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ELETRIFICAÇÃO:

rati"! H�ÇiO tre hie
Candidatos do PSD
Para o Senado.'
ATíLIO FONTANA

'Suplente: RENATO RA-

MOS DA SILVA Melchiades Fernandes -

Para a Cámara FJ;deral: 1128

António Gomes' dê; I
iAl- Nelson Pedrini - 1129

meida _ 10'11" "Ii �,l. Nereu, feleste Ohizoni
,

��e Saturnlno vretra :

-t 11130!.; Pi
.

.

.

4
Mag'ã.lhães - 102 Nilo Bianchini - 1131
Joaquim Fiuza Ramos - Nlltcn Kucker _ 1132

103 Otto 'prennepohl - 1133

Lenolr Vargas Ferreira Paulo, 'Henrique Rocha

_ 104 FaTia":':" 1134
Orlando Bértoll - 105 Paulo Prels - 1135

Osmar Cunha _ 106 Plínio Arlindo de Nas -

Osni de Medelros Régis 1136
-107
Pedro Zimmermann

108

Mathilde Amin Granem
_1127

Raimundo :Mayr Sobri
nho - 1137

Roberto Cyro Corrêa -

1138 •
Waldemar SaUes - 1139

Waldemiro Mazurechen
_1140

Walter Vicente Gomes -

1141
Zanl Gonzaga - 1142

Para a Câmara Munici-

pal: • 1 ....'4J

Para executar o seu extraordinário programa de metas, o govêrno do Estado precisa do apoio do POVO.
Votar nos candidatos do PSD é a judar Celso Ramos a governar Santa Catarina, dando-lhe mais energia, mais estradas. mais escolas, mais

hospitais, maior valJorização do HOMEM.

Para a Assembléia Le·

gislativa:
Abel Avila dos Santos -

1101

Altlr Weber de Mello

(Tide) -1102

Armando CaIU Bulas -

1103

Augusto Bresola - 1104

Aureo Vidal Ramos (Nu-

ta) _1105
Cesar Martorano - 1106

Dib Cherem - 1107

Edgar Lancinl - 1108

Edmond Jorge José Sail-
ba - 1109
Elgydlo Lunardl - 1110

Epitâcio Bittencourt

1111
Erwln Prade - 1112

Euclides Granzotto
1113
Fioravante Angelo Mas

BOUni - 1114
Hencique de Arruda Ra

mos - 1115
Humberto Machado -

1116

Ivo Reis Montenegro -

1117
Ivo Silveira (Dr. Vico)

-1118
.

João Bértoll - lB9
João Boaventura "- 1120
João Custódio da. Lu� -

1121
.

Adalberto Cardoso (Te
nente Bellnho) - 2301

Antônio de Pádua Perei

ra - 2302-

BaldlCero Filomeno (Fi
ló) - 2303
Dakir Nllton Polidora -

2304

Domingos Fernandes de

Aquino (oominguinho) -

2305
oorval Domingos do

Livramento - 2306

i!:dlo Adalberto Senna

(Galo) - 2307

Francisco Tomaz Peres

-2308

Haroldo Lopes Traverso

=--- 2309
Hélio Peixoto - 2310

Herminio Daux Boabaid
- 2311

Isauro Vera - 2312

.LúcIo Freitas da Silva -

2313

Melquiades Ma.nsur Elias
(Chlda) - 2314

AIHDA OUTRA DAS MIL
Reuniu-se Ontem,Q Grêmio De
Oratória da Faculdade de Direito

A sessão esteve movi
mentada comparecendo nu

merosos alunos do tradi
cional estabelecimento de
ensino superior.

"Premier"
Agradece Ao
Governador
O Gove'rnâdor "Ceis« R.I

mos enviou mensagem .1e

cumprimentos ao Sr. Hur

ines de Lima quando ae

sua ind.caçà j para a Pve

sidência do ConSelho de Ml

n.st-cs, e agora, vem de ,�

Icaber despacho t eleg'ráfí
co de S. Bxcia. agradece-i
do as felicitações enviJ.
das, e que passamos :t

transcrever:

!"Agradl'90 sensibilizado
feliqjtações {leve bondade
me enviar pt Hermes L:
ma vg presidente Conse
lho' Mjnistros.

o trabalho a ser feito ,�.::

plenário, como nas com,.:;
sões técnicas do Legislati
vo F-ederal. é, E'viaent�
mente, dos mais árdu'),>.
Mas, ê tempo de ser feito
em definitiVO. Impõe-�o
que ingresse a nossa Cal,i
tal no orçamento da Re?'1
�'ica. recebendll as verbas
a qUe faz jús os melhora
mentos sem �iva de ob.>�
quios polítiCOS, mas corroo

Mil unidades em 1962. É a meta do Governador, que

está sendo atingida dia a dia. Mais de 600 prontas, mais
de 200 em obras, com 29 grupos escolares, concretizando
ma.s 122 salas.

O candidato prometeu - o governador está cum

prindo.
Na foto. a unidade construida em último Rio, no

munlciplu de Jacinto Machado.

xx xx xx

rcenluima criança sem escola - é o programa do

Governador Celso Ramos. Para realizá-lo precisa do

npoío do povo, por intermédio dos deputados. E noje.
nas urnas, é o momento do povo dar êsse apoio - vc

tnr»Io nos candidates do PSD .

Luiz aatüstctn: que Se,',1

o repre�entante de FlOria

nópolis o deputado qUe 'li

do farã para que a nessa

cidade seja arrancada <).0

circulo jugulante que a vem

constringindo há decén\o�\
A5sim, POIS, eiegendo a

Luiz BattistOttl, estare-

1\1I1S respondendo aos ape

los da nossa fê num btu

rr llIenos sombl'io e ,na S

fértil de beneficios pa-n. d

cidade e seu povo traba'iu

d"l:-' e inntendido, es�are
mos. a�ravés do seu e,,(.)r

ço sincero � incasável, in
do no encontro dos d�se

jo:-; e anelos de progre'>,;o
da ncssa coletividade. Vn

temos pois em Luiz Ba�

tistotti. e tel'emos C'lnl

prido o dever qUe a im('

ligência nos aponta e que
a nossa esp,erança afir"l.\a
rá em realidades conc;'''

tas, pelo bem e pela Pras
per idade coietivas.

,.I
MAGAZINE HOEPCKE - Apresenta

Urna ABERTA
Noticia

São Paulo - Os uvrcs
passaram hoje a custar
mais caro. Os preços tv

ram majorados em 30 por

cento.

LONDRES - A Gra-Bre
tanha não deve unir-se ao

Iboicote econõmico contra

Cuba. E' o que diz hoie o

jronal "DaHl - Mefl" a

r.rma que 0 país mantem

r-tacões com Cuba e e-sf.\

não está em guerra contra.

nenhuma potência.

BELO HORIZONTE No

Eu scu o Ze Povinho. Morava numa rua sem água e

sem luz. Meus filhos não tinham escolas, por falta de
vaga nos grupos do ce'ttro. Havia ainda, se houvesse va

ga, o probLema do transporte.
Minha casa,.hoie tem água e está iluminada. E meus

jilhoS frequentam uma escola, situada iw BOCA-DO

MORRO, a 200 metros de onde eu moro.

Vou, por i5S0, votar nos candidatos do PSD, para
que eles ajudem SEU Cel,.so a continuar a atender os hu

mildes, antes esquecidos.
Eu estou vendo a Capital e o Estado progredirem.

AQUi elt sei: escolas, água, luz, grupos da Prainha e das

Capoeiras, paVimentação do Morro . do Geraldo e da
Avenida Mauro Ramos, hospital das crianças, dos ser

vidores públicos, Banco do Estado ..

A patrõa e eu, portallto. já decidimos - no PSD.
Sou pobre, mas não SOl� burro. Respeito os que qui

SereI/L votar 'la oposição.
Deputada da oposição lambem e REPRESENTANTE

DO povo. E jaz parte do govemo. S�m oposição, sendo

todos governistas (como na Rússia e em PortugaV não
existe democracia, existe ditadura.

Mas deputado de oposiçáo não quer dizer deputada
RA/VINHA. O programa de um representante do povo,
eleito para a oposição, e fiscalizar o governo, adverti-lo,
ce1l.$uni-lo nos seus erros, e aprovar as medidas boas

que tomar.

O programa dos RAIV/NHAS e diferente e não in

teressa ao povo: eles são sempre DO CONTRA, em tudo;
só penwm e71L prejudicar 1loliticamente o govérllo, sem

nenhum inte)'esse pela administração, que tambem pro
curam sabota)', por todos os modos.

Os RAlVINHAS daqui pensam que sua obrigação é
TIRAR DO GOVERNO o sr. Cel,.so Ramos. E isso e des

respeito ao povo, que o elegeu, em, 1960. O ódio deles
nUM edtfica. nada adianta, nada constr.fJIi. O que

!(l;;em tem sentido PESSO!IL.

E por isso lUla tende ao POVO.

1":' _ ::3_�� _.�_,

EM RESUlJlO. RAIVINflA -NAU INTERESSA.

José Boabaid - 1122'
José Gonçalves (Jota Nagib Jabôr _ .2315

Gonçalves) - 1123 Olga Brasil da Luz -

Lauro I.lOc� '-"1124 �316
Rubens Lange - 2317

Waldemar Custódio Viei-

as �����;���PE� U:in: cha
.::J�7.�,���••�:.�I���!��:;. '�:•Santa Catarina, na coor- m�::ade a�:'�17b;iO, �ub"t;- e da nossa privilegiada si de dos flcrianopolitan.,i, bastam os eiogios à nos-

deneçêc do programa do turcão dos rotôres das tur !�:�:o d:eo�:����ãnci�or�� ���f�;nOç:d�n�o lw;;:a ��:��,� �� :re;�:o eq:e �:S�ra��::'�� I

:���o deve�e����:çi!�O�: blnas dos tubos de SUCC;fl.,)
•

sermos dos de magnifico tativa progressista. em atas reais e prodnti-

obras de ampítação da USl ::r�::!�-::t�a�: c:���� pôrto, um defia Capital do vos, sem figuras hterarias .

na Ria do Peixe, em v.. da a obra, a aquisiçà-r de !s:ad�os�;:im:;��on;�� ca�:��:�mo� t;;p;ese����� ;!��b��is���°S;n��nv::�:en��
::��r::;an:a:l�ag�::te�9�: novos geradores.

em relação ao progresso. te de Flo'rianópolis na ca -Temos direitos ínaltena-

pós a operação que a ·!k- A ampliação e refOrcIa ::0 ::�a��;:� s��:roPt�,: :�:: :��e:i�ln;���=�d::� ::�:' a����a c:;n�jl��l:t�aj:
;�o�. â.oaJt:;p��m!'�·�o n�� �o:a�I�aE���� d�cp:�:!��1.� governo estaduais. cando infatigadamente COIl não pode ser retardado, :'"

crista tem 160 n'letr�'I;, além da valiosa contribui- Florianópolis já se 'la;-;t i:,d ��!���:Ses�:lec��:e:��iopo�: :;dOC�\�l;.l;��:�li:o�· P;�:_::
��rr;o;O::;osd�Ub����r�� i!O e�:��m�code�:�:�;:in�.:.� ��d��nt� ��la!:g�l�d�r�\\� res públicos nacr-nais. tu- necessária uma Cruzada tn

centram-se em 'fase de �;- dut.va região fator de m- meridional, em sua sism- ��o f::l:��� :eel�o�sb;:L���:� ���::.' EC(�l���l�;:.ç!e�:�:���d.antamantc e c-nciusac a díscuüvat smboíezamenw ficacão estratégica. M'Is.

ntmedc-ee, os trabalhos dê para aquela cidade do \l:l, ao mesmo tempo, devena ;�i�S� N::g�I��i:���S CO!���=
reconstrução da tom"tl'l. le do Rio do Peixe. Centralizar o movimento

nual', no conjunto da s cu

�C��I�i�l:��a l�o�"te-;:�'ef���� pitais de Estado,

entre a cabeça e o tronco
cone-i-e �::asu�SrOl:d:eusq�;

:��:::e�'ue se promOVe.:i'>�
cnnc.os para a p-oapertoa

uma campanha sem ':;: 2- �:b!:r��r::l: �;fi::nosql::
:�::o

ad:e�i!:v�;;r�:�a �i� seja na distribuição ce

encontro da Teresa Cri�ti melhoramentos, qUe

serâo favores mas um di

��d:Sd:aS�:�:c���l��a��� reito pleno e' uma integr�

te Hercílio Luz, terJamos, justiça.

com os J'eparos sem intt::,'

l'upção e rápln;tivo e -::�

guro surto de desenvolv,
menta em todos os seto"es

de atividade criadora � oe

fecundo trabalho.

Desafortunadamente, n

Capital não credencia att·J.

vés do voto �m r.epresen-
tante seu no Parlam.,.to

Nacional, que se dedique a

fundo. tenaz e perslst�n
temente a defesa dos seus

velhos e' sempre urgentes
interêsses. A dispersão �l-:l

sufrágios nos p:eitos que

se ferem é, sem dúvirla,

responsável pelas cond;çoes
inferiores em qUe nos '>1-

tuamos. Está porém. etn

tempo de cc�preendenn�s
qUe acima das compe;;i
çõe� partidárias l'e encon

tl"a o direito inalienável q"ue
Florianópolis e seu povo
têm à exigência de reali

zação de suas nobres �.s

plraçães E, assim cumpl'l!�
110S sufl:agar o candid'lto
menos o!"todoxo das lac-,

ções em luta, aquêle que,
Rem toqueS de palxàn lJO-

Sob a preaídêncla do
Acadêmico Antonio Fer
nando do Amaral e Silva e

secretariado pelo Acadê
mico Paulo Linhares, es

teve reunido, na noité de

ontem, o Grêmio de Ora

tória Professor Henrique
Rupp Junior, da Faculda
de de Dirclto da Universi
dade de Santa Catarina.
No decorrer da referida

sessão usaram da palavra
os acad;mlcos: Teodoro
flogério Vahl, discorrendo
«obre a importância do
Grerrno para os alunos da
Faculdade de Direito; Fa

gundes Haberbeck, falando
sobre situação politica e a

realidade nacional; João
José Caldeira Bastos rere
rtnco-ee a responsabillda
de do acadêmico perante a

sociedade; Abelardo da
costa Arantes Junior fa
zendo uma analise da si

tuação nacional; Paulo Li
nhares. falando sobre a

reallaaçâo das eleições e

Amaral e Sllva discorrendo
sobre o Capital estrangei-

tretas do interior mlnel'"o
indicam que reina absu;u
ta calma às vésperas co

pleito de amanhã.

BRASl'LIA - Reina :t.

mais completa calma .. 11\

todos os Estados. A dcclil.
I'acão foi feita Pelo Min;s
tr� Ary Franco pl'es!dentG
d(' Superior T:'ibunal E

leitorai.

BELO HORIZONTE - O
Governador Magalhães (lln

to de Minas GeraiS, Pre

tende fazer uma viagem
aes Estados Unidos, lor�o
após as e'eições de domin

go. A data ainda não r:>1

Conto na 3.a pago
\

CERTA
NA RA'DIO ANITA, a partir das 17 horas de Domingo, COffi
pleto lIoticiário sôbre o pleito de 7 de Outubro em Sta Catare
na, São Paulo, R G, do Sul, Pernambuco, Guanabara e de
mais ('s':ac os brasileiros. Uma granCIe equipe, trabalhara Is
horas }.lO).' dia peu'a informar bem e corretamente.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Aslronauta Dos EUA Será Recebido
Hoje Em Sua Terra Nõtal

HOUSTON, 6 .(OE) - o todo eng'a an3,(h n',,"'1

A'.lr'máuta WaJi.er Schir!a .!ebe-lo como "HERÓI NA
qUI' rea.lzuu o llIedhJl' VÓ;) C�ONAL". La estarão pre
E.,jl:lclal dos projetados ate sentes sua esposa e seu fi
flll')ra pelos té,�nicC/s norte lho. alem de aitas autor.

americanos. é esperado d3de< ('ivis e militares. Lo
amanlü em H:lUston. sua I"P apôs o seu desembarque.
tc·rra natal. onde rec'eberá cOll.:ederá entrevista a

1:3wmtó '1 aeolhlda. A pri- mais de 400 jor�a'istas.
meira apal'i<;âo de Sth:r: a Wa�te� Schirra recebera a

em publico dCjl">il> de �lIe medalh3. de "Serviç0s De�·
'/ÔO está marc:tdo pam tinguidos da Administra
a:1ll111hà a farde. O Aero· cão da .'\eronáutica e do

porto de H·)ll'iton, estará E�paço" no próximo dia 15.

------_�

P. S. D.
PI\RA VEREADOR

2305
DllTl1in:,:ns Fl'rltandc� De Aquino

.... ..
-

�Zl�t�����ád� ��s:;;:��\���r;�u��C��o��;�:�t�r��
que nesta mesa tem feito pela boa imprensa de SP.N_
rA CATARINA e Dor FLORIANÓPOLIS

---_.'-_._---- ---�-

EDITAL
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDI:.v.'\RIA

CO..N"VOCAÇAO

A DIRETORIA

vICQt7!ecúTlentos 5ociois

.'c7\"-"1 ��L.�
Elizele (�!doso a "Diyina" Dia 13 no lira 1. (.
Ligia Recepciona Convidados

1 _ Rísr-Ieta Medalrc . .; sal Rímbau Gil recepcionou
e.ctta Rainha do Lira Te

nis Clube. l"1"!ceberá a ratxn

oferecida �elo Clube C:1'

questão, �o próximo dia 13,
quanda acontecerá o baile
das Debutantes.

2 _ O costureiro G. r.en
zj nastaute aturerad-r eorn o

euneda-roupa do<" IlIl'VU;;;

Rudi .arrcose Ballet e HllIh

!\Iar;� Carneiro que mnreu

ram encontro 110 af rar mOr

da xrantz na cidade de

Laguna. di: 2; p:óxilno. .

O P'('Sidcntc da Câ

mara Júnior da Fl:;d:=:tru'

polis »cuuor Deodoro L":J�S
vetrs e�tâ multo satisf,'···

lo ct· êxlt:r :l·car.�ado [)�h\
1.0. Fp' o d(l Livro em 1:l�"

convidados.
leza do casal nercí.ro RO.;:l

pe'a maneira simpática de

minha hospedagem na ct

dade de Tjjucas quando a

e-nteceu desfile Bangu no

Tljucas Clube.

sa cidade.
...

4 - Y:ízigi, o �<;ltutO
,. .. n I""r,,,,,, a ]lrotolânili::a

l'leg:l.llte da cidade.

5 - O menino M31"C(!iin..
filh- do ca;;:a' senhor" :ÕE'

nhora Jorge J03.quim g� •. -

b:lid Cl\r!,lam). r��tcjo'l <,ri

tem ani"er�ár'o.

.. 6 _ ":111 fôco o Illo\,jmen
lad" rhá de Carirladc "ue
!:" l"('a!i7:1rft no .,rlí�;nlo dia

�!l lia sedo' da .\4..BR.

7 - No ORJ.,ij" Tntp.dl'l
c;ouql I'Inbarrou 011j(,111 pa
ra rt 111rl':"I, o scnll�" (' "t'

n.hol"a rir. AlltÓl1i,., Muniz

de Am!!i1.o. E t' P'l'sirlel1'(,
da A��cclaç�\n Mundial j.�

Medlr'l1:"1 Aromp:tnn'-,II
do o '11l�t1"e r[1fal. $11:l fi

lha l\1:trl:l C"rí'ia.

II _ i\TaTI'õlfl't para O dia

18. a IWIlf.'iiu nUllcial .Ia

!':cI1hnr'la Lêlla i\loura F ..,r

to, C"III o ,'r ))allto Ha" I

..

!l - Ellzpte Carpdo�:'l "
cantora "society" do BrJ

sií. se 'a apre��l1tada CO.,l)
uma das atrações: no oa;i�
das Drbul :lnt.�s do Lil".l

Tênis Clube

111 _ E 1)<11" falarmos cm

Dcllull1Hlt"", acabo cl,' r('

cebcr lia Diretor'a do l,4-

Ta 'l'cnis Clube. a rc!:I.(;i!.o
das SenflCJritas infcrlt:�S
!>ara seu "debllt" Il() PrO�
ximo sábado no clube 0<1

Colina. 01':/l'lIa Iraceml1,
('annem I.úcia Carneir."

Con';eição Maria !\lussi
Maia. Solal1lfl' Sup�'ey, (0.;

lizabclh Duarte SII\'a, 'a
nete Olivc1ra B. da 5ih·eh·:l,
Luo'a 1). Lallper. Vera Lu
cia Gcrn, l\Jarilcne KaiHy
Santo!', Bealriz Sjh'clra e

Zilda IIcus:.

11 - Comelllcl'ou idade
nova ontem. o senhor M'l
nolo Rimbau Gil. Em .';e�
luxuoso apartamento o (''1

',� > j"
�

Llrlrl.�IDCffl; flrt,.!; JQ ,

C_ TORRfl8 8.A.
A, jU"Q N"�Ifo� � ., .o.I"fJ:;.tI!

�

4J f�. ;:���� :i:,fW�;:! \�,

1 -2 No próximo dia Ll

de novembro, o I. Grande
�Swcep'ltake" no Rio (jratl

de do Sul.

]8 - A sceledade ele [ta-

jai em grandes Prepar:ni-
13 Circulando em .103- vos para o baile da� J)�bu-

sa cidade. o casal senhor e tanleti que acOntec�1"1 no

senhora Clóvla Ba,S'llj prôxlmo dia z.o
(Maria Helena ). A ssnno- 0;0 *' *

ra Balsini compareceu a 19 Os E'itudantes el'l
um çnà. dando nota ''l!t:t atividades para a escc'ua
em beleza e eJeU"ãnch.. de "Mlf<s ün'veraítã. ;'1"

lQ6? A resta para a apr->
14 - 'Iumhem ctrcutan- sentacâc da neva BClc7..-l.

do em nossa Q'dade "jo, unversttârta. será nos sa-
•· .. m 'lenhor João gduardo Iões d- C:ube Doze de A-
Morltz. gôstc.

15 Sexta-feira partlr:'-
1"'"i rle um jantar no Q\I;,!
'rêncla pglace, quando (J

c ..nvldad' s (!)'um homt>n?,
S\'<'!l.rio.� pC! o mii!onário .�ê!
nhor Bertoldo Michels

20 - DI'>Jc)f'i de uma rt:'

cr>pr:lO reullill um �rupil
para um Jatlt.:l.r íntim(). ,)
a""unto era "i)ml'nte pOlI'
til!a.

16 - Acontecerá granct�
parada dr elegância Ban
gu na capital mineira (Bc·
lo H�rizonte), no pró.;jnl'l
mês d;a 17. Para esta noi-

21 - No próximo dia 13

acoBece,1i 0'1 ]!i :lnns "co
LíL'"ia, ('lha. do ca"al. Or.

Gilt>�rto G. d:l F:lnseca
(Jamile),

te de elegânCia e caridade, Pen'!.am"nto do dia: "A
acabo de receber cOII\·itt'!. VIDA E' DEMASTAO."

CURTA PARA SER BRE·
17 - Agradeço a genr.l- VE".

Supr;mido O Controle Sobre
, Rodovias Oue Vão A Oxford

OXFORD. Mlssissipe: 6 t.aram Impedir O ingresso
(OEl - F.:Jram retirados do neg!'O Jammes Méridt
os contrôles estabelecidos no recInto da escola. Mé-

- �����e��d:e�eva!�a:aso�� �r::'�tteS�,�u�:n���l!:a c�fr::
fOl"d e que hviam sido co- tentativa de serenar' os
locados após os incidentes ânlm'Js que estão bastante
racistas, ocorridos na Uni- exaltados. Todavia na se
versidade de Mississipe. gunda feira retornará às
quando estudantes tenta-' aulas.

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

(uNICA' SANTA CATARINA

Clínica .Geral
Doenças Nervosas e Mentais

/l.nclilstia - Complexos - Ataques _ Manias
Problemático Afetivo p sexual.

Trotomen;" pelo ':tctrochoQue com ones!'esia
Insulinoterapia - Cardiozalarapia _ �noteropia
Psicoterapia.

Direção dos PsiQui6tras -

DR PERCY JOÃO :JE BORBA
DR JOSt TAVARES IRACEMA
DR: IVAN BASTOS DE ANDRADE

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

Endereço: Avenida Mauro Ramos 288
(Praça Etelvina Luz) _ Fone 31 - 53

PERDEU-S.E
Pe:'deu-se um pacóte. contendo lívros e vários doeu

ment9s de grande valor para seu proprletarlo, no traje
to compreendido entre a vila de Panta..nal e a Praça 15
de Novembro. A pessõa que o tenha encontrado e que,
por especial Obséquio, quero. entrega-lo no Café Nacio
nal, nésta cidade, receberá ótima gratificação.

Florianópolis, 3 de outubro de 1962

FREDERICO VERAS

10-10-62

ALLlANCE FRANÇAISE -

Seus Ciclos de Eftudo
Obtenha seu diplóma de FRANCtS ao terminar o

segundo. o terc�iro, o quinto ou setlmo ano de aujas na

E�t'ola Prática da Associação de Cultura Franco- Brasi
leira.

Informa-se sôbre o programa. na sede à rua Mare
c!ul Gullherme nO 1 (defrOnte ao I.P.A.S.E) �odos os qlas
das 9 às 12 horas. '

Insclições abertas; comece desde já o seu primeiro

�AIOSX
Vende-se aparelho de Raios x _ Plcker _ 60 M A.

- modêlo Comet - por Cr$ 500.000,00 de entrada e .

({ri 500.000,00, financiados.
Trat.al· à rua Felipe Bchmldt, 36. Dr. Lobato. Tele

fones 2395 - 3801.

" ' ..

�=' A";:
-=,=, . ...c

-:.�
l!!!i PREVIDENCIA SOCIA� "�II
t5 ' a.tMi'� 1&Vtt.r-�

Faca saber que o Congres
50 Nacional decreta e eu

sanciono a seguinte Lei:
Art. lO: Ficam dispsados de
inspeção medica periódica
de que cogita o artigo 20
da Lei n. 1060, de 3.1.50, ou
funcionarias publicas apo
sentado, que contem 60 a

nos de idade ou maís de 30
anos doe se. viço, incluindo
v período de mativídade.

s UNICO: De inspeção filé
d�("! iicum ((Imb",n d!8pf'1l
sados, em idénticas condi
çocs. ....� rtpu,ouu!lus 1)(!tQS
tnsrítuto, e Ca.:.xas de A
noseníuâcrias e Pen ães.
Art. 2°: E.;ta lei, entrará
em v�g{jr na data de sua

pub:ira�:lo, l"evo�'ad:ls as

dj'Jl':,;�<'C's em contrário.
nd. U:J.. l!l de jUlho de

EJi!2 1410 dn Tndr!lf'nden·
('ia e 74° dJ rrr·lj�í.b!ic3..

João Gúulart
Fr:mclsco Brochado da

Rocha
(Publicado no DiárIo -o

flr>lal da União, n. 141 de
26.7.1962 - parte I f:s.
7919/21)
SR. O. BARBOSA - Estrei�
to - Res!>ondendo a con

sulta formulada peJo leitor,
informamos que de acô�do
r.Qm a Lei 11. 4.1:!0. sancio
nada em 2� 3.H162 e publi·
cada I�O Diário Oficial da
União dr 3 de set.embro. a

única exigéncia para fi. con

cessão dn 'aposentadoria
por tempo de serviço:!.- pas
s� a ,ser "(""olllp'�I:l.r 30 ou

3!) anos de se!·vica". Foi 811

pr!da a dj�posiç�o que exi-
gia. alÊ'm do tempo de ser

viço. oue {) requerente ti·
ve""!'e !iS anos de idade. Re
Querida com 30 anos de ser

vir.o. o se!!Urado perceberá
30<"""... do ';salá·lo de benefí
cio" e C'')rn 35 anos de ser-

vico 100'j, - integral, por-
tanb.
Res�altamos oue O segu·

rado qlle completar 3-0 anos

de servico e re!>')lver conti
nuar t"'lba1hando, terá as

seguraria a percepcão rle
um abono men�al de vinte
e cinr.o Dor rpnt.o do "salã
ri" de hpl1pfir1'l" (�e ""nl1"

rino). >"1'!""'" pola instituicãn
de p ....h·idÊ'nt'i"t oocila P"1

olJe estiVf�r inscrito. Esse
ahnnl) não se incorp,.,ra à IJ.
a]1M"ohdol"ia 011 pe"�ão. I
F." f""e da L"i acima cl .JU"-:._�

t<ld::o. fi "'I. tarnbpm alt,pra
cio o artip",., 5R rlo R. G. P.
�. nlIe p'l"'�",rá a ter a se

v:ninte renadio ., A Anoset'l
hdoria n')r Temoo de Ser

vicr) .....erâ concedida a'J se

!rUfado Que contar no mí
nimo trinta anos de servi
co" .. Fica. hmalmente al
terado o ar�igo 107 do mes

mI) R. G. P. S. oue trata do
"Abono de Permanência 1-

�uaJlJ1ente alterado o arti-

go 107 do mesmo R.G.P.S
oue trata do "Abono de Per

ATENÇAQ:· APOSENTADOS
DO IAPS E CAIXAS.

Dispensados de inspcc:âo
médica periOdica os a1,QIi:erl
redes que contem 60 a1WS

de idade ou mais de 30 a

nos de serviço ..

Lei no. 4.0�, de 19 de ju
lho de 1:)62.
Dispensa a inspeção médi

ca periódica dos funcioná
rios púoncos aposentados
que contem 60 anos de Ida

de, ou mais de 30 anos de

serviço.
O PRESIDENTE DA RE
PUBLICA

P.4.R.o\ npPl'TADO
FEnERAL

LEN01R VARGAS
FERREIRA
N.o 10-1.

14·10-62

INTELIG:E:NCIA A

SERVIÇO m:

SANTA. CATARlNA

São convidados os scnilf)res acionIstas da ICA S. A.
- IMÓVEIS. COM�RCIO E ADMJNISTRAÇAO, a se rel�

nire:n em assembléia geral extraordinária, a realizar-se
a� 11 horas cio Cll.l 29 de outubro VH1doUi� a rua A.lvalO ,.

de Carvalho 34 - 10 andn- nesta Cidade, a fIm de dell-

�'i_berarem sobre a segumtc '"'
,

I

('>,r"Y"
C"

'

.. "��_j .!��,r /ORDEM DO DIA

� •.�; 't.

\ '# .
' •• o" \�:

... .,

}O _ Aumento do capital social, -

• .I} y� �
2° - Alteração estatutária e ,_ar_�
20 - Assuntos diversos.
Florianópolis, 28 de setembro de 1962

r
WOLKSWAGEM vu a,

K. W WEMAG
ENTRADA - 400.000,00

mnnência.
cm Serviço",

IRequeira, pois, sua apo
sentadoria por tempo de

servtco. esLribado na Lei ,.

4.130, de 28.8.1962.
Sempre às ordens.

RESTO a Combinar
Tratar com OLEGAl.tL.)

_ nesta Redação das 14 às

20 heras

IEDIIZ UE\IIIIIIlOIII\S SDI C1rER\t'O
�O\lO TlIumum F/\l USS\II "

.
!HIIII \�.\O E :\LI ru " DOn!

�:.:: !��n���s�::;��!r�uF;�� I :'::�rnd��Su:C�r���cOl�,m
JUb5l5nci� cicamzante çum l c� I guns de 10 � JO �nul.

,r�orciin:iria propr;ed.,d� d� per- I Tudo ,W), ",m O uso de. n�rco

mi,ir • redu<;:lo "h! hemorrOIdas I cos .ne>,,""icos ou �dnnOl:.nt.'

:,:::�'::: �� :�"�,:: I �;I'�,:�!f��::,:�:i;ª
�:r:�;::{�.d: �:�a ,:;e�ll:::a�.'u;� � �uR7>� I:''':�JI:��I� ���:
!::;: v���:::�;�ej,,;:o '�:

..�o I ::�{e ::P::�dJ�, ::::,u<1���:
eoIhi,,,.ntn da. hemorroJ"

pme do corpo

O mlll lur!)rrcnJ�m •. eor-m.•

,ue ..u melhora >(" """'''''-.0>

.:aI<" em �o... ,�",,,,.,.,". ,,

fica- se 1)I""lu,,�aram pOr (lumr>,

.. "ora nu no'" subltil.nela CJQ

tr,,,.:m{� � ,,,'-)':01.<1.•• 'I! 1""111-

da (: �u","':t:".,V!I ....", ·'0"'-"

",...,...rll·'·"

Em ,,,d2' a. larm�C"a' or-,;an,

,.,...,X',..,d.. " ,. ",... , .. m

1UI< ,. ,."." .pl,cad,,' .. '�n. "li

:,:r":�,�'�.:t c.,m';'�';'''::,::�::��
..."h.' ;.1.,""""

m.rçant.. que.,. pac,co{u nve

ram .�j>r�,;,i,.eI como esta: "As

hrm')IT».d.s iii 010':;(>0"'· orr>

bl�,,,.'" ,�I

Avr�o
A Petróleo Brasileiro S. A. - '··PETRQBRAS" avisa

a seus acionistas e ao publico em geral, que algumas flr

mas, cuja constituição não e do conhecimento desta Em

prêsa, nem com a mesma têm qualquer vínculo, adotando,
muitas vêzes, siglas semelhantes ã. po: ela regiJiLrada,
quet no prefixo, quer na terminação, vêm, Inescrupulo
samente, se utlllzando dessa semelhança pill"a rins co�

merclais.

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

clare:,er que não possui subsidiarias nem procedeu, ja
mais. a. entampação de qualquer Emprem atuante na

lavra. refino ou dlstribulçâ.o de petróleo e seus derivados.

Adverte. outrosSim, que. atualmente. não está. pro

cedendo à subscrição pública de suas ações, alerLando

para o fato das já mencionadas Emprêsas estarem pro

piciando o lançamento de seus títulos median� insinua

ção de ligações com a PETROBRAS.

VENDE:_SE
Uma casa 6 por 12 sita a rua João Cruz da Silva n.

148 construção mista, pintada a oleo para ver e tratar

na mesma com a proprietária
ESTREITO, 4-}0-962

TERRBNO
Vende-se um ótimo Terreno, 15m de frente por 25m

de fundos, na Pl"nin. ja Saudade, Coqueiros. Tratar r,om

o Sr. Gaulart. pelo telefone 2094 ou à rua Tobias Barre

to, 259, no Estreito.

:.......... 1 OR�II.W
HOJE: VOTO E DEMOCRACIA - Chegou o

dia Dia conscgl'odo á Patda. .

,
ELEITOR iNDECISO. Vamos anlme..se Não

fique aí com Caro de "nõo :-;ei o 'Que fazer"'. Pois
saiba. Procure aconselhar-se com suo consclêncj�
liv: e e siga o qUe elo indico, mas vá á sua seção
eléitoral -e vote.

..

ELEITOR QUE ESPERA VENDER SEU VOTO
- Um conselho: Nõ:) se venda nêste casa não é
�eu voto que vo�ê vende. E' a si própria q�e !ie dó
�s algemas da pIor das escravaturas que existe. Se_
Ja homem

ONDE VAi VOTAR? - Você sobe. 12 ou-dó
cIma te:'ceira? ve_ia no seu título. A seção é a mF.d'"
ma do última ele1ção. Si seu nome não· estiv-ar rela�
cionodo, procure saber o motivo. �

Não haverá c::lmplicação nenhuma.
Vote no nome de Seu candidato e ponha um Y

��:eel:e���d�a��toa� '��� do nome. Não o'.;sine $eu

.

Vote co� calm�. Não se perturbe por couso denumeras. Delx"2 o numero de parte.

seu d;�;;;'. serenidade e confiança, voce cumprirá

hora.
Nõo vá atráz de falsas informações feitas n.l

Leve seu candidato na consciência e vote
. Cuid��o com Os tenfoções do dinheiro que' su_
Ia o consclenCia.

Si aquele em que você votou nõo souber cum�
prir seu dever, você nõo tem nodo com Isso. Cum_
pra você como seu e fique em paz,

Nõo deixe porém de votar,
Si puder votar e não o fizer ou votar em bron

cc, você não tem direito de se julgar broslleiro
nem cidadão nem nada.

•

Nõo votàndo amanhã nõo poderá abrir oba ...

Cl) para reciamar contra coisa alguma,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



> fllEfADA

........

PERFURADA.

ADEN - URG O 9,i.O

proclamado "lMAN ':rEI

HASSAN", regrcss('u ao ,Tc

mem nnjqullandn os -c

be;d�" do axcrcnc que 1. 3

dias nssassmaram a � 'U

prtmo o "lMAN MOIlAMt;;:J
e estabetecornm urnn R�

pública. Isto Cal o quo tI.!'
clarnu a Rádio Saná,
t.nnsmíssào captada
A'dem.

CHAPAS
'-�

DU.�; EX RESOLVEM PROBLEMA

FORTALEZA - Seis .)

ficials e sargentos norte a

rncrtcnnos da "UNITED
STATES REFORC" estac

raaendo um levantamento

marcada. mas sua vtage.n
devorá ocorrer ainda nes�a
primeira quinzena.
ACRE - O Estado do A

cre já está pronto para e

.cso» pela primeira vêz '!..u

Salve o dia 27!!; - Inú

meros foram os terreiros

Que comemoraram êste dia.

SlJf)Onho que nenhum dos
40 mil terreiros existentes
na Guanaunru e os d'Jis mi

lhões existentes no Brasil

inteiro, até a mais modesta
...

tendmna. deixou ele sara

var o dia 27 de Setembro.
dia consagrado na Umban
da às Criancinhas e Lendo
a frente Os d()i.� gúrnens
Santos - "Cosme e Dami
ão" - As vibrações nôste

dia, causaram efeito efi

caz, Inúmeras criancinha"
também, sentiram coisas
extmnhas em scu ser, que
as fizeram to nnr-sc tra

quinas e vibrassem pelas
batns, corosermas, ctc., que
suas -rnnmücs' lhe sdavam

Aqui em nossa Capital, cen
� tonas de terreiros, centros
e tendlnhas, comemoraram

êste dia. - Pergunto cu"
-quem era cosmo c Darníúo?
Eu gostaria que lllCUS Ir
mãos Ulllbandist.as me res·

pondesscm esta pe>l'gunta.
Por enqurmto estou fazen
do perguntas, mas, muito

breve, abril'el nesLa coluna,
....
um tópiCQ de PERGUNTAS
E RESPOSTAS. Aí, t.ôdos
podel'ão fazer qualquer ti
po de pergunta, c a C. E. U.

lhes responderá, maS, par
hora, limito-me sômente a

angariar algo d(l conheci
mcnto de vocês, para que
possamos avaliar o grau
em relação a matéria.
Mesmo os não Umbandis

tas, poderão responder: pa
ra Rua Felipe Neves, 464:
Como em louvor a êste dia,
est.a CQluna, saúda os dois
gêmeos Arabianos e comun

ga com t.ôdos aqueles que
em seus terreiros ou em

suas casas, saravaram o 27
de Setembro, pedindo-lhes,
proteção, saude, fé. com·

preenção â humanidade, e

que do Astral, f:les possam
induzir aos homens de
boa vontade, o bom cami
nho, o caminho da justiça,
da caridade, do amor ao

próximo, do cumprimcnt.o

. f:sse:a;�a����o:doe e�en�;
sos corações, as vlbraçôe�
dos pontos cantados que o

saudaram naquele dia ..

- Doum! Onde estã. Cos·
me e Damiãa. Doum?

- Doum! Onde está ,cris
-pinlano c Crb;plm. Doum?

tã, ti, tá no terreiro,
tá, tá, tá, no tCI'r('lro,

abre a roda e deixe as

crianclnhn� �araVar ..

... e. as�lm, sob essn vi·
bmçi'to ('.�p\l'ltllal ela I1nha
{II' VORI, qu(' p'lpularmcn- t;ô{',� I'f'cebldas.
te é grande o núm('ro de

desigIH,ç,'í('s, taIs {'mno: Siio José Doslyrios de Lyra Telies
Cosme e Daml�O, Ibejí ou

SARAVA "SAO COSME E

SAO DAMIAU'!!! - SARA

VA AS CRIANCiNHAS!!!

Ihejê e Beijada, Linha das

Criancinhas, dos Canden

'tos, de Curumis, de Orien

te etc., e levamos nossos

pensamentos e pedimo- lhes
proteção. Lembro que as

Ilesig'nações acima, é ape
nas em analogia com seu

princípio bã.sico nas com

paruçoes e concepções das

massas, em sua singela Ig
norância ou na expressão
da "forma" dos esplrttos
que militam na Lei � Um

banda, e que esta vibração
tem como nom€' verdadeiro
o de YORI, que significa:
A POTENCI <\.. .• EM A..ÇAO
PELO VERBO, ou a Potên
cia da Luz do Verbo ou do

Reino de Deus. - Portanto,
meus irmãos, SARAVA SÃO

COSME SAO DAMIÃO! ! !

SARAVA A S CRIANÇ
INHAS!!! - Salve o dia 2'1

de Setembro!

x x x

Este Delegado, recebeu

os convites da TENUA ol!:

UMBANDA "CABOCLA YA-

RA"; TENDA DE UMBAN

DA "PAI CAMBINDA", si-

La :1 Av. Mauro Ramos {O.

McrcnciaJ; Tl!:NDA OE UM

BANDA "SANTA CATAl'tl-

NA", sita no Morro do Céu

(l;:;ebast.lãol, aos quais agl'a
dece de coração o convite

rccebido e justifica-se de

vido fortes compromisss
r_:"" impediram a campa·

x x x

Transcorreu na mais

completa alegria a passa
gem comemorativa que o

Centro Espirita "São Jor

ge" saudou com três dias

de ajegria e festa o dia 27
de Sel('lllbro. ComparE'.ce
ram inúmeros visitantes do
interior do Estado e da Ca-

p.LaI, destacando-se o Sr.
HEINZ LANGE, Presidente
do C. E. U. "Táboa do Ca-

cique Marajó", de J-olnvH

le, o qual recentemente ho

menageou a caravana de

umbandistas naquela cida

de; O Sr, Ary e esposa, de

Itajaí, outros de Blumenau,
e desta Capital, a nossa es

timada babâ O, ANA com

CQmitiva, dirigente do CEN

TRO E. DE UMBANDA

"PAI TURY", situado no

Estreito.
CENTRO ESPIRITA "SAO

JERÔNIMO" - Estiveram

em visita oficial ao C. E.

"São Jerônimo", o Presi

dente da U. U, S. C., Sr

Marceano Gomes da Silva,
êsle pelegado e e�pôsa, don
c!e rO�alll rcrcpclonados
pela D. AYDA (Mâe-de·San
to), dirigente daquele Cen·

11'0, rr{'epcão f'sta digna de

meneão. A�rfl.(\ecemos fl'fl

!'rrnallllf'nle RS mnnlfesta-

GOvernadOr, Que tem COr:lO

candidato único o Sr. ro
sé Guomara. Além do G'l

vernader serão tnmberu 1'

ienes Deputados à cêma-e
Federal e à Assembléia Le
gislativa.

[íoenal "EL MERCURIO",
em editorial em que aSoi�
nos. O jornal concita (IS

povos latinos a conjurar 9-

ameaça que significa ap-t

netl'açào soviética através
de Cuba.

BRASI'LIA - 6 (O E) -

Dentro de Instantes o

presidente da Ropuonca
estani. viajando para o R:"
Graúde do Sul a fim de vo

ar na cidade dc São BrJ!l.
Ao chegar ao tNrpOl'to de
Brasftln o Sr. João Gouta-r
manifestou àà imprensa '\

sendo a Radio de Sana.

Qual é a verdadeira é '11'1'0
que nâo se pode saber ,::,_T!.

A'dem, distante mais r'e
100 Ki!õmetI'()s do Sul :I'l

capital de remem.

nal brltânjc» assinala o Ia- apêíc, ao receber pompldú
to como euepjcroso, at .. '� o pedido renúncia do car-

buindc-Ihe uma importãn- go.

Estados Unidos, para que

Imponham boicote à C'ltb'l,
fêz hoje saber que não vê

no presente um meio par a

satisfazer a scttcttacêo nor

te americana. FonteS dip'l
máuces disseram que- o 00

vêrno britânico cnrsen oe

cio. cspactal. visto com., a

universidade de A'l-Azha�

sempre se notabilizou en-

CMRO (B.N.S.) - O

"Tím(.iS" de Londres no

tícja qu� as mulheres p"';

sa.ãc, droavante, a ser ad ..

mit.das na tradlcinal Uni
varsjdade "de AI-Azhar tlu

mo 11m reduto u.tra-con

scrvndr-r da le::llogi::t wen

cjonal·e ecmo t.u tem :.

t.ructo es! cctdntes de todas
as partes da A'f_r:ca e A'Sl:t.

ADEN _ URG - Grupos
rivais afirmam ter sob :;€',1

contrôle a capnat po.rd
ca do Jernam Saná. Se de

um Indo se diz que ., re,,'j

me rebelde foi derrotada
do outro se assegura juz

RIO CLARO - Sera C,"'l
da nesta cidade a sncur
dade de Ciências c Letr".".
Lei nêsse sentido roreana,c
nada pelo Govel"nador. O

autrtdade executiva, pa"�
ímpór limitações a naveea
cão britânica. ademais -a 1

pouco pode cortar comete

temente o tráfego com CIl

PARIS, 6 (OEl _ O
Pc eslden te Charles De

oauue, pediu hoje ao Sr.

Jorge :'ompldu, que con

tinuasse' interinamente no

cargo de prtmetro Minis
tro. até as "eletcôes parla
mcntnres em novembro

próxtmc. 0(' Gaulle rêa o

certeza de que as el€'lçórs
de amanhã serão PrOCeS"A.
das com segurança e tran

quilidade em todo pais. DI

rjgtu apêlo ao e.ottcraoc
para qUe cr-mpaeoçn wn

massa às umas, pl'r.�llql-l:1
do nss'm a democracia te

presentauva.

�stabeleclmf'nto runctona
rá como um Instituto ho
lado Sjstema estadual do

ensino superíce.

Cairo a mais antiga de
tôdas' as 'Universidades 1.';'

lâmicas rt- Globo, e ma

dos úlrtmcs baluarteS ds

cunu.e mu.çumana onde
até os dias atuais, o sexo

remtn:n- se vira mexo-e
vetmente axctuído. O ]0"-

ba' pais com o qual ma-i
te� relaçõeS dipiomática'. os rebeldes continuam :',0

poder. Ambas afirma�õ�s
foram feitas supestamen
te pe.a Rádio emiSSOra da

Saná. Duas estações que

transmitem em Iingua ",

rnbe. Se Identificam como

LONDRES - A Gl'â-3re
tnnhn proíundamentn prco
cupndn pela pressão dos

SANTIAGO DO C�IL� -

Sou a hora da deCI.'HO

para conter-- a pene traceo
extra-continental em 1105-

so tierntsrérto. Diz hr-je o

EL 0-
ARNO ,E (J.OÚÓII/t)

..

�
,em,IO
planos de

pagamento
à sua escolha!

••

�k:;.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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almor Zomer
Garcia

Diplomado pela Faculdade
Nacional de Medicina da
Universidade do BrasIL

Ex-interno por concurso da

MatE:wldade-Escola, (Ser
viço do Prof. Octavlo Ro

drigues Lima). Ex-Interno
do serviço de CirurgIa d J

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

de Janeiro. MédiCo do aos

pital de Caridade e da

Maternidade Dr. Carlos

Correa.
PARTOS _ OPERAÇõES,
DOENÇAS DE SENHORAS
_ PARTOS SEM DOR pelo
método psico·profilatico.
consuuõrro: Rua João Pin

to n. 10 - das 16,00 às

18,00 horas. Atende com

horas marcadas. Telefone
Jw;) - Residência Rua

General Blttencourt. 101.

Dr. A.,rlon lamalho
CLINICA DE CRIANÇ.\S
Consultório: Pela manhã

no lIospital de Ca·rldade.
'A tarde, no consuJtórl,
das 15,30 bs. às 11.30 hS
Consultório: Rua Nunes

Machado. '2 _ 1.0 andar _

telefone 2'186.
Residência: Rua Padre

Roma, 63 _ 'reiereae 2"ISt

'

..
�

',I:;
"'I

O ESTADO _ O mais antigo Dlcírio 'de" Santa Cutonno

1 - OBJETO DA CONCOR

RtNCIA

AQUISIÇAO

I _ Cartolina, de 11\ quali
dade, para impressão

.

de
côr canário, brilhante, for
mato 55 x 73 centimetros,
de 50 quilos em cada resma

de 500 rômas BB ou 157

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

folhas ou um quinto (/5)
de resma, Unidade - res

ma, Quantidade - 60.

II - Cartolina, côr laranja,
com as. mesmas especifica-

REX-MARCAS E PATENTES

Agellle Oficial da Propriedade IndllSlrial
Registro de marcas, patentes de invenção, nomes co

merciais, titulos de estabelecimento, insígnias, frases de

propaganda e marca..� de exportação.

Rua Tenente Silveira, 29 - lO andar -

sala 8 - (altos da Casa Nair - Floria·
nópolis.

0l-R05 - O'uVIOOS - NARIZ

• ,e GARGANTA,."
op�rQções dos' AMíGDALAs por p;o'Cesso

Q10DERNO '

'

EQUIPÇJ de OTORRINO (único no Copilot)'
r,04Q �I.ome de OU\iij)O-::), 'NA'FjiL' li!

GARGANTA

Refrotor BA�C������ pefro'. rec.,ta

Tr"tQmento dos SINUSITEi por uLrRÂsoM

Df. GUERREiRo d� FONstCA
eONSULrAS PELA, MANHA E AI TAR8E -

ca{;ullorlo':: Ruo �õo 'Pinlo, �� � ,i,one 3'560
Re�,dençI(J- Fluo Fel'pe Sçhmitll 99-Fone' 3560

II - ESTIPULAÇAO

Os tnteressandos deverão

apresentar os documentos
mencionados a seguir.

1 _ Prbposta, selada am

bas as vias com Cr$ 12,00
de sêjo Estadual e mais a

Taxa de 'Educação e Saúde

de crs 10,00, por folha, em

envelope fechado e, lacra

do, contendo:
a) DeSignação do nome e

enderéço da rírma peopc

nente:
b) especí ücaçào, a mais

detalhada possível, inclusi

ve marca, do material que

se propõem remecer:
c) preço unitário e glo

bal, com a explicação de

que estão ou não Incluídas

as despesas de impostos,
taxas, fretes, carretos, se

guros, etc.;
d I condições e prazo de

ent.ega do material. no lo

cai indicado: Departamen
to Central de Compras, ou

local pelo mesmo indicado,
onde será procedido o exa

me de recebimento;
e) declaração de conheci

mento e subrníssâo às nor

mas oeste Edital e da L�

gtsjacão referente a Con

corrências.
N<..:l'A: Serão recusados

os mateueis com dlmensôes
e. outras carateristicas a

quêm das específícaçôes, o

que ocasionará eXigência
de substituição, retirada

urgente, chamamento do

segundo colocado, exigên
cia da diferença de preço

pela faltoso, caução futura.

suspensão do registro de

fornecedor, etc.
2 _ Na parte externa do

envelope contenedor da pro

posta deverão constar os

seguintes dizeres: CONCOR

RENCIA PUBLICA N°

170969, (AQUISIÇAO DE

MATERIAL PARA A IM�

PRENSA OFICIAL DO ES

TADO DE SANTA CATARI

NA)

Prepare-se para. o ,Futuro
Aquirindo 1.otes de terras, pequenas chócaros e órea!'
pore indústria,> em

BARREIROS
n" "BAIRRO YPtRANGA, onde estó situado aGrura
Escolar local.

Os Interessados poderão dirigir_se diretame'lt
00 ESCRITóRIO DE VENDAS DE IMOVEIS de

0110 Julio Ma1ina
�uo Fellne Schmidt. 14 - - Sobrado - Fone -

?1d7 _ P--,rin,.,ÓOnlis

---_.__._-----_ --_

1

DR. MARIO GENTIL WSTA
M�DICO

OUVIPO - NARIZ - GARGANTA
CLlNICA E CIRURGIA

ESPECIALlZAI".AO NA CLlNICA PROF
JOSé K"'S DO RIO DE JANEIRO

'

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

Pelo manhã, hora marcada. Inclusive aos Spbad05

CONSUL ""ORIO - R��I�:�.e�iI�:�r� 15 - Conj. 203
F!')IFICI " PARTHENON VEND! SE,

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

CIIrso Preparatório Continente
CURSOS ESPECIAIS

PARA PROHSSORES
nE DATILOGRAFIA

Ao ULAS PARA CONCURSOS
ARTIGO 91 lGINASIO EM UM ANO)
PR&.GINASIAL ADMISSÃO DURANTE O .,"

DATILOGRAfiA
_ Basoado nos mais modernos processos pedCl.�

gógicos.
_ Equ;podo com maquinas nOYOIII
- Oirigido pelo:
_ PROF. VICTOR FERREIRA DA SILVA
HORÃRIOS, DIURNOS E NOTURNOS
Foço suo inscrição o Ruo Dr. Fulvio Aducci an_

tigo 24 de Maio. 748 _ 10 andor.
ESTREITO FLORIANnPOLlS

Dl SJl.mJl::' rO�SECA
. CIRURGIÃO.DENTISTA

Preparo de cavidades pelo alto yelocidode.
BORDEN AIROTOR S S WHITE

Rodioloqia Dent Sria
CIRURGIA E PRO'TESE RUCO.FACIAL
Consultório: Rua Jerônimo Coelho 16 -

10 andar - Fone 2225
Exclusivamente co", horas marcados

AOUOGÁDOS

TERRENOS
_ Barreiros. lotes de no. 29. 30,31,32 de

'5 x 26 mts por Cr$ 150.000,00
_ Coqueir<>s - terrenos perto da praia e do

clube financiados - Cr$ 200.00000
_ Capoeiros - na rua Waldemar Ouriques e

Ole"gorio Silva Ramos
Comora_!'v um'o ?osa no rentro da CIDADE

DR. LAURO DAURA

MÉDICO

Clínica Geral
E�pecialista em molê�tia de Senhoras e vias uriná·

���;'e�l�a����:�a�t'�::r:�fe��e:m���d�: s:x���ni��nç��
do apUl'ClilO Di�e,:;Livo e do sistema nervoso.

Hotario: da,:; 10 as ll,30 horas e das 14,30 as 17,00
horas _ Cúnsultório: Rua Saldanha Marinho, 2 1.0 ano

dar (esq. da Rua João Pinto). Fone 3246. Residência:
Rua Lacerda Coutinho n.o 13 (Chácara d� Espanha) -

Fone: 3�48. I

ORo (LO'VIS DIAS DE �.I�A

(LINICA ME'DlCA

3 _ Em envelope separa
do, contendo os dizeres do

inciso anterior, alem do
teimo DOCUMENTOS, em

caracteres bem destacados,
encerrer-se-êo os documen

tos comprobatórios de iden

noade e Idoneidade:
a) certldào de Registro

na Junta Comercial ali Dia
rio Oficial que tenha pu
blicado o documento de

coneunnçêo: /'
b r atestado de ídoneida

de, passado por Banco ou

duas firmas de comprova
da idoneidade comercial;
cr prova de quitação com

as _\<'azendas Estadual, Fe

deral e Municipal;
d) procuracac. se rôr o

caso, pl.�sada a pessoa re

presentante do proponente
a abertura das prepostas.

4 - Os documentes aci
ma 10U parte dú'es) pode
rão ser substituídos pelr
...... _.J Gol .trma no Depar
.n.cento Central de com

pras do Estado de Santa Ca

tarlna.

;) _ A3 propostas deverão
ser apresenca.jes em duas

v.as, com a rubrica dos

proponentes em tôdas as pr
gcnue se.auas na ioru.a uc

r.cru i. deste 'ULUlO,

6 - Os envelopes, contendo

propostas ou documentes,
ueverac ser entregues no

Depurtamenco cenuat ce

(_;,JlLljJra::., ii. Praça Laurn

MU;lec, uc 2 uone 341u),
às 14 horas do dia 22 de

outubro de 1962, mediante

recibo, em que se mencio�

nal'á da.a e hora do r'ece

blmento, assinado por fun

cionário do D. C. C.
7 _ As propostas serão

aberta-s, à� quinze horas,
do mesmo dia vinte dois,
por funcionários designa
dos pelo Presidente do D

C. C. e na presença dos pro

ponentes ou seus represen
tantes legais.

8 - Abertos os enve\Jpes,
cada um dos interessados
tem o direito de apôr I:i\�a

��:;!���:s ��l�:ts ��n���
rentes.

g _ As propost::ts (modê
lo 001, à venda na Impren·
sa Oficiai do Estado), de·

verão / obedecer às condi

ções estabe:ecldas neste E·

diLal, aas instruçôes cons

tantes do verso das mes

mas, bem como às' exigên
cias do Decreto nO SF-

25-08-61/382. de 1961.\

�u��;11:1��i;::;�2reE���
(;or�é?�la�e: to,',>, .

'�t'ii ���,�
lU _ JULGAMEN'T'f"

1 _ Pe,a LulllJS;,UO Julga
dora, pOSLel'lOrmente, sera.

declarado vencedor o pro·

ponente que OIelecer:

ai Menor preço, conside
rando-se de:;contos, boni

llcaçoes, impôs tos, despesas
e outras vantagens;
b) melhores condlçôes de

entrega;
c} melhores t!ondiçõer

de pa�amento.
2 _ Em igu'aldade de

condições, será datia prefe
réncia a fil'ma e_;;tabelecida

no Estado.
:l _ Em caso de absoluta

igualdade de propostas, se

rá sorteado o vencedor.

4 _ A Concorrência pode
r8. ser anulada, Ullla vez

que tenha Sido preterida
formalidade expressamente
exigida pelas Leis e a omis

são hnpol'te em prejuizo
aos concorrentes, ao Esta

do ou a moralidade da Con

corrimcla,
5 - 'A Comissão Julga

doura reserva-se o direito

de anular a Concorrência,
caso as propostas apresenta
das não correspondam aos

inLerêsses do Estado.

Florianópolis, em 17 de
setembro de 1962

Hermes Justino Patriano
va - Presidente

vera-verão), na mama0 do

s)1\pático casal De. Culom
bo (Dayse) sanes, no pro
ximo dja dezl'nove, as 16

horas. Um "cOc.ktaill", SI!

rá oferecido às convidadas
de d. Davse•. O ColunJsL;t.

apresental"d. os moâeícs:
Maria. Clo�ilde Ara.ujo, Ma
rifa Ramos, Ana. Matul

Scbmidt, Wânia MonIz,
Virgin.:a Maria Carneiro.
Zi'da nückee, Rosemarie
Buendguns c Maria (z\\·

be!a Bela Guarda. E' uma

promoção em benefiCIO do

lIospital "Santa Cat.:lrina·
de Reabrlitação.

o Departamento Central ções da anterior, Unidade
de Compras (D. C. C.), de - resma, Quantidade - 20

conformidade com o ano III - Cartolína, côr rosa,

11, item III, do Regulamen- Idem, idem, Idem, Unidade
to aprovado pelo Decreto - resma, Quanbidade - 20

SF-25-08-61/382, torna. pú- IV - Cartolina, côr verde,
bllco que fará realizar, no idem, Idem, Idem, Unidade

dia 22 de outubro de 1962, - resma, Quamidade - 10

na sua sede, à Praça Lau- V - Cartolina, cor abobo-

1'0 Muller, nv 2, (fone. ,ra,.idem, idem, idem, um-
3410), CONCORRENCIA dade - resma, Quant.idade
PUBLICA, nas condições se- - 10.

guintes. VI - Cartolina, côr cinza,
idem idem idem, Unidade
- resma, quantidade 6.

VII - Cartão A.C .. , cõr a

marelo, fôlha de 66 x 96, li
So somente de um lado, de
30 quljcs em cada resma de

500 rõniae BB ou 95 gramas
por metro quadrado, em rar

do (bala, caixa, engradado,
pacote) de 100 fõJhas ou

um quinto 0/5) de resma,
Unidade - resma, Quanti
dade - 40.
VIII - Cartão A. C., cór a
zul, fôlha de 66 x 96, com

as mesmas especificações
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 - cartêo-ncba. ouro, de
IR qualidade, folha de 66 x

96, de 30 qullos 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
pel apergamlnhado de 30

quilos, Unidade - resma,
Quantidade -; 20.
XII - Enyelope saco, ta

manho 18 x 25, côr branco,
papel apergamlnhado de 30

quilos, Unidade - resma,
• Quantidade - 20.

XIII - Cartão-tela. 40 qui
los, fôlha de 55 x 73, Unida
de - resma, Quantidade -

4.

Elizele Cardoso no Baile de Aniversário do Lira T. (.

Elizcbeth Duo' te Silva, deburonta 62, topcset"
do Llrc TC. Que desfiloró no' Baile do

próximo sóbcdo.

ORGANIZANDO u povo nas tribunas.
A Senhora Mana Te; eaa

Goulart, Esta nrgan.aando n LIVRO

seu guarda-roupa para L"�'

capcicnar Jacqueune .t(el'

nedy, em novembro pro
ximo. Os ttgur.n.stas Deli

ner, José Rcna do e JO;\(I
zinho Mirando, apresenta
ram elegantes modelos par')
a Primeira Dama.

l� e.u.rõra Paranaense,
vai tu,,"a!' o livro }t"Qa.r II..

&oCieuaue, cr rssponueme
tio_, co.unas de l1:lbU, 61 e 6:!

V hUl.;ll.mento aqpntect<1'il
no plvA.DIo ano, com U1U

"ç�." Será uma íembrau

!,ia (:IMa canta catar.na.

DEBUTANTES

Na Próxima quinta-fe,tl.
às 20 horas, o Clube da Co·

lina, recepqjonará as de

butantes 62 com um. jan·
taro

ELIZETE
Foi confirmado por cabu·

glama a vinda da cantora

1:;oc1ety" Eliz�1.e Cardos',
para o esperado Baile llc

AIlJ"crsanio do Lira T. V"

pl'óximo sábado,
ELEGANTES

Na Musical-Bar, elegan
tes casais reunlram·se -

Dr. BoriS (Circe) Te�'�,s

chitsch Dr. FranciSco (t\.

nita) 'Grillo, Dr. iSfl,a�

(Cleia) l:.Ghate Jltiho..
/"

"COCKTAILL"
Na Próxima sexta-fel'.·a

às 'lH,�O hs, será realízau�
um e.eg'ante "cocklaih" '10

QUerencta Pa.1ace RoLai
ot�l'ecido as d�butatlte�
6� do Lira T. C.

VOTANDO

Hoje, vamos cU�1j)flr
com ° nosso dever de ";1·

dadão Brasileiro, votan • .!>1

em candlidatos dl'mocl'áti-
d;-gnos de represen�:lr

DESFILE
u "mundo" elegante fI,'�

rianopolitano esta se "re·
parando para assistir o

de!:fIIe de modas (prima.

ACEITOU
A e1egantissima Senho:-a

Dr Alvaro (Lourdes) C�,

tão,_ ecett-u o convite t,o

COlunista para preatdi- O

júri no de:;:f,le das oerotas
Radar de Santa oetartna,
com a escolha de Mlss R'\
dar 63, na Segunda Fe�t'l

csnrreterntaecêo da Soe ,a

dade- catannenes. a s'e�
realizada n-, p-óxpnc nno

nesta Capital. E'a é Mad: ,
nha das debutantes.:la
Sociedade Guarani de It.'\

[aí.

LISTA

Virginia Maria e Car
mem LUQ=a Carneiro, na

jjeta das debutantes ao
Clube Gua,a,ry: de Itajal,
para o Baile do próximo
dia vinte_

SUCESSO

Mlss Brasil Maria Olivla

Rebouças e o Aero WII�y�
63, fabricado n(' Bra:;;!',
lonstltulu o sUCesso n�

inauguração do Salão In
ternaclonal de Autnmovel
em Paris.

CUMPRIMENTOS
O dinâmico Presidente

4a. CiII.ESC.....lnd&.rW ,la ..

_io Zad,vsny, hoje recebcfli.
l1jluitos cumprimentos pelo'
seu "niver".

CHEGOU
O casal Dorval (Grazlr!

la) dos Reis, Chegou na

"Floriacap", para votar.

MUSICAL BAR
• 'AliA UM BOM PASSA TEMPO VOM SUA FAMiLIIt _ R1!:UNIOES SOC�

J.)AI.yAN'f�I·', CUCqJ()ITEI� - FESTAS DE ANIVERSARIOS _ cHÃ
DANÇANTES - ETC.

�N[JAH TERREO DO R.OYAL HOTEL _ Tel. 2515. !Portaria}

- às 7 1/2 ho.ras
Petcr Cushjng

Freda Jackson
NOIVAS DO VANPIRO

- TecoicoJor _

Vlcent Price
Caroi Ohmart

A CASA DOS MAUS ESPI'RITOS
- Censura: - atê 18 anos -

-IAIIBOI--

I:ine GLOSIA
EstreIto Fone d25J

às 7% - 9Y2 hs.
lApenas duas S'essões em vlrt�de do

prédio ocupado C0m o Serviço Eleitoral
Nlcolaj Krluckov

CÍJle SAi} JOSE
CenLl . (l'one: 3d3"

às 10 HORAS MATINADA
CHARLIE Chaplir, (Carlitos)
STAN Laurel (o Mag'ro)

OLIVER Hardy (o Gordo).
- em-

RISOS E MAIS RISOS

Censura atê 5 anos

às 1 V2 HORAS
ANKITO

Grande Othelo
- em-

UM CANDANGO NA BELACAP

_ Censura - até 5

às 3% - 7 - 9 hs.
dade de Far,m;':.cla.
Clark Gable

Sophia Loren

COMEÇOU EM NA'POLES
Tecnicolcr

Censura até 14 anos

Vaiodia Inasc;ov
- em-

A BALADA DO SOLDADO
- Censura - atê 14 anos.

Cin. Illn
CElI.'TRO o''(VfE 3t3f

às2-4-7-9horos

.ti:'�"::IW .-vne e2It
os :lY2 - 4 - 5Y2 hs .

l.HI'\KLlE Chaplin (Carlitas)
S I AN Laurel (a Magro)
OLIVER Hardy (o Gordo)
BUSTER Keaton

E Cs Mais Célebres Comediantes

ANKITO

Grande Othelo
-EM_

UM CANDANGO NA BELACAP
_ Censura: - Atê 5 anos -

"MP. HOlY
Centro Fone: 34r�

- às 2 horas
Norman WisdoUl
Honor BlackmrLn

do Passado

CI��MA� �cartaze3 �o �ia

- em-

RISOS E MAIS RISOS
Censuro até 5 anos

(INE RAJA

NQRMAN O RECRUT,A BIRUTA

àS2-S- 8haras
TIN_TAN
Maria Antonieta Pons

EM
AS �IL E U�,A NOITES.

, A. 'r;

EA;lT/Y\ANCO.�O
..

R

.•,:k;)t�4f�·0":..... �,� __ -_

,Ccn�'ura até 5 anos

.�;\
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geverty Avery, de 51 anos, faleceu repentinamente. Em
seus 35 anos de casada, ela tinha coni;raldo casamento
com 16 homens. Para cada caso de divórcio, sempre hou
ve necessidade da presença de um mêdico, porque em

todos eles haviam espancamentos, costelas quebradas,
quebra de narizes, esc. Entretanto, todos os casamentos
de Berverly Avery se realizaram por "amor à primei
ra vista".

Martin Haag, de 18 anos, é um aprendiz de uma oficina
eletro-técntca. de Attsmgen, Alemanha; êle recebeu ago
ra, por ocasião do seu ISO aniversário, uma medalha-pré
mio, por "salvamento de vida", áto por êje praticado hã
2 aDOS passados, quando salvou de morte certa o seu pa
trão. Como a doação de medalhas de mérito lá só podem
ser entregues a pessoas depois de terem alcançado a ida
de "maior", Martin 'teve que esperar dois anos para re

ceber êste reconhecimento oficiaL

Maria Efigência Batista e João Cabral viviam felizes em

Lisboa e bem vivos até que ela, precisando recorrer à
ca.xa de Previdência, necessitou do Conservatório de

Registro ClvH uma certidão de casamento, que lhe foi

negado, ajegundo o funcionário que ela era viúva! Pa

ra -seu pasmo foi lhe apresentado o atestado de óbito do
seu mando. Neste atestado constava ter êle morrido em.
1960 no Sanatórto Souza Martins. Desatinada ela correu

para casa, onde tudo contou ao marido. A princípio êst€

muito se .r iu pelo quiproquó, mas logo se tornou muito
sério quando, no Cartório" nem de "corpo presente" con

seguiu provar estar vivo! Disse-lhe ainda o funcionário:
"O senhor pode estar vivo lá para o senhor mesmo. Pa

ra nós, conforme êste atestado de óbito o senhor já

rporreu."

NO "escuro"! Ele: "Lúcia, meu bem, você nunca me bet

jou tão bem! Por que será? Efeito do "blackout"? "Ela:

"Não. E' que eu não sou Lúcia, sou Gina."

Um comerciante dizia a outro que não acreditava na e

ficácIa dos anúncios. O outro então lhe afirmou estar en

ganado. Que há dias havia feito um anúncio na impren
sa de que precisava de um vIgia notourno e que, na mes

ma noite, os tadôes tinham entrado em sua loja, levan
do quasi tôda a sua mercadoria.

J. 'rruman Bidwell, presidente da Bolsa de Nova York

acaba de ser denunciado perante a justiça por ter pro

curado enganar o fisco nos pagamentos dos seus impos
tos. Bídwell [á pediu demissão do seu cargo. E' acusado

de ter lesado o fisco em 30 mil Dólares nas suas declara

ções, nos anos de 1956 e 1957.

William Shakespeare, que viveu nos anos de 1564 até .

1616, serviu no Egito para propaganda política de Nas

ser! Isto agora após alguns séculos! Recentemente al

gum9:i.�!..a..Lçlo l2..oeta. �I!glês rcram traduzidas para

a lingua egita. Na obra "Cezar e Cleópatra", há uma fra

se no 40 áto, onde Antõnius na ISO. cena exclama: "Eu

morro, O' Egito, eu morro". Os tradutores foram obriga
dos a alterar a frase da seguinte forma; "Eu morro ó

Província Sul dos Estados Arabes, eu morro!". Mas agora

esta mistificação já não tem mais razão de ser. Shakes

peare não pode mais servir a Nasser! Os Estados Unidos

Arrabes não existem mais, depois que a Siria deu o gol
pe, livrando-se e separando-se das mãos do presidente
Nasser!.

O consut-gerai do Japão em Recife, sr. Toshito Saito, de
clarou naquela capital que o cafezinho em Tóquio custa,
"de acordo com a categoria do estabelecimento, de 50 a

100 cruzeiros a xícara.

Contam jornais de Barcelona que a Sra. Carmen Diletto

é usetra e veaetra em esquecer o seu filhinho no cinema!

Ainda agora, depois de assIstir um film, ao chegar em

deu por falta da criança. Voltou e corri a ajuda do

�ssoal do cinema, encontrou o pequeno dorminao a so

no solto em sua poltrona ...

. -----

Em.Oregon houve um concurso literário com prêmios
para o romance melhor escrito. Foi vencedor um jovem
desconhecido. Aberto o envelope que guardava o seu

nome, já que para o concurso, era exigido pseudõnimo
descobriram que o autor era um doente mental interna

do no manicómio de Salem. Nesta época de "Arte Moder

na" Isto é bem possível!

Reproduzimos as duas noticias abaixo, publicadas
em nosso último mimero, por terem saído com de/eíto de

17npressãos

o Prefeito de Dois çorregos, Estado de São Paulo, de no

me Antônio Gonçalves da. Cunha, resolveu criar um salão

de barbeiro infantil num grupo escolar. Vale a pena ler

o projeto que neste sentido enviou â Câmara local. Nos'
considerandos qu'e o acompanham há de tudo, Lembra a

lenda, o proverbio e a necessidade, numa literatura que

atinge quasi a perfeição. E' o seguinte: "Pelas nozes se

conhecem os dentes. Pelo riso tambêm. Pelo traje se re-

\ conhece o monge. Pelos dedos o gigante. Pelo cabelo o

_ �:::���::sdeq�;��:, :tég�otecoért�O�;eC=b;;:eh:o:U;e���:
parcimônia. Dizem, também, Que pelos cabelos se conhe

se Sansão e a fidelidade de Dalila. No Grupo Escolar
"CeI. Francisco Simões" há cérca de trezentos San8Õesi

nhos, sem Dalilas. Sansões, não porque o queiram ser,
mas levados pela contingência da Vida; por terem nasci

do pobres, na misêrla. Antes faltar â cabeça do que ao

(cont. no 7.0 póg.)

Dr. flavio: AI�erto de Amortm
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DAS 9 AS 13 HORAS
AV. RIO BRANCO. 72

lado, acreditam, obedecerá
às suas próprias leis, pois,
como prognostica um dos

poderosos dtrígentes do pia
nejamento do futuro, O que
o espirlto humano e capaz
de imaginar, o gêniO da

ciê1lcia moderna é capaz de

sequer tcrnnã-íc acessível gar para o operário da
ao nosso entendimento; i- "primeira criação", essa

maginamos a vida. eterna, criatura "que não merece

todavia a ciência não pode confiança, nervosa e exí
obstar a morte, como a pro gente - o homem" Ubd.,
prla ciência material1sta a págs. 20 e 21).
conceber ..

derã guardar-se em conhe

cimento, sem o grave rIsco

de aplicá-lo contra as leis
de Deus, uma das Quais é a

do trabalho.

da sua capacidade de ação
para Que não comprometm
o progresso, verdadeiro, e.
qulllbrado, das almas sen ..

sívels e caridosas.

IGUAL AOS DEUSES é

executar' _ proposiçâo ab

surda que se destrói logo
com um simples raclocinio
fllosótlco: Somos forçadOS
a imaginar o Inflnlto, entre
tanto a ciência jamais exe

cutará melas materiais de

nos levar ao infinito, nem

Deuses sem moral, como

No capitulo _ A vida Lúeífer, terão o seu "parai
sem trabalho - dizendo-nos so" nas Instigações do ego
que "dentro em breve ha- Ismo e do ódio. Para que o

verá por tõda a parte fá- homem tenha merecímen

bricas e usinas sem gente", to" tmprescíndívej é que
porquanto os robôs tudo fa sinta um imenso amor pe
zer, concluí o autor que "no los seus semelhantes e pro
mundo novo, perfeito (slc) cure, o quanto possa, tor
da CIência não há mata lu- na-tos felizes. Só assim po-

Desvatram os homens da

cIência, jungidos ao ateís
mo e ao materialismo avil
tante. asses são os preten
sos mentores atuais da
Humanidade!
Acreditamos, porém, sm

cermente, que a Justiça de

neua.eesa Justiça que, quan
do tarda, vem a caminho,
privará os doutos malignos

um sério de.polmento da

nossa época, que Diether

Stolze nos trouxe e que as

Edições Melhoramentos, fa

sendo-o traduzir para o

venâculo, põe ao alcance

dos brasileiros. A sua Iettu

ira é a todos necessária.

tnetner Stolze: "IGUAL

AOS DEUSES". Editora:
CompanhIa Melhoramentos
de São Paulo, S.A.
VIvemos numa época de

eremendos esforços da in

teligência para descobrir

novos melas de reconquis
tar o Paraíso, perdido des
de o instante em que o ho
mem deixou de ser o ami

go do homem, para se tor

nar apenas um seu concur

rente no tablado dos Inte
résses económicos, em que
se chocam, num embate

pio rdo que o das feras,
pois que estas não disfar

çam os seus Intentos, ao

passo que Os representantes
da espécie humana os dls

farçab,
.

sob falsos propósí
tos de defesa dos pequenos
e dos humildes, de melhor

organização social, de Inú
meros outros motivos que o

maquiavelismo 'de consci
ências descontroladas pelo
egoísmo, pelas ambições
desvairadas, suscitam na-

queles que se afastam de 13.° ZONA ELEITORAL - FLORIANÓPOLIS _ SANTA CATARINA'
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'

L O'" C A L LÔCALiZ�ÇAO
perniciosos. � '.'

Nêsse grosseiro mundo --,-

'repete-se a tragédia do pre.
tório e do carvano, mas a

estrada de Emaús não mais

se ilumina com as divinas
Irradiações da Ressurrei

ção, porque os servos do Di

vino Mest1e, as mais das

vêzes temerosos diante do

escéneo dos potentados e

senhores da nova Roma,
em Que se transformam

grandes metrópoles, e mes

mo pequenas cidades, pro
curam fugir, como Pedro

la fugindo, aos seus árdu

os deveres que levam atê

o sacrifício, cem que haja
para êtes um novo apareci
mento do Cristo, a quem

possam perguntar, compun

gidos: "QUO VADIS, DO

MINE?" ..

Nêste mundo novamente

paganizado, o que preten
dem os homens, COMO -cs

anjos rebelados da Histó

ria bíblica, é se tornarem

iguais aos deuses.

Diether Stolze, conside

rando êsse aspecto mau da

evolução contemporânea,
em termos puramente eco

nómicos e técnicos, trouxe
nos em seu livro "Igual aos
deuses", da .sérte. "Hoje e

Amanhã", das Ednções Me

lhoramentos, uma visão de

tal ordem clara do atual es

tado de causas, Que a todos

os que desejam conhecer as

realidades da hora presen

te, é a sua leitura impr.es- �,

cindível, pois que, se· a Ci

ência pretende tornar su

pérfluo o parto e criar em

briões humanos fora db

corpo matemo, conforme o

autor afirma no Prefâclo,
é porque os adeptos sábios

dessa mesma Ciência "ele

varam a matemática a có

digo moral e colocaram
a experiência no lugar da

consciência", como um pou

co adiante o autor declara,
dada a incompreensão do

enigma da alma humana,
que é, como escreve Stolze,
o estado em que se encon

tram os psicotécn1cos que

pretendem dar regras aos

novos rebanhos de Panúr

gio, ,desta degredé!-da espê-
cie humana.

'

"O regime de fartura e

lazer está ao alcance de

nossas mãos", dizem Os men

tores materialistas da nova

humanida,Je. "Prometem

nos uma vida sem trabalho,
um mundo se;m moléstias,
um mundo de perenes ven

turas" (Igual aos deuses,
pág. 12), aqui onde impera
a morte e a higidez fisica,

mais depressa conduz o ho

me os excessos de tôda or

dem, do que a uma disposi
ção benéfica ao cultivo das

superiores qualidades do

Momo Sapiens!
''Uma vida sem trabalho",

quando se sabe que o traba

lho ê a melhor prece! ..

"O mundo DaVa e artifi-

cial (artificial, veja--se
, bem!), que,.surge ao nosso
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Centro
Centro
Centro
centro
Centio

._,

Centro
Centro
Centro
Centro
Centro
Centro
Centro
Centro
Centro
Centro
Centro
oantco
centro
Centro
Centro
Cen�o
Centro
Ceuliro
Centro

_Cent;ro
Centro
Centro
Centre
Saco dos Limões
Saco dos Limões
Saco dos Limões
Saco dos LimÕeS
Estreito
Estreito
Estreito
Estreito
Estreito
Estreito
Estreito
Estreito
EstreIto

Estreito
Estreito
Estreito
Estrelt-g·,·
Coloninha
Barreiros
CoqueirOS
CoqueirOS
CoqueirOS
Capoeiras
Capceiras
Capcelra.s
Costeira
Costeira

Ribeirã,(, da Ilha
Ribeirão da. Ilha

Caicangaçu
Pântano do Sul

�:� ::::;�: /
Armaçao
Estreito
Estreito
Caicangaçu
Centro
Estreito
Capceiras
Barra do Sul

.Carianos
Capeceira.s
Barreiros
Centra
CentrO
Estreito
Estreito
Estreito
Estreito
Centra
Centra
Centro
Estreito
E<ltreito
Saco dos Limões
Capoeiras
Estreito
Coqueiros
Centro
Estreito
Tapera

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 Butlá

G�colar Irlneu Bornhausen
--

Grupo Escolar Presidente Roosevelt

SESC - Serviço Social -do Comércio
Banco "Nacional do ComércIo

Serviço Partlculal' de BeneflclêTJcla da Tapera

... ;:.�u ...raçao H"letlCa Banco do Brasil _ UBB -

Teatro A'jvaro de Carvalho
'

I!,dificio IPASE

Inspetcría Seccional do Ensino Secundário

Departamento de Saúde Pública
- Faculdade de Direito
Faculdade de Direito
Escola IProfissional Feminina
Instituto de Educação Dias Velho

__

Carrde Credo Agr. e rndustrial do Banco do Brasil

Serviço de Beneficios da I A P I

Edifício da Alfândega
Grupo Escolar São José
Instituto littSIlelro do calé
I B G E

Tesouro do Estado

Campanha da Merenda Escolar

Grupo Escolar Lauro Müller
Grupo Escolar Dias Velho
Clube XV de Outubro
SESI - Serviço Social da Indústria

Escola Industrial (Nova)
Escola IndusCrial (Nova)
5.0 Distrito dos Portos Rios e Canais
5.0 Distrito dos .PÇtrtos Rios e Canais .

Departamento Nacional de Obras e Saneablento
SESC - Serviço Social do Comércio
Escola de Emergência da PraInha
Grupo Escolar Getúlio Vargas
Grupo Escolar Getulio Vargas.
Grupo Escolar Getúlio Vargas
Grupo Escolar Getúlio Vargas
Clube VI de Janeiro
Clube VI de Janeiro
Grupo EsCOlãr José Boiteux
Grupo Escolar José Boiteux
Grupo EscõIãrJosé Boiteux
Grupo Escolar .rosé Boiteux
Banco Nacional do Paraná e Santa Catarina
Caixa Económica Federal
Cine Glória
cíne Glória
Cartório de Tabelionato e Registro Civil

�,;'2:'h� :: ::��:
.

: Esoola Pública Estadual
EE. RR. Prof. Rosa Torres de Miranda
Grupo Escolar Presidente Roosevelt
Grupo Escolar Preslde�oosevelt
Grupo Escolar Presidente Roosevelt
EE. RR. Aracy Vaz Callado
Flamengo Esporte Clube

.

Ci'iltieRecreatlvo 12 de Setembro
Grupo Escolar AníSio Teixeira

Grupo Escolar AníSio Teixeira

'J-rupo Escolar D, Jaime Câmara
Grupo Escolar D. Jaime Câmara
Escola Plíblica Estadual
Escola Pública Municipal
Grupo Escolar Bàtlsta Pereira

Grupo Esc61ar Batista Pereira
Escola' Publica Municipal
Grupo Escolar Irine.u Bornhausen
Pôsto de Arrecadação Municipal
Edifício Paulo Apolinário Natividade
Instituto de Educaçã.o ,Djas V�lho �

Grupo Escolar Irlneu Born'hausen
" t: . EE: aR. Tereza Ma)1celo COsta

,

Escola' PúbÚca Esta.dual
EE. RR. Ildefonso Li1'l.hares .. '

i'
Matadouro Municipal
EE. RR. Rosa Torres de Miranda
Instituto de Edúcação Dias Velho
Escoia de Emergência da Prainha
Coletoria Estadual'

6

7

Rua/Araújo Figueiredo
Praça' Pereir.a .otrvet-e
Praça Pereira Oliveira
Rua Visco�ae' de Ouro' Preto, 8.

Rua Fel ipe gchmtta
Rua Esteves Júnior

Rua Esteves Junior
Rua General Bitencourt
Rua Saldariha Marinho
Rua Tiradentes, 15

Rua Vlfcr Meireles, 11

Praça da Alfândega
nue Padre Roma

Rua António Luz

Rua João Pinto, 12

Rua Arcipreste Paiva
Rua ViSconde de Ouro Preto,53
Rua Marechal GUilherme
Rua Nereu Ramos

Rua Alvaro de ca-rvalho

I'
Rua Feiipe Schmitz '

Av. Mauro Ramos
Av. Mauro Ramos '

Rua Almirante Lamego
.-I'.!"�'I'mir'lffl' �'"O _

. Praça do Congresso
t?raça do Congresso
P.aça do 'Congresso
Rua Jerônimo José Dias
Rua .rerõnrme José Dia!!!
Rua Jerônimo José Dias
Rua Jerônimo José Dias
Rua Santos Saraiva, 49

Rua Santos Saraiva, 49

Rua Mar�hal CâJmara, 154

Rua Maréchal cêmera, 1S4

Rua Marechal cãmara, 154

Rua Marechal Oàmara 154

nua Fulvio Aduc�r- :i
',i f"(;i:

Rua Fulvio Aducci
Rua CeL Pedro De'm.or'o
Rua CeI. Pedro Demoro
Rua CeI. Redro Demoro
Rua Aracy, Vaz Calla�o

. Rua Aracy·'vaz·CaUa:do
Travessa. 6 de Janeiro

Reta de Barreiros

Rua Eng. Max de Souza, 20

Rua Eng. M3;x de souza, 20

Rua Eng. Max de Souza, 20

Rua Dlb Cherem
.Rua Dib C,herem .

Rua Dib CheIrem
Av.� Jorge I;ace,.da,.
Av .. Jorge I,.ace;da�
Rda Alm. Sodré
Rua Alm.· Sodré
Estrada qerl!-.l ,

Estrada Geral

EstraClá Geral •

Estrada .p-er.al.
Estrada Geral

Rua Max schramin
•

Rua Ars,cy ,Va� aaliaõo, -46
Estrada Geral
Rua. Sal�nha Marinho
Rua Max Schramm.
Rua Pedro II�
Éstradá' Geral." l'

Rua Ressacada
Rua Dib Cherem

Reta de Barreiros

Rua ,Saldanha Marjnho
Praça do Congresso
Rua Fulvio Aduccl
Rua Fulvio Aducci
Rua Fulvio Aducci
Rua FulVio Aducci
Rua Tenente SilveIra
Av. Mauro Ramos
Rua Esteves Júnior
Rua Afonso Pena
Rua Antonieta de Barros

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

Praça do Congresso
Rua Fuívio Aducci
Estrada Geral

Banco Inca
Biblioteca Municipal

Florianópolis, 8 de Setembro de 1962. Oswaldo Arêas Horn

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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R"D... rORES-AUXILIAI!�:

) MAURY IORr.'lS, RUI LOBO �

1. GILB.no NAHAS

I _ eOLAB�RADOR"S, DIVERSOS

., Ar. ...05 OI LAIUTA CONST ..... rf

PELO PRO(i'ESSO Of

�T.. CA1ARIN.

1'0 SETOR

ISPOkTIVO

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

oferece 1 bilhão por Pelé, mas ares-

pO$'\a do Santos é a mesma: inegociável!
---�--- ---_.��--------

1�.:�L:������o��SP�!�t�,�Mc"'�áxim;es ����,�
versértõs. Ei-Ia:"\ Emile Grtff.ith (EE.UU.)

10 LUGAR:
Raul Dupos (EE.UU.)

2.0 LUGAR,
Luiz Rodriguez (Cuba) .

3 o. LUGAR:
.

Curtis Cokes (EE.UUJ
PESOS MEIOS_MEDiaS JUNIOR

Já

r'----

"

_______ 1 Maury Borges ---
Pelo campeonato de bas- lida PO)' 3xl. e Perdeu n :':10-

quetebol adulto da cepttet gunda no último donunzo

jogaram no e!\tádlo da F!)- por rxn. portanto, é provu-;

oeracãc nt.éttcn cata-mon- vel qUO para em breve te-

se as equtpes do D07..e de nhamos a "negra" ent-e

A�ôsto e do Caravana do Metropcl e Urussanga.

Ar. DePois de um prtmep-o x x x

tempo equilibrado que ter- O médi" warm!r do tr-us

minou com a vantagem enaga Fut.ebol Clube, attê .

parcial dos cíoatstas por 2:i ta do Tamandare do E�

a 20 pl"oss('guiu na etapa treito vem cumprindo des.

nomp'ementar com mesmo tacadas exibições no coo

rtuuo. COIU Doze e Ca-ava- junto interiorano, rawnd«.

na se empregando a fundo se mesmo que, frente f,ll

e busca da vitória que ". Metropot, constttuju-se na

cabr-u por sorrir ao cruce maior expressão do grama.

da rua João Pinto par 17 ii. do, fazendo parar a va-i-

46. Torado Pelo Doze e caro guarda do Bícumpea-, do

birela pelo Caravana foram Estado. Também o atacante
("s cestinhas da par-ti-Ia Ellrides, que pertencia oo

com 14 pontos cda. A .'.r- Avaí, é cartaz na Cjd1.w�

tntragern .esteve a cargo ee da Uva pois tem cumpri-
Franco oonu da FrMara- do exc�lentes ex.bicões.

PESOS PESADOS

CAMPeÃO· -

Sonny L'ston (EE.UU.)
lo LUGAR:

Floyd Pctterson (EE.UU')

2.0 LUGAR,
1=-1,-1;_ "1I11.("hf':1 (EE UU.)

3 o LUGAR:
.

Zorc Folley (EE.UU.)

CAMPEÃO· -

Duílio Lo! (Itália)
10 LUGAR:

Eddie Perkins (EE.UU.)
20 LUGAR,

Johnny Gonçolvez (EE.UU.)

3.0 LUGAR:
'PESOS MEIO_�

(cont. 'no 7.0 pág.)
CAMPEÃO, �

Harold johnson ( Hl.)
10 LUGAR:

Edd!e Cotton (E.;:: '�J.)
2.0 LUGAR:

Eric Schceppr-er <Alemanha)
3.0 LUGAR

PONTA DE LANÇA
__ I Gilberto Pojve \--

-

Alertados paro o desalento que 'está r:nor.ca�?�
O" atividades do �spo�te. oauáti:on�:r::��,)I�:;ão:o �se
dirigentes esportivos .�lgOddosfu�dore� a federação

�:t����;���,d�e n�a����lo °qu: dará maior expansõo

a ôsse -Psrorte em todo o Estado.
.

Fora do dúvidas que o notícia sere receb'dc

cnm"'� �.��tpre''''' por wdos os »mcntos

dêsse esporte que ha muito v�m morc�ndo _pass�
e agora poderá progredir e sair do debifltacdo to

tal' em que Se encontl'a, atendendo às v:rdade1ros e

xictêncios de seus o+tcctonadcs que roroo seus 0_

d.e'.itr?mentos renovadas covo melhor desempenho
dos funções.

Baseados nisso esperam os resoonsoveís de

novel enuõode o ser fundado aclimatarem os a

montes da natação cntorinense, ol'g<lnizond" co ..

lendórtos, reculcmentcs etc. que muito auxiliarão
no rendimento e ações dos prottcanres do esporte

qquótlco. âsse. realmenté, era c desei� de todos f'?
desporftstrrs fl.orionopolitanos, que ahn(�1 deverá

ser consumado, A exemplo das demais Cidades Pto.,

rtcnópolts t"mbém poderá çontor com. bons vedare<;

do notação ca.torinense que .vivem atirados e es:
quecidos nos principais praIas de nosso Estado CI

espera de que alguém cp· descubro
Com o fundação da Federação Catarinense de

Notaçõo êsse '€sport� lró desenvolvcr muito no co·

pitol do 'Es'lado e os espetáculbs irõo subir. em emo_

tividade podendo mesmo ombl"€or_se aos demais
centros ·odiantadO'.' já que, no momento, ainda nãó

possuimos elementôs capazes ,de z:.la1." p:.lo bom. no
me da mesmo umn vez que no') estoo dev1d<l

menl"e preparddos poro lutar de igual para 1Ç11101
com adv·ersários dos mais adionlados centros do BI'c

sil A monotonia atual dêssf' espm:te em nossa r::n'"'i

to!" é justificada pelo falto de uma entidade mát�r

especializado no gênero.
Vamos. pois. unidos, trabalhar paro que a fun_

dação do Federação CotaJ"ttT2nSe de Natação se

transforme no realidade que todos esperam po!'a
que nosso Estado que é pobre de esportes por,sa as

"l'entar posição invejável no cenório nacional.

Notícías c!tegadas de São Paulo revelam
encontrar <;: -;r·:ulp que mais cresce no

mundo um em rsário de vários c1ubes italia
nos com a incumbência de adquirir o "passe!'
de PELE' por qualquer prêço. Sabe-se que
um dos clubes teria oferecido um hilhão de

f'rUzeit:05 pel'l zte .. tado Iiberatério do rt'3(]U{'!
do Santos 1". C. P Iiantam as informações que!
a diretoria do campeão sulassericano em res-I
posta teria declarado, mais uma vez, que IPelé não está iI v 'Ilda.

doado pelo'dr, Aderbal'
Silva ao Iate Clube

Doug Jones (EE.UU.)
PéSOS. Mt'DIOS X lt X

Osny Gonçalves o novo

diretcr técnico do Flg-Il(+

;·ell.s? Futebol CIUbf',� vem

realizando puxados ensaios
co'euvos e individuais no

estádio Orlando aca-pe.u.
O u'otnador vem procuran
do arma df'sdp já uma -qur

ção Ríog-andanse de IJa,>

queLebl, e Afonso Praz(�
res da FAC. No próximo dt""

13 vo;tal"� a se 40l"1nt.a.r
Doze e Caravana, na er-a-i
de luta pelo título regi·)
nal de 1962.

x , x

Com a regata Pré-Cam-

CAMPEÃO· -

G:"II1-e I'ullmer (EE,UUj
10 LUGAR,
Dlck Tiger (Ntqcrio)

2.0 LUGAR
Paul Pender (EE.UU.)

3 o LUGAR,
"Terrv Dowes (EE.UU) pgonato realizada na ma- pc jovem quo contn-á CO!r.

nhá de domingo em nossa os rcro-ccs de Pereréf':t,

�:Pi�lde�����n��U�tl��Vl�� �����1��'; f'�l�;���;ta��: :�
�::���da:;����'c;���:ec�:;;/���b� f���ltl�� �e�'�:�lr;;'�:�
FASC, desde a regata de tadual. ,"
1961, deixou de pagar ,1.;

medalhas aos auõtas (j'P
venceram as respectlvM�
prDvas estando, em cons{'

quência, desapontados :-_',l

ta,manho déscaso por par' e
da entidade náutica,

x " x

O ponteiro esquerdo Os

valdo, atualmente vincUl."'
do aI;' Internacional, de 1.

jes, esteve, em Hajal onde
se exercitou com gen:l.l lt

grado. entre os atlétas do

A:mirante BarrOSO. Em ,IIS

ta do intereSse do clube

barrosista pelo vanguarn('i
rO o clube de origem do jo·
gador gaucho solicitou :nn.
preço eXOrbitante assil1l
considerado Pela diretol'i:J
do clube ptaiano. Ao que

tudo lndica não havera :1

anunciada transferêllcia (I,�
Osvaldo para o peboi ;t.�.'
ja!enSe.

-Terreno será
Ramos da
o Cartório Kotzias está encarregado de

lavrar a. cscritn1' de uma úrea fle terreno que
o sr. dr. Adcrhal Ramos da Silva doará ao

Iate Cluhe de Flcrianópolis'
Com o ff'suHantc aumento {la área onde

está sediado, " t ·"dicional clube de vela da
Pedra Grande flanharú maior frente para o

mar, o ql1� lhe �l'r·í de real vantagem no mo

mento em nue proiet.a edificar a sua séde.
A Diretoria do Iate Clube espora, para

dentro de poucos {lias, poder assinar a escri
tura autorizada. ·u 'inmente COln o seu PatTo

no e grande b"'np.mérito do esnnrte catarinen ..

se, o dr. Aderbnl Ramos da Silva.
Tão logo fôr rf'f'ehida a escritura rio ter

reno, os srs:sóf';-nr.: do T..,Ti> C1Hhe deverão reou

nir�se para dediHJ". ('m definitivo. sôbre a ela

boração do nrojeto dI?' construção da sua sécle..

Cotadu O Brasil Para Ser Bicampeã!)
Mundial de Bola ao Cêslo

Podem0\J.._!!;fjrmar que é

J.> .. :1.sa:nent�" tIa ctlreçã.o te,�
nica do Paula Ramos J'!:s,
parte Ciulle voltaI' a a;lre
sentar nova fórmula ,

o seu ataquc quI" vem de
Sllpontnndo os tOl"cedr..rcs
da capil.al do Estado. Com

Chile. em H158. Afirmou

ainda quc, dos convocarl�Js,
cêrca de doze pcder:lO �(;1'

aproveitados com exito ,..rl

quaiquer momento". T�'n

bem em estatura os jogn..'!0-
rC"s sei agol'a melhol'eR iá
que no último certame :"\

média foi ele 1,85 metros e

presenLcmentf' é superior
a 1 90 considel'ada imoor

tant� �as pa1"Lidas de [!<);

tobol", adu:tiu.

S. PAULO, 6 (V, A ) o

assessor técnico da seleciin
brasil.eira dc boía-ao-ces�,),
Mario Amâncio DU'Jrte,
disse enquanto olJscrvav:1. o

treino do scleci"nado no g;.
n6.sio do Palmciras - 'l').c

o Brasil nunca se apresen
tou tão bem técnicamcmc,

como o Cará no Prôxim')
Campeonato Mundial, a !'l'a

lizar-se nas Filipin:<.,>. Sr-

gundo o asscssor têcn:",J,
não será surpresa se o Br.1.

si? conqUistar o titulo ie

bicampeão mundial, tam··

bém em bola-ao-cesto -i9

que os jogadores cvoluiram
acentuadamente com s'lh

ção aO. último cr-rtame,
realj7.ado em SantiagO" do

Bentinho, sem condições de

jôg'o, Peis encontra-se--fom
UI11 pé ge.�saelo, o ataque
dUrante os treinos dp.v(�r:'i.
fonnar com E1Í, MauríliO

Rato, Valtlnho e AniSi.<
voltando Valerio ao ':!i:<0
da intermediária. Note��'e
que o atacante MaurJij<>
será testado como pont'l. Je
lança, sua verdadeira .)0-

siçào, fazendo Elí a ligaç'w
pt'la exr.�ma I direj�ll, A.Uil·,
desta felta, aevcra ficar te

TIlfl.i"gf'ITI do cotC"jo, pois n'lO

P. S. D,

Para DcpMIi,do
Estadual

Terça-Feira: 'Elerçoes no 80caiuva
Pede-nos a diretoria do

B('caiuva ESPOrte Clube a

publicação do scguinte:
ComunJ.co a.os Srs sacias

que, por deliberação' do Sr.

Pr.esidente do B. E. C" e

tendo em vista o que de·

ennina. o Estatuto Inl,(l:'no

do Clube, flca determinado

qllE' no próximo din. !} ri')

('ol'l'ent(' mê.c; haverá reu-

vem corr('�Jl,'ndcndo o m�s
mo acon\.!'ccndo com Pjt,i)l<)..

rá feita a votação com

qualquer número de SoClO'3

Os sócios poderão apr,�

sentar cnndidatt's de :1-

côrdo com o Estatuto ,(1-

A diretoria do UrU,Ssal1qa
Futebol Club,e vem de f!re
denciar o treinador da eqUl

pe, sr, Arruda Salomé, p'1-
ra entapo!ar negociaçoes
com um dos quatro grandes
do futebol da capitai, 0.'1.

ra uma exibição no próxi
mo dia. 14, na cidade inte
riorana. Aval FiguelrE'l1:.e,
Pauia Ramos 'e Atlético se·"

rão consultadOs mas 'J.c-r:e

dita-Se que existe maiores
posslblildades para Atai e

Figue1reru;e qUe se encoro
rum sem compromissos, S,

fatados que estão do cer

tame do Estado.

x x x

A diretoria do Esportf'
Clube MeLropol voltou oi

entrar f'm cntendiment('s
com a do Urussanga, para a

1"ealizaç.!iQ. de uma lercel:'g,

]l,Üit!:l rn!re S\l:l.� ('qllljlr.�
Como .'le recorda, o Metro
pai venceu a Primeira par-

------ ---

lisbôa Confirma a Data de 11 Para o
---�

lôgo Sanlos x Rllnfica
por!.c� no pacacmbú. A fe

Rro, 6 (v. A.) - DI\ cOlUenctação é que, to(\o':

prOf!w" m votar drminp:o o

mfll� ('('do J)o.��iv('l. sai nrl'"

{'ollducôes (!SPf'Clflis dr �, 1"1

t01 " de São pnnlo, rum!"] D

C:llll�)inn.s, para oS que fu

rem viajar Além dos ('It

fcs ,seguirao o admin::it"
dor Ciro Ccst.a, o técPl�') r

la, o méclico Daló 8;11,'!"�

"m..��sagist:l Mnc{'do e os

�����Ol��;�n�lln�a: C�l,;�'��H :'. �
�

�"��;m;_O:;;�i�,7'IV�� Ivo Mon!enegro
1.0 -Mengfllvlo _ Dn"1':-.l PARA SERVIR SUA TE;R

-Pelé � Coutinho P;W,�(l RA COM A DIGNIDADE

'!"!t SEMPRW

Dr. Ar;í..�1'I

Gl!r,,,�ltli �

T�i;'''!I

Amarildo

Renovou Por

10 Milhões

terno do Clube, aos

guintes cargos:
Presidente
LO Vice-Presidente
2.0 Vicc-Presid"nte
3,0 Vice�Pre-sidellte

C'ílp:tal portugllésa in"
mf!1l1 a!'l agência"l tel('t!;.�,
fira� 011", n. partida finJ

p"lf\ cl('ci�iio do tHul1l dr

camp('no mUllc1i:1.1 intpl"cl,j
b('s cntrf' O Santos e I)

B"'l�fiC:"l, foi conflrmada P'l.

r:1. o dia 11, em Lisbõa ,'1)1:1

ADVOGADO
EscrjrorJo esp!'cin.li:m.dr

Pro Questões traba1hisb.s,

Administração de bens
Imóveis, DefC3as fiscais
Rua Felipe Sr'"' '1' t, 14

_lU andar _ F{lnes: 2:.i1l
- 1'\216

RIO, 6 (V.A.) � Ama

rildo aSSinou o seu no"o

contrato com o Botafog
recebend cr$ 1 Omilhõe�
luvas e cr$ 150 mil pr mê:>,
dumnte três anos. com o

ci.ube responsabllizando'se
ainda, em pagar <l alug'I.·'
de seu apal'tamf'nto, di.'

cr$ 30 mil.

ORotafogo. do dia -4 ao

dialGd0 nvcmbro vai
lizar uma eXCllrsf)o à Tn

g!.aLerra, o.nde jogar::! t.l)�,�
P;llid'l.�, !"pc('ueluIQ 4:� nu

dóiare.s, aproximadameJlte
cr$ 30 rniíhões.

início às 20 f' 45 GMT.

"I'
A MISSÃO PRAIANA

() S:lntos embOra ainrl:l.

N�O t,.,nha em dc>flnlt.iv" a

(II!!' ll" rr:lrll!r� Jib",''l
dos salJado após o "mat·�Ii"
com :,1, Po:.-tugu�i'a. de iJ-es-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



<Conto da 6.0 pág.)

BEG E A AçfJo
_Contra O
Trust Dos Carris

José Stoble (Cuba)
PESOS LEVES

CAMPEÃO· -

Corjas Ortjz (EE.UU.l
lo LUGAR
Carlos H-ermandez �enezueJo)

2.0 LUGAR:
Doug Vcillont (Cubo)

3 ° LUGAR
·

Jae Brown (EE.UU.)

RIO _ 6 (O E) - se-ca

distribuída na Próxima se

gunda feira a uma d 103

vá-as Civis, a ação eXeCU

ttva proposta pelo ijan,..o
do Estado da Guanabara

contra a Rio Ligth S. A.

Serviços de ztetrecícn-te

PESOS LEVES JUNIOR

CAMPEÃO· -

Flash EJarde (Filipinos)
lo LUGAR:
Auburn Coplan (EE.UU.l

2.0 LUGAR·
Tcru-, Kc-okc (Japão)

3 o LUGAR:
·

Art Perstev (EE.UU.)
PESOS PENA

CAMPEÃO· -

Dowcv Moore (EE.UU.l
lo LUGAR:
Suoar Ram()s (Cuba)

2.0 LUGAR:
Rofin Wing (Ntqerio}

3 o LUGAR:
·

Wozno Tokayomo (Jcoõo)
PESOS GALOS

CA�PEÃO· -

EDFR JdFRE (Brasil)
lo LUGAR:
Yooito (Japão)

2.0 L,UGAR. ,

.

Horm . .. n Marquez (E:E U.U.)
3.0 LÚGAR

.

Ismael Lngun,1 (Pcnamó)
PEéOS MOSCA

Carríl Companhia. FerfO
Carri� Jardim Bctãntco,
a-sé Luíz Petanio Guíma

ãse e I. Von okcr Tibi','j
cá. O BEG' está exlglnd" o

pagamento de emprcsti
mos concedidos em 59 c 60

através d(' 10 nOL:l.S pro
mrssõ-ras no vruôr total ':e
4[19 milhões e 50!) mil c ru

zetrcs.

Cego
Ordenado Frade
RIO - 6 (O ESTADO}

� Mais de duzentos flC,�
assistiram na Igreja do c-io
vr.nto de Santo- Antonio a

numctrc Missa celebrada
por Frei Ans{"lmo. segunno
cego a ordenar-ve Sacer
dote no Btnsll. Frei A\l�;'1
m-, é natura: do Rjo Ui'J.'l
de do Sul e conta atllrt:

mente 31 anos de Idade.

Cariocas
Voli!m Em SP

CAMPEÃO. -

Pnn" 'Ni;'gpctch (Tnllqndic)
lo LUGAR:

Seno ..... Ynottc (Japão)
2.0 LUGAR:

poscuo! Perez (Argentina)
3 o LUGAR:

,

Romor-A: ias (V€nezu9Io)

Imtituto de Aposenlé'doriil e

Pensões Dos Indusiriários
DELEGACIA DE SANTA CATARINA

Serviço de Engenharia
CONCORRENCIA púBLICA PARA A CONSTRUÇAO DO

PRÉDIO DESTINADO A SEDE DA AGENCIA EM
BRUSQuE

A VISO
1 _ F"ço saber aos rnteressedoe que no Diário Ofi

ctat do Estado de 2B de setembro p. findo, foi publicado
o Edital de Concorrência, Pública no ERSE 7/02, para a

construção de um prédio com 2 pevímentos, com apro
ximadamente 500,00 m2, entre as ruas Alberto 'rorres
Pastor Sandrewskí e vereador Gullherme Nlebuer, em
Brusque e destinado à sede da Agência do IAPI naquela
cidade,

2 _ A docurnentacâo técnica nececsána à perfeita
caracterização da obra a executar será fornecida nos ln

tere-sacos mediante o pagamento de CrS 3.000;00 r tres

mil cruzeiros), na Delegacia deste Instituto. à Pracn

Pereira e Oliveira _ Edifício IPASE, 20 andar, no horá

rio das 12 às 15,00 noras,
,

3 _ As propostas deverão ser entregues na Delega
cia, no ende.eco acima às 15 horas do dia 26 dr. outubro

corrente, quando se dará o encerramento da. aludida
concorrência,

'

Florianópolis, l° de outubro de 1962

Amaury Cabral Neves, DÊLEGADO
5-7-10-62

Aconteceu sim
(cont do 5.a póç.)

estômago, E com o feijão para lã da h-n-a da morte, é

rue-mo preferível ríaixar crescer o cabelo a m-rrcr de

fome. O Munidpio resolve, então, acabar CO:'l1 O� W'(J\I"

no- sansõeamnos de nosso grupo escolar, criando um sn

Ião de barbeiro. Dando-lhes um naaro. tiotxá-tos-ernos

e �� diminutas Dalllas mais bontunnos. A�slll1 perlintíc
a essa casa. na apreciação do mesmo "UI"gência urgen

tí xíma", passo às mãos de V. Exa. Sr. presldente, o pro

jeto anexo. Respeitosamente. Ia) Antí:nio concntvcs da

Cunha, prefeito."

RIO, 6 (OE) - As pas
sagens de ônibus para São
Paulo estão esgotadas, Os

eleitores oau'tstas que mo

ram no Rio estão apelan
do para os aviões e trens.
Tanto a Leopoldina como

a Central do Brasil, vão

aumentar o número de

vagões nas composições
para atender aos que pre
cisam deixar a cuenacara.
para votar no pleito de

amanhã.

.rean Claude BSlU'U. de 26 anos. foi um dos componentes
do onze francês que di putou o campeonato mundial de

futebol e pertence ao Clube de St. nüenne. Casou agora

e encontrou no oaore Abbé Dupe um entusiasta de fu

tebol. Por ocasii; do casa"llento. que se realizou na Igre
ja de oo'ombes, f) ssu-cerdote. terminada a cerimônia, di

neíu ainda do altar as l'(>!!uinreS palavras aos noivos:

"Como sacerdote eu peço a oencão divina para vosso ma

,

trtmónto. Como amigo da bola redonda eu espero. meu

caro Jean Claude. que voltes disposto e em condições d€

eon-emrí r para o nosso Clnbe de cojombes. a vitória fi

nal." ucsta noticia que eu encontrei em uma revista a

Iemâ. n80 diz se ele terminou fi. recomendação com um

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

.

JUBIÇA.ElEITORH
Juizo da 12a. Zona FLORIANOPOLIS
Atencão Eleitores

1

Os Que já .!"")(om compeões do mundo fiourom:
rhs Pesados _ Ingemor Johonson, em 4. lugar

e Pessers-m em 1.0
Dos Meio·cesados - Archíe MO':Jre em 6.a

oorérn na relocõ') dos pesudcs, visto ter cttroccsso ,

do o peso do ÇO'cegorio.
Dos Leves _ Joe Brown, em 3.0 lugar
nn<; Moscas _ Poscual Perez, em 2 lugar. "Amem't.t

RELAÇÃO � LOCALIZAÇÃO DAS SECÇOES . ELEITORAIS DA 12' ·ONA. SEDIADA NO ABRIGO DE MENORES. PARA O

PLEITO DE 7 DE OUTUBRO DE 1962

·SECÇÃO L O C A L It----,--.
--.

--E-d'-n-r.i-o-d-OO-'-OPO-E-"-CO-,,-,-'.-s-nv-'-ira-d'-S-OU-"-••-.---. --R-ua-A'-ve-'-B-'-ito----·
2a• !':rlifí,..ln da comissão de Energia Elétrica I l'va Est(,vcfI Júnior

!:: Jnrrflm de rnrnncta ''Mnrllo Braga" I Pua Alm!rante Alvim

5".
JrJrdim rle Jnfanf'la ''Murllo Braga" "1

Rua Almirante Alv:m

6.a ��. �� �:���� �� :�:���:���: :':::��:� :::�::: J ��: �:�;� :::�:
;:. F,I_ "�"n'('(l1de dos AUradore� de Florjanópoli�" ::::::! Av. MaUrO Ramos

• F_I. "R()(';,.dadc do� Atiradores de Florianôpolis" Av. Mauro Ramos

1:; F,.WI,.!() dn Grupo Escolar "Silveira de Souza". . : :.-:-�� I Rua AlveS de Brito

n"'. ;:;�:::: :� �;���oE�:Ol:;p�':r:�:e
Anchieta" ... i :�l: �:�i B�����:

��:� Ed. da F",..ola. Mlxta Estadual de "Três Ponte�" ,...

.

., Ruo. Delminda Silveira

1414 Ed-da F.s"ol:1. Púb1j�a Mixta Estadual de 'ItacOrlll")i ltacorobí

15", En da F,s"nll'l. Púb1icOi Mlxta Estadual de Itacoruhí
Itacorobi

16"'. F.d. d., rTrupo Escolar "Olívia-Amorim" Praça Santos Dumont

17..
F-i ri" nrupo Escolar "'Olivio Amo!'im"

Praça Santos Dumont

18&.
FIi t"I'"I Clube "Olrlnthias Catarinense"

Pantanal

19&. Ft"I. rl'l Escola Municipal de Córret!:o Grande
Carrego GrE�de

2oa,
Erl, do Grno., E�{'''lar "José do Valle Pereira"

Saco Grande ...

21'l.,
FIl. do GruJY.l F�c')lar "Paulo Fontes"

Sto. Antonio de Lisboa - Sed.e

22"'.
F>l. do Gru!")'l ,..�{'f)lar "Pa.ulo Fontes"

Sto. Antonio d,e Lisboa - Sede

23'" Fr!. da E�cola Pública Mi"<:ta Estadua.l �:�o;:Uí
24": P,I. rlll rorupo Escolar ''Hélio Peixoto"

2�. Pr!. do (;run'l Esçolar "O�mar Cunha"
Canasvieira - Séde

26". Ed. dll (lru1)O Escolar "Osmar Cunha"
Canasvieira - Séde

2711, Ed. (ln 1'" Escola Estadual de Vargem pequena ... , .. " Vage91 Pequena

2814•
F.d. (la Rscola Pública Mjxta Municioal de ponta-mõsSa Ponta. Grossa

29", Prj. da E�eola Pública Estadual de Carhoeira
Cach"e:ra do B�m Jesus Sede

30". Ed. d., Orllpo Es,..olar Municipal de Cachoeira
Cachoe;ra do Bom JeSUs Sede

3P', Ed. da. E��Qla Pública Mixta Municipal
Pcnta c:!as Canas

32"'. Ed. da Esro!a Pública Mixta Estadual Vargem Grande .. '" .•.•. ,-

33"',
Ed. do Grupo F.srolar Municipal

Ingleses do Rio Vermelho •.

348•
Fd. da Escola Publica Mixta Estadual Ingleses do Rio Vermelho .'

35".
E:fi do Grupo E.seólar Municipal "Antônio P. Apóstolo"

Ingleses do Rio Vermelho ..

36", Rrl. da Escola Pública. Mixta Estadual
Aranhas •....

37:'.
Pd. da Escola Mlxta Municipal CaplvarÍ . , , . , , .

38'"
Ed. do Grupo Escolar "Hr-nrique Veras" "ligoa da Conceição - sede '

39"
Ed. do Grur.lO Esrl)lar "Henrique Veras" Lagoa da Conceição - sede ..

4.0".
Ed. da R'eola PÚbilr..n Mixta Municipal Barra da Lagoa ••.•••••....

41""
F.d. (la E c'r,l� Mlxta Municipal de Campeche Rio Tavares •.

42a. �t�;� ;:l�I::�����sM��::mda(��:�.o�e S. Catarina

Campeche , .. , , •••• _ •...

43", ForJ. da Ass. das Fed. Rurais de S. Catarina

Rua Frei Caneca -

4 ...... , Ed. da Ass. das Fed. Rurais de S. Catarina (Faresc) ��.a I��::ir:o;��:use;;"'" ,

45". Ed. do Salão Paroquial Praça Santos Dumont
4611• Ed. do Grupo Esoolnr Mun. "José do Valle Pereira) Saco Grande .....

47", Ec]. da Fncllld. de Serviço Social da Uno de S. Catarina Rua Victor Konder

LOCALIZAÇÃO O B S.

Centro
Centro
Centro
Cen�ro
C�ntro
Centro
Centro

Q.entro
Centro
Pedra Grande

Agronômica
Três Pentes
Itacorobi
Trindade - Itacorob\.
Trindade
Trindade
Pantanal
Carrego Grande
Saco Grande
sto. Antonio de Lisboa
Sto. Antonio de Lisboa
Sto, Antonio - Sambaqui
Ratones

Canasvielra
Canasvielra
Canasvleira - Vargem Pequena
Canasvleira - Ponta Grossa
Cachoeira do Bom Jesus

Cachoeira do Bom Jesus

CachOjera � Ponta das Canas

Cachoeira - Vargem Grandr.>

Ingleses do Rio Vermelho
-

Ingleses do Rio Vermelho
Ingleses do Rio Vermelho

Ingleses - Aranhas

Ingleses - Capavari
Lagoa
Lagoa
Lagoa
Lag"'a - Rio Tavares
Lagoa - Campcche
Centro
Centro
Centro
Trindade
Saco Grande

Centro

PAULO ROBERTO PEREIRA OLIVEIRA
Chefe da 12°. Zona Eleit-orol
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BELEZA E QUALIDADE NESTES MODELOS

TRANSISTOR PORTATIL,
-mod. '2i-�6

Ondas medias e c'.crtas -

6 tranststores - Arca em

b\_!':d" - Antena rutrát.! -

Cutxo do ponstnenc de

alto Impacto

Füncsona tento com enetgta
elétrica como com 6 pill};j<'
comuns de tente-na _ 3 fac.
xas do or.oas

RADIO DE
MESA

, SEVEN SEAS
Alto f;,I:ll.t" du StllS jjolega.
dWi - Cao-a acusuca _ An.
tena nuema - Olho magico

J
.\

TRANSISTOR PORTATIL
CARp.,\rAN II
3 faixas' doa onda - 9 tran�Jstores -

funciona com 6 pIlhas comuns

Possível o Jôgo
Brasil x Inglaterra
LONDRES (B.N.S.)

I Cl'csccm as possibiildad.-"s
do quadro brasileiro do f·.1·

tebol do mundo, jogar CO.T. -----------

uma equip2 britânica �m

Glasgow. A AS�(lciaçao E.;

cocêsa eXPr.ec;;;>ou a S.:1'

Stanley RouS" presiente d'l

FIFA o deseio de organi
zaI' tal enccntrO. Sir Sta'l
ír-y jã iniCiOU as negoc;'�
ções com a Associaç�o ,)e

Brasileira.
A reCeita do jôgo s�r;:l.

destinada ao fundo de :Ij t
da presidido Pelo Duque cl,>
EdimbUrgo para a :ASSOCld
ção de Clubes Juvenis.
O quadro britãnico serll

fonmado pelos mzlhorcs

jrgadores das equipes L'1-
glêsa escocesa galesa e 'i
land('sa d<> .norte. A ct<lt9.
do encontro /leria flxa{!a
pa,ra. o-lTlés ..de, mato do a.no

vindow:o.

PRECISA·SE SALA - P(lii) Estraório
Para Escritório.
Tratar com (' -ir. José Ma�ia, pelo fone 2604, a tfl,rde,

OU com o dr. Flávio. pelo fone r ••�
� .:lO ��2 - 35-n6.

No próximo sãbado " Y�I

ra Tenls Clubc eslará <)

f(,recendo aOs ass<>ciados

(' baBE' r.omemorativo ao

:�6.o anivrrs!l.rlO, com odes
file das debl,ltantes dg
1962. Para abl'iillama,.

ta f�sta de gala estará pt
sente a cantora ElIz,!te
'Cardoso, No domingo, se

gUinte haverá um bail" ill

fanti! até a:-; 18 l!Oras e l"

go apó,s os est.udantes cnn

(tam,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



em o
�llatroccnt\lS c n o v c nadOI"CS, prefeitos, '(cr.ca-

ljieputados e 45 senadores dores e, em dois Estados

.serêc escolhidos nas etet- _ Minas e Mato Grosso -

. -tões gerais de hoje. Em juizes de paz.

f rt:to:st�����IOS�u ��Ul�:: b.��l�ir�: ;;tar�ilh!:�I��
} 'pai, serão eleitos 10 gaver- tacos a votar e a organi

.i'nadares, oitO. vlce-gover- zaçâc coletora das eret-

?D�ESTADO
'-. ..' O JWS UMD DIAalO Dt SAlTA CA'rA.BI!lA �

FLORIANÓPOLIS, (DOMINGO), 7 DE OUTUBRO DE 1962

çôes aerats de ��5a - .l.51�
zonas eleitorais e 52.169

secções - foi reajustada
na proporção do aumento
do eleitorado, que se apro
xima de 15 por cento.

Hã duas inovações prIn
cipais, em relação a 1958:

aplicação da cédula úníca
às eleições proporcionais e

novas normas de propa
ganda eleitoral.

O Tlribunal Supertor
Eleitoral não tem ainda
dados atualizados

v

sôbre o

colégio eleiLoml-Em ai de
abril último, o total eun

gla 15.851.840 eleitores, o

que significava um au

mento de 2.071.380 eleito

res em relação aos Inscri
tos para as eleições de
1958. São Paulo tinha o

malar eleitorado do Pais:

3.491.133 eleitores. Seguiam
se Minas Gerais (2.159.046),
Rio Grande do Sul .

(1.420.030), Guanabara

(1.113.556), Bahia

(950.665), Paraná

(lJ34.7ti7), Rio de Janeiro

(915.428), Pernambuco

(672.252), Ceará (667.600).
O Território do Rio Bran

co, com 4.894 eleitores, fi
gurava no fim da lista. O
Acre rot transformado em

Estado e agora elegerá 3
senadores e 7 deputados, e

perdera 6 eleitores: de
14.941 em 1958 passou a

14.935 em abril de 1962.
Em dez Estados serão

escolhidos novos governa
dores: Amazonas, Bahia,

I
PARA IEHADOR PARA DEPUTADO FEDERAL

tVollperadoloSenadoreoeulnalendodollquedril.toroo)

(1'>,,",& 00 Candidato)

I-I ANTONIO CARLOS KONDER REIS

_

-

Suplante ..... Cetao Ramoa Branco

I-I ATILlO FONTANA
f

_

-

Suplente _ Renato Ramoa da Silva

(Noma do Candidato)

I-I DOUTEL DE ANDRADE,

[_
-

Suplente - Acécio Santiego ,Número do Candidato

I-I MARTINHO CALLADO JUNIOR

'-
-

Suplente - Rufino de Figueiredo
INICIAI� DO PARTIDO OU 1---1COLljCÃO

•

_I-I SAULO RAMOS

_

-

Surlllnte - Carlos Gomes da Olivaira

Numero do Cendldato

I

PARA DEPUTADO EITADUAL

INICIAIS 00 PARTICO OU 1---1COLlGACÃO
_ I,_..__

COl\tO VOTAR EM 7 DE OUTUBRO DE 1962
CANDIDATOS DONOS P. s. D.

P.) - EM Ff:ÓRIANÓPOLIS, nes t.a Eleição, o ELEITOR PARA VOTAR, deverá receber do Presidente da Mesa,
. primeiro, uma Cédula Unica para SENADOR - DEPUTADO FEDERAL - e DEPUTADO I!:STADUAL, e depois a

segunda para VEftEADOR.

2°.) - Depois de receber a primeira Cédula Única. deverá ir á CABINE. para marcar em CRUZ (Xl ou

com uma ��UZ (+i o nome do candidato ao SE:NADO (Deve votar em dois Senadores, de acôrdo com
a 'Lei Eleitoral)

3°.) - NA MSS1IiA CÉDULA o Eleitor deverá votar - TAMBÉM - para DEPUTADO FEDERAL e DI!:PUTADO ESTADUAL.
da seguinte maneira, conforme se vê através do modêlo acima exposto:
a) PARA DEPUTADO FEDERAL deverá escrever - SàMENTE - o nome ou o NÚMERO do candidato de

sua preferência.
b) PARA DEPUTADO ESTADUAL deverá eacr-eve r , também. - SàMENTE - o nome ou o NÚMERO do can

didato de sua preferência,

40, l-A;;:; sair da CABIl�E o El e í

t o r deverá TRAZER a Cédula Única DOBRADA. paja colocá-la dentro da
URNA, depois do:: iliostrá-la - DE LONGE - aos Fiscais A Membros da Mesa.

Depo
í

e de votar com a primeira Cédula r-eceb í da . o Eleitor deverá VOLTAR À CABINE - PELA SE
GUNDA VEZ para votar para VERE:ADOR, cuja CéduLa - TAMBÉM - deverá receber do Presidente
da Mesa, cu vendo proceder do seguinte modo: ,y

a) dfeOVrfJ�: Se:�rêe:et�"a:é;ó;�r;;:d"-êlO 0e���:t�U a�'i���E�� �éd:laan�i:tc\�l �e sua preferência. coq�

6°.) -

�: ��oP������nteR��A�!�:J�Eq��D�foO� ;������l�S DENTRO DA CABINE, com os nomes e números, pe-

;°,1 -

Ceara, Espirit.o Santo. Per

nambuco, Piauí, Rio Oran
de do Sul, 'Rio de Janeiro,
São Paulo e Sergipe. Em

todos haverá eleiçâo para
vice-governador, menos no

Rio Grande do Sul e no

Amazonas, cuja Constitui
ção estadual não criou o

cargo.

Para prefeito haverá' ele!

ções na Bahia, no Ceará,
no Espírito Santo, no Ma
ranhão (em 12 dos 102

municípios), Mato Grosso,

Mln� Gerais, pará (com
exclusão da Capital), Pa

raiba (em 61 dos 166 mu

nloipíosj , Paraná (só em

Curitiba), Piaui, Rio Gran
de do Norte (47 dos 83 mu

nicípios), Rio de Janeiro,
Santa Catarina (U dos 111

municipios), São Paula
(76 dos 502 municípios) e

Sergipe. Vice-prefeitos se

rão eleitos em todos êsses

Estados, ressalvadas as ex

ceções da Bahia e do Espí
rito Santo, onde somente

prefeitos serão escolhidos.
Em Curitiba, também, não
haverá o pleito para vice

prefeito.
-------------------------------------

Professor Renato Barbosa:-

Floriangpolis tra'q�'ila e -preparada
para o mais belo apanágio democrático

Conforme foi publlcado Mas, no Brasil, Deus nos ave na Invasão aclntosa e

em nossa edição de on- üvrarà dos extremismos e sem reação do peleguismo
tem, o eminente mestre a Democracia sairá forta- nas deliberações soberanas

catarínense, DR. RENATO leclda das urnas. do Legislativo. A crise bra

BARBOSA, Catedrático da Quinta e última pergun- siieira é o reflexo dramâ

Faculdade de Direito da ta: Vossa Excelência, com ttco da crise das erettes.

Universidade de Santa ce- a brilhante capacidade E�tas, ímposaiveís, em fase

tarina, veio a esta Capital que possui, poderia falar a do clamoroso esbulho se

para cumprir com o seu respeito da vida Política frido pelo Presidente da

dever cívico do voto. Nacional? República, com a emenda.
parlamentarista, resolveram

O PROFESSOR RENATO
O caso brasUeiro, para reagir, reformando a cons-

mím, se resume em uma
tituiçân pelos termos de

intensa e urgente reror-
uma lei ordinária.

m��aÇ!�te�:l��;��ta�osterga. Eis, meu jornalista, o

Brasil de 1962, vivendo em

flagrante inconstituciona
lidade.
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BARBOSA, foi e é expree-'
sívo colaborador dêste jor-
nal, escrevendo palpitan
tes artigos de Interêsse ge
ral, com capacidade Inve

jável de autêntico homem
de imprensa.
"O Estado", tendo co

nnecímento de sua chega
da, apressou-se a entrevts-
tá-lo.

.

em Alagoas, na. Bahia, no

Ceará, no Espírito Santo,
em Goiás, no Maranhão,
em Mato Grosso, em Mi

nas Gerais, no Pará, na

Paraíba (em 61 dos 166

municipios do Estado), em

Piaui, no Rio Grande do
Norte (59 dos 83 muntci

pios), no Rio de Janeiro.
em Santa Catarina, São

Paulo (em apenas 65 dos
502 municiplos) e Sergipe.
Para. JuiZ de paz haverá

eieições nos dois únicos
Estados da Federação que
mantêm o caráter eletivo
e representatnvo do povo:

Vinas Gerais e Mato Gros
'0.

Em todos os Estados, ha
verá eleição para as As
eeuibléias Legislativas.

Serviço de Assistência e Seguro
Social Dos Economiários
Delegacia Regional De

SANTA CATARINA
CONCORRENOA PU'BUCA

EDITAL N.o 1/62
o Delegado Regional do SASSE em Santa Catarina,

chama a atenção dos senhores interessados para o Edi
tal de Concorrência Pública publicado no Diário Ollclal
do Estado, de 3 do corrente, que trata da aquisição da
sede própria da Delegacia Regional, em Florianópolis.

Florianópolis, 4 de outubro de 1962.
Anisio Evaristo de Souza

Delegado Regional

das, porque O processo em

voga Inverteu os termos

do problema: - não são
as elites que valorizam as A reportagem sente-se
massas, elevando-as e dlg- satisfeita, seusrettrssrma

=:a:. !:s��O� o ªp:�����:�
preparo politico de espécie TO BARBOSA e agradece
algumg. Dai, os equívocos a honrosa atenção que nos

tão alarmantes, contidos roí dispensada,
Como estamos hoje. no

dia do pleito eleitoral. a

reportagem limitou-se a ----------------

interrogá-lo acerca do as

sunto do dia, colhendo sua

opinião a respeito:
10) _ PROFESSOR, que

observa das eleições em

Florianópolis?
Florianópo�is se apresen

�a 'tranct�Uál prep;ipid.D.
e:lrO� i �p:'���li�io de!b'Jtlàtl�
co. Não senti excessos, vm

do, corqo venho, de um am

biente -dé exacerbações e

de histerismos. Valha-nos
isso.

Participou da Declaragão de B!u1/tCnau - train

do-a depois; foi eíétto suplente pelo PSD - train

do-o depois; foi nomeado coordenador do PSP -

tratndo-o depois com sua candidatura pela UDN.

Se você gosta de traição � vote nele!
xx xx xx

No numero do Getulio, candidato local a verea

dor. o perú foi traído pela águia, que também traiu

o Galo do Estreito.

Convite à traição: - Vocês mandam votar no

candidato do meu partido e o meu partida manda
votar contra o candidato do partido de vocês!

xx xx xx

Bilhete à policia: "Nâo culpem a nínguem. Fui

traido pelo vicio e pela politica. Tinha o costume de

jogar em todos os milhares Que visse. Não deu ne

nhum 1( Adeus."
xx xx xx

Eleitores do interior - cuidado com as mulhe
res fanâtlcas da politica. Elas podem pedir-lhe as

cédulas, para ver. Depois lhe dizem: Essa é a nossa

querida. E para- provarem isso, cobrem as chapas
de beijes, marcando-as de baton, para serem anu

ladas.
Beijos da traição _ como o de Judas.

xx xx xx

Foi traído pela memória: esqueceu-se do

numero e votou no adversário.
xx xx xx

Estavam empates. Quando apuraram o último

voto, venceu. Traição da vida: teve um enfarte rui

mínante. Convocaram o suplente,
xx xx xx

pauI�.ravisslma �meaça de traição: àámo, em

xx xx xx

Traiu-se a si mesmo: não foi votar.
xx xx xx

Trai os traidores: não sou candidato.

São

2°) Dos cinco Candida
tos a Senador, qual dêíes
têm possibilidade de ser

eleito?

Não tenho elementos pa
ra qualquer previsão. Gos

taria muito que fosse elei
to o Deputado Atílio Fon

tana, não só pelas suas

condições de SeU Made

Man, como. também pelo
fato de ter como suplente
o meu prezado amigo Dr.

Renato Ramos da Sllva,
um dos valores mais ex

pressivos da atual geração
de homens públiCOS cata

rinenses.

?O) _ Ilustre Mestre,
que pode informar à re

portagem a respeito das
eleições em São Paulo?

Quanto a São Paulo,
Deus permita que rêníc

perca.
40) � eostartemcs de

ouvir Vossa Excelência a

respeito das eleições dos

Estados do Rio Grande do

Sul e da Guanabara:
Do Rio Grande, só sei o

que todos sabem pelos jor
nais. Na Guanabara, Lopo
Coelho para Vice-Gover

nador, com o apoio dêsse
grande lider anti-comu
nista Carlos Lacerda, e

Gilberto Marinho e Juara
ci Magalhães para o Sena"

do se acham, ao que pare
ce, em ótimas condições.
Estimaria multo, na chapa
estadual, que fosse reeleito

o meu amigo Hugo Ramos

Filho. Há, uma, luta oe, vi

da e morte, entre os varo

tes den�oG.rático" [egituuos,

E quando, amanhã, as urnas forem abertas,
muitos serão traldos.,. pelas lágrimas.

xx xx xx

Meu abraço, de tamanduâ, a todos os ratvlnhas.

,
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