1 uma Stn_
P:8� reação, como (" rUh_
re�cer é o sentimento <:a
pátria
"Amai-vOs uns aos �_

t,..rS", dissse-nos o C11'0
O Sentimento patri�o
n5.o é ma S (jur a marj,.s
tação embrionâria dta
aCrrtiva do Mestre .

I� .

• \AAi

PRINIJ:IPE
RETANGULAR

�OIil:BAS
1lm1®:4mt.--�

SÃO' PAULO ..o... Corivl1na
do para p;'esidir a ina:!".u

rar;ã� da Primeira eXl):-�i

;I��I ��'ro���:e:��� _:d��:�,:
Paulo. o Prf"':;dante U -:.

lart foi a:v::> de ";:xPress'vas

manifesações por parte do

Gove no e do pôvo.
RIO - Mais de mil Nl

mans setão empregados pJ.

ra garantir as eleições do

próxim<> -dia 7. O plano foi

elabOrado p.;::lo
ment::> E'itadual de

ranca Pública.
Ri 0- Procedente de R2

cife chegarâ hoje na.

Guanabara o Mínistrr eX

traordinário e SLlperinte�l
dente da SUDENE, S"

Celsc F'tlrtado. Na GU/I.'n

bara o S1" .•Ce;so Furta'10

entrará em entendimentf1"
com rlj"p"",os setores d3. vi

da nacional, para' tratar

do caS0 ilb3.stec)me!1t�.

DUQUE DE CAXIAt:; .

EST. DO RIO - O Pre,;:

del1t<:' neu'art vai inaut,u

rar al�1al1hà. em Duque c:P

Caxias o conjunto pet.ro
químicO Getulio

da Am�":ca

ORLANDO BERTOU - PSD.
H.o 105

MUSICAL BAR
• 'ARA UM BOM PA�SI' 'T':FMPO CQM SUA FAMiLIA - RE,1NJOF:� <lf")C!AI::"

DM it,:ANTEI"· COQUITF.IS - FESTAS DE ANIVERs'!\R1PS - CHA

DANÇANTES _ ETC.
ANDAH TERREO DO ROYAL HOTEL -:- Te}. 2515. !I\Jrt.arlal

E�))ôs:t e filhos d'J sr. Gasparino Dutra, vêm atra
vés é�t.!:' veículo de imprensa agradecer, carinh,osamen
te, ao abalizado cirurgião Dr. Ernesto Damerau, pelo
1('"esso alcançado, quando da melindrosa intervenção

ica a que foi snbmetid{) o paciente supra citado;
mo ao Dr Jorge Kotzlas, as dedICadas lrmãs e

!:hc�éa�t

212 litros (7,5 es1

6 anos da gar tia

Dois modeloe:

STANDA'V,
SU �ER-L!XO
m.ior por d.ntro .no, porlora

•

� ,=i_:= ;
-

-

�

�-�--� -��- .��

i��: ; -, --:��.�C< � '.--�::
,

TRA1UO,·29

FAZEM ANOS HOJE � S�a. Sonia Mafia. Arau

L SI' José Mauro. Ort.i�a
p;. Gerci R;Jd!"l�es ,1.- Sra. Evand!na Sch'mI1t

_ vva. Adelaide Konder
-- Sr. Alice Grunú:he
_ Srta. Elza Oarvalho

..
_ Srta. Sofia Rigenoac11

� Srt.a. Terezinha Ilisckp!'
, Srk, Maria Rodo L.:r
k�de.l"os ·1

�LEIToIt!
ZANY GONZAGA

ANDIDATO A DEPUTADO ESTADUAL
-;;,,,,,,-1"';co'O""""FO'T 1'f'MERO 1�� NA kEGEND",.e�D'·--,_..,...-

·i· . n ,',o l ÇONT-A'�9"M VOCE. ..,

.

)l�ti..;L:��: l',�,;:,c,�':�

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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nterpr. ção

n��N;��a���to, DOS C(\j�,� O dr' Almiro Caldeira de Andrade, a ��l;c�l��pie���o�'�:;a�: �i�'
guiar de um condenadf:lll ponto de partida: a Igreja.

::��en�:'���:;g�il�l,� coovUe do Rotary Clube do Estreito, �:��mAf���:r:;_S�ad�e���
taç40 de pena, De p���;d�mb'�-;:I::;tn:: �::� proferiu sexta feira última, a seguin-
�;!,..�u.:'!:, '�:��;I;:: te palestra intitulada "Interprelacãoao detento à g ata ... •

�:r!!��o�:�:�g�l���e per- Filosófica do Direito":
�::l:l!oaer��::,�� Iectual. a que aspirava. de que as duas primeiras es

"Mnbarla o )uli Que � E' verdade que, na época. colas de Direito, tanto a de

denou c as teste! h ". temeu- . .;c a ocorrência des- São Paulo quanto a de Olin

���:�����.a��ixa�doilt���� �� i:II���l�t�(����ís�:oor:l�:�� �:la:I�:a�mu�nn�i;o�u:��v�;� pensamento livre do no-

go eumprfr n pena fle lhe dleruc de mandar-se buscar tos. a do sul no de São Ben

rõra Imposta. a Coimbra juristas para te- to, a do norte no de São

ra��L�J�:��1 ;,:CZ;l:��bl��:� �:::�"l�:� d�O�ir��t�Cn�;ria��� ��'t�;��:c��IC�,� �ce���Ut:I:����
d� f'pl.�Ó(llo é e11"I"":sivo. P:��:l(� C�s��;I�l�:'��CiOS crnm �1/��l���;nt:�:'v����;�IÇ�� rl(�I��
Demor!.�tm que n.�w!dade lnju:.tllic:HI'ls pruvaruru de rknll'<;lllO, tmprnnírnm nu-

é IIIlI dlrCIt,o (1l\1!:�� Ido ,<;01.)('.1(/ os mngnittcos rrutos W).� rumos :\ cultura urnsl-

ndq'lirf', mus q"'/_ tem cuc som dcmorn, ererccc- terra, msgnndo ucnaoutcs

de construir com iJna'erial rnm runbas as escolas, iú no all"av(',� O:1S rro-uetras do

do Sf'nt.imento e (Im as �er campo [urídluo, já no me- uomnnusmo reueroso.
mmentas da Irt'!i'.'!'nf'I:l, rido, político, filosófico e Foi Eça�de Ouctrox quem

ao IO\l�o das e9f:\"lCnc!as sccíri l. observou - -Bumpre ao pé
de carln. dia. Q1Illlo mais Em 1830 surgia o Código da Il{lejn a revorucãc .. "" O

evolnl, tanto mf:\ uvre e Criminal, em 50 o comer- trcmcn !'scrltur tinha ra-

responsévet é (homem. aial e. lor,o npós. o «uento 7.:10. pois nndn obstante as que proclamar, duran-e lar

A�fllm nn vldfinrllvldllnl de TI'lxf'lt"a (1(' Freitas non- reaervns do p<,nSA.mCIlLO ro- go período, Idêntica oplnt-
como na ('olf'UJ O anseio ravn a ('uH,ul'a .1midlc:l teu- 1l�1(),�o -- muno expüoàveís üo.

de· uuorcnce constante noamor+cnun com a prttnn- eflln" llléLodlJ do defesa dos

e serre o 11l('!;nf 1111)('f' .sso roxa "Consolidação das Leis p!'lnl,iplos n-aotctonnts a- Prosseguiu, porém, a pes-

de efetJvadi.n, "rI' nn exis l.i\;",. mrn(':ldo,� p('la turbutônctn qulsa científica. Enquanto

teuctn dn hump· " ar na dus movnrtores __ apesar no setor da rístca perquiria-
No setor político, as con- df's�a vi!{lI:mein da l;.o:r('ja, se a matéria, encontrava-sedos pOV/1S.

quivtas d('mo, :,;.tiras não
tardntnm a postuvnr-sc a

U;tVCS eras r-hnmnrlns -reve

. Iucúes de bncharéts'', que
nos permitiram a Aboli<;ão,
a Rrpúb]lea, o consutucio
nonsmc _ e mercê das
((il:lh temos r(!sgllardado to

dos os nossos Ideiais de

jll�liça e lib(!ra]ismo, a sal
vo das ('nnvulsôf's forjadas
pelos falsos conceitos eco

nômicos e SOciais que têm

agitaria o mundo.

Pnnicularldade merece

dora de referência ê o fatrJ

s"H1jlr<' a Sf'1I larl" r- �··,h :ua

sombra vrnaaram c nmndu
rnm os tdetnts de renova

ção,

N:'io foi outr desrjo, se

não o de llllf'.,If,dr, o flue

��::��l uj��i (i�c�rl :��à�ra��I�
Liberdade de prmnr uma

cultllt'a próp�, cm�ncipa
da de Coimbr c Paris

..
(!S

senc!almrnLe ae!onal. fun

damenlall}l(!I'" brasileira.

Tal propú,�) não teria

sido alcancnll apenas com

a assinaturala lei de 11 de

agô.sto de 1ft. ,se a nação
não esUveSll-em condições

ibrrdade inte-

Não se pense, entanto,
que laborasse em êrro o cte
1'0 nessa luta permanente
pela estabilização dos con

ceitos fundamentais da fI-

10soCla cristã.

Quem analisa a evolução
dos estudos sociais e ju·
rídicos, desde a Renascen

ça até ti. atualidade, perce
be 11m fenômeno interessan

V&nda mo l�r COlFpre
,[aVaO.RI

tatlslca, avançaram pelos
caminhos do racionalismo,
sofreram a aridez da longa
e calcinada estrada de 00-
das as negações da reali

dade espiritual e agora,

completando o cicio, alcan
çam o espiritualismo.
Espiritualismo, outra vez,

Não mais o espiritualismo
dos mosteiros, mas o espiri
tualismo das catedrais do

Ensinava e ensina a reü

glão que a Autoridade, o

Poder I" o Direito procedem
de Deus. Contraditou-a a

crénctc. écustnco as mnls

díversas tesrtas. Para DURK
HEIM todos os fenômenos
da vida coletiva deveriam

ser originados, condíctcna
dos e controlados pela pró
pria sociedade: O materteüs
mo hitórico, a escola de

evolução \;Ilolôgica e tôde a

gama do intelectualismo ra

ctonat mais não fizeram

ninsllla pas�a�se para o

clominju de RJma, As ex-
A GRANDEZA DA ROMA

ANTIGA

Não muito longe da róz
do Tibre, numa planicle
pantanasa, ergue-se sete
colinas. Numa de!as se es

tabeleceu a velha Roma.
Na hiswlia de todos os

povos muito difícil se t0r

na, quando se trata dos pri
mell"Us tempos, separar as

lendas dos fatos históricos.
Um p::::vo como o romano

que tanto poderio alcançoú,
foi. naturalmente levado a

acreditar, para maior sa

ti:Huçao do seu orgulho na

cional, que era descendente
de deuses e de deusas.

A história primitiva de
Roma -está, pois, cheia de

lendas, que têm inspirado,
atlo.'1CZ os séculos, os poe
tas e os pintores.
Elas nos c.onduzem a vol

tar de novo aos tempos do
cerco de Traia. Eneas, cujo
pai era Anchlses, um dos
herois·troianos, e cuja mãe
era Venus, deusa da beleza,
escapou, as.slm reza a len
da, á horrivel c�rnificina
que Se seguiu a tomada da
\;Jdaàe, levando seu velho
às c.ostas. Depois de ter \)as
sado no Mediterrânea, por
multas aventuras, COtnO a

sua estada em Cartago, on
de sua mãe lhe pre.,tou au

xilio, Eneas arribou final
mente na costa ocidental
da peninsula italiana, e aí
casou com a filha de Lati
no o rei da terra, a quem
veio a susceder como rei
dos latinos.

Muitas gerações dep'Jls
uma princeza de casa real
teve· doi� filhos gemeos. O

pai dêles era Marte, deus
da guerra. As duas crlan
Qas foram tiradas da mãe
e postas no lTibre, dentro
do berço; êste, ievado pela
correnteza causada pela
cheia do rio. foi parar ao

sopé do monte PaJatlnho.
onde' uma Joba atraida pe
los gritos dos pequeninos
amamentou atê que um

pastor tomou conta deles.
Foi-lhes 'dado o nome de
R')lllUIo e Remo, Romulo
veio a· ser o fundador de

Roma,
Numerosas e Interessan

tes s5.o as narraUvas que
cercam a história do govêr
no dos reis que suscederam
a Romulo, durante um pe
riodo de Cerca de 250 anos.

Vemos os romanos, povo de

lavradores, sobrlos, traba�
lhadores desenvolvendo por
um esforço paciente de to

dos os dias as qualidades
que os haviam de tornar os

melhores soldados que o

mundo antigo conheceu,
Vemos as maravilhosas o

bras empreendidas pelos
reis, tais como as muralhas
que ligavam entre si as se

te colinas,

Poôcos anos antes dos

persas invadiram a Grécia,
em 509 a.c. foi foi procla
mada a repÔblica.
Os reis foram substltui

dos por dois consules elei

tos anualmente.

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

ATENtA0
Mudancas IG�ois ou paro outros Cidades-

Serviços de �udanços.
.

Nõo é necessária O engrodamento dos móveis.
Inf ,"WlçÕeS à ruo Frandsco TQlentino, no, 34
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RA'DlO PATRUH'A: SOCORRO

POUCIAl DE URGENCIA"TEL, 3911
�
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�
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COMO O GOVERNO DOf
PAIS SE TORNOU O GO
VERNO DOS FILHOS,

A vida ..,imples da ramí

lia romana, o duro trabalho
da terra e severa obediência
a lei. soldados bem exerci

tados, tudo isso foram fa

to:es que cônduziram Ro
ma ao triunfo,
Primeiramente o ('stado

era apenas constituido por
certo número de famillas,
cada uma delas governada
pelo seu representante mais

velho. o pater, o pai. O rei

preüdia ao conselho (sena
do) formado pelos pntres,
Os membros dessa fami

lia. eram disignados pelo no

me de patrÜ'!os. Fo!""mavam
uma .classe prlvilejtiada: e

ra a nobreza. Os e�trange!
ros, os escravos Ilértos, os

aventureiros de toda.� as

espé"Cies constitlllnm lIma

massa de gente sen'ipl'e em

aumento. chamada pleb.s.
plebe. Não podiam ter ne

nhuma interferência nos

negócios públlcos, nem li-

COMO OS ROMANO:'> GON

QUIST.'\RAM A ITALIA

O Império R"mnJ1o r'JIl·

tinllou a se expandir pel'
itália

Sub111p.lrrn111 0� silmnilil'.
povo 'lU>:' vivln no� Apeni
nos, submctenllll os rtrus

c e tiveram guérras com

<:Idll,tles gl'e_glls .dO"lI L ao

"tard.ou que· ql1a"e'IOtodo. pe:'

o úcomo e surpreendia -se a

energin, üagrnnteando-se
as correntes de fôrças a que
se reduz o universo, 05 a

nalistas da alma desco

briam verdades simples, es

pantasamente simples, Já
apregoadas pela Tgl'eja.

jU�:;��..;a>�on':i:�::;amh��

h O II mowmenotosode�.mana entre os fatores de-

terminantes do Direito, de

"
vez que sem a atúação dês-

se tribunal interior ficaria
o homem Incapacitado de

discernir o bem do mal, o

justo do injusto. o lícito do
nicit.o. O que não sabiam uma tradic[Jo de bom-gü:':'lO
solucionar era o enigma da .. '

motivação ou da fonte gene

5i�
.� ,

triz da consciência. A teo- � �

torda di:>:ia que a f0nte era .,---T-----------------�

'�,��u�����::::�:���:�.
( .

Ive-rt."n·do· .

e A·prenden·do"oueo , jui, infali"I", ••• • ••
;:I����Sn:���!� :!i��:� Walter C. da Silva -FUNDADOR DE ROMA

�:r��� C���a:lop:rr�:�.en- aUGUSTO
Os patricios com decorrer

do tempo foram exercendo
uma opressão cada vez

maior s!)bre os plebeus. f:
les começaram ti rrap;il' r

uma luta interna se de,�('n
cadcou. o Que difi('ult011 a

E'xpansão de Roma. Po

rém os romanos tinham ad

quirida tão _"upf'l'iorP." <llla.
lidades na sua vida d" t!""

balho. de. prrseVeralH':l. fie

sobril'dadc quc ('on�"""ili
ram harmonizar a� ('all�a

de modo a podrrt'?n f'Ol't
nuar a governar o �('II IKlí.�
e n podcr vir a I!"ov!'\'nn l' n�

out.ros.

p.en,ddas cidudos grega:;
do :>ul Jeram aos vencidas
magnificas obras de al'�e. e

muitos a, til;Os dt" luxo. até
en�ão qU:l (' dt conhecido
dêle·. Os r" l,tn'1:; adotar,\ 11

dois planos para governarem
as regii)cs wnqulst:1da�. A�

[lll"·'l.C' f'� de (:oln�;a�: (i

dadãas romanos eram envia
dos para determinados pon
toseulisellxavHm enln'

gando-se aos trabalhos da
terra e ensinando os habi
tantes da região a proc('�Il'r
romo ides. Pequena" RO
MAS foram a%im espalha
das. pela ItálLl. Os romunos

construiram belas e sólida�
e:;;tradas quc Jh��valll R()�
ma caIU o Rf':>to da IL;]ia
A república p:)dia n�l'ill1 f'll
viar rfipld:lll'C'n!(' �')ld:Hl"s
onde êles fossem pl'cl'Iosos
e receber pronlarne:nlc nJ

tidas.

P. S. D.
BRESOLJ

PARA DEPUTADO
ESTADUAL

.0 1

criatura "uma sensibilida
de misteriosa que lhe des

cort.lnava um fragmento da
realidade" e MAX MULLER

anunciava a existência de

···Ulll fenómeno psicológico
que se chama percepção
sensivel do infinito"

Tantas foram as incur�
sões 110 dominio do psiquis
mo, Que os sábios acabaram

por descobrir e demonstraI
as mesmas verdades já des

,

cobertas·e demonstradas pe
ia doutrina cristã.

Hoje os céticos não sor

rif'm nnt.e u possibilidade
da Imanência de Deus no

substrato do ser.

Longe foi a ciência. O

atual -pensamento fijosófl
(!O do Direito tende a vali

dar os principiOs religiosos,
concedendo-lhes significa·
tiV:l. importância na inter

r;retação dos fatos juridi
dicas:
FRANCISCO CARNELUT

TI chega u propor a seguIn
te indagação: "Ftaverá pos
hibllldade de um Estado pu

ro. illÍoQ ê, de um Estado

sem Direito?·)
Esta pelgunta teria es

candalizado at-4,ualquer ca

louro de Dlr.eiw. há vinte

anos, Contudo,. formulou-a
Cristo, há vinte- séculos,
O eminente jurista Ita

llano responde positiva
mente à. própria pergunta,

-

dedllrando que "enquanto

Os homens não sou�eram
amar, necessitarão de juiz
e políCia para permanecer
unidos". Que outro ensina

mento pregou Jesus senão o

do amor fraternal para solu-

çã-o dos problemas todos da

humanidade?
A fim de r(lelhor enten

dermos a tese de CARNE

LUTTI ê indispensável es

clarecer como o notável hu
manista conceitua a Sacie

dade, o Estado e o Direito.

Servindo-se de admirável

imagem, êle compara o Es

tado ao arco de uma ponte,
do Qual os tijolos são os ho

\TI('ns. O Direito seria a es

""el'l pro1l1sórl dê a o,

0. taipal necessário Elirante.
(contln\la n� 5" página)
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Florianópolis - 2/',0/62

Dr. Walmor Zomer
Garçia

Diplomado pela Faculdade
Nactonal de Medicina da
Universtdade do Brastl

EX-interno por concurso da
Maternidade"Escola. (Ser
viço do Prof. Oct.avfo Ro
drigues L!Jna). Ex-Interno
do Serviço de CIrurgia d J

Hospil:.a1 I.A.P.E.T.C. do RIo
de, Janeiro. Medico do Hos

pItal de Caridade e da
Maternidade Dr. Carlos
cerres.

PARTOS _ OPERAÇOES
DOENÇAS DE SENHORAS
_ PARTOS SEM DOR pelo
método psico-profilalico,
Consultório: Rua João Pin
to n. 10 - das 16,00 às
18,00 horas, Atende com

horas marcadas. Telefone
3035 - Residência Rua
GeneraJ Blttencourt. 101.

GLlCIA RIBEIRO DE CASTRO GAROIA RADAR 62
"Noite da Rosas" VAI ACOlfIECER
"CRISANIEMOS PRATEADOS"

mentol
c) compromisso de ret:

rada do veiculo nO. prazo
eejabeíectdc:
d) dec.araçàc de conhe

cimento e submissão i..s
normas dêste Edital e da

Legtslaçán referente a

oonconénctas.

I - OBJETO DA

CONCORRENCIA

na, no "12 de Agôsto". Foi
uma _ta originai, do roí
ctores neneno. exiblda"'pof
um grupo de moças e ra

pazes da sociedade nona
nópoutana, que merecem'
os meus aplausos,

, VENDA

Dt flávlO A'�erfo de·nmorim
,

'

ADYOGAQO _-

I - JEEP WILLY, �o
1952 MODELO CJ-JA.

SE1Rlr:; 451, os. 53,91:!3:
MOTOR n. 3J-I08,476, (jO

BP" PREÇO BASE DE
CR$ 70.0úQ,00, UNIDADE
- UM, QUANTIDADE -'1

O Jeep encontre.,e de�·

montado, quase ímpresta
vel na oficina mecamve
de 'Auriuo Alb:no, euueca.
nu EStreito.

2 - Na parte externa do
envelope cuncencdur da pro
pes-a de ..erau constar 0$

spgu:nt.e3 o.eeres: CONCOR
RIi:NClA puBLICA N° ..

IO-09-70 (VENDA DE U�l
JEEP WILLYS GSADOj

;) - I!;!.l envelope separe
do, ci)n.er.�o os dlzClcs do
tnctw antenor além do
tenuo iJOC(JMENTOS. em

carne teres ucm de.tacados.
encerra: -se-ãc os do' urnen
los comprobatóríoe de iden
� d 1110 e idoneidade:
a) Atestado de ídcnc ca

c l,n:�n(.e,l'a, passado por

b:���r��� uCea:�i�:��C:'��;:,
as Jo'".z.enllas Estadual, Pede
rat e Muni;:ip:ll;

c) rnocurecãc, se rc- o

caso. p.e. ndn a pessoa ': e

presentan.e do preponente
à abertura das prepostas.
4 - As propostas devemo

ser ao.eeomeua, em duas
vias, com a rubrica dos pu,
ponentes em tódas as pági
nas, �eladas na forma do
ÜEIll i C do 'rttut- II.

5 Os envelopes co.n-n

do P:·(lpO';tas ou documen
L'JS, deverão ser entregues,
no Departamento centrar
de compras, à Praça Lauro
Mü!ler, nO 2 (fone 3410),
nesta capital, ate às 14

ho. as no dia 29 de oueu
oro de 1962, mediante as

s.natura da ata de entre
ga de prr-psta.

6 - As propostas sera�"
abertas, as quinze horas,

Doenças Nervosas e Menlâl� do mesmo di' "·10.12, "oe
.

�
.uncionál'ios designados pe

Angustio - Complexos - Ataques - Mon' n�o p��::�dç:n�o:�I�i>o�e�te:ProblemOrlco Afet1vCl e sexuül. t. J ou fUS representantes le-'
Trotame.ntCl pelo EI,etrochoqL:'e com on�tes gals,

In.sullnoteropl0.- (..ord1ozoloroplo - 'lClnoterap 7 _ Abertos ('s envelopesPSicoterapIa.
.

cada um dos inLel'essadosDlreçõo dos PSI,!uiõtros -

tem () direito de apôr a sua
DR, PERCY JOAO OE BORBA rUlJrtl.:i:l nas folhas de pro-DR, JOsÉ TAVARES IRACEMA

pJ!;t.a5 dos demais concor-
DR, IVAN BASTOS OE ANDRADE rentes.

'�CORR81O DO POVO"

.

Ontem, o "Correio do Po
h.. .> u��l>1h,;acio (:: um dos
;;",j,iHI.:"S úuj'lltd� da impren
<iii blasileu'a, com uma.

grande penetração em San
• .1 I,;di.urlnil, comemorou o

seu ij( Aniversário de F\l
Claç;.i.o, (�'undado por CaJ
u",,, JuniOD)

DAS 9 AS 13 HORAS
AV, RIO BRANCO, 72

Prepare�se para o Futuro
Aqui rindo lotes de terros, pequenos chócoras e érecv
poro indústrias em

BARREIROS

Dr. A,rlon Ramalho II _ ESTIPULAÇúES

CLlNlCA DE CRl'ANç.>\S
Consultório: Pela manh!\
no Hospital de Caridade.
'A tarde, ao coD5UltOri.
das 15,30 hS••8 1'1.30 b5
Consultório: Rua Nunes
Macbado. '7 _ LO andar _

klefone 2'786.
Residência: Rua Padre

Bo�. 63 - TeleJone 2'18"

Os Interessados deverão

apresenta: os documentos

meacn.nadc- :. se;;t1I�.
i . _ Proposta, seladas am

bas as v as com o-s 2,:..0
de selo g"tadunl. Cl'S 10,Of)

HOJE
A Diretoria do Clube MI

ln,,";:, J)l.'eMlUaa pero uene
rar AugustO Magessl, nome
n""ã ...... r'" IIVJe, o casal Pré
stdcnte Joio lMarla 'rere
zaj Goulart, com um ban-

.

quete.

no "BAIRRO YPIRANGA, onde está situado o Gruro
Escolar local.

Os Interessados poderão _diri9ir�se diretome-rt
00 ESCRITóRIO DE VENDAS DE IMOVEIS de

OHo Julio Malina do Ptarr cg e mats

de o-s 10,00, 1$ 22,00 P r

fa,ra, 'e:n envelope tecnc

anveope fechado e tnc..ra

d» e ,fn,'hn<lo contendo:

�ua Felipe Schrntdt, 14 - - Sobrcd-, - Fone -

2347 - Florianópolis.

H.\)U1\,HA

REI-MARCAS E PATENIES DR. GUARACI SANTOS
CIRURGIÃO - DENTISTA N, "une "Sãc Jose", ama

nhâ, roüarâ 'o filme "UO·

Di.JS, pró Iormatura dc..s
técnicos em ccntabíüdece
da issccra 'réeníca de C'J
ruercto ''Sã.o Marcos".

'PREPARO DE CAVIDADEAgenle Oliçial da Propriedade Induslrial .

Regt.'1tro de marcas, patentes de invenção, nomes co

merctai;s, titulos de estabelecimento, insígntas, frases de
propaganda e marc� de exportação.

Rua Tenente Sílvetra, 29 - 10 andar -
sala 8 - {altos da Casa Nair - Floria

nópclís,

-Concetçõc Mario Mussi Molo uma debutante
"toe ser', do Ltro T.C., oue será apresentado à so.,
c.edode no Baile de Aniversário
GAROTA RADAR 62 ,�.,_ 62, Glícla Ribeiro' de

Castro, está pa-ticípandn

PELA AL11-' VELOCIDADE
G- 2 -707

VENCENDOPRO'TESE DENTARIA EM GERAL

Glieia Ribeiro de Castro,
a convite do Colunista, foi

homologada Garota Radar
de Imbituba de 1962, que

participara da ze. Festa de

Confraternização da Socie
dade, a ser realizada

1963, nesta capital.

do filme "Círculo Perretto''.
Foi filmada no domingo
que passou, Este filme ro

dara em Curitiba e nesta

Capital,

Lira T. C., extreou no bas

quete na categoria de "Ca

deLes", vencendo o Clube
"12 de Agósto", por 57x50,

FELIPE SCHMIDT 39. A.

CLlNICA SANTA (AlARI"A
DESAPARECEU

QLHOS - OUVIDOS - NARIZ
e GARGANTA

Operoções das AMIGDALAS por p;o'Cesso
�ODERNO '

l'QUIPO dt OTORRINO {ú�ico no Copitor�
por� ���(':me de (JUV�J()S, 'N,ú.�iZ' �.

GARGANTA
,>1efrOl0r BAll'SCH'-S LOMB pc(f�-;:,:.r'ec'e.if':)"

de dcúuís ,;., �,�,;_. ,,;
f/otQ.mento das SINUSrTEi p'Í)r UL.rRÂSÔ�M· ,

Dr, GUERREIRO da FÔ�ÊÔÂ;C�_SUL TA.S· PEI:-A. MA<NH'�. :E:",',Ai�P�!t�7:'
(;O�$u.!'OrIO - �uo J;5õ() 'Plnt(),.'35 �'l�t l�tlO'He�'c!fnG,(f Ruo Fel,pe 5chmldl 99-F·ot\'.: 3560

COMENTAR
Amanhã, vou comentar

a grande festa de anlver
série de Maria Beatriz VI
nhais.

Ali na Praça Benjamlm
constante, ueeepareceu o

Busto do Poeta Cruz e Sou-

Clínica Geral
ABNEGADAS

"CRISANTEMÚS PRA

TEADOS", é a festa popular
que está acontecendo, na

Praça "Pereira Oliveira",
com uhl tt'tlbalho qlte mere"

ce os maiores destaques, or
ganizado pai' wn grupo de

abnegados Senhoras da so

ciedade f1orlanopolitana,
da "'Rede" Feminina contra
o cancer. Dcpois contarei
com detalhes".

ATIVIDADES PARTICIPARAM
A Diretoria do Lira T. C.,

esta em atividades pa.ca o· Na Qom.�t& ''IA
tereeei aos associados o Bela Itüla'>'•. que-.conteceu
Baile Aniversário, com a no "12 de Agôsto", partipa
apresentação das debutan- ram _ "Estrelas": Hellane
tes de 62. Lins e Marlsa Ramo5. Cam-

ponesas e Camponeses: Zil
da Ducker e Reinaldo Sale-

VAI ACONTECER ma; Carmem Lucia Cruz
Lima e Antonio Carlos Bri-

"Noite das Rosas':, uma e

legante tcsta que vai acon
tecei' no Lira T. C. Po:;sivel
mcnte serão Incluídas "Las

VloleLern5", do fulclore es·

panhol, que faz lembra as

"Vendeduras de Flóres, do

fulclore pUl'tuguês apresen
tadas pelo Colunista em ..

1960, no Clube da Colina,

ii _ As PrOpostas CM',de
lo 001. il venda n:.l Il1lpren
'sa Ofkial du EsLado), de·
vt'rão olJedecer as condiçôes
est.abclccldus nc:;:e Edital,
nas Instruções com;tau·;,es
dn Vel"�O das me�Jllas, bem
como ãs exigências do De
creto nO SF-25-08-61/382,
de 1061. e demais dispOSi
ções Estaduais e Federais
sóbre Concorrências.

na; Jaclra Vieira o Rui Ne
ves Gonçalves; Ro.saura Gil

Marques e· João Otavlano
Ramos; Marita Balbl Car
los Filomeno; Clell�a Pôrto
e Antonio Romeu ,.Moura;
Virgínia Gil Marqlles e 05-

valdo Horn; Thail Masca
renhas e Avanyr Ouasco;
Ezir Morltz e Carlos Alber
to Zago; Lacy Palumbo e

Sérgio de Oliveira; Ellza
beth Silveira de Souia e

Carlos Alberto Pierrr, ani
ta OlórIa Wojelkielltex e s

lessandro Bagelleni; Letí
cia Palumbo e Antonio Car
Íos Alves; Cleusa Beduskl e

João B, RIbas. As decora
ção confeccionada pelo Sr.
Manoel Garbelloto, merece

os nossos aplausos,

HORAhIO - 9 ir.s 12 h5. Dr. Percy
15 as HI hs. Drs. Ivan e Iracema

Endereço: Avenida Mouro Ramos. 288

(Praça EtelvIna Luz) - Fone 31 - 53

RESIDIR

Procedente da Guanaba
ra, veio residir na "F;oria
cap", o ca�al Comandante
Pedro Flol'Íllno \Dctinha)
dos SanLos. acompanhado
de sua filha Roscly; êlc co

mandou um dos grandes pe

trolh.eil'OS da "Flonap".

-------------�--------

DR. MARIO GENTIL (OSTA
M, D I co

OUVIDO - NARIZ - GARGANTA
CLlNICA E CIRURGIA

ESPEC1,A,ULAo..,..AO NA CLli\.IlCA PROF
JOS, K"S DO RIO DE JANEIRO

.

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

Pelo manhã, hora marcado. Inclusive aos s{abados
CONSULTORIO - R��I�:;e�i��?r� 15 - Conj. 203
!=")IFICI' PARTHfN()N

TESOURO
Assumiu ontem a direção

souro Nacional, nesta CI
dade, Sr. Natalício Pereira

Barcellos,

CUMPRIMENTOS
III JULGAMENTO

Ontem, a Senhora Sena
dor Irineu (Marieta Bor

nhause, recebeu muitos

cumprimentos pelo seu "NI
ver".

1 _ Pela Comissão Jul
gadora, posteriormente, se

ra declarado vencedor (J

proponente que oferecer:
ft,) meihor (maior) préç;)
b) caução de 10% em 48

hOras;
c) pagamento atê 10

dias;
d) retirada do veiculo

ImedIata ao pagamento.
2- Em case de abs)lut�

igualdade de propostas, se
rir. sorteado o vencedor.
3 - A Concorrência p�áe
rã ser anulada, uma vez

que tenha sido preterida
formalidade expressamen·
te exigida pelas referidas
Leis e a omissão Importe
em preJuizo aos concorren

tes, ao Estado ou à morali-'
dade da Concorrência.

4 - 'A Comissão JU'ga
dom reserva-se o direito de
anular a Concorrência, ca
so as prOpostas apresenta
das não correspondam aos

interêsses do Estado,

APLAUSOS

Gostei multo de "La Bel
Ia ltâlia", orientada e apre
sentada por Celso Pamplo-

OLICIA
A Garota Radar de Imbl-_ Uma (1) coso na vila Operória do Soca dos

���a(l r�e;s� �ra$ ;�?����i�� cOm Tres (3)

lotes Preço Cr$ 1500000,00

TERRENOS ""!Ir.;
_ Barreiros lotes de no. 29. 30,31,32 de

15 x 26 mts por Cr$ 150.000,00
.

_ CoqueirOs _ terrenos perto do praia e do

clube financiados - Cr$ 200.000.00 ,

_ Capoeiros _ no rua Woldemar Ounques e

0Ieg����;��s:�:�s cosa no rentro da CIDADE

C 'lUSO Prepariitório COlltinente
CURSOS ESPECIAIS

PARA PROHSSORES
nE DATILOGRAFIA

AULAS PARA CONCURSOS
ARTIGO 91 (GINASIO EM UM,ANO)
PRE_GINASIAL ADMISSÃO DURANTE O • ��r

DATILOGRAFIA
........ SQhtQdo nos mais mode�nas processos pedA_
gógicos.

- Equipado com máquinas naval
- Dirigldo pelo:
- PROF. VICTDR FERREIRA DA SILVA
HORÁRIOS: DIURNOS E NOTURNOS
Faço suo inscrição o Rua Dr. Fulvio Aducci an_

tiga 24 de Maio. 148 _ 10 Glldor
ESTREITO

•

FLORIAN(>POLlS

-I A III B 05·
i:ille GLOSIA

Estreito Fone ao

'.e SAO JOS!
CenQ" Fone: 3d3<1

às 3 e 8 HORAS -ü·J:)

Ni kc1aJ Kriuckov
Valodla Ivasciov

-EM-
A BALADA DO SOLDADO

_ Censur;,.. - até 5 anos, -

CiDe IllU

às 8 HORAS --000--

Luigi PicchiDI. LAUIO DAUIA

MÉDICO
Clínica Geral

Aurora Duarte
-em-

CREFlI'SÇULO DE 00108
Censura ate 14 anos...----------------_._.-

ema OOEBniCENTRO #1..VIE 343'
as2-571/2-9horas,

Dl. SAMUt:. rPJfSECA
ÇIRURGIÃO.DENTISTA

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

RadialaQio Dentário
CIRURGIA E PRO'TESE RUCO.FACIAL
Consultório: Ruo Jerônimo Coelho 16 _

10 andar - Fone 2225
Exclusivamente com horas marcada.

Especialista em molestla de Senhoras e vias ur,nã·
rias. Cura radical das infecções agudas e crônicas, do
aparelho genito urillãrio em ambos os :;e::<os. Doenças
do aparelhu Uige5tivo e do sistema nel'V050,

hUlãl'io: d"s 10 as 11,30 horas e das 14,30 as 17,00
hO:'as - Cúnsultório: Rua Saldanha Marinho. 2 1.0 an
dar (esq. da Rua João Pinto), Fone 3246. ResIdência:
Rua Lacerda Coutinho n,o' 13 (Chãcara d� E!opanha: -

Fone: 324&

Estreito rone ..
- Sessões das Moças
-às7e9horas

Fernando Lamas
Arlene Dahl

- em-

- Sessões das Moças
ANKITO

Grande OtheJo
Renal;a Fronzi

Fkr!enópulis, �m 19 de
setembra de 1902.

(Hermes Justino patria !

nova, Presidente)
2-10-62

PI: NA TABUA
- Censura: ate 5 anos - SANGARr

Censura ate 14 anos----------------_ .. _-----

01'(. (LO'VIS DIAS DE !lftíA

CUNKA 'ME'DICA
CilIe IOn

CINE RAJACp.ntro
às 8 HORAS

FoJle: 341.5
--0()0--

"maiA i]fm S""MI�
(0Ifi{cw,.1I(U,1....

OI t�JVI

... ·fr.!lIlIu'oIentlM, .. ·il

às 8 HORAS ./-000-
Pascale Audret
Oermalne Kerjean _ '"'" -

Sessão das Moças
ANKITO

'

Grande Othelo-
Renata Fronzi

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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--t----- O'ESTA�O _ o mais.j)",tigo Diõrjoi�e Santq.C�tari'na

Um P"solà
Pro.Jres�o

É digno de nota o ',ti
eutcso cuidado com ( �s
poderes púbueos tratbr�
��:��i����l, d�ê:� I�i-
legiado e bonnnçosO

a

t
da �ensa Federaçãoas -

le}ra! , frnal
de��e Ocal���mc����,agl�
das esc�lmhas m{��i��
;�1m�r��t�s;:;�;I�opor-

-
danado em iniune d�-�
pos eseoJares; par .

dai para os curs06�aslals
e cojegiais, pala ,an:o,_
rar-se à cúpula drer e -

çoat.lento cUltur:�i�ad:e
��:��e�����l.��O·l�'lOrja�
nopcus. que E: hof'lla das

cresces braslit'lfJ1de me

[hur tie poue vr exceto

no que cunce, neCarestla
da v.da, que, ahe um re _

nomena �t:lleraJlo a to

de o Lefr.Ló.·lO f)nal; no

tcaull).) educacJ; dízta

mos, o que se (
. cO,nse,

guiuo e de mol� eauere

aer os mais CX! tes recie

-rncs da opinlãlúbllca.
Do uma eeoda sobretu

do ;ssencialni( agrícola,
sem despt'eza.tJ'ltes pelo
contrário, tr'tlvado o

desenvolvimer Industrial

como se obSeJcm Jolnvil

le, Blumena'Q outras cí

dades prog
1as do Es-

tado; desfrutando de um

clima arneníssímo, com u

ma PO�Qlação constituida
de gente operosa e de costu
mes morl�erados, propen
sa. mesmo à prática da ca

ndece, é Santa oatanna
santa mesmo _ e aqui a

gente expeu.menta nalma,
quando se chega de centros

cwsmopolitas como o Rio
de, Janeiro, o suave refrigé
rio de um, convivia social
que nos faz esquecer o mun

do propenso ii. guerra, em

que ip,felizmente ainda nos

encontramos.

Restrmgmrin agora a

per��;:Llva da nossa des

pretenc.osa visada jornalís
tica à capital eata.tnense.
nós que frequentemente a

temJs visltaao, desde o a

no de 1905, depois de ter

ll'Ius aqui r�SlU.do uurante

ur. Acác.o
.

Garibaldi S.
lhiago
ADVOGADO

ESCritório aspecínlízade
em Questões trabalhistas.

Admlnlstraçã.o de bens

Imóveis, Defesas fiscais

Rua Felipe Schmidt, 14

_lU andar _ Fones: 2511
- "\2J6

ctS1RUÇAO DO FORUM
OE JOINVILLE

Está o:pr Executivo

de Santa (lrina autori

zado, atray.ie lei já em

vigor, a ad'ir, por d?�-

���' d�aJ!!!u:� �e�����
e respectll benfeitorias,
à rua D. (lclsca, com a

área de 1.409,49 metros

quadrados, Com tal aqui
sicêo, o Govêrno catan

nense estará de posse do

Imóvel destinado à cons

trução do Forum de Join

ville.

Intcr�a�ão filosófi!:a �O ...
,-r (�' da ·3""'páginoc viduos, totalmente_desperta,
a fase ionstrução. ate dispensar a coaç�o legal

que se �Jlde a resístên- para garantir a vida ec sa

cia dê�O, ou seja - a cíedade.

segurança Estado. O DI A vida então será plena,

retto p a a ser "aquilo o Direito uma conquista da

que o plprecisa para ai soberania do espírito e o

canear (firmeza". homem verdadeiramente li

CÁRN1TTI admite que vre. Vida, Direito e Homem

um dia a ser retirada a confirmarão o preceito do

escora (�ustenta o arco Mestre - "Conhecereis a

dessa 1'. Um dia .quan- ���::r:".e a Verdade vos

do a ctiência dos �n�i= ,
_

OS'MAR CUNHA
ARA DEPUTADO FEDERAL

N.o 106
.. CHEFE 'DE ESCRITO'RIO

dn-;itimos um; ótimas condições colocação
i

o:�': '24_13 das 11 os 18 horas com Sr. Rogé

��----
UXILlAR DE ESCRITO'RIO

DAnLO'GRAFO
dmitimes um funcionário que tenha prótico
viços de eoscritório e que seja datilógrafo. T�a_
ui Amêrlco Terrestres - ruo Arcipreste PalVo

�:��d.:.�_:!_[�:.i��_ó�olis_,_

no
três anos, tantos quantos
durou o curso normal, po
demos bem ajuizar dos pro
gresSos que a mesma tem
feito, sendo atualmente, co
mo já dissemos, uma das
cidades brasileiras onde
melhor se pode viver.
Queremos, contudo, res

tringir ainda mais a nossa

observação, fazendo-a con

vergtr semente para o que
diz respeito à saúde púbh
ca, em cujos oomíntos po
de asslnalal'-f.e o máximo
cuidado da classe médica
no acompanhar o portento
so surto de progresso que aí
tem sido realizado, Ainda
nos lembramos da maneira
de agir dos facultativos,
em número bem reduzido,
a que tínhamos de recorrer

to!'

quando a Medicina se res

sentia de wn certo empirls
mo, e, comparando-a com a

meticulosidade ctenunca
em que hodíernamenta se

b>�n"a. Sentimo-nos ímpe
tidos a aptoar hosanas à
Saoedcna Divina que per
mite nos homens de boa
V...ll"!H.� uesenvcrver em al

to .srau Os seus. conheci
mentos da natureza. huma

na, CU.lI o nobre ocjeuvo de

aplicá-los em debelar as

enfermidades que atormen
tam os homens, procuran
do por- todos os meios

alcançar aquele sonhada

escágto, que se poderá cha

mar de completa raomexic.
no qual não haverá mais

doente à face, da terra, que

parece ter Sido a aspiração
e de outros grandes benfei

tores da Humanidade.

Quem sobe a ladeira do

Menino Deus, como tenho

subido nestas manhãs de

Primavera, encantado pe

los explendores da luz e po

de, lá ao alto, naquele Hos

pital de Caridade, bem pro
vídc de um corpo médico
de escol e de muittos recur

sos da Medicina moderna,
vervindo, além de tudo, ao

ensino médico que vai sen

do eficientemente desenvol
vido na respectiva Faculda
de, sentir todo o bem que a

lí se pratfca, sOmente'há de

levantar as mãos para o

céu abençoando o Irmão

Joaquim e todos os que,

desde os dias da Instalação
-de uma case. de caridade

de tanto realce, têm feito •••••••• o

jús à estima e ao respeito
de contemporaneas e pós
teros, pela dedicação com

ªgªCasa Amarela, (o Recife, KO Ja:dim EurMa, Ce
���a::�'S€���,;:!;;� SãOB,:;oE;:O:::,::'t::_ Sa-o Pau' lo'" ,vl·sl·la ao dr. Assis �;:�!���;�}�;���f��:�
:���:ê�ci�l��aenfce::::id! oro' de 1962

usse confortado por esta vi

homenagem, inclusive ao o �:t���oo d�o������aP�!�� �Uri. �:!;:,r:: s�:o �:��ã� ��eg�'�:' ��se����sá�u�e::� ���:��s.outora seus rápidos
�!atr:�f��e:s�: :oa:��ap��:

seu llust�T:;�;:d;�, Thiago deira de Mello,' ainda me-
do Jardim Europa onde hi. te, depois de tantos anos, o Sua oomUl;licabil,idade deixar apenas registrada

nina, e que todos chame
uma placa _ "Casa Amare velho reporter que o acom- mantém-se nos artigos que no livro da portaria da ca-

:i:��sO "t;=::::��\u�ei�; la - RecHe". panhára e participára de �:n:�s:��ev:�n::��!��: saN�e ���:: ��!�l��:, �ãQ
dava o pai, nosso chefe nOL

Entrei p-;;r� � "Associa. ��;�: :�:::;:ad:Uj�r�!� todos Os dias, e que a jor- muitos os que vão visitar o

,. ��:��������;, o d��:�: dos" (redação do "Diário e de rumorosas passagens na}ista Margarida Izar pas grande reformador do nos-

êste a iegenda que deveria �� :i�i:e;'ã �1�a��m��� da sua agit�da vida, :�.t:!�sPO :u:ist;!��:�e�::' �� ��:n��:;:r'n m:�ê �u;��
ser posta no clichê para "O

roo Beirava então os 40 a- Quem me proporcionou o valiosa contribuição para presença.
Jornal'.

nos, Humilde e anõônlmo, encontro foi o veterano com não nos afastarmos dos ver Creio que a seleção não e

avêsso a barretadas aos panhelro Irany Bastos, se- dadeiros caminhos que ar- feita por considerações de

chefes, não sei porque vim cretário particular do ve- rlvlstas da política' e do po importância ou prestigio
a ser convocado para ata- lho chefe. Acompanhou- der pretendem abandonar, dos visitantes, mas pelas
refa mais importante do me, porem, um dedicado en sacdificando o Brasil. de ordem afetiva princlpal
Dr. Assis naquela época fermeiro que ajuda o dr. Não me quiz demorar. A mente. Nêste capítULO vale-

(41-42): _ a Campanha Assis, práticamente como impressão da minha che- ram as minhas crfldenclais,
Nacional de Aviação. (De,vo interprete, porque está qua gada á sua presença, o bri- o que muito me alegrou.
diZer que êste batismo fI- se afónico o eminente jor- lho dos seus olhos ao, vêr-

xou-se através da constân- nalista. Entendi bem o que me alI. indagando onde me

�� ��:k����)S qu,',u dava

�piÃg(ÃRD 'ESPORnVOnd�v�'O'E�ta�do',o; PARA DEPUTADO
sils:�r;:;� �:;:I �O�'f:�n�u::' CAMPEONATO CARIOC,\ Aimoré 3 x Guarani O ESTADUAL P. S. D.
creio que não deixei má CAMPEONATO MINElR1) •

lembrança no Dr. Assis, em Flamengo 2 x Madureira O Atlético 1 x America 1
bora não conseguisse me a Vasco 1 x Bonsucesso O Slderurg'jca 4 x PedrO Leo
daptar aos frequentes "es- Flum:nense O x Canto. do po.do 1
touros" com que brindava Rio O
os redatores, mesmo os de

Bangu 2 x portuguêsa [ CAMPEONATO

m��::�:i ������i�rofunda Améri(!a 2 x S, Cristovao i FPOI�sA���:�r� 2 Pau
admiração pelo jornalista, la Ramos O
antes de tudo jornalista, CAl\fPEONATO PAULlST:\
que conseguiu realizar o

Santos 3 x Comercial 1
que todos nós, secretamen

te, poderlamos Imaginar e

desejar na profissão. Os a

nos me en::;inaram a com

preender, desculpar e justi
ficar Os ímpetos do chefes,

Há três anos, doent� do

coração, recebi com triste"

za a noticia do mal de que
fôra acometido, no Rio, em

condições mais graves, o an

Ligo [!'hC1C c l1COmlXldvcl

A ciência recomenda

-NOVO KOLYNaS COM FLÚOR
FORTALECE O ESMALTE DENTAL
Forma dentes mais fortes-Evita as cáries!

t um fato científico" o flúor é o agente da

natureza formador do esmalte dos dentes. E o

formação de novas cáries, fortalecendo o esmal

te. Para evitar as cáries de modo 'natural e

flúor é agora ncontrado no nôvo Kolynos com

Flúor! KOLY OS COM FLÚOR é o único que
ais completa proteção aos den

gefnens da cárie 'e impede a

ter dentes sempre fortes, brilhantes e bonitos.
fortaleça-os começando. ainda hoje a usar

KOLYN,?S. CO,,! FLÚ&<.L�,�� '"1"" 'l';'i!;IP!!' 'P
dentista pode cuidar m"elfíor doi seus dent'lisl j

:

use - Retifica
ção do Trecho
Apiuna -

Blumenau. .

Ql�em tr,Q'Jalbou com o

Dr. Assis 'Stlobe como êje di

tava. As palavras vinham

em chorrilho e não adiatava

pedir que falasse mais deva

gar ou repetisse. Ou enten

díamos ou, mais tarde, re

cebiamos aquêles famosos

epitetos a que alude David

Nasser no ''Velo Capitão".
Ele queria que. fõsse pu

blicado: - '""I:hereza Ban

deira de Mello, uma bugri
nha caeté do certão de GOla

na, nascida no DIstrito F:
dera!", publiquei assim, nao
fui censurado, sinal de que.

entendêra o rapidissimo di

tado.
Lembrei-me da legenda

quando, há dias passados

O Governador Celso Ra

aprovou o têrmo de alte

ração de ajuste de tarefa,
firmado entre o Estado, e

a Firma COnstrutora Ro

doferroviário Ltda" para

os tr.a.balhos de retIfica

ção do tre.cho da linha em

tráfego Apiúna-Blumenau,
da Estrada de Ferro San-

ta Catarina.
Esta medida, tomada pe

lo Chefe do Executivo Ca

tarine�se, vai ao encont:o
a uma antiga asplraçao
da população favorecida,

contribuindo para que o

transporte entre aquelas

duas localidades, se pro

cesse mais ràpidamente.

APRENDA CONVERSANDO FRANCES EM ',2 MESES
ALEMÃ'" 11
INGLtS ,�

ITALIANO 12

Itajaí - Barroso 5 x Car

Irs Renaux 1

Brusque - Atlético 2 x Pai

sandú O
Corintians 1 x Palmeiras O

POrtuguêsa Desportos 1 y.

Ferrcviária O

Guarani 1 x Esportiva O

15 de Novembro 3 x Tau

bate O

Tubarão Ferroviário 6 :'(

Henrique Lage 1

Cricluma - Atlêtlco OpeVAZIGI rârlo 2 x Herdiio Luz 1

Santana - Minerasll 1 xPrur;l.entina 3 x Noroest� O

Matriculas abertas na Secretaria e

e,w-l wjlqWP.l
CURSO!' DE CONVERSAÇA.O PRÁTleA

)

Prospera 1

JOjnv1lle _ CaxIas 5 x [oi

CAMPEONATO GAUCHO
Stm" José 4 x Flamengo '�

l'anga 1

Sffo Jl'l'TlnC,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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PAÚLO MACHADO

RiDA rQRES-AUXILlARIS,

MAURY IOROI',5, RUI LOBO .I

tlILB<'TO NAHAS

'C' ABORAI!ORF$, DIVERSOS
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,�ô\f�--.--, NA PRIMEIRA ELlMINATO'RIA

�-rrO'RII DO OITO, DO MIRTINELL
Anleonten,

.

, :."!a!1hã, tiveram início as eliminatórias de "oito" para o Campeonato Sulamericano de Remo, Sem ii participação do peuli gaúchos e

cariocas. (' I.� ••'.".1; venceu fo'lgadamente o páreo, devendo. hoje. repetir seu triunfo, Na mesma oca sião foi disputada a Pré-Campeonat ncendo o
,

.

CWBE Df 'REGATAS ALDO LUZ.

aurf r ��tlit���le: l x � �í�re' o �n��8�Ú; fm I���� I
Depo ,1 ll�ca.i� de pl�odução \101:-,-,-' ;--,'-.,.-.-,'---"'-..

--

-� .' � " .�-,-.----.-

�:;u�rL: '1 ,�,·:�':,,7:[\:rJ:�n::p�a��:; 1'..>va ·de" "rota do Paula Ramo 5 em seus do
na tar,l� ( \cmingo a esnuadra do Clu-

eleja ele mel1c;l un- rum o arqueiro pampjo dou 'sua vitúnavpala conta c-rente. Odilon muito com que for�111 poucos.

I

ble AOL-fco aysandú. já' em Brusque. era da rodada qr a que realize\_l um punha gem- de dois" a zer.-. Dos bauvo c Jair bom marca- bolas chutadas .ccs dors

Em vir -in falt-a de.' comunicaçâo .

'lr iniciado" retur' rl , de boas defesas, duas seus v!l.l')j·es gostamos rntus der. O goICj\'o .ruca é am- arcos 8 foram do Palme]
mpeonato da Si!Z' c�ais mais de grande vulto de Leal,<pm .nieia 'de g-an da um pertentc no areo. ras e apenas 4 do Paul"

.ona.va equipe do Pa , 'ào sendo cu.pado do:-; de folegc. e alguma �xperi Os demais bons. Ramos, est'as chutadas por

1-0$ veiO. a conueec- " c's go s conLl'ã.ricS, consí- ênç:a téc}Jica. Dtnho" aiur-n No p--Imetro tempo enu- Amir, E'dio, Pito;a e, ValE>:

revés' em p ôno el>�'� emoos mdcrcnsévets, o em rorma, as:-;il1' como' o eucrarnos 12 bolas chuta- rio todas- ::ttjl'rrclas tora, tet.o.
tua Bocaiuva, 'di�� médio E'dtc, redobrando- veterano Lázaj u que >:10- das Pelos dois QUadr03, exdeçâo da Primeira que

c sua "torcida" que � S2 em estore-s para aupnr minou bem a sua úr!.*:1.. !\. sem contar os o-ovenrcn- foi defeudlda por auca

a uma reablhtacú- '1 :1- 'as falhas de Ely, e o L:ran rãc rcg'u:ar e Avelino ex- tos de ra.tas e csceute.os Na 'fase complementar,
r J. do quadro capltáne.t. o teirO Amlr', que atacou, a- o Paula Ramr-s

.

começou

rcr veré-to. Caiu o l\'ico!'Jr -po.ou e chutou ao-arco c, AC,ão executiva do IAPC também muito bem, indo ao ata-

tia Praia de Fora reõntc _'o oversã-to -nde encontrou que várias vêees, chegan,
Palmeiras, cr-m a qual, 10 .rucc mu{to firme e preciso Conlra O Inlernacl'ona", do mesmo a dar a [mpjea
turno. em Blumenau na- Os demals não convence·. M sêo de Que venceria a por

��. ����.g��l� ��s :a;;�� �:�1, nâ:n��� êl:�r c�:t�\\;�O� 3 M�lhões e Meio !�:� :�:��� :::iO�l er::�nu�
foi o resultado da re1l'cga, aluar aquern das suas pus- - PORTO ALEGRE, 1 (V. chns _ cerno brasítojeas dominio do tricolor', O Pai

vjndo premiar o qannrc sibf lídades, mesmo

i'OJ:\and{
A.) _ N"Uciam:Js, há ))OU truubóm de vem ao LP, me11'3S veio a abrir a cm'

que mais virtudes anrcscn- na linha de rrento O qu cos PC. tngem. ArãQ' chutou f,:,rt!�
tau na cancha. O triCOlor, dro hlumena.ú.:!n�e, '�0 con' Uva dD l\pO' Da mesma .Ilnuneira qU!'! para fi. frente D�11110, ra.

sem Bcntinho J, J3at'úta :trirri',. atuou com .cD.�ma senlaurtia c Pensões jo,; o GrêmiO, O Internacion':-'I, pido l'cco'h'eu a bola que
e ainda mais H, Rosa 9<3. algum desembaraço. Seu Comerciái'i0s contra. o Grê tão lrgo rec.ebeu a not\f\- caminhava. para a lin�\a
ra Orientá-lo, visto ter o avanles chulam muito aq mia pôrto Alegrel1se pa- cação da ação, que cot'i'c de funda, servindo a Leal

técnico sido suspenso PI'!'O arco e, I1c segundo tempo. ra a CObrflJ1(,a de mais:le pelo 3. Cartório dOli "!"ei-
. que bem cOlocadr, emen·

O (Juadro brasileiro, que Tribunal de Justiça DesJ)ol' depOiS de .obtido o g,,1 in1- cinco milhões de cl'uzeirr':� tos da Fazenda Feder:.:), dou-a para ô fundo das 1'1"
no tO!'n{!io de' PariS, r�a- tiva, a equipe do Paula Roa cial, como que impulsiOJ�;1.- .

contribuiçne.s d-t'! clube t�i �:lllLl'cu agir providenciam des, Aos 32 milluLos o p;::_,

�:a��r��:ni�\;��an:::�= mo.� nãç poderia render o do ,Per uma fOr9a mistel'iO, colol de ,..eus ,atletas . e do na defesa de seus rn- meir� Leve consolidada a

ção habitual, promete, que
esperado. Todavia, cmpre- sa,'" quadro esmcra;din.J..

'

empregadOS, dcvidas 'aquo- lIerêsses

BARRO'f-OG-O-L-E-ft-,U�'(-S-1-)"""O:'t'--L-O-Sdcsla v� contar'á com ·t(;. ���-;:l1s:r f��d�rl'o:O�eocni� ��:,:�Udi:�O c�c��l���d�a�b� . �aêl1�r�:a�!:���o de pre.,- CU�i�I�� jáa d����;'l°L�,�-::da�;; J
.

V.' X

��rll;��l:��;a, f ))'0

fid\

�:s (j�:i:��el�i,t,I�:I:�n:t'� cos que apr.csentou e :juc Vc gol, com o qual cGllsol;· Che�a-nf r;, agora, ::w da conj,riblli(;t() dos clllb�,� RENAUX,: A,RREBATANti ap!�", li!..\( de nu -

Pepe. :�����'n��\��o·d:\lCse:.dCtl����� ��:r1;��VII;�H;��O I���'osta;II�� A· LIDERANça11, I)�a�,p_\-,

'� A
Ta o q\I',(�ro , () Br1'.

Fi
da pelo rAPC em l'e.a(":1.� bcs do Rio c de Silo PSll-

fica leve, té , ler' ,T ,..;... _, I .

r::;ol'ilhd() do COdOlo)J/'} •••..
j

ao Intcr:nacion:il, para a 1" lutando atl'avé.. da .Jus Com uma goleada II e- para 3a1, Mi

o peN'.l1 tn, 1, CAFEZI!'iHO. NÃO! _

ru.UIl t \(. ., U cobrança (Ia impQI'lânc!,1. Liça pa\';) fugir a ação do quipe dI' Almirante Oa\"',)- �

t·, ,
'

fJiIJdo�
de três milhões -e quin!lero. rAPC. '0 passou a lidel'a� o cam-ex�dien e ':1:1 '1)··a. '

pois crrea d (I'Z, nt.JS t C I� íi r: ! (�O !
.

o

Y)
-

._ �osCl��� c������:. e�t:mb:��� la�:I1�uVa:lqU�:e n�;e�o:�(): peonatp da Zona DOiS. Na

propesta!i ('m d pLS?n &..--..----,-....
debito com aquele Insb!!.l insti,tutos de PrcvidenCl'l, :��ea1:i o�::��t�:�t�â���
to r-elativallUente as comri sabendo perfeitamente dJ. conseguiu reunir dois f.(-

buições da entidade at.lc- situação em que viv�:n tos em um irgo, O Primei
tas e demais empregads. os clubes esportives, 'ms\;;- ro vingar-se, e com jUl'OS,

tam em receber tais dlvi. do revés sofrido no tu:no

das. N:€1l1 Grêmio e (lem lá em Brusque por 2xO e ')

rnternacirrnal estariam em scg'undo. conquistar a ilon

condiçõ,es de alender a!Js ta da balela. O jôgo pró-
ses ccmpromis�os. Imaq-i- priamente dito, nflO corres

ne-se,- ag�ra, os Ollt!·�S.. pondeu ao grande públic.,
presente pOis a equipe l.�_0
Carlos Renaux atuou mUi
to aquém de suas possibili·

'

dades, dixando-se venrl;'!l'

com relativa faCilidade, O

Barroso, 1}e� jrgar tudO

que sabe e Pede CJn.�I"

guir logo aos 4 mínuto:; :1

brir a contagc.m, atrav,s
d�. arti'hejro Deba. Ao, 30
m'nutos. Melão ao teU!,8.r
intercept:i.r uma carga :,_u

vanguarda barroslsta, n'fl r
cou cnntTa suas Própri<:3
redes.

Ma.� r!'l 33 Scháts tiravit
o zero do, marcadOr dimi.
nUindo para 2x1.
Nesta dapa o Barro�l)

poderia deixar fi grama(l')
com uma vitÓria já COll

quistada por antocipaçfw
dada a fragilidade do seu

oposit"r que em nenhum
momentc fez com que -J.
clube de Camtlo Mussi ,se
preocupasse' com' uma ;lC�_
sivcl revirarolta, tal 1\3

cond lções em que atua Vfi. '

com a C" � de', tecidos, deixamos de

publicar I, oportunidade os' detalhes
do enco J em que o clube trico]or da
capital �'o�h(-,. UL'l expressivo resultada
por 2xO.

'

�AMIO$1 f"I=J(A:
INGpt�r(\\ F%OTADOS

RIO, 1 (V ,1 - D, 'la

ch"s te'egràf-co .ou nr»

cedem de Li�lJ'J<l puoH,;,n

.tarln s qiàriamente.
Equanto isso, -<!oe. Pa-ís

dizem que o Santt:�, -vio

nt'U.�il comuntcoueo Ra-eos pólos jor1U,i
di:, conta n quo conr.m'da em dl�'

um jogo. (,,)tll ';�,�,{'

tlnbe a 17 d� ?utubrO, _-U(':
prjs de enfrentar o, Ben

fica (m Portugal.
;.,un

.-------------�

P. S, D.
Pi\RA VEREADOR

2305
Domingos Fernandes De Aquino

Continuando, no CÂMARA MUNICIPAL, o seu tro_
bolho. seró o mesmo ,jp ugOra e um prolongamento do

, q(rú nes,c) \;1(",l\ km ('j1,) pe13 boa imprensa de SAN_
TA CATAI�INi\ \J ��Ol fLORIANqPOUS.

.< '-t,,-,

Nesta mesmo coluna já falei na que represen
ta para o futebol profissiônol o futebol val'zeano

É 'grande o diferenço entre um e outm. já que,
Constantemente temos visto partidos varzeonas com

futebol mais tênico maís di,<;ciplinado e protíoodo grandes Clubes gaucnos

com mois dispOSição do que algumas partidos de nos que se aeham nsta situ;,-

50 tão decantado futebol profissional. ção. Ao que estamos_ Ini'0r

Aqui mesmo teci vários elogios 00 Internoc!o ;�:!c;;:ç��::sSI�:.t��e��a�:i�:n,ol ? .Osvaldo Cruz: do Estreito; Guarani. de Polhoç� -

Amenca, de ,?orreHos, e outros moi,;.
Justo se torno hoje. falar de uma equipe varz'e

ano. que primo. pela organização e que vários resu!
todos brilhantes tem ronquistado' na várzea mecê
atuações magníflca� e graças o um bom trab'alho de
equipe.

Fa!o, �oje, do Podre Ro�a F.C., QUe ensaiou
�eus Prll��lros- possas e continua hoje em suo jornao de glOriaS e de lutos graça�, 00 opôio deCidido d�
��u� f�ndadores, com� Pedro Charneski Ad Lemu. o rios

.

LUIz Paim Aouiles- Bãsini Joce UC! �
Mo�qu�s Trtl�o. Andre ·V.owolski, Luiz Cordosoq R�_ch�,�U1Z AntoniO Nunr-; c:res luiz Carlos Filon'rno'
�. 'ullC! Botelho. A moi '-il] dêstes jovens compô<' a, "tono do Padre Rcrr

-

r:, e outros (l,indo c�nti-
'�o�Fn�qC�t��i::��a;' ros o simpático soci('dad�

Soben;�� Iodos. e �" (} uma verd.1ne perfeito
-:te oce1lav€'l, qur; rn ·ípCQ naSCe os craques E
,r! n1'Zsmo no canJt�,1 v'_"mos os eQuipes profissia_

..�. � l'eplet�s de otlet(!�: nue' mil·itoram ou militam
,do na varzeo qUf' ; l' Celeiro de craques
Em sua luto p('I,.. '�rte ° Podre Ro"';o F.C.

t, --n alcançado rf'S\J! brilhantes assim como
r .f.rido resul1:odos .clive :"S como contingêncianor';'ol

e�"nrt� e daOllel", n\1 I disputo
Notamos, isto sim, e o que ó' importante em es_

"'"'rte ou outros- auais(\\ler atividades, Existe perfeita
uniõn e espírito de trobolho no Podre Roma F,C, (')
que foz com qU'<! exista um cUma sadio entre o� &eUS
atletas o direhres que se iclrntHicom perfeitamente
OI"> ponto (I,� proietarem cada vez mais, sem mácula
olgumR o bom nome do clube

Aos otuols diretores, aos atleta!-l e demais ôsso
cia.d9S os POl.:qb.ens do eolunistn e que trabalhem o�

jiv-úmel11"e mais c moi", pOl'fl'.o pr09ref,�W, cada V�7..
moior de nosso futebol. Sonny Liston, novo "rsi"

,�:��•...::.�.•

�"� ,,,,.,.4,,;:
...li. _-�,��t': dos pesádos

.L.... . .J <��2. ,�_:__

Não sâo somente os do!�

-

usió'j DAR!'-REVANCHE
A PATTERSON

CHICAGO ,1 (UPI)
S-nny Listcm o novo r:<).nl

peâ" lUtlndi"í de box, t,,
dos. os pesos, PromCt-':!\1
manter sua puJavra e a.�

nn dar revnnche a li'loy:l
PattersolÍ. para somente

d,epo�s e�frentar' ('s aspi
rantes ao título. de acõ�dú
co ,mo "ranking", O cam

peão mundial, qlle nasreu

em Filade'fia, está obrig-a
óo c"11I,1'a!o a dar ,.p-

a Patte'S"Il, se ês
t.c lVlturalmente assim o

'de�pj:1r
,

Patt.erson. antes de pa:'
ti\' ])ara Nova Iorque em

romfH1.nhiR de sua �spo;;�
Sandra, afirm,-.u que de;,;e

java a revanche, mns q\lr
uma dect,;ii.o definitiva so

mente poderi!\ t"mar den

t,ro .-te uma s.emann.

N.'"IO ,op r011I:I\('re aind:t

A. lidn dos pl'elendent,ps a

illtal' com Li_�ton 11-1'1" 'Cil')
turno de Ouro", embora �e

llCl'ceJit,r. ql\e 11m dêle" se

.1l}.. o SUei:O Iug,;ma.r Jo

]\nl1,9.'on, ex-rnmpã" mun

dia] ,9<1 mesma c,ategOria.

o nr-nuux.

Pn r(1 a segunda etap3.
então o Rarr('!;o foi mát"-'
e, ndo n pl'i?POrl.'ã... qoe o

tt>.mpo la passall�, r:\7;el�'
rio f1g!illo__g!!!t h:ud,a l1eb:a •

cio (112' fflzer na
--

,

fflse.

Deb�, aOji 11
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�REVIDÊNCiA SOClt,L 1.

a.�&Ut.r
CONDIÇõES PARA 08-
'l'BçAO 00 AUXILIO-DO
ENÇA E DA APOSENTA
'"tKmlA OC'R INVALIDEZ
NOS INSTITUTos DE PRE
VIDENClA SOCIAIS _

(Continuaqio)
. 9. Ao segur� afastado do

trabalho, que necessitar de
exames especializados e

que demandem mais de 15

(q1lirm!J dias, para confir
mação do diagnó:.tico. será
paga a IUl!tade da presta
ção até que se regularize a

Sit.uação, mesmo que Os tau
dos sejam contrarias, sal
vo quando a demora fôr

por culpa do próprio segu-

a) a partir do 160 (décl
mo sexto) dia contados da
data do afastamento d'l tr9
bajho. se o requerlmentu
do beneficio .fór apresenta
do dentro dos 30 (trinta)
dias seguintes ao do afasta
menta;
b) a partir da data da

entrada do requerimento
se esta ocorrer após 30 (trl�
ta) dias contados da data
'do afastamento.
11 - corno "data do afas
tamento tio trabalho", con
sidera-se o utumc dia dc
efetivo exercido no emprê
'ao ou atividade.
12 - Quando se trata de se

raüo. nuraoo trnbafhrrdnr autônn
OOn[innando o diGnósti- mo, avulso ou Obrigatório.

00 f:"'VfJr.ivel à concessão do contribuinte em dobro, a

auxilio, seri. !Mb'a ao sceu- data do inicio do benefício
raeo a outra metade ce . serú fixada:
prestação. a; a partir da dala do Ini
Data do iniCio do beneficio cio da íneapecteace, se o
10 - O Auxilio-Doença se- requerimento tiver sido a-
rã. devido: presentado detrttro dos '30

------�--------- (trinta) dias seguintes àque

Conferência tis Nações Unidas Para lab�a�\)artlr da data da

a Aplict.ão da Ciencia e :�t�:t�la t��er �������n�I�)t:,:.�.
da I(oologla. ��t ��I�I�1t�� I�:�� ��'\\�;,��

�êrca de- 1)0 do,; prindpais cientistas e tec, i�lc�a��;·.l os nns de que

t nolog.st(l� do mUlln deverõo n'unlr�se em Genebra uniam os itens nntll�io!"es,, �� 4_0 20 �c teve-Iro de 19�3. sob os auspícios des equu.arn-se a ereta du l'{';l

bo���P.�SLJ�I�ji�!'t'U�;lt�t;���I��:: ;;'����;:--I�c��m nzecao do exame médico.
o desenvolvimcn' cconomico dos ôreos menos de- �le�l�(J�I��:�:SO:°en�e���rl�senvdlvldús,

Início da in�pacjdad{! re-

cai em (lata poscer.ormen
te a do re..uer.meruo.

lmpc.rtância do Auxílio

i PCl,rticip;J�ê �o ":onf.e_rên,c1o das Noções Unidas par,a a Apll�5.0o do Ctênctc e da Tecnologió erc
beneflc:o .dcs fi.. il� menos Desenvolvidos cujo fino"

lld[,?e seró .0 d�encont!"or os meios próticos pejos
quaiS (IS penses m elrscnvalvimenlo poderão reotucr
seus planos, cOi economia de tempo e dinheiro.

nlra \,)1 qenvc, 0$ poises econômicQmenH
mais avonçodO'e os países menos desenvolvidos to.
m.;;:ão em célSideração ti oplicoçõe . próticc dos
mais recentes rogreS'l:::Js �ientificos e tecnológicos.

Calculo
..� que 2000 trabalhos científicos e tec

nicas, serõo �es€ntados no Conferêncío como con

tribulçõ�s do�<;)Vêrnos e dos ccênctcs das .Naçõos
Unl�S. Coo ontrrbuiçôo será levada por peritos
d� fomo rec ectdc em seus respectivas campos de
atividade. e os elos ertcamínhodos às- delegações
portrctconte ntes do Conferência.

. .

(\ ��n 'ncio é considerodo como'�ma valiosocontr1bUlça ra o. realização dos obj.et-ivos da Década ée D nvo'vímenro dos Nações .,unid(Ís. SerÓcer.to�ent: a dos malares assemblé-i.os intemClciono-s jamQl g..:mizodas pelos Nações Unidos.
.

As ses s do Conferência serão presididas pordOiS emine centistos: o Professo- Manekiol Son-ka!chond cker (índio) como Presidente; e o Pro,fessor �orl Chcqas (Brosil) como Sec-etário GeralAlem revruoes da Conferência estão sendoestuccdos os poro O apresentação de filmes, o-o
ens (sttdes). livres centificas e moteri
(IUe melhor seja-m ilustrados os deba�

tes em que Ia.

lR":Ilda 1"ensal)
14 - O auxiho-Doença Im

portará em u.na quantia
mensal corre.pondeme a

70% (setenta per cento} do
sarárro .ue benencto ac.es

cida de 1% (um per cento)
dêss:e saràrto para caca

grupo de 12 (doze) contrt
cutçoes mensais reeue.ioes

pelo segurado, até o máxi
mo de 21J'!" (vinte por cen

to).
"Conlribldçâo mensal para
o e/elto de .cdzcwo.
15 - Entende-se como con

tribuição mensal a provem
ente dos salános correspon
dent'es a um mês, ainda que
não seja completo, que a

contribuição haja sido des
contada em parcelas e em

épocas diversas ou que os

salários tenham sido pagc.r
por diferentes empregados
COlitribuwiio devidt.:.� pelo
segurado e não recolhidas -----------------

""o envnreçaaor K Tem 'Esperança Que
16 - Serão computadas na

apucação do .,,'sClmu do JlIllnedY Visite A URSSque trata u itcm anLel'i<Jr

sem prejuizo da respectiva
cobrança e da ap!lcação da

penalidade que no caso cou

ber,

Cômputo dos meses em que
o segurado pe"cebeu Auxí

lio
17 - Serão considerados co

mo correspontlentes a con

tribuiq6es lllcn<;ais rCll.liZ:t
das, !l:1.ra fins de acrê.scimo
rCfl:l'it!o n', H{'m anterior,
os meses em Que o segura
do ('stf'l'(' em gozo de Au

'xilio-Doença.

---------------------------_;----------
• � I

lIimara'y Agliílrdil Rell'llório Sobre
As Infenções Dos EUA Em

Relação A Cuba
RI 01 O (O ESTADO) -

.,.......
._

,

o Itamaruty está agua.,'
dando um reiatório :lo

cJmtlc.�I('r Afonso Arin:Js
ele Neva York sobre o qne
1"ea'mente pretendem os

EEUU. em r.cjaçãr, ao �ro,·
blcma de Cub� \ inloLlllll

A criacãe de•.•/í_-: _o.

!Café ,Zit�� vos. Até agora, tem tido

boa receptividade por par
te das nações eonsultadas.

embora seja cedo para e �

emitir um pronunc:inrnen!
mnis cünl'l"et,,'1.
O objetivo da proposl

("--'1 {. leva!" as grandes po

tencias a discutir a ques
tão da proscl'içao dos tes
tes nucleares, Pois o Brasil
considera que aquelas na

ções estão mais perto do
acôrdo do que querem ad

mitir. A proposição deverá
�er apresentada â assem

bJéi:l rlrt ONU dentro de,
no múximn. duas semanas.

rconi. da l.a pág.)
níão de cnencerere- da

OEA, sendo esta formal,
para referendar as deci

sões accrtnons.l caso seja
levantaria o prol�lema de

ordem jurídlr.:l.
A dclr�ac5.n" elo Brasil já

preparou e�bõco da prop:J
sie5.O de suspensão de teR

te� nueleure$, dlstribuind9
entre oito paí"e� Que par

ticiparam ria Conferência
de Gen�·]Jra. A linha básica

do documento foi tirada
da declaração doS oitos

paí�es em, Genebra. acres

cida de alguns pont.os no-

DGze s p�incipois temos focaliz�dos
Os d principais temos a serem debatidos naConferênc' abordarão o desenv,olvimento doe: recur

sos humo agricultura, desenvolvimento indus
�' triol. tron

.

rte, saúde planejamento e pro{!l'oma_
:.1 ç�a do d nvolvimento e urbanIzação, o!'g'.:.niza�

çoo, plan menta � programaçõo do desznvolvj
mico. organizaçõo e planejamento de
tíficos e tecnológiças., coaperaçõo in
problemas de tronsferênCia e adapto_

ento de pessoal técnico e cientifico, e

s.

ue contribuirõo com trabalhos na conb
rência:

Afg�nl o, A�gentina, Austrália, Bélgica, Bro:>il,
Bulgária urma, Bielorússia Camarão Repúblico
Africana' eHõo, Chile, O:l)no Colômbia, CU90.
Congo, ( zzavil'e Tchad Dahámey, Tch2coslovó
quia Di :Jrca, Equador, Etiópia Finlôndia, Fran-
ça, Gob República Federal Ale�ã, Gon:J. Gré-:::i.:l ....;.,
Hniti H rio Indi:J, Idanésia, Irã Iraque Isra�l,
Itália', C do Mo fim Japão, República d:J Coré!o
Líbano éria, Mudogoscar, Mali Mouritânia, Mé

xico, t!tb 611o, Marroco�. Holanda. Novo Zelândia
Nigértu, oruC'r-ra' Paqu ·.tão, Pe!"u, Filipinos, Po10_
nia, Port I RlJnlôn1a S(�negal. Serro Leuo, África

l rir) .Sul. onho, Slldõf)' Suécia, Siria, Suiço. To.ge,
Turquia .rânia Repúblico Árabe Unido. Re!('[o
Unido E _dos Unidos da Américo do Norte, A!to

Volto: "luai, Venezuelo, Viet_nam, [ugoslôvia. es��lo baJ�:o :����rifl:a�: R' um bomem de ação a

�Ig t�s S�9��;i��md�� ��:õ��PÚe��d���. Co�is E!étro-Frlo. selviço do Estado e' ao

sões Eco icas H'gionois, assim como orgonlzoça�s Trntar ii. rua Frei Cané- seu povo,

nõo ÇlOV amentúis também opresentarão seus tro- ca 103, Churrascaria São pios: Ed. São Jorge salJt, 4

_:b:a::_lh::::as::..-+. J_O_'g_'_.Nésta. C_édulas para � munlcl-..

WASHINGTON - 1.0 lO tau a ptescn�1l. d,c qUI') o

ESTADO) - Fontes bem in PreSidente Krnll€'dy Vi31-

forn:adas diSseram h"je-:' te a União -SoviéUr.a. '1,:-
que;;, primeiro miniC{'O rante a recente eslada o"

Nikita Kl"Uschaw mas'f�.�- secretárlo do interior .! � (';,,'0 é do milli�h-" f1erm�s
" . ...,- .., ..

� �"""�"'''n! \I "in
EE.UU .J MO�I'"'' "'or ,�U

tro 10.00 aCrescem"m ".

mesmas frntes que a de

claTação de Kruschow r,'')

)Ode ser jnt,erprpt:\da. "0-

• mo um convite furmal.

da: Somente com .esta for

mação é que podera nORSó
;<; (!�'''·'''1inr.r sua n,�l

ção política na reuni:'i.o
convõcada para rstudal' o

Prob!('m:1 el}bano.

Manoel Siqueira
Bello
1126 LEHOIR VARGAS fERREIRA

�ARA DEPUTADO FEDERAL

,:p p
(Segue no

numero)

ssVende-se

DD
•

A sua reeleição se impõe porque foi
um Bravo Defensor da Demo

cracia Cristã,

990 CORONADO
com o inigualável SERViÇO da

SWISSAIR
���SSA DO UNlVERSITA'R10

Universitário assiSta todos 08 domingos
na Jgreja São FranciSt,o ii. 11 horas à
I\ii�sa uo UlliversHário.

Qualidade SUlca em todo o mwtdo

Consulte o seu Agente de Viagens

Representante em Florlanópo!is:
TOM T. WllOI & CIA.

Rua Dali! J. CJIII.,'4rl.\', r�io IlJ�11CO.' T�1. ZB50. 3303. 3128
-' ...

-'''1;,--'.
��'"
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C6rpu de Bombeiros �nfversa;iôu"
-.

O "Sovêrno do Estadrr
e o Funcionalismo Público

Pafírante da ocasião em

que eram celebrados no

, • .cia MUitar
os te 'e.cs de aniversário
u , '" ce Bombeiros.
__ .;a; ec .• G Coronel Antó
niD de Lara Ribas, Dr.

Aderbal Ramos da Silva,
.

Capité!o Armando Firmino
C,: 'doso, uo momento em

que pal"ticipatlam do co

quetel no gabinete de co

mendo d!lquela C!!"Irporação.
Compcnentcs do Corpo de

Bomôeircs de FlUI inllópo
us, quando asseulai,'am-se
a "'esc< (le doces e rcir"i'1,'

rasuee, 110 dia em çue eram

comemorados os 36 anos

da fundação e em Q!le
ercm inaugurados 71l'LOUt'

la corporação, Os retra

tos dos ex-governadord
Drs. Aderbal Ramos da

Silva e Jorg� Lacerda.

)MAIS OUTRA DAS HIL

xxx

Em' execuçac a meta de

e!:colarlzação, pela Pl:l.meg,
to�allza, concluldas,' em

obras e tom O levanta
mento feito, 846 salas, em

escolas de uma e duas sa

Jas, e 29 grupos escolares,
com 122 salas..
A soma de 968, salas, C"m

Os últimos levantllmcrt">.5.
serão acrescidas ma.is 32

unidades, para perfazer o

total de MIL - programa
do para 1962.

x x x �
Essas unidades foram e

estão sendo construídas
após um levantamento

prioritâr1o - atendidas as

zonas de maior necessida
de.

:esse, apenas êsse, crité
rio que orientou as autori

dades. E por Isso, na r.ela�
ção dos municiplos benefi
ciados, pode-se observar

que foram atendidos c;bm
maior número de unidades
vârlos que tem seus pre
feitos eleitos pela opOSição
ou que não se ligam poli
ticamente ao govêrno. Para
citar algvns desses munl-.
clplOS, aquinhoados com

malar núinero de escolas:

Araranguá, com 13 uni

dades; Brusque, com 7;
Camboriu, com 8 e mais

um grupo escolar; Blume

nau, com 2 grupos escola
res; Cl"icluma, com 10 unI

dades e 1 grupo escolar;

Joaçaba, com 10; TUucas,
também com 10; Rio Ne

grinho, com 5 e 2 grupos

Nolic�as di!
Secretaria di!
Agricu!!ur'l

Estiveram em visita ao

Senhor Dontor Luiz Ga

briel, Ilustre Secretârio da
Agricultura, no dia de on

te�, as seguintes pessoas:
Dr. Waldemar Barbosa, DI
retor da Dlr�torla da Pro

dução Vegetal; Dr. Dib

Cherem, Deputado Esta
'.',';\1' !'" I )�� Ar(,n�o. Vl'

�crin;i.··;0 "." Sc,il'� I' o 111'

Zacaria:; J:),'llll"l

.. .

I

BASE DE vANDErun::RU
_ Um satêlite \mplol�io�
nacl pOr url;l f03"u,�te "111'Jr

101 l,mçad,. hoje 'La Base

Aérea. Vand,erberg Caüfar
nia.

escolares; ,lTurvo, com 10

unidades; etc. etc. SAO PAULO - A pre'
feitura paulist"a IniCiOU
cUlllll<lnhu· ccntra as of.

cInas' mecânicas Que provo

, .\
Na Ilha Ide Santa Cata

i·ln;.!. n JDN [.e�:;>,;,e perdeu

�s eIClç&es.
_

E po::- isso, du
rante 10 anos de governos

adenistas, a,�lha não rece-

�::'>�\ ::c:��,m�;��I%;len:a��
teira a mais'ldo governo do
Estado. �

J

Por vigança po:i�ica.
Celso prometeu reUrnr o

en.':oino da �oliticagem. Que
e,tâ cump,:indo a promes
sa - atí est5.o alguns mi
meros, como prova.

cam barulho � e�ceSSivo.
Dois i estabelecimentos já.
foram fechadOS.

.

A'PEM ,_ Os r:�inos de
Tordânia e Arabia Saulil-<
ta c:-ntinuj:lm dando apo_,1
io,' l:lOlla,rqula do .re

m"m,. mostq\ndo-se' mcS
me.:. j�.,;p�:;tds a ajudoar o

nô, o ....ama L:l Rassan. p(,�

sua véz a União Sovbé���
e a Republica '\'rabe Uni
da, reconh-�zeram (I regi
me revoiuCjonârjo.·- - t-

Na foto. a unidade de

Areia Branca, em Turvo

(prefeito da UDN).

ra atender dinámicamen_
te aos diveTsos sercres de
serviços pel,a as�istencia
oportuna e atíaaz aos seus
contribuintes e beneficiá_
ríos e1n aenu.

o Governador cetsc Ra
mos, �m. dE':.çU:" 'co cres

cente aumento do custo da
vida, tem propC'rcbnado ao

juncfonali.9mo 00 !Estado,
desde os primeiros � de
sua gestão, uma a:JSisten
CUI d'igna d.e nota. De co

niéço, oe numerosos pro
cessos aue S6 relacionavam
CvllL di�ersas reivindicações
de muitcs servidores esta-

Nos mementos de, umaduais e que dormiam nas
previdênc"ia será suprido luta normal só os sãos, só

���::��a:, n��r:;;_era�e::�� tambêm pela cota de con- os nesos, s6 os exercitados

u..:.puCli.;;_dcs, q .... ase <',.Jll- lribuição do Estado, em �!�.1�:���s a frente de

riàve=m,;m.�e e-m taxcr das partes iguais as dos ccn-
Ncs momentos de uma

�C:�:1:1�S ;��C3 :It;r{;�� !�i���:���s f::S::1Iá:�:, ! luta desesperada mesmo

t�.s erc-n poski"gadcs p,,/a ime71sa área de suas ses- ��s�O�:�:'o ::s::st�:n����
�,���i:��:.;{>�ãOr����_��;��:� ��b�������c�n:��:�aes'm��� enüíeram-se nas primeiras
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tipla. aos associados e res- linhas da luta.

�,,;�;:;e'at:e;":'�;,,:':r ;��;�s��:� peclit'as familias. E como estamos numa

do r _w,w as melkol,:� Si1� :e01:��piOa::�aa:á u:::� �u��be��:e��e::áa, ::s p���
�o�;:�� c:��7l;�01i�!S as�e;�� agremiação cristalizada 710 go, a Ação Democrática

lavam <ôTn lei. Em seguida, sistema de beneficência Popular leva a batalha das

um reenutomente dos ní- �::rlic:�n��n:�;:� fi::�:�; ��:a: :l��!. ��:��t�d�:ri�
�i�::i��O

I ;1�'��':��:i:Çiie�;! c���� ma:s inexequiveis ante a destrenados.

pcrç(.ies sem prpr."dentes prc'são das novas extgên- Porque antes de sermos

110 Estado, foi objeto de cicr� econômicas e [tnon- ���iza�=ec;��ovua�ui�ar�:�
;t�i. p�;�:õe;a��oe;;�nt;���(LV� �;�:·��i;�.� as;����c�. o l:�� menta dese.jamo$ ser uma

t s doravante, uma poderosa rtáua salva por putro Par-

:�g��;���01�;:lti:�I�O.1Ja7� q��;:_ autarquia firmada em ba- lamento. (AÇAÓ DEMO-

tagem do tempo de serviço ses atuariais modernas, pa- CRATICA POPU1AR1.
prestado como diarista ou ....__

��.�et7t���ç:e�raadi;{::lt:iS d: o-o ""_ E··'STA·'·O·O'.efetividade, foi tambem
garantida aos servidores

públicos cetcrtnenses pelo
.......,., O lIlIS UTIGO DIUIO OE SAltA CATABINA ..

Governador Celso Ramos.
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pela forma. como o estão.
sendo praticados, oenetí
cianJo a grande e nobre
classe do professorado, que
tambem passou a ter o

seu Estatuto sob diretrizes

legais traçadas ao sistema
educacional de Santa Ca
tarina.

Agora, quando ainda não

completou o seu fiegundo
ano de Governo, já o Go
vernador Celso Ramps volve
suas vtstas p�m a fituação
do funcionalIsmo eytadua�,
a fim de atender-lhe a

condição de diliculdutle
em que se encontra ante a

incontida alta dos niveis

de eristéncia. Enqua7l.to s.

elabora nôvo projeto de

aumento de vencime�lt�s e

salários, que devera :ter

enviado, com mensagem

governamental a Assem

bléia iégis�atba, ate o dia
15 do cOrrente, já foi enca
minhada ao Poder Legisla
tivo urAa. mensagem que
eleva 'bara Cr$ 1000.00 o

salário, família conce(1.ido
aos se;vidcres públicos ci

vis, e militares.

Por outro lado, a re/or
ma do Montepio, que pas
sará a con,'tituir o Insti
tuto de Previdência do

Estado de Santa Catarina,
tambêm já se encontra na

Assembléia Legislaiiva - e

implica profunda revisão

o jornaleco das calúnias, dos engodos, dos insultos e

do .mrripiame7lto de documentos, a falta de argumentos
para. combater o Govêrno, lançou exploração politica
Que bem lhe reflete o desespero: a de Que o senhor Cel-

--------

so Ramos apOia a Í71stituiÇão, no Brasil, de uma REPO
BLICIl. SINDICALISTA.

E dai, interpondo assertiva i11.dustTiosa de um órgão
carioca, foi a ilação:' o senhor Celso Ramos É COMU
NISTA!

Com acusações desse naipe, dirigidas contra um

catôlico praticante e chefe de um govêrno de orienta
ção medularmente crtstã, os RAIVINHAS apenas pro
vam Que são mesmo RAIVINHAS.

Levá-los a serio será anedota. Amanhã eles voltarão
para afirmar Que o senhor Celso Ramos é parente de
Kaganowisk, nasceu na rua Lenine, em Moscou, e se
mantem em permanente contato com Kruschewski

Que doença feia, essa tal de RAIVINHA ...

Chamada às
Urnas

Ao Eleitorado Catarinense
Aos meus caros e distintos correligionárioS, cumpro

penalizada o dever de comunicar que, em virtude de
prescrição médica, que me recomendou repouso absolu
to - flsico e mental - me vejo forçada, nesta ocasião,
a interromper minha atividade Político-eleitoral, por
me sentir impossibilitada de me desempenhar conve
nientemente de meus deveres funcionais.

Se com a ajuda da Divindade me restabelecer, como
espero, retomarei Q curso de minha atividade.

Ap�Qvcito esta nportunjdade para renovar 'a todos
que me distinguiram com seu sufragio os maiores agra-
decimentos. \

Estado da Guanabara, 26 -de eetembro de· 1962.
Deputado INGE COLIN

Ríbeirc de Ca�t.rõ, mM co

casal En3"ellhe ro Dr. ore

vir, Rlb�:ro Oi;zj) de ces

trc. foi escoro.da e bomoro

gada oe-cta RADAR de

[muítubn de 1962, pe'o n-o
mote r da z.e Festa de ccn

fraternização da accreca
de Catarinense, nisso . �e

porter Social Lázaro Bar
tolomeu com o deaflle
das Garotas Radar para
a escolha de Miss Perso:l.'l
ljdade, MIss Simpatia e Mi�
Radar 62, quando ee-ão
conhecidas as mais elegan

t,.�-�"n�tag m('�a!' de San
ta

. a-Ina. E�te ec-nte
Ci (O �el'á n-iarc&do pu
ra a_,,,) de iuaa. G;jiOl:l.

telll,�7 da ,,;tuI'a, ol\\(J�
cas1i'lOS e cabe 3S doura
dos'Jf;;sa reportagem apu
'Ou

Ic a d<!stacn-da !Tll)ç�
eslf mando parte no til
me 'ucurc Perfeito" .: ror
f,im� nesta Capital 110

dumi� pp. O rererr-rc

fi;m�e�llla prOdução pa
rt.n· .qua rodara ore
veme nesta Capita. e
Em C toa.

CANDIDATOS D PSD
Senador:

CONVITE

Al
AI·Senador: Atilio Fontana

Suplente:
Renato Ramos da Silva
Para a Oãmara Federal:

O· corpo docente do Gru

po Escolar Professor Bar

reiros Filho, ex-Modêlo Dias

Velho vem, pelo presente
convidar os pais de seus

alunos para participarem
,

de mais uma reunião do

Circulo de Pais e Profes
sores que se realizará, dia
2 de Outubro, terça-feira
próxima, as 20 horas.

\gredece os compareci
mentos.

Em vi"rtude de a maioria de seus f
sido convocada para serviços eleitorais ue a todos
preferem - e Comparecer à reunião pre atórla, con- �
vacada pelos M.M. Juizes Eleitorais, para; 14 horas do J'
próximo dia 3 do corrente, a Adminlstr da Agencia
da Capital avisa que nesse dia (Quarta· ) fará ado
tar ') expediente externo dOS sábados
10,45 horas.

Florianópolis, 10 de outubro de 1962.

desses mósOfos que
sabem, sábio portimto, que todo conb
até em dinheiro.

A quermesse que devotadas damas
cledade promovem, em prol de recu hcancel', ensinou-me que não se deve
mo. mas crisântemo, flõr também c

monsenhor.

I!:sse oonhecimento, meus senha e monse-

nhores, além de dinheiro e da satisfa de cola

borar em tão meritória obra asslstencl valeu-me
outras observações, entre 8.6 quais a aiQ apenas

uma, para evidenciar que Florianópo ê mesmo

uma de casos raroS.
Os crisantémos prateados colorira uma praça

Inteira, enfeitando-a ainda com artí os quios
ques, aproveitados de carros carn lescos dos
Tenentes do Diabo.

Para compensar o trabalho e as f lidades da

promoção, a afluência devia ser unân " sem dis

criminação alguma.
Como a dos Tenentes do DiabO, qu

afinal, trabalharam para Deusl
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