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Dessmbargadcres no

PLAMEG

Recebid ...e pelo Governa
dor Celso Ramos. pelo En

genheiro Annes Gua �P.-'·lO

Secretârio Esecutlvc d,)

Plano de Metas, e por seus

assessores, os desarnburga
dores Arn:) Hoeschl. Aives

FledJo.<a Eugenio T. Tau-

correndo demo!adament�.

toc!a.., as depende nelas e u

bservando a' mecanica de

seu funcionamento. Na {.

p�rtunidade, além das (IX'

planações do governal!)r
Ce.:so Ramos e ao engenho'i

1965 para as cri:,nças co;n

idade entre 7 a 12 anos

sem escola ou com eSCo,a:-j
zação precaria sejam COIl

ven;entemente atend:das.
Também o p!'ob!fryla (lo

ensino médi- está merec�n

de nossas tropas fronteiri

ças ê defender nosso ter

rltôrio e estar prontas pa
ra repelir qualquer inva

sor."
O '"Diário do Povo", ôr

gão oficial do Partido Co-

TÓQUIO, 15 (V.A.) - A

China Comunista declarou

hoje que parea' iminente

uma invasão em massa do

territôrio chinês por parte
da índia.

Afirmou a emlss,ora de

Pequim: "'0 !iragr,�? dever munista, anunciou com

1 � ! \ ,i

Ben Bella Promete Construir
Democraticamente o Social,smo

na AR GE' LI A
WASHINGTON, 15 (OE)

- O Lider argelino Bem

bela af.lrmou perante a

televisão americana que
p,'etende construir demo-

craticamente o socialismo � _

da Argêlia, Em palestra
com o Chefe da Delegação
norte americana na ONU,
sr. Adiei Stevenson, afir
mou que a Argelia lamenta

a existência de base atô

mica francesa no Sahara.
SUnvenson afirmou que o

contrõle das provas nu

cleáres e o desarmamento

leral eram um assunto .de
absoluta prioridade para
os Estados Unidos e disse

que os pontos de vista
externados pelo lider Bem-
bela eram os dos Estados _

Unidos, principalmente
quanto a organização e

condução do Governo sem

interferência externa.

LEGENDAS:
Assembléia
Legislativa
PSD 190.873
UDN 131.008
PTB 51.014
PDC 24.943

PRP 22.582

PSP 16.569

LEGENDAS:
·(âmara
Federal

OUTROS
RESUL'fADOS
JOAO PESSOA, 15 (OE),

c UDN e PTB estão vencen

do o pleito para o Senado
da Paraiba. Os 5rs. Arge-
miro Figueiredo e João

� _

Agripino, obtiveram 85 mil
455 votos e 104 mJl 142.

PSD
uon
PTB

Para o Senado:
Santa
Catarina
Resultados compilados

até·as 22 horas de ontem:
261.102

RIO. 15 (DEI _ Am

pliou-se para 434,873 votos
a totalização do sr. Elói
Dutra para vice Governa
dor da Guanabara. Lôpo
Coêlho 358.710. Martins
37.491 votos. Para o Sena
do Aurêllo Viana 457.424,
Glíbert6""ll.'Ia.rrnho 3B5.78�,

Doutel
Santo
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G"verno de Traba;ho.

ce out!'as medidas imp"'-
lantes como sejam o san .... "l

menta básico da faixa (o

litOral. plano previsto Pll-

Preocupa ndo-se com \

rcsoluçiic dos nossos p:Q
blelnas em profund!dati '.
<) gOvernador Ceiso Ramos

FLORIANÓPOLIS, (TERÇA-FEIRA), 16 DE OUTUBRO \.\E: 1962 - EDIÇAO DE HOJE - 8 PAGL"lAS
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No Plameg: Desembargadores impressionados com]o' trabalho daquele orgãq
No deCc-rrCl da VIsita re -o Annes Gualba-to os • .,_ do a me hor das atenccas tuto de cardeclogf a e C['11 Energia Eléu-Ica neu-a cbjettva com-, eicca. com um P enojamento qu-, comunas, perrrutindc me-

allzada ao Plano de M"'�lS sessores dos setores da- por pai-te dos poderes cera cer, a Iuncír-nar na caprta l os problemas são encara- venha "tender as necesst inc-es das para os que ,-

do Governo Celso Rum",;, rum uma Idéia do que vem petentes Reformulaçao d-s e poster o-mente estemllJo -E Ill1p1escmdlvél o dos sem íruprcvíancâo, mas dudes de tçdr!. as nossas qUI t,abn hnm e vivem

os dcSembal'gadoros que enco cxecutac., este ano e CUI ses normais, curso de ao interiOr já contando rucntu do potenclal eretrt
ali estavam, mj-straram-se do p.a nejameritu felto parti aperfeiçoamento para pr,,_ com prêdio' à Rua Fel\_H! cu em trdo o Estada, j).l-
vivamente rmn-esstonanoe os anos seguintes. ress-res rurais, além de ri Schmidt, ao ladro do nen.v ra que se evite o estranqu
com o que vem sendo exs, versas outras medidas.la tamanto de Saúde, pal.:'!. lamento da nossa ec'm/;;·
cutado e com o ritmo c"c assess-res Expõem - maiOr importância estco funcionamento em 1963. mia em todas as nossas r<l

trabalho desenvolvido por Educação sendo tornadas. visando, Outra medida de gran-re g.ões gec econ-mtcas. ,)
aquele organlsmc. Inicialmente, no Gablne conr-rme acentuou o gover alcance social é o hospital iwantarnentc feito PÇ'a
o'raão que levanta o oro nadar cers« Ramos, "(1:}r dos Servidores a ser cem- Comissão de Energia 'la,;:-

hlema e planeja para dê- te do Secretario Executivo OPOrtunidade a toda a c.r lruido no terreno ré adquí tnce mestra a aítuaceo ('o;-
po's executar, o PLAMI-;G Pr,esente além do Gevernn ança de aprender" rido entre a Maternida,ie verdadeira calamidade ern

(;üá cr.audo entre nós, '.1- dor do Secretario. zxecou carmeüa Dutra e a Rua que nos encontrnvemcs. )03

�::t:Q:a a�:�::I��a�er:
.

��e: :l�a���o�a�;e�o�;:'� Saúde ;�% ::�:i�::�sH:br�� :::;e� :rr:�g�o�;I�:dO.;;�;::���
provi!;:acão, !lel'm:t'ndo cae Gouveia Lins os ilustres rnsteuncc em que o Pia pl'ósíruo ano uma verb<t forçaram a, elaboração 'mi"
o Estado caminhe a lal"�os visitantes fo;am cotoeados meg antea. d("" ptanejamnn de 80 rnilllôe; de cruzeiros. dlata de deis programas.
passos para um rápido e a par do que vem reaua.,n to e da execução faz-se o um de emergencm , que t)r.;
seguro d{�senvclvimento. do o PLAMEG nos mara convenknt€ tevantamento AGRICULTURA curara atender ímedtata-

diversos setores: de manei- o dr. Fernando de Oltveirn mente as nessas llc-ce_,;3i�
ra geral. assessor de saúde, esctare- Assistencia técnica nn-.n dades mais pr-ementes; ..:x
A seguir o prof Osvaldo ce que as oer.cteuctes Ib- elemento e mercado 1·; outro a longo prazo vtsnn

Ferreira de Melo, assessor ram encorrn'acas em todõs produtor são as metas j,1 do então as Soluçõ�s aert

de Educação, depois de uj os setores do serviço dfl assessoria de agríeultu-a nitivas. Já no fim deste a

zer como rei encontrado a saúde pública. Os estudos Expondo detalhadamcll',e no algumas das medidas
quele importante setor, ex foram feitos por técmces o que vem sendo -eettesIo csta-ão dando os pnmetros
põe as medidas ado.fad'<'ls de be.ra. O prunejro plane o eug. Glauco Olillger 0:<'.:>, resultados melhcrando con

para a sua pronta recunc- visa a reCuperação do !)<:s da importância do trao-i- stceruve'mente as ccnct-
ração. soai do materter. dos ��:'. lho. da tarefa de recupera • cõcs atuais.
Levantamento e p.enete- vlço� e reuparethamcnte. cão das nossas g!ebas, ,ia

menta, visando cobrir O Dizendo que 11 hOSpit�IS fixação do homem rural ro

lois Ma' cEla Medeiros, Nor deficit ex:�tente, foi mos- regionais deverão reforml'- campo através de meaida'3
berto de Mil"anrla Ram'�3 e trad� através de tabelas iar e coordenaI" a tarda as mais diversas. Estaço's
O�mundo Wanderley '��'. explicativas, mostrando J.

Nobrega estiv.e-ram em v:- necessidade da construça�.
sita aquela repartição, \)'r de 2.400 salas de au!a "l':.é

Prossegue a crise: China ameaçada
d I I' d

". que Q l'Ilm'I"",�,,;;J ...."" n ..,,' rio, """'1'. ti• .... t. .t 1.
.

':.ttr llH!lahb NéMtr:'-8� �� eillru�; a .im.b!1x:tda ,bp

e Invasao pe a n Ia r"r.ta de que está à beira Nova Déli em Pequim. ád-
de um precipíCiO e não "efUndo que qualquer hos�

,expusesse su.as tropas em Wldade às fôrças chinesns

jÔ�(, tão arriscado'-' ao longo àa fronteira seria

rep�ida com à máxima

experimentais para meJnI)�

ria da produção incentivo

ao pl"odutr-r, atend,men�o
às suas necessidades. fi rOl9. e seus auxiliares ma!s a;·

retos vl�am resolve-ias u"
f nna defin;tiva.

N�ste contacto mantido
no PlamE'g os srS. Desem
ba!gadOI�es tiveram <lpor
tUllidade de sentor a

ra três anos a edUCa(iIO
sanitária da' cJmun�da jP,
o c..-mbate à doença ,n:f'�

to-contagiosa, alem (los

serv;ços p:cnelros como (,

de hcmnt-erupia e o Insti-
-------------------

zins dil;tritais. admin!stl"'\�

dos pelos próprios proju
tores;; que sel'VirãO a" .?

munas, tudo f i e�tudali.,

e está sendo posto em

cução.

destaque que havia seria

ameaça de invasão india
na no ",etor orientai da
frontp:ra sIno-indiana.

ORDEM DE NEHRU

R�feria-se o jornal, evi

dentemente, à ordem. re

--cente de N:éhru às ,fpr�as
armadas do pais para que

e�puJsassem do território
indiano os intrusos chine
ses.

O editorial apareceu log')
depois da entrega de uma

energia.

Não houve comentáriO
indiano à nota chinesa.
Entretanto. o "Premierj'
Nehru declarou on�em. em
Ceilão, que continuava a

alimentar esperanças nu

ma solução pacifica da
de!k-ada crise.

f" Jorns.l, em editorial

que foi transmit.ido pela
emissora de PeqU1m e ou

vido em Tôqulo, acrescenta:
"Neste momento critico em

que se verifica o seria Incl�

dcnte fronteiriço entre a

China e a índia melhor se-

Resultados de Lages
PTB 2.977 miio, Nnton Rogêrio Ne-

Deputados mais votados ves. Claudio Ramos Floria-'
para a Câmara Federal: nl, Tclmo Ramos Arruda,
Osni Regis 8.254 Manoel A. Ramos, Ruy Za-
Laert Vieira 4.382 pelinl, Ari Cãndldo Furta-

Doutel 2.160 do e Evaldo Henckmaier.
Lege11da 1Iwnicip(tl: pelo PSD: a UON elegeu 3
PSD 9.390 e o PTB 2 vereadores.
UDN

PTB

PDC

4.064

3.377
Os resultados acima evi

denciam a pujnnça pes-
65� sedlsta em Lages. onde o

Dos 13 vc·readores que partido está sob o vitorio-
integram a Câmara. fornm so comando do sr. Waldo
('leitos: Fclipc Afonso SI rI� Costn Avil:-t,

196.588
179.931

55.940

Como é sabido,

grande munlcipio. serrano,
estâ hoje dividido em mais

três municiplos - Campo
Belo do Sul, Anita Gari

baldi e São Josê do Cer

rito. Para prefeitos desses

novos municlpios, o PSD

elegeu, respectivamente, os

senhores Alvaro Pucci, Jo-

sê Pereira Neves e Jonas I

Correia Garcia, consagran

do-se, ainda, vitorioso, pa

ra as Câmaras MunIci

pais.
Em Lages, tirante os no

veis municlplos, o resulta
do do pleito de domingo
foi o seguinte:
Para o Senado:
Atilio Fontana .... 10.513 I
Konder Reis 7.441

Doutel ....• 4.578

8nnln Ramos 2.204

�lho ".565

L�gcncl:l l'st:\l!\l:\l:
PSD
UDN ,

247.286
105.316

43.U74

'1':'737
"

No;:;�'" l·I�·�fJ.IlLt.'s rixatll,
!t�.)""ctcs (:a "i�ita dos .;1,'

!>d�lkl.rg�Hll!fe" ,,'tn!) n,,�<'

.-l\L A'tvcs P{l(1rcsa. f.ugeni"
1'. 'r;i.ui .. ts '1\.;trc.1jo '1c(1(",

���1l.�ot'l�fll:\I��;'�'������
ll'y (!:l Sílbrc,Ca :u} PI:uTl'"t:"

n:!.tlor- Cebo Ramu"', Q 1"11

genhe;ru t\n!J('s Gualhcr-I.• ,

<;ecr-otiíl"io exceuti\'o du 1'11-

:neg " ::;('Il.. ,\lHd.liarf"� pr,'"

l:lm e.;::I'larf"l'inlf'llt(> ;� rcs

lJ�ilo- rl� :ist'tnl."l\tica .1,·

funciojl(!lllentj' duQl1clc i1l),

portan'e
IlWllt�l1.

��������������ú�e�n�Oi�ú�,,�ao�ca�,g�O�d�,�g�OV��
diploma de vice-govc:nador é um titu-

Mandatos Simuflâneos lo, qoe oond"lona a ,,'dem da 'ooação
sucessoria. e nada mais. O vice-govcr
nadar "d ct in quantum" o governa�

RIO. 13 l"'E::;lado") - Poderá o SI". dor estinl" em exercicio, não é nadu,
Eloi Dutra, vitorioso n!tS duas elciç6e:; não faz nada. Não lhe compete narla.
qu.: d,,,putou - g.ua clepulacto leOtrJ.l E' um sucessor presuntivO, e acabou-i'C.

:x�·��:�g�����:d�;· m�da��.nl�:bal:�á � ::i�e d;�::t��n��ãO�l:lndato sem jamais

optar en .. ;; um e outro? Eis a questào Diante disso ê que se tem indagad')
suscitada n(;;:; meios politlcos do E.5tado se. não obstante. deve exel'cer desde
pelos resultados do pleito ele domingo logo. l:sto e. desde o reconheci'uento ou
ultimo. e sobre fi qual a imprenSa ca dlplonuc:ão, ou melhor dé�de a pOS5C
rioca tem solicitado a opinhi.o dos dou� ilHas, po�se de que?). o _,;eu dever de
tos para o esclarecimento do" seus lei- op<:ão. ali se. pelo contrario. pOde con-
tor�::;. sen'ar Q dipioma em carteira. ii espem

O::; p'cionunciamcntos dos juristas de :SCr convocado. ll.iU di:!. para. então
que já foram ouvidas a este respeito optar. Porque na verdade. enquanto
são par enquanto. ununimes, no senti- não cheg'ar �sse momento. n:'I.') lhe c
do da neces�idnde da opção. Assim opi- dado exercer função alg'uma. em df'cor
narnm os srs. Temistocles Cavalcanti. renda desse mandato condicionado.
Aliomar Baleeiro. João de Oliveira Fi- E' certa. entretanto. que o vire-ga
lho e Alcino de Paula Salazar. Acrcdi- vcmador toma posse do carg'o. que não
Lamas que no meSlllo sentido oplnE"!l1 e bem um cargo. Toma pJs.;t> r. na
ainch quantos se disponham u exa- Ounnabara prcsta compromisl'o itcll
mhlal' o assunto com :! Indispcll�avel tico ao do govemador. E', talvf'''-.
isenrão. De fato, não e licito exercer o que justifica o dlSp::lSidvo da CUl1!>dois' mandatos, ao mesmo tempo. O:s de tituição do E"tado [)uc d('-l'rlT1 ina
natureza legi�lativa. por força da e).- a declaração dr vnc:lnc!:J, do c't:·�o ti ..

���i�;:a �i��O��â�a�ldtl�����oo. 46,O il�!��SI�I_. :�;;���:or. i;'�ti;"l�:�l1��: �:nãOqUa:���11r s::
Uva e ° Executivo, pela nâo menos dc- t:':J_'a1" de sub�tituição" !Constituicão
clarada incompalibilldade da dupla d1 EQado da Guanabara anil,;:o 28, pa
investidura em funções de dois P,xieres. r:U!rafo 1.0. inciso UI.' Na hop:.Heoe prC'
conforme a prOibição do artigo 36, pa- visla, o vice já estará compromissado.
ragrafo 1.0 da Con:stituição da R�pu- Quer-nos parecer. diar.it: dll'so, Que
blica. a posse no cargo. COm esse ('Omp,'omis-

Se as coisas são assim tão claras. so identico ao do govern:l.dor. e que não
qual é a duvida? A nlr.�uf'm ocorreria, Iterá preciso repetir. ao asslIillir o excr
por certo. o debatr do assunlo. caso �e ddo do governadar propriamente ditq,
tratasse de eleição para, governador, impli('n, por .�i mcsmo. na op<;ao indis
Por Que, então. discuti-lo. qunndo sc prnsavcL Prestado o COlllpnmi ...so, ("11
trat.a não do governado!' mas do vice? rigor deve ser cassado o mandato leg!s
De onde vira a sombra q!)C obscurece latlvo, estadual ou fe.deral. Com mais
fi claridade dCl.!; tcx�os co'nstitucionais? um al'gUll1ento, extraido da esse!1elu do

A sombra dn duvidu. 6 (açi! verl- �i�ten'n federativo. se o outro m:lIld<1LrJ
ficá-lo - VPt1\ d:! p:opria natureza do [1" para o Legislatlvo .Federal O-a.' u_
{'nr!n nU'll:I!. õ'·'ll·{·Ill. V<llp Poll"l o.'i (!"is ";l,�(>.�
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Lêou Estuda Muito?
banhe seus

olhos com

ALIvIO E FRE�·COR EM Cl'DA GeTA

Fetla de MO$sa Senhora da

L:�il e Senhora do Rosár:o

20 E 21 DE OUTUBRO DE 1962
-PROGRAMA_·

edro ��a I;�e;������ - Às 20,30 horas novena no

. ,0;0 2 I - Domingé) r- À'>. 7.30 horas misso nc
pnmlt \le; C<lpela de Nossa Senhora do Lapa em Ber
ro Vermelho.

À� 9,30 h�rC'; recepcõo dps Ribeironenses no
Praço 24 de Outubro ao Exmo. Governador d Esta
d:J de �anto Catarina. sr

__

Celso Ramos, 'tm a�radeCi_
mento r �Io magnífico e patriótico trabalho de restou.
racõo que S Excia_ '1londnu f<l7er na v2tusta Igr�ioMatri? ri, Nos.'O'.) Senhora da Lapa

S�lIdnrá �uo fxcia, os: nhor G�vernQd�r, em nn
mp. do Pcv" d" Pibe;�õn o Drohs�nr Franklin CC1'
cne<:_ Missa solene celebrado pelo Revmo_ Podre Vi'
gório

Após a mis"a do··sf'.j o inouquraçõ') de uma Ex
p�sir;õo c::: Artes Plósticas, nn Império do Divino ele
out:Jrio do Prf'f. Fr-"nklin Co�caes. com o v'Olor')
50 patrocínio d'1 Ró"io Guarujá de Florianópolis, em

rcq0ziio pcJ<J �I_.-v--,.j" ,..._..__ scciol�espir:t�ol re,]I:za---lo
n'-. V.,.tL"'�"" 1",""'''' P..�h, ... ", autorizaçã".do Exmo.
Senhror G"'J""'r>?clcr .-lo J:�tf'd( .

As J 6 00 hnr('� Prócic"ãn com os imog�ms de
N(";�C1 �r.,h�ro eh La�o (' Se"hora do Rosário.

Abrilhf'ntorÓ'-?5 fe�t;vidades a sexaqenária Ban
d. 1\",,<;', I N(w:c. "p",h,--,ro dn Lflpa o única -exjstenh�
no jn��';(1--' ,-11'1 111,,, .-I" <;"'ntn CMarinQ.

SoJa Juizes co Festa de Senhora d'!_ Lapa'

e�nhQrcs _ Ne,s-::n--�n<;é D;_:,S- Valdemar Mo
n('(>1 Mort'n<: '" Exrnfls S('nh'--'r�<: - Mario do Carmo
do Silvo F�drigo e Mario dos Neves Dutra.

Hovenl r"'õh, '" d" ç,-"""r.:o::\ Rlbeironense - no'

sábud _ 0<: I? (Ir) ho-C"� e 15,00 horas.
N!l tf- ..... ·1"'10 o partir dos 7 horas de hora em

I--o"r". __. p-.,to de partido - Largo 13 de moia,
,

["l""f' ...+n ... �. festejos serviço de auto·falante, fogos, cafe
" tombém bom churrasco sôb a· responsabilidade do
"mpstre" 8úlcicero Filomeno,

Ribeir{ío � Ilha, Outubro de 1962.

A COMISSÃO

Aniversário do Lira lenis Clube -
- Elizete Conquistou a Sociedade

Os 15 Anos de Ligia-

Em 1922 Manuel de Abreu
voltou para o Brasil, abrin
do gabinete l'adiológl�o na

rua Santa Luzia esquina
da ave:1ida Central, no pré
dio Lafont; organizou e di

rigiu o Gabinete cJ.e RalosX
dá In.."Petorla Ide fro.tl:l6$.
Contra a Tuberoulose, a�su
miu a direcão do Gabinete

9 _ No bar de Quel'e{!- de Radiologia da Casa de

cia Pa!'ace. o nao m'_'n"s Saude Ernesto. depois tam-

6 - As dezesse's DcllU- d!EcUtido R-berto Luz. ,;- ���cI�n�coa ��::��a:loA��ã��tontes °do baiie ôe 'iába:1O ��amX:\�::��o,da bon:ta Clí-
Jan2ü'O e o do Serviço de'

�'i�-- ���b:al��I�a�10 ��I�:JI�= ��ad�:,����IC�or:x���o:aarpre�
ladj\s pelo loeut�r �,1".'" a.loOn::"oN,'a� Par:��i:���a��' feitu:a do Dictrito FederaL
PI'ales da Rá.dio Santa Sn.: "w: ... "

Médi�o de prestigIo Inter
tl1r na. Reprcsentan'(.) feijoada na aprlll\lvcl ch,'l,-

nacional, autfmtlro benfel-
c:I!}!tal do E�tado Lisf'te cara de Alzlrlnha. tal' da humanidade, glr'l\'ja
F' ',!pe F�- nanda B. Si' \'�!- níLldn do Brnsll, Manuel de
ra, i\f�r�y Zi;i!'l"mer J(I!!I - 11 - O scnnd�r e senha- Abreu foi rnnde�l)l-!1do �om

cantora "society" a Div!!\:l te Oliv�',a E,izabeth' r) ra Attí'io Fontana cncn,l- a Legião dI' Homa pelo 00-
E !zete Ca'·doso. Foi real- S:!I'rt. S�lan!2:r Supc!ey, I tm-se na casa d; campo vêrnn Francês, e teve seu
mente co aaco elO' é:x_tO" CO))f'e��:;_o Maria Mtls�i ln ci.dane de Concóntl:J. nome Inscrito IV)11! \)'lo Bra-

para um bom Lm dp ,·co_
Sil no Livro rio Mérlto __ Foi ............ ,

�
:)�raciad'1 também com a �, __ :.Q.

-- "/ I;'/� ",
.... /;/""""r -J

I. "'!���' l. /�

�\�b�,;dlj! .�...,��, ,�' ':i®-��7, 'VlIUl� '�,__1liIIi_1llii_:.lllI.'
..IIII..!'!J----lili--�or ôn'�os vão se aq-:;e�g�a que a o�do,pn<;s'1u"que os----- ......, SEgUIram obter votos �� 0, °f candldot.Js que não Con

ANIVERSARIO _ menisa CecilIa nelIl ..':-t ..
> Cum o SUo Sor)e e os � cS,_,e e.gesse� se conformando

Jrvem IVONE ALBINO - mf'11 Ina Maria IZlh;!l. PR O GRAMA DO MES nas e cafés vão p"'rd
p �t€ ,tas e re,�mungns de e<;'�lu:-

A dala de hoje reg:ôt�il Archer ��ro o Cidod<" oi-nd;ncgme�o'c���tEf:i�s dneO�;�� �i,�tl�s
r:�i�:�:P�b:�::�:-:�:''::::� �:�!ii:: :'::��:':'b::" PROGRAMA DO MES DE OUTUBRO :L��!t����t 7��t��:d�s ':'��I�;�,b:S��:��d�:'p!'de�
���h.:p���a:�oa�:r:od�e;:��= = ;;'.' :�����c ;el��II.�l��_

Dia 20 - Sábado - SoirÉe da FEUSC com e�. nOliz�ç��o C:o.d�v�r; 1����0�ris�t�r��sr:f� qP�eSScO�mldp�.\'eS;I J � colho de "Miss Universitária 62" E d t tI. .J

��:t:�x ��uP:st�:�tOo�I�i.�fa ��.:t(�ri Joáo Acol'j maneiro
I

:e:�r vo tcmos :) cu.dor de Florianópolis'd�
fll ahdo casal José B Alhi- _ sr. Fn'.l1ciscc lillll'ajn,,·<). Dia 21 - Domingo - Encontro dos Brotinh09 Comecemos pelo �stodo de Completo despn,;,z0
nON:S�':prtunidade O S;�. _ :r�r�:�ÚliO José Fern_l.'l-

Dia 27 - Soirée de Encerramento da I lo. Sema ;�aq�ee��e����ntl'a o no do Avenida Hcrcílio Luz em

TAD O�nvia os seus sme,)- des
no de Estud::s Odcn,tol6Q.s:os de Santo Catarina.

E' hora e tardio embora ce Se voltar a atençãorOS cump:'imentos li-"
�

"l:! - ,;ra. Cal--mem Correa
.. ,J 1- pa�o �el�orar oqu?la ob�a de sani:amento púbh::o.au"'rf�:o�o aconteclmen�o lentino Dia 2B _ Domingo ---'- F-esta Infantil hOJe. :'z:rv nd') parél depÓSito de lixo com a agua o es

sociaL - s�a __ Maria Luciona Coe-e r no �erra, nela s<7 infiltrando, Dois jó dzsapa_
FAZEM ANOS HOJE: _ �i;;:. Hortênc;a Me'o

Dia 29 - Sep'unda-feira - Bingo das Rotari.). ����o ��:<;Ie�i'��i:lt.ctclm€'nte, o rev_ menta d2 d.

- srt:J. Marta RodriguI�s - sra. Nair Hoberbcck Hoje é vi,:, ira de mosquitos, mqscos, e depósit::J
NOronha _ srta. Gilda Cidade de lixos e detnto<: (1112 recuziu uma obr<:i de sanea-

mento em uma coísa Imundo e que somente deturp'J _
a fino) dnde púra qU2 foi construido n..,_ governo do
Dr. Hercõlio Luz.

-

Até vendedores de cúld�.-I, cano com suo,; m6
quinas de moer. ali se estabelecer<Jm jogand'l bog:L
ços no chão e qUe vão cair dentro do rio, umanto::mdo
as aguas '2 -tornando ainda piores as résssimas c')n::j
çães daquele rio dantE!'> tão bem cuidado.

SWISSAIR As nossas autoridades sinõo quarem ver com
_r-__r-- seus própri0s olhos o estado lamentovel em que Se €11

contra o conhecido rio da Avenida que encorr2guem
pes�loas e fiscais honesto<: e que saibam cumprir seus
c!everes para recuperar aquela obro, pois, assim como

está é uma vergonha e um perigo ameaçando o saú'"
de público.

E n') qlL� e�tou ofil'll'I'Êndo nêio r.n exog('!·o,;. C",r

tifiquem"�e os que fúlem ver para crer,
�

I>:'!�{'; .
,h' ':'f},,--�;:

., o"\..·,"' __.'f..;_-,.J�,,-,""<..�".;_\:;'''_.;'' ;',: .!""""""....=:.."""""........__...._';i,....... ....._..;.;.....iIIII>��."''''';'.__'''"'''_'''==''-�,'''''.. :;.:!i__'_"',-, "
. >"..... " .. �.""�'i!:!!.!d::!...,_.'=!!!!.J>.�_

Ligia G. d:l. Fonscc:l.

1 - No ú:t:m" sãbad.J !l

D!re�o:·.a c'.:' L'ra Te,,;.�

C ub�, ,rc.eptio:1ou a SO�'ie
'da:ie �a'--a tLrna I��t" cle

é,<I--'" Ql'a!d" �r'!. feste1t,(iJ
o 36,0 aniversál'i" do C "oe

da CJ1:na, Deze�seis lina:,s

Debutantes, foram al}l"�
spntadas na mov::nen'..: 'la

no!te de gal::!. Tàn:a ,:o"rau

jO, fciz en', '�ga, da faixa il

nova Ra:nha, senhor'ta r..:

soleta MedeirOS. As t.--,;,;;

vaisas cfececidas as Debu
tantes. dH:!m ini::: o a:'! ':1:1,

le, quanjo o locutor _MelJ

Prates, anuncial'a o in,,,;:')

do esperad� "sho\,'" ..eom a

ba�;e de aniverS<'.!'i<l (io

r

Clube da Colina __

NUma suite de lux')

do Querênc:a carece ll'lt(·!.
• t rá-- hóspede n-. P"IIX n.o

d.a 22 o senhor gmbcr

Xi!dOI' 'da Repbblíca Aq'JC

ün dn Emba.xada Hussein

Ahmed Mustatn.

3 A cantara ELIZETê:
CARDOSO com sua clr

�ánc:a, classe, e sua �nn

vl ...,a voz conquistou a ;.0-

c:cda1e florian po:!tnna.

Da senhora Dayse
S:, (.IS acao de re(,'.r;!Jer c·')n

b __ te 'para participar do

movjment..:do Chã Ben�tl

c!!nte, que será na próxima
:,xta-fira, m sua luxuo.'a

I'es:dência. A' tarde elegr,;)
te ctrntará com a pl'e�lm

ça da ex-ma. senh('ra Ed!th

Gam:l Ram:'!s, Primeira

Dama do EstadO, e tc�'á
como atracão l.HT. je::;1i.e

de modas pela Mngie "BOlo

t'que"�
5 - Numa promocão do

Jornal "O ESTADO" e

"Di<Ífo de Notícias" d�

pórto Alegre, em jan"l:o
próximo reaEzar-se-a nus

,,"�e'i
do "p)'aLa C ub ,,"o

('I COf;ueii---s,. uma nb '�.

mo hda festa para .t ,��

('''�ha da "Rainhe do V�

rão".

�;,�::' eC���:' I���,r.\�';l��:�
cidade de Hajaí znun [1 -u

;;i c H:al.rll. S,lv(·;ra. da C:.

dade -Ue cr.c.ume Cnjll�a

V. de Menezc.i, ela c�d<-,,-,e

de Jcinv:.le LuiZ!1 DorO:"la

Lr-pper e Vera Lúcia G�'l',

Ma,--jir;ue- Ka-ly samos e

Vitoria Libia Barreto {;r

F.lI'.U rCpre�entantes "li

eaPit�l paranaense.

7 - Na !eSidência d')

casal G;lberto GUPl'r(!\l'o
da Fonseca (Jam:le). !;-toJ.

do acr:nteeeu a bonita t'::5ta

de 15 an--s de' sua I.�!u

Ligia. O bl�to em fóco. 10'

cepcion:Ju a b�oloiãndla l:e

nossa -,>oc:edade com ur.:

lind� vestido enl orgam:a
francesa azu', trabalh�d)
com fios em pl':!ta. Est(''l'::

a carg:J do senhur E:lUar::J

Rosa __ o esmerara °erv;c�
de bar e copa. apreesntado
aos conv,dados na l'eC<)jl

ção dos 15 an�s de Llg;a.
A anive·sarianle Lambl.in

apag'ou as 15 velinhas d,)

lindo bolo. e dançou a vai"

sa com seu papai.

.8 - Luiz Henrique, ag{"--

1'. gljavand-:o na "Phillps",
f1If lánciJmen:-n �t' s!'u B.,-

co, no �ró"imo dia 25.

MANUEL
1I1anuel de Abreu

Para homenagear a me

moria do proressor Manoel
de Abreu, um grupo de ti

sictogtstaa, sob o patroctníc
do centro de Estudos coa

junto São aebesuao, Inau

gm-ou no Rio, num dos pá
tios do j íoapítnl São sebes
tia'!. um busto do Ilustre
cientista hrnsflrriro, criador
do sistema de íurtografar o

ecmn ou "al);l'lwr;tlla" co

mo f;cr,u cnn:;a,{l-ado.
naecído em ):iw, 1'.lUlo em

janetrc dI' l:'!�J?. rlJllIplt'l.o11
70 a. de tríade poucos dtns
antes de >.I'J' mtemado na

cavt de Srtudr fthl dr Ju

ncn-o. Em gnrõto estudou
na Escola Anlf'l'irrtnu; h:�

o ginásio no mdccrort Col

lege, e se doutorou em 1913

na velha Faculdade de Me

dicina da Praia Santa Lu

zia. Embarcou logo para a

Europa e durante a guerrn
de 14-18 dtrtgtu o scrvrco
de Radi'Jlogia do Hospital
Fl'anco-Brasilairo e o .La�
boratório Central de Radio

logia do Hotel-nieu __ Finda

a guerra, passou a traba

lhar n� Hospital Laennec,
publicando um trabalhe só

bre a localização dos cor-

i:;lefs::��O���f��:r�Uopl��n�
outro sôbre a densimetria
pulmonar; mas sua obra

h0je clássica no mundo in

teiro. é sem dúvida, o t:a-

11.10 t€>cnico "Radiodiagnós
tico na Tuberculose PleUl'o
Pulmonar'. escrito em fran

ces ainda na mocida(]e cm

Paris, e hoje tradu� do em

diversos idio;nas. Prefaciou
o o prof. Rist.

mundo Convair 990 CORONADO
com o inigualável SERViÇO da

Consulte ° seu Agente de Viagens

Qualidade Suiça em todo o mundo

Reprflsent81lte em Florianópolis:
TOM T __ Wtt.DI & elA __

Rua Dom J, C,J'!;�'a/J\ ... r ° Br�lIco . Id. :.-'8'>0. 3:)03. :'11:'8

s
DE À a R E U

Ordem do Mérito Médico,
com a o.ã-crua da Ordem

Sanitâria gspanholn. com

a rnecauia de "Rec-mnats
sanei-e. Francaise" da Cruz
Vermelha da orance Guer

ra, com a medalha de ouro

do Congresso' Brasileiro de

Radiologia com a medalha
de ouro, corno médico do

Ano, do "Amortr-nn Colle

ge of cnest Physi":an'
com a medalha Cardoso
Fontes da socrcdaee arast
terra de 'rutmrcutnse. rJIO a

medalha Cario Fo tautne

da Federação rtnna-a Con

tra a 'rucereniosc, t-om a

�edalhn de 0:11::1 da Radio

Ingia Americana, Frr�i:\ par
te de vârlas r-nt.ldudeg mé

dicas e cientíl'lr.ns do mun

do.

Como escritor, Manuel de

Abreu publicou 'Não Ser'.'
e ·SUlJ .. caneta nívr ...s de

pOEma, I'an . aarc. .. !.i<i' a_;

srm que chegou au .Bras!l;
e, IT.ab l ,U

,
-i-ce.n, ,} .je.n

Reahduces 'Medlta,l... I" e

"Mensagem I�< rea", A Lu
ta Ccntr.r o umve.so'' {(Jura
ruoscncc r. l)('IX(JU os :;e

gumtes tr,W,'Jl!'1 ;t.nda

mcrü.os: "O A.ljO EmlJ)',fl_

-gado". "0 FLJI, lu li ('lVJ

r.aeçêo' e Vi.·'�)l! pelo
Pais de mn'·,IJI·m·; J;f'11l co

mo a Lrnuu":lO '11',1.111'" n de
"Não Ser", i'()Ti"lI .m:r-. .de
mor-rer rr-PCf)l':n ,1 ('lii
Cruz da Sn údr- 1','1I11'r.1 dn
Pranc-t a In:\I" :111:1 conde
coração pai a n All1(·ri!:;l.
Faleceu nre J1I:1rlrUfj:HL1 de

29 de janeiro do ccrr-nte

o BARAm HãO

EXClUE BEmA
COUSAS LINDAS TAMBE'M NA

POPULARI'SSIMA GRUTINHA

Os preço!': baratos, como p::lr �x' mr-1, ós d!1 Grd
tinha não excluem o po�:,ibilidad€ elo merc�dorio s�r

bonito. O b;Jr:Jto nõo ando d vorciado do bonito. /\
associacão é pcdeit::lmente viÓv21.

Nos cómp' os poro o verào h::lu'(e um m2ticuloso
cu!dod� nã:l �ó quont.--. aos precos que deveriam �(:'r

(e são) os ma's boratós da praça cemo também no

bom gôsto d' mercad�rios. No 'Grutinha zncontro_

se, neste verão, artigos lin-jí'-isimos, quer para s�nf-.']
ros (lue-- p'Jra me,,:n<ls. Também 0S artil)os para c�w

vElhe ''Js �õ.., de e.'icdha caprichadíssimo.
Este verõo A G'�ltinho seró muito comentado.

F�tá m"_srna 'C(H'''''?r--da'' Camarada n0S pleç:)s e C3

moraco na l'clcçã:) das -;�os mercadori�L

a�e!s t�����:1�r�v.i,.7�!.o��;�:�T��n�����v���
ma�, cui[l r.'1n�tltl1!ç-ão n;;n p rl'1 conh�"i""P'1t" de"'''' F .... -

pre.'ia. nem CO'11 ri me�ma ti'm qua1qllf'r ví:"!r'ulo, adot"nd'J,
muitas vé:>:es. �I(rlas }:f'mp1hrlUtes â p'1. "--,, r,,·�l 'r�Hl�,
qllpr nr1 pr�nYO (!I1('r, na terminação, Vh11. ip('-","":JP!\'O
�nrr>f'r>'f', se ntil;7.ando dEs�a semelp'1nça para fln (''1_

mel'r,..i<l�;"TOíl'r:>rU'i__ f:; �ente-se. nrl"tanto. n,o df'vrr dp ,,�

('1<l"""�l' "'ln n"i., IYl;:�lIi .ollbsidiárh� n"rn n .. r'r·�r1�11. i:J

rn'1i�, ::.. "'1�qr'1n""':'" ri .. oualQUf:r ]7''''''''''' �tl1:'ln'(' tl'!.

Javr:l >,,,r'_,,, Ol! .1Id";"'li('ii'! c" p"f" ,1n r- 'I df""':l;,ln<;

A'lVf'rtp fl"'""ooim. rll1f'. a!u:!'rf'r.'(' n 1 (" 'i prn-

('('r!('ndo à sllh�rri"ãr) púhlir'a dr --Wl 'l"·H� n1nrl'tnd<)

p,l�'l 11 fato rl.'l� iá m�nrionndas F�nnr'--' 'l'. r t'lrf'lll pro

n'''i'ln,ln o ln'1"aml'nlo de< sell� tHlll'ls m('rllanl" "inslnua-

�ii.o dI' Ilraçiif's �O��E��OBR,:�.�.__ . __ .

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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(CHot. da GH pagina)
pais equipes em campos

Gaúchos e Parlll1ael1Ses.
Temos valores em quu-t

tidade para tormacao ue

um bom setccr-neôc. Qns.l
a solucâ- mais viável? J

Técnico Saul Oliveira, )-�.
_ certo. não Irá querer �<>�.

"que'madc" pegando \i:.1

amontoado de Jc.gadm'fs
cm' cima da hora. E' pr��;_
80 concentrá-los, seja aqui,

em crrcruum 011 rtnt-u.

treinar nosso sc1ec1on:\do,

ar icipavã�
observar um padrão de torcedor catartnense aquc- qua mais o públrec gosta:
[õgc. para não, fazermos la vontade de torcer, «e disputas interestaduais.
fei ...

,
e sim, repetir a !!'I- vibrar como vibram ce- O sr. g;overnadcr do l'��-

canhn do certame pessa'to. rtocas. Paulistas e Gaúchos ado. tem-se mostrado a;111-

e tnu-s inclusive mais .on- cem suas repreeentaco-s. gc do esporte em S:ll,t'l

se ainda, trazendo de \'01- Urge t-abnlharrnns pai-a Catarina'; por mais de urna

ta toda aquela vibrado encontrarmos uma sotucao vez S. Bxcla. deu prOV:lS ce

popular ver de novo nos rápida. Sugiro uma rau- sua atençâ" pelo desp:H->

jornais 'e errnssóras disl'w;- níâo do Sr. Osni Mello cem cntannense. auxiliand'J

sões com respeit.o a esc»- o dr. Saul Oliveira, crome- Sempre que solicitado.
tacões e tática. Tudo isto tas esportivos, para ren- Em principio a so.uç?':o

faz com que progrida nos- tarmos acha!' a Iórmuiu mais acer-tada é solicr�o,',
se futebol an-esta mut-: - pela qual Santa oata.uie ao governador Celso Ra-

dôes aos �st:'idios e dá ao não f!qu(' de rórn daqnito mos auxílio, para poue-.

mos' concentrar 05 joga-i ,

res, comprar material e<i;

portivo e garantir assua

nossa pa.ücípaçâo-
Outras despesas serao

pagas com as aq'ecada<;oes

de jogos amistosos em ItR"

jai. Criciuma, -rubarao.

Blumenau. .rotnvme e ou

tros centros que oropcrcv- -.

nam boas rendas.

E isto precisa ser f�iro

JA'. sem perda de temp-..

suspendeudc-se .meôtn ra

mente o campeonato ·�s_

taduai para que as COO\'C

cecõgs possam ser feita; e

iniciados os treinamentos
Só falar na nossa pnr-t

cípacâo e n-s nossos va o

res não resolve: é p-ec-o
sabsr das condições "·1

FCF para arcar com �5

despesas que não são pou

cas, e que ria realidade
não está cm c-r-ncõee cc

realizá-las,

Mesmo estando f.e :1-

cô-dc com o Sr. Osni !:-!elh
de Que nosso Estadia ter-i

QUe ser ccnciuido. e �a

bendo que a entidade per .

S.S. presidida não PO",;;ll€
recursos para as despesas,
não concordo de forma :1:

guma e nã- c:)nco�(�ar:1J
outros, com a ausência rte
Santa Ca tar.na no arasr

Ieiro de Futebol raaao uc

la qual lutal'em�s e tl'at,.l
lharomos seja corno fó, c

com quem fÕr. para
possamos ver de novo o ,'f'_

lecionado campeão SUl

Brasi!eiro em ação.

Eis um fato
------,--------

EIS UM FATO

O cucuê mostn um homem
rã para-quedista. Parecen

do ser um habitante do ou

tro planôtn em seu traje
de borracha e com 60 qui
los de equlpnmento. está

sempre pronto .pnra se lan

çar de para-quedas no o

ceano em quan.uer missão

de busca e satvamenco do
ártíco ao equador. Membros
do Serviço Aéreo de Busca

e Salvamento dos Estados

Unidos, estes especialistas
são experimentados mergu

lhadores, nadadores, esquia
do.es, montanhisf.as, bom

beiros e capazes de realizar

pequenas ínterven-ões Cil'ÚI'

glea-; ,.;,\!IJIIII

Um avião especialmente
O aervrcc Aéreo de Bus- adaptada, chamado "Res

ca e Salvamento foi criado cuemaster", transporta ncr

em 1946 com a missão pri- malmente uma trtpctccõo
mordict de recolher vitimas que Inclui um piloto, eo-pl
de acidentes aéreos em qual loto. um navegador, um ra

quer lugar do mundo, Seus dto-operador e dois ho

membros jâ realizaram mens-râs para-quedistas. O

mais de 43 mil operações de avião tem um ralo de al

salvamento de pessoas vitt- cance de 5280 quilómetros e

mas de acidentes e sobre- pode ficar no ar durante

viventes de catástrores n-c- 20 horas. E caso de neces

turais. O Serviço salvou stdaoo. são jogados do a

milhares de vidas na Ingla- víão estõjc, de suprimentos
te.ra e na HOlanda por 0- com balsas salva-vidas, ali
castâo das inundaçóes de m entos. medicamentos e

1953. Seus membros usam d issalíntzaoores de água
para-quedas especialmente r.ap'izes de manter vivas' (l.

desenhados. que lhes per- té ·10 pessoas duranto vá

mitem descer exatamente rio, oiae.
no objetivo desejado. 1.,

EIS UM FATO determinação comum de nais que lhes, são ofe'reci-
se manterem livres. das.

Cine 51" 1OS'f',
CeO&l"

ás 3 e 712 hs.

Paul Newman
Eva. Marie Saint

- cl1l

RXOnUS
Te',nicol(ll'
Censura.ak 10 anos

!:in••In
CEl'o"TRO o"!VIE 343'

as 2 _ 5 7'� - 9 hs.

Se��ões das Mnças
TJN'-"'_',N
Maria Anton'2ta Prns em:

AS MIL E UMA NOITES
Ens' �l1al\CO'OI'

Cel1Surl até 5 anos

Clve IlItl
Centro

ás 8 hs,

Sessão das Mocas

TIN TAN

Mal'la Antonieta Pons EM-

AS MIL E UMA NOITES
Ea.�tmllnColrt'

Censlll':i ale J.1 :1lll'S

Fone: 3d:!"

Cine GLO!UA
E,"trelto frone (l2:W

ás 8 lls,

Cl:1rk Gable

Sophia LOl'en

Vittorio De Slca em:

COMEÇOU ..:"" NAPOLES

TecniColor
Censu1'a ate 14 anos

Estreito Fone ft2t6

as 7 e 9 hs.

S(>�sões das Mnças
Michei Ray
Peggy Weber

For.�: �4:,'

- em

MENSAGEM DO PLANETA
DESCONIIECIIlO

Cen&u\'� até 14 anos

(INf RAJI,
ás 8 hs.

Maurice Rellet

QUARTOS
Com ou sem Pensão. Caso de Fcrnlüo.

. Ruo Esteves Junior, 34

Fábrica de Tecidos Carlos Reftatlx S A
Assembléia Geral Extraordinária
,Ficam convidados os senhores acionistas o' se

reunirem em assembléia geral extraordinário no sé
de saciai, à ruo ]0 de Maio, 1.283, no dia 19'de ou.,
tubro de 1.962 às 10 horas para deliberarem sôbre
o seguinte ORDEM DO DIA

.

a) ratificacão') de cumento do capital social;
b) alterações estatutárias;
c) assuntos de interesse social.

Brusque, 8 de outubro de 1.962

Otta Renaux - Diretor Superintendente

Guilherme Rznaux - Diretor Presidente

Carlos Cid Renoux - Diretor

Dr. Erich Walter Bueckmann - Diretor

14/10/62

PRECISA·SE SALA - Para Escritório
Para Escritório,

Tratar com r dr. José Maria, pejo fone 2604. à tarde,
'lU ('om o dr. Flâvio. peJo fone " .... - JO·22 - 35-96

APRENDA CONVERSANDO FRANCES EM ',2 MESES
ALEMÃO 12
INGUS ,�

ITALIANO 12

y ZIGI
Matriculas ab(�rtas na Secretaria e

RJ'?-t w�qWP.l
CURSOS DE' CONVERSAÇÃO PRÁT[C.�

Trajano, n, l4
(Alto� (h� Farmácia e"r,trar

Vende·se 3 (asas e Um Lote
NA TRINDADE

ETI'1 TI:lI(n" ("'n1 o sr, Jardim 11(1 ruo Jeranimo Coe
lho n.o J4 - terreo - Loja E. S. Oliveira Çia.

J\lylüne n 'lllLJllSI 01

AQUELA NOITE .

çue� cinirgicus paru. corri

y.ros dejeitus graças a

-Dél/.Ii o mgu coreçéo nâv
tem a7lom..lda alguma e cu

serei IFlla menina cheia de
Vida 'e de forçtl. Todos fi
carão alegres com o meu

nascímenià.
28 de aezanuiro _ HOJE.
MTh'FrA MKE ME ASSASSI-
NOU!}!

- Carissimos irmãos. a

história que acabam de ler,
foi publiaada em folhetos e

[ornrus catúlicos e por 11Ó,�
extraída ,da Secção Católi
ca de "0' JORNAL''; de 14
de sete1l1bro de 1958.
E' uma excelente propa(Jrm
da CONTRA O CRIME DO
ABORTO, e, por isso mes

mo merecedcra do nosso

maiS sillcel'O, apoio,
(Reformador II. 3 _ Ano

n - março de 1959)

DIARIO DE UMA CRIAN

ÇA QUE NAO NASCEU.
Na Austrie; vai despertando
grande interesse um /ivm

que traz um título signifi
cativo ;'DJA'RIO DE UMA

CRIANÇA QUE NAO NAS

CEU", de M_Schwab.
Alguns fragmentos dão li

ma ideia da dramâticidade
da obra,

.

15 to:e Ol,tubro - Hoje teve
i7liciio a minha \'idet. Papai
e mamãe não o sailem. Eu
sou menor do que a cabe

ça de um alfinete: C01/tU

do, sou um ser indcl1endcn
te. TodG.s as minlw.ç carctc

risticas físicas e psíquicas
estão já delenninculas. Por

exemplo, eu terei os ol1t(),ç
do papai, Os cabelos ca.�t{t

nhos\ondultulos da mamãe.
E isso tambt:i7n é certo _

eu san uma menilllt.
19 de odtul1TQ - Hoje, co
meça a abertura (fel 1ILillha
boca. Dentro de um ano 110
derei sorrir, quando os meus

pais se inclinarem sobre °

meu berço, A minha 111'i-
7npirrt 1Jalavra será; //I (1-

mãe,
P.S, - Seria verdadeira

mente ridículo afml/ar (11te
eu não sou um spr hllllUl111l _

na minha es.w",u'icl, 7nlt�

sôment, uma 7Jcle de mi

nhel mãe.

25(1C outubro - tJ meu co

rar;t1o começou a brLter. H

le cOlltinultrd a suet fan
ç{io sem ,jamais 'Parar. sem

deseansw', (I.te o fim ela vi
da, De falo, isto e um gran
de milagre!
2 de novembro - A gora nas

minlu!s mãos eJttâ�d.�l)tI,
tando {;S Hnhas. Com nli·

nhas mãos .a'Poderar-me-ei

do mundo e par:1ciparei das,
fadigas dos homens.
20 de·ou.tubro - HOje, 'P81a
primcfn� vl?z, minha mãe
l)erê:ebc1L pelo .seu coraçâo
(jue 1/Ie traz em seu seio.
Quem '/,obe SUCl gl'Clmle a

legria.'

28 de novembro - l'OMS os

meil.S órgãos �stâo comple
tamente formados. Eu es

tou muito grande.
12 de dezembro _ Cres
cem-me os cabelos e as 80-

bIC:7l('elas. Oh.' como ficará
contente minha mâe eom

SIICt fil/Unl!(!;.
13 de dezembro. Logo mai ....

}Jo(lcl�á ver. Porem os' meus
olhos c.�l(to wnda costura
d()s COIII. um ,fio, Luz, cor,
flores co.1no neve ser

l/w[Juifieo! Sobretudo. en-

1/Iento de ({ue (leverai 11er

elIa-me de alcgrirr () 1'en,'(I
minha meia Oh! Sc 1uid
ti' e.�se ({ue e.�])�rar tanto
lcm71O! Alnd(( mais (le seis
1JtCIiCS,

24 de r/c';embrc _ O meu .- _

���:;�:;j�r�(;:,(:.r!�r�;;�o�/(I.:���I� GOSTA UE C�.fE? ,
com o euronia defeil.uoso. ENTÃO I'ECA i_.!\_r� zrrJ'Nc,�.çc ('a.�o lJ/'ecbu/lt sujci-
l((T-.�c a dclkmlas intcr/)['1t

CENTRO ESPIRITA "A
MOR E HUMILDADE DO

APóSTOLO". fundadO) em

20 de janeiro de 1910 _ En

dereço: Rua Marechal GuI

lherme" 29 - Fio' ianópo
li" _ S.C.

SESSõES PÚBLICAS: QU:l.l·
tas e Sábados :is 20.00 ho-

Aos· domingos, das 9,00
às 1000 horas. flulas de E

VANGELHO E MORAL
CRlFiTÃ El>pirlta! MCi

LricuJn. hoje mesmo teus fi

lhos na ('.�rol[\ de Evangp
Iizar:5u eless(' Crnt\'o.

r-=-
---

i [j\WAL1/11 ii li I i C í iI íl d e

�.-\.I \ U ""-Cl3. J "- "" 5'•• Cal,,;"a

\'i) •. ---

.:;- ü'- (OI1ftiL"J.-. � tpn .... 'rv.l<;,JO ,Ic painéis
(III lod;) o Est-11lo

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o ESTADO _ O mais onl:OD Dilírio do Santa Catortnc

pa�a comprar-UMMODÊLO
.

PARA CADA
TIPO DE
SERViÇO!

-------------- -----------------------)

pa ra trabªlbªrji�;l���:
•

Para negOCiar ���f§J�:
. -��---- -------------------�------)

que oferece o máximo
rendimento?

e que nunca �erde o

seu valor?
.

Fácil de revender. o Nô'votS�Jper Ford
alcança sempre os melhores preços . ..M,Cl:r \
derníssimo agora. continuará moderno p'orl
muitos e muitos anos. O Nõvo Super Ford
é dinheiro em caixa. No uso. E na revenda.

,,j'tiô
rMr�ftem 20 modelos

de chassis - u'm para cada tipo específico
de transpor��,Te'Th>«:I;.ois motores à sua

escolha. no mO�.-I�FjsOO; gasolina. comJ67 H.P. e Diesej 28 H.P.

:1

Basta fazer as contas. Some os gastos
com lubrificantes e combustível. desgaste
etc. Agora compare. Só o Nõvo Super Ford
lhe oferece Economia Global. Dá mais lucro
por tonelada transportada.

Uep- ntenl.� Cefttraf..·de�IIIIIINs
Edital de Concorrênci � Pública N. 21 09 - 11

a) Menor preço, conside- formalidade expressamente
rando-se descontos boni
ficações, impõstos, despesas
e outras vantagens; to

b) melhores condições de
entrega;
c) methoreg condições

dej pagamento.

... "i-" com a rubrica dos

proponentes em tôdas as pr
gtnas, seladas na ronca do

icem 1, dêste Título.

o Departamento Central mesmo indicado, onde será

de comurus (1). C. C.), de procedido o exame' de rece-

eonrorm.uaue com o artv blmento; ,

11, Item IH, do Regulamen- e) declaração de conheci

to aprovado peru .cecretc mente e sunmtssão às nor

Sv'-�:)-Oil-til/;jtl<!, toma pú- mas deste Editai e da Le

buco que rara realizar, no gLsjaçào referente a ccn

dia 31 de eULu41'0 de l�Jij;'!, ccrrêncras.
11.1 sua sede, a Praça Lau- NOTA: Serão recusados

1"0 Muller, nv 1� ,(so,:aP.�: ,_, . o.s 'ln.l�tetial.;iom ,dimensões
341 U), cvrst!4iG)"1"';I� 1 e outras .cj{fatensticas a·

l-'UBL1CA, n:as_(fiJli� set'· "qué'ill ,I da��j�cifi�a?Ô�S, .

o

guíntes.
.

que ocasl�n�ra _xlg�ncla
'\� .f:.'i't. 'de substn,Ulção, retirada

��gr!JETO li1iO �con� �::�:�� C.���:daO�ene�ige:�
��I'..1 etc da dtrerénca _de preço

AQU1�l.ÇAf pelo faltoso. cauç�o futura,

1- _ AutomWel, [tipo 'se� :�;�:�:!�r,d�tc�eglstro
de

dan 2 portas, com capacr- 2 - Na parce externa do

dad� para Lre� ou mais pus envelope ecmenedor da pro

sageiros, 4 vetoctduoes ii. posta deverão constar os

frente, motor a 4 tempos, segu.ntes oiee.es: CONCOR

com potência de30 ou llI ... IS R;;::....CIA PL'BLICA NO

H.P., estofamento coberto 21097:, (AQUISIGAO DE

com capa de piéstacc, re- Ur.-f AúTOMÓVEL PARA O

rero.çecc .e transparentes, DEPARTAMENTO DE ORI

consumo teduzido ee gaze- ENTAGAO E REALIZA

una, equipado cp}f..tt fe�}a- (;ft.O 003 SERVIÇOS PU

mentas, pneu so�les!hlen- SLlCOS.

te.> (estepel e demais aces- 3 _ Eu envel"pe separa

sórios, Unid�de - Um Quun do, cün�t:.!du o:; cliZereoi do

lllC1W :J.1l"enor, além do
L<�.lllO uvCul\.1ENTOS em

(;ara..:tel"l:�s tlE'lll 'destaca�os,
eucerrar-se-áo os documen

�os comprobatórios de iden

tlClade e Idoneidade:
uJ cenidão de Registro

na Junta ComE'rcial ou Dia

rlo Oficial que �enha pu"

blicado o dccumento de

constituição;

exigida pelas Leis e a omis
são Importe em prejuízo
aos concorrentes, ao Esta
do ou à moralidade da Con

Notamos a elegãncja ue

Regrna Pereira ouvei-a e

Lisete Aives, debutantes ól

COMEMORANDO
6 - Os envelopes, conten

do propostas ou documen

tos, deverão ser entregues
no Depanamento Central
de Compras, à. Praça Lauro

Müller, nc :.! (fone 3410),
até as 14 horas do dia 31

de outubro de 1062, medtan
te recibo, em que se men

cionará data e hora do re

cebimento, assinado por
funcionado do D, C, C.
7 - As propostas serão

abertas, as quinze horas,
do mesmo dia trinta e um,

por tunctcnáríos designados
pelo Presidente do D. C, C.

e na presença dos proponen
tes ou seus representantes
legais.
8 _ Aber-tos os envelopes,

cada um dos meeressedcs

tem o direito de apôr a sua

rubrica nas folhas de pro

postas dos demais concor

rentes.

DESFILARAM
corréncra. O Baile de Gala, na ':;0-

lina, fui elegallte e movi

meuLado, cimcmoruuuc o

seu ::I6.U An.VersarlO ue

Fundação, que coutou C:JI,l

a presença de ELIZKrill
CARDOSO.

Com seus marevnnosoe
vestlctcs desmaram: Car

mem Lu'cla Carneiro, aCOl'JI

panhada do seu pai «r.

5 - 'A comíssao Julga
dora reserva-se o direito e 62. Raquel Melo, com :--cu

borutc vestido de debucan
te61.

2 - Em it>'l1"ldade de
condições, será daA]::' ;:refe
rêncta a firma estabelecida
no Estado

3 - Em caso de absoluta
igualdade de propostas, se
rá sorteado o vencedor.

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

1;1 terêeses do estado. Antonio Dias Carneiro, EIi
zabcth Duurt anbe. CO,'!l

seu pai Duarte Silva; Ma

ruena KaiJJy Santos, com

NA FESTA

Lescacumos na les�a "I!

g... <i. I.j.UI! !)u:j"uu o tUtlhl·UI.I.

�e <J(.....Hu.r l�lu...er ue l".LUl

V�s, cumencance do V lJ.s

�r.�u .aavar.

GRACIOSASFlorianópolis, em 21 de
setembro de 1962

4 - A Concorrência pode
rá ser anulada, uma vez Hermes Justino Patriano-
que tenha sído preter-írln va _ Presidente

A atração da festa roí o

desfile das quatorze acecro
sas debutantes 62, que 10-

seu pai Wilson Santos, re

presentante do cu-ítbancs:
Conceição Maria Mussí

Mala, com seu pai Mano(·!
Soares de Azevedo Mali!.; �

Marli Ziesemer, com seu

Ub:CORADQRram apresentadas á SOCI�

dade Pelos seus pais, como

aconteceu nos anos oe

1960 e 1961 .apresentad-rs
pelo cetunrsta.

VENDE-SE l>O.>loCl aa cH:coraçao u-

p,t: .. "........... PI::".1 ••1Iln ...... 1

ui.......e.lo��o - nõres Ut\-pai Afonso Zlesemer; vnc
I"la Lima Barreto de Fatia
com seu padrinho :::lr�
ban'eto, representou o Tna,
r.e ce L.uritlba; çeune Irã-

vende .se uma prcpriedcde com três casos uma
de material e duas de madeiro. Tódcs com óguo' luz c

esgoto: sito à rt.. O Ler-berto Leal nO 24.
Trotor com o senhor Otávio Augusto do Esplrr;

to Santo no Fiombrería Otóv!o no Mercado Público
no 38 parte interno. 3

FAIXA _.
,,-!U1NZE ANOS

Apôs O desfile aRam:!.!

61, 'rama lJei va.re y arau- LIgia Guerreiro da .l".:llt

SeCl:O., uia 1.:1, vrereceu "'U.:.

Seus COllVJoaUOs uma grar,
ato: le,,�a comemoranao (-r;

cerna, COIp seu pai dr. .rose

Tavares Iracema; Liser,e
Maria Felipe, com seu pai

l-'au1o �'ellpe, SOlange 01.:

pncy V,elra, com seu pai

9 � As propostas (modê
lo 001, á venda na lmpl'en
",a Oficia! do Es�ado), de
verão obedecer às condi·

ções estabelecidas nest� E

ditaI. nas instruções cons

tant3s do verso das mes·

ro:i.I,S, bem como às exigên
cias do Decreto nO SF-

25-08-61/382, de 1961,
e demais disposlçi\es Fsta

duais e Federais sôbre Con

jO, entregou a faixa a-lt'l,

nua li:':, ruso.eLa Meae.ro;;;,

tit.i<'-',:-l.
seus Qumze Anos, na rc::�,

cito:Hc.a oe seus pa.s Sr ,e

;:,ra ar. l.IilDerte uuerre,',ro
lJa,m.Je) oa �'on,;e(;a,

DANÇARAM
A apre�l!n�a�ao ID1CIOU ,,_,;

00,40 n5" lOgO apos o ....nça
ram ttes valsas, com "e'JS

pa.s, paarinnos, namora,J.llS

a - ES'l'�P:JLAÇAO Milton Supllcy Vieira; I!;E::l.
tr.z Sjlvelra, com seu p ... i

SI!velra Junior; Zl.tde, lieu
s i,com seu pai Nelson Ileu-

Os illtemssandus devet\io
apresentar os documenL.Os

mencionacto� a seguir.
1 - Propo"ta. selada am

bas as vias com CI$ 12,00
de sc-,o Estadual e maiS a

Taxa de Educação e Saúde
de CrS 10,00, put' folha, em

envelope techado e lacra

do, contendo:
a J L>csignaçau do nome e

endereço da firma propo
nente;

b J espeCificação, a mais
detalhada pos�ível, Inclusi·
ve marca, do material que

• se propõem fornecer;
c) preço unitârio e glo

bal, com a explicação de

que estão ou não incluídas
ás despesa:,> de Impostos,
taxas, fretes, canetas, se·

guros, etc.;
d I condições e prazo de

�ntrega do_material. no 10-

rc�l indic"do: DEP!\RT!\

;1;... MEN"'O CENTRAL r..l.E

�:?OMP.RAS, ou local pelo

APAGOU
ou convidados. Em segu.d:t
houve a entrega dos pre

sen�s, por IlltermeOlo a.:�
sento.Olas, esposas de mem-

bros da Diretoria e pel')s
Srs: COrone! Marcelo Han
aelfa Ma.a, Com te. da

Si, ambas representaram o

vuaraní de Itajai; l<'e:

nanaa Aparecida SabrlLllü

Silveira, com seu padrmn!l,
CleUsa de Menezes, repr�
sentante do City ClUDe (I�

Cnciuma e Maria Helt:n3

Caetano, com seu pai .ir.
Angelu Caetano, de BluO"..!-

'A meia-noite, LlgllltloS.,
que trajava um oolllto vcs

t.uo de organdi SUlÇO alUI.

mUito emOCIOnada apagou

quime velinhas, ao som cU
paral>ens pra voce cant-\n

do Pelos seus co�vldado.;.
Dançou a valsa com t'eu

pai dr. Gilberto Guerrcuo
da Fonseca e com seu .V/õ
Feris Boabaid.

corrênclas.

b) ate<;tado de idoneida

de, paSl:ia,jo por Bancu ,m

duas I.r!uas de comprova
da Idoneidade comercial;
c) prova de quitação com

as f'azendas Estadual, Fe

deral e Municipal;
d) procu�açâo, se fõr e

(;aso, pl�sada a pessoa re·

presentante do propvnente
à abcrtura das propost.as.

4 _ Os documento.� aci
ma {Ou parte deles) pode
rão ser substituídos pe!r
Registro da linHa no Depar
lamento Central de Com

pra� rio Estado 1'fe S,lIlta On

- Uma (J) coso na vila Operário do Soca dos
L 'mões - Preço Cr$ 600000,00
- Uma (1) casa no Agronômico cOm Trp.s (3)
lotes Preço Cr$ 1500000,00

III _ JULGAMF'l<T'Y'r-
1 _ Pcola Comissflo Julga-

10m, po�lerlornl(>llte, ser&.

declarado vencedor o pro

ponente que oferecer:
Base Aerea; Desembar[:'D
dcr Arno Hoeschl, Pre';j
dente do T, J. e CorOlld
Antonio de Lara Ribas (::::
mante da Policia Mllita� .

rERRCN-)S
- Barreiros. lotes de no. 29. 30, 31, 32 ('�

J5 x 26 rnts por Cr$ 150.000,00
- Coquei·res - terrenos r,erto do praia e do

clube financiados - Cr$ 200.000 Ou
- Capoeíros - no ruo Woldemar Ouriques f!

Olegaria Silva Ramos
\.omOr>l_'1> U'MO casa no ('entro do CIDADE'

ELEGANCIA

&1. Ap luf. ILIUJIIIO
CLINICA 1Jt: CUII\NI.:_\"

MUSICAL BAR"--mallb!it_:OIl�Ull .... rlO: Pcla

no Hospllal dc Ç'lrrdaJt!,

:A tante, nu Cl>nliuu ..r.t

das 15,30 t>s. as 17.30 bs
.'ARA UM BOM PASSa TEMPO COM SUA FAM.i:WA _ RliUNIOEt; SOCIAaa

DAJiÇANTE,9 COQUn'EIS - FESTAS DE ANIV�RS1.d:":OS _ ORA
Consultório' NUIlt:9

Ma(',)m{\o, � _ L" [\filIar _

larina.
DANÇAl'IITES -' ETC
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1. Lo celegado do IPASE em Santa Catarina - torna

publico que, de aCóldo com o Decreto nv 1.223 de 22
de junho de 1962, publicado no "Diário Oí ícla!" de

26.6.62 e o dispcstu nas rnsuuçoes nos. 105/62 _ 106/
62 de 17 ue setembro de 1962 e Ordem de Servico
nv OC-5, de 17-9-�, do Sr. Diretor do DC,' terá lnícl�o,
em todo o E�lado de S.C., o receotmcnto de inscrições
para obtenção de financiamento, para aquísiçüc de

casa própria, ouecec.cas, entre ousra., as seguintes
condições;

I - As inscrições, mediante o preenchimento de

formulários próprios, estarão abertas do dia l5-10-
62 até o dia 13"'11-62,

.li - 1'10 Estado de êta. Catarina serão recebidas
no Edificw-Seoe, da Age;.da Local _ lf'ASE, a Pruca
Pereira Onven-u, iv andai, no horário compreendido
encre 12,00 e 16,00 horas, ex.::elo aos sábados.

UI - Somente pocerao se inscrever os segurados
obrigatórios do lPA:::.E que não sejam proprietárros,
condomínos ou prorruten tes compradores de prédio
algum, exceto do imovel objeto da proposta e nos ca

sos admitidos pelas referidas rnsuucoes.
IV - Para classificação final dos candidatos serão

observados os seguintes fatores preferenciais:

a) _ encargos de família;
b) _ tempo de contribuição para o IPASE;
CJ - parcíctpaçêo nas Fõrças Bxpedícronártas-
d) - estar obrigado a desocupar Imóvel, em' que

resida, por força de ação ce despejo, desapropriação
ou sinistro;

e) - ter sido removido "ex-oficio" do local de tra

balho, há menos de um ano, desde que importe em

mudança de domicílio,
fi - oferecer menor prazo para resgate da divi

da;
g) - oferecer garantia de consignação em fólha

de vencimentos.

v - Serão considerados Inscritos os segurados que
tiverem requerimentos autorizados pelo Presidente

do IPASE ou pelo Diretor do OC., até a data das Ins

truções nO 10á/62, desde que venham formalizar sua

inscrição no prazo próprio, comum aos demais segu

rados.
_
2.As Inscrições que prevalecerão para atendimento à

conta dos recursos orçamentártns atuals e os que fo

rem aprovados atê 31 de dezembro da 1963, rur-se-ão
nas seguintes categorias de financiamento, no Esta

do de Santa Catarina:
MEDIA Cr$ 1.000.000,00
POPULAR CrS 600.000.00

3. Considerando O .ststema de seleção a ser adotado, fi
ca esclarecido qu-. em nada Impona, a ordem de

inscrição dos candidatos.
Florlan6ooU • 9 de oubnbro de 1962-

LAURO CALDEIRA DE ANDRADE

,��·,:�::'.�r��:��'·�·��S<�·j"9f�"!:;;'fF)J.·;"!�,!·"�(f)::::":;··'f�
.... ·.".:y;:t�·'?"0�:'

O ESTADO _ O mais antigo Di�rio c!. Scntã C&t�rin.

LEGENDA

Partido de Representação Popular
Partidu Sociat Democratico
Parcido Trabalhista Brasüeíro
i-arnco Democrata Cristão
União Democrática Nacional
Partido Social Progressista
Pai tido Social Trabalhista
Votos em .Branco

VOtos Anulados

TOTAL

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO
Abel Avila dos Santos
Altir Weber de Melo
AImando Calí} Bulas
Augusto Bresola
Aureo Vidal Ramos
Oeear Martorano
Dib Cherem

Edgar Lanciní
Edmond Jorge José Saliba
Eigydio Lunardt
Epitáclo Bittencourt
Erwin Prade

Euclides Oranactto
Fioravante Angelo Mussolini

Henrique de Arruda Ramos
Humberto Machado

'

Ivo Reis Montenegro
Ivo Silveira

João Bertoll

João Boaventura

João Custódio da Luz

José Boabaid

José Gonçalves
Lauro Locks
Leclan Slovlnski
Manoel Siqueira neuo
Mathilde Amin Ghanem
Melchiades Fernandes
Nelson Pedrini .

Nereu celeste Ghizonl
Nilo Bianchini

vnton Kucker

Oito Trennepohl
Paulo Henrique Rocha Faria
Paulo Preis

Plínio Arlindo de. Nes
Raimundo Mayr Sobrinho
Roberto Cyro Corrêa
walôemar Salles
Waldemlro Mazurechen
Walter Vicente Gomes

Zuni Gonzaga

264
Adhemar P. Ghisl

Affonso Ghizzo

Aldo P. de Andrade

Alfredo Bertoluzzi

Nôvo Super Ford F·600 - cabina euper
espaçosa (1.40 m de comprimento) oferece
grande ccnfõrto ao motorista e passageiros •

. 1

Lucra mais quem tem o Nôvo

todo p mundo!

Dla_ nUBE Don DE AGOSTO - Sairá'; Promovi da Pela FfUS( (om,a�MI5sJlni��U6l,; :.M_Qi�,daCJpbe<o;..
lPASE 12· Zena - Votacão Preferencial
EDl'T�L

(Continuação da 811. página) Na 12a Zona Elei�ral
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

UNIAO DEMOCRATICA NACIONAL

3.077
697
524 Arno Sieverdt

para ...
PARTIDO TRABALHISTA Sómente Legenda

BRASILEIRO, TOTAL ....

Adilio Bertonclní
Agostinho Mignoni

17 Arqul1;nedes Dantas
, :I

-

Dani10 Scttmidt

16

13 Evilásio Caon

Eduardo Bittencourt
. moneno C. Peixoto

Rtancisco Dall'Igna
oeuír Destrl

1.742 Atilio Zonta

Celso Ivan da Costa
cesa de Araújo Goss

Dante H. F. de Patta
Ewaldo G. J. WillerdLng
Felipe Musse

Fernando B. Viegas
Genril Belanl

Glauco Beduschi

Hélio Carneiro
João A. G. de Oliveira
João C. Mac Donald

João C, Bitencourt

João Muxfeldt
Johannes A. Enke

Ladír- Pedro Cherubinl
Lauvir L. L. Barcellos

MáriO Olinger
Nelson Rosa Brasil

Osny G. de Souza

Otto H. Entres

Pedro Harto Hermes

Pedro Paulo H. conín
Reneau Cubas

Ruy Hülse

Tupi Barreto
Udo Altemburg
Victor Vicente Reis

Volney coteco de' oüverra
Walter Zigelll" j

WilIy aosse

81
6

69
15

Gentil 'renes
Haroldo Ferreira

Henrique Córdova

Hercy B. de, Oliveira
Holdemar de Menezes

Jaime de Souza

952

170

t.516
766

9.688

13

20

87
27

2

13

1.166

125

12

113

I

922
19

19.

23

32

3

78
11

10

,6
15

10
60

2B

SOMA
Sómente Legenda
TOTAL

PARTIDO SOCIAL TRABALHISTA

Amaro Seixas Ribeiro Netto 32

Francisco Machado de Souza

Frederico Kuerten 34

Geraldo Crispim Bértoll

913
3

1

42
43

31/

3
166

João Paulo Ferreira
José Eliomar da Silva
Luiz Meneguzzi
Miguel L. da Silva
Ollce Caldas

Paulo A'vila
Pedro Ivo M. Gomes

Rodrigo Lobo

Vânia Faraco

Walmor de Oliveira
Walter Roussenq

,

20

8 João Mendes de Carvalho
José Zanin

Lidio Martinho Callado 39

Paulínc Búrigo 17

Querino Alfredo Flach 31

Raymundo Stanke

Rodnlpho Kofke

Walter Müller

SOMA

92
26

,3'
O

72
38

Sómente Legenda
TOTAL

11
O

29

92

�PARTIDO DE )..REPRESENTAÇAO
POpULAR

1.709

33
1.742

�ntônio Pichetti "

Argemlrn Raulino Mendes

A�j de Melo Mosimann
Arlindo Alberto Trebien
Artldonio Ramos Fortes
Cândido Maria Bampi
Elvert de Oliveira
E'rico Müller

16B

Francisco Furtado Maia
Helvidío de Castro V, Filho
Henrique José R. da Luz

Hilário Milanez

Inocente Xavier Alves
Jairo Torres
José GhlzZQ Genovez

José Junkes
Jucéllo Costa
Lauro Trichês
Livadário Nobrega
Lourenço Caliri
lI6auricio Spaldlng de Souza

Osvaldo Teixeira de Melo

Salomão da Silva Mattos

Vagemiro Jablonskl

20!l0/C2

SOMA

SOll1rntc Lrgrnd:(
TOT/\I. SOM"

;).0413

3.07"; líO

............ O

"26'.

28,'
43.

�,
PARTIDO �OClAf. �PROGRESSISTÁ

Alvin�, Borba;
�

:,)'.'
Amalf.�.;,lf.orbert(l Silva.

Ange�'Jl�eil;o;r .:
'l\rllnde Gondim ..

Carlos Adauto Vieira"

���:�� ��lO��:O Vi�lra
Dulcilio.... �Uveira f fi'
Erminio Marchi
Euclides Martins
Franklin' Perotto �

Heitor, atmeíôa- Magalhães

������n:enezes Firo
lng co!�n Barbosa

r

Lima

40

3
80

13

2
61

55

119
O
O
1

242

O
251

Joaquim L., Bento de Carvalho
Manoel carros de acuea 172
João de Deus Souza' O
Mário Luiz Fernandes
Milton Suplicy Vieira;
Nestor dos Santos
Paulo Stuart Wright', � 167

1 Sálvio xarcíso I 3
83 Serafim Fausto Fauq ,

19 Severiano Severino '* Souza
Silvio Edlfardo p, Martins 43

677 Vidal Mendes 6
20 Waldir L�iz Buzatto O
697 Walter Oliveira Cruz 39

Wenceslau Bcriní
Wilson Schieffer 11
Wilson Silva O

SOMA -t .. ····· .. 931
102 Somente Legenda 1

TOTAL 932

PARTIDO DEMOCRATA CRISTAO
Adriano Curi
Dirceu Saldanha Muniz
Honorato Tomelin
Inácio Deil'Antonio

2 João Klels
O José Pinto Sombra

11 Luiz Blanchi

td.ário T. da c. �elIo 21
, Nereu do Vale Pereira 478

Nilo. Munarettl
37 Osc[l-r FOljltan

Oswaldo Della Giustina
Paulo F. Penso

Rubens Furtado
87 Urbano Bertoldi

Walter Hermann Meyer

SOMA

0.:04 _,./f.. �l.

���.\�..
�
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'IDRO 'AULO MACHADo

RiDA rORES-AUXILlA�ES:

G A"'05 DE LABUTA CON$l A'" ,

!'ELO PROGF ESSO 11'

u'Nl'A CAl AlIltNA
I

I MAURY &ORr.IS. RUI LOBO •

I GIL.·PYO NAHAS

I_���,:D�S: DIVE�
ICC> SETOR

'S�OKTIVO

Atlét�co 4 X Palmeiras 3, Anteontem' Nesta Capital
um valor sala bem machu

cadr,: r'ereréce que man

eou e mcsenpo todo o sE,

!!:nndo tempo e parte
" do

Jlr:me:ro 'e l-Ielinho, teve

;�(I�:mev��!tl'd���:r °VI�:�;ll�
t.ocar mlllTOS com LÁ,z:tl'i'l,

C"11l consequi'ncias desa,;

trosas p!d'a o AUrticO ,lll�·,

ao crntrrlrlo do PalmC'iras,

está bem situado na túbua

dr! cOlocnç-ão. Vimos trnt�ar
ponLapes c rucarnpc: p���
nica e Ar:lo e Alair e odt

].�n sob 'as ctstas compu

centes do árbitro Nilo Sil

va que nõo convf'nceu na

di�'eç.ão do choque, muito

.emhora. não Inrlulsse nc

re�ult\\do.
Os melhores: porraro (9.

pe�ar do "frango" dO,l,O
got), Marreco, ?ercm·),
Sérgic e tôda a hnha ce

frente, com mençâo espe

cial para Ronaldo que pO:1

tificou no quadro.
Nos visitantes sobres;;g:

ram-se Juca que nâc fúl

culpado de nenhum ,Jus

tentos que o vesc�r:lm,
porquanto indefensavel3;

Lãzaro apesar de violenl;O,

Avelin�, Leal, .carlinhrs e

ninho.
Os demais com a.tos e

baixo

Formaram assim td G\�f'S

esquadras:
Atlético _ Perraro; R(>

b",rto Silva, Marrecr e M",

noel: Gercino e Sér�'f\:

Rogério, Oscar, ' ..... linho

(Alair), Ronaldo e Perel'l'

ca.

Palmeiras -- Juca: Ar�.,

Lá7.ar,.. e Abelino: OM;tíri
(' .Tair: Nrmico. Clodo'al(I�,
Dinho, Leal e Viana (Ca"
linhos)

quem mais ebícttvnsse o

tnunro, êsLe foi o Atleticc

que nssrm. conservou-se

nu 'vice-llderanra ao lado

d(' en-tos Rcnaux.

minutos. No goi íntetnl
Pe-eréca atirou (' Hellnbo.

acompanhando atento a

trajef,órla da esrém desviou
-n cem a cabsca

'

pura o

fundo das redes, enganan
do espetacularmente o go
leiro Juca. O segundo r-cl
foi de autoria de 1'eI'8r��:l,

o atacante suusntutncc-o

par Alair. Ars 3!l mmutos,
o r-e me.ras tnmbcm aILt'

rou seu qn:'H11"', fazendo

enLl'fll· carunncs no I'lg:lr

de vtrmn. Com jogadas de

ambos os Indcs, com algl!11.

pertgo pru'a as duas rnota.s.

r- !1lll11Cil'n tempo enccrrnl\

se com a bantagem de dou,

gols 11>1.1'3. o Atll'tico, v,A, J.

cbpa comp;enlfmtar c :J.OS

15 mmutos surgiu r,"Y:J

tento do trfcolcr. c::m'.!f':

nado por r'orerecc em seu

snctcna! mancbra com RJ'

nnldo e Alair. Aos 18 nu

nutos Dinho. de Cabf'{;il,
d!min�liu a diferença. ten

do no lance f:1.1hado ),1-

fll011tavelnwnte o !!;<J,l:il':,
Pcrrél.1'O. Aos 2, Alair, (·m

c!Jm\úmqão com Rona'(j,l,
I:onsf'guiu alcançar (' m11S

belo go; da tarde, elevan

do :\ costagem para '!-x!.

Invcstem firme os esme

raldinos após ter Oscal' a

tirado na trave e PerQrec:J.

pedido uma ocasiã" de

ouro, Da reaçao viistan�e

surgiram do:s gOlS, obtidns

por Dinh,.. e Leal, o ulti

mo ans 37 minutos. D�q
po frente foi drllmátiCél. a

luta dns duas equipes 11.1-

ra conseguir noyo ten:1,
rs locais para consolidar ',1

vitÓria e o svisHantes pa

ra desmanchar a van::l

gemo Mas os 4x3 perdur:1-
rflm até o final. ,illstiflca.n
do o maiol' volume de j6g;o
apresrlltacto p::l0 '-('(!Z,�·,
atlflt.icano.
Do primeiro ao último

millul:o fi peleja foi renlli

da, t.cndQ ap csentad ... s:t:> 11
�:�;:�:s �'l��e: árl�;���o���1
soub., l'eprimb·, sendo '�ue

Uma das bO:1':: pe'''.ia·s co

ep:L:1me f]:1 f,'
.

"13.

Ic-Inos \)ro]l re

Aüéuco (; I'nln rir \\ aii

teoutcm, 110 (I (1.0 a

Praia de p(H':t Que p. .n 1

um b-m pbllliea. t dJ"

bLhete r ias [1)\ r"

portncla de t,;llla mi c

eutu foi d-m'nuír � -nre

ença para um gol, tendo

') final do mutch acusado

quutrc tentes pa"" {l'c,�-
campeão da cac � três

para o campeão �: Liga
rnumoneuense. De u '1. "('�

lo modo, o p:acard fru jus-.
te. de vez que, Se nouvo

cu.nuentos cruzeiros. que atirou no conto. afJo"

ser sprvido por noeerto. Ate
ai o Auéucc donunnva c 'j

equilíbrio de ações velo a

segui'" Aos 28 mInutos, a

fim de evitar um ccnnao

entre Helfnho e Lázaro o

. técnico Amorim nem ,1

imnts prudente fazer saj-

Assísumos a um pre
reníudíssuno. não obste

te o escore ter chegad
<!xl qU:lndo muito ain
L. tavc P:ll a o H'U térm

A roacuo patmo.rense ve.

muno tard!, e o que ccuee-

O tco olrdo Estl'eito ,('g'J
do snídn consignou dois

g-ols rdlàmpage-s, !'lOS (j e 7

----�-------------;-�------ __----_-----__--"-----_- -----------

Levantou 'o

Adulto
Tricampeonato deClube Doze

BaSQuetebol
- Mauro - Mario :---- Cam- venceu nn Lira par 55x!j::!,

num preilo muito mais a

traente e disputado que o

jogo de fundo, inclusiv,!,
com reviravoltas no mar
cador. TI'ubalh'aram 11:1. al'
bitra�em Cacique e P,'a-

acres e na mesa, cc rrto a

pontador Hamilton Concr-t

cêo. Crcnomet-Istu, 8i)\,i0

Serafim da Luz, A disCipL
na foi n p ....nto alto das
duas par�idas.

bf rctn - Moraci - LerlÍo
- NDgri e Farias. Arbitra-
gem correta do pcpula�
Cacique e r-raues. Na. p:�'.'-

[oga-uma das piores an-esenta
côes, PCl'miUnclo ao �'e'l

adversário avanlajar-se no

mUj'cadnr aLravcs cest,,-\s
_

sensacknais de !;eus jO!!t,
dores, China apesar de sua

c:a�se insOfismavel, apr'!SJ:l
tau-se mal o ,mesmo ,",con,

teemdo a' Call1birela e

Mauro que não acertavam.

nem na marcaçao nem n,s

arremp.ssos. Em nenllUJ)1

_nomcnto perigou a v�to

ia Dozista, que tranq\li�'I-

Pedrinho, enquantoNa noite de ,<11n.rl.O ",r·l__

taram a jo�al', 1)('10 ti lia

máximo do bus uet, ') '1

ldulto as equiPes do GI,J

f)C D,..�c de Agost" e �o

Lida preliminar Pelo cam

peonato de cadctes o Dozeram pelo Caravar.ü, Ch:n'l.

Periga a participação de Sta. Catarina
no Campeonato Brasileiro de Futebol

(R';:!portagcm de

GII,BERTO NAHA::))

"':aravana do Ar.

Nas dU:l� ,al'tidas an":;o

riores o Cube DÇJz,:, ven�e

ra ao Caravana p'&l:.,_eSc1S
sa elifel'enca de p:mtn" r

previ'f-se para' a n ,�te de

sábadjo, uma vit"rj[l ào

Caravana, fOrçtm:lo a !'ea

li7,açâo de mais parti'.!;l,�, ��Sr�fi�:V�i:�p::a:ten::�::��1: �i:a1:s'E�;et!�����, :::��:= ::�ib:enc:rdtSí.o;���o,o�:
sas feitas no estãdio Aàl)l-� p�rtes etc. etc.,. reforma do gramadr.
Cu Konder, que já COll.5U- E por diversas vêzes, o E ag;ora? Faltando quase

miu mais de 2 e meio mi- próprio Presidente tem dle.) um mês para a estréia ,"e

lhões de cruzeiros. que o estádio está seildo nosso selecionado, o que

Verific� ... -,�e o monta�- remodelado com c dinhei- faremos nós p·ara enC":l-

te das despesaS, com man ro arrecadado das Ligas r.io trarmnS uma solução C).-

d� 'ohra, CL'fll,pra de LijO,lOS ahlFt""d·i::�uo.Ja_uo'ta��,-:n.td'. I�:, paz de não de-xarmo$ .:�

cimento. zinco, madelra. "..... L.... competir, justamente quan

pregos p ferragens, afól'a pe;as boas rendas e inúmp.- do nossas esperanças ,ia.)

os r:a�tos com a I·emnd .. b- rrs relZ�strnR de atlét.as. re'l], ,bradas jâ que n-J,:;'IO

('ão do ('Tamado. chega-50:! :; Somente com n cohert'l- """-futebol sul;iu rnu:Ln :i",

conr \1�1." {le quc 0<;

reeu,.-�
ra das arquibancadas se- 1)'O�lU(:;lO (' m:IÍ.� resP�lt.v

�ns ela FCF �(i.o llnpot.ent»s
�

1 <l.0 dl�penelldos cei ca (" ac]f\U!r'mos dc nosso� "!::,.-

pal:1 oblas de t.al Vllttn' CIS 750000 O enquanto ma s vers:ü:O� ,face a� ])nns -,-

p(1]� a arl{'('ad:lCuo dilo FCF de er$ 145000000 fora'l1 Luações rle n�s�a princi-
nos lognS do certamp

Est;J-'
gnstos na palLe de balK" e (el'ln1. na 3;' pag.)

flual rde 15% (' mUlto em-

bom aTrecnde maIs eM

t:lxa�, reglstlos, Illens:lllda- ,

clp<: aUXilIO ti" CND e d0 • I! ,.I
Governo d" Estado as dr�- It
pesas por outro larlo S:.lO r. •

grandes, send" penSRmf'��- , �) 2(1���� � �J�
t.o do Presldpnte, e mlllto (ji'i-Q l..!

� l'1\. ll\\."� jI1 l\.
;justo, a rrfip�da conclusão

de 110SS0 Estádio, outre' a

tá" combatido.
Af6ra as despesas Crm

as refOrmas do estádio .'\.

dnlfo Konder, a FCF pos;t!f'
c11'�nesas mensais com a

CPD, Alugu(l't Luz, P01't�.,S

(' Telegramas, F..�t:í.elio, 01'-

�t��, ej:tr���ntoo ;��e su��� �;e�t:rc:���,e�e°(j:�:�:o ���; NOSSJl reportagem est�ve

lima c"ibidi<> de' ��Ia pCI'- parcial de 27xl7. Formou �i:l::��·�· :/rs�, �::t' ���=
tificand,., Tonado. 'IV;) e �O�l�u��e_ve���=o� IV'�'):" lo qua's as medidas toml'-

����Cl���qt�al�t�raV����!)�J::� Pato André _ Bruso _, d�s peia Federação, com

t
rí-'speito a pf"ticipaça.::l de

S,lnttl Catar·n;!. nJ próximo
--

.8ra�.ileir" dt' �u:e.b::J1 a�,er
B:rrcso Conservou a Pon!a:

,-\:;c:;cv;��,;.;n�:,�:,,:���3'" ,. r��umEnau 'Ul�; firme propó�ito _da

Pela primril':l .-":sz .d�['l h pe o CSCOre de três knto�, FC}<� formar um selec�ona-

denel" a lielC'c:())l'a (ll1e a,- eI,..i,,;. riflba, o ót.imo avant (lo a alturD_. igual CU me-

:])a��::ipaeo �:rle�!�:l����:� �:l'�:;��:nt��n;lc;ui�ss��� ��:rn�� ��i'��:� ���'�;�l:�C�
BarrOSO saiu-te mar;mfk.t- l'Ou, tOrnar-se o "SCcl"el''' mente, fazendo inclu�lvr! o

\11{'llte ::\') abal.cl' s{'u ant.:\- (la l'ocl8.cla e também o '>':)� público c�tarinen�2 vl\)ra�'

gonlsta, o Olímpico, no leador do certame.
.,'

dcslrenndo mi}h:,!l'''� de

reduto deste, ("m Blumen'l'I, tm('I'Àores de Loclos os re

cantos do Estado até p"r_

to flleg�'e e Curitiba, fR

zend... a cl'ônicR. esport:v!1.
brlga1' pelo nosso seleeio

nado, cau�nnrlomesmo uma

agitaçã(' fora elo eoml1rn

em nesta Ca!llta1.
Mo�tra-sf' entret'lnt') o

Pl'f'�id('nte O�ní MelJo Pc'"

�imi�t:t '1uanto à no'(�a

part!cípaçãn, p01' mo'::,jvos

financeÍl'''s ('. diga-se cíe

p.'1ssag�m, perfeitamente

rI,.rn-otnrl" <J(l nntonllni<;tn pnr 3, x O. Vit6rin iu<;ta e

r"t('nnrirn dr> "'nnil,r.t." bnnigo v-crde {que assim rea.

bilitou o futebol catarlncnse.

Cnnhf'CP.1I (') Coxin<; " SilO nrimcirn derroto no n

t, '(lI ",f'rt"'mn ,,(1tnr;nf'n�f' FIO tf'lmhnr fr"ote Of'l Atlr.·
tir" rI� S"" Frnn(';�"'f1 f'f'lr ? x O No rnrlndA ontf'rinr
(l /l.mf..rirn rnn<;�(1U;1l df'ix>'1l' f'l arnmm1n cron; Lima Vi.

tAria ('/'lvnrfr: F' rnnnllistmia fiàm'f'nte nn<; (dtimns :ni,

nl ,t,,� dnnrl" mnrn@m n nup ... ,nniuntn da Bobitonntl
�I ,hi<;�"" nn cnnreitn n,',bl iCO p nn<;<;ns�" n Sf'r pncarad'l
ro"l� {nX·.1<; ,..nmn rl;rícil nbstcírllln Tal r.":!olmente fi

rnntp",."I (' nn fíonl rio Illtn n í.oxinc; tl'VC CllI"! se ",n

\I""� f'ntp n I'l'\ninf vnlllmt> rle iôn" ri". .<;"U (lrlversári�.
PnC;<;,HI n/'lnr'" n {'(l)ti"" ['lnr" n �"'nl!nrli) nf)<;to enC]llntl
tn f'!llt"" América rulnva pnrn o liriernnço,

Plawd Es�orlfvo da "O ESTADO"
-------1 Maury 80roe.

Com do:.'; tentot'l de Orley e um de Pereirinho, o

equipe do Paula Ramos Esporte Clube voltou o baque
aI', agora poro o Carlos, Renoux por 3 x O. O coniun.
tn pauloíno somou assim cinco rodados Consecutivos
sem contar com uma única vitória, Paula R1'lmos O x

Atlético O, Paulo Ramos 1 x Borras" 3 PaUlo Rn
mos O x Paysandú 1, Paulo RamC6 O x·Palmeiras 2
e Paula Ra·mos O x Cm'los Renoux 3, eís os resulta
dos. Dominçop próximo, o conjunto da estrêln sO,1itá_
ril1 vai recoepcionar ao OI ímpico, podendo SD.( " pontc.
de partida paro uma reabilitação total.

CAMPEONATO CARI_OCA

OI<1tio 3 x Vasco, 1

FIO'mcnqo -1- x São Cristovão O
América 1 x Fluminf':'n�e 1

Bnll,'u('('Ss_f) 3 x MndurcirOl O

Compo Gran(!2 2 j( CnnkJ do Rio O
-----_._

CAMPEONATO PAULISTA

Mais Uma DeT�ota do Paula Ramos:
3x9 Em Bm�q!.le

Voltou fi. representarão
do Paul:). Ramos Espo,'le

Clube a pcrdel', somancto

agom quatrn rodadas sem

quaiqucr vit.Ória após in\�

ciar o certame despontan
do como u'ma das bO,lS

eq\lipes. capucHada. a
-

>:!on

qnistar um;"! d�s vagas pa

ra a sequência do certame

estadu:ll.

{'""nuisln" n Amrrica Futehnl (:Iube ii maior
""I"o,;n dn r.f'rtnmp rntnrinpnsf' ('m tAdos as suas zn

n(l� Ilf'sto tf'mnn�!l(fo. (1n Sllolontnr de moncim fcí:::;1
" ,,,If'nrn rln F,<;tl'êla. nf'ln ('smaanrlnro cnntn/]('m de
10 _x O Dominr1o próximo o Américo enfrentará ao

C'1')(;(l<: Flltr"h(ll ('!olbe. nn oronde ncJein dn mriodo,
em iAn" ti-(lnsferino válido pelo turn0. Nesta nnorh'�
r";rin,-J", r:,,}(i,.,� E' Amp�ira "tI!d0 fn"óo anra mfl'nter

sua-; :ltuois clossificocões O Américo pelo liclcl'anç:J
F' o Cn\(;o<; tentará vC'ltar a posição qUe ocupou des.
d::! o início do campeonato.

Corintions 1 x·1S d", Novembro 1
Esportiva 1 x Jaboquara O
Ferrnvioria 1 x Bolnfago O
Comercial 1 x Noropste 1 ,

Jaboquora 2 x T:lllpotcl- 2
Guarani 3 x Juventu;; 1

A esquadra 00 Almirante Barroso p�"sou por

mous-momento� no tarde- de doming" quando visitou

00 Grêmio Esportivo Olímpico, em jÔqo travado no

estád;o do Baixada. A vitória suado dos- borl'Osis�o",

foi iu.<:ta sob todos os pontos çle visto embora ó cóte

ia tenho apr�entado \-Im tranSCQ1'rer monotono despe r

t<lndo di torcedores aoenas pelos lances de gol em

número de cinco. 3 X 2, f.oi o contoÇlem tendo Deb:J

marcado todns os pontos dos pOl'tuári0s enquanto [\lIe

Lafron e Quat0l!e, golearam paro os blumenauenses.

Clau1fitElfão e

Próxima �!)d3dil
Efe�undos os encone]'.::,s

da. Sf'�:wmla rodada do re

tnrno a clnssHi('aç:):1 �ks

�':��I����nLe�o�{-ce�t::���leI:
ser esta:

�� te l�a�o::,g�rp�,
Aimirar>_-

2.0 _ lugar � Atlético e

Ca.rlos Renaux, 5

3,0 _ lugar - Paula.

Ramos Oll111l)ico, Paysa'1-

dú e Palmeiras, 10

CAMPE()NATO GAUCHO

Flamengo 3 x IntC'Tnacional 2
Aimoré 1 x Grêmio O
Guarani 2 x PelMos 2

Florinno O xCruzeiro O
Ehasil 1 x São hsé 1

O 'ntllconte Df'b<! .conouistando três tentos� p'or.
tontn tndos Oe; Dnnjo� da Sun eauine n,., nréJio frenl'e
,.,� Olímnien. constituiu se no aronnp artilheiro do tal'
ele. passando agora o pontear o t"h"lo d"s C'rtilhe'roc-
da zona dois. NotE'.;e Oue nado menos co que :-in�c
tentos foram consignados no etapa inicial, enqnanto
no fase complEmentar o placar manteve·se inalterá.
vel, Além dos· três pontos de Deba, Lafron e Quator .

ze conquistaram poro o Olímpico,

Fazendo suo primeiro exibição intermunicipal,
o Fiqueirense com seu quadro remodelado, boquec.;;-<'
nJ cidade de Urussanol'J. frente ao elencn do mesní
nome pelo contaaem de 3 xl, no tarde de dominaI..

Coro,cha 2 e Bí morco�'am para os' vencedores f'! Be':;;.
dimihuiu paro .o Fioue'rense. A renda �omou 30 mi,

cruze\ros,'tendo O delerrocão do alvinegro regressaoo
d capital, logo após a pelefo,

�
CAMPEONATO MINEIRO

Agora, di<'.nte do Car,,'s

RenauK, em Brusque, o

Paulll Ramos voltou a tO!1l

ba)' por 3xO, cc;ntagem que

nflO causou surprêsa algu
.ma ia que o treinador [i,�

lia Rosa embora as alt.e

raÇões i�trodl\zidas no \L

taque pi('l'a a sua prod'l
ção de jôgo para jôgo, l'a
zãQ porque os torcedares
do clube da metrópole nau

acreditavam em qttalqu,'}r
SUl'prêsa. Caiu o Paula Roa.

mos e consoquGntemf!nte
foi juntal'-Se aos s{'us '..:"

Irmãos Olimplco, Palmei·

)'as e Paysaqdú, contandO
agOra.. COJ'l'Ui! 1.0 pontos ,M

P:\'151\'0, sem IJlwl(llle\' el1')11
ce pn.r8, ::1, ciassif:.caçã�.

Cruzeiro 8 x Guarani 4
Atlél ico 1 x Pedro L8ap,oldo 1

Siderul'gica 2 x Democrata 1

CAMPEONATO ESTADUAL CATARINENSE
Depois de estar vencendo comodamente o equi.'

pe do Clube Atlético Cotorinense faCilitou. _dando
chance o que o Palmeiras esboçasse uma reaçoo que

auosi chegou a complicar a vitória que se desenhara

fácil para os jogadol"es do clube do capit?l.do E�t�do,
Porém venceu o Atlético e com credenCiaIs sufICien

tes va{ até Itojoi, na tarde de domingol oua.,do ten�
torá colher uma espetaculat vitória, desb:,ncon�o " II

deI' do certame. o Barroso, passando e�too o
..
l!dero�

o campeonato coisa que vem perseguIndo d�s.de ai

q�m t�mpo, Enquanto iss,o o Car1qs R�nau�val, ap��,
cio r de camarote a luta titônica df'l� duas agremlo.

ções pois esforá d8 tolga no rodado,

O Esporte Clube Metropol, detentor dos últimos
dois titulas estaduais, exibiu�se na tarde de doming':J,
na cidade serrano de São Joaquim. O conjunta dirigi.
do técnicamente por João Uma enfrentou 00 Neva_

da, loeal, vencendo com relativo facilidade por 4 x 1.

A PRO'XIMA RODADAZONA 1: Hercílio Luz 5 x Minerasil O
Ferroviário 2 x Prospera 2
Atlético Operário 4 x Henrique Lage 2
ZONA 2: Barroso 3 x Olimpico 2
Allético 4 x Palmeiras 3
Cru'los Rcnaux 3 x Paula Ramos O
ZONA 3: Atlético 2 x Caxias O
América 10 x Esirêla O
AMISTOSOS: Itajaí: Marcília Dias 3 CO( Atlético Para
noense..O

C',,-,) JeJ"cjili"'l: Mó'tr(1pol 4 x Nevada 1
INTERNACIONAIS Alema:oha 3 x Rumania 2

A próxíma rOdada, a Le:

ceil'a elo retUl'IlO, marca,ln.

para domÍllgo os segl1;,:�
tes encontros:
Em lllmncnau - p:ilnr{'l�

Reabilitou,se totblmente a esquadra do Clube
Noútico Marcilio Dias, no tarde de domingo do fro
ccJl'õso de uma semono atrás quando foi goleôdo por
5 x O pelo Clube Atlético Poranaense. Recepcionon_
de oe' eleno" pCl'ronaense em ;;ell<;".d(Jmínios=-.e "'oinlik,,·
contando com UlilO entL!siasl"ico. tordcla, o Marcili.:)
Dias desforrou.s'e da derrota anterior aplicando UJ'!'lO

ras X Paysandú
Em Itajai - Barros/) x

AtléUco
N.-�<;t� CflJ)ilal - P,ll'l;).

Rll.mcs e Olimpico

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Festa di' Sa�tissima
Eucaristia

• P!inclPi�J:-; do século treze. Uma jovem donze_
la, arfa de pai c, mãe. estuda no convento de Monte
Com.lton perro de Liéqe Atende sob nome de Ju_
ll�na. Dvte: i,n!eleCIUnl'i, fomem.jdos �elo aplicação,
doo-lhe prestlal� entre as componnctros. Mas nõo se

compraz nos ti Juntos estudantis. Aspira' por algo
mais clevodo, pr lOIro Deus. MUitas vêzes é visto na

capelo perante Jesús.Hósno.

.

Certo manhã. surprf'ende_o uma visão. Por de
t: os �o oltn� Irrompe urnn esfera luminoso espargindf1 rOlOS argcnt:_os como os do lugar. Logo esmoece o
c! .1' rhde. Uma sombra csporromo_se por sôbre uma
parte do globo luminoso. lnstinttvomente Juliana per
gunta: "Senhor, o quo é isto?" Do tabernáculo vem
a resposta: "O que estás vendo simbolizo o santa I �

qrein com? cí.rculo dos festas anuais. A sombra dc�
nota a auscnc.a de uma teste que- me é mui coro. E-:
tn mancha d!fuir_sc�ó qunndo_os fiéis comemororem
solenemente em todo o orbe o festa da Santíssimo Eu
COI'IS�::::."

--�-------

ATENUO
Mud,,!"Ot';o<:; 10""'<' ou p(Jr" olltrn<; .cidades:

ServiçGs de mudanças.

N6" f. n"re<;�nrJn o f'nl1rn,damento d?s móvf'l�
Inf ,. .... 'nçot>S o rtl(l FrnntlSCo TnlAntlnc, no. 3

fn'E _ ;1.805

REX-MARCAS E PATENTES

Agente Olicial l1a Propriedade Industrial
R"gj.�tro de lIJ(1f('Wl, pI/lentes de im;CILf;eto, nomes co

melelat,�, litlL!ll.\ 1/1' t"õ/ftl'c/l'cimelllo, insígnias, Irase,� de

llropayanda c 1I,lIn'(l_Q ele eJ'pnrla(ão.

Rua Tenente Silveira, 29 - 1° andar -

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

f

��S1A 1)0 UNIVERmA'IUO
Universitário assista todos � ... r1omingos
na Ig:"e.ia São Francisco il... 1 t horas à

Mis...a (10 Uni\1("r"it:'lr;o.

CASA GRANDE mesmo velha OU ARMAZEM
para dep&,ito

pr.óximo do centro

COMPRA "A MODELAR

Vende-se
NO ESTREITO _ VENDE�SE 3 LOTES (só à vista i

1 no bairro Na. Sra. de Fátima
1 no Av. Sto. Catarina
1 no rua Tobios Barreto esq. Casemiro de

Abreu

TRATAR COM DEI CYR SILVEIRA
.��

��:O":::=�
d, Móv';s

omunistas
RQcebem Armas
CARACAS - O sr. Eãecio lo Riva Araujo, Vtcee

Pr,,·.,idente de Partido Social Cr.stõo, denunciou, pú_
bltcomente. em discurso, a envio ilíc to de o-rnes à Ve
nczuelu através de Cubo.

At"irmou o sr. Araujo que os comunistas canse

çu.rcm toaer chegar aos ínsurretos venezuelanos C:J

nhões onn-oérecs e grandes quantidades de qrma

mentes procedentes do., países do órbitç soviético, es

clorocenuo que êsses materiais de guerra soo desern;
bnrcod .s ern Cuba e depos levados à Venezuela, o

trovó" das franteirus colombianas.
_

.

O Partido Social Crtsrõc=ocrescentov noo per�m
tirá que "os bandos .';2Ivagens e tra,do�;s oomunl5-

tas f,�coarmo�tron7��� p�i:rU�aui7�;�m:u�arquez, ex·Oi
reto. cs do remo! 'El País'; de Havana, oro em viagem

jOJ'�clistica pela Américo Latina, decl?rou nesta co

p fL;1 que a' Alianca M�litor das Ccroibos prop��t-:J
elo Panamá, constituiria "o primeiro p�sso PO:ltlV�

�ud:) pela Amér C:J Latina. depois de mais de tres o

nos de vacilações."

RAIOS X
vence-sr ap':!n'lho cc Ralos X - Picker - 60 M A,

_ mr J<'I(j CIl!ll"1. CrS 50U.000,00 de entrada e

C,S "II(J(!IlO,lItl,
'rc.uo- :1 \,11;\ F' upc scnmtot. �:1_ Dr Lobato. TeIC-

ronc; 2:!D5 - aeoi.

-_._----=

__
o ,__ •

._._'__
-

PREViDÊNCiA � )vL

L,\\I.:ci a.� (!j,ú:{;t.r--'::-"
ELEiÇõES PARA MEM

fin(lS t.� :n-l-\'QS J!; S;J

PLENTES DAS, "J. J. R.':

o D. N. P. S. atmve:; das

Delegacias 'Regionai� do

W:ini.;Lerio ela 'n"b�lh() e

P!"e-,;dcncia Sêlcial, Clicá

l·h:.;:,mando a a "r,l.;�n de

todos os SI:ldicatos da ne�

cessidade i n a d i a vcl Ge

realização de eleiçõcs c!ü.'e

os dias 26 e 28 do C�IT':lie,

p3.:a a cscolh:J de DELEGA

DOS-ELEITORES, C1UC pj\'

ticiparão da escolha dos

fl..lturol' 'me,'l1bros dos Q�'
gau� Cl)lq.':ia(;·,- ri'" T!l�tl_

tutos de Previdencia -

J J R..

SÓMENTE JULGAR OS CA

SOS CONCRETOS U;;. l-''l�

TERESSE DE BE.1'IEl"-L:1A
RIOS E DE E_\'ÍPRE:;;!\S.
Não deve, em absolCl(O. in

tcrferi� na gestão das d!:lc

g.l.claS e demui:> Ôrg:.wS da"

111.;tituiçces de Previc"ncia

�\)cj_aL

Temos observado que de

um modo geral e gmnde o

intele�st u..;� Dind;{.d. ...";, no

próximu p'(::lt.o. Os jornais
do Rio, b�o Paulo, (;urni

ba e Por,;") Alegre, e:;�ão

concitando os sindicalizados
li concorrerem as tid(�.
tanto assi.m que os Sindica

LOS de clas�e e�,,�'j pubJican
do, diàriamente, d� atôrdo

com as instruções vigentes,
o Edital de la. e 2a. Convo�

cação.
Aos co:nerciári0s, indu�

triários, motoristas, maríti
mos, bancários, ferroviários
cOn\ouete a escolha de seus

rcpr�sentantes junto aos

Colegiados. Que manten

h.lm àqueles que eo�respon

deram ao mandato e I'pno

vem os que não souberam

conquistar a confiaça.
O Sr. Hélio Santos. Dele

gadO do Trabalho, está devi

damente credenciado pa!'"

sanar qualquer dúvida que

surgir a respeito do pleito.

Dr. Walmor Zomer
Garcia

Diplomado pela Faculdade
Nacional de Medicina da
Universidade do BraSil

EX-interno por concurso da

Maternidade'Escola. (Ser

viço do Prof. Octavlo Ro

drigues Lima). Ex-interno

do Serviço de Cirurgia d,

HO�pitfll l.A.P.E.T.C. do Rio

de Janeiro. Médico do Hos·

pltal de Caridade e da

Maternidade Dr. Carlos
Conea,

PARTOS _ OPERAÇ6ES
DQENÇAS DE SENHORAS
- PI1RTOS SEM DOR pelo
método psico·profilatico.
(:onsuItório: Rua João Pin

ln n. 10 _ das 16,00 às

18,{)0 horas. Atende com

horas marcadas. Telefone
Jr;:,ti _ Residência Rua

General Bittencourt. 101.

Dr. Acácio
6aribaldi S.

Thiapn
ADVOoADO

Escritório especlallzad'
em Questões trabalhistas.
Administração de bens

Imóveis. r>efesas fiscais
RIm Fclípe Sd1l'1-idt, 14

_1" ::Indar - Fones: 25ll
-,""216

ASSinalando o perigo que constituem para C�

países viz.nh:1S 'de Cuba os ormcrnentes recebidos pe

lo regime ccstrts to G:J Unróo Soviético e seus scté!i.
tes, di-se o - r Ma,·t n z MHrC;l!ez:

"Não vejo C· mo pode umn nação do Contmenre

Americano impr-dir C"}P. povos que Se acreditam

mo:s dtretcmcnte ameaçados se defendam miii'ur-
, mente.

"

VErDE-SE
Uma casa 6 pnr 12 sita a n,» Jniio cruz da Silva n.

J4R r-on -trucúc nu-ta. p nl ,'d:' ;.J. fJI ) para ver e tratar

rr.r'xma eorn a J)' mrtetarrn

g..,TRI':ITO. 4 10-!Jf,2
lG-:0-G2

-------------------
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I .1.' ••• � l' pr«".1 :�� l" ,I.:
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I hu 1'" «da c sem gôao.
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'lu� I
1 c-
I A.1

:' pr.

I lU d,·t'.l,,, ,;< rira

I Jd'li""J, leve c ",.l�b.

1
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n�,.,..,rr;rl"" no.,,..,,,, o deso!o do senhor foi atendi
do. O Sumo PontífiCe Urbano IV, em J ?_64, decret'J'�
a sQI.--.n1rlndf' do Corpo de Deus. O Popa João XXIII
mandou que. no quintü-felra depois �o domingo d r

"A"ntí,>s!m�. Trindade, sr- reolf eosso cem oompo, en

todas os Cidades ume procissão eocor+sttco.
EstMia <1110"1'1 dC"feita O sombrrr que empanava

n brilho da esfera. v'sta por Sento Juliano) Está mais
fra�o ainda é o fulgor daquele círculo de luz, Como
intenstfüó.Jo?

P!'!r1nr'mos no p�'ocissõo euccrtsneo Quem sob
o 'baldaquino d.e sedo levo o ostensório C'Jm a . sontJ

���:i:)V�ó�i;.o�����t�o�� ;l2!S s���e::���::�:�t:�u�
que tcmbéru_p Podre Viaário seja, n" decorrer d·,
,.,..,,, h ....nrndn c"m L'ma festa e"p€"ial? Não se moni
festnu N'"Is"o Senh�r iá no EV::lngelho a êst,:, respeiL:
ollnnrl" di��p !"Oro" cmó"t!"Olcs: "Quem V(lS hon"a (I

m:...., h ....nr<'1") Nri" �enlimos ná, o n(>rp,,�idade de ex_

pre<;!'or d(> Cluand,.., em v<>z, nosso qmtidã() 00 maior
benfeitor de no�so vi.do) A ist") impele no"'>o<; lá'1ri-

mas por êle enxlJaodas, nossos olearias por êle ab"'n

coadas nossos passos por êle guiados (' n0SSOS coro

�õC" n;r êlp !,pm hrm;:do�. Ao p,..,_dr� Vj!"',]"i'"lj que

nos cumulo de tnntns benefícios espir:tuois e muit"s

Vêze5 t.Jrnhém materiais, tributaml"'s_lhe nó" home_

nagens públcias, ao menos uma vez ao ano? Ouol

a melhnr oportunidac'e) T ..... lvrz em seu a�i:ver'iári'}
_f'" nn f"'�t,.., ri'" �('Il 5')ntry !)r�t",t"'r. Jo..A_n<; �x s�� t"r:' Juctif:cando a antecipa-

bém o Dia do Pároco, sólncionodo n"'!'l Iqrp,,..,. c o ri)"} çã,lJ da cJ::,� ...o, o DI\PS, o

n rlc annstn, fI' tn do santo CUfa O A..

�, Oue 00 n:�- explit;a que Oi:::; Il<bllla:::; fO

;'0<; limo dE'c;.tas {\� tf1$ renercuta .('m t,(1?ns :J:_ :;.�; , r:llfl tonVocaàa3 dur dOIS

. clecrertnnrlo ('m tl)doc;. mn'l'lT e',t mo, r·<; � ': motive)!;: lU pala preencher

�u���ti�fíO r:1r:l ("f'm n Porl�(' Vi,..,fl'·i0. (Or:g, de l'lel as VU�:l:'; ex: ,'ntcs na:::; re-

JU\lenr,l Snnsôo orM. - Dlv. CRF). �c���tr:�õe"j,�I,l�;ii�;:�I:.�����sCo�
;"iscal dl's, 1I\s�JtUl)� e JJR
e 2U ll:lrJ. obU'I n uniformi

dade dos mnndat1).�, .>er,un
do e.,taIJPI�Ct, os 1lI'U);Q,i 138
da Lf'! U r,;(llil;a da Previ

dt;l)cio. S(Jcial.

As elclç0c;; Sf', tO renli?n.�
das ncst:l cap.!tnl e 1)1)(=dc�e
r[tn o seguinte rotrir().

DfA 14 DE NOVEMnRO -

��:'���%��8 ��IT;���� D� --------
JULGAME,·n(...' J:: RC;VISAQ
DAS DELEGACIAS.

orA 16 DE NOVEMBRO �

MEMBROS SUPLli:NTt-.S DO

CONUBLHO ADMINISTRA
TIVO.

DIA 19 DE NOVEMBRO -

MEMBROS SUPLENTES do

Con"c!:,o Fi·c"".
\

As d�l; (iUe por \'�n-

Lura Sll."' "r!)l. lierão diri

midas I '1,( Delegacia do

trabalho, (1\1f' SI! (':-]contm

de ,pOêse d:1 He�u�'l"'(' n.

1038, de 5 de sete!.ll.'l'U úl
bplTI n:mú Os ",Lus no!'

n,.Js. 4,5,3.
Lembl':ll"lw.� (lOS inLeressa�

dos 11') 1,lci1.o. que os mem

bt"Os efetivos das Juntas de

Julgamento e Revisão. �C�

gunrto determinações da
LOPS e do RG.P.S. f{anh.m;
]lor comparecimento as

reuniões das JJR erS

3.325.00 ou Cr$ 53.200.00

mensal, mais o salárlo-fa�
milia de Cr$ 2.500.00 por

d,:,pendente,. A Resolução
no. 1.253. de 5 de fevereiro
de 19G2, do DNPS, determi
na.. que os membros das JJR
fazem jús a gratificação
quando deixarem de com

parecer as reuniões. por mo
tivo ler::al ou moléstia com- \
provada, face o arti!':') 124,
da Lei Orgánin e art. 415

cio ReJ�ulnmcnto Geral da

Previdéncln Social. Outro

ponto que convêm ressaltar
.

é que às J.J,R, não c'lmpe
II' 11.111:11' rll'lihl'l;i('(lrs ele

r:ll',it,'J' nnnnali"tfl, dr :1i11i
cação p;enérica. MAS TAO

AI1Ulnndo I.nte< de terras, oeqr :nas cbócoros e dreoe
para indústrill<; em

H-IO·fi2
no 'aA1PRO YPIRANGA, onJe esró situodn O Grur-o
Escotor locol.

O::. rotcrcssodos oodc.õc diri"ir_se diretomc-rt
'00 ESU<JTCRIO 1...1.:. •... i ..JI' D .. II .... .;» ce

<I "'.".r.l.-
saber qu�1
I,

C"I] ! .,!;"
�LJO Frllr' l'.n lt.I 4_

2147 _ !=J""nr :'[ ,1,<;
) - Fone .--

,.,.·",,,,·;,1,,

"'gr,'do rlc lmrn

c 1 '1 � I a "c.r::!! �
,

, I

J,I "

Sdve.r� I'" r.;; �, P lJI 'I/�, J:",.

';;P.[!N�� �o;y��
'�:,'s Ui.' tROl;U,O c, OOf.LlDAIlE DA STAI10MlD 68A/.DS D� BRAllL. INC.

--------�---------------�

(mo r'reparalório (m:�;�i�i!Ip.
CU (SOS ESPECIAIS

,'ARA PROH5S0RES
r.e OAiiLOGRAr.:A

AU'�AS �'ARA CONCURSOS
A (TIGO 91 {GINASIO EM UM ANO)
p��.GIN '.s! I. AOMISSÃO DURANTE o A"'It'

0,1) nLvG�AFIA
- Basoodo no!' mais mode�nos proccssos pe.' (1,.

gógic(ls.
- Equ:podo com maquinas nO/o�

- Diriaido pelo:
- PROF. VICTOR FERRE�RA DA 51lVA
HORÁRIOS: OIUftNOS E N.)TURNOS
Faca sua jft5cricõo o Ruo ur. Fulvio Aducd an_

tigo 24 de Mcr.o, 748 _ 1° cr.ldar
ESTREITO

..

FlORIANr.POLlS

II:. ;;,.:Ilt
-.

f'IlWSECA
CIRURGIAO_DENTfSTA

Prepllro cl(' (:ovld(,'d� s pc10 olt ... vE'locidade.
BOKDEN AIROTOR S S WHITE

Radioloqia Dent .)(10
CIRUftGlJIr E raO'TESE Rl'CO_FACIAL
Consultório: Ruo Jerônimo Coelho llJ -

10 andor - Fone 2225
'FlII'lu";vomt:!ntr (" ....... h"ro� rno�c"rtO!l

DR. MARIO GENTIl WnA
M,DICO

OUVIDO - NARIZ - GARGANTA
CLlNICA E CIRURGIA

ESPECIALIZAÇÃO NA CLlNICA PROF
JOSÉ KóS DO RIO DE JANEIRO"

OPERA NOS DOIS HOSPITAIS DE FLORIANOPOLl,
rlORARIO DE CONSULTAS: - Das 14 às 18 horas

Peta manhã, hora marcada. inclusive aos s";bodoio

CÕNSULTORIO _ R��I�:;eSil�:?r� 15 _ Conj. 203
Ff)IFICJ) PARTHENON

AIPJOGADOS
ADVOGADOS,

DR. HELIO PEIXOTO.
011 MOACYR PEREIRA.
PREVIOENCIA SOCIAL: - Recursos à Juntas de Jul

o����t�E; ����õ�L���ZSladorias. Beneficios etc,

CI'VEL r CRIMINAL
• ,

Ruo Fellrc Schmidt.,o 37 _ ?n Andar - Sala ..

". C;lfÃR rr 105
rll:'IH'Ci."·.i1 - DU'j-:-ISTA

PREPARO DE CAVIDADE

Pl:lA ..... 1. I' • fl.. :CID4;:"\E
G - 2 -707

J'RC'TE. ,r Dr' 'TARIA EM GERAL

FELIPE SCHMIDT 39. A.

(twn

Clínica Geral

Doenças Nervosas e Mentais
An�lIsTlo - Complexos - Ataques - Man'as

"roblemático A��tivo F' S(!XUO!.
Tratamen:,:, relo '::_ktrr.d'" .que com anesttsia

Insulinoterapia - Card:ozol 'opia - Stmoterap!a
Psicoterapia

Dlr�çor. dI " PSlquiótro� -

DR ;'! I�CY JOÃO :>E BORBA
DR JOr,J: TAVARES IRACEMA
DR. IVAN BASTOS DE ANDRADE

HORAli'.IO - 9 à:; 12 hs. Dr. Ptrey
15 às IS hs. Drs, l'/an e Iracema

Endereço: Avcnida Mouro Ramos 2�8
{Praça Elt'!vinn Luz) - Fone 37 - 53

Estomago. Intr<::\inos, {'')(1do e vias biliares.
Consultório: Rua Felipe 'ichtniclt n.o 38
Residêncio:

Ruo S. Jorge, 32 - Fone 2721
Diàriamente das 15 às 18 horas
Ate!"'r:Je rins R 0<; O 10 horas na Hospital de Ccridf'de

PARTIDA� OE
fLORIANÔ?OllS EM

DIA� ÚTEO� AS

9horas!

------�--

"....,.., .....,......_ ..

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Festeios da Semana da
--

Asa iniciam

,oE râo inlc:acta'_, no :(..1
.çc h';(', as C:"_-_C---)!:açv"';j
ca Semana da A°'; c!e 1°r.'
�cre todo r tcr�jt,o:h 11'_

':'c: :cal. ,1'0 diretjJ.'ô
<-fi das ri,) Gabinete 'J,)

fi. II
-

�:o da Aeronauli �a

ti. Cçm;q"o Qrganiiad ra

( � m'Jrao;nf's na 'i '1

7 1�'. Af ,o:' lE t:l,j,s ('')

R!p Orano!'! c') Su e 81ma
C�tar'na). s:Jb a preS1Gtm
eia d,' Exmo Sr. ,Brigade;.
rO do Ar Cmt da Zona .

Adam�Aor Beltrà"-(;au'.::l.
� Iloe - elaborou exteu.:;o

programa ::1 ser desenvOIbi
de. entre os dias 1€1 e ::!3
próximo. Nestas cr.:nemor:J.

çõss tomarãr parte el�mt:n

tos ,ç organilllções, nao ,',0
da FÓl'ça A(-rea BraSlle: 3.

mus tambtm da u'J,sa AVI
açao C, mereia! c Aero .H�

.

portiva. Pontos alto.'
come'l)1oraçoes de ca'aL�r
externo, espccia:m('ute Je
".;.::ada$ ao puillico serao
a 'E�po�içao de Aeoron.!J1jj
ca a ser inaugurada as 10
horas do dia 16, na e�:I\
ção de passageires do 1\.
roporto Salgado Filho;
demonstrações de emPI",;<J
rr>i1ital' de--.avlões de· com
bate a serem f3ilas pel!, 't.

Esquadrão de Caçu do 11 ('I

G �v, sediado em Gravi\
tai -utilh::ando ,bombas
!l'Iuniçõl's d:.- guerra pel"s
aviões do 1. Grupo de ,\1'13-
ção Embarcada, aerrnavcs
de patrulha e ataque fi

submartnos qur Jazem :)'lr
te da guarntçüc de Navio
Aeród-cmo Minas Ge�<lj;)
da FAB em 'Sua pnmet-a
apresentacae ao R.o �r,.\' "

de d" Sul demon�tra(''lo, ,'e
Ordem Unida pela trop'1
de lnfan�aria da Aero!'_uU

tica no P!lrque Farroupi
i:ha; vô:>s para colegiaiS
em av:oes da Fôrça Aer�a
e palestras � entrevf<;I::}S
através da Te,evisão e !-ta
dio difusoras sôbre assunl,'!s
de Interesse geral sobre a

Aviaçao.

A EXPOSI }AO

AEnOl'\A'UTICA:

O objetivo da mostra. ('.
rá o de apresentar ao ;,J.J.
blico os �erviços prestaoos
pele :M,mlstérjO da Aero
nautico a Aviação Civil e

mesmo diretamente ao "o
vo em suas multiplas a'l;l
vid:uhs Sem deixar de 1'1-
do sua Precípua rnissao ':e
executar a defesa aerea
de nosso terl'Ítório e ag·u.ls '

territoriais. J:'ofase e�pll
r�l'l �('\"á dada ás taret;,s
da a çaàa de sua Diretol'ia
de Engenharia na const.'ll

ção, manut, nçãu c m(:'Jhn_
ramentos de no,s,,� aero

pOrtos civis e mi";tar;!s; Mi

atividades do Serviço a,'

Prrteção ao Võo, no Cúll

trole co movimento de t,)�
das as aerna ves em voo no

Doum E O PLEITO

e Salvamento em suas ta
retas de prestar auxnío a

aeronaves. ambarcaçêês r-u

pessoas em perigo ou aci
dentadas nos casos de cu

lamidade pública; ao :3e ... -

"vtço de Evacuação Aeromc
dica nos seus t·rabalh·:,s
de t-ansportar para recais
anel cha!a nassfsteneln mé
ctca ou bospttatar il"ldiC"'
da, renoos cu enfe.rmof( c

alnda as du'>,s Un.dadas
eesponsãvers peja. netesa J
contra. At-aques aéeaes a
nossa cidade - o 1. Esqua
drão de Controle e Ara.rme
e a 1. Esquailrão de C�('a
do 14, Grupo de êvteeao.
Todos Esses orgãos espetao
no Aer.o"p(H't� Salp.-'Rdo ["i
lho seus aviões, equípamen
ts a-mamestos e 111l1.nlÇ",G,
rotcers nas e araüccs.

PRQGR\MA DA
S"":'�4�',\ D� AS" EM

l"·�m.ANO'POLIS,
p� lt<l nOJE TERÇA.
FEIRA.

DIA 16 'rcrca Feira -

06,00 HORAS
Palestra de cbeetu-a da S�
mena p!l A�a' de 1962 nt.
-r;::ÇI,O Gu:'\rl1,iâ _ 'rema
"Er>-�:;)o na Aercnáutlc'1"
- Profcr:da pe:0 Ten. Cei.
Av M:'r('�'{l "Pandelra Ma'a.

03,31' HeRAS _

M:ssa solene na Catedl'<\i. 1

14,00 HORAS
I!l[lU!llH:;Icao do Estád'lo d�
[ut�'b'll com competiçao en
t"e a� pracas do Exercft,),

�1:r��;�'�jC�OI���a j:��ta�Lh
fêi "Ten, Trindade".

.

'�i

Juri Simulado' em
I).,I,Qd.QM Sw.., 0&tarllla,
representada. por um núme
r-c significativo de unívêr-

u�,iI..Llu'

H
havia noticiado, a s'ecur-

• dade de Direito, da Uníver

oJe .

te-ntõno n'"Qnat, na O":,E'STADOprevisac de tempo -f! eXJlQ •

��:tc�s d:e b:�:!mSe:e���� � (\:1. 11m .urmo DIAIIO DE S,,"TI: CATUmA •
vinte e Quatro heras pu!' F·L'JRIA .... v.r'..:Ll�, (Terça-feira), 16 de Outubro de 1962
dia; ao ServIço de Bu-;.!1.

APítHHriADO à h�PRENSA BRASI
U,RA O "AERO WiUYS 2600"

PRESENTES MISS BRASIt, PELE, e
mER JOPRE,

Brusque:
ettánoe, esten presente Cultura "Vatannense. Faze ..

em Brusque, aLa 13 dO cor mos votos para. que.ce Q:Jl1
rente, para processar um versltár:ios continuem a. de-
.rún Simulado no Ciube ---------------
palsandu, com a presença
de elementos de destaQ.ue
daquele prugressista muni
cuno. O oent.o de Es�ud\1s
Penais em -co:!peraç:!lo Crl.l
o Centro Ac.ademico Xl de

Fevereiro cumpriu a ;Jf'J
meesa, Segundo rcroones.
c poro recebeu com enor
me Interesse esta premo
ção.

RECEPÇAO

Os acedemtcos de Ditli'l
to foram -m!lg:nificam�nte
re�epcionadcs pele PO�"1

brusquense- Registra.mo:; I!S

peciahnent.e.• a atenç'ao ror
mulada pelo jOrnalIst.a a.H

jne Mendes - meetcr do
"Mun'ciplc" 'e os obséqu!i':'S
crerectocs pelo sr, t.ooeic

gerf.:nte dc-, Banco do Bt"{!·

sn. Os uniVersitáriOS, que
se dirigiram 11 a-uscoe. em

ônlbue �spec!ai, cedlc};.) eorn

prazer PC13 Reitoria da li

niverstcade de Santa Cata

-tna, nca-am vivam-ente

impressionados pelos tra

talhent,os dispensadcs.

o I '·Al'I'o-Wlllys 2600",
nevei mõdêrc de carro de

pasuigeiros a ser lançado

���dÂ/:�lb��j c�� n;:��:=
sívldade à Imprensa do
país num "oocktall" de
pré-�.presentaçlío, realiza
do numa das dependências
d.a F--.i!l�·ica da Wi1lys
O\-crland do Brasil,

O "Aero-Wi1lys 2600",
inteiramenLe braslleiro-, na

tliU{t;pçãLí, na const:ução
e .nos seus componentes, é
Uln :>edan de 4- ,portas, li
nhas modernas, motor de
110 H.P. -6 �i1indros e C�

pac!dade' 'para 6 pessoas,
Refor.:;ado em wa estru

tura, é amplo e. confortá
vel, U1('onxmmdo os aper�

lURl �SJIfruLADd

O cen�t de ESt.�CS Pr.exibindo o "'Aero-Willys
2600", como urna reaür- nais em coperação com o

mação do gênio criador do Centro A�3.df'm!co ��I 'Ie

!povo nresnetro. que iá em Fevereiro�' envtou ti Bcus

Paris, nos pnncípros do que mgnns dos reais 0;-1-
sécuío. dera a sua dcq,ons- lhant.es �destad('.s;,!estud-m
tração de capacidade, tes da Fac\)'dade: Pert
através da figura de San-

.

desl Luiz de Medeiros prn
tos Dumont e .de seu in- de.� AntÓnio FernlinC\o do

ve�to'l;egu;r, anunciou a :'�i::��me�:I�du!Uç�o�UI�
presença de uma Quadra dS!_p. Ncl$cn de Ubaldo e

de campeões em homena- WUlmOr :Qellaglu-St'ina, (WC
gem à imprensa: o "Aero- atuaram;:.<- na defesa�; F::t!Wil1ys 21100", Mlss Brasil julg-a.do jQ?'l'or�so dLc Bl"U3
Pelé e Eder JOlre, tste� que de um crime ocorr'óo
descerraram o pano que no 'local Cedro Granctn. O
cobria o "At-l'o-WJ!l:ys T;lblInal do JiIri foi p! (!:;j-
2600", que, assim, foi mos- dido pele dr. Dalmo Bast.Qs
irado aos jornali�t3s -do 'Ju.ll� de Direito em Florl;l
país, � nópclll:;, qu-e goza fnorme

� con.,:eito entre os univer:il-
târros do Estado,PARA AMANHA 4.1\ feiÇQameotos mais recen-

• FEIRA. tes f'tr! seu esmerado aca

bamento.
CONVIDADO
�;ONU.OlA 17 Quarta Feira. -

06,o0 HORAS_
Palestra na Radio Guaru
jé - Terna "Proteção aI)
VÔêI" - Proferida pelo, T�.
nente CASTILHO - La.
parte.

00,00 HORAS ,......

Cr'ntpctição q:e Cutebol de

No salão de apresenta
ção do novo carro, a dire
toria da WiI!ys-Overland
do Brasil, ten.do â. frente o

Sr. William Max Pearce,
deu as boas vIndas aos re

presentantes da imprensa,
os quais Coram sau'pados
pelo Sr. Paulo de Lacerdasajão entre Oficiais do F.: .Quartim Barbosa.

xercito, )J:a.çlpl;la, FoJícta, � !Nessa opnrtunid;ade, dis
Militar e Aertm.iutica.· (2 se S,S. que, pela primeirapartidas e:iminatórlas). vez na história, o Brasil

14,00 HORAS ;- estará presente ao "Salão
Competição de futebol en· do Automóvel de Paris",
tore Praças (2.0 jcgo,. em 4 de outubro próximo,

-------

RIO, 15 (OE) - MInis
tro sem pásta Celso Fur
tado recebeu convite das
Nações Unidas para super
visionar um planejamen

to global para a aplicação
de recursos em puises em
fase de desenvolvUneato
Industrial. O sr. Celso F'rlr
tado ao que se .diz conslde�
ra mais importante, e prip
ritaria a óbra de recupe�
I'ação económica nacional
e o nivelamento do nor�
deste com o resto do país e

deverá recusar o convite.

Votªção na 12" Zona Eleitoral
SENADO FEDERAL

UND _ ::���.�. EK��d��E��! 3.416
PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRq

Cell>o Ramos Branco
P.3D - :'!.tílio Fontana

}-tcnato R ..mos da Silva
P'rE - Doutel de Andrade

Acácio Santiago
PDC _ Martinllo Canado Juni.or

Rufino de Figueiredo
'

PST - Saulo Ramos
Carlos Gomes de. Oliveira
\-otos em Branc�
Votos anulados

o Cruzeiro em sua edição de 13 do
corrente, distribuida nesta Capital no dia
6, sábado último, vésperas da eleição, na

secção em que dIvulga opiniões de próce
res políticos, inseriu o seguinte:

"O deputado Doutel de Andrarle, a-

!pesar de candidato a senador pelo P,
'f.B. de Santa Catarina, o que disputa
,mesmo, com possibilidades de exito, é ..

a sua reeleição para a Câmara".

TOTAL

CAMARA FEDERAL
LEGENDAS

Beneval de Oliveira
13,122 Doutel de Andrade
It Fausto Brasil
1.'855 Luiz Benjamim Pereira
� Newton Varela
1.268 Paulo Macarini '

! Pedro Romero Filho
1.556 José Smith Braz

6.966 SOMA
1.148 Somen:� Legenda

TOTAL
19.376

UNIAO DEMOCR.áTICA NACIONAL t
Albino Zeni
Alvaro Luiz B. Catão

Partido Social Democrático 3.047 Aroldo C. Carvalho
Partido Trabalhista Brasileiro 1.513 D1omiclo Freitas
União Democratlea. Nacional. 2.5QO Elias Adaime
Partido Social Trabalhista 6 Laerte Ra,mos Vieira
Votos em Branco 1.802 Lauro C. de Loyola
Votos Anulados 820 Luiz Battistotti

__ MáriolOrestes Brusa
TOTAL 9.688 01>mar Dutra

Ot.tolmy Strauch
CAMARA FEDERAL Roberto Tuffl Mattar

fartf� mdvzitlas

"Ap��a"a..,';,���;'d,�u'::;';,�'! FlOIllANÓPOU{!, trAJA( JOINVtLE.
" p.,a um 'janta, ,Mp" �ICIJ='/lzm�MI'IPlr.I�A!1IAf)1IfJAEl:ICA.I'NTI�·Irx:II·=RII=OI.nagearam o dr, Da,;y·o
Bas\ ... Que acompanhou
os lft1i�ersltarlos e Presidiu
o Tribunal. Fez uso da p;t
la"';'a l\'à ocasião o es�n
dante ae Direit ... Abclar'lo
da Costa AI'antes Júnior,
que "Pronunciou sentida o

ração. Após a homenag:8r1
os academicos particitH-
ram de um baile no C!;.tile
Bandeirante,

jCONSEL1fO DE

�.�""'l:BiÇ"':-J
4, RES\lLTA.OO

O Com:-elho de Sentenca,
formadol pc.r um sacerd07.e
três ,mulheres, um advog�.
dQ, u� 'médko e um ba!',·
eárlo, éscoih!do entre o�

pr�.!!e�tes depoIs. de crI"
atent�inente a' acusa9"'o
(Amaral e Silva,' Perlc'C�
Prade) e a def�sa (Ed�OI�
Ubaldo, Walmor Dell'aglu"
tina..), negou a legltJma de
fesa própria por 6al e '.

réu foi condenado a 6 al1(.S

de reclusão e 5 meses cre

detenção,

HOMENAGEM AO
I1R, DALMO 8;"..STO'"

'"
976
Z8
12
35
136
54

1.496
17

PRO'Xli'l-IOS JU'RJS
SIMULADOS,8i

26
967
32

100
130

Com o sucesso -LIcançaoo
objetiv.Qu o Centro de E�j"

tudos Penais juntamenl e
com o Centro Acad-emico
XI de F-evereiro, Ngaruz:I"
novas promoções neste sua

tido. nas cidaÇl.es de La

ges Blum-en�u; Tubarao e

!taJai. Registramos com

prazer esta iniciativa, ll:0
visa projetar a Faculdarlc
de Diretor no concei to d3.

Pleno

Outra das wil

DOIS COM (A(HOElnflm VENCEU
. .e HOJE DECIDE COM CH:tIOCAS
Terão prosseguimento no,

íe pela manhã, ás 7,3iJ as.
as ellm�tori� que astao
sendo reauzadas CUl véocs

pontes do pais, para apon
t.ar as guurutçôes que re

presenta-ê» o Brasil, n?

próx!m'i"l certame Sul Ame ses contando com cutr-.
ncano de remo, a se reau

zal', na A,gcntlna. cerne
fOi nctíctado a prímeita
edminatória foi reaizadn
na. -manhã de quinta ret-a
tendo vencido 3 guarntçao
carioca, com diferença de
uma barco sobre' os catart
nenses que largaram W:l

barc,... atrazado Co sairam 6
vezes da ruia. Ao final R

diferença de um bar,�), do na raia do rio Lujam
mantida pelos c1rlocn<;, em terras pOrtenhas,

-----------

, .. "·l· .. ;' ,-

Catarin�erri aí!

JAe ..CRUZEIRO do SUL
UMPRé UMA BOA V/i1CfM

433
"

- Leu o Sete dias •.•
- Sete derlos! Não! NiUp vou lf!-lo! Por que?
- Fala de vocé c da Irma Alvarez t
_ Que fale! Não conheço Irma Alvarez. nunca

ela me v!u :cem eu a ela. Quando esteve na redação,
achava-me ho Interior!

- Elu disse que você é chato!
- E por acaso não sou?
_ Acha Que é?
- Acho! E você?

xx xx xx

Escrever bestices, depois de uma sova eleitora!,
confere.

Só faltou o anuncio: VENDE-SE.
xx xx xx

Como não aparecera comprador - FECHA.

Estâ sendo posta em pauta uma rrue'tão de conteú-
do

�;��s ��du�� 1n��O;R!:;�diC;;;;���U��:::�NTE
CARGO\DO L(ÉGISLATIVO E DO EXECUTIVO?

�À m.a!é��� afe.'a dire�amente nosso Estado. porque
nele' a hiprj/ts'e sc concr:!tlza, em termos evidentes, na

8"Í'uacào ttq sr. DOUll'l de Allttrade. vice-governador (do
Exeeu!ivoJ é deputado (do Legi,�lativo).

J:Jti8ta� de renome. examinando o assunto, à luz
d'ls principins constitucionaiS, emitiram 16. pareceres
que conclllem pela negativa à indagação.

En1emir"l Oq juristas que, no caso, se impõe a cpção
do titular d(!s duas jU1lções por uma delas.

D'!nrt·� ria tradif"ão, todavia, ês�e pensamento p!ll'e
CP nzo co/h"" os melhores do direito pâtrio.

Vbtação Preferencial Romeu Sebastijo Neyes
WiJmar Orlando Dia.;;

PARTIDO SOCIAL 'ÓEMOCRATlCO
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António Gomes de Almeida
Jade S. Vieira Magalhães
Joaquim Fiuza Ramos
Lenolr Vargas Ferreira
Orlando BértoH
01>mar Cunha
Osni de Medeiros Regls
Pedro Zimmermann
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98 Somente Legenda
162 TOTAL
704
90 PARTIDO SOCIAL TRABALHISTA
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1.659 Paul;no Burigo
162 Saulo Ramos
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"
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