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Com capacidade para
200 leitos e serviço amou

}atôrio completo, o Hospi
tal dos Servidores do'Esta
do é um empreendimento
do malar alcance social e

que de há multo se fazia
necessáno. Agora, graças à
determinação do Governa
dor cerec Ramos e as me

di .... as objetivas adotadas,
vai se tornar, bem logo,
uma realidade.

comm <!endendo o que a

medida representava, há

a.gun.s 111e.'leS o Governa

cor lXJ50 Ramos nomeava

uma eomíssâo encarregada
, de estudar os planos para
,

a construção do Hospital
dos Servidores do Estado.
A referida comissão tinha

como pcesídente li Eng.
Haroldo Pederneiras e co

mo demais membros: Sr.
Waldir Macuco, diretor do

'reecurc: Dr, Heitor Gui

marães, diretor do Monte

pio; Dr, Fernando de Oli

veira, diretor do Deparfa-
.
menta de Saúde Pública; e

. Drs. Paulo Fontes e Wal-
mar de Oliveira.

Logo a() Iniciar seu tra

balho, a comissão convidou

o Arquiteto Walmy BULen
court para elaborar o pro"
jeto do e'dlficlo; êste, em

vista do volt{JIle de. traba

lho, estendeU o convite ao

Arquiteto Molses Lys.
Depois aos contactos pre

liminares, no sentido de
observarem o que de mais
novo existia na matéria, os

Já em fase' flna:l, o tra
balho foi levado à com de
ração do Dr. Odair Pache
co Pedroso, uma das maio
res autoridades em orga
nizações e administração
hospitalar, o qual, ao apre-
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FRENTE FRIA; Em curso; PRESSAO
CA MEDIA: 1013.2 mb; TEMPERATURA MEDIA:
1.8.50 C; UMIDADE RELATIVA MSDIA: 93%; PLU
VIOSIDADE: 25 mms: Negativo - 12,5 mms: tns
rever - Grupos de nevoeiro cumular com precípt
tacões (chuvas) esparsas - Tempo Médio: Estavel.

Empreendimento de vut

to, contará com dotações
especificas, dentro do pln
nc traçado através do

Montepio. Além disto. pa
ra O próximo ano, haverá
uma verba de 80 milhões de
cruzeiros do PLAMEG, pa-

Candidatos a Vereador Pelo PSD
Adalberto Cardoso t �l'

nente Beiinho) - 2301

Antônio de Pádua Pez ei
ta. - 2302

BaldjcCi'o s'nemeno (Fi
Iô) - 2303
Dakir Nilton Polídorc -

2304

Dnmngns Fer" I \ 'S de

Aquino (Domtnguinhat _

2305

arquitetos, bem corno os Dr-j-val Dcrnngcs do Li-
engenheiros de setores ee- vramcnte - 2306

pectaneadce. estiveram du- E'dio Adalberto Senna

raete

dOl&�q�
o �os*- (G�,_.... "" t:�'" ollÍi" Pà>,

tiba, o qual lllaneJado 2388

HOSPITAL DOS SERVIDORES. TEM INICIO
Impreendimenío de Vulto, Atenderá à Numerosa Classe' dos Funcionários CIVIS E M'IlITARES

e. O�ganizado. dentro das crer o p'.mejamento do ra a: referida obra. Iniciados, bem como foi (àgua, esgôto, vapor, vá-
técnica, mais av�nçada�. hospital dos servidores, Os trabalhos de sonda- dado começo a todos os cuo, 61etricldadle, cálculo
Para a organizaçao me- acen .aou que o mesmo gem do terreno já foram p r O j e tos especializados de concreto armado).

dica-hospitalar, os príncl- funcionaria a contento em

pais consultores foram os qualquer lugar do mundo.
Drs. Fernando de Oliveira De linhas modernas e

e Juarez de Queiroz cem- sóbrias, arquitetura run
pos, tendo a parte de ela

boração do organograma clonai, visando atender ao
funcionalIsmo civil e mi

tomado mais -de dois toe- Ittar do Estado, o Hospital
ses. Nesta etapa houve um dos aeívtdcres será eons

entrosamento perfeito e t! uldo em terreno, já de

completo, em espectar du- saproprlado, e que fica si
rante a fase de estudos e tuado entre a Maternidade
ante-projetas, entre Os ar- Carrneta Outra e a Rua

quítetcs e os referidos mé- nocaíuve.
dícoc.

Haroldo Lopes Travf'r�O
- 2309

Hé.lc Peixoto - 2310

Hermüuo Daux Boabaid

-2311

Isaura Vera - 2312

LUCia Freitas da Silva -

2313
.

Melquíades Mansur E

lias (Chlda) - 231 �

Nagfb Jabór - 2315
Olga Brasil da Luz-

2316

Rubens Lange 231 j

WaIdemat; Custódio vi-
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O B r a s i I Exporta
Ensinamentos Técnicos

Fato Inédito na história RATEX S.A. INDÚSTRIA E

do desenvolv1menw econó- COMÉRCIO de Jundiai,
mico-industrlal de nosso Estado àe São Paulo, Ca

pais: pela primeira vez. o bricanLe das chapas pren

Brasil vende ao estrangei- sacias de fibra de madeira,
ro direitos autorais de re- acaba de vender à CIA.

prODução de instruções téc- INDU.5TRIAL COMERCIAL

nicas, elaboradas por enge- DEL SUR S.A., do Uruguay,
nhelros brasileiros. A DU- os direitos de reprodução

PARA.
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., SENADOR
O ELEITOR

li VOTA EM CANDIDATOS

DOUTEL E ATTILIO
P. S. D.
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No próximo dia 28, data
consagrada ao barnabé, o

Governador Celso Ramos

Assinado o Acôrdo' Do Trigo
RIO - Foram assma.n-s ve o embarque de mets

no Itamaraty os mstrumen 600 mil toneladas de �":go
tos que ampliam o 4.0 �

córdo sôbre os produtos 30-

gricolas entre o Brasil c

os EE.UU. O dordmento Ioí

firmado pelo primeiro mi

rustco Hermes Lima, "J

Brasil e pelo embaixador

para o Brasil, no valor de
43 milhõe� de dólares, bm
pagamento em cruzeiros o

en"'�aixador Lincoln Glh"
don fez breve diSCUrE!) es

qUematizando a. impO'·t.ã.n
cía das realizações ja f",l-

Lnno.n Gordon. em nO:!1� tas cem as doaçôes do ru..

dQs EE UU. O ahôra.. c,e. (Ç01lt ll.a 7 a pã4J)•

�i� -"., +;;;>·.,a':

Um Plano, Númer,9 e Progresso
Afora o setór de educa-

gão, que analisamos 110

primeiro artigo sob o titu
lo acinta. ú eteno de Me

tas em 1962 ataca outras

frentes importantes .11-0

cam:plexo de obra.s destro

nadas a recolocar Santa
Catarina no .caminho do

desenvolui:mento, con!onne
ê peR/sarnento e ação lia
Governado/' Celso Ramos.'
N.a esfera. do rodo\''Íctris

me, em con�'ênlG com a

Secretar.ia da Viação e

ttuioraswc. canomnes e

Brqço se Norte.

Se't,s Casas Rurai� - em

campo� Novos. Jr·mville,
Seara; Rodeio, Tangarâ e

Porto Unido - /orallt pro
gtamaàcs para 19�2.- na

parte que se Te/efe à agri·
cultu.ra, e 110. relativa à s�

gura1').ça pública. oito dele

gac,ias e cuueias. publicas
serão terrtliliar'ts e'''. Bm

ço de Morte, M01idai. Itai6-
pr'iB, São Lourenço D'Oes

te, S. Mig :et D'Oe. te, Vi-

O"bras Públicas, o objetivo de.ra, Taiá e X(l.xim, cons.-
em 1962 é a terraplenagem tituindo'-se em melhora-

de 132 quilometras da Ro- 1/It ,�tos na ma:or significa-
dovta Dona Francisca, ata- ção.
cadas os trêchos P. União- Por nutro lado. a am-

pliação e construção dos

hosp.lais Santa Beatriz de

!tajai, S. João Ba�ista dz

Imo.,;rui, Marietta KO'lder

Bomhdusen de !tajai e In

fantil e Maternidade de

Fjorianôpolis, são cometi
mentos do 1Il(:is alto senti
d) amplialldo o número de
leitos 7IOS citados 1Ilunicí-

CanOi11has, CampO ALegre
Plratuba, Joinville-S. Fran

cisco do SUl, e paL !menta

çao com MjC./to das- liga
çúes RIO iVegrinho-Campo
Alegre e Joinville-S. Fran
Cd/CO do SUl. Na Rodovia

Vale do Itajai, 70 quüõ
metrOj.' de terrapltt:>.gem
loreuíl determinc.dos nos

t r ê c h O s .3R2·Trombudo
Ci".-nlral, Rio do S"-t-Lon
tras' e Lontras-Rio Hercilio.
A programação de 62 in-

clui, iambêm, terraplena-
..il gem nas ligações São Be,�·

em língua espanhola na· to do Sul-Corupá, veadas-

quelc pais, dos seus bole

tll1$ técnicos, em numero
de :W, denc.minados "CA

D':"R:WS DE INSTRUÇOES
TECNICAS". sóbre as apli
cações das chapas Dura

tex. Con!;.iderada pela Com·

panhia Uruguaia como a

mais completa e didátl<.a
série de publicações de
caráter têcnico no gênero.
o acontecimento reveste-se
de parllcular impOl'tAncia.
Na foto, o Dr. EUOORO
VILLELA. Dlretor Presi
dente da DURATEX. S.A.
:':NDUSTRIA E COM.w!
CIO, no ato da assinatura
do contrato, tendo a seu

lado, o Sr. SAMUEL MO·
REIRA AGOSTA, Gerente

Santa Catarina, Gaspar·
Brusque e Cricf.uma-Urus
sanga. totalizando 81 qui
lômetros. São, ao todo, 283

quilômetros, 84 asfaltados
e 199 terraplenados eUI

estradas da mais alta im

portância eCOnOmica para
Santa Catarina, de inter

ligações regionais p..:rmi·
tindo um escoamento de

produção vital para o agri
cultor, criador, i1ldustrial
e operáriO.

Nas meSllu;.� condições,
treze pontes e dois po.",ti
lhões terão a construção
terminadas nêste exercicio,
��1Id(1 que a sôbre o Rio.
Hercílio é a 'maior de ci-

Comercial da emprésa uru- ?/lento anno:do do Estado.

guala e, de pé, o EngO Za- As demais, tCl.1nbem de re·

ke Tacla, responsável pelo levância transceqental, tla
Departamento Técnico da rão passagem ·sõbre os rIOs

Dllr:!:':l'x 5 .. 11,. (' autor cio" Urus.�(mgtt: 1tapocu..7jnh�
referidos Cadernos ele Im- ltU);ocú. Luiz .4lvcs. Tij!l
trUf.:ôcs T�tlli(;flS,

_

(.(/,�, /Ilirrw!((, ;!rn/"((//guú.,

pios.
Previsto, para êste exer

cicio, O edifício dos servi

ços públicos de Rio do Sul,
abastecimento dâgua em

Lajes, pr01cto�
\ de sUas em

S. Flanchco C:, SuL, quar
tel da p.olicia Militar em

S. F/'allci�co do Sul, aqui
�ição e l'cvenda de m.ate

rial ele pesca e erradicação
da \'erminose na capital do
Estado, continuidade e dos

cursos intensivos para pro

fessores rurais, levaltta
menta topográfico e ca

dastral da praia de Caln
boriú e aparelh'lmento da

Escola de Aprendizagem
IlldU5trial de Lajes.
Voltamos a repetir: são

fdos e não palavras. O po
vo está se7�tj,ndo isto, C'In

cada muniCípio catarinen

se, por lIu,ls pequeno e

modesto que st!1a. E que o

Governador Celso Rçmws
ja? apenas isto: cumpre a

palavrtl jlo candidato e não
veto untar na sala de. des
pachOs. do Palacio para
tapear ,�j,nguêm.

O "test . rea.., (! rnitllbrO?"
(!on!I/'IIIGrcj e,�sn (;�rdade
.�i/ll]ll('s.

ASSOciação dos Servidores Públicos
Aos Servidores Públicos. país de acôrdo com seus

est ...tutoa sociais esta En
tidade de classe esta Impe
dlda de participar de cam

panhas polibíco-pai-tídà
rll:i";.

A Associação dos Servi
dores Publicas de Santa

Catarina cumpre o dever

de esclarecer :<:'os seus as
.

sociados e servidores em

geral que não indicou nem

índícara candidato ou can

didatos ao pleito eleitora"!
de 7�

...

de out'ubro corrente,
�--'--------------------------

Florianópolis, 4 de outu
oro de 1962

A DIRETORIA

." .- -.:tiIt1i "ame. '.'
Festividades do 11.0 Anivers�rio

da ONU
Do' s-. Hermes de Um'l.,

V�nist�o· das Relações E ...

teriore"S; recebeu o GU"�í
nadar . Celso Ramos men

sag arn telegra!ica, cnde S.

Exci? solicita providê'n
cias' do Chefe do EXecuti
Vo Catarinense, no senti

dI!' de qUe no::so Es�ado

iiàrticipe das f€:-stlvidau,:os'
comemorativas 8b 17.0 "�:"
:niversál'io das Naçóes 1

..

'_

das a realçar os SCrVIC;ll.�

prestados pela ONU à ...,1U

sa da Paz ct do Progre.s..'iO
Uníversat :.� especialmen
te no que S:e ,l'feZle na lu
ta contra o f.ubdc:senvolvj
menl" \'g.uma vez que o te
"'1\3. cscolhiüo pala as co

meulorações desLe ano e ;)

da Dêcada do Desl'nvolvi
Illent" Econômico das Na
çôc::; l1nidaspt Rogo-lhe
nest:l.� condições comuni

car-me ol�ortunamf�nte as

manifestações evt'"l.lual
mente .)z ...g,a.mad"s a. fi:n

de hab:litar-me a inror-

nidas.

DiZ o telegrama do Sr.

Hermes de Lima:

''Devendo ser fe"tejado
no próximo dia. 24 de "u-

tubro o 17.0 anivl'rsirio mar ao ",e-;".,· .. ti,io geral lias
das Nações Vnidasv( mui Nações Unidas das com ... -

to agradeccr..'a a vossa ex morações realizadas no

ct:.,:,C:ia -

g se êsse eslado Braril pt Atenciosas sau-

ilarticipa�:re d.... restjvid<l. dações lIermes Lima _

de respectil'as vg a.if·a\·f's i\l/nistro de Estado das Re

de manifestaçõ-,'s desu!lla- lações Exteriores.

PARA VEREADOR

SYLVIO KUERTEN (N.o 2507)

CaLi.;ico p:atic:lntc - Fúrl1':-do ('IH Adminjs�ração
PU1)IiC:1. pCI;\ Fllndaç{\rl ··O{:tulio var!;;'\.'j·· _ Rio .

dará Inícto , oficialmente à
construção de mais esta
obra que marcará a con

cretização de mais um

com-rromtsso do atual go
vernante, que vem cum

prindo integralmente
palavra de candidato.

Eis a perspectiva do

moderno edifício.

•-I I

R-O - O aumento de 65

por cento roi concedido

pelo Tribunal Regional do
Trabalho aos empregados
em padarias do Estado da

Guanabara, sóbre o salárro

estipulado no acôrdo de
agosto do ano passado. A

vrgêneta será da data da

publicação. da sentença no

Dsárfo onerai.

LONDRINf\ _ Faleceu
nesta cidade. no norte pa
ranaense Lecy Suzana Gar

cia, conhecida como "A

BELA ADORMECIDA" de
Londrina. A jovem passou
5 anos em sono titãrgtco e

resistiu a todos os esforços
médicos para despertá-Ia.

MOSCOU - Chegou esta

manhã a Moscou o Presl
_ dente, da. República -s'rn-

��
vem em visita oflelal à
União Soviética, na quali
dade de hóspede til) Pre
mter Nikita Kruschev .

BRASíLIA - De ama

nhã a tarde até segunda
ao meio dia não funciona
rão os bancos da cupítul
federal. O motivo será o

p'eito de domingo. A me

dida foi determinad(J, afim

de permitir que os bancâ.
rios votem nos respectivos
lugares de alistamento.

NITEROI - Prossegue
no e.::;tado do Rio a sensu

cional caçada que a p:.tHcia
vel"'"l empreendendo pura
localizar e p!ender o peri
goso bandido "CARNE slÍ!
CA". O facinora se evadiu
recentl'mente da II h a

Grande, juntamente com

outros companheiros.

PORTO ALEGRE - Um

.candidato a deputado es�

tadual vai aguardar na

-:adeb. a votaçào em seu

nome. Jair Calixto. O pre
feito de Nonoala, é acusa

dnde invasão de l'epartlç6es
pubJica�, não teve o ha·

beas-corpus que impetrou.
O recurso, foi encaminha·
do ao Supremo Tribunal
em Brasília. o que obriga
ra o prefeito candidato a

continuar na cadela.

BRASíLIA - Nova r.eu

nião seni realizada pelo
Sl'. Celso FUI't.ado, lWAls
tro extraordinário. éom

um corpo de Lecnicos em

economia. Declarou ('"''\r.
Celso Furtado, que o pla
nejamento que "stá sendo

elaborado, devera. <:oru;ti
tuir um verdadeiro csque·

.ma de gove!no. cnqua
drando todos os setores da
vida brasileira.

WASHINGTON -- O pre
sidente de Cuba Osvaldo
Dórticos • Torrado, pretende
visitar hoje o aecretárIo
geral da ONU Than�. Na

segunda feira, deverá pro·
Inunciar um discurso }.Ie
rante a assembléia geral,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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FAZEM ANOS HOJE sra. C-�ilia L. Silva, genit�
ra dt) n08:;0 col<:&a de servi
ço Ivam Silva. � aniver:-::a

[.ante bera como aos �eus

iamilw.res, os nossos cum

p_,mentu:;;.

sra. ZELI PLATT NAHAS
Com inconõjdo prazer, no

ticlamos no dia de hoje, o

transcurso de mais um a

nlversârio nat·alício da.exma
sra. d. Zell Platt Naha",
dignissima eiPosa do nosso

colega de trabalho jorna
lUa Gilberto Nahas, ele

rl')�noosde H:alce em nossa

sociedade. onde desfnltam

de sólidas e merecidas ami

zades, Dentre às manifesta

ções de regozijo que 'forem
conferidas à nataliciante.

juntamos as nossas com vo

tos de crescentes felicida

des extensivas aos seus fa

miliares.

y comeameaos Sociais
. od.

.'0\. U{---l-t-
Em Londres, a Indúlria de Madeiras do

Bras:1 represenfada'pe!o·senhor Michels.
1 - A moça que na. ú.tt

ma quarta-feira U'�,'!He

ceu em c'ichê .'lP. c-tuna.
em foco era a ll!ld.l. Irma

AlvareS' est-êta (.10 rume

'Parto das Caixas".

2 _ A galeria V·I:.!. Ui,'a

no Rio, acontecer-c

mais uma n .. ite de itlltó

grarus

3 - Adoravel Pecado-a
o e�pefacu:ar fiI',11-' j" Ma

ri'yn Monr:le e rvas ;781'.
tand em Pré estrei'l 1J]"Ó
A.�-oe;ação dos Odcnt-Ian
dos de 1963.

c - Com geando t'n!ll

sia�mo está sendo C�:h.
rado a S,,"?-na 'J(l l .... ·J

tro de Comédj:t, t111� ;1-

te ano será em nO!i�'l c!

elade.

- �ra. Maria Salomé Perei

ze'rO de- Sul, se !a:z; aé"Or.l

"'- srta. Edi Oliveira
· .....h\ panhar de seu f;ll1') 0�

_ menina tlllvana Elisa valdo. 'A .s:enhor.l. �O:')�Z,
Mo:ais

5 _ r:hega-á 1l0.i,l
sa cidade, a exma ;<.':'-)

ra Nelita Moritz, QtI') va

jando pelo Conv:tir da Cru

� sra. Axiris Horn Ferro
- sr. Tomé Machado Pe
reIra

- meninQ José Lui:z; Borg-

- sr. Laudelino Coelho
- sr. Júlio Fernandes
- sra. F]âvia de Melo Pau
J,

-srta. Clarice Joana Borg·
novo
- sra. Maria das Neves
Clara

sra. OTILIA L. SILVA
E' para nós motivo de

satlsfaçã.o. cO:1sig'narmos,
hüje, n pa�saw:m de mai.,
um aniver:;lÍ.!"io da e:nnn.

P. S. D.
Para Depulado Esladual

EFICIÊNCIA E TRABALHO
018 CHEREM
1107

LIRA TE�rs nEm:

CONVITE AOS ASSOCIADOS

.-

OSNI REGIS
PSD

Para Deputado
Federal
10 7.

Malloel Siqueira
Belio
1126

E' um homelll de ação a

ser,'iço do l':sltldo e do

seu por",
Cédulas pura (ls mUllicI.

pios: F.:d. Siio .I"rge sah 4

representante da f;!':gã'J
era caturmonse �J:) Estn

da da Curmahar:t, os �1("S

SOs v-tos de bons víuã.rs.

G - i\ honua <'" "II·,';:W�,'
Tt"'y'ulJ:l AW:I,l, fr, ... Ió'
Iou itl:ld,. nova. (I b,f>
to em roce, rpl'''pf'.Il!/ .• \J
nm r."uPn de ,llllig-:1$ IJ:!
ra um t"!há.

Paíne.ras n-, » f;'{j_
m-i ds 21} acoru-aa-« (','111

f("ta nos 'Sa:ões de O�c::'1"
Pa acc Hotel.

8 - NIl próltlmo) dj.:! 10
de nlwenibrq, a "'�:!h.I·a
da ft;;fa dllfi "O •.,z '�rll

Ir.<> f.lep,"anU>s di' .,,",,".

Sf'ra -Ifma l1oi"" em ''''a-

chels ICllr�.s:ent'lI"", 01 Ara

sn n�m congrellllo de In

dustrtas de Maddr;l.

10 - rseee FI']:pl!, u-na

das Ijudas 0e 1..,,1;1111.,,>

,·J\%Crit:1. ... para. o hnf l ... do

},ira Tl'ili� Ciub", IiI} ".-o

xlmn d;a 13,

11 - '{á cOlllj}le�,1l1�(·',1�(�
-estnnc'cctcc do �I :L( :1I1'.'n
to dI' �.:J.úd(·.a qu- t"lJi �;ib
mouco, r Serr�'UJ.li(J Ln.

cesa Ramos Fi·h) .

12 - P,ocedenc:: do Riu

o o( crar de C.al)illC>(� �10

(:. ri;nlador do f:-'ladCl

11ll'lIalista Paulo C,''Óla

Ramo,.;.

ck-lh'" UOS g'lló�'Ó ,1.0 13 - Em recent� ;f'Ull 13

(l�nrêcia Palac<'l, qu:tll Soc!al o Wi,ck'c M:u,): O!!

d'l ,.rtarão i'm 113l1ta m: HOfl.'ie, delJ nola :;.ita. N�-

n .. z brotos d.. '\01'), la-so que ('stâ CO'")1 ,1 prc-

!} - De v'agem m:H('R

da para Lon::!r",� o>l":ir

viãjará pelo v�!!l.) mun�o
d 's meses, o m:;";hi j"
'!I�nhor Berto·.do Mictle!.,.

Em Londr� o senh�r M!l-

l4 - Os novos i:Jayllp.
Amim C> dr Caew'\) Vi

rira da Co�ja NCIO, mar

caram, seu casam�ntil J):t
ta o dia 15 de d'::)zemhl'O
próximo,

Df/legacia de Ordem Politica e

ISocial e a,Realização das tleições
o; Delegado de Ordem das zero (O) hora do dia 7

Politlc:a e Social visando a a zero (O) d.:J dia 8 do cor

.:Jrdem pública durante a
_
rente mês;

. ealização das eleições bai- 3) Os. Srs. Delegados,
xall a segu!nte portaria: Sub-Delegados, Inspetores

�M'!�a:�'a,������d;r;aeso1�,ti"e���:J:I'��1{tta=:n��:
dem Política e Social da

Estado de Santa Catarina,
em exercício, na fórma da

lei, etc.
Resolve determinar o

seguinte:
1.) Nenhuma autoqdade

p3derâ. desde cinco (5)
dia� antes atê quarenta e

o;t') (4�) horas depois do

enCf'rl'amento da -eleição,
prender ou deter .qualquer
eleitor. salvo em flagrante
dejj�o ou em virtude de.

�"nt"nr.a criminal �ondcna

tôria p�r crime inafiançâ
vel:

2) É proihirlo a vl'nrla e

u.s:o de behidllll al(JQollcas

ELEITOR!.

ZANY GONZAGA

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

ALUGA-SE
Sala para escrno: lo com duas pccas. Ver e trruar à

rua conseuicr. a Mafra n. 122 - NESTA

ONTEM E HOJE

N.o passado, certas
saç5es foram levantadas
contra a televisão. Dizia-se,
por exemplo que afeta a

vista das crianças, que en

traquete as pernas, que
p,ovoca P��J.Qc ....s noturnJs,
que tira o �habito da Jeitu
la. l\:io parece, todavia,
que oa.s acusaçbes tenham

p�;��4a:e�um oe1eJ��' de
que se sentam di

an te video desde que
vvJl.am para casa, da esco

la, até a hora de' irem pata
a cama. Por vezes, chegam
mesma a tomar refeições
diante do aparelho. para
não perderem o programa
preferido.
Há lempos, um menino

foi ent:cgull aus cuidados
de um Lribllnal de m(more.�,
para ser t'eeclul'ado, porque
os pais não con;:f'L\ulnm a

fast.á-lo da TV. em Chica-

jicial deverão se manter

alheios a qualquer pronun
ciamento polítiCo partidâ
rio, abstendo-se por com

pleto de influir com sua

autoridade na livre' mani

festação do voto';
4) As autoridades poli

ciais deverão manwr es

treita ligação e (!o()p(�)'ação
:C-0n1 as autoridades judi
ciâr:as encarregadas da

!ea!iz:1çã:) do ]1lcl1.o.
Cllmpra-.�e ]}UlllJ(]lle-Se
DOPS., ('m FIOl'hl!10poJis,

2 dE' out.lllJro rJe 1.962

--=Y-=---d-:----António G()mc� r1r Mlrfl11nrr.

ao o,-.seDel. da O P. e Social, fi"exercício

CP ND!r1ATO A DEPUTADO ESTADUAL
NU'MERO 1 142 NA LEGFNDA PSD

CONTA COM VOeE

A VISO
RESULTADO DA ACAO ENTRE AMIGOS - PRó ACA

BAMEI\"TC DA IGRÊ:JA DE NOSSA SENHORA DA BOA

VrIl.GEM DE' SACO :pOS LIMõES - FLORIANóPOLIS.
PELA EXTRAÇAO DA LOTERIA DO ESTADO DO RIO
,

GRANDE DO SUL DE 25 DE SETEMBRO DE 1962

OS CONTEMPLADOS FORAM OS SEGUINTES:

l0 Prêmio - NJ".I 2442 de DEOCLÉCIO NASCIMENTO -

QG. Policia Militar de Florianópolis
20 Pl'êmlo _ N0 10893 Sr. CARVALHO - Casas Pernam

bucanas - Florianópolis
30 Prêmio _ NO 7734 Sr. PACHECO - Heliogâs - Flo
rianópolis
40 Prêmio _ NO 484"2 Sr. UNO PHILIPPI - São Ludge
'·0

50 Prêmio _ N0 20081 D. CACILDA R. NEVES - Floria

nóp"1l1s
Florianôp:J]is, lO de outubro de 1962.

A Diretoria do LIRA TE.:NIS CLUBE c suas Debu

tantes, sentlr..:se-ão honradas com a sua presl"nça e

Exma. Família, no Baile de Gala de seu 360 aniversârio,
a realizar-se em 13 de Outubro corrente, com inicio às
23 hora� Traje a rigor.

Emaldo Morítz Milton Campos

Só 2 huris por semana de IV
para crianças, segundo mé-

d-Ico I-ngle"s
um juiz soücnando auxilio
para proibir que seu filho

permanecesse diante do vl

deo, depois das 21 horas. O

LONDRES, _ Nova ad- go, lembra um Iorna; in-
juiz não teve outro rp-CUl"SO

vertencta contra os perigos glês, um pai dirigiu-se a ���.ãO sequestrar o :1.�arê-
da ter-vrcão para as crian

çns foI roun nn Inglaterra
«ceta vez pelo rnédtco xen

neth víckery, secretárto do

),.o1::J)'-lrtrll.umtu l:ianitát"!o de
au tboume.
A újlinJi!.o óo rerertgc pro

ros: ....n- foi pllbll(!:lda numa

l'evi:.L:! médtcn :1.Uul-n?:uta.
O til". VidcN'y nao Sustl'ni.a
rtue a toievisüo. em si, seja
dunosn, mas alll'11;:1, que; a
iu.tnndu
Y..,I:C.I<;IOS

di.CLah1p.llte, mo-

lC�U:l.S, com jJ�r exemplo
vtctos canjracos.
Sugere, então. a todos os

Dlis que sigam Q. esquenta
Que ele mCSl"110 adetsu para
seus 4 fihos: proibição de
TV' durante a semana. em

tempo de escora: um ma
:H.mIJ de duas noras duran
W o 11m ue semana e duas
leil,,;;: exercícios iülcos dn\
r!os.

Os tuhos do dr. Vickery
"Vã", para a escola de bicicle
la, l«,.cm jongos pas.';eios a

pé e nada.n. A opm,ão des
;:c medic:r é apoiada. pela
próprio BBC, a qual, contra
""'-'s p.oprws mt6re�ses, de
í:la:'uu que duas horas de
TV j::.Jl" :;emana, pura a..i

Cl ianças, são mais dQ que o

sU!Jciente.

UnI bfl.l(':lo frlgorifi('.O em

estado de nO\"I, ll1al"l�a
Elêtl'o-Frlo
Tl":ltar à rua Frei Cané

ca 103, Churrascaria São
J.orr-" N(�.�ta.

Todos os domingos a partir das 16 horas: OS
ESTUDANTES DANÇAM _ Festa promovida pelos ct.,

lunos da 40 série do Instituto de educação Dias' V�·
lho

•

Nota -Sàmente �erá permitido a entrada d�
menores de 14 nnns, devidamente acompanhadas de
seu:;;' respectivds pois (PAI OU MÃE,.

-Ess� testo é privilégio dos associados, dos :)
tunos do instituto de Educaçõo Dias Velho, do.s 1llu
nos do Colégir- Cotorinense dos alunas- do Coleg:.)
CorQçõ� de Jesus e dos· Universitó·ios. Nôn será per
mitida a entrcdú de alunos de outros estabelecimen
tos, que nàfJ ,::ejom associados ou Ifilhos de associados
do Clube

A. DIRETORIA.

PAULO MACARINI
A 7 de outubro
pense bem, vote eerto
PAhf\ DEl U, tl.U0 ,t"�;J)ERA ..

PAULO MACARINI
• Catarin(!nse, formado pela Faculdade de Direito da
Univer!iidade de Santa Catarina

• Profundo conhecedor dos problemas da co]cLivldarle

NEREU (tum"
. GHI70NI
1130

COMPRA-SE
WOLKSWAOEM ou D,

K. W -WEMAG
ENTRADA - 400.000,00
RESTO a Combinar
Tratar com OLEGARi:>

- nF>�t:1 Rí'dnçii.o dns 14 :'ts
:W hora"

,,"�DI1 "a',
ASSOCIAÇAO;EVANGÉLI(JA B. DE A. SOCIAL As Igre
jas Evangéllca� desta Capital, hâ algum tempo se unl-

J ram para uma g:-ande obra de Assistência Social como

seja a construção de um &'I"ande Hospital com uma Ma
ternidade e p:oteção á criança, que estão sendo con.%I·lli
dos na Vila de Fátima, no 'Estreito e cujos trabalhos vão
bem adeantados.

Há cerca de quatro a!lOS, vêm as abenegadas damas
promotoras d83m obra beneficiente e :'I.>slstencia social
traba�hando c'Jtn denodo e espírito cristão para levarem
a efeit.o cb!'a de tão impéntantE;! finalidade.

E vão cOll-e�uindo â f'lrça de l?ersistente tenacidad;
e sacrifi""ios de toda a espécie tocar para frente a idéia
em marcha.

Quarta-fel;:l, dia 3 do corrente. a Associação Evange
de fina lavatura . .>endc que na maior parte de confec
lica inàugurou mais uma mostra de trabalhos manuais
ções de esmerado gosto e apurada arte manual e á :na

quina .

Os trabalhos espostos o que tivemos o prazer de visi
tar demoradamente são delicadas mostrn.� alie vem re

cebendll os aplausos gerais, e a viSitação de uma grande
assistência. I • r,....,.... �

A exposição acha-se aberta ao publico no amplo .�a

Ião do prédio onde funcionará a Farmácia Catarlnense
em fins de construção, á rua Felipe Schmidt.

Os trabalhos são vendidos em benefício do Hospital
EvangéliCo e Matemldade da ASSOciação Evangélica Be

nl"ficlente de Assistência Social e, segundo nos Informou
a pr�idente daquela obra, tem recebido também a coo

peração de pessoas de outros credos religiosos fora do
ambiente das Igrejas Evangêlicas, o que prova o e!lpirlto
cristão de nosso povo.

�r'"['t.':it.r:1nd;�"rO'�t:l colnn-n 0- ncontNlrnrJ1to, dcsrj:1-
mos que ee cubra de pleno êxito, essa. IJencméi"ita obra.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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ii PREVIDENCIA SOCIAL

1I' a.c..J.n�_ _c:

CQNDIÇOES PARA QBTEN

ÇAD 00 AUXILIO DOEN

ÇA E DA APOSENTADO
RIA POR INVALIDEZ NOS

INSTITUTOS DE PREVI

DmNCIA SOCTAL

(Continuação: Parte fi

nal>

tiverem sido os anos de per
cepcão de Auxilio-Doença
e da Aposentadoria por rn

validez:
c) para Os demais segura
dos - imediatamente, fi·

candc a emprêea nbrtgarln
fi rcadmltHos com as V!Jn

trurcns (I\IC lhes estejam
assegurados por leglslrLÇão
própria.
Se fi recuperação da CfI

parid.'l.df' III' n-nhnlhn oenr

rcr fl.Pi'lS Q!J pl".'17.oS estabele

rido!"; no ítem acima, bem

assim qunndn a qualquer
tempo essa recuperação
não rôr total 011 rôr o segu
rndo npl{) para o exerr-ícío

dI' 11'>1h:11110 diverso do que
hallitllnllllf'nte exercia, ti. a

pO'l('ntadorln será mnntrda,
sem prcjuteo de trabalhe
que possa exercer;
a) no seu valor integral,

durante o prazo de (l (�els)

mesc., contados da data em

que for verificada a recu

peração da capacidade;

SlIhmisscío ao tratamento
11Ulic(/(lo pelo huM/ufa
7 _ Além do.� ('X:\lnI'5 prc

vtstns no Item antt'rlOl'. o

spgnrado nposentarlu por
InvaUdp? ücn Igualmente
obrlr;ndo, sob nona de sus

pensão do ocnerícto. fi. sub

meter-se aos exames. nos

trat.ampnt.o::; e nos processos
de reec1ncarfl.O nu rrnrlnp
tacão prorl.'I."ijor,al prescn
tos, nesoe que propOl"eiona
dQS gmuntnrnente petn pte
vídéncín soeuu. exceto e

tratamento r-írúrgleo, que
será faeultntivo.

Recuperação da capacidade
de trabalho - SUSPCllSÜO
do pag(Lmento da Aposenta- b) com redução de 50%

,ia
R _ Verificada, na forma

do ilelT!. 6, a recuperação da

enpncidadc de trabalho do

segurado aposentada por

Invalídez, o rndTtuto proce
derá de acôrdc com o dis-

posto a seguir: meses subsequentes, uunn-

Se, dentro de 5 (cinco) a- do ficará deünttivamcnte

nos contados da data do extinta a aposentadoria.
Inicio da Aposentadoria
por Invalidez ou de 3 ttresj O MOVIMENTO SINDICAL

anos contados da data em DEMOCRATICO de aac

'1\ ') terminou o Auxilio- Paulo, em sua primeira con

Doença (item 1) �m CUJo vencâo regional realizada

gôzo se encontrava, fõr o em São Jose do Rio Preto.

segurado declarado apto formulou, com referência

para o trabalho o beneficio à assistência médica dos
ncera extinto: Institutos de Aposentado-
a) para o segurada, sujei- dia e Pensões, diversas rei-

to à legislação trabalhista vructeacões, entee as quais:
_ Imediatamente asslstin- reestruturação do rucíona
do-lhe os direitos resultan- nsmo dos instit.utos e su.as

tes do disposto no art. delegacias, tendo em con-

475 e respectivos parágra- ta que muitos benefícios

tos da Consolidação das têm sua concessão retarda

Leis do Trabalho. valendo da em virtude cio acumulo

eomo titulo hábil para esse de serviços e a imediata a

fim o certificado de capa- plicação de nurnenosos dls

cidade fornecido pela pre- positivos da Lei,' Orgânica
��d� �:��gUradOS c1'f'��g�i:;�:�?t,i�'�hiréiri-d��
Que tratam os itens 111 e se o parágrafo 6° da Art.

V �o artigo 6° do RGPS 24 da Lei Org. que determi
(en,picga,dQfeS, titulares de na o pagament e+adiantndo,
firma Individuai. trabalha- das despesas d e transporte
cores avulsas e autônomos) e de trés otérte s ao segura

fl{>ÓS tantos meses Quando do ..•

(clnquentn por cento) (1:1-

quere vaiar, per ign�l perto
dO de 6 (seis) meses suose

quentes ao anterior;
c) com redução de 2/S

(dois terços), também 'P01"
ígual per-lodo dc 6 (sel�)

. Para Deputado
Federal

EI:ETRO-O

em 10

à sua eS.c.olhal

planos de

pagamento

LENDO... E APRENDENDO...

Depoj,s de um,a feliz cam

panha na península Ibértca,
de' que seu pai fizera um

ccmtnto ,cartaginez, Anlbal

levou a cabo uma da.s mais

exti acrdinártas marchas
da história.
Resolvera invadir a ·Itálla

pelo norte.
E assim, com um exercito

de 50.000 Intantes e IO.OOQ
cavaleiros, e com grande nú
mero de elefantes, atreves
sou Os Pyrlneus, o 1'10 Ro

dano, 06 alpea e veio cair
na vasta planície setentrio
nal da Itálla, Que havia a

pouco os romanos tinham

conquistado os gaulezes. A

marcha de Anibal foi de
tal modo rã.pida que as tI'O
pas romanas elJ.viadas pa

Uma casa 6 por 12 sita a rua João Cruz da Silva n. ra o eleter chegaram sem-

148, construção mista. pin!:lda a oleo para ver e tratar pre tarde.
na mesma com a proprictâria Apesar de rápida, não foi

ESTREITO, 4-10�D6:l fácil a marcha do general
cartaginez. A passagem dos

.-------------------

MUSICAL BAR

ORLANDO BERTOLI - PSD.
H.o 105

VENDE-SE

16-10-62

Walter C. da Silva

A FORMIDA'VEL MAROHA
DE ANIBAL A'l'RAVttZ OS
ALPES

• 'ARA UM BOM PASSA TEMPO COM SUA FAM,LIA _ R"Il:lJNrOEH ROCIAI�

DAli(ANTr. ..... CAQ1:tr'l'PT� _:... Fr;;�TAS DE A.NTVERSARTOS _. CnA
n1\NC::AN1'I�S - ETC

A.NDAR TERREO DO ROYAL HOTEL - T�l .251.,. !:portirJa)

alpes foi especialmente di

fícil.
Os montanheses faziam

rc'ar sobre o exercito de A

nibal rochas enormes e o

frio, neve. o gêlo opuseram
sérios' obstaculos. Milhares
de homens pereceram.
Na Galia Cisalpina de,

rrontou-se finalmente, A

nlbal com as tropas roma

nas, e em duas batalhas

foram estas completamente
.bátidas.

Depois de ter passado o

inverno naquela região, A

nibal prosseguiu a sua mar

cha triunfal. Atravessou as

Apeminos. na Etruria der

rotou novamente Os roma

nos e dirigiu-se para o- sul.
não tendo atacado Roma

por não possuir material
de cêrco. Em Cannas, os 1'0

manos atacaram-no rude

mente; porêm Anibal ven

ceu-os.' Setenta mil solda

dos de Roma ficaram mor

tos no campo.

DESTRUIÇAO DE CARTA

GO E A CONQUISTADO
ORIENTE

Antbal viu-se sem surt- a segunda guér ra púmce.
ciente numero de soldados destruiu-a completamen-
Tropas romanas, entretan- te.

to comandadas por um no- Assim 146 A.C. a Grécia

vo general, Scipião arran- era reate provincra rema-

cavam o domínio da Espa- na.

nha aos Cartaginezes e de. A INFINITA MULTIDAQ

semcarcenãc seguldamen- QUE VINHA A ROMk, AS-

te em Afrla ameaçavam SrSTIR CRUEIS ESPETA-

Cartago. CULOS

Chamado a toda pressa
Anlbal abandonou a Italía
e veio defrontar-se em Za

ma, perto do Cartago, com

Sctplâo," que alcançou so

bre êle uma grande vitória
Corria o ano de 202 A.C.

Roma tornou-se assim o

principal estado do Medi

terrâneo. O caminho futu

ro das suas conquistas es

tava traçado. Era o de Les

te. Durante A segunda vuér
ta punica Roma tivera um

conflito com a Macedonia
e, quando a luta atacou. as

suas legiões (cortas de tro

pas romanas encontraram·

se com as falang-es macedo
nicas na Tessalla. Vitorio

sas, fizeram, tempo depois,
a sua aparição na Sirla ven

ccram a grande batalha de

zes que fizeram de Roma

antiga uma das malares

potencias. tanto na nete
za e na arte como tamhjlom,
na força politica de seus

jmperadnres.

putucão c divertia-a nos

circos com espetáculos vâ
rios. Estes espetáculos ecn

st-ttam em combates entre

homen e armados. chama

dos gladiadores, entre ho

mens e (feras, violentas

corridas ele carros etc. O.�

espectadores deliciai'am-se
com estas cenas de sangue
e de. mortes. Esses eapetácu
los e a dist.ribulção de co

-mrda arrma a Roma gran
dos lUnjtidõcs rle gente da
pior espécie. Assim deueen
ctarnm r-hnmnr de novo os
romanos ao trabalho ae-í
cola, criando asstm. uma

classe í.rabalhadcra e capa

P. S. D.

&UGUnp BRESOLJ
As provtnclus eram opri

midas, espoliadas pelos re

prerentantes de Roma, que
adquiriram grandes fortu
nas pelo muito que extor
curam aos habitantes.
Entretanto, Roma o go

verno distribuia trigo a po-

CHEFE DE ESCRITO"R10
ADMITIMOS UM; ÓTIMAS 'CONDIÇOES
COLOCAÇAO IMEDIATA;
FONE: 24-13 DAS 17 AS 18 HORAS
TRII.TAR COM SR. ROGi!:RIO

PRECISA-SE SALA - Para Escritório
"i'ara EscrItório.
Tratar com o dr. José Maria, pclo fone 2604, à tard(:! •

ou com o dr. FlávIO, pelo fone I, MI - JO 22 - 35-96.Magnesla e a A 'sia Me
não nor pa.ssou pa.ra o do

eram gente para fácilmen- de 168 A. C. entregou dlfi-
te desanimal'! por outro nltlvamente· a Macedonia
laelo Os italiano.s, contra a.s aos Romanos Nes�e mesmo

aT10 Rom� protp:t:t�ndt'l quI'!

Cartago não cumpria algu
mas r!auslll:l.� do tratado

de paz lavrado ao te,r�inar
.. t

êt+ +1t: ...........

Porem os romanos

e:t:pprancn:t: do venceclor.
Ill"rm:l1H'd:1m. n:1 �U:l qua·
se totalidade, fiéis a Ra

mo·

DATlLO'6RAFO (A)
Organização desta praça. nece.�sitA datilógrafo (a) .

com hon Tp.I:l�f'N\� 'Informn�e:t: �\:lert:\,; n� dIa 8 rld"��
rente das 7 a� 13 horas à Rodovi:l Lcoberto leal s/n -

Edifício da ACARESC - Agronômica.
5--6-10--62

PARA DEPUTADO
ESTADUAL
H.o 1104
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Departamento Central le ompras
Edital de Concorrênciô Pública N. 19·09·70

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

11, ítem III, do Regulamen
to aprovado pelo Decretn

Diplomado pela Faculdade
Nacio7lal de Medicina da
Universidade do Brasil

Ex-interno por concurso da
Maternidade-Escola. (Ser
viço do Prof. Octavio �Ro.
drlgues Lima). Ex-Interne
do Serviço de Cirurgia d J

Hospital I.A.P.E.T.C. do Rio
111:". Janeiro. Medico do Hos

pital de Caridade e da
Maternidade Dr. Carlos
corres.

PARTOS _ OPERAÇOES
DOENÇAS DE SENlIORAS
_ PARTOS SEM DOR pelo
método psicQ·proJilatico.
O::onsullôrlo: Rua João PIn

to u. 10 _ das 16,00 às

18,00 horas. Atende com

horas marcadas. Telefone
3035 - Residência Rua

General Blttencourt, 101.

DAS 9 AS 13 HORAS
AV. RIO BRANCO, 72

SP-2508-61!382, tcj-na pu
bUco que fará realizar, no

dia 29 de outubro de 1962,
na sua séde, à Praça Lauro
Müller, nO 2, (fone 3410),

CONCORR:eNCIA PÚBLICA:
nas condições seguintes.

I - OBJETO DA

CONCORRENCIA

VENDA
\

I � JEEP WILLY, I!l0
. 1952, MODELO CJ-JA,

SE/RIE 451, GB. 53.!l83,

MOTOR n. 3J-IOS.476, co

HP., PREÇO BASE DE

CR� 70.00U,':IO, UNID/\LJE
- UM, QUANTIDADE - 1

O Jeep encontra.\e dez-

montado, quase ímpreatu
vel na oficina mecünve

de 'Aurino Aib:no, siluaua
nc zsrrcrto.

"'�I _ E�S;-'-P��L-:-Ç�-E-;;Cl. Ayrlon Ramalho
I Prepare-se para ,o Futuro

Aquirindo lotes de terras, pequenos chócaras e crec
para indústrias em

BARREIROS Os interessados deverão

apresenta;' os documentos
mencionados '_ seguir.

I _ proposta. seladas am

bas as v as com Cr$ il LO

de selo astacuet. C:'$ 10,0f)
do Plameg e mats U:T'.a

ele crs 10,00, \S �.'QO P"l

fOira, eJU envelope fr::e:1:t

mve:opr. rccbado e lacra
do e fachada contendo:

CLINICA DE CRIANÇ.\S
COllsullõrio: Pela. manb:i.

DO )IospUal de Caridade.
'A tarde, no eonsultórl,
da.s 15.30 bs. às 17.30 h$
Consultõrio: Rua Nunes

Machado, 7 _ 1.0 andar _

telefone 2186.

Residência: Rua Padre

Roma, 63 - Telefone 2"18«

no "BAIRRO YPIRANGA, onde esté situado o Grupo
Escolar local.

Os interessados poderão dirigir_se dtretcment
ao ESCRITÓRIO DE VENDAS DE IMOVEIS de

OUO Julio Malina
'

REX-MARCAS E PATENTES

'cuc Felipe Schmidt, 14 - - Sobrado _ Fone _

2347 - Florianópolis.

Agenle Oficial da Propriedade IDduslrial
Registro de marcas, patentes de invenção, nomes co
merciais, títulos de estabelecimento, insígnias, frases de

propaganda e maTCM de exportação.

Rua Tenente Silveira, 29 - l° andar -

sala 8 - {altos da Casa Nair - Floria,
nópolis.

0t,'HO$,,-
OÚv,-oos _- N A R

I,Zf' _é," GARGANTA; , ,

0ifQÇões
dos' AMíGDAlÁS por pro-cesso

QODERNO '

E UIPO de CTCPRINO (ú" �n "(I Copito.r't:
pôra, exame· de OUVI.f)OS, "NA�IZ' e,
", GARGANTA

�·Ri.1rot.or BAlJ-SCH' S· LOMe pq;�:(c��c'e.ifO
,,� • ,de dCOLCí�

,

; .'
110 t9mento dos SINUSITE� Dar UL!RilSOM

Dr. GUERREIRo da FONSÊCA
:_;i.��UlrAS Pf.J� .MA�HÃ � _Al-- TA�IfE
r:OMull0'lC- Ruo _Jooo PlnlQ, 35 - i.Orle.. 3560
Re'�'ÓenclI] - Ruo Felipe ScllmiÓl 99 -F on"i! 3560

---_._----� --- ----_.

DR. MARIO GENTIL (OnA
MEDICO

OUVIDO - NARIZ - GARGANTA
CLlNICA E CIRURGIA

ESPECIALIZAÇÃO NA CllNICA PROF
JOSE K;;S DO RIO DE JANEIRO

.

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

Pelo manhã, hora marcado. Irklusive aos sf.badas

CONSUL�ORIO - R��I�:�esil::�r� '5 - Conj. 203
FT)IFICI ") PARTHENON

CIIUO Preparililório Continente
CURSOS ESPECIAIS

PARA PROHSSORES
nE DATILOGRAFIA

AULAS PARA CONCURSOS
ARTIGO 91 (GINA::.IO EM UM ANO)
PRE_GINASIAL ADMISSÃO DURANTE o .. ·�r

DATILOGRAFIA
- 8psoado nos mais modemos processos ped,a._

gógicos.
_ Equ'pado com môquinos novo�

- Dirigido pelo:
_ PROF, VICTOR FERREIRA DA SILVA
HORARIOS, DIURNOS E NOTURNOS
Faço sua inscrição o Ruo Dr. Fulvio Aducci on_

ti90 24 de Moia, 748 _ 1° o"dor.
ESTREITO FLORIANnPOLlS

Dl, SAMt.Ii:::' rn�sr.r.A
CIRURGIÃO.DENTISTA

Preparo dt> covidndes pelo alto velocidade.
BORDEN AIROTOR S S WHITE

Rodioloqio Dentjria
CIRURGIA E PRO'TESE SUCO,FACIAL
Consultório: Ruo Jerônimo Coelho 16 -

10 andor - Fone 2225
Exclusivome"te com horas marcados

ALlI,fOGliDOS

DR, GUARACI SANTOS
CIRURGIÃO - DENTISTA

PREPARO DE CAVIDADE

PELA AL1'� VELOCIDAi)E
G- 2 -707

PRO'TESE DENTARIA EM GERAL

FELIPE SCHMIDT 39. A.

CLlNICA SANTA CATARINA

Clínica Geral

Doenças Nervosas e Menldis

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

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

- Uma (1) coso na vila Operória do 50c.a dos
Limões - P�eso Cr$ 600.000,00
_ Uma (1) coso na Agronômico 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
_ Caqueir<ls - terrenos perto do praia e do

clube financiados - Cr$ 200.00000
_ Capoeiras - n� ruo Waldemar Ouriques e

Olegorio Silva Ramos
Comor�l_s" uma cosa no rentro do C IDADE

DR. LAURO DAURA

MÉDICO

Clínica Geral
E�pcciali5ta em mole�t1a de Senhoras e vias urJna·

rias. Curu radical das infecções agudas e crõnicali, do
aparelho genil.O urinãno em ambos os sexos. DQenças
do a!)<lrelilo DI�elitivo e do sistema nervoso.

HOlárJo: das 10 às 11,30 horas ('. das 14,30 as 17,00
ho:-ali - Cúnsultórlo: Rua Saldanha Marinho, 2 1.0 an

dar (esq. da Rua João Pinto). Fone 3246. Residência:

Rua Lacerda Coutinho n.o 13 (Chácara o� Espanha} -

Fone: 3248.

DR. CLO'YIS DIAS OE �1ft'jA

CUNICA ME'DICA

aJ cfecta;
bJ condições de

mento;
c) compronnsse de ;e��

rada do veiculo no. pcaao
estabelecido;
d) dec.eracêc de conhe

cimento e submissão
acrmas dest.e Editai e d?

Legislação rererente a

Concorrências.
i - fila parte externa do

envelope coruencocr da pru
peste deverão constar os

Sp.,ulllle., urec.es: CONCOR
RilU"C1!'I �"'üBLiCA NO ..

1!J-OY-70 (VENDA DE ciol

JEEP WILLYS USADO).
,) - Lru ImVCJOpc separa

do, cun"en�O os dizeres do
inciso an cenur. urérn do
termo DUCUMENTOS. em

.caracteres bem destacados,
encerra. -se-ao os ducuntcn
tos comprocatortos de iden
t'rll·1'· 'A neldade:

a l Atestado de ídcnc c a

n .• n, e, ra, passado POI

banco ou casa bancar-a:
bl prova de quitação cem

il.:. l' .cacnuas E�tadual, Peds
,'aJ c Municipal:

c) procuração, w' tOr o

caso. p:..s ada a pessoa ·le

presentamc do proponente
à abertura das propostas.
4 - As propostas deve-ao

ser ap!escnt&.das em duas
vías, com a rubrica dos pra
oonentes em tôdas as pág!
nas, seladas na forma do
'item 1 e do Titul" II

5 - Os envelopes COU�")l

do propo�tas ou documen
tos, deve:'ão ser entregue:,
no Depnrtamento (;entral

d,e Compras, à Praça Lauro
Müller, nO 2 (fone 3410),
nesta capltai, até às 14

hOras no dIa 29 de O:.ttu
bro de 1962 medÚmte 0,\:-

,
,

sinat.ura da ata de enL.'e

ga de prcpsta,

lO 001, a venda na Impren
sa Oliclal do, ESLatioJ, de
verao obedecer às condlçoes
esLabelecldali neste EditaI,
nas instruções constantes
do verso daI> mesmas, bem
comb às exigências do De
creto nO SF-25-0S-61/382,
de 1961. e demais dlsposi
çues Estaduais e Federais
sôbre Concorrências.

III JULGAMENTO

1 - Pela Comissão Jul

gadora, posteriormente, se

râ declarado vencedor [I

proponente que oferecer!
a) melhor (maior) preç,)
b) caução de 10% em 48

hOras;
c) pagamento até 10

dIas;
d) retirada do veiculo

Imediata ao pagamento.
2- Em casCl de abs,luVl

Ig!1aldade' de propostas, se

rá sorteado o vencedor.
3 - A Concorrência p..:àe

rã ser anulada, uma vez

que tenha sido preterida
formalidade expresslUnen.
te exigida pelas referidas
Leis e a omissão Importe
em prejuizo aos concorren

tes, ao Estado ou à. morali
dade da Concol'l'ência.

4 - 'A Comissão Ju'ga
dom rcsen'a-se o dIreito de
ar:u.l�r a Concorrêncla, ca

so as propostas apresenta
das não correspondam aos

interêsses do Estado.

Flr-rlanópolls, em 19 de
setembro de 1962.

(Hermes Justino Patrfa
nova, Presidente)

2-10-62

��'4i]Em S mínql�
(ONfU[:OM,·!t O�I,;OUIJ'�

D[O:.!V)

bi;flIUI1.:c_a'iI

RENDE U

o Baile da cerveja' (II:'
aconteceu no "Har�lf)n:n
Lira, de .rornv.':e. em 0"

neFcio da Asscc'açáo Am

para aos 'ruccrcurcs-s r eu

deu mas de �eiS�ento� 11UJ

cruaeroe. Urna promceaa
do r.tons Clube daqllela Ci

dadc, c- m a cctaco, acac
do rerer.oo Clube. Um .1-

nontmo nn oca stão da �(.'�

ta pagou os cento e �'l"\
rrnta mu r. uzetros a

qunstra "T bar" de' soo
Paulo.

JK

Odjscu.eo de J,K., numa
re::le de emrssõres c cane a

de teevisão, em favor do

Sr Adernar de narres. �m

Sã'o Pau:c, aumentou mUI

to as posatcn.caces de v;
tóna do referido candida

to,

MISS

/'

'Dia JI9 o Desf.ile de Modas Na

,Residência do Casal

Dr. Calombo (Dayse) Salles
ruocáo da quarta série !l'I-

1J:l:;ial "Antonieta de B\I.�

r -:'. E' uma produçao de

wan"\Cr e apresenta uma

tustóra amorosa de u'n

ndvogadc, relacícnando-se
com um empolgante jul
gamento.

CASAMENTO

Marcado para o dia "10

t (I "��"'mrnh., d" S'nll

rita Terezlnha Ltnh-t-c

r.nbflto, com o Sr. Nlvalrln
xübncr.

lIESFJLE

Jl'ryl definitivamente mar

cede para. o próximo dia

19 o desfile de moda..

c :n um eidantísslmo Co

cktam'', na residência do

casal Dr. CoIómbo, msv
si) sanes, em benefício do

Hospital "SC' de 'lleabili
tação.

, i,.'

Fomos infQ·mados d,;' .i� '.
� .

_,

. ,

- .

- f "t-

que Miss Universltári� ,,�' . ·1tECEPCIONAItA' .

râ eleita numa eleg�uJ:.e
"solrée" a ser reallzada

nr dia 'Vinte próximo, �_\)

Clube "12'

CONVITE

Recebi convite do "Grê

mio Fronteira", em Arain

gua, para assistir o desti
le bangu, no Próximo ,Jia
vinte·

VOTAREI

Faltam apenas doIs ::li,H,
para as eleiçóes. O mea

candidato a Senador e A

tília Fontana, mas, como

são duas vagas, votar"'i

também em António Car

ias Konder Reis.

.. AMOROSA

No Cine 'São Josê", pro

xlmo dia doze. acontcc€:�a
a exlbl�ào do filme 'O Mo

ço de Philadelfla" � gr:1n
de pré-ertréla, numa' y:ro

Peter Cushjng
Freda Jackson EM

NOIVAS DO VANPIRO

_ Tecnicolor -

- Censura; - até 18 anos -

AsenhOra --DáY8e Sal,!':s;
re�pclonará mais de Cl'!.l

to e ç,ncoenta senhora." da

,socleliade fiorianópolltana,
no dia 19. Será um acor.

t.O::lmento "top-'.set".

RADIO

Logo mais ,a
-

nOj[(>,'- ii.s

23,05 Hs., ... :;t:w·1 ap�'eoe"r'
tandr o nl�N P!'l'g"sm,\ �o

elal na U,ádlo l3ua· \l;á.

"LUNCII"

Ontem, a �nli.(H·:l. Mio:
riam Petry, r�c�pciontm
com um "lun�h", em sua

reslóêncla
.. ,

CHEGARA'

procedelltt 1'\ "BEfa'!RP'
ehc�arâ poje, :lo I'",ta. Ca

p:tal, a Senhcrtl. �putado
Wllmar (Acy) 019.'3.

Os tecidos l!"ene.ux 'que
e!ttá na meda na' Ótm,n-

Bstrelto

_ às 8 horas-

Pré Estrela Pró 3, Anlstas da Faeu!·

dade de Farmoicia.
Clark Oable

Sophla-Loren

-EM

COMEÇOU EM?-oIA 'POLES
Tecnicolor

Censura até 14 anos

'CÍllII&ID
CENTRO
ã.s5 e 8HORAS

.

Vicent price
Caroi Ohmart

- em-

A CASA DOS IUAUS ESPI'RITOS
Censura até a aoas

Cbioe 80n
Centro
as 8 HORAS

CHARLIE Chaplin <CarUtos)
STAN Laurel (1;1 MaS'ro)

OLIVER Hardy (o Gordo),
BUSTER Keaton

E c.s Mais Gélebres Com.edlantcs
do Passado

lUSOS E MAIS lUSOS

Estreito
às 8 HORAS

Luigi PICChj

Fone: 8�A
-000-

as 8 HORAS

Dr. Flávio, Alberfo de nmorim
_

,

ADYOGAQQ, ,

._

6 - As pL'Opostas sera""

ail\!nll.::i, us Q.ulnze huras,
do mesmo dia 29-1[.32, ).lar
_lollCjunUl"lOli dei>lgll ...dos pe

AnQjlstla _ Complexos _ AtoCQUei ,.,,_ Mçni3� n�o ;�=e::Oad��. ���
ProbJemO!JCO Afetivo e sexual. ou &<!us represent:tes le-

Trotomen:..:> pelo EI.etrochoq�e com anestesio gals.

����!��������Ja
- <..ordlozoloropla SClnoterapla 7 _ Aberlos ÇS envelopes

Direção dos Psiquiótros - �:l�la oU�l:n'��� d:"aL;��s�a��;
g�. j6�g�3;?Ef,7R���!')., '""'" na; w'ha. de pco,

DR: IVAN BASTOS DE ANDRADE .. ��l��::. dos demais concor-

a - As Propostas tM,:ae

ClN�M1S -Icartazes do �ia
e".. :\AO JOS! -I • r., B o $0-

ce: '3 HORAS

Í'oDe: W34 Cm, GLfJ!l1A

- Cellsura até H anos

i,��� ----.�Ii.

bar a, será apre'i�llt1dJ P',If

elegantes mouô.ce h IP.o

nacap", em ))l:l1dicio 00

Ho,:lit,al 'êantn c.uanne'

de Reabilitação, un mun

sã" do Casal Dr. co.ombo

tDayse) Salles, dia 19 {JIÔ
x.mo às 17 no-as

CORAL

Comentam (lU'! ,l Cf'lral

de F onanõpo.ta r.') pró
xímo ano Irã. a ouanaca

�a, para uma apresenta
cão no Teatro : tuu:c pj .

�OBERANA

Risoleta Mcdtô,r,';
va "Soberana.' da Colma,
está conrecct- na rsto UI-:1.

elegante vestld} dt' baile,

para a sua COroação do

. Baile Oficial no próxtmc
dia 13.

9$ QUATORZE
; ....

Conforme pr,meti. 'hoje,
., ..l.presenta a lista d�s 'qua

torze nomes que provave>
mente serão e!�ltoS clCPU

. tado '·ederal. PSD. JtJa

qulm Ramos, O�ma'r Cu

nha Antonio Almeida,
osni Regls, O\'I9,lldo Ber

tilll e Le-nolr Vargo..;;; llDN

Ároldo Carval�1), Alvo""o

Catãr., Dlomlcio Fre1l.es,
Laerte Ramos, L,lU:'O Lo

YOia .e LuiZ Batis,;tl, P1B:

Qt)l�.l_ d� ��a.de e PSiU

lo. Macarinl, Se :l PSD. ti
zer sete deputnü"� entra�
rá Jade Magalbães. Se

acontecer com :l l.."llN, p.n

trará Albino Zenl ou WII

mar Dias, Uma S·,.Il'ptesa

que pode acont'!l!c::" se -ii. a

viooria de Ped,'? Romero,
no lugar de Paulo M��cúri

ni,

DOIS FICARAO

E' posslvel qu� dos qua

quatorze n(Jm�s qUe apre
sentei como o:lelt.lI:I dois

ficarão' de fora. Jh �u a.c(;�

tal" doze, serão UIn('. büa

média.

As 8 HORAS

Broder1ck Crowford

Glullete Mostroa EM

A TRAPACA

-Censura até 18 a.. .;.1I

roDS 1211

Aurcra Duarte
- em-

CREPU'SCULO DE O'DlOS

_ Censuar -até 14 anos.

CINE·RAJA

Fernando Lamas

Ar1ene Dah1

SANGARI

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Alberto Luiz Costa
(Acadêmico de Direito)

Nesta hora em que oBra

si! se vê cingido por mais
uma crise político-social,
urge que nós catarlnenses

.

- como bons brasileiros

que somos _ irmanados e

eongracaccs em um só pen

sarnento, envidernos todos
os nossos esforços, em prol
da pronta 'solução dos pro
blemas que nos angustiam.
A crise é social, porque u

ma serre imensa de refor

mas ultra-necessárias não
foram até agnra soluciona
das por aqueles que em nos

50 nome legislam,
A crise é politica, em vir

Dr. Acác;o

Garibaldi S.

Thja�c
ADVOQADO

Escritório especialízad
em cuestões trabalhistas

Administração de bens
Imóveis. Defesas nsceta
Rua Felipe Schmldt, 14

_10 andar - Fones: 251]
- ·"'216

't�.�.''''''J:�':
.. � :,i;'�. ;:��'"''

•

:�. ';;.\,i\t::.:.�;,;:.:t.
.1 .....�.��;

O ESTADO _ O·mais. a",tigo Diário de Santa Catarina

ora Cla Escolha
tude do fato de estarem as

cúpulas partidárias a digIa
diar entre si _ para a to
mada do poder, numa egcís
tlca e ostensiva demonstra
ção de menoscalt> para
com a sorte do povo. E as

sim e que a verdade mais

envej e insofismável, é a de

�: �u�e��s:::�o��ss:
que mais preocupação nas

causa. haja visto o grau de

saturação que atingiu. Em
vista disso, entendemos fun

damentalmente, necessária
e inadiável. a renovação
do Legislativo, e mister se

faz que, nas eleições de ou

tubro próximo elegermos
hom-ns capazes c ortgtná-

rios da massa popular, os

quais, identificados e entro
sados com ela própria, pos
sarn, CQm clarividência, pa
lriotismo e ráp.do tirocínio,
lutar no Legislativo Esta
dual em favor da mesma
massa. Aqui em Santa Ca
tarina, dentre os candida
tos que se apresentarão ao

sUfrâgio popular, salienta,
se SObremaneira, o nome do
honrado cidadão ZANY
GONZAGA. - Homem pre
claro e advogado cnmpeten
te. que de hã multo, vem

lutando com denôdo pela
fixação de uma politica
mais popular, eficaz e pro-
fícua.

.

PARA VEREADOR No. 2319

VALDEMAR VIEIRA

PARA CONTINUAR SERVINDO O

POVO DE FLORIANÓPOLIS
------- ------�--

ATEN(ÂO
Mudanças focais ou para outras cidode�:

Serviços de mudanças.
Nno é necessório o engrodamento dos móvets.
Inf r-ooções à rua Francisco Tcíenttnc, no. 34

fU'e - 3805

-:-Fran'êisêõ Wêira d� Sousa e Sra.
Lourival' Duarte Silva e Sra

Tem o prazer de comunicar aos parentes e ornt

90S o contrcto de casamento de seus filhos HUDSON
JOSe DE SOUZA e TEREZA MARIA DUARTE SILVA
realizado no dia 29 de setembro P.p.

4/10/62
-----�--------------

O P. S.D.
RECOMENDA

A solução problemática
do homem do campo, da
massa industrial, do operá
riado e do ensino em San
ta Catarina', são os primor
diais pontos da sua plata
forma.

ZANY GONZAGA, não se

apresenta ante a próxima
decisão do povo - com as

vestes da demagogia, tão
inerente aos eternos caça
dores de votos. Apresenta
se, e isto sim, como candlda
to íníludtvetmente populis
ta, o que, aliás, bem tem

comprovado as suas mar

cantes atuações publicas.
Afinal, quais do� lracos, o
primidos e sem recursos,
que chamados ante o Tribu

na) dos Homer:s, não encon

traram em ZANY GONZA

GA, o advogado brllhante,
cioso dos seus deveres, a

lhes defender Os direlt.os da

r1berdade pessoal e patrt-

monial?

Estamos, não resta a mí

nima duvida, as vésperas
da mais perigosa e decisiva
eteíçâo e a nós eleitores ca

tarinemes, nos cumpre a

dificultosa tarefa caesco

lha: ou aptamos certo, es

colhendo candidatos com

potentes, que nos comunj�
carão a segurança e o pro

gresso tão indispensáveis,
ou optamos erroneamente,
sucumbindo ante a sanha

desenfreada da demagogia.

ilipe II te a ta reforma agraria na
o escritor cclombíam

a· 1 91
parte de uma pohtlca ge-

rucatecic Lievano A,ui'" merlca em 5 ,.1, que pretendia remede-

ecebe de publicar livro em lar substancialmente as ba-

que analisa as grandes , :�e��caVI��:��no:�a e�:'questoes soeío-economícas
no contInente e, como se dotes, que sempre estiveram foi posta em pratica tamce seu pais e e� que

f
ceve-

isso não bastasse, foi o in- ao lado dos humildes habi- bém a reforma altandegâla que a primeira e: Ame- tradutor do regime de tra- tantes do Novo Mundo. Ta- ria.agrarla. e.fetuada n

h balho de 8 horas díâríae manha era a mazela em . A determínaçâg que prenca fOI feita �r uimd .0- (que veio beneficiar tanto 1950 que Filipe II resolveu tendia alterar, para me-mem que os btstor a ot�s a trabalhadores espanhóis, intervir. E o fez à sua ma- h
. _ .

cons�deram um reaci�na�� quanto a indios e negros, nelra: energlco, radicaL A �i�r� �e���:��� ����:I�/t��modêto: Filipe II, re
do descanso remunerado, 1.0 de novembro de 1951, tujas de propriedade e aEspanha.

i d
do salário fixo e da überce- publicava documento que restituição aos indios dasA obra mostra a

� ti que de de contratação. Tudo Is- tnsütuta a reforma eare- terras que lhes haviam sido

�o�soa���c�:s�:��:s I�O::� so em 1591. ria. tomadas, Em princípio _

::�a :�efO���;Z�f:�d�g�:�� COMO ERA A �ERlCA ELO DE CADEIA ���: �!:!�ri���d-; �O�e��:I�
O historiador cotomote- Seu objetivo principal era

Um ano' antes '- -seg'un no salienta que essa medida fazer justiça aos índios e

�i�ao ���:.�a��r e-;-a ac:::::�i não representava fato reo- combater a improdutivida-

de luta entre homens que
lado, circunstancial.

. �_era�e_, .�...
aspiravám a riqueza e o

poder. A coroa pretendeu
contê-la através de leis,

Entretanto, os governantes
que deveriam executá-tas
também eram levados pela
ambicão e se voltavam con

tra eíee. Disso tudo resulta

va que Os mais humildes e

ram explorados sem consci

ência e sem misericórdia.

A coroa recebia cotinua

mente queixas contra os

ambiciosos explo;fadores,
feitas pelos funcionários

zelosos da lei e Delas sacer

MISSA 00 UNIVERSITA'RIO
Universitário assista todos os domingos
na Igreja São Francisco às 11 horas a

Missa do Universitário.

RA'DIO PATRULU: SOCORRO
POll(IAl OE UR6EN(IA fEL J911

-H-'st-ór-;as- VERDADEIRAS
., 'J
t

o RIO HUDSON _ la. da

série

PORTO - O pôrto de Nova

York, um dos maiores do
mundo, é formado em gran
de parte peja foz do rio
Hudson. Navios de passageí
JS de rodas as partes do

nundo lotam seu céts ao

.ongo do rio Hudson. astes
cavíos, juntamente com I)

-argueiros, representam
grande parte das 13500 em

barcações que entram ou

saem anualmente do pãrto.
l

HENRY HUDSON � Um

dos primeiros exploradores
do litoral leste do continen

te norte-americano, Henry

"MEIA LUA" _ O navio
de Hudson, chamado "Mela

Lua", tornou-se quase tão
famoso quanto o explora-

Hudson explorou o rio que dor, Após explorar o rio,
leva seu nome no ano de . Hudson seguiu para o nor-

1609. O rio Hudson foi des- te em 1610 e.' chegou à
coberto em 1524 pelo ita- Baia Hudson, o maior mar

liano Giovanni da verraaa- Interno do Canada. Ali, ête
no. Hudson, com a grande e sua tripulação divergiram
maioria dos exploradores e Hudson foi põsto à deri
da époc.a.....es,ta\ta..à. procw:a..,... '* mmi- pequeno oot6-Nun-......
de urna passagem a noro- ca mais se ouviu falar dêle.
este para o Oceano Pacifi-
co,

NOVA AMSTE:RDAM - A

primeira edificação em No
va Amsterdam, como se

chamou inicialmente Nova

York, foi erguida em 1613.

Em 1626 Peter Minuit, dire-

��'m��ouco�ó��� d:�aa:���
tan aos índios pelo equiva
lente a 39 dólares. Desde

seus primeiros dias, o rio

Hudson desempenhou um

papel vital no progresso da
colônia.

san pertenciam à liga "As
Seis Nações" e possuiam
uma civilização bem adian

tada. Além da caça, dedica
vam-se. ao cultivo do milho
para suplementar sua aU
mentação. Esses jndios au-

xiliaram os colonos holan-

deses n se adaptarem a llO

\'rl ·lêl"l'O.

QUINTA PA'6INA.

APRENDA CONVERSANDO FRANCES EM .2 MESES
ALEMÃ" 12
INGLES "

ITALIANO 12

Y AZ I G I
Matriculas abertas na Secretaria e

flJ P'.\ UI'}qnrel
CURSOS DE CONVERSAÇAO PRATICA

Trajano. n. 14
(Altos da Farmácia e?1'ltraJ�

2a. da
....

série

CURSO - O rio Hudson
tem suas cabeceiras nas

regiões montanhosas e re

pi'eta:s de lagos ao norte do

estado de Nova York. O rio
caminha quase em lInha re
ta para o sul atê o Oceano

Atlântico, formando sua

foz parte do pôrto de No

va York. Em seus 492 qui
[ômetros de extensão, o

Hudson passa por algumas
das regiões mais pitorescas
e históricas dos Estados U-

nidos.

3a. da série

COOPER - James Fenimo
re· Cooper, um dos primeiros,
literatos dos Estados Uni

dos, escreveu muito sôbre o

vale do rio Hudson e áreas

adjacentes. A malar parLe
de suas oi;ras versava sobre

Os indks, seus costumes e

reaçôes aos col�ni;.:ad('res
rlI1"Oprl1.�.

���:;Sn;v�: ��d:�: H��� �:t�:I�Gp�?t�nIt�v:I��ra li • CENTENAS DE CRIANCINHAS PARALITICAS APELA"
�:���n:��';::,'�;:c::: !�� PARA A GENEROSIDADE DO SEU CORAÇÃO - AJUD�
::�;�t'�e'�;o�.:�59;'�I�� -AS A CAMINHAR COOPERANDO COM A
��leu�oC��:I��':n�I�:c�� ASSOCiAÇÃO SANTA CATARINA DE REABiLITAÇÃOvendo sóbre os colonos. sua

��I",,�,d�' �:�dl��j.d" n�:,7:� Envie o�eu Donativo para a Rua General
lid"" "", ot",;, �iSi�",,-,, 1��illeOC�I.1r1 JOZ'�J,;.;'�l\)":'í;" '��,

PATRONOS - O govêrno
holandês distrIbuiu terras
ao longo de Hudson para os

colonos, que passaram a

ser chamados de "patro
nos". Esses colonos trens
formaram as terras em fa
zendas produtivas e, em

breve, o majestoso Hudson
estava pontilhado de bar
cos que levaram o produto
do trabalho dos colonos pa
ra Nova Amsterdam, a f4n
de ser embarcado para a

Holanda.

Coopere com a

De;me
sua

mão .. �

A.S.C�R
•

Eu lha garanto .:-ê multo duro' aprende!' o andar na minha
Idade ••• Os musculcs não obedecem. Só com muito esfôrço
conseguimos mover as. pernas. Damos aiguns passos com ati.
mismo e, de repente, os fôrças nos fcltcrn e nós cofmos. Mas
nos levantamos depressa para andor e tornar a cair. Às vêzes
a gente chora ••• Assim diffceis são quase todos os rjos505 exer

cícios e estudos. Mast)�ocrifício compenses eu, por exemplo, já
melhorei multe e estou certa de melhércr ainda mais. No futuro
espero ser como Você. Para prosseguir minha recuperação e de
tantas çrianças como eu - para atender a milhares de outras
que sofrem o que eu sofri - precisamos de seu auxilio. Ajude.
""051 O que 6 pouco parQ Você será quase tudo para nós I

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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c1ube da estr-Ia solitária, o qual defende
há aproximadm lente dez anos ..

O Figueirense fúi o primeiro dube a

.' desejar o atlit 1 (' ,tmdo mesmo empenha
do cm trazer p'lr.'l suas C()]'CS '0 valoroso
médio de nos��s sderões.

Poderá assim nela primeira VC'l" 5Ta�
lério mudar O" rluhc desde que' ingressou

l' na cuuipc paulaina.
Porém caso venha a se concretiznr

esta transacâo o im� somente aconh���\:�
anós o certame. pois. o Presidente .T�jm�
Destri informou n renortagem oue Valérii
concordo» em reformar o rontrato "-no�' �

'". mesP-S.:l fim r1� (me nossn 1l1t,r ""pJ., ,C'P"'''

junto »raiano, nesta fase do certame .p<.:;.

tmlual.

MARIO VI.4NA TE'CNICO' DA

FÜ'�TUGUESA
RIO, 4 fVA). - M::\rj,l

Viana fesc'ndju :) 'r,,,ht'·o.

tp qu(' o prcndia n::l. 'plrt-

�'�l��e ,�:�i,tomçnt�:· ;L. p

vai Ill'lil'; UJl1�1 Vi 1: n'

vl'n"e:' n� Cfln- ir:1 d (1,1"
rf'a:mcIl1(,

treillfHiol

dil11IIlL"s
rl1t.re o

bdor e o presidente q,t
Portuguesa, 1Cleeidir�m 'o

Sf'U ingl'e:>$o, na lusa,: E.>ta
mnnhã

-

[Hl, 811 '3Om" ctirigi
,!i_ ..;_i,;cu prilllflrA trcino.ê',
em seguida assinará con
Lnüo, rer:ebendo 100 nril

cruzcir,·s ,menllais ,.de ,1U'�iI
I)ro a deílemb.ro e' '30., �'Il, �

�;6i.nneil'o � dflzen;�TIJ, ,'eJe

INTERNAcrm:�.L AINDA ATRA'S

DE IDE'SIO
A direto-ia do rnt�rn,l- .:::taj�ü para t�atar da t;lJ.llS

!:!;�)�" t ::��e7��:a �ú.p:\����� ,COlO
Sabedora OISSO, �. dlréto

tac!1nL," Ic1,'OJ:) do M::J.l ',l'il) rla lllul'cili:;:ta fixou o pas

Se de Idési-o em trés,' mi-Dins de lt":'IJai.
Em vL�!a LU: I) d!'"

mandar um L'mi () ��L

lhõcs de cruÚiros.

P. S. D.
PARA VEREADOR

2305
Domingos Fernandes De Aquino

RIO, 4-IVA,! "-. No P:,3.!u
etc das Laran�ei'ras, 01',

te mpela 'manhã, o' Prç.sl
dente da Repúlilica fez cri

qui runcícncu no penedo
de t�eina:ment6" e cu-ente
a dtsputa .d� copa, no Chi

Ic de um ofício ao Smdi

c�to das rndostrtas Auc')

mobnístlcas. determinando
a entrega de: um carro de

fabricação' nacional aos

participantes da campan

nha do Cq.iie.
AÓS dirigentes técnicos

médico e d.eom-ai; memores

Gilberto Paiva

Te.mos notado que o nú

mer.o de torCedores qUI';

aflue ao campjnho da rua

Bocaiuva éu ma quase de

cepçã:J. Maior número d,"

adeptos lã poderia ccmpa,

recer conv8nhamos. .Ma;"
o qu� falta? Tudo. InC\ll

sive uma bem fe:tn e r,r

ganizada Propaganda 'm1

t"rso dos' certamcs, ))üm

como das agT('Jniações (jUL'

os disputarão, O nosw I'S

porte' é pouco divll,ga(\n
Pela �mprena esport�va la

cal que nâo conta com o

auxilir dos dirigentes <'!:C

entidades da capital o Es

tado.

Nesta altura os aconti!.'i

mcne;:;. dentro de.'1se a'J:\U11

to. ,be-nos umu sUb'esta')
Já �"ui dissemos que �o�

mente a criação de depar
tamenLo de pubiicidade 0"u

de relações' públicas po,:le
ria ,'lanar esta falta de cu

operação existentc entre II

gremiações esportivas e a

imprensa especializ,ada d3.

capital. Em várias oca�,
��s en��:�n�: P:Ô��ii:i:��' 3'
da F,ederação Catarinen' �

de' FutebOl para _obter i'1'�
fúrm'l.çÕEl'> e, por incrive

que pareça, Raimos �em 3,-'

mesmas por nâo haver �,

quer � departamento e:

c"elializ�do que as forn:;��,
se. I

De há muito sab-·m':.'�(·

que a publicidade é 'L a'-

;r�v��s �:��s :'�cÓr��:� t���j
vemos par oca�ião dos de

g-uudúS 'Jogcli, AbErtos de;.
Bt.a. catarina, QuandO R- ._�

�;::� ��s����:!����70� d:�
publicidade ou relaçõe!) pú"1

nO$ pr<?�mos dias.

10 ""OS DI LA'UTA CONSTA!'.'."'

PILO PRoGPESSO Df

tANTA CA'AIlIMA

1f0 JIVO.

E51'O�11VO

. -------. --��------

DJ,SCURSOS I e seus fami

felicidade;l.

por mais três meses
o dest.:tl'iltÍO médio Valél'io, perten- _ .... ••

--- --.--.-----�---�----------

�:�;����!e�,:�iJ:::7i�:���:�:�:��I:O::��� BJcampeoes mundiaiS homenanea�os:
. receberam os carro.s prometidos

da delegação, rcram da- Asolenldade, que contou tando não ter podido com-
dos carros de- marcas ctre com a, Presença do p]'!,�,'- parecer 'ao banquete do

rentes" cabendo ao" super- dente da Rnpúbbca e do dia an,terior, no hoLel' Gró
visor Carlos xescjmontc Chefe do Gabinete Milita:' i-Ia. Disse nunca ter duvi-

trpgâ aos .jo!;'adproo btean. um "Alphil Romcu 200'; general Albino Silva, dnd.a- da vilórin.· final. -cr-

peõc� do' munGo e. aos (JK) pill' ter sro cons.us Iém dê �utrns 'aut;ol'ldád'e", tando : �olpinalmentp b:Cli,
membros "d à " de1eg;i.Ç:to rndo 'o mais oücrente e foi aberta .pelo' presídence que om COl'lV-2rSa· C0m ele

trubalhudr-r dc todos os da. CBO; Joio Ji'av(!lang"e, ant�s do embnrqu(', nav,a-
dirigentes. Aos íoeaoores que alt1.'adeceu e Ofereceu lhe. Prometido a Copa. pe
foram dados Daupl;ine. Q. ao pl'esjdent.e' da Rc:>úbii ia segunda vez e' lhe dado

maxsaglsta Mário Amértco, ca a ccnquista do "BI", a tranqulltdadc e conrta»-

l'ec�bcu um vorsswaeon: dizendo que, sem o aux:ljo ça que Ialtavam para nâo

Francisco Assis, o rnupe.ro no governo f,ederal, na» te mais duvidar'. Elogiou <)

e Aristidez, o sapetetrn, eie sido possível a Confe- presid',ente da CBD, ena-

ganharam também peraçã(} não só conqu.ntar mando-o de ve'no bataína

Dauphtne .o titulo como também .ea dor, agradeceu à mdúst-ía

lízar o 'treinamento. automobilística e 'desejou
o. sr. João Goulart enccr aos

rou a solenidade lamen- Irares

ALTERAÇõES

O supervisor técnil'o C;�

Sf'!!,"Uill o delp!!;ado, Ma

PC'dro Richard N"·o.

P. S. 1),

!>ara Deputado
Esladual

A Petróleo Brasileiro S. A. _ "PETROBRAS" avisa
a seus acioni·stas e ao público em geral, que algumas fir
mas, cuja constituição não é do conheci,lPento desta Em

prêsa, nem com a mesma têm qualquer vínculo, adotando,
muitas vézes, siglas semelhantes à pOI' ela ,reg'i.�ti'ada,
quel' no prefixo, quer .na terminação, vêm. inescrupu!o
sall1ente, se utili;\ando dessa semelhança para fins eo�

merc-ials.
A PETROBRAS sente,-se, portanto, no dever de es

ela'recer que não possui subsidíárlas nem procedeu, ja
máls, à encampação de qualquer Empl'esa atnante na

lavra, refino ou distribuição de petróleo e seus delivarlos.
Adverte. ontrossim, que, atu:llmentf'. nfto esl-:í pro·

çru!enc!Q fi. subscrisão �i!l;!lIca c1e RUas ag,õE'&, al�rtnnI!0
() ffllil rins .1:\ 'men('ion�,I"s F.mpt'rsa� f'SÜII"Cm pro

a 1911f8.meuto de ssus tít,ulos mediante insinua
de ligações com a. PETROBRAS.

-------1 Mau" Borge. -.---
O Conselho Assessor d, c-nreceracãc Brasileira de

Ré1l10 da Confederncac Desportos, reunido, resor-

Bnisiieira de Desportos. vau determinar para I) rtta

r�solveu transf'ertr 9al-.1 25 de outubro, J) embarque

os llJlmcircs- dias, após o da de:cgação df' reme ali

dia B, as ellminaLór,ias 11'1 Brasil que disPlJtn.rQ_ o HuI
cionaís para o Sul Amor; Amerlcrmc nas eeues uo

eanl), pl�ogl'!�m�das pavn rio Lujan na Arg{"ntina. A

sábado próximo. E s-tu guarnição do Murtind!i·;.II>
t�ansJerencja é motivada v{!rá �C'guir antes- para o

petas c'eícões qjJ.c se rua- Rio de Janeiro onde l.la

usarão ,,111 t.od�' o Brl\SiI, -á o avião, juntamí'"!1tC
no proxtnio dia 7'. com as d.amats gu�rniçõé

que tentàrão levan!.;lr o

importante certame Ocntt

nentel de Remo.
A diretoria do Marcrho

Dias depois de se mte-es
sar pelo atacante NiiO,' ex
defensrr do' Paisandú e a

tualmente com contrate

terminado com o EspOI te
Clube Nrl'Oes_te de São l?aiJ

lo, vem de se. manife:;tar

favoravelmente a contr:J.
tacão do extrema cantlÜto

Al�erindo, Vinculado ao

futebó criciumense e de

fensor da última seJe(:.;c

barriga verde. Almeindo
está com seu contrato pre�

tes ª se expirar, deVe":!')

acertar seu ingresso ue

clube marCilistu, pelo (lua.

dJspuLará a sogunda fD.

se d" e€rtamf! estadual. As

s1m sendo o ataque m['.rd

lista p�ra' o certame del'e

r:i lorlUar com:

NiiO, Tdé�io, Aquiles, o.dl•
lon e A�merjndo.

,A dlr.etoria do MetrQpol
niío se descuida e traLn de

refoçn\" sua equipe para o

estadual pois deseja m�,!l

ter em Crielmna o ce"lo

máximo do pe):lol cata�l

nens,e. O treinaprr Joi,)

Lima estéve f'm Curitiba

onde se avistou com m.en

to.es do futebol pflranaellse
Os jogadores Nlnlnho f' 1-

ran, pertencente!>. ao At!e'

tiCc foram' sondados já
que se mostram irredutí
veis na questão de refor
mar seus contratos, n'\o

havendo até o momentn a

certe finnneeiro entre o

clubr; p os jogadores. Ni()�
nho e Tran deverfto custar

aos cofres do Metropol a

imprrLância de Cr$

B40.000,OO deVendo rl-S jl)
gadQres I"ecebel" Cr$
120.000,00 de luvas e orct�-·

nados mens,ajS de 35 mil
Cruzeiros.

o Conselho Assecor Da

Além dos kgadores N,ni
nho e nen que deve-âo

ser adquiriqof\ pelo Ml't.�o

pai ao futeb9i àraucarm

no, também. o atleta Mo

reira pertencente ao elen

co da Iraty, foi sondlldoJ

porém o player não con

cordou em se tran.,feri� pa
ra o futebo1 catarin�n:;::l

mediante luvas de Cq;

120.UOO,OO e ordenados mC'll

sais de Cr$ 35.000,00

O ir-ejnador Jrão Llm,\ P.

atualmpnte o tCcnico mai;;

caro' do '1uffi1u] catnriner.

se pois percpbe a importân
ela de Cr$ l00.000,or men'

mls pa(a dirigjr O qllúctro
do EC. MC'trop,oi. Antps, r

trC':na.rlor maiS bem pagr)
do fll-leboi calarilll'l1Se era

Aliplo Rodrlglle-� do ç. N.

Marcílio Dias.

Positivalillentp, fI.� 'lHe

rações apreó>entadas ')',

quadrr- pau'alnlJ no jugo
frente ao Palmplras ao

qUe parece foi igual .1qU::J
le velho ad:'togio de 'lHe

"rior a ,escrita rio que SIJ

neto". O trejnfl.dN pnulul'
no te"z aignma·s t.rocas e

piorou alncln. mais o qua
dro tricolor q\lf' e%eV�

multo mal frente ao Pal-

meiras.
Seu próximo c()ffipromjs

so será O Car'os Renallx,
Ir cm Brusque. Se não h;)u

ver uma alteração, para

melhf'r, na equipe .prog
nostIca-te que a goleada
:lofl'ida pelo vovo, em ILa

jaí. será cobrada com :i:J
rOS logo c ...ntra o Paula �a
mos Que nada tom a lu\v(�r

com o caso. QUe os dir;;t,)
res paulair.os ponham ��;
"barbas de molho"!!!!

{) URUSSANGA E A VITOR!A
SOBRE OMHROPOL

realizadoA equipe do Urussanga

PONTA DE LAN'ÇA, O Brasil Pronto Para Intervir nos
:�;�"..::, :�';�;':di�on�; JogoS Ibero-Americano
Federação Atléti0a Cata- Já e.stão em Madl'i, d,e" eSPera que as novas Úlo,-
rineme torcidas ótipla� a1' clt a manhã de onterr:. r,5 tas venham à dar Pre�,;c-
recadacões. M:.t� as entl{l.!.\ atletas brRsLeirog que par sos pontos para que o ti-

des e�prrt.iYlls da capital ticiparão dos II Jogos lbt:· tu'o seja mantido.

do Estado não querem �a- 1'0 Americano, que serii.o
ber disso. A elas pouco in· realizados na pista e C'l!n

tercss.a que a publicidade Po do Estádio de Valle H,-'r

�eja a almn dll� bons n�' morl';D presentes 1� outl'l-'S

O qu(' querem {o COUI'''!"' ('ntes; al('m da re- equipe, prof. Osvaldo G'JI'.

os jOl'!1U:i,;tas -e ratti�' pl'c�en�aqão -espanhú'u' q:Je çaivf's, s6 �it.S.· amflnh:l
lista,� dei"em seus de.mals promove o confronto. 0s Antecipnndr-se à (lel�I':�"

para COtTcpnl a- brasjlriros viajaram ontem

trá!'. dirigentes em bus pelo jato da Ihéria, a(;f1Il1'

(Ir, infOrmações, fOt\lI(- panlJarios pr-los atietaf\ 'la Por ou!,]'o Indo. (,Mi con1'i-'

com drfic\ência. por. Argpntinl1 elo Urugufli e lllnrln o ('ml)flHl11'l elo lllC"lj

que a pessofl I)u.-; ali f(1l'i1,:.· Chilp, formando o méli� ('o \í�ri� Pini qUE' ('st,<w:J.

cc nãc tem um conhcl',\-
.. forte ))loco I'oncorrente r·a COU. Problemas para 'via-

menta maiS apurado "õb,'f' 1"a.os centro, nmpricanos (' jflr.
o assunto e por isso o f,lZ C'llrcpells. No Galeão o I1re

_

com imperfeição, sldC'nte da CRO, João Ha'

E' de admirar que �nti� velange aemnpanhado p�-

daelps esportivas de mu3. Ir ,diretor administrador,

�i�lt��S:Ueal:S!���r d�i,�dl:�' �:��af�An�I:�id�ar:�,'��
vulgaçáo organl:>:ado, qU.'Ul BorlJes falou aos at,l�las
do algumafl cidades dn ;n, qUe tp� a chefia do B'·i··

'Ledor o Est�do já os pos- gadeir(l J.eronimo Basto.;.
suem • frisando qUe o Pincipal '.1e

Sr-'a imprensa esportjVêt' rri manter bem elevado o

eSCreVe autenticas proeza�! conceito do e,�porte bras,;
de heróis em c('mo os fr�1 letra e que, acima da vi

cassos e insucesso.� ctt!

":1r
tórl.a a discipllna e o es-

5e" do. competições atll��i·· [lírito de confr:ü,crnizacao

cas, tamhém de,screvcm C dos dl'�porListn.� ibel"o·amc-
qOe Se passa nas várias eIl rlcano,� dcverão 8Cl' Os ('b

tidade esport.ivas com :iln jetivos qa equiJ'I'. Em nn

conpearçâo dos

setol".es df'.li' me dos atletas ,falou o

divulgaçâo das

meSII\:t'Ü
"cr:JpiL:\o" da cqniPe no�,�()

que fOrneC_e o materml ja confode Uíisl';('S Lauri:uia
deHcriminado para. a divu dos Santos.

gação gratui.ta. J* -,....-Já se tem 0xPlicad�

(I'
FEMJNINO O FORTE

voltarcm ... s, ao assunto 02"1T'
DA EQUWÉ

oura oportunidade qUe st'. A ,equipe feminina d2:
um dej)ar.tamento _de rl,I-' tentara da hegemonia ib,,-
blieidade o� relaçoes. �u.-� :ro-amerlcana seguiu C�1!l1
blieas nrgan'zado e dl:-lgl'�'

qUe de me'lhor conta o
do celeb,ro treinad�:, �sporte base brasileiro, in 1"0

"

Mon'.e"egroe podcra sanar ali, o.ulndo V,era Trezojtko," 5Y

fiuldade_ exist�nte. D.O �o�:.. conside�ada "sub-judice' PARA SERVIR SpA Th:J-I
rário nao adl.anta m.slsc."� pelo CND ao apreciar o lT: ttA COM A D[GNIDADE

11110 retornara' �J nem tam!Jouco tentar Da-,'. querito que será fcit" IV DE SEMPRE

.. �
... a t"'rclda flonano-

voleibol. A "eapitâ' 'da e- .. 11 � 7que não sab>:!

SPI n O I

ao Futebol ' �e\ ::�e7r��õa�s s:re��:;r���" qUiPeA·��_nda dOv'�S:��3'_,_-s-'-0----,.,
ram novos elementos, SP. I

Calarinense I; vão excursionar,
_

se tran�'"
Terminou no sabado 1 feriram a exeur�a", se v_a: ii

contrato do atacante Nitél� joga ou deixaFão de jogar

que pe.rte,nceu aO" paiS'ln-", O departamf'nto de pni1'\·
dú com o Noroe.ste de Ba'l cidade 011 re'ações púi}lj-
ru.' São Paulo. Confor,me cas é o primeir() passl) 1e

tjvemos o,I)Ql'tunidade 1e uma agremiação esprrtiv::t
infamar o jogador f'ncun· para o fiel elllnprimclü-n
tra.-se em entendimento:; de suas obr.igações. Fico,'c

para retornar ao fute':-d 'mos torcendo para que
catarinen$e. deveild... in- nOS60S dirigentes comp'."�-

gressar no Clube Náuti·�o endam n'-s�,o apelo p cri-

.N�[,cjlio Dias de Itajaí. O am departamentos de pu-

jOfiíador já foI cientlficad.l bPcidade ou l'elações pil-
do intereSse do clube D1J.f blirn.� Que muito bi'neliLi
Çj_lista ,2e-10 seu concq:-�o, ariam nào só a. lmprema
devemlo Nilo .ff'�,pon,le: f"']lO.I'liv:-t d� rapHal do Es

pr'Jpl'io (If;:3-

FC que atraVeSHa otlm:l

fasp técnira e fi;\lea, aw'

almentc- sob a orientar.ão
de Professor Arruda Sa'c�

mé, ccnquistando Suce'\l'3i

vos triunfos nos últim'-'s

meses, vem de abater o

e'enco do Metropol F.�.

ca.mpeão dI) Estado por
lxO no úitlmo domingo,
Segundo comunlcaçao re,

eebida do Professor Arru
da Salomé, o Urussaue:u
treinou ativamente os 11a�

que antecederam ao enCQn
tro com c Metll'opol confor
me se verifica: Dia 24-'),

Conjunto, dia 25 recreaç:l.o
e toques, dia 26 ginásti�a
e c01ellvo, dia 27 ginásti('a
e um eque, dia 28 eolc·.I-

dln :.1fl hf1nho dr'

fi reí'i�ão

No dia 30 foi

o cotejo em Urus"-lnga,
con.tra o Metroprl, com 2 '

tr\"(!<O da renda em benefl

CiO do "Parai'!." da Crian,

ça'" e segundo consegui·
mos' apUrar a renda foi re

cord em Urus'3anga.
A equipe do UrUSSang'\,

a)inhou com:

Darmo FjM Gilberto N�

zio Valer! Antoninho e Vu!

mlr Celillho Ivo Bibe Eu·

rid,es.
R�seryas: Lourival, Val

do, C1rvis, Antouinho rI,
Gamba e Cal'Oc,ha.
Pelo que se observa, 1)"..

los úWmos resultados, o

Uruss3nga se COll-..tjtulriÍ
nunt drs classificados no

próximo ('('t'tnmf' ,do E"ta

'do e poder� n ser a grata
�\I�.pres8 (I" O"SSo futeti\i
do inl'erior.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



LENO!R VARGAS FERRE!kA
PARA DEPUTADO FEDERAL

P P

s

o
sua reeleição se impõe porque foi
um Bravo Dafenmr da Demo

cracia Cristã,
rf.c 104 "

PSD
E' Só fazer a Campanha do MAIS Utr'

para e1ener a Pro'e��ôra

OLGA BRASIL
à Câmara Municipal

N,o 2316

Inslitulo de ft posenfildoria e

Pensõ�:: Dos In�II�'r;ários
DELEGACIA DE SANTA CATARINA

SI'!"vico c!e Engenharin
CONCORRl'1:NCIA PúBLICA PARA A CC'"JR'T'RUÇ.i\O DO

PR)o�DIO DESTrNAO" fi SEDE DA AGENCIA EM

DRUSQUE

A V ISO
1 - Far,o .�aber aos lntcrf'ssados que no Diário Ofi

cial da Estado de 28 de setembro p. findo, foi publicado
o J;õ;ditaJ de Conco�rêncla Pública nO ERSE 7/62, para a

ccnstrllção de um p�pdio com 2 pavimentos, com aprQ
lI:lmadam�nte 500 CO m2. entre as ruas Alberto Torres,
Pa�tor Sandrew�kl e Vereador Guilherme Niebuer, em

BruVlue e dc�tlnàdo à sede da Agencia d') IAP! naquela
cidade.

2 - A documentação técnica necessária à perfeita
caracterização CJ. ob� a a I'Xf"{'U' ar �f'rá fornecida aos in
ter('�sados medlant.e o prt"'nmt'nt., oe Cr$ 3.000,00 (tres
mil cruzelr"sl. na Delc"ur'la dest.e Instituto, à Praça
Pereira e OliVlllra - Edifício IPASE, 20 andar, no horá
rio das 12 às 15,00 horas.

� - A� propostas deverão ser entregues na Delega
cia, no endc'cc:o arlma às 15 horas do dia 28 de outubro
corrente, qU:1ndo se dará o encerramento da aludida
concnrrl:ncla.

FlorlanópolJs, l° de outubro de 1062
,1J/lrrury Cabm! NC1'Cg, DE1.. EGADO

5-7-10-62

_S

D.

A demodacia cria a

mente livre; o comunismo
teme-a e trata de a encer

rar no mnrtelamento de
chavões. Porque teme a

educa. o argumente da

inteligência, a agilidade
menta! que é apanágio dos
homens livres, dignos e

con-ctentes.
Uma sociedade que re

nuneía à fé democrática
r�trrl('l'df' aquilo que era o

mundo antes do advento
d(,s.�a uwsma fé. E esta é a

erencn d(' que o homem,
desde que I) queira, pede
eovar !nflnldamente seu

prcnL"io nível de vida. tor

nando /j mundo mais [us-
1.0 e 1lH'lhor. Nenhuma rra

qtieza congcnne r-onde
nou-n fi '�ei govel'llfido pe
la umnta.

Dr-rnocrncla é uma nür

rnaçno. pois que a tmer

dai!(I é um predjcnrín bio

lógico; comunismo é lima

nenneüo. pofs força el!sn

mesma qualldade ao que
rer serrar aJgo tão variado

como a vida. E o homem
foi criado ria:n ser livre.
Pelo poder da rrazâo é ca

Jl�:r. de formar opiniões rn

tcunentos c nnmpruvá-tas
p-u- mero dn dtsccssno e

do dl'lmLe uvrr-s. E é nessn

qunltdnrle que H' en.ntn a

domocrru+n. (ACÃO DS·

MOCRií.'l'ICA POPULAR)

GaSTA Df cut·! i
r.NTAII PECA c���

PARA DEPUTlDO
FEDERtL

Antonio Gomes
de Almeida
H.o 101

PERDEU-SE
Uma abotoadura de ou

ro cvm UJYlCt. pe<!ra de bri

lhante 11:1 cpn'· o. PedI' so

a qur-m cnc.mtr- u. ent . .,

rar :\0 'r. Fel"jJf' B'Jaba 'j.
a rU:1 Cons. Mafra, 72. Nl's

La. S:'rà bem gratjflc;lJO.

Henrique t.rrudr..
Ritmos

Para Deputado
E$tadual
M.o 11'5

•

POR ONDE ANDOU, NO
EXERCICIO DE FUNÇõES
PUBLICAS. DEl.l:ÇpU O NO
MJ� CE!lCADO ])I� RES-
PEITO E DE ESTiMA.

r?,;,.::·�.�Y'"'!""'( ,":.
::;::�)::' j'.i'(;i.'o\

JUS t I Ç.A El FI T O R A. L

Juizo da 12a.·Zona - FLORIANO?OLIS
Atencão Eleitores

1

F!orianópolis, 8 de Setembro de 1962.

° B S.

RELAÇ.i.O E LOCALIZAÇ.i.O DAS SECÇOES ELEITORAIS DA 12· �ONA, SEDIADA NO ABRIGO DE MENORES, PAU O

PLEITO DE 7 DE OUTUBRO DE 1962

L ° C A L

I L_O_C_A_L_IZ_A_Ç_Ã_O _

Edlficlo do Grupo Escolar "Silveira de Souza" .. Rua Atves ante
Edifírio da Comissão de Energia Elétrica ..........• �

I Rua Esteves Junior

Jardim de rnrencte "'Murl1o Braga" -r Rua Almirante Alvim

Jardim de Infanda "Murtlo Braga" 'I
Rua Almirante Alvim

Ed. d1 Ct'Cltl'a de Pueilculturu "nentrta Ram.u.�'( Av. MaUrO Ramos

F'f{ �'\ oe-tr., «e pue-tcunura "Beatriz nam.G!';" ' C

•. I·
Av. MaUrO Ramos

Ed. "Saciedade dos Atiradores de mortcnúnous'' Av. MaUrO Ramos

�(1. '"S'Jcleda-de aos Atltaoores de Florianópolis" .. . . Av. Mauro Ramos

Edifício do Grupo Escolar "Silveira de Souza" ...........•.... '._.'
"

Rua Alves de Brito

Edifício do Grupo E�colar "Padre Anchieta" Rua Frei Caneca

Ediflt.:h do "Abrigo de Menores" ..... l Rua Rui Barbosa

! Ed. ria r'seota Mixta Estadual de "Três Pontes" ..

::: I
Rua Delmtnda Silveira

� �r: �:�:: :�:�:�: �:=�: �:!:��:: �: ��::���� :t:;�';;�li
t Ed.· do Grupo zscoíar "Olívio Amorim" Praça Santos Dumont

Ed. do Grupo Escolar "alívio Amorim" Praça Santos Dumont

i
Ed. do Clube "Ocnnthlas catartnense'' . . .. . . . . . .

Pantana!

Ed. da Escola Municipal dr córrego Grnndp . .. .
correge Grande

Ed. do Grupo nscornr "José do Val1,.. poret-n'' Saco Grande
• Ed. do Grupo Escolar "Paulo Pontes" . . . . . .. . . ���: ����:�:� �: �::��� = �;�:Er:l. do Grupo E"c'llar "Paulo Fontes" .

4 Ed. da z-cota Publica Mlxtn E.'Itadual Samhaqtü

�::: t: Ed. do Grupo Esoolar "Hél.1o Pl'lxoto"
--

���:�:�lra _ 8N1e
2S'1. .. ��'.�: ���� �=��� �:�::��:'. �::����:', CanaSVjelra _ Sede
,26". 1a &d. da �a. Escola Estadual de ç argem pequena VaJ�I'm Pequena
2't1l.

.� Ed. da Escola Publica Mlxta Municipal de Ponta-dfOsSa Ponto. Grossa

�::: :�.' �; �:':� ��:��:� ���;���ld��C�:�����ra
3oa,

Ed. da. Escola Pública Mixta Municipal
31", � Ed. da nscote públíea Mlxta E"adual
3280•

Ed. do Grupo Escolar Municipal
3�. \ Ed. da Escola Púb!iea Mlxta Estadual
:f4a. 1., Ed. do Grupo Esc�lar Municipal "Antônio P. ApóstOlo"
3580• - Ed. da Escola Públ1ca Mlxta Estadual
368.. JIt

Ed. da Escola M1xta Municipal
3780• Ed. do Grupo Escolar "Henrique Veras"
3aa Bd. do Grupo Es('olar "Henrique Veras"
3980: .. Ed. da Escola Publica Mixta Municipal
40". I Ed. da Escola Mixta Municipal de Campeche
41". Depto. Nac. Estradas Rodagem (AntigO)

Ed. da Faculdade de Medicina da Unlv. de S. Catarina.

Ed. da Ass. das Fed. Rural& dc S. Catarina

Ed. da Ass. das Fed. Rurais de S. CaLarlna. (Faresc)
Ed. do Salão Paroquial
Ed. do Grupo Escolar Mun. "José do Valle Percira)

Ec!. da Faculd. de serviço Social da Uno de S. Catarina

SECÇÃO

Centro
cant-e
Centro
Centro
Cent-o
Centro
ccnt.o
Ct;llko
Centro
Pedra Grande

AgronÔm!ca
Trc� Pentes
nacorobr
T. ,ndade naco-cm
Trindade
Trindade

Pantanal

cor-seo Grande
Saco Grande
ato. Antonío ele Lleb-n

ato . Antonio de Ltsbr-a
SI·o. Antonio - Sambaqui
Ratones

cana-v.e'ra
canesv.e.ea
canasvíet-a - vargem Pequ,111a
Canasvíeu-a - Pcnta Gro�s:t.
Cachoeira do Bom Jesus

Cachoeira do Bom Jesus

CachOjera Ponta. das Canas
Cachoeira Vargem Orand",
Inglc�es do Rie ve-menio
Inglf'seS do Ri .... V�rmclho
Ingle�es do Rio V.ermelho

Ingleses - Aranhas

Ingleses - Capavari
Lagoa
Lagoa
Lagoa
Lag ...a - Rio Tavar,ps
Lagoa CamJl(!che
Centro
Centro
Centro
Trindade

1",
2',
3',
4',
5',
6'
7',

_ ..

911.:
IO.a.
11",
12".
13....
14'
l�.·
''',
"",
''',
19"�
20",
21....
22".

Saco Grande

•

Centro

Pr-rita das Canas

va-gem Grande
Ing'eses do Rio vermelho
Inglpses do Rio Vermelho
Ingleses do Rio Vermelho
Aranhas ..

Caplvarí
Lagoa da ConCeição - S<.>(Je

Lagoa da ConCeição - sede .

Barra da Lagoa .

Rio Tavares .. \ , •.•• :.,

Campeche
Rua Frej Caneca •••••••••.•

Rua Ferr.cjra Lima ., ••...••

Av. Irlneu Bornhausen
Praça Santos Dumont
Saco Grande ...

Rua Victor Konder

.A Causa
DO REGRESSO Df TORRADO

HAVANA. 4 (OE) - A Castro Que chegou ao aero

Imprensa oficial, atribue a porto, quando o avião Ja
uma avaria mecânJca; o havia decolado. Antes da

Inesperado rerorno do avião
se:;unda partlàa O primel-

Que levava para os EE.UU. tO linL.tro conferenciou
o presidente Osvaldo Dôr-
tlcos Torrado. O chefe de secretamente com Dórticos

Torradto, durante mais de
estado, despedira-se DO 2 horas.
aeroporto loca,I de "árias
perS01;lalldades cubanas, e

em seguida embarcara. _- _,.........
Pouco depois. ° .vJio ro- GAfEZI�HO, NAU!cebia ordem de voltar.,Nos
circulQIl dlplºm_átlcos, artr- C � � r. ? I �\ O !
lll�I-Sf� quI" a ()rdem de re· L.....--. ._

tõruo foi dada por � Fidel .""

Papa
Visita

PAULO ROBERTO PEREIRA OliVEIRA

O "premier" Hermes LI

ma, resSaltou não 50 a jl!1

portância Que o ac-rd.> re

presenta para o abasteci-

menta nacional, mas tam
.

bém pelos benefiCiOS que
advirão para o desenvo!vl
mento eccnõmjco .e �;al
do pais.

TERRBNO

mUh��, para anunciar a

santlficaç&o das almas das

familias e dos povos". O·;a·

lã possa transmitir o 3olor

tunado apêlo do Evan

gelho, por uma coexisUm
cia fraternal dos povos, !;ob
uma justiça leal, afim de

flue l'f'.'ml!lnde�Rm 0" dons

(Ia misf'I'i('(ll'din. do Se-

nhor", :t I

Vende-se um ótimo Terreno, 15m de frente por 25m
de fundos, na Praia. da Saudade, Coqueiros. Tratar com
o Sr. Gauln ,pelo t.elf'frn1f' 2004--on ilt I"II:\. TobiM Barre-

5-6-7-8-9

Chefe do 12°. Zona Eleitoral
--------- ---------

Assinado o ...

I
.1

LORENZO (Itália),
(OE) - Sua Santidade o

Papa João XXIU ao che

gar hoje ao Santuârio de
Lorenzo declarou: "Oxal::i.

êste Santt'.ário estêja como

uma janela aberta ao

(Cont. da 1.'1 'Pág.)
do do trigo; tais como ur

banizações de faveias, !!ons

truçã.o de habitações i

baiXO do custo. na Ouana·
bara e Recife; prOjetos -1e

urban'zação e suprimento
de água e melborla do se!'

vlç�. de expallçãu agrico
Ia e construção de escolas.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Dando prosseguimento ao

seu programa de elevado
caráter econômico e social,
o Instituto de Reforma

terras paraJ colonos
Agrária de Santa Catartn&. Estado, na campanha. que PresJdente do IRASC, en

vem novamente de entre- vem desenvolvendo no sea- tregou 'pessoalmente Os tí

gar mais títulos de terras tido de proporcionar ao tulcs aos colonos.

aos agricultores do nosso nosso homem do campo, a. Acham-se em fase final

terra para o cultivo pro- <te estudos. novas medidas

..

ai•

Sanla Catarina Terá O Seu
[}eparíamento de Obras

e Saneamento
c D.E.O.s., sigla que q\.!M

dlzer DJ::partamcntó Esta

dual de Obras e saneamen

to, tunc.cnarú no zstecc de

Santa oetaona como en

tidade autárquica:: ceie

DIretor
AGradece
Conforme foi

mente divulgado, o Gover
nadar ce.so Ramos assinou

despacha, em nns da se

mana p.p, corveuanõo
bolsas «se-teres nos me

lucres Estabelecjmcnt:l$ dr.

e1l1no do Estado, a fim de

dar oportunidade àqll_'.?�
que, ímpussíblütados fim.. l

ceiramente-, pudessem ru

qucntaj a ....as do- Curso Se

cundárfo.

Os ezradecunentcs nao

se fizream esperar. O Cc

légio Cat:>.rim:nKe, cujos a

iunos fOram rnvorecld,·�

tem 78 b:l'sas de estu�'),
por interméd!o de seu Di

retor, Revdo. Padre S(!r
tholdo Braun. dirigiu ao

Chefe do Executivo Catar!

nense, mensagem que Das

samos a transcrever:

"Agral eCI'llt1o tc'.'grama
eomvnicação aSsinatt:,a
bolsas estudos é�se gon\r
no em rav"r alunos (10 t.;u

legio Catarinem:e vg ro;;o
a Oeus prot ....çao �eu Go\'Cr
no> vg metas vg et ,ealj.ta
ções nt respe'tosamenlc
Padre Braun - Diretor,

.1OI.A"�DO'ltUll

PIIU, o.erecendo. assim, as

ccnrnçces e o estImulo ne

cesseríos para a fixação
do campones na terra em

que. trabalha.

Desta vez, o município
beneficiado com as conces

sões, foi Tubarão, onde o

Dr. Lula Navarro Stotz,

a serem tomada,:; em rela

ção às proxunas concessões
de titulas, estando progra
mada mais uma série para
muito em breve, em várias

regiões do Estado, dando

continuação ao que o

IRASC já tem feito nêsse

setor, em todo o interior
catarínense.

personalidade [uridlca • _

com autonomia financeira
e administrativa, sede) e

foro na CapiL�í do Estada,
dir,etamente subordinado
ao Chefe do Poder Ex��
ttvc.

A respectiva l�i que to

mou o número 3.092. de .8

de setembro, já foi saneie

nada pelo sr, Celso Ramos.

As finalidades: estudar,
pt,:Jmover, pl.a.neja�, or-;en
tar fiscalizar, projetar. e

xecutar, contl'at.ar, e inter

ferir em empreendimentos
e assuntos relaqvcs à cena

truçãl}, melhoramento e ex

p'c-eção de obras e saneá

menta drenagens, contrô

!� c d�r(,Ea contra Inunda

ções 10" pro_:etos afins. E,
ainda: exercer iguais ati

v.dades relacion9.das com

as -bms de hidráulica n»

v'ut e marítima, reguract
zacõo do reg:Ule de matno

-amon-o oj� CUf!OS ou mas

sas d'água, ta.s como re-

sErvatÓr.).:I de acumulação ('

de cheia, diques, melh')rl"
de escoamento, e.o:tabWza

çâ:l do ieito, proteção:- je,

marger..s, melhOria de bar

ras, dragagenS e tudo o

ma's que p-ssa se rei:a�;u
nar cem o assunto.

O D.E.O.S dividirá o Eg
tado em regiÕeS para a fi

laboração e execução d'lS

planos parcia',s, instaI9.I"!
de-OS à med'ida do pOI,,:
vel e das necessidades, De

I.egllcia� nas seguintes zo

n? geo-econõmicas:
.:../ L toraI de Florianopo

;;�;
bl Litoral de LAguna;
c) Litortll de São Fr�n

clEco de Sul;
d) Planalto de Canolnh'is
e) Baixo Vale do Ita-

jaí;
f) Alto Vale do Itai;ai;
gl Campos de Lages;
hl Vale co Rio d" Pei;<e;
I) l"hir:mo Oeste.
Amanhã, forneceremos

outro,> deta-:hes Eõbre :> no
v"'" ó·Cã ..... esbidu�l.

local e Horário de Períide Dos
MÓsario� da 12a. Zona no Dia

,

70E OUTUBRO
A) Os componentes das:

39 secção (Barra da La

goa) 330.. a 34a. (Ingleses)
do Rio Vermelho) Sairão
às 4,30 horas, sendo que a

condução Irá busca-los em

suas respectivas restden

elas,

B) Os componentes das:

12a. a 320.. Secções; 350.. a

380.. Secções; 40a. Secção;
41a. Secção; 44a. Secção;
450., secção: 46a. Secção
Sairão às 5,3Q horas da

manhã, tendo por Local de

Partida:
ABRIO{' DE MENORES.
NOTA: _ Haverá con

dUl.:ii.r: i

li Do centro da cidade

para o Ahrigo de Menores,
às 5,00 horas, com partida
da frente do Edlficlo Ipa
se, fazendo o 'percurso da

linha Agionômlca.
.

2) Da Trindade para o

Abrigo ele Menores às 5,00
horas, saindo. da Praça

Santos Dumont, e fázendo

o percurso da �Inha Trin

-dade.

C) Os componentes das:
la. a lIa. Secções; 420..

Secção; 43a . .3ecção; 473.

Secção-;
'. Deverão se reunir às

6,45 horas da manhã, ten

do por local a séd� da res

pectiva secçã,o Eleítoral. :'"
PENALIDADES A_QUE E$
TAO SUJEIToS 'OS SE"..

NHORE$ �OS· DE'
MESA RECEPTORA DE

VOTOS, QUE liAO COM

PARECEREM NO LOCAL

DESIGNADO PARA DE

SEMPENHAR SUAS FUN

«OES, NO DiA. 7· DE OU
TUB.�O.

LEI NO 2.550.
ART, 29: - O ;Membro

da rrresa receptora que não

comparec�r no local às 7

r

Você Eleitor

�"

�
-

TADO
'_. 'e MAIS AITIGO DI'" Dt saltA CATAlDlA •

�· ...Vl\�n.�.,-, .... ,.".....Q, l.:oo;;...i:l-Jelrll.J, Õ) oe UUtubro de 1962

Forças Federais de Sobreaviso
. � Partir de Hoje

RIO 4 (o· ESTADO) _ o me de aouza, Presidente
do Tribunal Regional Eleipresidente do Tribunal Se

gional Eleitoral da Guana
bara desembargador Home

��v,e��eJif��: e:Ce::i�n���
dos pedidos de tropas .te

derars para garantir a \oõea.

lização.do pleito de
-

de

mingo próximo na Guana

bara. Nenhum pedjdo nés

se Sentido foi rene nem ao

TRE carioca, nem ao Tri

bunal Superior EteitenJ.

RIO 4 (O ESTADO) -

O Presidente do Trlb!l

nal Regional Eleitoral sh
Guanabara afirmou ,q;_l�
serão iniciadas as 12 ho

ras do dia 8 as apurações
na Guanabara. .

NATAL RGN UR - 4 (.,) � _

ESTADO) _ O Tqbun:\;
Regional EI,eitoral do F..iO

Grande de Norte, decldi.u
não reaítzar as eteeoes
marcadas para O dia 7, ';:1

so não sejam env:adas ter

çaa federais. A decisão foi

tomada rir; man: lã de Iro

i e.

torai de Minas, comuntcou

a seus pâres durante a -es

são ordinária daquela cor

te, a conclusão a que che

gara sôbre a neCessidade

de serem requisitadas tãr

ças federais para garantir
o pleito em Minas denl.is.

horas do dia 7 de outubro,
ou abandonar os trabalhos
no di curso da' vctecão.
sem justa causa apresen
tada ao Juiz Eleitoral até

48 (quarenta e oito) ho

ras após a ocorrência, in

correrá na multa de Cr$ ..

400,UO (quat.rocentos Cru

zeiros) a crs 2.000,00 (dois
mil cruzeirosj , cobrada
mediante executivo fiscal. BELO HORI'l..ONTE, >1

§ 10 _ Se o faltoso rôr {O ESTADO, - O Desern

servidor púbjíco, ou autnr- bargadcr Gentil uunher-

quico, a pena se-é de sus- ----------------

pensão atê 15 dias.

§ 20 __ As penas prevts
tas neste artigo serão apli
cadas em dôbro, se a mesa

réceptora deixar de fun

CÍOT9.r por culpa do falto-

(" . .mIGO .ELEITORAL
ART. 175: - São infra

ções penaiS:
NO f3 _ Recusar ou

abandonar o serviço elei

toral sem justa causa:

PENA: - Detenção dê

seis meses a um ano ou

multa de Cr$ 1.000,00 (Hum

mil Cruzeiros) a Cr$
5.000,00 (Cinco mil C)"\I.

zeiros)

mens variam de valor, de

cara ter, de temperamento.
Na busca do voto, os atri-

Ola Gaulle Conclama O Povo ��� ���:�a�; �i��ov��t::�
U"A

cada um vai pe-rdendo a

A APROVA:R O REFEREN'D I": máscara do, ccns propósi-

��:--��e ;i���gaura:ned��� to� descende de .ntvel, com

df! minhas possibilidades, �: g;:�iaJ�e�ara�:��r�:n!:� tã� jl��:��a��o :!�d:m��;
�:�:�Ubl��a SÓI!����! crúpulos, de temperamen- mesmo aqueles que a quc

maçiça da nação, para tes
to e de educação, pois cada rem ferir não devem so-

temt.nhas que Frabça wm �:gSeÓmd�n��uea;ói:sin�:r� �;r ::�or��oer:s.; ���ad:
�:��i:ui�:Sni�eq!�e�e��l� ;��;;a:sn��n��:�:��oas ��� ��� t��:o�:a�:ceros e l1m-

PoiS de Degaulle o estado
termina sempre na lnfà- (AÇAO DEMOCRATlCA

entregue a pr.áticas po-li- mia ou des!ôrço fisico.
.

POPULAR)

�i�a:'���;sao ca�::rr��;.. E: ----.-------------
te, foi o trecho final f!O

di!:.�urso de Degauile .Jro?

nunc'iado na manhã .;!"

hoje.

BRASILIA 4 (O ESTA-

DO) A partir de amannã

a exempio do- qur ocorr <;;

em tôões as eleições, o ;Jrl
me.ro exército, a pqmei
ra zona aérea, e o primei
ro dtstrttc naval, estacao

em regime de sobreaViSO,
apenas por precauçao.

PARIS 4 (O ESTADOJ

O presidente cnwu-s

Degaelle pl'onundou hoje
um discurso conclamando
o povo francês a aprovar
n: :derendun do dia 28

seu projeto de reforma 1a

constituição, para permitir
a eleição do presidente da

Repúbijea PelO Sufragio
universal. "Os atentd.dos

preparadOS ou �erpetrar.?s
contra minha v!da, obri-

Em 1950, 110 Esta-do, houve um pleito rigorolUllI&Snte
democrático.

.

Ao egrég.v Tribunal Regional Eleitoral apenas ',uma

re"C[.amação foi endereçada. Nela, dirigentes do PRP, de

Joinville, representavam COl�tra próceres da UDN, .auto
res de uma violência de todo condenável.

O pleito decorreu, tirante esse senão _ no qucd ne

nhuma autoridade /Oi envotvida - em perfeita o.l:dem.
O iQlstre presidente do TRE proclamou-o PERFEITO.

'

O ,próprio candidato da UDN, eleito governador, ·sr.

lrine.u Bornhause71, elegantemente declarou que a·.elei-
ção�correra Lisa e limpa.

. ,

No govêrno do Estado encontrava-se o dr. Aderbal

R. da Silva, 'cujo comportamento exem.plar foi bem. o

refzexo da sua educaçã·o política e do seu fervor demo-

crát��o.
'

xx xx xx

O pleito de domingo, na GuanAbara, Estado flQper
nado pelo sr. Carlos Lacerda, está-se transforlm,flndo
numa bat'flha, com torças federais requisttadas' ;para
grarant: ,lo.

" '

No Norte tambêm as forças armadas foram solicita-

1Í4i1 para garantir as liberdades publicas. Por lá; i até,

ameaças de a eleição não se realizar. por falta de ga

rantias, estão acontecendo.
xx xx xx

Em 11.6SS0 Estado repete-se o clima tra1l.quilo do

pleito de 1950.
Tudo em paz, tudo em serenidade, preservadas. to

das as franquias democráticas.

No Palácio, outro pessedista: Celso Ramos.

'['ome c�idado· coin os

candldato,s. A hóia' ê sérl"a
para ;; nosso 'Bra:sll. Por

�\.iu� a palte Oi extremismo
mo�ua se�u rude jogo;
aprevelta 'as Insatisfações
do povo; agita, Intriga, con
funde.
Não é mais hora de in

deciEf.es, de "bons-mocls

mos", de suspeitas benevo

lências.
•

I
Só o candidato declara

damente democrata nos

serve. ,

Porque só êle- nos dará .__---------------

:I�g'�::��an�: ";:"':,;'':�

"'l'01111A' do1511.Omãos do Moloch comunis-
ta,
E evite os cornutos, os

demagogos, os oportunis-
tas pois que servem ao ex

tremismo, venais que são.
Exija-lhes a declaração

públlca de que repudiam
toda e qualquer restrição a

liberdade e quebra dos

principias democráticos.
(AÇAO DEMOCRATICA

POPULAR)

JAC"CRUZEIRO da SUL
!;EMPRE UMA BOA VIAGEM

f8r1f8!l If!á"zíóa!}
FlOflIIlNóPoUIJ. ITAJA/ JOINVllE.
CUIlITIM, PARANllrJlIIf. CANTO!:·•. ilio

MAGAZiNE HOEPCKE - Apresenta

Urna ABERTA
Noticia CERTA

"DE SANTA CATARINA

NA RADlO ANITA, a partir das 17 horas de Domingo, cor,'-

r pleto lLoticiário sôbre o,pleito de 7 de butubro eIÍl Sta Catari

na, SÜ aulo, li. G, do Sul, Pernambuçe, Guanabara e de

I m�H:-:' l"" ,::'(!r,: br:l:.i!�ir�)�. Uma grande equipe, trabalhará 18

I hnr;i'; ;(;I1:'f'd:n P;\)',1 lnLor�1I;'Il" bem e coné'l8merte.
1-- - ;

�-----

Povo de
c('mplexos, foram a expe- Uarações do governador

Armação rlênCja qUe tive.durante;-o em exerricio de São Pacl

PeríodCl em que. dirigi.�s '16, dalie.Dlba-rgador CUolS

Agradece destinos deste grande e�- Cintra deSPedindo-se m,

Por ocasião do têpmi:1.')
tado. O qUe mais me cau manhã de hoje dos fun-

da Rêde de En: _'gia :".:Ip- ��� ea��:�:��eo� �O! :a:ore:: cionários iotados no palá-

trica de Armação, Distri- " ., ,_ cio dos Campos Ellseos. A

to da P-enha recebeu o 00 �e����' u!s��� Z:ai���t�� ma::nã as 9 horas, em C3

verna.dor Ce;so Rames d'''' "" rimonia que se revestiti

pacho telegráfiCO, em qa(1 :���:I" q�: j:e c�:::in�:�iS�� �:r:::::I���:��it�ráde:e��
�g::o;:ced:qUs�la ������da�� ra urna solução mais ,'a- fia do govêrno ao sr. Car-

tlsfatória Amanhã, reas- valho Pinto.

ie�;���:Ci:;êl�o��d::�ti�� 11:'."'......---...,,�""'�-............."'.�

de que fosse conclulda, o

ma1s rápido po.ssivd, a

sua Rêde de Energia E�é

trica. A mensagem em ques

tão ê no seguinte tf}Or:
"Cãmara Munjcipal hojo,l

Ifeunjida Rid"O\.(oU unaniml

dade requerimen'o vcrea

ti3r Milton Fernandes ,,;

que em nome povo Arma-

ção vg apresenta vossên

eia sjnceros agradeclmen
tos por ter .tendido apê·
10 wrm('nar integralmente
rude Energia Elétrica pt
Que Deus guarde vg am

pare e jlull�e vo�sência pa

ra continuar' tr:1balbando
para reli��dade de Sant:l

Ctarina pt Francisco Leo

poldo Flelth - Presidente

Cãmara.

A Demo
cratização

A democratização do ca

pital prom�vido pela VE

MAG repercutiu positiva
mente no mercado de in

vestimentos. Muito embora

as condiçóes atuais não

fôssem -as mais propicias

para um lançamento de

tamanho vulto, o sucesso

das vendas efetuadas tem

sido expressivo.
/;:lêm do mais, o recente

aumento de capital da

VEMAG, Q.e 2 biliôes para
4 biliões e 300 mIlhões de

cruzeiros, provocou espeta
cular reação na Bolsa. Já

na segunda quinzena dês

te mês, as ações daquela
Industria automobllisUca

esta"l(am sendo negociadas
acUna do par. Como se sa

be, as ações da VEMAG

foram colocadas à dlsposl
cão d'J públiCO pela e:OFI

PRAS S_!\.. Olle t'am15ê'm

faz parte d,l� Organizações
Novo Mllndn-VelTIflj:!;.

(

O que foi slogan do candidato Celso Ramos, na sua

campanha eleitoral, agora é meta do seu go-vêrno.
"Nenhuma criança sem escola, em Santa Catarina"

- prometeu o candidato.
'·Mil unidades escorares. em 1961" - determinou o

governados-
Mais de 600 estão construidas. Mais de 200 contra

tadas, em construção, juntamente com 29 novos grupos
escolares. com 122 salas.

A foto mostra a unidade de Alto Feliz, localidade do

municiplo de Araranguá.

Elevação de tEmperatura
TúdÇl pe .odc eleitoral O mal é que com isso

comece sob os mais smcé- desp.esãgta-se a demo
ros próposltos de eíevac.;c cracín, turba-se.' o povo e

demccréuca. Mas os ho- üesccuca-se o eleitor.

rmpõe-ee aqueles que
têm rcsponaabllldndes e

caráter nâo des er a tão
berxc nível de contenda

politica, para que reste ao

povo alguma fé no [tvre
exercício da lIberdade e na.

decencia humana.

!DeiX'a 'O Govêrno de São.Paulo o

Desembargador (ilos (intra
São Paulo 4 (Ü ESTADO) ssumirei a presidência do

NoiteS mai dormidas e tribunal de Justiça de S�O-

prcbLemas dos Pauso". Estas foram as de

Nos meus tempos de reporter - funções que

acumulava com as de amanuense e acadêmico - o

noticiário eleitoral, com os resultados das urnas,

representava uma tormenta, ,

Permanecer nas junta's apuradoras era o impos
slvel, criado pelo ponto na repartição e a presença

nas aulas da Faculdade,

A solução 'era Ir, à noite, aos mapas eleitorais,
mediante autorização especial. felizmente sempre

obtida, dos Juizes.

Mas isso, nos. primeiro-s dias de apuração, não

era fácil.
A candidatura formava verdadeira muralha,

nas salas e corredOres, E mal os mapas me eram

confiados, choviam pedidos de todos os lados:

_ Deixa. ·ver minha votação, na 3a!
_ Quantos tive na Sa?
_ Qual foi a legenda na 99a?
Era uma. guerra, que me esgotava o sistema

nervoso, com o pavor se rasgarem ou darem sumi

ço dos mapas, enquanto fazia minhas anotações

primeiro para a REPuBLICA e depois para a A GA

ZETA.

Somente apos o segundo dia de apuração-, o ba

fafá começava a diminuir ...

Os candidatos iam descomparecendo, rareando,
sumIndo. .. na proporção das votações obtidas.

Alguns sacudiam o pó das sandál.tas. rasgavam

as anotações com suspiros de dor física, apostrOfa
vam à lusitana, desabafavam e abalavam sem volta:

_ Esperava 58 nessa urna. Mas me trairamomel

_ Quantos levou?
_ Nenhum! O poder il1cónomlco do Jaca man

dou descarregar no Juca!
_ Mas- o Joca e o Juca são mais pobres do que

voce! E o Juca também não teve nenhum voto! II
_ EJU;ão foI burrice do meu elettorad.ol/I

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


