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dos pela a Capital em

37.640, sendo {la 12.a zcoe

12.240 e na. ra.e zona

24.400.
O pleito no Estrld'l ena

orçado em cinco milhões .je

ELEiÇÕES DE SETE DE OUTUBRO: c

Nova Fase na Política Brasileira: Ex�ectali,a e CODfian�a nos Destinos da Pátria
FALA A "() ESTADO" o PRESIDENTE
DO T. R. L - 641 MIL ELEITORES EM
SAmA CATA�INA - NÃO FOI NECES
SARIO O PEDIDO DE FORÇA FEDt'RAt
- COMO VOTAR - CtlMA DE PERfEITA

ORDEM E TRANQUILIDADE
falando em nome da J'.I�-"Nesta oportunidade em

'que tenho 'para me dirigir
. ;- aos eleitorefl de Santa Ca

tarina através 'O Estê'ld'l',
creio ser do .meu dev'�r,

tlça Eleitoral, dar alguns
esclarecimentos que ainda
possam restar nestas 43 ho
ras que antecedem ao piei

to de 7 de, outubro próx'
mo", disse, ontem, a l'e

portagem o Desembarga
dor Ivo ouubon Perotru
de Mello ilustre PrE-Sjden
te do Egrégio Tribunal Re

g'Innal Eleitoral.
641 MIL ELEITORES

E. prcsseguiu o Dc'!:emb:\�
gado!" Ivo ou.nion:
"No nosso Estada,

6<\1.:::00 crettc-cs estão in�c�!

tos, prcnlos para atender
ao chamado das urna.", a

fim de- escolher senado-os

para renovação do têreo,
d\!putados federais para
uma nr-va Câmal'a, depnt,.l

Argua Para Os Bairros: DAES

mos encontrou para o an

tigo Serviço de Agua e

Esgôto, a proposta orça
mentáría trríeõne de 28

mílhôes de cruzeiros, Insu
ficiente sob tod.o� os as-

essa insuficiência e o es

tado de abandono em que
se achavam os aervicos,

tã? logo que pôde, tripU�'

criou o Departamento Au-

tônomo de Engenharia
Sanitária, ampliando o

campo de ação do antigo
Serviço d� Agua e �ôto.

(Cont. na 3.11 pâg.)

Gov" rr.tificª estrada da Base�:
Prosseguem as obras de Oualberto, Celso Ramos FI Viação e obras Públicas e

aterro na estrada para a lho e Anito Pet.ry, respec- do Depal'l:;.mento Autôno-

Base aérea de Florlanópo- tlvamente titulares do utu de gngennnna Sarutá-

lis, no trecho anterior à PLAMEG, da Secretaria de ria:.

Avenida Jorge Lacerda, to
mando-se por referência a

saída do centro da cidade
para o Aero.PQ! to He'rcillo '"

Luz. Os melhoramentos,
além de facllltarem as

c9ndlçóes do tráfego. c�m

correm para o embeleza
mento da Avenida belra-

_mar, dando-lhe novo e

agradável aspecto. A exe

cução dos trabalhos está a

cargo da SecretarIa de

Viação e Obras Públicas,
que ali colocou grande nú

mero de operários, fazendo
com que, dentro do menor

espaço de tempo possível,
sejam entregues ao. tráfe

go Os resultados dos tra
balhos ali produzidos.

03 flagrantes foram co

lhidos por ocasião da re

centf.! visita do Sr. Celso
Ramos às -:lbras em franco

andamento, em companhia
dos Engenheiros Annes

çâo no trabalho ::te -ecen
ção de votos, ra�)Iue:'-: na

apuração, para que tenha
mos o resu:tado jali Clel

ções conhecido com b-evj
dade.

Para isso ccnrtarnos nas

juntas apuradoras d[rjgi
da spor Juizes capazes I! ci
fjcientes·.

PLEITO. 5 ]\U!,nõt::.s
"O eleito-ado cetartuon

se prosseguiü o 1)c!:"mh:tr
gndor _ soma o �0t.:�1 fo:?
641.000 eleitores. rli&trihuj

um pre"idcnte qu � super
visionará O andamcnt • do

pleito.
Assim - sendo cito cem

pcnentes da mesa serâo cm
tôdo o EStado 23.008 pcs-

cruzeiros.
o total das urnas cu ses

sões etettoruts é I!� :U.76,
sendo na Capital 13" u-nes

dlstrjbuldas na 12.a z-.na
47 e na 13.a Zona nu
Em cada mesa recepto

ra de vetos trabaniarão
dois mosúrtos. dois socre

tnrios, três suplentes e

Depois da Capital u ma

ter e.ertc-ecs é o ae J.ljn
vníe crm 32.893 e'on-rcs,
seguindo-se LaJocs cem

23.546 e depois atumeneu
com 23.102.
Em 158 munrcrp.os ba

verá eleiÇões redereu e ('8
(Cont. nu 5.a pág.)

pronto os tr!\.t)al):los da elE'i
çâo que se aprox:l.lfa;

&$. unnrs ","fãb,tlll contV
ÇÔI:'S de "e-r--ldttii"aillts, O lIi
terlar do Estado provtda.

de cédulas oficiais, os ma

pas de apuração conrsc
cionado:;, o pessc-t ud-s

truco.

PERFEITA ORllF.�1

Respondendo pergunta
sobre o clima em que ;lc
correrá o pleito, dlsz.� nus

M entrevistado:
"Perfeita çrdcm 11I3'01'

comparecimento.
'

ol'ganiza

�,�;�:;:',�"��"�';",:,::, �':�:���,';;�;:'a�eq:�: ����: Plano de Eletrificação tem
do, e,tad",". P"f'�t�,O,EST'��;::"doP,e'id,nteda.me mal"S uma USI"na· Curl"tl"banosvereadores." sa recepturn. na hora de
"E' uma nova fase na po votar, bem ao contrá.!e

•

•

lítica brasileira, de esp..c do que sucede. com o voto

tanva e confiança nos ocs prpporcíonal no l ntanc-".

unos da pátria comum. "Com o traba:h" tnten.,-

O Tribunal Regional S- dos runcjonanos encarre-

teítcrat na sua fase �rr.rn gados do rnater.at eleitoral

ratórta de julgar, re�I)!- e:stá tôdc ê1e distribuído
veu sõb.e enúmeros regra e jã enviado para o jntp
tros de diretórios e sou-e r:or, inclusive para o oeaie
registros de candidates I!ltl onde seguiu têeea-rct-e.
que, apenas, quatro toram por avião.
indeferidos." Com a antecedência ne-

('·��"'!l.r!a c a 'efIciência. cos
TRABALHOS Df. tumera o Tribunal Re;io

ELEIÇAQ. PRO!\'TOS nal Sleítcrat deu como

Intcrrogadn sobra- aR.. !,).�
jsa-attvcs para a reallz í::'

�I�� �:m=��a�:r�
do: - "Os preparat!".):,
estão u'ttmados e pela pr:
ttneira vez o eleitor se uti

liza da cédula única em e

Ie'cões proporcionais, ;,'.
ments, na Capital. E' 'l.

pr-incipal inovação de ,,'8-
tema eleitoral brasüer-o,

desde o voto secreto .nas

que reS'Olve o proble�3 fi

nancetro do canotdato .a dá

independência ao eteít-e,
que recebe a cédula das

Para a HLi�ão oe amanM
Candidatos do PSD
Para o Senado:

ATíLlO FONTANA

Suplente: R�NAI0 RA-

.MOS DA SfLVA
Para u Câmara Federal:
Antônio Gomes de Al-

melda - 101
Jade. Saturnino Vieira

Magalhães _ 102

Joaquim Fiuza IRamos -

103
Lenoir Vargas Ferreira

r- 104

Ofland-:l Bertoli - 105

Osmar Cunha - 106
Osni de Medeiros Regls

-107

Pedro Zimmel'mann
108

.. '

Para. a Assembléia Le

git:lativa:
Abel Ávila dos Santos -

1101

AIUr Weber de MeUo

(Tide) -1102
Armando Calll Bulas -

1103 I

Augusto Bresola - 1104
Áureo Vidal Ram-:ls (Nu-

ta) - 1105

Cesar Martorano � 1106

Dib Cherem - 1107

Edgar Lancini � 1108

Edmond Jorge Jose SaU-
ba - 1109

Elgydio Lunardi - 1110

Epitáci-:l Bittencourt
1111
, Erwin Prade -- 1112

Euclides Granzotto

1113
Fioravallte Ãnge1u M,,:;·

.�')Iin�":" %-11

A linha de transmis5a:;
.

jacênCiás: - num 'ctnllreert-
operará em 22 KV influin dimento de alto slgnjC1ca
ôo em Curitibanos, SalHa. do para o d;)senvoivlmcn�
Cecília, Leboll Rég� e ad- to econômico da reglã.o.

O;';TRA AINDA DASMI

Ó Cirélnda, Cirandinha,
Vamos t-:ldos cirandar!

Quem faz tanta escolinha
Sabe mesmo governar!

_..
I ,(lerão as�ll1\ contar, agora, dt�zenns de milhares ue

('I'lnnrns cat<lrlnellSes, que nüo tinham escolas. A Ilwtu de
escolarização do Govêrno Celso Ramos - 1.000 unidades
em 1962 - dia a dia se aproxima da sua Integral e"8-

cuçã'J.
?\T'!1 rnl'b., m1d1de ele �!!orto do Slft, �fpff'r"ct

Jacinto Machado.

:�:�� ���
-

� -1.:, .'.

'�-" .. ,�

mos - 1U5

Humberto Machado
1116

Ivo Reis Montenegro
1117

Ivo Silveira (Dr. Vico)
_ 1118
João Bértoli - 1119

Joào- Boaventura - 1120

João C'Ut>tódlO da Luz -

1121
José Boabald - 1122

José Gonçalves' (Jota'
Gonçalv'eS) _ 1123
Lauro Locks _ 1124

Leclan SIO'/inskl - 1125

Manoil Siqueira SeUo -

1126
Mathllde Amln Granem

_1127
Melchiades Fernandes -

1128
Nelson Pedrini - 1129

Nereu celeste Ghizonl
_1130

Nilo Bianchinl - 1131

Nilton Kucker - 1132

Otto Trennepohl - 1133

Paulo Henrique Rocha

FarIa - 1134

Paulo Preis - 1135

Plinio Arlindo de Nes -

1136
RaimundO Mayr Sobri

nho _ 1137
Roberto Cyro Corrêa -

1138
Waldcmar Salles - 1139 ....---- _
WaJdemlro Mazurechen

-1140
Walter Vicent.e Gomes -

1l� I

Znni Goni(:1�:1 - 1142

Henl'ique de Arruda Ra-

Em 7neados de agõsto ui

timo, em Curitibanos, a

construçâo da Barrag,:'l\
sõbre o Rio Canoas, da �

'-Sina Pery constante 11"

prcgrama do Plano de FIe

trificação do Estado. rea

lização das Centrais E'é

tricas de Santa Catarina
encontrava-se confOrme
mostra o flagrante:

ACELESC vem dcsenvoJ
vende- intenso trabalho de

Eletrificado capaz de :�

tender â.� u;'gentes ncctl��1
dades da economia cata

r:nense contando para is
so, com' o mais irrestrito a

poio do Govêrno Estadual.
A Usina Pery, operara. a

fio d'âgua, CGm barragem
tiPo gravidade, altura de 6

metros, compriment:) :la

crista de 260 metros, apre
sentando um v ... lume <1�

concreto de 1.400 mek"::I
cúbicos. Sua capacidact('
geradora, total, será lIe
4.800 KVA em l·rês tlnid.-l
des de 1.6ÓO KVA cada um

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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T� . e�:-díl�';EJ;grt�o ����Il
Direlor

Ruben, dr Arruda Rallloa
Gerent.

Dom1.DeOl l'ol'lWlàu de Aquino
Medotore.

AntOnio Fernanda do AUlaraJ e Silva - Osvaldo
Mello

Colaboradores
j,'rof. Barreiros FIlho _ Dr. Osvaldo ROdrlE,'11es
Cabra! - Cid 0011ZI1:;3. - Dr. ercides Abreu
.- .Prof. ornou d'Eça - Major nceronsc ru
'Ianal - Dr. MIlton Leite da Costa _ Dr. Ru�

: 'ISenoi Cesta - \Valter Lnnge - Zury Macha
do - Léearo aanotcmeu - Ilma r Carvalho
- Prof. Paulo Fernando de Araujo Lago _

Hamilton Sr.hmldt- A. Seixas Netto _ Flavio
Alberto de Amorim.
Albel'to de Amurim - C. Jautundá, Editor de
inrcrmecec Agncoln __; Amaroc S. 'rn.azo.

l.'b.P..tRTAMENTO ESPoR:I'II;O
Redator: Pedro Paulo Mocll;J.do
H.[·tl8.!.Ore� acxiIíaree: MalI!'}' B01'if'S, Rui T
",rmv e ouuertc Nahol ,

Colaboradores: uiVERSOS
Repn;sentantell

Representaçnes A, S. Lera Ltdn.
Rlf) (08). Rua senado- Damos 41J sv andar
]t:I: 22·1:19-24 ._

Sf:.o Pâlllo - Rua v.tóna 657 - conj. 32 -r
'tel,348949
Punll l\"tl!ore - PROPAL --'- Praça O Fcllclg,
00 15 - com. 11 - 'r'ei.: 14-",0
Agentes e correspondentes em todos (IS •• PJ

olclplo. de SRllta Catarina
Anúncios mediante contrato de acorde rI JIl a
tll.t't:IA em \'I[l'õr.
ASSINATUR.!\ ASUAL -- Cr$ 2.000.00
V.I!:Nnn. A\'tJLS,\ - Cr� 1000
".1)1/ 1'('ll<I /<1/1; �e re�pv?1s(lbilisa pelo� Ctl1'...... j·
f(l," cmltMo� T.):; (lttigo" assinados

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

Limpe os POt'os profundomente

wmfeile ile'C'oI"nia
e gOflh� QEY9' bele20 I

FAZEM ANOS HOJE

- sra.. Wanda Luz de Sou
za

'

- sr, Nadlr Ooulart Neto
- 8: tn, Cieusa EU Barbosa
- SI', Alaor Marques de
Souza
- sr, Walter <lc OliveJ�'a
Cruz
- sra. Maria Zélia Fram>:o-

-EDITAL
ASSEMBLEIA OERAL EXTRAORDINARIA

CONVOCAÇAO

São convIdado! os senhores acionistas da ICA S. A,
- IMÓVE!S, CU.\(t:RCro E ADMINISTRAÇAO, a se reu
nire 11 em u<;�emblba geral extraordinária, a r(:a)zar-!>e
!" II hori\': do d,ll 29 do outubro vindouro, â rua AI\'aro
(11- C•• 'Vll!hl.l, :!4 - }O anda., nesta Cldade, a fim de dell
!Jerul'cm l>ô!Jre a seguinte

ORDEM DO DIA

1° Aumento do capital SOcial;
2') - AIl!nuçàa estatutária ('
:�" - A�,�UIlLoS diversos.

Fllj!'lanópuILs, 21:1 de sEtembro de 1962

A DIRETORIA

6-7-9110/62

P.-S. D.
Par. Depul.do Esladual

EFICIENClA E TRABALHO
DIB (HEREM

1107

� ':.......h_-__--------

'/lcQ/7teá'TIentos Sociais

c7\"\ lI{"--''--'--
.

1 'Em pró <Ia o-nan-e

Qàr, do Hosp!tal S:tgl·lill.
Família, Inaugurou na úr

e.ma quarta fi' (a, urnn te

üsstma e�posição de t ruoa

"Miss Universitários" no Próximo dia
20 Nos Salões do Clube 12 da Agôsfo
visita da ces nha, ora. II - Circulando em nos

sRI eenho- r senhora or aa cldadn o cnsar sr-nu.»
Dár!o Carvalho (Marf a He Dr. Eug�nlo Doln Vieira..
lena.

roo., mr.nua.s, Pasanndç por CU'II'

P'f la fi mntl�IIH'ÚO ri !,IJX
Hutel, ngorn �oh a d')',,

cão <lo s(,nh"r Ml1Iln!() ali

"�::':;���'�;�"�pi�a=:::;" Tomoup·05 se o novo -éJelegado- jovem Regina """"

� ::�a':�:i::'::i'�J::'�:: regional do ,Imposto ,de renda
la. _ TI'nelo sid" d",s;gn,ldo IpO dos seus esforçus ""J� t"êl,:ã� e p'J�tel'iOI'l11Cnte a

=- ����'1:01'l��1l�:1�� R8drl- por ato eto Pr�':\ dente 1a magnos inte'e:-;ses do Mil1'S lunçã<> de Inspetor de r:':!

Repllbllca, publicado '11l ttrio da Fazenda, nêste� !"s letorias Fedem's, te,l<.lo,
DiáriO Oflien' da Unino � •. , lad':! Crnsullslanciados ',U mais tarde, passado a 9'+'S
27 de i:!tembro p fn:h, iner:mento da al'Ieead ... - Lar ,,('u concurso como /�,-

t mau pos::e ln' 'e''S\':\'11S ção [(dera: do impósto -.I�\ g-pnte Fiscal do Impôsto de

l!ln"i',,� rlr Dr'I, 'rado R-�-' retida e no �ape feiqoaml.!n �ndfi nas D('legacias G,.-:
glonal �o Impõ;to ele R..�11 ��ne�Ot�s�erv,I)Cs tecnico:3 a ����:::le, d:en::U�:;a:l'i�
da no Estado de San'.a mamente, ta'nbém vinha

Catal'lna, :J dr. Hélio :..Ii'- E' O nóvo De'egado �e- atuando com:J ProCUra::'IIl'
ton pereira, Agente Fi6 ... ·11 gional cio Impõsto ue R�:1 Substituto da Fazenda N.l

da natuml d.e Florja09- c:onal nêste Estado.

2 O clube da MU51'::1
de F ol'ianópoEs, no p\'l�'{i
rn dia l4 acontecerá �C!11

a "Terce 'da Musica E:\ldi
la n. 2." nos ,,3 ôas de Co

l(g o Cr..tarinens(>,
3 _ Turi.,tas do U�,;

guay invadiram o Que:'e!l
cia Pa.aC'e Ho�e'

fl - O tn nennr-nt-, rl')'
rnnô t bifluinls. t(,111 cum-t

rr �'f.-,rí:'fl,..la. nA (·onr. rr.'.'l.
as Jfn(la.� p (jl'r')I'nr.j'.t I

Cll.m!JI'n!n.� h1nlada� 1'1-
I, ;'.�:'" de Cad()s Ii�C!).'k,l
S A.

4 - N:J próxlm') dll :_,,()

qos '<':3. ões d c\ul)6 DI);'�

de Agc,�t(), ti movII1lC:1l:l:t.l
f' '1:1 "'''''1. a e<('olha ("

Miss Univers�târla, 19'1.2

E:n fo�:> a� Unlv':l·"ita'.>,h

pa!'a a cor.quista do COlJ'l!'\

d atulr

Q - A senhora I ,�np l."
),l'll'rou vlnf""m ]1.1ra o

para adrllll;jl' r>m

l!m1 'h� lU)(liQ�:l Il:l<;a� 'I;.!
m�dn� o �"U in'l', v",-ti_
II p:t a Q baill) d,.. di:l 20

p"l)xlmo, na cidade de J

la!:lí.
5 _ A Fabrica Ba'1t"(:.

18!l<ifl urna nova cu ",t;1J
em � �� doS t',tnm,ark-"
Que dará nota a:ta na :::;ri
mavel'a verão.

10 - Também já
°Ptl n-me garantldo na Ci�

nutra Munic:pal de nusn,

ci:lade o �enh\'lt Dom,'I

g"s de Aquino:
6 - Pr('oC\lpados com a

d� Impô:;to de R�ndll, ld

vogedo 8 economl1ta i\le
/'lil ! I!()� ano� v(ln 2,n

pre.�tando o brilho da �l.'l.

inteligênCia e o dinaml.;-

pIS!, e!11 cuja Delegada
Fiscal do Tesouro NaclQ

na! ;nicjou sua carreira

funciona:, exercendo
cargJ Ofia:c: de Admilll'>-

. ALUAKCE FRAMÇAllE .

Se:ls 0:10$ �e hlndo
Obtenha seu dlplõma de FRANCtS ao te1'minar o

segundo, o terceiro, o quinto ou sétimo ãno de aula", na
Esr,ola Prática da Ass:Jclação de Cultura Franco- Brasi
leira.

Informa-se 8ôbrc o programa nâ sede a rua Mare
chal Guilherme nO 1 (defronte ao I.P.A.S.E) todos Os dias
da� 9 às 12 horas,

Inscrições abertas; comece desde já o seu primeiro

I
A Petróleo Brasileiro S. A. - "PETROBRAS" avisa

a seus acioni�tas e ao publico em gera], que algumas fir
mas, cuja constituição não é do conhecimento dcsta Em

presa, nem e:Jm a mesma têm qualquer vínculo, adotando,
multas vêzes, siglas semelhantes à po:' ela l'cgl.<;tl'ada,
quer no prefixo'. quer na terminação, vêm, incscr'uplllo
samcnte, se ullli�ando dessa semelhança para 1'1ns co

merciais.

A PETROBRAS sente-se, portanto, no dever de es

clareceI' qac não possui .':':ubsidiârias nem procedeu, ja
mais, à �l1i'"ll)lpação de qu�lquer Empresa atuante na

lana. refi:-:o uu distl'lbll!ç5:) de petróleo e seus de!"ivados.
Advertc. outro..�slm, Que, atualmente, não êstá pro·

cedendo â subscrição pública de suas ações. alertando

para o fa:o das já menclona<las Empresas estarem pro
piciando o bmçamcnto de seus titulas mediante insinua
ção de I!g':lCÔl'S l'om a PETROBRAS.

12 O não monos o.s-

cutldo Paulo p{'rj'lJ'U 01,
venn. n'tn R e.reutnito

com grnvatns ttnlínnns. J)

Irra,.. ndquh-ldn na "cu-c

Wjn(]�ol'''. no Rio.

13 prne-rteute d- H ,l

dr Jnnrlro, a sonhor!l, IV";le
B. Lrnl,

14 7,'!ela 11 II�' um ,j1"
h''''()" 1l111� h"ll\'!"H (' clr·

gantl's da, sociedade Itil-
I

III rn"f' VIII 1'1'1) ,,' 'f'II:,lr
.�II:1 (l"larlr n� bnlle da� J)"

b\ltllnlc,� do Lira Tr>:llll

C.UiJ:" dln 13 l)l'ó�lmo.

15 - C:Jmemolando b.')

,�flO (I" pl'nta. O rasai ,;e
�, "I� e ..,,,nho"a Manu,,)
Gil (Eriqu�ta), re��p;,: c
I" II �0I1v:1ar!o" nfls saloes
do Lux Hotel, p:tra um

Janta- Amerjcnn-. Acr.r.!,p'

cImentos Socla's deseja fia

Casa' Gfl fe!icitaçõ�s.

Hor ia
(Do Correspondente Prof.

Abilio Heiss)

RETIFICAÇAO
Nossa ultima correepon

dênoía, publlcada em "O

Estado", de Florianópolis,
por lapso, dizia que o Sena
dor Bo: nnausen recomen
dara em nossa cidade se vo

tasse em homens pobres de
caráter. Deve ter-se homens
nobres, de caráter.

ANEXAQAO DE PORTO
UNIAO AO PARANA'

Ha poucas semanas, -Ul
TIMA HORi\." do Paraná
publicava cm manchetes
que corria abaixo assinado
na cidade de Púrtn União
pura se anexar ao Paraná.
O ccnespcnoente nrneu

vou ,aIJCI' 11:1S mais vnrtndns
cnmnrtns :-:nrl:lls ria Oplnl
âu riu povo. qunnrtn foi SUl"

prl'f'mHllo peln mnls nnsc
luta rr-nor.mr-In rto assunto.
Viu mesmo qUI' IJ P�)VO nâo
dI' ' .... ;." "- tal nnl'xação.
Veio-nos então a pn.·ocu

Jl,.'.,u U(' :,J.Ut'r U Jku'(Jue r!:l
j)t1lllicaçiio no fato. E a l'OS

p::.sta foi fa�Uma\ Dias
dlli,O; e�tivera em Porto U

ni:io da Vitória o Govurn;:t·
'dor <lo E3tado do Paraná.
Acomp9.nh:\do de comitiva
de dezcnas de pessoas
rdn'co aviôes fretados), fa
zendo a Cllmpanha de seus
candidatos as eleições de
7 àe outubro, o governadol
pro�urou aliciar Os eleito
re, com chul'rascarla nA'i
obras <lo Ba�tQ Orande do
IKU:;ÇÚ. Obi'í\S Iniciada. i8
vésperas de elelcões, Embo.
ra o ('hefe do executivo fOi
se rerebldo com relativo en
tusiasmo. o final de sua vi·
sita foi bem melancólico,
A� centenas de pessoas que,
em caminhões de grupos e

conómico� Que �polam o
Sr. Governador, foram ao

Salto Gnmcle, lá passaram
fome. O rcsultndo foi nega
tivo.

Nota
OXFORD, Mississippl, 4

(OE) - O Gúvel',nador tio
Estado de Mississipi, lan

;011 outro apelo aos habi
tante sde seu Estado no

sentido d� que mantenham
a tranquilidade e tenham
paciência. O Governado!'
pediu Que se evitasse a vio
lência e se respeitassem a

lei e a ordem. As autori
dades federais norte-ame
"ica!las temem a I'epeti
cão de novos incidentes na

Unive�sldade de Oxford,
onde os estudantes são
contrários ao ingresso do

nêgw Jcmmes Meredit, que
conser;uiu ,�Ui1. matrícula
naC!l1plc estabelecimento de
ensino.

M ço Ideal!sta e cul'o,
mereceu a confiança dI)

Pres;dente da Republica
e do Diretor da DivisãJ ,10

Impõsto de Renda, para
chefiar a Delegacia Re
gional em Santa Cataril"u
numa época dificil pano a

C�,njuntura econômico-fi
nanceira da Nação, a qu:o]
está a reclamar ingent"s
e patr:otico� e�forços 0;1::\

o seu so-el'gu�mento e 05,,-

lidlflcaçâr I? é jUstamen�e
etn autoridades tazendár;�s
da ef1cicncla proflsslonrd
comprovada, como a qUe
ca.·actr!':;r,a a carrrira c

funcIonai do dr. ni>lI,., Mil
ton Pereira, Que repo.l
s(;m a� f'sp('rnnça� dus (!,_
rl''''nl''s da Na6io par:l o

fortalecimento das finan
ças pú'b:lcas,

Eis p ... rque registramos
o acontecimento, com eSQ0

cja.l satlsfaciio, sobretudo
po�que o sabem.-s, an"s a

Vás, ter militado com Jc>
taque na Impl'(!nSn local
hJlvendo colabol'adfl J ,;
algum tempo com esta :6
lha.

A() ellsêJo U�Sf." 1'('6'1;,_
t:o. cumpl'imenta,1'Ws 3 !_
lusb'e allto!'jdad� faz��nja
ria fe<lcw', com vut,'1s dp
fellz desempenho n:\ [ur.

ção que lhe fOi meritoria-
m,nte ,onflada. .Para Deputado

Federal
10 7.

-------

OSNI REGIS
PSD

COMPRA-SE
WOLK8WAOEM ou

K. W _:_ WEMAO
ENTRADA - 400,000,00
RESTO a Combinar
Tratar com OLEGARIO

- nesta. Redação dRS fl.1
20 horas

Como COI'l'CS:;(! célere a

noticia do fracasso eleito
ral, ror prcrlso encotmr a

verdade. Os jornais da si

tuação acusaram a opost
cão de sabotagem na chur
rascada. Os oposicionistas
passaram por Quinta colu

nas, Não contentes, lança
ram fi bomba do plebiscito
em PÔl'tO União, sob fi ale

gação de Que União da Vi
tória era beneficiada pelo
sovemo elo Estado do Para

ná, enquanto Pórto União
era esquecida pelo Governo
de Santa Catarina.
Se a Intensão do jornal

nâo 101 a de ameequlnh ar
O Governo de ata. Catarina,
prepôs-se, em todo caso. e

xaltar o Governo d") Para

ná, que na verdade nada
têz pOI' untão da Vitória

Enquanto isto, per Porto
União Culso rca Ô sccurnte:
'rI triplicou a subvenção
dos Ginâsios particulares
de Porto união: 2 reformou
o grupo escolar da cidade;
31 reformou a Delegacia de

Policia; 4) criou o Ginásio
Estadual de pórto União:
5) iniciou a construção do
quarte] da Policia Militar;
'6) contratou a construção
do grupo escolar do Bairro
de Tocos; 7) pagou o culca
menta da Rua Frei Rrw{'rj'j
em três Quadras; 8) e�t/llS

trutu uma escola rural no

Km 13: 9) ccnstroí r-m 1'11.
mo acelerado a estrada J)')
na Francisca,
E o Paraná, r-m vi>: prra.,

di) c'ercões. inicl'11l na ,Jhrl�
da termelétrtca do santo

O.anile., ..

RESVL1'ADO DA A(�ii.0 ENTRE AMIGOS _ PRó IICII
BAMENTC' DA IGREJA DE NOSSA SENHORil DA BOA
VIAC'EM DE SACO DOS LIMOES - FLORlANÓPOI,I.<::.
PELA F"{TRAÇii.O DA LOTERIA DO ESTADO DO mo

GRANDE DO f:UL DE 25,DE SETEMBRO DE l!l62
OS CONTEMPLA!)C'3 FORAM OS SEGUINTES:
lU Prêmio _ NO 2442 de DEOCLÊCIO NASCIMENTO _

QG.· PolIcia Militar de Florianópolis
2° Prêmio - NO 10803 Sr. CA.RVALHO _ Casas Pernam
bucanas - Florlanónolis
3° Prõmlo - NO 77:34 Sr, PACHECO - Hellogás - Flo
rianópolis
4° Prémio - NO 4842 Sr. LINO PHILIPpr -:- São Lunf�e
CO

50 Prêmio _ N0 200m D. CACILDA R. NEVES - FI()rla
nópolls

Florianópolis, l0, de ou�bro de 1!l62.

P. S. D.
PARA VEREADOR

2305
Domingos Fernandes De Aquinn

... ..
-

Cnntlnuondo, no CAM/\I<A MUNICIPAL, o seu tra.
bolho, será o mesmo de 'gOra e um pruiongomento do

't'Ae 2���;::�� �e�:ei�b��A�oÓp��enso de S,6J�.

OR�LDO JUl..U
Então, erónicas e tudo mais da

Impl'o:1sa escrita e f�lada ficam relegadas a segllndo pia
no.

Entno, tudo para.
Todos esperam.
Para feste,larem vltGl'ias ali prantearem derrotas.
DjPols de tudo acabado.
Mas, para acabar levam dias,
E esses dias são de dura espeetaiiva e até de horas

agoniadas,

Até os ranto!> são convocados e promessas são fo]l,a�,
Os sontos porém, não se movem que não são politI

cas e nem se metem nessas coisas,
Feliz é meu amigo, dr. Rubens.
Tem promessa solene de um eleitor para lhe dar o

voto.

Acontece que O meu estimado amigo não é candi·
dato,

Ele como eu somos como gatos escaldados,
Até de agua fria temos mêdo,
E até hoje nunca mais quizemos nada como canrH-

O, datos,
Votamos nos outros, que somos da velha guarda do

'tempo do Inesquecível Nerõu, E-já agora do Celso.
E' que a velha guarda não se rende e nunca se ven

deu.
E, Irp.m(l,� f'ntno ppssedlstnr Tr:ts nrn:'[s.
ASi:1m é que ê,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Aquf, a capital
vêrno do E�tado eonstroe,
símuitêneemente, os ore

pos Escolares da PraInha é

de Capoeiras, além do ot

nésic Industrial do gstreí
to.

Em Florianôpolls, com

recursos pl'oporcivnados pe

lo Govêrno do Estado, te�

mos uma campanha inédi

ta entre nós: 100 RUAS

EM 100 DIAS,

o Instituto de Reforma

Agrária llftASC) dú solu

ção fi velhos pro))I(!m'ls de
terra. 'I'ítulus (Ir, PI'()!1I'!t:v
dade são cntl'('J.(UP'; I)l) m,'s

te, em Alfredo wngnr-r: ('IH

Tubarão, etc., totrutaando

algumas centenas.

EmpreendlmfOnto de gran
de vulto e a nrnpüacáe dn

Usina õavetrua, em t.mes.
como, por Igual. a contri

buição cio Oovemo na

Usina de putmetra. em

mumenau. do anue do

nspennna, ele.

CELESC e ,C,E.E ..

seus respectivos setores,
runcíonam.

A Capital e outros mu

nicípios são abastccídos
por novas redes de água.
Em Lajes, graças aos re

cursos postos à disposição
pelo PLAMEG, pode a Pre

feitura realizar, por dele

gação, as O))I':l.S da Il.êdc
Leste e do novo Reserva

tórto de Agua.

Há muito mais a contar
ao povo. Para desespere
dos que apregoam a ínen

cécía do Govêrno. Contra

São dua's musicas boni

tas e melhores ainda se

tornam na interpretação
de rvens, na sua persona
lissima Interpretaoâo.

('o��, o e��.����;�'lt:ã�e c�����: 'rransortto 'da A 'Revista c�tó�O��ve;:n��l('b�ivei��.
ntos r-om as Cooper:ltlvas. do Sul, nO 147 de agôsto Pntrfancva. Usa, pois, co-

toma-se uma realidade, p.p. mo cantor, a própria as-

:>czenus de munícipíoe co- smatura reduzida. - rvens
nueceru os beneficios de'/ Ivens Patrlanova, can- Patrlannva, seja atuando
uma sáotc pcnuce de de- tendo atualmente no pro- nc disco, no rádio ou na

senvotvtmcnto energêtlco. grama" "Meloc)las Co'nU· T. V. Continental, onde se

Próxíma meta a atingir: nentet'', rovndo. ao ar petn '

apresontn Ms .dcmíngos
tnstalncâo e operação de TV COntinental-Canal 9 -

para os cariocas.

�: �����;��, n; ����:�:��� _

de Armação, em Penha,
Inscreveu-se entre as con

templadas com energia
elétrica. A Praia de cem

bortu já o Iôra.

tatoS eao, na, p�avra:;,
jam estas sutis ou baru
lhentas. Hoje, anotamos
uma parte do multo.

Em Itajai, um hospital
fOI entregue em condições
de funcionamento, Anexo

á Maternidade Carmela
Dutra, faz-se erguer o Hos

peta] Infantil.

A pavimentação de es

tradas toma impulso. A

rodovia filão s'ranctsco

rotnvüre avanço no asfal

tamento; .a Lontras-ruo d�
Sul, melhnra de condições(
o morro do eeratoo vira

llln;l bonita rodovia. Lem

bralll-!W d� Avenida Mau

!'U !1alUo.s? Dos promessel
['lJ';? 'JuS que assumiram

ccmpromtsso P()l'''f'scrlto de

pnvítuentnr IUluela grande
VI:} IlIIIIIII'1I: de g'Iorlanópo
!!_�.! Mnll. f" a onosrção nüo

diz bLO, não pode dizê-lo,
qll('hl cumpre a' promessa

(!XII' eles) é o Govêmo

CP,,;') reunns. A Avenida

Mnuru n.uuos está sendo.

nnntmcnte, calçada.

(Cont. da 1.(1,. pág)
Nêsse ano de 1962. o

Agua para os ..:
evídenciarn o tnterêsse e a

DAES, sob a direção do

Bngenhetro sannartsta Dr.

Anita Petrv, vem rteeeu

volvendo Intenso trabalho,
sendo que, só em s'jonenc
polts, em lugares nunca

antes atingidos por enca

namentos de água, foram

colocados mnharcs de me-

�"",,","'-'
venrõe a ãgua Jorrar ·dfts
torneiras, servindo as rc

giões de maior densidade

df'nIogni.fica de nossa ca

pital.
Os 3 mil metros de tu

boS de concreto estendidos
no bairro da Trindadú, a

Volta ao Morro, Calonlnha,
Càp'lelras, além de ontras,
do obras já realizadas,
estnndo previstos novos

empreendiment.os, scndo já
ajlrespntada Jl{'lo Oovrrna·
dor C('lso Ramos, a pl'O
ptWLi\ ol'çamcnlíll'ia para
196�, ile 205 mllhúes de

cruzeiros, destinada ao

D,AES.
Todns egsas r('"lllla�ões

Importância que o oovér
no dá a esse setor da Ad - •

ministração Pública, den

tro do 'principio de que
"verbas aplicadas em Ser
viço de Água e Esgôto, se

rüo verbas economizadas
em construção e manutcn

ção de hospitais", sendo
certo flue Os mesmos não

..s�rão &Q)Jl&úo, _Ae �n
tlnmdade, muito pelo con

trario, serão Intensifica

dos.

No flagrante: o Gover·

nadar Celso Ramos, em

companhia da esquerda
para a direita, do Eng.
Annes Gualberto, Secretá
rio Executivo do PLAMEG,
ac:\d['mico Paul&- da Costl\

Rnmo�. oficial de gabinete
do Govrrn:l.dor. engpnheiro
Ce).�o Ramos fIltlO, titular

d:l. S/'Cl'et,:l.1"la de Vi!lt;'ão e

Ohr:l.� Púb1ira� e engenhei
ro Anito Pctry, diret.or fio

DAES, qllan(lo OhSMvllvlun

os tmba1hos ele colocação
de c:lnos Jlara A. rede de

{t�lfa na Trindflde.

ESTA' NO AUGE
.

A PWUlARrSSIMA GRUTINHA
Com a chegada de uma enorme avalanche de mer

cadorias, especialmente para o verão entrante, A Grutl
nha esta super lotada.

A variedade das mercadorias é das mais completas.
D{'�de vestidos, conjuntos e saias para senhoras e meni

nas, até rOUj):l.S de passeia e esporte para homens c gu
ris. Também o se�()r do I:l.r não ficou esquecido. Veio um

mundo, me�mo um mundo de cou�as úteis e boas.
Não menos Importante é o destaque flue devemos dar

à questão, oru ti1.o oportuna, dos preços. As compras fei

tas, exclusivamente à vista e em grandes quant.idaclc.s,
permitiram obter prcÇOS excepcionalmcnte favoráveis.
Preço,� que se refletirão favoràvelmenLe nas vúndas, pois.
a marcação foi feita com a preocupação de bem �ervir,
com a preocupação de fazer eln popularísslma Grutinha
o ponto mais movimentado da nossa Capital.

Dr. flávio 4merto de nrnorim
-

-

ADVOGAQO' --

DAS 9 AS 13 HORAS
AV. RIO BRANCO, 72

-------�---_._-

DR. GUARACI S'NTtI'
CIRURGI."O - DENTISTA

PREPARO DE CAVIDADE

PELA AL1'1'. VELOCIDA"E
G - 2 -707

PRO'TESE DENTARIA, EM GERAL

FELIPE SCHMIDT 39. A.

� .•".,,,u,

••

aos domingos, às 21 horas.

Um jovem calarinense,
dono de uma voz realmen

te bonita, já figura no rol

dos cantores. Reside em

Copacabana, na jjelacap.
G.avou seu primeiro dis

co, em começo de abril e

já está provídênctanôo o

segundo, c, lemos certeza,

hã de continuar gravan
do.

rvens é filho do nosso

amigo Senhor Hermes Jus

tino Patrlanova, que exer

ce em Santa Catarina

ü'!orlanôpolis) o elevado
cargo de Presidente do De
partamento Central de
compras. Não nasceu na

capital catarlnense, onde
residem seus pais: é natu
ral de Caçador, cidade

progresstatn do Vale do Rio
do Peixe, onde seu pai

xlrno,
.

há de vottar. para ses.exercia o cargo de Coletor
Estadual à época do seu sausracêo dos cat,arlnen-
nascimento,

Dr, Acácio
Garibaldl �.

Thianll

rvene conta, atualmente,
22 anos de idade, é solteiro
e ainda não pensa em ca

sar, achando mesmo que o

matrimônio e IncompaU
vel com a arte de cantar.
Em fins de mala e co

ruêço de junho, rvens es
teve em sua terra natal -

Santa Catarina - excur

sionando parte do Estado,
pois o friO, então reinan

te, impediu-o de prosseguir .

''l;l {'ln futuro multo pró

ADVOQADO
Escritório esoectensao-

ern Questões tTabalhb.tas

Administração de bens

Imóveis. Defesas rtscate
Rua Felipe Schmidt. 14

-10 andar _ Fones: �!'i11
- !\216

As canções do seu' pri
meiro 78 rotações jancado
pela Discobrús. estão cau

sando sucesso em quase

todo o pais: "M[lOS Nf'I'V:O

sns", de Renan Pranca e

outros e "Canção dos ve

lhinhos", de Dilú Melo.

• 1)e.�nhDS
• Painéis

II /I IJIII li· IIfW, ii ·O( {)i(RO
OOilnAI OE 1I1Ui�t!(IA TfI 1911

PRECISA·SE SALA - Para Escraório
Pura sscntcno.

Tratar com o dr. José Maria, pelo tone 2601, à tarde,
'111 ('0111 () 1:1(_ 1<'lá�iO. pelo rone',. _ -.«l 22 :.-.35-96

"-;r�-'-

DATllO'6RAFO (4) . PAR. DEPUTADO
ESTADUAL

-

M.o 1104

. Organização desta praça,' neclilfsija:: dat1lóltrafo (<I),
cc:n� boa rcdacêo. 'tnrormeczes abertas até o día Si elo cor-

1"f'IÜ{' d:l.s -7 üs. 13 horas à Rodovia r.coeereo Leal s/n -

Edi1'icio da ACARESC _ Agronômica,
.

5-6�10.;;_62

EL o-o

�NO E••fNÚ1IJIO

em 10
planos de

pagamento
à sua escolha!

••

"i-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



�í;}}··

>�': Ficrlanópulls, _ 'S/10/62

ar lDeul Central, de Compras
Edital, de Concorrênciô Pública N. 17·09·69

Dr. Walmor Zomer
Garcia

Diplomado pela Faculdaà;e
Nacional de Medicina da
U7,tversidade do Brasil

EX-interno por concurso da
Maternidade-Escola. (Ser
viço do Prof. octavío Ro

drigues Lima). Ex-interno

��S��:Ç;A�;.E����g!rR��
ae Janeiro. Médico do nos

pital de Caridade e da

Maternidade Dr. Carlos
Correa.
PARTOS - OPERAÇOES
DOENÇAS DE SENHORAS
_ PARTOS SEM DOR pelo
método psico-protilatico.
aoneuttõríc: Rua João Pin

to n. 10 - das 16,00 às
18,00 horas. Atende com

horas marcadas. Telefone
;;;c;:;j - Residência Rua
eenerar Blttencourt, 101. AQUISIÇAO

o Departamento Central
de Compras (O. C. C.), de
conformidade com o artv
11, ítem UI, do Regulamen
to aprovado pelo Decreto
SF-25-08-61/382, torna pu
blico que fará. reeüear, no

dia 22 de outubro de 1962,
na sua sede, à Praça Lau

ro Muller, no 2, (fone .

3410), CONCORRENCIA

PUBLICA, nas condições se

guintes.

I - OBJETO DA CONCOR

RtNCIA

Or. Ayr10n Ramalho
I _ Cartolina, de la. quali
dade, para impressão de

CÓ1' canárío, brilhante, for
mato 55 x 73 centímetros,
de 50 quilos em cada resma

de 500 fôlhas BB ou 157

gramas por metro quadra
do, em fardo (bala, caixa,
engradado, pacote) de 100

folhas ou um quinto 0/5)
ode resma, Unidade - res

ma, Quantidade - 60.

n _ Cartolina, côr laranja,
com as mesmas espectnca-

CLINICA DE CRIANÇ!\S
Consultõrio: Pela manhã

no I10spilal de Caridade.
'A tarde, no CODsuttorl.

das 15.30 l>s. às 1'1,36 bs

Consultório: Rua Nunes

Machado, 7 _ I.!' andar _

telefone 2186.
Residência: Rua Padre

Roma, 63 - Telefone Z'I3C

REX-MARCAS E PATENTES

AgeDle Oficial da Propriedade Industrial
RegiJJtro de marcas, patentes de invenção, nomes co

merc!aiJJ, titulas de e.<;tabelecimento, insfgnias, frases de
propaganda e marcas de exportação.

Rua Tenente Silveira, 29 - 10 andar -

sala 8 - (altos da Casa Nair - Fleria
nópolis.

OLHOS - oDViDos - N A R IZ
.. e GARGAN-rA

OperQções _óçs" A,MiGDALÁS por p;ot�ss�
010DERNO '

'EQUIPO de OTORRINO (úri,co no Copitor),'
pri"ro �xame d� OIJ\lI_DOS 'NAB17" �.

GARGANTA

Refrator 8AlJ-SCet 8 LOMB pa:rQ� rec'e.lfo
de dC�LOS

WnlQmenlo dos SINU5ITE� po< ULIR;'SOM

Dr; GUERREIRO da FONSÊCA
CONSUL'fAS

_

PELA MANHÃ, E, ,.v' tAR'-'e:'
::;ô�$1,I11Ór,,? - a�o .'Jióô Pirllo, 3� '�" i.o:�� �56-ú
Re$;denc 'O' - Ruo Fel;� Sthm;dt' 99 -.-F one' 3560

çóes da anterior, Unidade
- resma, Quantidade - 20

III - Cartolina, côr rosa,

idem, Idem, idem, Unidade
- resina, Quantidade - 20
IV - Cartolina, côr verde,
idem, idem, idem, Unídarie
- resma, Quantidade - 10
V - Cartolina, cór abóoo

ra, idem, idem, idem, Uni
dade - resma, Quantidade
-10.
VI - CartoUna, côr cinza,
Idem idem idem, Unidade
- resma, quantidade 6.
VII - Cartão A.C .. , cor a

marelo, fôlha de 66 x 96, li
So somente de um lado, de
30 cutlos em cada resma de
500 remas BB ou 95 gramas
por metro quadrado, em tal'

do (bala, caixa, engradado,
pacote; de lUa remas ou

um quinto (1;5) de resma,
Unidade - resma, Quami
dade - 40.
VIII - Cartão A. C., côr a
zul, folha de óô x !:IS, COUl

as mesmas especi ncaçoes
da anterior, Unidade _ res

ma, Quantidade - 20.
IX - Cartão A.C" côr ver

de, fôlha de 66 x 96, idem,
Idem, idem, Unidade - res

ma, Quantidade - 10
X - Cartão-ficha, ouro, de
1"" qualidade, folha de eu x

96, de 30 quilos em cada
resma de 500 folhas BB ou

220 gramas por metro qua
drado, Unidade - resma,
Quantidade - 10.
XI - Envelope saco, tama
nho 30 x 40, côr branco, pa
pei apergamínhado de 30

Quilos, Unidade - resma,
Quantidade - 20.
XII _ Envelope saco, ta
manho 18 x 25, côr branco,
papei apergamtnhadn de 30

quilos, Unidade - resma"
Quantidade - 20.

XIII - Cartão-teta, 40 quí
los, tôlha de 55 x 73, Unida
de - resma, Quantidade -

4,

II - ESTIPULAÇAO

, . i: .,-'",··''!ri.''. ,"- �
.'.

.0 ESTADO. O mais antigo Dró"rio de Sento Catarina

Os interessandos deverão
apresentar os documentos
mencionados a seguir,

1 _ Proposta, selada am

bas as vias com crs 12,00
de sejo Estadual e mais a

Taxa de Educação e gaúde
de crs 10,00, por folha, em

envelope fechado e. lacra

do, contendo:
a) Designação do nome e

endereço da nrma propo
neme:
b) especiücecão. a mais

detalhada pos.Ivel, inclusi
ve marca, do material que
se propõem fornecer;
c) preço unltã.rlo e glo

bal, com a explicação de

que estão ou não incluidas
as despesas de Impostos,
taxas, fretes, carretos, se-

guros, etc.; I
ri) condiçóes e prazo de

ent.ega do material, no lo

cai Indicado: Departamen
to Central de Compras, ou

rocei pelo mesmo Indicado,
onde será procedido O cxa

mc de receuímento:
er declaracão de conheci

mento e sub�issão à9 nor

l}la� õêstc Edital e da Le

gislação referente a con

corrênctas.
NüfA: Serão recusados

os matetiais com dimensões
e outras caratertsnces a

quém das especificações, o

que ocasionará exigência
de substttutção, retirada

urgente, chamamento do

s�gundo colocado, extgên
cía da diferênça de preço
pelo faltoso, caução futura,

suspensão do registro de

fornecedor, etc.

2 _ Na parte externa do

envelope contenedor da pro

posta deverão constar os

seguintes àizel,"es: CONCOR
RENCIA PUBLICA NO .

17 09 69. (AQUISIÇAO DE

MATERIAL PARA A IM

PRENSA OFICIAL DO ES
TADO DE SANTA CATARI

NA)

Prepare-se para o Futuro
AquirindG lotes_de terrns, pequenos'·ch6eoros e éreo�
pore indústria>; em

8&RREIPOS

OR. MARIO GENTIL (OSTA
M�DICO

OUVIDO - NARIZ - GARGANTA
CLlNICA E CIRURGIA

ESPECIALlZA(,.ÃO rM CLlf'JILA PROF
JOSÉ K;;S DO' RIO DE JANEIRO

'

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

Pelo manhã, hora marcado. Inclusive aos stlbodos

CONSUL "'ORIO - R��I�;�eSil�:�r� 15 - Conj. 203
FIII�ICJ "\ PARTHENON

('mo Preparatório (ontinenle
CURSOS ESPECIAIS

PARA PROF�SSORES
OE DATILOGRAFIA

A.ULAS PARA CONCURSOS
ARTIGO 91 lGINASIO EM UM ANO)
PiE.GINASIAL ADMISSÃO DURANTE O A 'Ir

OA'lltOGRAfIA
_ iSoseodo nos mais mode�nos processos peda._

gógicos.
- Equ:podo com mâqulnos novo;

- Dirigido pelo:
_ PROF. VICTOR FERREIRA DA SILVA
HORÁRIOS: DIURNOS E NOTURNOS
Fuco suo inscricõo o Rua Dr. Fulvio Aducci an.

tiga 24 'de Maio, 748 _ 10 ondor.
ESTREITO FLORIANf\POLlS

0:1- SAMtn::. rOtlSrCA
CIRURGIÃO.DENTISTA

Preparo de covidad<!s p�lo alta velocidade.
BORDEN AIROTOR S S WHITE

Rodiol{lgiCl Dcnt Srio
CIRURGIA E PRO'TESE RUCO.FACIAL
Consultório: Ruo Jerónimo Coelho 16 -

lo andor - Fone 2225
Exclusivamente (:om hora. marcada.

nn "BAIRRO YPIRANGA, onde está situado o Gruro
Escolar local.

Os Interessndos poderõo dirigir_se direto�e.,t
00 ESCRITÓRIO DE VENDAS DE IMOVEIS de

0110 MIl) Milrjna
�uo F('[ine Schmidt, 14 � � Sobrado - Fone -

"2147 _ I=I:-)rionÓDnli,

VEND! SE,

_ Uma (1) cosa na vila Operária do Soca dos
Limões - Preço Cr$ 600.000,00
_ Uma (1) caso no Agronómico cam Tres (3)
lotes Preço Cr$ 1500000,00

TERRENOS
_ Barreiros. lotes de no. L9. 30,31,32 de

15 x 26 mts por Cr$ 150.000,00
_ CoqueirOs _ terrenos perto do praia e do

clube financiados - Cr$ 200.00000
_ Capoeiros - no ruo Woldemar Ouriques e

Olegorio Silva Ramos •

CoiTlDI'<1_!>P uma cosa no "entro do CIDADE

DB. LAURO DAUBA

MÉDICO

Clínica Geral
Especialista em molé�tia de Senhoras e vias U! ,ná·

rias, Cura radical das Infecçôe� ul,ludas e crónicas, do
apurclllu t;l!nHo urinário em ambos os sexos. Doenças
do upllrclilo Dige�tivo e do sistema nervuso·.

,

Huuirio: das 10 às 11,30 horas e das 14,30 us 17,00
hora::. _ Cc.nsultório: Rua Saldanha Marinho, 2 1.0 an·

dar tesq. da Rua João Pinto). Fone 3246. Residência:
Rua Lacerda Coutinho n.o 13 <Chácara dr E�panha) -

Flme: 3248.

3 - Em envelope separa
do, contendo os dizeres do
inciso anterior, além do
têimo DOCUMENTOS, em

caracteres bem destacados,
encerrar-se-áo os documen

tos comprobatórios de iden
tinade e idoneidade:
a) certidão de Registro

na Junta Comercial ou Dia'
rio Oficial que tenha pu
blicado o documento de
constituição;
b) atestado de Idoneida

de, passado por Banco ou

duas nrmas de comprova
da idoneidade comercial;
c) prova de quitação co-n

as �azendas Estadual, Fe

àeral e Municipal;
di procuração, se rór o

caso, passa-Ia a pessoa re

pre-entante do proponente
à abertura das propostas.

4 _ Os documento" aci
ma (ou parte dê]es) pode
I'�,C ser subvtttutdos pele
H :

-

.. tro da .iruia no Depar
raa.ento Central de Com-

r!o Estado de Santa Ca
tarina.

As propostas deverão
ser apresentadas em duar
\' as, ccn: a rubrica dos

proponentes em tódas as pr
;;'n ... ." se.aucs na rorma do

hem 1, deste '1'íwl0.
6 - Os envetopea, contendo

propostas ou documentes,
ueverecc ser entregues no

Lepartamenrc centrai ce

C:u!.lYi·as, a Praça Lauro

Mu_ler, n<l 2 (fone 3410),
as l'i noras do dia :l:l ue

outubro de 1962, meu.ante
recibo, em que se meneio
Haia da.e e n ... la Ou ,Cc;::

onuentc, assinado pai' run
ci ...narro do iJ. (..:. C.

7 _ As propostas serão
acertas,

à

, qUID:6e horas,
do mesmo dia vinte dois,
por funcionarias desigua
dos pelo Presidente do D

C. C. e na presença dos pro

poncntes uu seus represen
tantes legais.

8 - Abertos os envelopes,
cada um dos Interessados
tem o dlrelw de apur a .,ua

rubl'ica nas folhas de pro
pqstas dos deln815 COMor

rentes.

9 - AS propostas (modé
lo 001, à venda na Impren
sa Oficial do EHado), de-

verão obedecer as condl
çoes estabelecidas neste E·

ditai, nns instruções cons

tant.es do verso das mes

mas, bem como as exigên
cias do Decreto nO SF-

25·08-61;382, de 19(11,
e dcmais disposições Esta

duais e Federais sóbre Con

corréncias.

111 _ JULGAMII,,!'I"''''_

1 - h'la (..:Ulllls�no Jul�J.
dul'.J., PU.,Lo.!U;JJ'lIh,:n�e, st:1'á
Occluntu ... VCIIC!::UUI' o pl'O

pum:lI�t que OleJecer;

ii) Menur ple!,o, conside
ranuo-�e dl::"con�os, bUlll

Ih.açoes, imlJuSLUs, oespe:.as
e OUi.ras vl:l.luag(::ns;

bJ melhores condlçóes de

entrega;
c) melhores condlçóei

de pagamento.
2 - Em igualdade de

condições, sera dada pl'efe·
I rêneia a firma e:.tabewclda
l).0 J:!;stado.

3 - Em caso de absolut.a

igualdad(:: de propostas, se

rá sorteado o vencedor.

4 _ A C:oncorrellClil pode
rá sei' anulada, uma vez

que tenha sldu pl'eterida
formalidade expressamente
exigida pelas Leis e a omis
são importe em prejuízo
ao�· concorrcntes, ao Esta
do ou a moralidade da Con
·correncia.

:j - 'A Comissão Julga
doura reserva-se o direito

de anular a Concorrência,
caso as pl'oppstas apresenta
das não cOl'lespondam aos
interesses do E�tado,

Florianópolis, em 17 de
setembro de 1962

Hermes Justino Patriano
va - Presidente

AiPJOGADOS

��n�fm S tmiUlr·
�

(a�ft(COltJ

..
1I �U';OtllC: ,jPQ

DlU'AI'!

1i1l&1r�t'*"1"""'d

QTAlt

Tânia M, Pereira Recepdonará Hoje
Marinal Brito Miss F. de [)ireifo

paipite que publiquei :i')s

provavels eleitos a depu

tado Federal. Depois das

e'-eiçõe� r'l conto.

Re!Jíonal Ke·t·ral, onte,»,
falou para uma cadeia de
emissoras para tôuo o E�

tado e concedeu uma t:ll

trevjsta a êstc matuttnc,
<t respeito da eleição que
<?;�ntecerã amanhã, nU.H

"clima"

sranqullo.
complütam-cnt e

'\ "' ...wia V,'ra Lucia (�i'r:i
que repres("ntari Jotnvne,
no Baile das Debutanle�
do Lira TC, no proxilT"
sal>�.do.

RECEPCIONARA'

A menina moça Tãuia
Mara Sintas Pereira, h'OJ,\
à- noite r-ecepclonarã -cn

vjdados' para festejar qu
se prpmavaras.

MOSTRAM

Atílio F,..ntana - Cap,�
tão do Progresso; teievi
�ões associadas mostq'õl
ao Brasil, a vida do :JIO
neirr da assistência S0":;:ll
em Santa Catarina - '.l:":'ll

repurtag-em de Cláudjo Ro

cha, na revista. "O CrU�i;!I

ro", do dia 13 próximo.

CONCURSO

Marinha, abriU jnscrl·
ções para concurso dt;! Ad

mi15sâo ao Cclég!o Nav:lI
- nesta Cidade, no 5.' ::J.

Naval

ONTEI\-I

O Desembal·go.dOr 1"0
GuilhOi. Pereira de Mü!lo
Presidente do TI'ibun,lÍ

ASSUMIU

O S�. Milton Pereira as

sum'u as funções de Dele
gado do Imposto de Ren

das, nesta Capital.

CASAIS

Brevemente promove 'ei
uma test.a para casais. ADO"

r desfile de modas na mll.:1

são do Sr. e- Sta Dr, Co�
.lombo Salles, pUblicarei
algo à respeito.

MlSS

Marina Brito da silv.!,
fOj eSCOlhida MIss Fa";ül
dade de Direito, para :.: ... '1

COl'Te!' o titu;o UI:: Miss u

njvel's.t.ãría, dia 20 nu • "-
de Agót;to".

.

COMICIO

OntclO, quase' fizcnm
comi cio ali na casa da-�
Flutas, por causa do m�u

Amanhã vamos tôdoa eo

ter nos b'r-ns candlda�"'s

à Senador, Deputado veec

ral, neputado Estadual e

vereador.

N1VER

Cumpnmentnmos o Sr.

Manuel 0'1 Rimbau, Di

rpto" Gerf'nte do 0".1e�

r(.",_nia Pa'ace Hotel, pelo
"NIVFR" que esté tr::111S

correndo:

ELEGANTES

o.to elegantes mocas

"top set", da soctedaee

ncnencpoittene. d.:''ifila
rã ... na mansão do caiai

Dr. octombc eeuee, em be

neflclo do Hospital de Rea

btütação

BAILE

N,., próximo sabadc será

realizado o Baile de Ani

versérto. do Lira TC, CO'l\

a enresentecão das debu
tantes de 62. A Diretoria
do Clube da Colina, estã.

convidando os ass ....ciado'!l
p!'!ra fr.te aconteciment.J
de gaJa.

SAO PAULO

�s atenç6es do eleftom�
do braslielro estão volta'las
para São Paulo, com a e

leição para Governador na

qUele Estado. Vença AIj�
mar de Barr"s ou José Bo

nifáCiO e perca Jânlo QUll
dros, que "já marcou J\ da
ta da renuncja".

Tinia AraujO Rainha 61
do Lira TC, ln'andou con
feccionar um bonito. m"de
lo, para tazer a entrega. da.

::�adaà s�:�n��d6:íro;,i���
Baile de Gala do próximo
sabado.

MUSICAL BAR
• 'ARA UM BOM PASSA TEMPO CüM SUA F.t\M.i:LIA _ R'I\:UNIOMUAI'yANTE:-', l)UQUIl'EIS - FESTAS DE ANIVERSAIi..TOB _ C�IIill:.

DANGAlIITES _ ETC

às 3 - 7ljz - 9'h

ANKITO

Grande Othelo

UM CAj'>/DANGO NA BELACAP

_ Censura - até 5

CiD.IlITi
CENTRO

às 4ljz -7Y.. - 9ljz HORAS
Pet!::r Cu�hing

Frl!da Jackson

NOIVAS DO VANPIRO
- Tecnicolor -

- Censura: - ate 18 anos -

r.iveBon
Centro
às 4 e 8 HORAS

Norman Wisdom
Honor Blackman

- em-

NORMAN O RECRUTA BIRUTA
_ CensUI'a: - Até 5 anos -

Fone; !d3'"
-BAIJIOS··

l:IM GLOS1A
Fone 8f52

anos. _

à...: 5 - 71j2 _ 9',\, hs,

CHARLIE Chaplln (CUI'UtOS)
STAN Laurel (o Mag'ro)

OLIVER Hardy (o Gordo).
BUSTER Keaton

E cs Mais Célebres Comediantes

-EM- E,"Itrelt.o
às 8 HORAS

do Passado
- em-

RISOS E MAIS RISOS
Censura até 5 anos

.... -

Broderick Crowford

Giuliete Moslma
A TRAPACA

-CensUra atê 18 a;:;';:;3

EM

Foce: 341'l'o

às 8 HORAS

(lNE RAJA
---000-

Nicolaj Kriuckov

Vaiodja Inascjov

A BAL��mD�SOLDADO ;; �
,-' "�,,..:��

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



taduaís.
Na área municipal 5� Il'\U

nícípjos . eleg'erão SSllS )lI e

feitos e em 151 Itltm]"_lPiU3

Não adianta procurar ou

tra sessão porque o voto
não serâ admitido. O pre
srdente da mesa que permi
ue voto de eleitor de outra
sessão, salvo casos defini
dos em lei, está sujeito a

pena de detenção de um a

seis meses.

- Fora das próprias ses

sões, apenas podem votar,
o presidente da mesa, me-

PARA VEREADOR No. 1319

VALDEMAR VIEIRA

-7I'1à .- mo-

PARA CONTINUAR SERVINDO O

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

ATENÇAO
Mudanças la::ais ou poro outras cidades.

Serviços de mudanças. .

.

Não é neCessarlo o engradamento dos móveis.
Inf ,mações à rua Francisco Tolentino, no. 34

h,'e - 3805

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

O P. S.D.
RECOMENDA

OSMAR CUNHA
PARA DEPUTADO FEDERAL

N.o 106

�.S:��CF<, "Í'(QUI�� :Z::0�*J!'i
.'��

f '�

.J.J13.· ZONA. ELEITORAL - FLORIANÓPOLIS _ SANTA CATARINA �

SEÇÕES ELEITORAIS

LOCALIZAÇAOLd'CAL

.n.,,�u(..j<lÇdu .Ch!.e�lCa Banco 00 Brasil _ AABB _

Teatro A'jvaro de Carvalho
Edifício IPASE

Inspetoria Seccional do Ensino Secundário
Departamento de Saúde Pública
Faculdade de Direito
Faculdade de Direito
Escola Profissional Feminina
Instituto de Educacao Dias Velho
Carca.e Credo Agr.- e IndulJ.trial do Banco do Brasil

Serviço de Beneficios da I A P I

Edifício da Alfândega
GlUpO Escolar São ,Josê
Instituto etasueiro do caré

- �

.L ti U E

.Le"uul'o do Estado

EI:EIÇÕES DE SETE DE OUTUBRO: _

�OYa fase na roliUca Brasileira: �I�ectaÜYa e Go�iaD�a DOS Destinos �a Pálria
rcont, da La pâg.J sártos, secretârios, suplen- Assim, ínscattc na sessão, de eleitores; recusar trens- respeito as eleições do dia dos seus elementos para as fazer é no sentido de que ctvíce quem faz pílherla

tes convocados, fiscais e extraviado o titulo, pode o porte no dia da eleição ou 7 de Outubro. Até agora segurar a garantia do elet- cada cidadão cumpra com com o voto, disperdlçando
delegados de partidos, pe- ereitor votar, desde que conceder exclusividade pa- não se fez preciso o pe.qldo torado. o seu dever cívico de votar. o em "CACARECOS", como

rante a mesa em que servi- conste o nome na fôlha de ra determinado partido ou de fôrça federal, tal o de- Essa tranquilidade do E' pelo voto que o povo par aconteceu em São Paulo e

rem, desde que as creden- votação. .No caso de omís- candidato". seja de todos de fazer eiet- pleito como afirmei está ticipa do poder elegendo foi tão censurado.
cíars sejam visadas pelo sac uo nome. do eleitor na cões tranquilas e erdearas. também no desejo das altas os seus representantes, pa Se alguma coisa se pode

eitgerâo SeUS -/t·:·;)adore.>. Juiz. Eleitoral. Tais votos rolha de votação, serâ ele ORDEM E TRANQUILIDA- O Govêmo do Esta�o PÔs a autoridades do paíS) interes rà que, por intermédio dê- desejar á que o eleitorado

Estão ecnccrrandc ao piei serão tomados em separa- admitido a votar, desde que DE DO PLEITO díspcaíçâc da Justiça Eleí- sadas em garantir a norma- te, se corrijam as ímperfei- catarinense compareça as

to 5 senadores ,� seus su- do, não sendo recolhidos a exsba o titulo eleitoral e toral a Fõrça Pública e es- lidade da disputa eleitoral. ções e Injustiças sociais. urnas dando o exemplo que

p.antes para duas vagas, uma, e sim, à um envõíucro seja Inscrito na sessão, to- "Ao finalizar êstes escía- ta Presidência já se enten- O povo brasileiro já tem Nada justifica a abstenção. sempre deu de amadurect-

Jl deputados reucrais r'e eepecial que será rubricado mande-se o voto em separa cimentos e informações, deu com o comandante da- dado mostras de sua matu- Eleitor que não vota renun mento político e alto grau

quatro P<lfL,U' s j)"I�... Clt.- pela mesa. do.. quero declarar que há mais quela corporação afim de ridade política. da ao díretto de Influir nos de educação cívica." Con-

torze vagas, IBi) J�p\ltac·. ve?n:::r��:���o;es�i��-:� no::�� e�:I�;r!�itcáa�n��uí� �:��I�taE:::::U�I�d:�: �: ��; :a�u�� PO�:e:idl::e� � ���oE�u�Em:��!�re destin·os da Pâtria. Não dá ���oon n;:::�ar:ea�:ll�o
���aJ.�::�: ���res�:� :�'�l- tad<ls federais e estaduais, do na sessão o presidente

JUS T I r--A--E-d-Lem-O-En-'t":'I,··-çTa�-o-O-de-R-ed-U-Aca-ç-ãLo---------co �agas, 96 ver�auorr.S;la �:��s c�:;�a:sp�:���a��a� �� ;=:b;�an;��:��oo f���� �
'��áO: �:I��t��lI!:: V�::3Par em qualquer sessão do Es- lU os nscais e candidatos J d 13 FLORIANOPOLIS�Ul'h,<a0: ENCERRAMÉN- !�e��õ:e��Sn���:� ��::�; �;�::t�\le���<t:���:i:: uizo a B. -_

.

TU Ab 17 HORAS
seus municípios. do a assinar a fôlha indivi-

Interrogado a respeito da a:i�a:es:�s c���::�t�:s s: dU:);I.J."eeg:��:ÇãoO·eleitor re- A- t - E L E I T O R E S�:��ll� �:�ce���.l d�r:���to� ��::;!��, es câmaras ���:�áll�sc��:i:a��ar: e n ç a o
���:f�:i:��e d��la;��: nos o

COMO VOTAR
nadar, deputados 'federais

- -Após as dezessete ho- �s:�:a�uu���� �::UI�o�e ;:�
ras, quando selá encerrada _ No dia da eleição, ser a fornecida pela mesa
'l vctaçao, os que estiverem prosseguiu o conhecido ma ereítcrat.

�:n���a�e;:b=r��taçS:�lhpae� l�i,st�a�fei�rmS�n���i:I�'átit: O voto deve ser para dois

la ordem numérica, atê vo- sua sessão. Se esta não hou �:���d::�sbê� s;�;:or� :��
ta�oN�lt��eO r:�e��;� ao Iu- ��:rSI!Oo;i���a�ad:r::rd��:� PI�:te�a:bine o eleitor assí-
gar da votecüo, o eleitor rá estar em outro local que nará com um X os dois

:J��� ��C���d�es;ã�e�n��;�� será anunciado no momen- quadriláteros ao lado, vo
to. Não adianta procurar ou tando nos candidatos de
tra sessão para votar, a não sua preferência.
ser a que for indicada e que Depois votará nos candi-
devf' ser a mais próxima. datas a deputado federal e
O titulo é necessário pa- estadual, escrevendo o no

ra votar. Sem êle o eleitor me ou número do eandída
não poderá Identificar a to, tendo ao lado um qua
sessão 'aonde deve votar. E' driláterc maior para escre

Indispensável levar a car- ver as iniciais do Partido.
teíra de identidade ou Poderá escrever também o
outro documento que prove pronome, o nome ou cogno
ldf'ntidade. em caso do elei

me, ou apelido de família
tor ter perdido o seu' título. ou alcunha. Depois de ter

votado com a cédula única
receberá o eleitor a cédula
oficial para vereador, vol
tando a cabine e escreven

do o nome ou número de
seu candidato.
Recebe de volta o título

e deixa o recinto.

NO INTERIOR: TAMBÉ�
DUAS VEZES

Indagado como deveria

proceder o eleitor do inte
rior do Estado declarou
nos o Desembargador Ivo

Guilpon Perei:ra de Mello:
- No interior do Esta,do o

eleitor votará também duas

vezes, isto ê, primeiro para
senador e prefeito, receben
do as cêdulas oficiais da
mesa. Assinalará nos qua
,driláterOl> ao lado Os no

mes de dois senadores e o

prefeito.
Tendo votado assim nas

eleições majoritãrias ·rece

berá do presidente da mesa

uma sobrecarta oficial a-,

mareIa, rubricada no ato
com a qual v.oltando a ca

bine colocara as cédulas co

muns de. deputados fede
rais, estaduais e de verea

dores.
- Preferência na vota

ção - Votam com ,prefe
rência nas respectivas ses�

sões, o Juiz Eleltoral e seus

auxilial'es, !!iS altas autori
dades, os membros do TJj
bunal Eleitoral, seu Pro

curador, os· delegados de po
lícia, os oficiais e sargentos
quano.o fardados, os eleito
res de idade avançada, os

enfermos e as mulheres em

estado de gestação.
- Encerramento da elei

ção - Dar-se-á as dez�se
te horas, com as providên
cias do artigo 52 das Insti

truções, referentes a urna,
ao envólucro especial, as

fôlhasde votação e a lavra
tura da ata, comunicando
se o número de eleitores
que votaram.

- Transgressão da Lei _

Sob pena de detenção que
vai atê dois'anos não ê per
mitido: trocar, arrematar
ou Inutilizar cêdulas no 1'J
cal da votação; oferecer dI
nhf'·lro ou qualquer vanta_
gem, para obter ou dar o
voto e para conseguir que
o eleitor deixe de votar;
deixar o membro da mesa
de comparece.r a. eleição
sem motivo justo; deixar o
eleitor ele votar sem causa

justificada; promover, com

o fim de fraudar o exercí
cio do >sufrágio a concentra

ção de ele-ioores- e o forneci
mento· gratuito de alimen
tos e transporte colet,ivo:
ma ilJl'ar o� preços. como

transporte e alimentaçãq

'" SECÇAO

Cantro
Centro
Centro

DISTRITO OU BAIRRO

-----

1 Centro
Centro
Centro

4

5
6
7

Centro
Centro
Centro
Centro
Centro

10
Centro
Centro

11 Centro
Centro12

13 Centro
Centre14

15 Centro
Centro16

17 cantoc
18 Centro
19

20

21

22

Centro
Centro
Centro
Cehtto •. ;�·
Centro,.

.

Saco dos Limf>es
Saco dos LimÕeS
Saco dos J...imóeS
Saco dos Lilp.õcS
EstreIto ":-./
Estreito
Estreito
Estreito
Estreito
Estreito

Estreito
Estreito
Estreito
Estreito

Centr.o
23 Centro
24

25

26
.,..,..

28

29

30
·31·

32

33

34

35
36
37
38'
39
40

41

41 A

42

43

44

45

48
47

48

49
50

51

Estreito

52

I

!
I
i
1_ ����l� da Ilha

Ribeirão da Ilha

I

Estreito
Estreito
Coloninha
Barreiros

CoqueirOS
CoqueirOS
CoqueirOS'
Cape.eiras
Capc.eiras
Cape.eiras51 A

52A
53

54

55

56

57

57A

58

59

60
61
62

63
64
"
88
67
68

Calcangaçu
Pântano do Sul
Alto Ribeirão
Alto Ribeirão

Armação
Estreito

Estreito
Caicangaçu
Centra
Estreito
Cape.eiras
Barra do Sul

Carianos

Capc-eiras
Barreiros
Centra
Centra
Estrejto
Estreito '\

Estreito
Estreito
Centra
CentrO
Centra
Estreito
Estreito
Saco dos Limôes
Capoeira.<>
Estreito
Coqueiros
Centro

89
70

n
nA
12
nA

73
7.
75
76
77
78

7.
80

81
82

83
84

Rua João Pinto, 12

Rua Arcipreste Paiva
Oen.panna ca scerenda Escolar Rua Visconde de Ouro Preto,53
Grupo .sscorer Lauro Müller Rua Mare-chal GUi!herme;
I.n·u!)ú ísscotar Dias Velho Rua Nereu Ramos
vIUUt;! AV ce

' Outubro Rua Ã};varo de CarvalhQ.
l::>l!ibl - serv.ço bO(.:lal da Indústrta •

I
Rua Fellpe Schmltz •

ESCOla fndusunal (Nova) Av Mauro Ramos �
.ssccra Industrial (Nova) Av Mauro Ramos
c o lJ!s�rlw a(;.3' Panos. RIOS e canats Rua A 'mirante Lamego

� Uls(,nto doo POrtos RIOS e Canais Y. Rua A'mirante 'Lamego
paHamento NaclOnal de Oblas e S�nf.... ..:.o.;

f�M
rli�t��Q ,., ....

- ��a:;--e.8:l!;.Jt;o Social dt> Co·mêrc�io -�\�'�� f"raça ·ifOAêg�tZiQ ..t"� �

Grqpo.. �SCc.larergenCia da Pramha 'P a.ça do congreSso
-01

Grupo Escolar �::�!�� �::::: .::: �::��:�: ��:: ��:
�;��� :��;:r Getulio Vargas Rua Jeronlmo Jose Dias

CluDe VI de �a�:I��IiO Vargas ��: �:�t�:m�a��l�ea,�::Clube VI de Janeiro'
Gi"upo Escolar .,Josê Boiteux
Grupo Escolar '.:rotê Boiteux
Grupo Escolar Jose Boiteux
,Grupo ,Escolar :José· Boite,ux

'�:�;� "�:��::c:o�::;;�á e Santa Catarina

eme Glória
Cme Glória
Cartório de Tabelionato e Registro 'CiVil
Centro de Satide
Centro de Satide

.

Escola Ptiblica Estadual
EE. RR. Prot. Rosa 'r.Qrres de Miranda
Grupo Escolar Presidente Roosevelt
Grupo Escolar Presidente Roosevelt
Grupo Escolar Presidente Roosevelt
EE. RR. Aracy Vaz Callado
�gO Esporte Clube
Clube Recreativo 12 de Setembro
Grupo Escola:r Anísio Teixeira
Grupo Escolar Anisio Teixeira
Grupo Escolar D. Jaime Câmara
Grupo Escolar D. Jaime Câmara
EScola Pública Estadual
l!:scola Pública Municipal
Urupo Escolar Batista Pereira
GrupoJl:scolar Batista Pereira
Escola-Publica Municipal
Grupo l!:s(.:ojar Ioneu Bornhausen
POl;tO de Arrecadação MUnicipal
EdJ1icio PilUlO Apolinário Natividade
!ru;tituLo de Educaçào Dias Velho
Grupo Escolar Irineu Bornhausen
EE. RR. Tereza Mancelo Costa
Escola Púbiica Estadual
EE. RR. Ildefonso Llnhares
Mataduuro MunIcipal
EE. RR. Rosa Torres de Miranda
Instituto de Educação Dias Velho
Escola de Emergência da Prainha
Coletoria .Estadual
Banco Inca
Biblioteca MunicIpal
Comissariado de Menores
Serviço de Expansão do Trigo _ S E T _

Escola Indústrial (Nova)
Faculdade de Odontologia
Escola Nossa Senhora_ de Fátima
EEi RR. Prof. Maria da Glória Silva
GruPo Escolar Getúlio Vargas
Escola Municipal Bairro Butiá

Grupo Escolar Irineu Bornhausen
._

Grupo Escolar Presidente Roosevelt
SESC - Serviço Social <lo Comêrcio
Banco�acional do Comêrcio.
Serviço Particular de Beneficiência da Tapera

Flurianóp()l�s, B de Sctembro de 1962.

Rua Araújo Figueiredo
praça Pereira Oliveira
praça Pereira Oliveira
Ru� Visconde de Ouro Preto, 81

Rua Fe!ipe Schmitz

Rua Esteves Júnior

Rua Esteves Júnior
Rua General Bitencourt

Rua Saldanha Marinbo
Rua Tiradentes, 15

Rua vit?r Meiteles, 11

Praça -da Alfândega
Rua Padre Roma
Rua Antônio Luz

Rua Santos Saraiva, 49

Rua Marechal Câmara, 154 ,

Rua Marechal Câmara,· 154

Rua Marechal .Câmara, 154

Rua Marechal )Câm1ara, 154

Rua Fulvio. Aduc�i

��: ��ri�e��ou���h�b '

Rua CeI. Pedro Demoro
Rua CeI. Pedro Demoro
Rua Aracy Vaz Callado
Rua Aracy Vaz Callado

Travessa 6 de Janeiro

Reta de Barre:ros
Rua Eng. Max de Souza, 20
Rua Eng. Max de souza, 20
Rua Eng. Max de Souza, 20

Rua Dib Cherem
Rua Dib Cherem
Rua Dib Cherem
Av. Jorge Lacerda
Av. Jorge Lacerda
Rua Alm. Sodré

1 Rua Alm. Sodrê
Estrada Geral
Estrada Geral

Estrada Geral
Estrada Geral
Estrada Geral

Rua Max Schramm
Rua Aracy Vaz Caliado 46
_Estrada Geral

'

Rua. Saldanha Marinho
Rua Max Schramm
Rua Pedro II

Estráda Geral
Rua Ressacada
Rua Dib Cherem

Reta de Barr.elr.os
Rua Saldanha Marinho
Praça .do Congresso
Rua Fulvio Aducci

Rua Fulvio Aducci
Rua Fulvio Aducci

Rua ,Fulvio Aducci
Rua Tenente Silveira
AV. Mauro Ramos
Rua Esteves Júnior
Rua Afonso Pena
Rua Antcnieta de Barros

Rua Jerônimo Josê Dias
Rua Campolino Alves
Rua Max Schramm
Rua Eng. Max de Souza, 20

Praça do Congr-esso
Rua Fulvio Aducci

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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GILB...TO NANAI

COLABORADOR'S, DIVERSOS

., AflOS DI LAJlUTA CONSTA�.··

'ELO PROGPESSO D'

SANTA CA1ARIN..

NO SETOR
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4 [�m ��tMartiü1ír� l "rn ��. [�[�o�ira DÔl ·�Iimi�torfal nô[Í�nai�
Para as cJiminnló�ias nacionais de++

"PELE' NAO E' BOI-PARA SER
VENDIDO COMO MERCADORIA

ARRU!!A Sf
FlORIU\

;E'EM
',IS

"Col�'rolem os Seus Fãs, ou
Nós Fecharemos Seus Clubes"

dois com e quatro COI11, marcadas para

para os dias 11 e 11 do corrente, na La

gi'fI Rodrigo de Freitas, no Rio, resolveu
a Ferleracâo Aquática de Santa Catar,.
na, a pedido dos {'JI bes interessatlo ,

inscrever-se nos dois tipos de barcos de
vendo fazer-se rep . sentar pelo dois (�,

Cachoeira, (',C Joinville, c quatro do Clu
he Náutico Fram-isr» Martinelli Cons
tituido êste por Edson Sclunitt, Rui Lo
pes c os irmâos Vahl, qllatro dos oito in

tegrontes do oito martinelino campeão
brasileiro e que vem de vencer as elimk
naí{)ria� de H('jght","'"classificando-se na

ra defender o prestígio do Brasil no �ul
Americano de novembr() próximo, em

Buenos Aires.
I

Ao que soubemos. os comnonentes

das rlu� �u�rnicões ,deixnrão esta Cant-
tal domw,,:o após as eleições, via.iando
por via aérc3.

ram comigo. E assim I)n3-

so usá-Ia em quulquor mo

manto"
_ "Não é só dn Itália

mas stm, de diversas l)al
tes do mundo que Pelé re

Cebe propostas e mnís n-o

nestas. m.as r-stn sníu rlr,s

tuuttos. teu. amigo de P.�-

��l�Us:�t��}� '����t��ve���
do. v('Jto a nrtrma- qlle
Pele nf.o e boi e �Im ho

mem" - aduztu mais o

"gordo' Pepo,

RIO, 5 (VA.) - "Paíé

nüo é not. nem tampouco
mercadoria pnra ser vemli
do corno muitos psnsam.
Isto devia acabar de u-na

vez: o garoto não sai do

Brailil" - eís as palavras
iniCiais do "gordo" pepo,
prccurudor e amigo' de P,:.

ié, roccuaeuao :t mais m ,

cente p-opcetn. do Interna
c!rnali, da UnHá, pata.;e
var o fabuloso craque na

cjcner.

d ... efeito.ncontrn-se em 11'

tu! II nrorcssr-r A

II,'_' '.rc'nudol· da

.lo lMi:;ang.'1. t".
a capttd! l .1.

lOS dtnaent dt

-scs clubes p'1'1l. l tlj'
) TW(li';J!a clc!:ttll' dia H

el,' 'qu:llqul'" rqUjpe dn oi-

vls:·;;· In·jlil';po.I. A·�ll1pft�
,nllarA-nl Ar�l"udn. sutomc
ve'mtr c nurtocs que vem

brtlhnndo
.

ao rutcbo! du

urussenga com duas pnn
c.pars peças do ataque. Fu

landr a report.a-gem, dl."-:1:�
Arruda Salomé. qu[� a e

qulpe v�m dia a dia me

lhorando e Que dent:·o

em brev'e alcançara 1.lb1

indice técnico Invejá;t(!l,
já que os amIstosos �lue

em realizando, vem surt,ln

LONDRES, 5 (VA) - I)
torcedor ínglês de ruteb-I

considerado 111" passado co

mo o mais cortês do mun

do, esta ràptdamenta vi

rando um ranattc- • .e, co

mo consequencia distll, fl"'�
velo uma ntítude da <\'l.�0

claçfin de Futrbrl, que ('s
tá provr-nlndo O.". clubes nr
sentido de que se êles TIP.)

conscrrutram conlrn"lal' seus
torcedores, terã.o suas ath
vtdades suspensas.

F,...,I levada a efeito uma

reunlilo do couüte dis.:iP!l
nar clu FA, da qual �Jl:rá

uma sol!cltação aos clubes

mais ou menos nestes ter

mos, "C('ntrolem os seus

fãs ou então nôs fechsre

mo� seus clubes",
Dua..,> vczC'"S em pouco ��tll

po a FA eXPediu simula�'c�

amcnGns. Na temporada
passada, Sir Stanley R�11SS
o então secretário daFA e

agora. presidente da Asse

clação de Futebol Interna
cknal dls�c que: "Algnm
dia poderá ocorrer uma

t.rap;édJa quando o campo
fôr invadido. A 'gném PDi!E
rã InclusiVe ser morto".

�n presente trmpcrada,
decorrido ap("na� um· qU:.h'
to do rnmpronalo, já ]liJU,
v(' nuns ('('nas flue pn(1i:"l.�":1

�r ,�zido �érias c�n!!(.�
_uencias.

go pai-a que o campo :ÓJ,.·

.'>f' Itrnpo. Ao .ndo de pa
peis htgtenleos outros pi""

jéteis populares, InclU!_,�

garrafas de C-el".vejas, gai.·�
raras de refrigerantes, ;)

VrS podres, f' qualquer co:

sa que os espectadores t�

nnam it mâo são aura rtos

no campo.

Houve mais dois lnctdun

tos nos quais ('.� torcedCl'e.�
do Nottingham cstive�o.:n

novamento envolvidos.

Quando o cenbroavantr

do Ast-n wt':« Derek Don

gan, foi expulso dr cnmp
por ter feito o gOieiro do

N,..ttinghan Forest, Pp.��r

Gurmmitt, de bobo, ator.
cida local ficou tão lurl:"!

sa que foi necessária um

grande númer ... de palici
a's para protegC'"r a sal(l:J_

{te Dougan qup tentava

chegar a� túnel dos jogano
res.

No fi� do encontro, CYJ-
_

tre o Leyton Orient"! c o

Sheffield W�dn�day, (.>:11

Londres. O capitão do Slld

fidd. Tony Kay fOi chuta

do por fãs irados e no'!,)

mente a Pnlicia tf'·ve dc

lntrrvir .em Rocorro do jo
gador.

jrutnndo a rosnc'to do co

tejo entre U!"u�?anga x

Het.l"Opoi na ú't.me dcnnn
s-, disca Arruda Satomê

que. achou justo o rcsutta

do d(> 1)(0 pelo melhor de
.. .,,' .... n ... "ho de !'ua equipe.
n& �ulpes naquela part .

«u eunnuram da s(>r;uinlt!
mancf ra, Metropul:
vermcni-: Gr('go!·jO, Dr!);.:

e Va'.fer zeao, Sabiá e Po
drlnho. Jorge va.dtr Reli"

Ratinho (F.crrazl

Urussanga FC: Dalmo,
Autontnho, Nezi.o Vall)ri,
(Antoninhf') Vamir CC'Ji

nho (Gamba) Ivo Bibe e

Eurjdes. O único gol fel I

marcapo por Gilberto no

prl�eiro tempo.

Explicando meuv-' asst-n

Pepc !ie mamrestcu:
"E'es ch.egaram ao cúmn;)

de mC" oferecer duzenl;.
mil cruzeiros para dObr"r

o· rapaZ. Mas reagi pronta
mente, de:;;iludidod ('s e'1l

pre!lãrlos qUe vieram· a

meu encontro. E v('u maiS

longe: tenho em meu ('"1,

Cro. gravadQ a palestra q:Je
os empresários

.

manutlv�-

Pende-amos Que a PN

pOflta cra fantastica e que

o atacante poderia v�-Ia
com simpatia Ao qUe Pepe
retrucou: "Ninguém s-::

Buda. P<!lê não deixará I)

Brasil. E vou mais longe:
Pc:é somente vestlrá dilaS
camisetas: a do Santo.. ('

a braSileira. Enfim, ê te�n

po perdldr: Pelé não Jal·

râ do Brasil".

PADlU kO�1A X ADE.
Haverá prellm:nar ent!-.:!

as eqUipes secundárias do;
mennos com inicio p'l.ra

às 14 horas.

cada parana.en..se os iogtl
doreS para armar a �l\a

equipe.

Carl",·· Ll.t:7 p.,:'1l

A equip2 do PéLrtrc lúmH

FC. qUe prepara-cc pa'..\
.excursionar a cidade c.,

PôrlO A·t·grc, onde na o

pOltunjdnd[, da1":i. comlKl:.!

a l·e))I"l'.'onl�w,l.o d,· A:' '.

pOl, es(.ará hoje n ta,.I",
enfl"(>ntatMIo )la ..Çru.nl.do
do Glnás.o Gatnrin{,n.ie a

fort� equipe da ADE, {(II)I
pe esta formad na :'1.:\

maioria por a.uno; 0..!'i
te modelar eslubel..'ci!u\'a
to de ensino.

ALMERINDO·
NO MARCILIO
O extrema Almerinc1o, a

tualment.e· defendendo
�"tJêtico Operár:o, dCV.'-'ló,.
viajar nos prGxl.tllos dias

a It:lj:\í anele Ltmlará :tCCI

tar seu !ngTf'�.�, no C;'lb�

NautJcq. Ma.rclliO Dias.

MARCILIO RETOCA

A SUA EQUIPE
A diretoria do Marcí!lo

Dias não dejxa par men')s,

Deseja. a \lido. custo �01l
trataT mais alguns re"(OI."

ços para a sua esquadra
q4e intervirá no camp�c
nato catarinense num fl1-

tUI"O muito pl"âximo e des

,
ta feltll env:dará todos ,)S

esforços para conquistar <ti

cetro mâxlmo do Esta1a

que 11f'fSegue a maiS de

ü·jnta anos. NUo, Alme'·'n

do e Osvaldo deverão ser

suas novas cantratn.ções .'I.

lém d.e Zllton que e-nf'on

t.ra-se radicado :\0 Chibo.

A menos Que os torci:':lo

res inglêses aprendam a

cont.ro:ar suas pajxo'!s,
não está muito longe o

dia em qoe eles serão o

brigados de maneira :dcn

tica aos' latino amef!can,.s

e ars scus Primos contlm'l1

taiS, a a;;sistir aos jogos a

trás de CNc_n de aram!'.

Os jogadol"('s ('stão irl·l,

tados, o;; torCf'dores esta."')

irritados fL Jõ'A ('stá irrli.1.
dR. Todo lllunnn ('stfl. i1·'1

ado .E se a ]lre;;cnc S;:,II·l.

ção persistIr, qualqurr � ..I1
sa podera acontecer".

-----------11 ....." M.... ___..
Muito embora não seja!!' prôximas disputas dos Jo-

peonato catarlnense �Ul gos Abertes de Sta Cata-.
tarde do prôxlmo dominf�o rina.
reaiizados jogos pelo cam

a direção técnica do Alml

'l'nnte Barroso, novo lideI

do certame, s('gunda ZOIlE

mant(lm a pl·ogramarfl.o
normal de treinamento';;.
O 11Illco jogador qUe es�il.

à margem dos crictlvos e

Individuais é o pont.:!j1 o

Hplir. (lHe $e encOlÜI·1l. ue

vldamrn(.e lIcenriadn, mI

capital do Estada, [l:O:7,an
do férlns do est.nheleclmcn
to bancaria em que tra�

balha.

METROPOL, BUSCP

REFORÇOS
A diretoria do Metropol

continua em· franca atiVI

dade no int.uilo de con

tratar refcrços para sua e

quipe que dcntro de 5r,>
ves dias· estará part.lc.pMI'
do do certame catarinea
se d� futebol. O tl·elnaeto:
João· Lima procUl·a no

EXEMPLOS

Quando o Leicester City
recebeu a visita do Nottin

gham Forest no seu cam

po situado n Rua �b,... r�,
há nlr,umll.s selllann� a

trás, a assistencln r!f';<>u

tfi.o irada em Cert.a parte
do Jog .... {IUO passou a' atl

m!" grande !1Jlnntldnde" (�e

rolos de pll.pel )1igl ...n\('")
nos Jogadores; o juiz Vill�
se obrigado, fi. parnr o ·Jo-

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

CAMPEONiTO BANCA'RIO:
UNIDOS e INCO NA TARDE DO HOJE

O p�ntelro Osvaido, orlr
undo do futebol gaúcno Vi
nha há tempos sendo pl"i:
tendido pelo Marcilio. Di.1I�

dn. cidade de Haja! O çlu
be quando se I"'x\blu f'T",

Lajl"'s POr ocaslao dali jOIF<\
do tomeio Sul Brasllelrn
Jnlf'r Clubf>s, aproveltnodo
datn inlílrmedlárln, entrou

A pugna qUe é (:pera'J:1
com grande iH; 1·1· "" IH·,.

mete ug'fl.(lar Vi.�I.<J a UU.�,

eqUIpe!! II. S::'UllelLl ': ·I)

sua� meu·as jogaoOl"CS
con1"lc.Clc!a cla .. ,�.

iPARA VEREADOR - PSD em entendi"}ucntos com o

clobe Sermno mns nada
de pOSitivo fjl!ou decidido.

MIRINHO, UM

DOS MELHORES
O médio. iafcral Mirinh.,

]lcrtenc�nte ao Aval Cr,�

emprestado ao Her::i;io
Luz de TubarãO, vem S.:!ll

do apolltano pel('s hom{"'ns
da. imprensa. sulina., COll:O

um dos malg destacado

valqres do certame ZO!1:l.

um O jovem média tem
cunlprid(' execelentes eXi
biçõcs, formando invarla

vl"'hnentc nas scloções da
rodada.

Agora, pr,rém, o· Barro'lo
foi quem SI"' IntNellsou por
Osvaldo e parece QUe _0-

grau exlto Já que <) clu
be da princesa da: 8err'1.,
e mQue o jogador acha-'ic

radicado, resolveu abrir
mão do concurso do dis
tacada vanguardeiro. Pare
ce que desta fejta a. dlre·

kria barroslsta logrnr!'t 6�\
to em sua mjssào. Porém,
� passe do jogador ainda
nâo foi estipulado pela di
retorla do Internaclon'l.\

Noticiam os jornais pa
'l'anaenses Que o Clube Atlé

Ueo Paranaense tem COnIl)

certa a partlclpaç:\o d3

Clube Náutico Marcl:lo
DI:\s nns frsLividades de

mais um aniversário do
clube da Terra dos Pinne
rais. O malch entre At!é
tjeo e Marcíljo Dias, sera

O fecho de ouro das fesU
vldades programadas Pê
los mentores do clube pa

ranaellse,
O cotejo que reunirá pa

rnnaenses e catarinen:.;c.'i,
${!l·á úf("tuado na tarde de
sábado, próximo.

minar Unidos li Inco, :11)

cotejo de fundo. O préllo
Unidos e Inca será de su

ma. Importância, já Que

de seu resutlado surgirá "

quarto particiPante d fa,>.:!

final do certame (lU!> ,>'-ã.

de tres tUl"JlOS. Est:io cl:ts

sificados. para a fase fll1'l.l

do certamp os quadros �e

presentatlv('s do NacjonJi
Crédito Real e Nosso DFl.n

co. A quarta vaga depeml"
r6. como di8�emos ack"lu,
do resultado d,) mateh en-

Será realizada, na tarde

de hoje, a última rodada

do campeonato bandr10
do fuleboi que terá por h·

cal o gramado do Abn�o
de Menores.
Estarfl.o em luta as repre

sentnçÕC's do Crédito �P'tl

X N('sso Banco, na pl".111-

P. S. D.

Para Depu'�do
Estadual

ACESC VOLTA
A SE REUNIR

A diretoria da Associa
çii. ... dos Cronistas Esport,
VrS de Santa Catarina, vai
tal·á :J se reunir na manha
da próxima Segunda fep·a
quando em r·eunião nor

mal semanai" tratará de
apontar uma data para
uma pOssiv.e1 exibição {!:l

Metropol aqui na capitel
do Estad(', com renda pa
ra os cofres da entjdadp.,

catarlnense.

O médio Marclo PintO
que foi .expulso. do grama
do no mat.ch em qUe o

Clube Atlético Catarlnellsc
deu combate ao Paisandú,
lá em Brusque, deverá SP'r

julgado numa das próxi
mas secções do Tribunal
de Justiça Desportiva -19.
Federação CBtarlnense de
Futebol. Acreditam o 9

mentores do tricolor Que o

médio deverâ ser absolvido
já que o caso Que originou
sua expulsão foi devido
ter tomado água no gra
mado sem permissão 10
ârbitro Edevaldo Coeina,
qUe consldercu falta de III

disciplina a atitude do _0
gador.

tre Inco. e UnIdos. Caso o

Inca venha a triunfar (lU

mesmo .empatar, esw.r:i.
classificado. Em caso COIl�

tni.rio terá que disputgr
cem � CaIxa Economlca., "l

quarta vaga do. certame.
A colocação por ponto�

perdidos é a se�uinte.
1. lungr - NaCional com

pp 2. - Invicto.
2 Iqgar - Crédito Rcal

c(}m 5 pp.

O Conselho Técnico dos
IV Jogos Abertos de San
ta Catarina que serão rra

lizados em JoinvJile cm

1963, voltou a se reunir pa
ra tratar, .especialmf'nte
da futebol de salão que'
haVia Sido cortado daque
Ias disputas.
Atendendo a pedidos. 3.

Comissão voltou a debat2r
o assunto, mantendo ao

final. a sua decisão antE
rior por três votos cont:a

dois.
Desta ferma, o futebfJI

de salão estllrá de fora das

"SINAL VERMELHO"
PRO CAXIAS
A equipe do Caxias at.u

ai lider do certame 'zona
três, co 011 ponto Perdido
cumprirâ um dificll com

promisso na próxima. r'l
dada pois terá que enfre:t
tar o AtJ�lcr de São Fra:l
cisco lá no reduto do Ciu,
be da Babitonga. Na ú!ti.
ma rodada o América '1-

tual vice lider pa.ssou' s�
rjas dificuldades para ,�l-

���Ç�:�r�IIVi��:e Pao� fj�:�
!'ln pnrlillrl, 30 minll
los.

3. Jug;tr· � Nosso Banc'l

com 10 pp.
4 iug","r - Inca com 11 p,
5 lugar - Caixa EcoYJ(..

mica com 13pp.
6 lugar - Unidcs �F-l

15 pp.

7. iugar - aanco do
Brasil caIU 24 pontos, seno
do de destacar que esta a

gl"E'miaçn.o desi�tiu de cnn

COl"rel' [lO certame após UJ

r11�plln.'; Or.� p\"imclro� jn
f!Os .

M!SSA DO UNIVERSITA'R10
Universitário assista todos O't domingos
na Igreja São Francisco às 11 horas à
Missa (lo Universitário_

Ivo Mon!enegro
PARA. SERVIR SUA TER

RA COM A DIGNIDADE
DF. SF.MPRER',U B fi tH L A N G E

N'.o 2317 N,o 1117
.

, .

,

�---, . ..!.... •
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com a

Dê:�me
.sua

mao ...

•

das boas atitudes. De que
nos serviria o conselho de
um gula se, ao invés de tri
lharmos o caminho sugeri
do, enveredássemos mato a

dentro?
Talvez alguém conteste

que segue a estrada da sua

consctencla e por isso não

pode enxergar seus êrrcs.
Se assim o fizesse -pisana
de ch�!o no problema. E'

que asatm como o nosso cor

po também a nossa consci
ência precisa ser Invada,
higienizarIa. Assim 1:01110

hã pó material, também ('

xi-te pó rsnlrituaL
A renovação moral de

que se fala é essa mesma.

Devemos assim ramo olhar
mos para' o pão de cnda otc.
olhar para o 0'):\<;0 Interior.

tracanrlo com és�r nto. rmn

Mario Lange de S. Thiago essa o b s e r v a ç ã o, com de contlssionárlo interior

introspecção, rumos mais cultivando a prece e usan

seguros e alçando mais al- co-a como estrc das nossas

to Os degraus da existência. vontades.
Aliás, sou dos que crêem Segundo teorias, exerce

que, fiem uma vida interior extraordinária influência
intensa ° ser humano não sôbre a formação da perso
pode atuar extruspectíva- nalfdade humana, o ambi
mente e com proveitos be- ente, Sabedores que 50-
néricos em tõda sua exten- mos da precariedade do
são. melo brasileiro, hemos, por- vem tê-Ia, pelo menos, pa-
Há ainda que atentar pa- tanto, que nos reportar a ra as ações de maior alcan

ra com') reaer essa espécie um ambiente melhor e és- .ce.
de runcura de si mesmo. se está dentro de nós. E' o Assim como somos fartos

P�r:1. tanto lembro, pols me

parnee oportuna esta fra

se ele Huberto Rohden -

"O CI'\Hlit.i'lTIO desune - a

espirftnnltdade une". Isto

quer cli?:er que devemos

mnnte: -nos muua espérle

calor que Os arreta '. -. 1

pelo contrário e aqui ...� _

a sentença. de Ribot - "Na

da se começa sem a Intros

pecção - só com ela na

da se acaba".
Os homens não se devem

subemeter a uma auto-cri
tica pesada a tal ponto de

tolher a atitude, mas dc-

E' que a renovação moral
é pratfeável e deve ser nês
se setor - no da prática -

que ela ae deve manifestar,
O mundo _ e com ête o

Brasil - é recuado o bas

tante em Idéias e princí
pios. Urge umu reestrutura

ção da maneira de agir dos

brasileiros. Há, portanto(
Que substituir êsse habltu

nl modo de atuar por essa

falang-e que é, a boa men

sagem dos grandes mestres

Difícil mesmo é encontrar
. mos alguém que preze c

pr aüque os concertos que
aceita. Talvez seja par não

terem ainda notado que as

idéias nada valem se não

re: virem para indicar a eon

st'rução dos belos gestos e

conhecimento de prónrtos
elo qun] Sócrates, o maior

dos pensadores. ratava.

zntretantn i-se não quer
dizer que drvnlllo8 oompa
rnrnn's a()<; nremita-s que se

fundem em .,j mesmos. sem

em crtucnr os nO.·'.�OI> seme

Ihnntes devemos sé-lo com

rcíanão a nós prôprjoa,
Como çon(,ll1�ão, portan

to, cumpre' C/u� se efetue e

que ínr-ouuvemos a refor

ma moral 'e isso se fará.

quando ncuvermo, Iníctndo

n n-, 83 própria reestrutu
rncirn.
'reuutnamcs dtzendu com

Rui nnruosa. - "E' o poder
lndivíduaí que faz as nações
robustas".

VEN[)E-SE
Instituto de Aposentadoria e

Pensões Dos Industriários
DELEGACIA DE SANTA CATARINA

aervtco de Engenharia
CONC0RR1I:l,'CIA pÚBLICA PARA A C,, !.'naur:;'if) DO

PRÉDIO DESTINADO A SEDE DA M_;ENCrl\ EM

BRUSQ1JE

Uma casa 6 por 12 sita a. rua aoac Cruz dn Silva n.

148 construção mista, pintada a olco para ver e tratar

na mesma com a propr íetúi+a

ESTREITO.4-10-902 PARA OEPUTADO
ESTADUAL P. S; D.

TERRBNO
A V I S O vende-se um ótimo 'rcrrcno, 15m de r-ente por 25m

de fundos, na Praia da Saudade, Coqueiros. Tratar com

o Sr. Gaular-t. pelo telefone 2094 ou a rua Tobias Barre'

to, 259, no asrreno.

I _ Faca saber aos interessados ouc no D!árlo oet-

ri'>l no Estado de 28 de ..atembro 1). findo, rot publicado
o Edit$.l de conco-réncía Pública nv FRSE 7{62. para a

construção de um prédio com 2 pavimentos com opro

xlmadamente 500,00 m2, entre as runs Alberto Torres,
Pastor sandrewskí e Vereador Guilherme Niebuer, em

Brusaue e destinado à sede da .Agêncla do IAPI naquela
cidade.

.i. _ A documentação técnica necessária à perfeita
caracterização da ou.a a executar será fornecida aos in

tere-sados medíante o pagamento de Cr$ 3.000,00 r tres

mil cruzeiros), na Delegacia dêste rnstnoto. à Praça
Pereira e Oliveira _ Edificio IPASE, 20 andar, no horá

rio das 12 às 15,00 horas.

3 _ As propostas deverão ser entregues na Delega
cia, no ende:eço acima às 15 noras do dia 26 de outubro

corrente. Quando se dará o encerramento da aludida

5-6-7-8-9

"'PRENDA CONVERSANDO FRANCES EM .2 MESES
ALEMÃ\) 12
INGUS -'I,

ITALIANO 12

VÁZ IGI
Matriculas abertas na Secretaria' e

P.JP,t w�qUIP.l
"

CURSOf< DE CONVERSAÇÁO PRATICA

Trajano) n. 14
(Alto.<: ri::! F'armácia (�o(,fl'�l;

N'EREU CÊlESTf
, GHIZONI
113 O

concorrência.

p'Iorfanópclls, 10 de outubro ele 1962

Ama1tl-y Cabral Neves, DELEGADO
5-7-10-62

Eu Jhe garonto - • muno du� aprender a andor no minha
idade ... Os mcscc'es nõo' obedecem. S6 com muito esfôrço
conseguimos mover as pernas. Damos -ciquns posses com oti
mismo e, de repente, os fôrças nos fcltcm e nós ccrn-os. Mos
nO$ levantamos, depressa poro andar e tornar a cair, Às vêaes

'---0 cr'lltcshora •• � �sim dific.e,is são quase Iodos os nosscs . axcr

ereles-e estudes, Moso�ocrifício compense- eu. por exemplo jd
melhcrel mut�o e estou certa de melhorar ainda mais. No futuro
espero ser como Você. Poro prosseguir minha recuperação e de
tontos crlenccs como eu - paro olender o milhares de ou Iras

que sofrem o que eu sofri - precisamos de seu cuxüio. Ajude
,,"os! O que 6 pouco para Você seró quase ludo para nós I

----------------JU-S�T�IC�A�E�LÊ-IT-O-RÃI·--------
Juizo da 12a. Zona' FLORIANOPOLIS
Atencão Eleitores

,

RlLAÇÃD E LOCALIZ",ÇÃO D"'S SECÇõES ELEITORAIS D'" 12· ·ON .... SEDI ... DA NO ...BRIGO DE MENORES. PAR'" O

PLEITO DE 7 DE OVTUBRO DE 1962-

CENTENAS DE CRIANCINHAS PARAllTICAS APELAti
PARA A GENEROSIDAnE DO lEU CORAÇÃO - AJUD,

-AS A CAMINHU COOPERAHDO COM A
ASSOCiAÇÃO SANTA CATARINA DE REABIUTAÇÃO

Envie o seu Donatiyo para a Rua General
Biltencourt. 102.

L o C A L 1 L�O_C_A_Ll_Z_A_Ç_Ã_O__
Edifício do Grupo Escolar L"'Silveira de Souza" Rua Alves Brito

I Ruo. Esteve;; Júnior

�:��i�o d:a I�foa���:ã;>r.�t�ri��1�;��a�létl:ica ... �� Ruo. Almirante Alvim

'I
Rua Almirante. AlvJm

.rardím de Infancia "Murllu Braga" .

Ed do Centro de Pueüculturn 'Beatriz Ramos"":::::: Av. MaUrO Ramos
• Av. MaUrO Ramos

Ed. do Centro de Pue-ieuf tura "Beatriz Ramos" . '

t.Ed. "Sociedade dos Atiradores de Florlanõpolis" :�: �:��� :::�:
Eri. "Sociedade dos Atiradores de Florianôpolis" . . ..

,

Rua Alves de Brito
Edifício do Grupo Escolar "Silveira de Souza"

.....•...•..•.
·

. .:.·.�.. IiEdifício do Grupo E�eolar "Padre Anchieta" . =�: �:�j B�:::�:
:��f:::OE��o;t�II:�a �est:t:a�r��' "Tres Pontes"

Rua Delminda SilveIra

Ed-da Escola Pública Mixta Estadual de Itacorubí ::�:;::: : �.""
,

:�: �; ��.:�� ��:;:�; L�l�!�O__E�::��"de.��acorubí Praça Sanros Dumont

Praça Santos Dumont
Fd. do Grupo Escolar "Qlivlo Amorim" -,.

Pantanal ., ..• _ •••••••••..

Ed. do Clube "Corlnthias Catarlnense"
Carrego Grande ••••.. _ •..

Ed. da Escola Municipal de Córrego Grande
Saco Grande _ •• _ ••••••.... ,

Ed. elo Gl'lIpo Escolar "José do Valle Pereira" .

Sto. Antonio de Lisboa .. Se:ie

��: :� ���:: ::��:� ::::�� ����:::: sto. Antonio de Lisboa - Sede

Ed. ela Escola Publica Mlxta. Estadual �:��:�Ui .. ::::'
Ed. do Grupo Escolar "Hélio Peixoto"

Canasvie1ra _ SédC'

��. �� 6���� �:����� ::g:::� 6���::: Canasvieira - Séde

Ed. da 1{1, Escola Estadual de Vargem pequena ::!:: ����::a
��: �: ::��:: :��llll�: :�:�:�:iccia:�!elr=onta-GrõSsa Cachoeira do Bom JeSUs 3õ'de

Ed. do Grupo Escolar Municipal de Cachoeira �:��:ei�:sd�a:Oasm .

Jesus S':!de

Ed. da Escola Pública Mlxta Municipal
Ed. da Escola PúbUca Mlxta Estadual

Ed. do Grupo Escolar Municipal
Ed. da Escola Pública Mixta Estadual
Ed. do Grupo EScolar Municipal "Antõnio P. Apôstolo"
Ed. da Escola Pública Mixta Estadual , .. , _ .. _.

Ed. da Escola Mlxta Municipal

SECÇAO o B S.

(_;�'nL!o
Cent-o
Centro
cent-o
cent, c
Centro
Centro
Centrd
Centro
Pedra Grande

Agronômica
Três Pontes

PâP.P. DEPUTADO

FEDERAL
(UNIU SANTA CATARINA

Clínica Geral

Doenças Nervosas e Mentais

Itacorob'j

Trindade Itacorobi
Trindade
Trindade

Pantanal

Carrego Grande
Saco Grande
Sto. Antonio dI! Lisbca
sto. Antonio de Lisbea
Sto. Antonio - Sambaqui
Ratones

Canasvieira
Canasvje:ra
Canasviei�a - Varg�m Pequ ..�!la

Canasvieira - Pcnta Grossa

Cachosira do Bom Jesus

Cachoeira do Bom Jesus

Cachoiera - Ponta das Canas
Cachoeira - Vargem Grande
Ingleses do Rio VermelhO"

Ingleses do Rio Vermelho

Ingleses do Rio Vermelho

Ingleses - Aranhàs
Ingleses - capava"rj
Lagoa

Anp'Istia - Complexos - Ataques - Manias
Problemático Afetlv(J '" sexual.

Trotomenl..J p�lo Elf'lroch'1l1ue com ones:-esia
Insuli-noteropjo - Cordiozolorapio - S"noterop!a
Psicoterapia.

D1reçõn dos Psinulótros _
DR PFRCY JOM) elE BORBA
DR JOse TAV�RES IRA[EMA
DR: IVAN BASTOS DE ANDRADE

Vargem Grande
HORARIO - 9 às 12 hs. Dr. Perey

15 às 18 hs. Drs, Ivan e Iracema

Enderec;o: Avenido Mouro Ramos 288
(Praça Etf'lvina Luz) _ Fone 37 __:_ 53

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

Ingleses do Rio Vermelho
Ingleses do Rio Vermelho

Ingleses do Rio Vermelho
Aranhas

Caplvari
Lagoa da ConCeição • sede ••

Las'oa da Conceição � sede ._

Barra da Lagoa . _ . , .

Rio Tavares
Campecbe
Rua Frei Caneca ....•

Rua Ferr.ejra Lima
Av. Irineu Bornhausen
Praça Santos Dumont
Saco Grande
Rua Victor Konder ' ,

Ed. do Grupo Escolar "Henrlque Veras"

Ed. do Grupo Escolar "Henrique Veras"
Ed. da Escola Pública Mlxta Municipal " ..........••..

Ed. da Escola Mixta Municipal de Campeche
Depto. Nac. Estradas Rodagcm (Antigo)
Ed. da Faculdade de Medicina da Univ, de S. Catarina.

Ed. da Ass. das Fed. Rurais de S. Ca.tarlna
Ed. da Ass. das Fed. Rmllis de S, Catarina (Faresc)
Ed. do Salão Paroquial
Ed. do Grupo Escola!' Mun. "José do Valle Pereiral
Ed, da Faculd. de Serviço Social da Uno de S. Catarina

,Dissolvidas Poderosas Formacõe�
Tempestuosas Sôbre O

.

LITORAL fATARINENSE

Lagoa
Lagoa (
Lag"a _ Rio Ta vares

Lagoa - Campeehe
Centro
Centro
Centro
Trindade
Saco Grande
Centro

Anlonto Gomes

de Almeida

N.o 101

Continuando a série no;!
experimentos de contr<)le

a�mcsferjco, ontem, em
voo com aeronave trIP'l
lada pelo Comandante E
Vanol'o- Ramos. pil"to Nib
Veloso e Prol, A. .\!�lxas

Netto, foram djssolvld�s
poofuosas formações te.n

pestuosas no eixo Laguuu
Vale do Itajaí com a ma;s

,�soiuta prec'isãO. Mell1o

'·ps dc:TilITlt's cl:'ll"ClllnS �,n

prõxima ediçao.
Florianópolis, 8 de Setembro d&-1962. PAULO ROBERTO PEREIRA OLlVEI.8A

Chefe d:J 12°. Zona Eleit_oral

:"1";
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Em Brasilia: Reunião do Ministro com Secretários da Educac�o
,

seus euxutares diretos,
feita consciência da p
blemática. educacional e

re, proferiu o seguinte dis
curso, o qual publlcaremoa
na integra:
Exmo. Sr. Presidente da

Repúbllca
Exmo. Sr. Presidente de

C';:��,o s�� M���:::�� da San1a Catarina Acusou Saldo
Educação e Cultura I B I 'C IExmos. S". secretãnca de Favoravel' na I a ança omercie
E:uoCaç!�suem�ult�r�OVêrno O comércjo exterior Ue r adas que apresentam sal

do Estado de Santa Cata- Santa Catarina, segunda do favorável em sua balan

rlna em janeiro de 1961, o minuciosos dados agora to ça cornereial.

Governador CELSO RA- tallzados pel- Depart a- Com referência ao 8':;-

MOS, criou o Gabinete de mente Estadual de EsLa- sunto, Interessante será

Planejamento de seu ao- tístlca, acusou, no ano -beerva- que, em '1959, nos

vêrno. ao qual coube a ta- passado, um volume de r-x ea balança comercial acu

rera de programar um pcrtaçâo no vakr de sou um saldo de 2.065 :nj-

plano de metas quinque- Cr$ 6.661.284.592,00 oe urna thôas de cruae.ros. em

nal, capaz de oferecer a importação de CrS ],960, atingiu 3.844 milhó�s
todo o Estado condições de 1.415,204.812,00. de cruzeiros e, agora, e.l·

desenvotvtmento social e ExpreEsO em dolares, o 1!l61, a cifra de 5.246 mi-

econômico. montante das exportaçces Ihôes de cruzeiros.
Na meta - O Homem - atingiu 25.851 676 e o. j:1S Tomando por base o. ano

mereceu O setor Educação \�mportações 6.121.909 n'l- de 1959, verifica-Se que a

e Cultura a mais culdado- lares. progressão dos saldos, me
sa atenção de govêmo ca- Mais uma vez, assim, dida em cruzeiros, fOi ce
tannense. Os técnícos ha- Santa Catarina figura nv 154%, enouent- que, am
viam acusado a existência rol das Unidades Peda- do'ares, registrou 18,6%.

����: "�:fiC��;z:�:�:ar, ��� _

crianças, compreendidas na

faixa. 7 a 12 anos. entre as

quais se confundem as

que não encontram matri-

qual viajou acompanhado
do representante do -Pla-

mental no setor de ensino

primaria, dar oportuni
dade de matricula, até fins

ças catarlnenses em Idade aperfeiçoamento do peotes
sor, visto que a êste, cria ...

da a escola, cumpre detl ...

vamente a tarera, da edu
cação. Daí nos preocupa
mos com a ststeméuce or

ganização de cursos espe
ciais, bem como da plani
ficação, já em fase fina!,
do Centro Estadual de
Pesquisas Educacionais, ór

gão que dinarmrará os es

tudos técnicos oferecendo

elementos sempre atuali

aeêcs ao ptanejador.
Não rôsse a limitação

do tempo, exporíamos ou

tras realizações em plena
execução ou já devidamen
te programadas, como por
exemplo a instituição da

Associação do Professor, a

qual, concretizada, será
um exemplo vivo das gran
des Idéias no sentido de

congregar e estimular o

magistério.
Hâ, da parte do Gover

nador Celso Ramos e de

Realizou-se no perlodo
de 28 de setembro a 1 de

cula e aquelas escotartaa-
escolar. Para consecução
de tais objetivos, progra-::a:�Es�:b�ie�:�t:ca���

tão, como objetivo fllI!da-
meg" proreseor Oswaldo
Ferreira de Mello, assessor

de educação daquele ór
gio.
Na solenidade de insta

lação dos trabalhos estive
ram presentes o Presidente
do Conselho de Ministros e

o Presidente da República.
Na OpOI tunidade o repre
sentante de Santa catan

na, .Q Deputado Rubens

Nazareno Neves, Secretá
rio de Educação e cuttu-

outubro, em Braslha a

reucíào de eecretértos de de 1965, a tôdas as crtan- mau-se a construção de
2.500 novas salas de aulas
durante o quinquénio.
No biênio 1961-1962, fo

ram previstas 1.200 salas
de aulas, das quais 800 es

tão concluídas, sem que
participassem desta gigan
tesca tarefa, até agora, re

cursos federais. Isto bem
atesta o esfôrço e o sacn
ficio que se vem fazendo

naquele Estado, para er

tradicação do analfabetis
mo.

O Plano de Metas prevê.
nos próximos três anos, a

construção de mais 1.300
salas, o que resujtará nu

ma capacidade total de
ater.dimento na ordem de

200.000 crianças.
No setor do Ensino Mé

dio o objetivo .fundament.al
é a reformulação das an

tigas escolas normais re

gionais, visando entroaá
las na sistemática estabe

lecida pela Lei de Diretri
zes e Bases da Edlleação.
São cerca de 100 unidades
que serão técmcampnte es
truturadas e adequada
mente equipadas.
Além desta medida, pro

gramou-se a criação de
dois ginásios indllstriais
-por ano. O ensino ncrmnl
de 2° ciclo será substan
cialmente ampliado.
Além das construções

previstas, o Estado, atra

vés de convênios com enti
dades particulares, vem

mantendo ensino gratuito
em vários colégtos que an

tes cobravam matrícula.
Cumpre ressaltar que o

areamento para educação
atinge cêrca de 25% da
renda total dos imp'Jstos,
mo que se verifica perfeita
observância os pteceltos
constitucionais que tra

tam do problema.
Além do objetivo de es·

cOlarização integral no en

sino primaria e substancial
no médio, há grande preo

cupação em Santa Catari
;na com D. formação e

Educação de todos os Es

tados, com O Ministro de
-

Educação e Cultura, com a

� finalidade de serem deba

tiaos os problemas do

ensino o-asneírc.
O Batadu de Santa cc

tarina, participou do ci
tado congresso com a pre
sença do titular da Pasta
de Educação Deputado Ru

bens Nazareno Neves, o
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A maneira d��idida com que o governador Celso Ra·
mos está enircn. a:urn os problemas vitais para Santa

Catarina, com pnotlii(ule e os de escolarização, energia e

estradas, tem merecido apla1tSOS gerais e é reconhecida
até por adver5áriOl; - exclwdcs, óbl;wmente os RAIVI·
NHAS.

Púra continuaI" esse I"i:i'ito dc trabalho, I"!l.te retirou o

'Estado da estagnação, necessita o governador do apóio
irrestrito do povo.

Cc·mo? Através do concurso dos seus representantes
no poder legislativo.

Nas democracias, esse concurso é pres"ado por ban
êadas, umas DA SITU.4.ÇAO e outras da OPOSIÇÃO.

men�:::o�:::;::;:����oq;:'�iV:.zaj�r�:�;�n;a�,O:�lj�=
c!.:lização dos seus atos.

O Governador Cei o Ramos necessita das duas, como

todo chefe de executivo.
Está cumprindo no poder o que prometeu nas pra-

ça!) públicas.
•

Amanhã serão escolhidos os rep;'esentantes do povo,
nc S611ado, na Câmc;ra e na Assemblé:a.

O povo, lilJ1emC7l,'e, SCb()ra1Ia�ente. �'a; escolhê-los,
na' urnas. E�col'�erá dc;p"!I'ados Qve (I�'l;�m Cel!lo e esco

llwl"á deputados que o fiscalizem e adl:il"tam.

Que escolha. os melhores, cs ma:s dignos, os mais ex

p�rlmentados, o,� que já lP·ov(lram. 'mbalho e dcvoçio aes

tntorê:;'se de Santa Catarinu e do Brasil.

ç!t� seõfj, fn'Tlir('do em man1ar par,! os Legis1.ati1'os.
reprcscntan�es SEUS e não intérpretes de ódios, recalques,
frl(strar;6es e RAIVINHAS.

A Guaruj� Nas A�uraçõe) Do Pleilo
Completa Cobe.r;,!ra Das Eieições

DE TODO O ESTADO

Para a IEleição De Ama�hã:
CANOlDATOS DO PSD

Para a câmara Munici

pal:
Ada lbertc Cardoso I'I'e

nente Belinho) - 2301

Antônio de Pádua Perei
ra - 2302

Baldicero Filomeno (Fi
ló) - 2303

Dakir Nilton Polidora -

2304

Domingos Fernandes de
Aquino (Dominguinho) -

2305

Dorval Domingos do
Livramento - 2306

-·23G8
Haroldo Lopes

-2309
Traverso

.

-aís do Estado, como ta

bém os resu 1 tados do- ;JL
to de Sf1.:> Paula, Rio Gra

de do Sul, Guanabara
dos demais Estados dn F

A Rádío Guarujá de Fio

nanõports, através de suas

crnísseras de ondas medias

e cu-tns c, em cadeia COGl.

a Rádio Clube de Blume

!_n.llU, Rádio Araguaia, de
Brusque Radic Clube de

Itajaí, Rádio Mirador (h
Rio do Sul. Rádio Difun
ra de Blomenau, Radio DI

fusola de Lagu�a, Radio

E!doradr, de- Blumen:lll,
Râdio Clube de Indai:\J,
Rádio Tabalara, de Tucr>- --------�

rão, Râdéo Difu�ora de Cri

ciuma, Rádio CrUz de Ma!

ta de Lauro Muller, Rác::o

Jarag'uã do Sul l' a Radio
Cultura de JOinvi'le, esta
rá '(>:ll:zanclo a partir de

amflllhã um grande tra

balho rndlo-.JOrnalistlúl,
sôbre as eleições em todo
o Estadc de Santa Catari

M�is Uma
Ponte

neno Peixoto _- 2310
Herminio Daux Boabaid

-2311

Isaura Vera - 2312
Lúcio Freitas da Silva -

2313
A época, divulgamos que

o Govêrno do Estado navm

aberto eonc-rjêncla adm]
nlst rattva para a const.:.. -

ção de uma ponte de eon

c'eto armado sõbre O Rio

Braç- _
do Norte, na estr�!.

da se - 35, entre os 'l�U

nicipios de Braço do Noc

te e OrleB.€s. A vencedo;'a,
a firma "A'buquerque &

Ta kaoka". com sede na ci

d.ade de São Paulo, assi_

n· u o ""speetivo contra�·o
ri" -'''ln�e'tada cem o GJ.

blnete de Planejamento do

Plano de Metas do Gover
no do Estado (Plameg). Q
pl"az�, de'- conclusão, estt

pulado em 180 dias, porle
rá Sf'r p'err"gado M veri_

\ ficap_m motivos pondera
veiS cemo perirdo exce

pcional de chuvas, atraso
na dt>sap'oprlação das pro

prlp1ad-es atingidas pel1s
serviços, etC. - Custo da

,bra Cr$ 14.304.360,00.

deração.

A eensect-net ç(lbert'l�
da '''P�oneira'' conta con

o patrocinio exclusivo-j
Loteria do Estado de aen
ta Catarina.

Melq111ades Mansur Elias
(Ohida) - 2314

Naglb Jabôr - 2315

Olga Brasil da Luz -

2316
Rubens Lange - 2317

Waldemar Custódio Viei
ra _ 2319

Édio Adalberto

(Galo) - 2307

Francisco Tomaz

Senna

Peres PARA DEPUTADO
FEDERAL

Juri 5:mulado Em Brusque 1,f;NOTR VARGAS
FJmREJRA
N.o 11)4Srb o patrocinio do C<!fl

tm de' Estudos P-enajs -:'Ia

.'Faculdade .de Dire�to da

Universidade de Santa. CA
tarina 'será realizado PP.l

Bru�que um juri 1:iimula.1(l.
Do refeLdo julgamento

pa.rt1Cipàrào -e.s acadêm:::
António Fernando (.lO

Amaral ·e Silva e Péric,�.s
Prude que atuarão na a

cusaç.ão.

Como defenSores esta
rão atuando João Nilo ce
L nhares e Ernany Bayer.

----�---

O jurl está mar-cado pI.
ra '-' dia 13 do. corrente.

lotct:-h Esf"..!, ,'''' S'll1t1:i f.afario1
Rl!SULTilDOS D.'\. EXTRA(:AO DE ONTEM:
2.263 CR<; 1.000.000,00 Tubarã'J
3.231 CR'i lf:O.OOO 00 Araranguá
4.566 CR$ al1_000.00 Florianópolis
1.639 ç�S 40_00000 Lajes
3.265 CRS 20.000,00 Florianópolis

Uma. eqUipe- de 30 rt:!\}ór
teres,. locutores e -llot.i�
r1stas, sob o comando je

Acy Cabral Teive, est.3.ri

infoIlmando ccm exati:ho
a marcha das apuraçêt�s
em tôdas as zonas eleJt:J-

�OTi[IA5
I: Prof. 'RENATO BARBOSA

Viajando pelo CONVA�R
da TAC�CRUZEIRÇl DO

SUL, chegou ante-ont'j::l.
a esta Capital o Renoma
do PROFESSOR RE.�oJA10
BARBOSA. CatedrátiCO (lo;).

.Faculdade de Direito. d'l U
nivérsidade de Santa Ca-

CRE'QITO DA LUZ
PARA 100 ;aUAS

�1AGAZlNE HOEPCKE - Apresenta

Urna p,BERTA
CHEW,HO.

C � I' i: "I � o,

O Governador Cel:;o Ih

mos abriu o credito �S!lP'
cial de) 10 milhões de �t"u

���ír:: ff\���i ��������ca;11�:
setembro de Ull6 (mil, llO

vecentos e d(:'zc�seis) e dr;;
tinado ao pagamento à. Em

presa de Luz e Força !ie
Florianópolis S/A dos :Iebj
tos vencidas ou a venca',
lançados à conta da P�"'

feitura Municipal da Capi
ta:. Com taiS recurso?" é

que fi. Elffa empreende a

campanha "100 RUAS EM
100 DIAS".

-'------

tarina.
Como se sabe, o compe

tente M-zstre Catarincnde
está em repouso na CapJ�
tal Guanabarina e veio a

Florianôpolis para CU::I·

prir dever de cidadanw.,
dia 7 próximo.

CERTANotida
Nr\ RA'DiO IAN:ffA, a partir das 17 horas de Domingo, cor�-;_

ploto lloticiário sôbl'e o pieito de 7 de Outubro em Sta Calare

Tin, São Paulo, R. G. do Sul, Pernambuco, Guanabara e' de
mais l's"iados brasileiros. Uma grande equipe, trabaihará 18
h'Jras pCJ' dia para informar bem e corretamente.

Ao .simpãtico Mestre, o

Jornal "O Estado" aprt�
senta�lhe os cumprim �p

tos de boa vinda e feliZ .-s

tada em Dessa convivia.
Quando aquele udenista, ali no subúrbio, viu

operãrios abrindo valas, meteu seu papo cleitorelro:
- Vejam como a terra esta fõfa e como é fâcll

cavá-la! Saberp por que? Porque essas valas, para
canos de água que nunca vieram, já foram abertas

três vezes! Sabem quaudo? Nos últimos 10 anos: duas
• vezes, em vésperas de eleição para governador e uma

ve:-: nas vésperas de el.eição para prefeito. P�r causa
cessas valas abandoneI a UDN. E agora os homens do

PSD repetem o go'pe! Se me elegerem vou denunciar
essa patifaria ..

A eXPlicação começou a interessar populares,
que se foram aprochegando, vind� de todos 'JS lados,
que nem tico-tico no fubâ. E o descrente, já. transfor
mado em orador, tocou o c<Jlrucio para a frente:

_ A musica e a mesma. SÔ mudou o I(aitelro!
Antes eram os udenistas, meus correl!glonarlos, qu

aplicavam este' conto de água_ Agora são os pessedls
tas! Nem imaginação têm, par.. inventarem outro

pacote em cima do povo! Valas eleitorais valas que
depois do dia 7 serão fechadas outra vez, secas, sem
canos! Trabalho inútil desses pobres operarias, que
acreditam nisso! Claro que éles não são culpados de

ganharem nosso dinheiro, posto fora. Onde estão os

canos? Digam? Minha voz na Assembléia ..

NisSIJ, um FNM fonfonou, meteu o focinho e pa
l"Ou. Eram os canos. Nos dias seguintes, estavam

montados. E depois ligados. Jorrando a ãgua que por
três vezes pifara.

E quando os operáriOS fechavam as valas, (l ml
tinguelro apareceu, do outro lado da rua. Chapéu de

sabado, õcuJos escuros, passos rápiaos de quem foge.
Um garoto foI-lhe ao encontro e recadeou:

_ Moço, mandaram lhe dizer que a agua e o se·

nhor já entraram pelo cano!! I

CRE'DITO DE: Rl\Sl'I-

TUIÇ.\O AO OEn POR O

BRAS EM ESTRADAS
E PONTES

.

O GovernadOr Celso R�··
mos sancion"u a lei I"JU�

autoriza o Executivo a a

brir por conta do cXCPS�O

da 'arrecadação d.... corrCll

te exercicio o cl'édito eli

pecial de drS
4.265.510,10, destinado U

redituir ao Departament'J
de Estradas de Rodagerr. a

aplicação da referida pUI"
cela em obras de r�cu1)c
ração de estradas, pon�e!'>
oe boeiros, pe'as Resid�r.
cias de Florlanõpolis e B,'l

menau.

Tais serviços foram el'e

cutados par ocasião das �n

chentes ccorridas em

vembro de 1.961.

UTILIDADE
PU'BUC.'\

Mais duas entidades ��

ram reconhecidas de ''1ü'!\
dade- publica, em face da

sanção de leis estaduais
que assim as declaNIÍ-i.
Sã elas o Instituto Sa'l�a

GCretti, com sede na '::i-
:"\c(' t"ff' n''":1110. r�rqt\1'

e c Edu(:;lndilriü In'':

COll("'3j('c,,, (! fl'.,

_._. __-...0:.-_.;.. _

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


