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•
S. PAULO _

- Seguiu esta manhã pa
ra jsrasnia o Deputado
Herbert Levy. Em dac.e-a

çôes a imprensa afirmou :J

Presidente da Nacional :a
UDN. que o resultado dR..;

eleições de 7 de outuurc

veio favorecer as pOS1ÇO�S
de centro em deprimem':)
das esquerdas. Acrescentou

qua doravante São Pau .o,
Guanabara c RIO Granue

do. . Sul e possivelmente
Pernambuco Ctpstltulrao
baluartes na luta conrra
o comunismo.

o

S. PAULO -

O Govcr nador C. Pinto ui

vulgou mensagem ao povo
.. paulista rormu.ando votos

para qUe seu sucessor pos
sa cor-espcndor aOl-l je�iti
mos anseios populares.

o
RIO -

- Em nota oficial o P:l.l8.

cio .
Guanabara Infcrtnl;U

que ainda não foram au

mentadas as passagens 1;3

coletivos e que o eseu.uc

continua em estudos.

o

RIO -

Está sendo aguardada
hoje na Guanabara a dele

gação norte americana cn

carregada de últlmar us

preparativos da visita CO
Presidente Kennedy ao

Brasil. Os membros da ce

legação entrarão em con

tacto com o Primeiro Mi
nistro Hermes Lima, que
Se encontra no Rio.

o

RIO -

- O Presid(:nte Jango t'�
tarâ na Guanabara no pl"O
ximo dia 22 atim de pre
sidir a cerimonia de encer

Iramento do CUrso de aiplv
matas do Itamaraty. .Na

mesmo dia o Chefe da Na

ção serâ homenage:l.do
com um almoço na BasO"!
Aêrea de Santa Cruz.

o
BRASI'LIA, _

- Funtes parlamentare" a

Creditam que hOje li1l.�a
quorum na Câmara

-

dos
Deputados, para -o reinicio
dos seus trabalhos depo!g
do recesso -elel"tl}ral. Val"H)s
parlamentares estão ..en

do esperados esta llla�r.a

t ":' �'"''''"'��•.l ._.;'-

FLORIANÓPOLIS, (QUARTA-FEIRA), 17 DE OUTUBRO OE 1962 - EDIÇAO DE HOJE _ B PAGINAS

Terminou a myerlencia OUlnto a Yota�ão
CIDADE DO VATICANO, fim da divergência provo- Ilflcou-se ontem li. noite de Diarios comunistas na Po- nha não serão

16 (OE) - MaIs de 2.500 cada pelos procedimentos "fantasia" a informação lonla e na nane publica
Padres da Igreja Católica da votação e determinará publicada em jornais co

depositaram hoje o seu vo- se administração predo- munistas, segunda a qual
to no CONCíLIO ECUMt- mlnante italiana do vau- o Papa João XXIII e a

NICO para a eleição das cano exercerá o contrôte Igreja Catolíca adotaram
comissões da congregação da reunião. uma nova posição oficial
e em seguida suspenderam CIDADE DO VATICANO, com relação ás rrontetras
a sessão atê o próxima sã- 16 (V.A.) _ Nos círculos de apôs-guerra entre a

bado. A votação marcou o chegados ao Vaticano, qua- Alemanha e a polenta.

rarn noticias que davam a

Impressão de uma brusca

mudança na posição do
Vaticano sobre o assunto.

Oticlalmente, o Vaticano
estima que as fronteiras
diocesanas e temtcnets en

tre a Polonla e a Alema-

DO �oDcilio Ecumênico
definitivas AI mcnla. Declara que. "al

guns milhares de crentes"

compareceram a cerimonia
de consagração de quatro
bispos, na Igreja Catolica
Armenta de Erivan, na Ar

menla Sovle.tlca.

TEL-AVIV, 16 (V.A.) -

"Com toda a força moral

das vitimas da injustiça,

temos o direito de pedir ao

Concilio Ecumenlco que
dedique uma parte de seus

trabalhos a pôr termo ao

anti-semitismo" _ afir
mou ontem o diariO israe
lita -Davar".

atê que se firme. um trata

do de paz. Esta é a mesma

posição dos Estados Uni

dos, Grã-Bretenha e Fran-

ça.
'

MOSCOU, 16 (V.A.) -

A agencia "TASS" informa

hoje sobre a realização de
um serviço religIoso na

ROMA, 16 (V.A.) - Ce
lebrou-se

.

na Capela d!l
Colegio PlO Brasileiro, em

Roma, uma missa em lou

vor a Nossa Senhora' Aela
recida. Estavam presentes
á cenmonta O!Z cardeais
brasileiros Augusto da SU

va, d. Jaime de Barros Ca
ma ra e d. Carlos Carmelo
de Vasconcelos Mota, bem

como tectos os btspos bra_..
sileiros que se encontram

em Roma para os traba

lhos do Concilio Ecumenl

co. Estiveram presentes
outros' im, o cardeal AlaI/i!
Masella e os embaixadores

do Brasil acreditados jun
to á Santa Sê e junto á

Republica Italiana.

Modificada a Redação do art�go que Regula a
Grôtificação do Nivel Universitário

BRASíLIA, 16 - Por de- pence: cu.so de 5 ou mais dicas legistas, pesíqulatrn, cadeira de cultura geral),
ereto ontem baixado, o anos, 25�; (para 4 anos puericuttnr, sanitarista, de ensino industrial tecnr-
prestdente da Republica e 20'1p e para 3 anos 15�); medlec do trabalho; Pro- co {quando no ensino de FAB R I.o presidente do Conselho Biologista, 25%; ccnns- curador, procurador adjun- cadeira de cultura pccago- ea IZOUde Ministros modificaram sario de po!lcia, 25':�; Con- to, procurador da Justiça; gtca) , de ensino secunda-
a redação do a:tigo 1.0 do suuor jurídico, 25%: Cura- Professor catedratico, cur- rio; professor de ensino
decreto n.o 50.562 de 8 de dor; Defensor publico; De- so de 5 ou mais anos (pa- agrícola basico{ quando no
maio de 1961, fhc:�ndo em legado de policia; Enge- ra os cursos de 3 anos, ensino de cadeira de cur-
25% a gratiücaçâo espe- nheiro, Engenheiro de Mi- 15'}�; e para o de 4 anos, tura geral de grau medl
clal de nlveI universitário nas e Metalurgia, Enge- 20%. cal, de ensino industrial
para, as seguintes catego- nheiro de Portos, Rios e Professor de ensino su- basico (quando no ensino
rias de servidores publt- Canais, Engenheiro tecno- perior idem, idem; Pro- de cadeira de cultura ge-
cos federais: legista. Iessores: de ensino agri- ra'): de ensino especializa-
Advogado de onero: Ar- Instrutor de ensino su- cola tecmco (quando no do (lBC-INES-SNDM-SAN).

qulteto; Assessor de direi- perior: curso de 5 ou mais ensino. de cadeira de cul-
to Aercnauuco, Assessor anos (para o curso de 3 tura geral de grau medío) ,

jundtco.
.

anos, lO%; e para o de 4 de ensino industrial rebnl-
Assistente de ensino su- anos, 20%; Medico, e me- co (quando no ensino dc

J iI a decla ração sobre o

Guerra por Berlim é Iminente Afirma Parlamentar Americ�no--------- HAZLETON, -Pennsilva- ra por Ber-llr.t é Iminente tá a ponto de decretar o era-ou hoje o representan- vania, James Van zandt, c-m recente reumno. sec-c-

ma, 16 (VA.) - "A guer e o preSidente Kenedy poS· bloqueio de Cuba" - d.�- te republicano da Pennsrl durante entrevista de lrn- ta no Congresso. Van zeu

prensa celebrada n-eta "I. dt não e:;cla�eceu o cara

dade. ter nem as círcunstênc.es
desse encontro.

A Primeira das a tírrnn

cões - guerra por Berlim
- fel atrlbuida pelo par

ramantar ao secretario da

Defesa, Robert McNamara,
que a teria pronuncíajo

C'ventual e eminenta alo

queto das costas cubanas

constitui apenas uma :pi
pião do parlamentar.

de Pericia
Demonstracão

•

e Arrojo

quando no ensino de cur

so correspondente ao grau
media, de cursos Isolados

(quando no ensino de cur-

so correspondente ao grau
---

me410 ou superior): (9u1'-

illles" ...�h�%��

:r:,"�u,��l\cO, promotor-

Muita alegria (do povo) Eleitoral r rotot .

algumas decepções tcan- Nos 141 munlciplos, até
dldatos derrotados) eis o aqui, o psn venceu

resultado dos trabalhos de todas as frentes em que
confecção dos mapas com se distribuiu a luta eleito
o resultado das apurações, rat.
realizados pelos funciona- Faltando apenas 17 mu
Tios do Tribunal Regional nlcfpícs eram os seguintes

Os sesuttados aliciais dis
tribuidos pelo 'PRE: VO

TAÇAO _ Senado: ente

nio Carlos K. Reis: 231.685.
Attilio Fontana: 223.306 -

Doutel de Andrade: 85.689
- Saulo Bamos: 38.010 -

CAMARA FEDERAL: Le

gendas - PSD: 187.151 -

PTB: 51.655 _ UDN:
169.752 _ PST: 19 - AS

SEMBLÉIA LEGISLATIVA:
PRP: 22.055 - PSD:

180.691 _ PTB: 47.625
PDC: 23.622 _ UDN:
123.306 - PSP: 14.500
PST: 10.990.

·

fSl�·-O�-erno ee-rcca soli- 11�1ICt
cnou a comissão coorde

nadara da "Aliança i'al'a

o Pregresso", a lIberaÇolo
da verba de 45 milhões oc

c-ueeíres para a constru

ção de 5 me-cacos

regionais.

substituto;

Quimico: portador de

diploma quimlco Industrial
ou engenheiro cutmíco:
químico tecnologlsta (di
ploma de engenheiro qui
mico) subprocurador geral
da Republfca, sub-procura
dor geral da Justiça Mili
tar.

Fixou em 20 por cento a

zrauncecêc especial para
as seguIntes categorias:
Antropologo; Assistente

Social; Atuaria; Botanico;
Ci:urg;ão· Dentista; Conta

dcr; sconomiste: Enfer
meiro; Engenheiro Agro
nomo; s'ermeceunco: Geo
grafo (IBGE); Geologo;
Inspetor de Seguros; Pa

leontologo: Perito de Va

lores; Quimlco portador
de dIploma de bacharel de
quimlca por Faculdade de

Filosofia; Tecnlco de Eco
nomia e Finanças; Tecnico
de Educação (diploma de
bacharel em Pedagogia).
Para os v.,terlnalfos

zoologos, dispõe o ato que
"só será concedida a gra
tificação de que trata este
decreto quando o titular
do cargo seja possuidor de
diploma exigido para o

exercício ou de habilitação
legal que confira os mes

mos direitos do diploma-
do".

.

Eleições em Blumenau
Pessedislas Reconhecem Que Tudo

Ocorreu com Calma e Ordem
Renunciou ê

Liderança
Na sessão de anteontem à noite, da Câmara Muni

cipal, o vereador DQmingos Fernandes dlJ" Aquino _

reeleito na eleição do dia 7 - comunicou à presidência
a sua renuncia às funções de lider da bancada pessedis
ta e do govêrno municipal naquela Casa, alegando mo

tivação pessoal.

Tendo exercido, por três periodos, aquelás espinho
sas funções, o vereador Domingos de Aquino nelas se

demonstrou um representante ativo e correto dando
exato cumprimento da outorga recebida.

'

COmunicando à Câmara a sua decisão, que era

ili'revogâvel, o" ·representante pessedlsta teve a sua atua
ção de Úder destacada por colegas de outras bancadas,
que lamentaram o seu afasmmenttr d p1.':"m" em que
�el"vi\l com inteJit;encia e bral'lll"3 -,>cu jJtIL:tido c fi admi
lli.�t.l"açào municilJ."'11.

O diretoria municipal (a) João Nõbrega
do PSD vem de endereçar Presidente.".
ao sr. Celso Ramos, go
vernador dO Estada, O se

guinte telegrama:
"Diretôrio PSD BlUme

nau tem subida honra

,congratular-se com Vossen
ela pela ordem com. que
decorreu pleito ontem rea

lizado em todo Estado pt
Em Blumenau foi digno
registro atuação orienta
dora digno Juiz Eleitoral
dr. Aristeu Gouvea Sche
efler, sob cuja presidencia
os trnl)alhos se realiz::nalll
cm :llllbienle de perfeita
hôlrm�(ljü pt.

Nt\ mesma ocasião foi

passado ao dr. Arlsteu
Scheefler, Juiz Eleitoral o

seguinte telegrama:
"Diretoria municipal PSD

congl'atula-se com o povo
blumenauense pela ordem
e tranquilIdade com que
decorreu pleito ontem rea

lizado neste municipio sob
escla,ecida orientação do
digno e integro Juiz que é
Vossencla pt.

� li) João NÓbrega _

Pl·psldent.e"

Tríln.�cr!to de "A Nação"

Florianópolis assis�iu O,,· Nossos fiagrantes' fixam
tem um eSPetáculo difercn aspectos dos aviões "Mell.o
te. Uma es.q!ladrilha de.1"1 1"0" com �odo o seu am!ti.-

tos ·aa FA� realizou "nr�!I<: n�tc otehsl"V(': bom"tl:lS"

-evoluções spbrt: li capll:d incendiarias, demolidolh".
r:rttarinensf� lllUllU dfClnon ..c- fcl','uetes � pcn�es pãra lllU

traçã.o de anojo t:' penC\<i. *ni�au do:; ca·nh?�.S de 20

'�·_'''::'7;i,J>·i.;�'·;�·I'·/'"'

M. M.
Em segUida obSerVam0s

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Emprêsa Edilôra "O ESTADO lIdil.
Rua ccneetnetrc Mafra. ]fIO

Telefone 3022 - caIu. Po.staJ 139
Endereço Tele-gráneo FSTADO

Dtr�tOf'
Rubens de Arruela Ramos

Gerente
Oom1ngoa 7ernandu de Aqo.J.no

Be4.ctore.
AntOnio Fernando do Amaral e Silva - Osvaldo
Me1h)

Colaboradori>S
Prot. Barreiros Pnho - Dr. Onaldo hudrig:Ue3
Cabra! - Cid Gonzaga - Dr. Alcldes Abreu
-- Prof. Othon d'Eça - Major nceror.so ru
venal - Dr. Milton Leite rta Costa _ Dr. Ru
bens CCStll - Walter Lnnge _ 2ury "dacila·
do - Lázaro Bartolomeu _ nmar Ca,valhl.
- Prof. Paulo Fernando de Araujo Lago -

Hamílton Sc'rmidt-,., A. Seixas Netto - Flávio
Aruerto de Amorim.

,

.

AJI. -nc de Amorim _ C: Jamund:i, �'::itor de
Informação Agrícola - a.natco S. Thiago.

/}�/' .... nTAMENTO ESPOIU/VO
Rt>datçr: P·�d;(J Paulo Modmdo
at'd:JlO1�� auxttrarcs: ,M:l1lry Borges, Rul T
w!JO e GlIbert() NahoS

CQlaIJ()radnre.�: 'otvRRSOS
Re'Prt.�enta7lle.�

Rrptcscntnç')e� A. S. Lnra Ltda
RIQ IC'R) Rua Senador Dantas 40 �p andar
T..I: :!259-24
Fil/) Paulo - Rua Vitôria 657 _ oonj. 32 -

Tel.348949
!",tl') Aleur .. _ PROPAL ..._ Prllça D Feliclp.

��t'�5te-;- :O�{�'ír��;;nJ:�·�(':4;� todos w; .• iu

nl("�pJo'" de Santo catauna •

Anúncrcs mediante contra-o de acordo r-r ln 3

l:,h"la PIfl víeôr
MIRtNATURA ANUAL - era 2,000,00
VE.Nn.� ilVL'L:-,,\ - crs tu.co
11 ('11 "(;U" não se TI!.�plJn.wbiI1sn p'!lo� C'l111.-'t·

lO' "'mHM'.l� n 'J� mtiq'J' (l.�,'rlllndos

·l':���'·'··;F:�:��\")'·�'···.·""!"YY'':,�:�:'''1'''�r,!?���;�::":';�1f.,�����'�ir'""1\"''''"cI�!tJf'';!!!'''''''����'I!''l1����ijjiS�;iii�;:;;;;:::::O tS! ,''\U0 _ O m;;IS ont:go D\Or'�I_�:..�ta:ClI.torln_ci__
'

_

Fesla de Nossa Senhora da

Lapa e Senhora do Rosár�o

Porque Sórava não se casou

com o mílionario alemão?

tocimentos Soctnís 'r(!I;;;:
ta-o. 1.1" nosta semana (.{-_i "<1111

a r(''''I)''J1�ahjlit,:((lc, fll) eunr

fla-rolllla r.'n senh'1r tlr.

Roberto Soares de mcuru.

Dia 20 no Clube Doze de Agôsto "Míss Un;,vel1ilária"
Comemorou jdr-d", p.oxanc sábado, nos sa õne bado próximo apresc!tt�!".l

nova ont.vu. o senlv,r til'. da goc.edaõe Guarany. cinquenta pcnatantc« <A,

M:lu;íe:o d s R�b _ AI',I.'1- rnmcca 'ol'qnmtwa d;' 1',,-

6 - t\ "Alfaiataria Leu- ruaz! abrilhantan'L a. csoc

fada nO:le dt:! gala..

FAZEM ANC> HOJE

- srta. Maria Luiza
- sr. L'.J z Fer,'ondo Sabino
- sr. Darci Antônio da Cruz
- sr João Otávio das Neves
...,.... sr'. Júlio Cesorino da Rosa
-'srta. leonido C. da Rosa
- ;,r. Armando B:'ita
- �r(l. Edw 9S Sontongelo
- sr. Wilh,dJ E_ de Mac)'lodo
- sr. Hoinilton Peluso
- sr. Ni!:J Angialetti
- sra. Loura de Moura Ferro
- sra. Bernardino C Cabral

----=-.::!�?:�� Zomm�r�� _

,�Ii���>;pr..........- •
A

PROGRAMA DO MES
PROGRAMA DO M�S DE OUTUBRO

0:0 20 - Sób::.da - Soirée da FEUSC. com e�:
caIbo de "Miss Univers tá:'io 62/1

Dio 21 - Domingo - Encontro dos Brotinho,;,
Dia 27 __J Soirée de Encerramento da 11(1. Semu

na de tstud::s Odontolóq cos de Santo Catarina.
0:0 28 - Domingo - F�sta Infantil
Dia 29 - Sepunda·te�ra - Bingo d_os Ratari·)_

nos.

--------�--------------------.

('mo r/reparatório (onJj�lentp,
cu !SOS ESPECIAIS

IARA PROFI::SSORES
nE OATILOGRAF' .. ,A

AUf_AS PARA CONCURSOS
A tl"lGO 91 (GINASIO EM UM ANO)
P AF GINASIAL ADMiSSÁO DURANTE o • .,-!'

D' mOGRAFIA
- Baseado nOf mois mode�no, processos pe'�_

gógicos.
- tqu:p'!ldo com mciquirtat nO?o.

- Diria ido pelo:
_ PROF. VICTOR FE�RElRA DA SILVA
HORÁRIOS, DIUltNOS E NOTURNOS
Foço suo ift!,c,ir:ão o Ruo ih. Fulvio Aducci on.

ti",,. 24 de Me' o, 748 _ 1° & ,dor,
ESTREITO FlORIANIIPOLlS

OlH.oS - OUVIDOS - NARIZ
e GARGANTA_

Operqções dos'. AMíGDAlÁS
. por p;o'Cesso

OiODERNO '

'

lQUIPO d. OTORRINO (único no Capltat)
po'O �,om. de OUVIf)OS, 'NARIZ' �,

GARGAIITA
Refratar' BAUS:'�8 LOME PO'"Q� recelt:J

de ÓC�LOS
'

J(at�mento dos,SINUSITE? DO( ULTRASOM

Dr. GUERREiRo do FONsÊCA
CO'NS'JL'FAS PEl;A MANHÃ f AI TARI!E

",·�,ultÓr;{' - Ruo ,1�Õd', r��' ,_o"t 356�J
ef,jdénçicr;:�,,'Rti1:I -PeliP't Setimldt: 99·...-..fI'/orYC' ���O

Lourival Torrens Malschitzky
ENG' CHEFE DO 16' D.R,F.

______

19
__--_10-__ 6_2 __

Terrível
'.

,

,

boa' I'l';_�' à--�, . � ,
__

• II; �- <

� 1�1l_ �.,� 18,�
. .

2 - Sábado jlrIÍXil:!:'l nO�

sarôes d<) Ctune 001.C fi,.

i\�,I�h), ecanear-re-ú a IlI<

vimcntada e elc�nte !-;�;,
rêc para a coroação ,lp

"Mlss Unh'l'rs;tâtia G2",

7 _ atumenau: V('!'� Lu

Cõa M'Ir.harlo Gon"alv('s �IO
prôx!mO dia 27, -ecenctena
rá C:Jnvidados para

[(.Shl de 15 anos. A recev

cão de Vera Lúva acou-e

rr:lÍ. nus sa.ôov de r .. ste I:C

'reat-o canos G mos.

3 _ No aerOpol'to intl!j'

nacional Q- R:o de Jnll"t"C

embarcou ontem para L'.)!;·

d -:;�, o sonhur Berl"�:JO

M.chcls. Que no cxte".�'I·

par'lc IlHrâ dr: uma C 11-

venção Mundial de MarlI' "

reiros.

8 - O Clube 15 de Ch;

lubr" ontl'm r(llllliu a..,'o(J

rjlido� c convidaI/a<; C!"pt!
c'ai- TIara,: nlOVim('llw'll
ccquitel qht' I'./Ii :t�"'�llt:i
dI) :l Ull\':1 U'I<,!",rJa. I) �f'

nl1tll' Jtl,1c) S.llvatt'lr nOU:I

(f'IH, roi a!ll)-,Hado COlll"

l·l·(5illcn�e do C/I'IIC

fóetl. ,

4 _ �a luxuo�a reshlcn
c:a lia srnhora i\:irall:l La

cerda. no ultilno s:ihatlo
deU-H: uma cle;:;allte �C1!

nião, do Clubl' SurvPI,nu
ta,

5 - Fomos informa)�s
de Que não serã permltljo
veüidos curtes, no baile no

Agradecimenlo e Missa de 10 Dia'
Mauricio Abi-Saob e família Jayr Hei1 e temi

1'0 e Miguel Christakis oe senhora. 'agrodecem, penha
rademente, as pDlovres de contórto que receberam
por ocC!sião ao falecimento do bondosa e sempre Izm
brado. moe, sog,ra e avó

MARIA CHRISTAKIS
convidando os parentes e amigos para assi\>tirem o
Mi�sa de 7° da d realizaI. e dIa 20, sábado às 6,30
horas, na Capela do Colégio CatorinE'nse, que em in
tencão de sua olmo mondam celebro!".

A família ant-ccipa os o�radecimentos o todo�'
quantos comparecerem a êste ato de man'festação dt'
fé crl',tà.

19--10--62

EDITAL
M.V.O.P. D.N.E.R.
O T6° Distrito Rodoviório Federal do Deporto

mento Nacional de Estrados d� Rodagem torno públi
Co que seró rea I·zada às 1 4,30 horas do dia 12 do cor
rcnt2 mês. no séde do D.N.E.R. avenida Presidente
Vorg'..Js 522 - 2io ondar concorrência público poro
execução de serviços de terraplanagem e pavimenta
ção na SR - 36, entre O" estocas 100 U,Jaçaoo) e

1500 do trêcho Jbocaba -'- Xanxerê, no valor oproxi
modo çJ, CrS T82.000 000 00. -

O Edital de que t·rata o presente comunicação
nO 74/62, podero ser 'cÕrÍsultado pplos interessados
na séce do 16° D.R F., à Praça do Congresso s/n., S<J.

lo do AssE"sori� Técnico, nesta capital.

Flori..:.nópolis, 5 de outubro de 1962

lVAM o

10 _tMuito CIIH!Cnt:U!:l a

b('l(',a de I,;'í.ell' 1,','lil'I', no

b;dlc do Lira Tcnis ('lllh",

quando raatn <:e,1 -uenut"
, ..

II _ E por ratarmos r;n1

Debutante. a "Ch!,1- Mui'
oout que home:�[I'�{!")1,I ns

]lrlluL9.11lrl< uo L'ra 'I'cu.r

Clube, co� r:�a��.
12 - i\ hnn tu I<l"llhor:l

Lavre Cullle", ('r,-,rc':I.:lI, vai
(ta� 1101.:1 :llta I1fJ II", ,(' ".

gala s:ihallr. JII"(".;I1I4I no:;

._ cl (.I;,ir.IJ1V, ''<II!'

modelo �m lulIs,;rlilla frall-

1.:<:'-;4, m .. .1l'IO ":"111:1 Itu',',·',
>I< � � ,..,

13 - ne v �.,;"m l11'l.rc,IU'l

)1:U:l fU.1J r.lulo·a ��nhllr�
R�Lh Lcnzi.

H - O f'ln!,e 007.e de
, :"""111 11ft 11")'1( III ' (10111 I�,

go ,acont�c!!ri com EI1COll

lr" til' UrO)�;nllU3,

E. Amante
2° 1<!soureiro: Sr, João

José Maurício d'Avlla

Diretor Social: Sr. Saulo
Santos

CONSELHO FISCAL
Arí Silva
Omrado Momm

José Nklllau VieIra

SUPLENTES

César Tcixcira.

A(!f'mar Cardoso
Mauro Soares de OliveIra

Carlos José Gomes Fara-
cu, 1" Secrctârlo

1
""'tIl!l

Os amigos alemães de 80

raya, entretanto, atribuem
esse subito romplnlento ao

xá. da P�rsia. "O Imperador
- diz-se -em Munique -

exerce ainda grande influ

ência sobre Soraya, Ele lhe

entrega ainda uma renda
correspondente a mais ou

menos 3 milhões de cruzei
ros por ano e com Isso vln

cuia a bela princesa a ma.n

ter-se fiel as clausulas do
contrato de separação,
Mas quando essa noticia

começou a circular, o adi
do de imprensa da Embalxa
da iraniana de Bonn fez
circ:ular um desmentido
que dizia: "Entre sua ma:
jestade o imperador e a

princesa Soraya não exis-

!��El�Ç�::I��::��::� �e::= Ribeirão da Ilha, Outubro de 1962.

pecado, não" opôe a um
'._- - .._

casamento da princesa com A_��SSÃO
o sr. Sachs ou com qualquer
outro. A princesa é uma pcr

...... �,
sonalidade particular, Ca-

�
s�r-se ?u não com 'J �r. sa-"

�

�_ /

1Q'
� /-':'r �cns e problema pessoal � .. :w. " ,".__� "J t;�_:seu!' f, I . ,-o

;;;t.vfuffi<- "_'::;'-- I",.;,:;:r- A DA,
ROUBO -

Ln

:lIIiia I ",�ALDO IIIIJI.O
, UMA CARTA. AINDA O RIO D' AVENIDA_

Escreve.nos "Um a;"igo" deixando seu nome por')
uso da Redoçã:J:

--

... Talvez �eio uma Coincidência, pois, já havia es·
crito uma corto, endereçada a essa seçõo (Nosso Ca.

f�����·d�':d�����t����� O�i������v�: �����ee: g�o��dênc'os sóbre o estado lamentabilissimo e de comple,
to e inêsplicov:õl d'esleixo em que '·�e (Ilcontl'a o co

nhecido rio da Avenida Hercilio Luz, quand:J no m"s·

mo dia fui surpreendido pela crônica em tua aprecia.
do seção, falond� sóbre o assunto,

Então, rasguei o orimeira corta e escrevi esta
que remeto batendo no mesmo tecla.

Meu caro Osvaldo, oqu'lo é mesmo uma vergo·
nha. Foz Corar o g�nte. Será qUe se troto de uma o.

bra de tamanho vulto e tão coro e mesmo que estej3
a desafiar o competência da engenharia Municipal?

Não acredito e depois, remes aqui, (graças o

Deus) O D O,P. do Estado qUe tontas outras obms
muito mais dificeis têm feito poro melhoro r a situo·
çõo do esquecimento o que voltaram Florianópolis-,

Que a Prefeitura faço mais êste apelo ao Gover.
no do Estado e tenho o certeza de que mais um favor
entre tantos do Governo Estadual seró ex�c�ta� por�,a Capital.

Esperando que continues martelando sem cessar

oté --q1.re nas.,::! _ utorj,dodes '*e ocnrrl� �kmgo Sf),o

no, voi meu abraço, um gron.de abraço de u"A;;"��(;

MUNIQUE, outubro (1-
BRASA) - Nlnguem sabe
e talvez jamais saberá o

que realmente houve nesse

casamento fracassado entre

gorava e o rnütonárto ale

mão Gunther sacns. .am

vos preparavam, já. as nup

elas, quando tudo deu em

nada. Dizem que houve um

encontro entre o Irmão ma

is velho de Gunther e o

pai de Soraya e que esta,
quando soube de tudo o que
ocorreu nosso encontro
chorou muno. truncou-se
numa sala de sua cnxn em

Munique e de, li só satu
dias ceoors.
Enquanto Isso, fazia pu

blicar, através de seu ad

vogado, comuntcacêc que
dh,l<l: "Sua alteza a prtn
cesa Scraya Esfandlad
Bnkht.lar! e o sr. ünu ..ber
sacns não têm nennumn

J)1�tOnç:'i.o de ,";C unirem pe-

10,1l1:tLdmunlo."

O ENCONTRO

No dia 10 de setembro ul

limo CIH'gclU :l I e:-;Id�'nl'la de

S'Jl'ay:l 11111 h>1111f'JIl qne I1ln

guém conlwl'ia. Rra Rrnst

WJlh .. i!n S.'lchs, o Irmão
nl:'lis v('lho rlr 01mLhcl'. Snll
lJcl'a pelos jornais que sell

irmilo iria casar-se com a

princesa Soraya e pedia,
p'1r isso mesmo, um colo

qulo com o pai da hela mu

lher, o sr, E!,randlal'l. Am

bos conferrnclaram duran
te duas noras,

FRUSTRADO
SANTOS, 15 (OE) - A

Polícia de Santos está afe�

tuando rigorosas Investi_
gações em tôrno de um

roubo frustrado a bordo
do navio argentino Anna

Néry. Se convertido daria

preju1zos avaliados em 6
milhões de cruzeiros. 32

homrns integrantes da tri

pulação foram colocados
sob suspeição já que a

parte da merca.dorla des
viada foi encontrada ainda
a b(lrdo. O Anna Néry estâ
soh vigilia e os principais
suspeitos estão sendo sub�
metidos a Interrogações,

��3l1.fn, 5
'
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20 E 21 DE OUTUBRO DE 1962
--PROGRAMA--

,Dio 20 - Sábado - Às 20,30 horas novena no

adro da Igreja Motriz.
Dio 21 _ Domingo _:_ Às 7,30 horas missa ne

primitivo Capelo de Nossa Senhora do Lapa em Btor
ro Vermelho.

Às 930 horC'i recepção dos Ribeironenses no
Praço 24 de Outubro 00 Exmo. G:)Vernador d.., Esta
do ce Santo CotQrina sr Celso Ramos, �m agradeci_
mento p�lo magnitico' e patriótico trabalho de reslGu •

ração que S Excio. mondou fazer no v.'!tusto Igreja
Motriz de Nosso Senhora da .Lapa

Saudará suo Excia, o senhor Governad:Jr, em no

me do Povo de Ribeirão. o probssC'r Franklin Co'.:
coes. Missa solene celebrado pelo Revmo. Podre VI
gório.

__

Após o miSSa do"_sr.5 o inauguraçã') de uma Ex

��Sti;�� �� �;��� P��;i���, nCa!�!::io!o� D�vi:lo��
so patrocínio do R:ldia Guorujá de Florianópolis em

regorijo pelo elevodo obra sccial-espir"luol re'�Iii:a10
no vetu' �'J Iqreia Matriz por autorização do Exmo.
Senhor G�ve"nador do Estado.

As 16 00 horos ProCissão com os imagens dE"NC'isa C,r.,h:Jro da Lapa e Senhora do Rosário
Abrilhantará as festividades o sexoqená�io Banda MlJs:cc I Nn"<;Q Senhnro do Lnoo o único existente

no intt:·�io-· da Ilha r!e Santo Cntarino.
São Juizes do Festa de Senhora do Lopo:
S·mhnrt's - Nelson José Dios - V:Jldemor MonOf'I Mnrt·.,,, p. Exmos. Senhor<l" _ M.1ria do Corma

da Silvo F�dril]() e Mario dos Nev('s Dutra, •

Haverr'i ;:"':;"11.<; d1 Emnrp7ft Ribeironen�e _ no
sábad� 0<; J 2,00 ho�os e 15,00 horas.

No tI"m'nqo a partir dos 7 hnrns de hora em
h"rtl. - P�nto de partido - Laroo 13 de maio.
Durn,..t� f)S ff'stejo1<; servico de aute-tolante, fonO'i. Gl.fé
e tnmbém bom churrasco sôb o responsabilidade do
"mestre" Bolcicero Filomeno,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o anos o cruzeiro su s i uia o mi réis
Há vlnte anos - no dia 5 lnstituido o cruzeiro como

de outubro de 1942 - era unidade maneta.ia nacio�

TERRENOS 'A VENDA
Rua Ttronentes 53 - Florianópolis

VENDEM-SE

40 'ares na Vilo Palmira _ BarreirOs
1 - lote 28 x 22 - Jardim Atlontica _ Bar.

reiros. (Bem próximo a Estrada Federal),
1 - Terreno com 64 mts. x 810 mts frente fKl

re o Estrada Federal. Barreiros.
.

1 lote 12 )( 30 no zona bclneéda de Comburiú,
próximo o séde do bite Clube.

1 - lote 10 x 30 na zona balneária de Ccmbo.
rlll. próximo o sede mcrtttmc do Iate Clube.

1 Iate 15 )t 15 no zona bolenário de Cambortú
próximo O zonc Comercial

1 lote 15 x :m-nõ Vila Pompeia - Curitiba.
1 lote com a A'rec de 700 mts2, junto ao H050i

tal Protestcnte em Blumenou.
.

I lote 14 x 30 junto n Fundição Tupy, JoinviJle.
1 lote 22 x 31 em Pilarzinho, Curitiba

recer um novo escritor, Jo
"é Pereira. de eouaa com

"Adivinha quem vem".

Salim Miguel

NOVA· EoiçAO DE MAR

TIM CERERIt
LI"m da prrmetra linha

da fase herotcu do moder

nismo, êste Martim cererê
de Cassiano Ricardo se Ins

creve entre as onrns mais

renreeentauvns da época.
pelo clima, pela Hngungem,
pele ambiente bem nativo
e pelo sopro IIrlco que o

impregna. Multo ja se disse
dêste poema de CR, mas

nunca será demais acentuar
a sua Importância para a

poetlca nacional. tendo
dele dito Cnrlos Drumond
de Anrlrade que é "um:\ pe
ça clássica da nossa poe
sia moderna."

A edição atual, 11a., da

SARAIVA, que o autor con

sidera definitiva, contem

lIust.raçÕes e vinhetas de
Tarsila do Amaral; biogra
fia do livro e do autor; e

documentário lconográf!
co r('unindo Iluslrru,óes de
DI Cavalcanti, Goeldl c Li
via Abramo.

MATIAS AIRES NA : :NOS-
50S CLASSICOS" - Nesta

popular coleçao da AGIR
onde estão sendo divulga
dos os mais representativos
aut.ores portuguêses e bra

sileiros, surge agora, sob o

n. 62, o volume dedicado a

Mat.ias Aires. Org.::nizado
cr.lteriosnmente por Adria
no Gama Cury e Pedro Luiz

Ma�l, contem trechos esco

lhidos de "'Reflexões sõbre
a Vaidade dos Homens" a

lém das sessões costumeiras

que caraterlzam est.a cole

ção tornando-a tão útil.

LANÇ�MENTOS DE EDI

ÇõES
.

AUTORES REUNI
DOS - DopaIs dn edição
popular de "Perspectiva da

Revolução Brasileira", de

Marcos Perl, que está se

esgotando ràpldamente, E

dições AR estão obtendo
Igual êxito com "Entre sem

bater" de Marcos Rey, já
consagrado com "Cafe na

Cama" em quarta edIção e

ao mesmo tempo raz apa-

literária

nal. O presidente da Repú
blica, sr, Getúlio Vargas,
expedia o decreto-lei n.

4.791, que estabelecia a no

va unidade monetarla, di

vidida em centeslmos ou

centavos, passando assim o

nosso sIstema a enquadrar
se no padrão da maioria
dos países.
Com tal providencia che

gava ao fim a unidade do

sistema anterior, o mil reis,
há multo considerado um

anacronismo. A rigor, a u�

nidade monetaria - o real
- havía multo [á não exis
tia na pratica. A menor

'moeda dlvlslonárla era o

toS}ão ,correspondente a

e9fu réis (dez centavos de

hoje).

Um mllhar de mil reis
era chamado um conto de
reis, e o que multas vezes
reis e, nominalmente, cor

respondia a um milhão de
deu lugar a curiosos casos

de contusão que envolviam
turistas ou estrangeiros atn
da não ramutartaados com

o f'strll.nho etstema então
em vigor no país.

.

Da mesma editora tere- SANEAMENTO

mo.� nas próximas seman-

nns : : "Os Ratos", de monc A substituição da moeda

iio Machado, em aa. edição; estabelecida há vinte anos

Bocainas do Vento Sul", de na realidade não tinha a

Iblapaba Martins; "O Pef - penas objetivo de por fim

jâo e o Sonho", de Irtgencs ao mil reis mas constltula

Lossa. em aa. edição; "Ra- parte de uma série de me

tas no 'sótão", de Malza � didas que, no conjunto, vl
Stang da Rocha; --Mulheres savam a um saneamento

na Claridade", de Laines monetário: conter ou dís

Paulillo; "Morro Velho", de ciplinar as emissões e afus
Euler R. Busa Faro; além tar a circulação do dinhei
da décima edição de "pre- ro do pais as necessidades

sença de Anita" de Mário reais de sua economia. Pro
Donato e da sexta edição blema tão velho como o

de "Chao Bruto" de Ernani BraslI e, como destaca o e-

Donato. conomista Constantino Ian-

Edições AR reage, assim

contra as dificuldades Im

postas ao livro e à. cultura
unindo os próprios autores

mais consagrados e consa

grando os novos com edi

ções destinadas a confir

mar os êxitos de seus lan·

çamentos anteriores.

VILA LOBOS _ ALMA OO�

NORA DG BRASIL

Publicado pela primeira
vez em 1959, este livro ds

Arnaldo Magalhães Digla
como já está em terceira e·

dlção, num total de 20 mil

exemplares, em lançamento
das Edições MELHORAMEN
TOS. Além da biografia,
escrita para a juventude
mas que conseguiu, pela
maneira como estã realiza

da, despertar tambem a a

tenção dos adultos, a obra

contem 5 peças musicais de

Vlla Lobos, o relato dos a·

co�cimentos na vida' de
••

Vila Lobos, relação de suas
principais comPosiçoes, u-

ma lista das famosas or

questras regidas pelo maes-

tro, títulos e honrarias que

lhe loram conferidos, opi
niões de personalidades sô-

bre o compositor, apôs a

sua morte' c relação das o

bras consultadas.

ni em recente trabalho, so
br-e o nosso cruzeIro - ne-

le entram ingredientes que

deco-rem das próprias ca

racterísticas da nossa for

macêo nacional e do tipo
de eermcrrria que tivemos

nas várias regiões desde o

descobrimento.

CIRCULAQÃO DO DINHEI�
RO

"-.,Jalvez seja ímpossível [1-

xar-se com exatidão ate

quando as próprias merca

dorias serviram como ins

trumento de troca em mui
tas areas do pais, só multo

lentamente é que o usa da

moeda propriamente dita
se foi difundindo BO lon

do litoral.

Embora as moedas por

tuguesas e estrangeiras
(francesas, holandesas e in

gtesas) fossem conhecidas
na costa desde os primeiros
tempos e já em 1964 se te

nha instalado a primeira

Casa da Moed:i. na Bahia,
ainda em 1726, o cacau, o

acucar. o algodão. o fumo,
o gado, funcionavam como

"moeda corrente" e servi

am ate mesmo para paga
menta de soldos de milita

res (decreto real de 15 de

revet etrc de 17121.

CUNHAGEM

Com a vinda de d João
VI para o Brasil. creu-se

inicio à recunhagem de pe
ses espanhóis e o mesmo d.

João mandou importar es

sas moedas do Peru, para

uso corrente em nosso pais,
depois de recunhadas. Foi

D. João VI, ainda quem
criou a primeira moeda-pa
pel sendo tambem do seu

tempo o Banco do Brasil,
primeiro estabelecimento

FEUSC. Promove Eleição de
"Miss Uniyersltár,a"

A Federação dos Estu�

�:r:�:s d:eusa�:�a�t��I�:�
Social, e:;tã programando
para o dia 20 vindouro _

sábado a eleição de Mlss U-

niversltárla".
Aa titulo concorrerão di-

versas candidatas já escoo

Ihidas. ASsim temos: My
tes Riga - Mlss Faculdade
de OdontOlogia; Marília
Peluso -- Misse Faculdade
de Filosofia: Ely Vilella -

Miss FaCilidade de Cien
cias Eco;tôqlicas: Mp-rinil í
Brito da Silv<!. _ Miss Fa-

t

culdade de Direito e Tere·

za Bu�h, Miss Faculdadl
de Farmácia.
Faltam ainda as candida

tas das Faculdades de Ser

viço Social e Medicina.
Os interesSfldos poderão

adquirir as mesas. na se

cdetari' do Clube Doze de
Agôsto. 10cal da realizacito
dessa comentada fe�ta.·

(Para remessa de pu
bllcacões: SM - CP .

384 Florianópolis - San

ta Catarina)

EDITAL N.o 98
CITAÇÃO

P·elo presente e na forma legal, cito o Advogado
Maciel Berendt, em lugar incerto a, dentro de trin
ta (30l dias. contados do publicação d':) presenle, o·

present:w defeso nfl representação que contra o mes

m" corrt· n"�to Secçãu e formulada pelo Tribunal de
Ju!'ttiço do E'stodo.

-

Justiça do Estado.
Cordialmente

Altamiro Silva Di03

Secretario Executivo
19-10-62

PRECISA-SE SALA - Para Escritório Vende-se
Para Escritório. I-.�I"""I"
Tratar com (' dr. José Maria, pelo rone 2604. a LUI'U\',

ou com o dr. Flávio, pelo rone ' • .w - ;10-22 - 35'U8

Uma sala de jantar em imbuia. com 'as seguintes
peças: uma mesa elástica com oito cadeiras. dois bal

cões e uma cristaleira espelhada. Preço 30.000.00.
Um guarda-roupa com· portas e gavetas. Preço

3.500. Ver n. Av. Hercillo Luz, 157 nesta.

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

ITALIANO 12

VAZIGI
o,

Matriculas abr!nas n;i> Secretaria e

el',1 w�qWP.l
CURSOf: DE CONVERSAÇÃO PRATICA

Trajano. n. 14
(Alt.o� r1� F::ll'I1l;)cin (""r,I"::li'

Vende-se 3 Casas e Um Lote
NA TRINDAD

TrataI" cúm o sr. Jar Im no rua Jeronimo Coe
lho n.o 14 - t.erreo - Lojo E. S. Oliveira Cia.

de crédito da Amértca Ou

Sul.
Nas expertenctas moneta

rias desse tempo, quando
as' necessidades do govér
no não podiam ser atendi
das com impostos, dadas as

condições do pais, não ha
via problema: emitia-se pa
ra cobrir dtrtctts orcamen
tartes, ou excessos das des
pesas; . expertencías, aliás
que, como se sabe, vem sen

do feitas até boje com as

consequências de todos' co
nhecidas sobre o valor do
nosso dinheiro.

ENTESOURAMENTO

Quando se Instituiu o

cruzeiro, o país estava em

plena guerra e, alem da

pmrnessa de restrição das

emissões tmna-se por ob

jetlvo coibir uma tenden-

AGRADECIMENTO

rom.er'fal, �ntradn na rede
nactonàl ha algUlls an 's

pel r. central atômica de

FAB Reali:ou Demonstração
de Pericfa e Arroio

tira ent.le Recrutas.
Prcgrama de amanha ,las 9.00 hora.., Comp( Ii,,;'i')
comemorações da "Sr·m.:!- de Malha enlre 'l,rVlcl,,""s

C;vis da Un:dõ'(!e.
14.00 às 16,UO h"I'as VI."i

t-nçào de a uno:; do c!,�J'
seC<inditrio as instalaço, f-\

dto Drst,acamlCllto (" \'�:) P'I

lavrador
DOBRE SUAS COLHEITAS

ro senc.oos em co ou em liqUido Diversos
t.pos e rc.rnurcs poro o exre.mrmo de qunt
�uer espécie de praga do lavou la
êrv.ooos Talai e Sereuvc elimmom os er

vos daninhps evucnco assim o improdulivo
�bolho de capinar. Faço uma V:S.l0 ou

peço tnrormocões aos icbncontes:

BUSCHLE & LEPPER,·S/A.
"JOINVlllf I10A 00 HfNCrpf,ll3"

ÇIfi_I·.B"-: DESE�BA�GADO� Wf"IPHAliN... 1"

---�---- -----

PARJlCIPAÇÃO--
-

Cleonildes Ligocki Luiz Voz dl! Ass's
e sra. e sra

_. Pórtidpam o'os pal'.:mfb e pessoas de suas re

loçoes, o contrato de casamento de seus filhos
MARCIO E SILVIA

Borre'ros,13/1'0/62 Videira - Se.

Eletric�d�Dm[cãna InglaterraLÓNDRES, outubro nBRA Caldei' Hall. era um subpro rnões de libras, em lugar de
SAl Começou a runctvnar duto dessa central, construi 40 milhões. A eletricida..de
na Inglaterra. em Merke- da cssenc.almente para pro Que, produz é mais cada do
Iey, perto de Bristol, a prt- :luzir plutnntu pala fins 'rue a convencionar. Ma�
rnetra central nuclear dos- bencos. A central de Ber- com O tempo se tornará e-

t.nlld·l a )JwduzJ!' c xc.ust kcley custou 'muito mais do -enõmtcu e a rnanutençao
vamente eletricidade p.rru que as centrnis elétricas do complexo exigirá gnstoll
uso come.cíat. FdZ parte de convenctonals, Isto é, 45 mi mlmmos.
uma enceta de Un1n. dezena _�_.__ . .'. __, _

de ccntrnts idcntícas, que
a�esar das "boas inten- entrarão em runctonamen
cões' e reiteradas premes-

_ to n'.Js próximos anos
sas de todos os governan- A eletricidade para uso
tes em todos os tempos.
Paulo A LE:-lCASTRE

ela para o entesouramento

particular do dinheiro.
Com a substituição da
moeda. obrigou-se muita

gente a tirar os mil réts de
baixo dos colchões ou dos

pé-de-mela, para trocá-los
por novos cruzeiros.
Decorridos vinte anos a

nossa moeda continua se

guindo o seu destino, com

emissões sobre emissões,

na da A.;a" C fi S('gU],l:�:

8,00 "s. Vi�Jtaçà" de aUl

!lOS do cicio prim:irio i.,

instalaçõc� do DestaC:lU1C':l
Lo e vôo pnl1i,r<1micu.
8,30 l1o"<1s - COI'rida "w,

25/10/62

Catarinas vem 'aí !

Francisco _i'er€s. ccndídcro a Vereador pelo
PSD, no elcfcõc de 7 do corrente. mesmo nôo se e!('
gendo vem em públtcc agradecer o todc« que colo"
borarom em favor de sua componha, bem como oqua
les que cíepos tarem con-ctenremente nos urnas o seu
voto

l� [Lya �e Opntes flétrir.a
Ja está sendo vendido no mercado nortE".")marj·

('<lnc '>c'-,va de denteS automático, proletado poro
"limpar cs drntes mais cficient-cment<! CJue os esr;c
vos comlHl" até hoje conhecidos" A peço completo
compnc5f' de un dode principal·2 escóvQ própriamente
d:I:! No :....'" tmeira enct''ltra�se uma pCCJlleno pilho,
<lUC' oliva a parle do escôva esla de�tacõvel poro que
crdo mCll1br,., da furl1ilio possa tl1coixor .�uo própr:a
("·c·lvn no p(il"t�, pl'inciprt! Minu',clIlo il10tor rlétricl')
lJ'C1llsnHle mov'mento de aproximadamente 2.000 ci
cios de '0'(1''-'' vem por minuto cada dela deslocond,?
c unidad:..·cscôvo de 3/16 de' polegada. A escóvo de
d"IlI(ls fo: ol"""I'r,,,ir:<1odo à base de intetí'Sos estudos d�
lõlborotÓ"io em celaboração com centros de pesquisas
d· rlfc'Jlk,.,,� inf .. rmú Q GE.n"nü Clc<.:Lric. O in�trument"
])(1("!(' '<ter L'filizodo com toda a seguronço até mesmo

P{1l" crianças, já que nõo há fio elétrico preso à escô
Võl Quando nõo e�tá send., usado, todavia a peço f;
Ca t'ncaixada em receptóculo especial, ligado à cor

rente elétrica, onde a pilho do aparélho é recarrega.
do. O receptáculo. que �oz parte do conjunto, pod�.
S€r fixa�o à pared2 ou pa.,to sóbre móvel.

Quando completamente carregado, a escóva 31..1-

tomática pode ser usada para cêrca de 15 lavod�s
de dois m nutus cada uma. Quando tutalmente d�scar
regcdtl, � pilho pode ser recarregado em aproximada"
mente ,14 horas. Qualquer pasto dentifrício pode ser

usada nos escôvas, que vêm em d::>is- tipos macias e

dura".
.

Crediário deixou de
ser bom negócio

O sistema crediório teve no Brasil nos últimos
anos um poderoso desenvolvimento.

.

Pràticomcnle
dem 'nou como modalidade comercial. Justamen�
com:) crediário 'desenvolveu o nO$"ia indústrio_ Sem
Os focilidodes que o credí.áriQ apresenta os vendas
seriam mínimos, e cem os facilidades vendas reduz,
dos o indústria e centenas de milhares de operórios
estagnariam a inércia.

Justo também é consic�rar o participação do:;
vendas pelo crediário no confôrto poro a população.
Não fossem O" facilidades €xtraordinórios oferecidos,
pelo sistema, e seriam numéricamente poucos .aS p�s
soas o gozar de todo esse variado e gostoso confôrtu

que hoje desfrutam.

,0as.que o clediário deixou de ser agora um bom
negocIO, IS'"O pntre pelos olhos a denfro. A inflaç,io
com a çonsequente alta galopante de preços veio neu

�raI170�', poro não dizer destruir, o lucro dãs vendas
a credito Quando o comerciante termino d2 receber

-. o paga _pelo objeto verldido, já custa esse, no fonte de
pl"oduçao, �uito, muito r'i"!ois do que a apurado com
a vendo. Se mesmo a força de uma tradição e os ma
labarism:5s Comerciais ainda permitem a continuodi,)
dessa'; vendas. O problema da repo�ição do estoque é
um fll"oblemo verdad2iramente crucial para o Comer
cio. Especialmente paro os qUe vendem a longo praz"

Entretant,., e não obstúnte todos êsses impedires
bostonl::! - sérios - os Establllecimentos A Mode
lar, nionciros do 'Sistema crediório em Santa Catarina
continuam o atender com a b� vontade e s':llicitude
de sempre. a suo grande fragl',sia. O crediório em"
boro hónho deix:�do de ser um bom negócio, continua
q.uer nos Estabelecimentos A Mod2lar, quer em outro:;
firmas, a disposição do sua freguezia.

O natal estó perto e nõo $trá pelo falto de coo_

PP'-i.1r:Õ'l dos crediáric,s- de Florianópolis qUe a papu.
loção deixará de festejó.lo. Alias, suberrlOs de fonte
cerlo. que jamais os EstobeleCiml;ntos A Modelar ti
ven)m lamanh., capricho no apresentaçõo do sorti.

��2�� ��I�<l° !:I�u��doen�i!�I���e���c��tS��1 a:ti��
cpndições bastant'e'.Suuves.f«maLJ, gro�I!I. orm

tlesvantogem do infloçõo. I'lão será por cólculo de lu
CI"OS ali cbnvcniencios que A Modélar ':;;e eximirá á
((odição de bem servir o sua fr.e.QLtezia de' 38 anos.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



DR. eLO'VIS DIAS DE UffiA
CUNICA ME'DICA

Dl. SAMUE� FONSECA

o EsTADO _ O maIs d'ni igo Diór10 de Sa�to Cstcrlnc

Estomogo Intestinos, figado e vios biliares.
Consultório; Ruo Felipe Sc:hmidt, 0.0 38
Residência:

Ruo S. Jorge, 32 - Fone 2721
Diôriomente dos 15 às 18 horas
Atende dos 8 os 10.30 horos no I-Iosr;.itol de Caridade

. Prepare-se para o Fuluro
Aquirindo lotes de terras, pequenos chácaras e érecs
para indústrlos em

BARREIROS
"o "BAIRRO YPIRANGA, onde estó situado o Grupo
Escolar local.

Os interessados poderão dirigir_se díretcmente
CIO ESCRITÓRIO DE VENDAS DE IMOVEIS de

OIto Julio Malina
�uo Felipe Scbmídt, 14 - Sobrado - Fone -

2347 _ Florianópolis.

ATENÇÃO
Mudanças loccls ou poro outros cidades:

Serviços de mudanças.

Nõo é nP.Cessàno o engrodomento dos móveis.
Infr,mações à ruo Francisco Toléntino, .no. 34

{".. - 3805

REX-MARtAS E PATEHTES

Agenle Olicial da Propriedade Induslrial
RegutTo de marcas, patentes de invenção, nomes co

mercuds, titulas de eatabelecimento, insígnias, frases de
propaganda e maTCQ.lI de exportlÍção.

Rua Tenente Silveira. 29 - l° andar -
SALA 8 - (ALTOS DA CASA NAIR - FLORIANO'.

POLIS FONE 3912

MISSA DÕ UNIVERSITA'RIO
Universitário assista todos os domingos
na Ig.'\eja São Francisco as 11 horas à

Missa do Universitário,

o Departamento Central

I
mesmo indicado, onde será

de Compr;u; (D. C. C.), de procedido o exame de rece-

conformidade com o al'tO blmento; •

��' ��:v��� d�e�egU���::��,; m:��e�I���çn����: c:.�e::�BF-:!5-00-61/�82, torna pu- mas dêste Edital e da Le

blico que fará realizar, no gislação referente a Con-

dia 31 de oul.UUI'O de 1962. corrénclas.

na sua sede, a Praça Lau-.. Núl'A: Serâo recusados
ru Muller, nO 2, (fone.... os materia1s com dimensões

3410), CONCQRRENC1A'_ e outra:; caraterística.s a

PUBLICA nas condições se-: quem das especificaçõ"s" o

gulntes, '\
'.

�i�' ��e ��::��t:��:o, ��!�;r:�:
I _ OBJETO DA CO.N.COR'I urgente, chamamento

..

do

R�NCIA
. 1"1 segundo colocado, eXlgen-

�I. cia da diferença de preço

AQUISIÇAO �1 pelo faltoso, caução futura,
1 '1 � suspensão do registro de

I _ Automóvel. tipo Se- � fornecedor, etc.

_ dan, 2 portas com capacl- ,
-1ade para tre� ou mais pas l 2 - Na parte externa do

:;::!:�s��to:el�cl�ai:�po�'1 ��;';�o�:v:���en���:t�: p��
com potencia de30 ou mais j seguintes dizeres: CONCOR

HP estofamento coberto; R€NClA PUBLICA NO

co�' cap� de plástico, :.-e-' 21097:, (AQU!SIÇAO DE

reforçado e transparenles, I Ui.-1: AUTOMóVEL PARA O

consumo reduzido de gazo- DEPARTAMENTO DE ORI

lina aquipado com' rena- ,ENTAÇAO E REALIZA

mer{tas, pneu sobressalen- r '\0 DOS SERVIÇOS PU-

te� (estppe) e de:nals aces- BLICOS.

sórios, Unidade - Um Qmm 3 _ En� envelvpe separa-
tidr';: _ 1. do, cO>.1&endo os dizeres do

In<:mo anterÍOI', alem do
�e! mo l.>OClIMENTOS em

caracteres bem destacados,
encerrar-se-ão os documel1

t.0s comprobatórios de iden

tidade e idoneidade:
a) certidão ,de Registro

na Junta Comercial ou Dia
1'10 Oficial que �enha pu
blicado o documento de

:a - EST!P'JLAÇAO

Os intel'essandos oeverão

apresentaI' mi documentos

mencionados a seguir.
1 - Proposta, selada am

bas as vias com Cl$ 12,00
de selo Estadual e mais a

Taxa de Educação e Saúde
de Cr$ 10,00. por folha, em

envelope fechado e lacra
do, contendo:
a) DeSignação do nome e

:�����ço dn firma p�opo-

constituição;

bl atefltado de idoneida
de, passaJo por Banco ou

duas firmas de comprova
da idoneidade comercial;

cJ prova de quitação com

as Fazendas Estad\lal, Fe

deral e Municipal;
d) pr.ocur-ação, se fôr o

caso, passada a pessoa re

presentante do proponente
à abertura das propostas,

4 - Os documentO$ aci
ma '!Ou parte dêjes) pode
rão ser substituldos pelr
Registro da firma no Depar
lamento Central de Com·
pras 9Q,.Estado de Santa Ca
tarina

b) espe�ificaçào, a mais
detalhada passivei, inclusi
ve marca, do material que
se propõem fornecer;
c) preço unitário e glo

bal, com a explicação de

que estão ou não Incluidas
as despe.sas de Impostos,
taxM, fretes, carrelos, se

guro:;, etc,;
dl condições e prazo de

entre� d9.l!laterlal no..J.o
�,-:' cal indlcadu: DEPARTA

�: . MENTO CENTRAL DJ"

11L<?:�MPRAS, �u local pel�
�c"'�"�.,,, ,."'

CIRURGIAO.DENl'ISTA
Preparo de coyidades pela alta velocidcrde.

BORDEN AIROTOR S S WHITE
Radiologia Dentânc

CIRURGIA E FRO'TESE 8UCO.FACIAL
Consultório: Ruo Jerônimo Coelho 16 -

lo andar - Fone 2225
Excluaivoment. cam hora. marcada.

DR. MARIO GENTIL (OSTA

ADlJOGADOS
ADVOGADOS:

DR. HELIO PEIXOTO.
DR. MOACYR PEREI RA.
PREVIDENClA SOCIAL: - Recursos à' Juntas de Jul

gamento e Revisão, Aposentadorias. Beneficies etc

QUESTOES TRABALHISTAS
erva e CRIMINAL
Ruo Felipe Schmidt nn �7 1 ..... J'l.nr1nr - Solo 4

DR, GUARACI SANTOS
CIRURGIÃO - DECNTISTA

PREPARO DE CAVIDADE

CUNICA SANTA CATARINA

Clínica Geral •

du pl'opvs�as ou documen

tos dcverãu ser entregut!s
no 'Depnr�dJ11ento Central
de- CUll1pnls. à Praça Lauro

Müller, nU 2 (fone 3410).
ate fu; 14 horas do dia 31

de outubro de 1062, medlan

8 _ Abertos o .. 9'lvelopes,
cada um dos Intt:!ressados
tem o direIto de apôr a sua

rubrica nas folhas de pro·

postas dos dprnnls concor

rentes.

9 - AS propostas '(modê
lo 001, à venda na Impren
sa Oficial do Es�ado), de
verão obedecer às condi·
ções estabelecidas neste E

ditai, nas Instruções cons

tant�s do �erso das mes

!Y.iJ,S, bem como às eXigên
cias do Decreto na SF-

25-08-61/382, de 1961,
e demais disposlçnes F.sta·
duaIs e Federais sóbre Con

corrénclas,

III _ JULGAMpr.'''''''''
1 - Pela Coml�..sii.o Julga-

10ra, pOl!terlormcnte. ser&.
declarado vencedor o pro

ponente que oferecer:

CI.INICA DE CRIANC.'�

Dr. Acác10

Garibaldi �,

Thiago
ADVOQADO

Escritórlu especlallzad'
em Queswes trabalhlf:otas.

AdmlnlsLraçâo de beM
IlllOvels nefesas fIscais
Rua Felipe Schmidt, 14
_l° andar - Fones: 2;ill

- '216

entrega;
cl melhores condiçõer

de paR:amento.

2 - Em iUll":dade de

condições, serâ da,];;, ;:refe
reneia a firma e$�abelecida
no Estado.

corrência,

Con"'ultilrio: Pela

no "f)�pllll' dI" ('.... ;,1 •• I'"

'A tarde, no eonsllltorir
lia!! 15,39 !;o-s. às 11.30 h�

5 - 'A Comlssao Julga
dora reserva-se o dlreil.o

de anuiu r a Concorrência,
caso a:; pi OpOlitru; aprcsenLa
das miA) corresp'Jndam aos

Interesses do Estado.

VENDE-SE
Vende_se uma propriedade com três casos uma

de material e duas de madeira. Tôdas com água' luz e

esgôto: sito à l'l.. a LeC'berto Leal nO 24.
Trator com o senhor Otávio Augusto do Espíri_

to Santo no Fiambrerja Otávio no Mercado Publica
110 38 porte interna. 3

,',1"", .'.r'1 '(', '>M/, �:�;�t��:!""!�r�4«'f!frI"c�WiWfi,"#"'"
QUARTA PA'GlNA

Lulza Renaux, Maria Luil.e

Knpei Dias. Maria Ter(.'ta

Riela, Marisa Heusl, Mau
ra Abreu Schnclder. Nail
Eliza da Silva, Regtua
Maria Carvalho, Rosa FIlIJ
meno Schmldt, Rosanta «o

Carmo Mayr, Rosely Hau
s.. Rosita Heusi, Silvia ";e

sár10 Pereira, Sõnla Ma

ria' Purchio, Sueli caneta

ni, Tânia Drandão, vere

Lucia Heusi, Zllda ManJo

Heust, Beatriz Vinhais, E
l.aabeth Ducrta Siiva, Ma\'
li zteseme-.

ZO, WANIA MORITZ P.

ZILDA DUCKER.

NOTEI
.Na festa de Quinze Anos

de Ligia ouererco da FoJII.

seca, notei no meu ca'de'
ninho o casal Savas (Ma,
ta) .r-antoee. do C"Ósula
do Grego, em Curitiba.

SEKVIU
O sr. Eduardo Rosa, s-r

bll\ um gostoso jantar "�

merlcano", na testa de Lj
g nha.

ESTEVE
O Musical Bar, no domln

s- esteve multo antmndo,
rom gente de bem.

"JlERtJT"

Em Bíumenau, na ôú-

rtedade "Carlos Gomos
v'nte e nove meninas mo
ças fizeram o seu "Dgbu;".
A senhora Gretei Ka�es
ten, fOi a "madrinha" üas
debutantes 62. Maria Se'e
na Rubste'n. cOl"vldada de
destll.que. De FIc.rlanopollS
debutaram naquela SOC)�:

. -dade: . ce-rnem Ldrta, Cn':3
dade: Carmem Lucia croa

LIma, Carmem Rosa CaI
rias e Lucia d'Avlta.
GALA
Prôxímo sábado a soe,c

dad.e Guarani de Itajal, r._

ferccerá aos associados umã

grande festa de gala, com

r desfile de mais lh' c�n

COenta e duas debutant.!.,:
Maria CrIstina Heusl Ma

ria L�iza Navarro, Mar:a

'" D. Dayse Salles Recepcionará Com "COO."
,;, Modelos "Iop Sef" Desfilarão

RECUÇAO SEMER, MAR�LIA PEI,U-

"NIVER"
O sr, Artur Appel, Pr�si

dente do Paísandú de êrus

que ,festejou "uíver", no

domingo e o ar. Arno RG

dr.witz, ontem.

RECEBEU
o jornalista Jaime d.

Arruda Ramos, receoec

muuos cumprimentos peja
seu an.versárto que trens
correu no dIa quinze,

GANHOU
O industrial Curt zedroz

ny; um politico novo que
ganhou fácil a elelçâ� c'1!
Blumenau, foI o mais VJ

tado para a vereança a».

queta cidade. E' Irmâo do

nosso amigo dr. Julio za

drcsny Diretor-Pr-esid�nt.�
da CELESC.

MISS
Próx:mo sâbado, no "12

de Agosto", acontecerá c:f!
gaute festa com a eScolha
de Miss Universitária.

Ouro, com passador de ou

ro, por contar mais de trln
ta anos dp bons serviços
prestados ao Exército,

O CeI. Derengowf>kl ê En- ----- _

CONVITE MISSA
A sra. WO, Olga Stuart Rei<:i, convida aos paren.

tes 1 pessoas amigos o assistirem a missa -em suf�á"
���s� n�-�� �� S;: ci�r����:�i�18 e����� n���::aP���
50 Senhora do Parta.

A todos que comparecerem o este ato de fé cris
tã antf?cipo agradecimentos.

MUSICAL BA1r-
.IARA UM BOM pASSA TEMPO COM SUA FAM:i:LIA - Rrõ'ONIOEP. SOCIAIb

DÁNÇANTES -

DAliÇANTEP. COQUITEJS - FESTAS DE ANIVERSI d,TOS _ CHA

ETC.

'.NT)AR TERREO 00 ROYAL BOTEL - Te1 25' 5, fportaM.)

f.ille SAil JUS"
CeOQ"

ás 3 e 7lt.! hs.

(Devido à grande, metrag.f'm)
Paul Newman

Eva MarJ,e Saint
- em

EXODUS
Te'�nlcolor
Censura ate 10 anos

,'(YIB 3U' "
ás 5 e 8 hs,

Paul Newman
Bp.rbara Rush

EM

o MOÇO DE FlLADE'LFlA
Censura até 18 anos

Cb.e BOn
Cent.' o

ás 8 hs.
Clark Gable

Sophia Loren

Vlttórlo De Sica em:

cOl\mçou El\r NAPOtES
TecniColor

Censura ate 14 anos

�-,_.-------

VEND! SE:

- Uma (1) coso na vila Operária do Soca do:>
L'mões - Preço Cr$ 600,000,00
- Uma (1) cosa no Agronômico cOm TfI�s -(3)
lotes Preço Cr$ 1500000,00

manbã

TERRENOS
-- Borreiros. lútes de no. 29, 3D, 31, 32 c' ..

'5 x 26 mts por Cr$ 150.000,00
- Coqueiros - terrenos rerto do praia e do

clube financiados - Cr$ 200.000 OU
- Capoeiros - no ruo Woldemar Ouriques (�

Olpqorio Silva Ramos
r"mor"

_

C;P limo cosa no ...entro da C IDADE

üeençes Nervosas e Mentâl�
Angustia - Complexos -

...Atoques - Man'os

Probleruuuco Atenvc e sexual.
Trotcmeotc pelo Eletrcchoque com cnestesur

Insulinoterapia _ (.ord1ozolo;oplo - C;"noterap1a
--�------ ---- - --- Psicoterapja,

U1ré!çOo dos P;:iquiátra." -

DR P.RCY JOÃO ::>E BORBA
DR' JOS. TAVARES IRACEMA
DR: IVAN BASTOS DE ANDRADE

HORAhIO _ 9 8,S 12 hs. Dr, Percy
1,5 a� HI h�. Ur:;, Ivan e lcal.'t":na

Endereço: Avenida Mouro Ramos. 2��
(Praça Etelvina Luz) - Fone 3J - 53.

_

·-U-ep-ar-aa-II-eo--:-Io-.C=--eatráfde.CJUUJras,
Edital ·de Concorrência Pública H. 21 - 09 - 71

Via:., com a I'ubnca dos a) Menor preço, c�nside· formalidade expressamente
proponente .. em tôdas as pr rando-se de'5contos boni- exigida pelas Leis e a omls-

glnas, seladas na forma lia fic",ções, impõstos, despesas são Importe em prejulw
hem 1. deste Titula. e outras vantagens; aos concorrentes, ao Esta-

6 _ Os envelopes, conten b) melhores condições dI)!- do ou à moralidade da Con

Dr. Walmor Zomer
Garcia -T'F.'1nr-iir.iiili':"iiIiiiiííiii

Diplomado pela Faculdade
Nacfonal de Medicina da
Universidade do Brasil

Ex-in�erDO por CODCu.rSO da
Maternidade-Escola, (Ser
viço do Prof. cctevío Rl,.
drlgues Lima). Ex-Interno

______________------ do serviço de Cirurgia d .

HospItal I.A.P.E.T.C, do Rio
de Janeiro. Medico do Hus
pltal de Caridade e da

M � D I C O Maternidade Dr. Carlos
OUVIDO _ NARIZ - GARGANTA Correu.

CLlNICA E CIRURGIA PARTOS - OPERAÇOES

ESP�g�L�����g �� 'iii���EI:�OF. �O:;�:�/s�':�o":=��
OP'ERA NOS DOIS HOSPITAIS DE FLORIANOPOLlS método psico-proJilatico.

tiORARIO DE CONSULTAS: - Das 14 às 18 horas aonsuttõnc: Rua João Pm
Pelo monhõ, hora morcodo inclusive aos s?bado� to n. 10 - das 16,00 às

CONSULTORIa _ R��I�:�eSjl���r� 15 _ Conj. 203 ��'��s h;::r�e.d:S�en�;e1�;00:e
FJ'lIFICn PARTHENON / 3[";;:; - Residência Rua

oene-et Rir.t.enMurt. 101

�e rcclbo, Cl11 que se men- :5 _ Em caso de absoluta
clonal'á daLa e hora do re- igue.ldade de propostas, se- Florianópolis, erro 21 de
ceblmento, assinado por rã sorteado o vencedor. setembro de 1962
funclonálio do D. C, C. 4 _ A Concorrência pode
7 , As propostas serão râ ser anulada, uma vez Hermes Justino Patriano-

abertas, às qulnr.e horas, que tenhÁ sido preterida va _ Presidente
do mesmo dia trinta e um,

por funcionários deSignados
_

,pelo Presidente do D. C. C.

e na presença dos proponen
tes ou seus representa:ltes
legais,

RA'DIO PATRULi1A: SOCORRO I

5 -- A, pmp""'" dom", It";""oo;,, Itu" "»1"

, '!.O;ICIA.,L D.·E URGi'NCIA Ti!L. 3911apresentasias em duni BO,ma, �3 ._ Tl;llelo� ,2l�C .

� �
..

..

.t L

J �:��T-�L�j�:_'··i_.�_,*_:_:�"��'_.. �f_.����·/�'��,:_��._.�:"�:,_':,'.: ',...

'.,
'

Con$ultlirio: Ilua Nunl:�

ach�do, ., .- V·_ andar ,.....

'p1rfoue Z''If!6,

Está sendo muito ccmen

tado pelo "grand mond",
social da cidade, a recepcae
que vai acontecer, niV!l:'o
rima sexta-feira, na man

são do casal dr. ooi-rnbo
(Dayse l Salles, com um

elegantisslmo "CocktaIH" Il

Desfile de Modas em oen-,-.
neto do Hospital "senm
Catarina" ele Reabllltacu -.

As convidadas da Parro
nesse d. Day-e Saíres. rm
grandos preparativos pala
êste acontecimento medto
na "Ploríacap".

VAI FILMAR

. _A Produções C'l·relr:\').
vai filmar a referIda re-,

cepção de sexta-f;:,ra. ��.
Tá gravado para ser trans
mitido no Programa "Radar

,

na SOCiedade" no mesmo

dia as 23,05 hs., na Ráo'(
Guarujá. E' pcsaivel qua
seja transmitido no masmc
horário da festa.

ENSAIO

On+sm, à nette, accntr
ceu o Primeiro ensaio e

amanhã, o ultimo.

GENTIS
Os modelos serão rap-e

sentadcs pelas gentis t '"'

nhoritas da nossa sccledati�
ANA MARIA SCHMID r
CONQEIÇAO MARIA MUS�
SI MAIA, EZIR e ELZm
MORITZ, GERALDINA C:O
NING, MARIA CLOTILDE
ARAUJO, MARIA IZA.!'lEli
BELLA GUARDA MARi
SA R/\MOS, MARLI ZIE

genheiro Militar de Forti·
ficações e Construção, sen

do Chefe da 2R Secção da
Diretoria de Vias de Trans·
porLe, com sede no Rio de
Janeiro, Estado da Gmma
bata, Serviu no 20 Batalhão
Rodoviário em todos 0$

postos, desde Aspirante a

Oficial, aqui ch,egando em

1935, ao de Ten-Cel Chefe

E.�trejto

- B A I., B O S·

.:int GLO!lA
Fone (1252

ás 7!j2 e 9% hs.
SeSSões Pcpulal'es

TIN TAN

Maria Antonieta Pons - EM -

AS MIL E UMA NOITES

Cin. OIPEBIb
Estreito

EastmanColcr
Censura ate 14 anos

"one f2II
ás 8 hs,

Sessão Popular
TIN· ....:�N
Maria Anton'2ta P,ns em:
AS MIL E UMA NOITES

Eas',manCo'or
Censura ate 14 anus

Pane: S4�A CIHE RAJ#.
ás 8 hs.

Mtchei Ray
pFggy eber

- em

MENSAGEM DO PLAKETA

DE���:::::�����������{

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Dia 20 no CLUBE DOn DE AGOSTO - Soirée Promovida Pela FEUSC (om a Eleição de Miss Unl,ersitária de1962 - Mesas na Secrelaria do (Iube

Inaugurada o Colégio Inter
Americano de Defesa

WASHINGTON, - o Co

légio Inter-Amertcang de
Delesa (I pumerro institu
to de estudos avançadós do
Hemisfério para aliciais de
altas patentes. foi oficial
mente Inaugurado no dia 9
de outubro.

O Secretário de Estado
Norte-Americano, O e a n

Rusk, e o Secretârio Geral
da Organização dos Estados
Americanos (OEA). sr. Jo
sê A. Moura, estará entre
as personalidades que aseis
til ão às cerimônias de inau
guração, em Fort Lesüe J.
McNalr.

A ideia para a criação de
uma instituição de tal ca

ráter foi concebida em .

1957, na Junta- Inter-Ame-

ncana de Defesa órgão fi
liado à OSA. A

I

aprovação
final para o projeto foi da
da pela OEA, em princípios
do corrente ano, quando
também se aprovou uma

dotação de 350.000 doláres
para Início de funcionamen
to do Colégio.

o Colégio abrirá um cur

SO de 22 semanas para ofi
ciais de altas patentes das

Repúblicas Americanas. O

curso versará sõbre assun

tos relacionados com o sis

tema Inter-americano e

com os fatôres militares, e
conõmicos, politicos e so

ciais que constituem os com

ponentes essenciais da ,de
reza ínter-amertcêna.

QUARTOS
Com ou sem Pensão. Casa de Família.

Rua Esteves Junior, 34

Fábrica de Tecidos (arlos Renaux S A
Assembléia Geral Extraordinária

Ficam convidados os senhores acionistas a se

reunirem em assembléia geral exfracrdínóric na se

��b��c��/l�9�u2a �: �ó ��:�; l���;/d��i���a�:md�ô��
a seguinte ORD'EM DO DIA

.

.

a) ratificação de aumento do ccpltcl social:
b) alterações estotutórtas:
c) assuntos de Interesse SOCIal

Brusque, 8 de outubro de 1.962

Otto Rencux - Diretor Superintendente

Guilherme Renaux - Diretor Presidente

Dt
..
Erich Walter Bueckmann _ Diretor

Carlos Cid Rencux - Diretor

lPASE
f,D1TAL

I - As· inscrições, mediante o preenchimento de
formuiários J:�·ôprios, estarão abeI"tas do dia 15-10-
62 até o dia 13-11-62.

li - 1>00 Estado de õi;a. Catarina serão recebidas
no EdlficlO-Sede da Agt:f.d9 Local _ IPAi::iE, à Plaça
l'erelra Oliveira, 111 andaI, 110 horário compreendido
enLre 12,00 e 16,00 horas, exceto aos sabados.

111 - Somente.. poderão se Inscrever os se.gurados
obrigatórios do" IPM:iE que não sejam proprietãrios,
condo�inos ou promitentes compradores de prédio
1ugum. exceto do lmõvel objeto da proposta e nos ca

S0S ij.Qmltidos pelas referidas Instruções.
IV - Para classlficação final dos candidátos.. �erão

observados os seguintes fatores preferencIaiS:

V _ Serão considerados inscritos os segurados que

tiverem requerimentos autorizados pelo Presidente

do IPASE ou pelo Diretor do DO., atê a data das Ins

truções nll 105/62, desde que venham formal�ar sua

inscrição no prazo próprio, comum aos demais segu

rados.
2. AS Inscrições que prevalecerão para atendimento à

conta dos recursos orçamentários atuais e os que fo

rem aprovados até 31 de dezembro de 1963, far-se-ão

nas seguintes categorias de financiamento, no Esta

do de Santa Catarina:
M�DIA Cr$ 1.000.000,00
POPULAR :.:....... Cr$ 600:O00,O�

3. Considerando o sistema de seleção a ser adotado, fi

ca esclarecido ·qu�, em nada. importa, a ordem de

Inscrição cOs candida�os.
Florianópolis, 9 de outubro de 1�6.2

�'.
LAURO P;e�����\�:s:NDRADE�. 20jiO/G2

.�:::_.,�- ···�cl.,.�:�:'_=:.:.�,�,

O corpo docente está
constituído de um grupo
seleto de oficiais militares
das nações membros do sis

tema inter-americano. O

governo dos Estados unidos
cedeu Os edtncíos onde se

instalou o Colégio.

RACIONAMENTO

SUSPEN'SO

IMAN ESTARIA

VIVO
CAIRO, 15 (OE) - O

Iman Mohamed, suposta
vitima do Governo rebelde

imenita, segundo um jor
nal do Cairo procurou re

fugio numa das trlbus ao

redór de seu pais e. vive
numa aldeia das monta
nhas próxíma a povoação
de Almahaba. Apresenta
ferimentos graves em uma

das pernas. .t esta a prt
meira noticia com deta

lhes que dá o Iman Moha
mad como vivo.

EXIJA A
NOTA FISCAl
DE SUAS COMPRAS! .,; E CONCORRA AH I

_ ��UM -110 fm.., I
I � SEºIA_��º !AlE 1 MH.HAO� I

Dal do ano a cargo dos mes

- E' pensamento do MI

nistério de Educação e do
Conselho Federal crlarem
se condições para o mais

ràpidamente possivel ser

obtida a descentraUzação
preconizada pela Lei Dire

trizes e Bases. Achando que
devem as Secretarias de E-

ducação se armarem de. u
ma estrut�ra administra
tiva e técnica capaz de en

frentar a autonomia esta-

assunto da criação de um

Curso de Educação Rural
na cidade de Joaçaba, pro
meteu o Diretor da Campa� .

nha Nacional de Educação

tadoria ou pensão.
§ 5° - Para os efeito!,

dêste artigo, o segurado fi
cará obrigado à indenizar a

instituição a que estiver fi

'liado, pelo ·tempo de servi

ço averbado, e sõbre o qual
não haja contribuido. .

� 6° - Para os efeitos
dêste artigo; computar-se-à
em dõbro o prazo da llcen

çaprêmio não utilizada.
Em deco[[l�·ncia do men

cionado diploma legal, fica
sem objeto no art. 58 do Re
guIamento Geral da Previ�
dência SocIal, a expressa0
"no mínimo, 55 (cinquenta
e cinco) anos de idade", e

no artigo 107 do mesmo Re

gulamento a· expressão
"completado 55 (cinquenta
e chico) anos de idade.

Lembramos que a com

provação do tempo de servi

ço deverá ser feita atravéz

da Carteira Profissional, de

pós 30 (trinta) anos de ser- clarações contidas nas an

viço, terá assegurada a per tigas Carteiras de Férias

cepção da aposentadoria, -·ou ·Cartelras Sanitárias, a
acrescida de mais 4"% ·(qua-

.

notàções constantes das
tro por cento·) do "sal.árlO Cardenetas de Previdência,
de beneficio" ]jara cada certidões passadas pelos
grupo de 12 (doze) contri- Institutos, qualquer docu

buições mensais, até o má- mentação da época - de
ximo de 20r" (vinte por clarações, atestados etc. da
cento).

.

tados realmente até a LeI

§ 20 - A prova ae tempo n. 3.322 ele 26 de novem

de serviço ,para efeito dês- bl"O de '1957, dc. Outras in

te artigo, bem assim II f01"- formações serão prest.adas
ma do p"gamento da ind,-

,:'c:;�:::�:: ��'::I:{�

Secretário da Educacão fala sobre a�'�e�niao de
, ,

B I
pelo Conselho de Ministros atribuição das esferas es- cias. isso requer uma ex- da população levará a u- tido. O Govêmo Fedeii:l.l

"",. .t\plicação das verbas fede- taduais na. matéria. O crl- pansão contínua do produ- ma desvalorização do mar- cumpriu essa: sua tarefa

ra S I Ia n..s cos planos de educação térto estabelecido em San- to social e das exportações, co alemão. com a eiecorecêc do orça
será orientada de comum ta Catarina foi consldera- e uma reestruturação da a- 4) Rígidas medidas de e- mento de 1963. O Estado só
acordo pelo Govêrno do do excelente e .servtu de su grréultura aiemê, que se cohomía e uma' diminuição

.

pode cumprir as suas tare
Conforme já noticiamos, Bstado e por um represen- gestão a muitos outros Es� adapta às necessidades do de todos os gastos não essen .ras, enfrentando-as, uma

foi realizada, no período de rance do .I.vLEC. Haverá co- tados. Mercado Comum. dais é um dever para todos. por uma, após um justo [ul.

28 de. setembro à [o" de ou- missões municipais integra Finalizando tenho a de- I Os Poderes Públicos devem gemente das suas capeei-
tubro, em Brasllia, a reu- das por um representante clarar que volteí da Reuni- Como um dos grandes su- dar um ex.emplo nês�e sen ,dades �inanceiras.
mão de Secretários de Edu· da Secretaria de Educação, ão de Brasília, bastante sa cessas econômicos citou o
cação e Cultura com p Mi-

o Prefeito Municipal e um tislelto com os resultados chanceler o plano emprego,
nistro de Educação, ccasí- outro cidadão que po�sa re

/ ob�id?s. .

conseguido_ .uo decorrer ,�a "f.'
.

= =.ão em que toram debati- presentar a comun.wade.,. . ,..... '

......_AA. reco�ç82-.'..qpmQ. to}ls-e-.J •

Vr5Ei.
..,. �l. ��.dQS�e'!jp8aa6.W].tj)A... � -A5ooml3sõesmunlef"palifai J A ..��_,_-"'"fiu�fl1la.l·tãlr-«"fn1.o· ....... ..

o C-:;IA'L' 1"
interésse do ensino brast- lém da tarefa primordial ço el,' toaoa às campos, a -de obra prcôuaíu-se um III PREV ENCI S

�'..1Ieíro. de velarem pela aplicação Alem�71fLa tomou-se. u�", aumento considerável dos'
-

....1 I

A fim de que os in teres- ���:�:roa:��n�o!e �dcU;:::� :;'::':d�07:v�::e�:�_a�ct� . !:���::�_s���n;:;:��� tL� (IJtúJtt.r
;.sados pelo ensino de Santa -

t
_ ....

�:��:F:i:,:r�:�e:�:+ �:,o�a;."ola da população

�,,::::::�m:::�::,: ;:'n;��;"�rn:::;::::� ;'"t��:u: ::'::,n:E �ã�:v�!:n;:t:���!r�;!:
ma entrevista com o tttu-

da segunda parte da mensa �X:;���a:�: ::::���J:� dcrlae Pensões dos comer- feita de acordo com o es-

1. v celegadc do IPASE em Santa Catarina - torna ��rn:aN::�:n�������:O':;;. �ao;�ct:e�i�es�:;:i�u!:= ��:ncel��v�;�:;:���lpari: rar o bem-estar do povo ����io:o�('.�e:óop·a�s�t!� �!;i�doLel. no regUlamento,púbnco que, de .acolI.10 .com o Decret� _no 1.�23 de 22
respeito a mesma. �o0::.ani,'o' 'nOai :r,.,en'.d"O �!.:m,,_ mente, QU' 'Ida com prcbte JCUo,mt�,',UoP,','a�a

meta nos a-
dórla por tempQ de servt- § 30 _ Todo segurado

�� J�nhO oe. 11:1ti:l, pucucedo �o "D��rlo Onclal" de
à. ......... I I�.. .'�

.. '-'>.

(Wà.ra.
.

ae.e.ua e o dispostn nas ln�ruçoes n-s. 105/62 - 106/ Inicialmente aeseíortomos qO? .' oi mas de politica interna, n- ;�. e�:�v���/iq!e �cõr(i(,.���:· ���d�����l:-��:�ag��O :�:
�: 6�_15� �: �;::�����o ��. ���t�r���, ��áS��;:;o� ��:e�s °C��:ê{��$tr;stt:i:a��; _ Sim, com respeito ao ��;=ta:x::it�:� �Óebr:st��· Resu��� ��:��:XPOSI. Q que estabelece o Lei no trata êste artigo, optar pelo
em todo o Estado de S.C., o recebimento de inscrições • Centro Estadual de Pesqul- bllização econõmica: e o or-. ção '9 chapcft1er �Itou .qua- 4.�30i de �8.�62.��a;a co-

�:�s�:g���l��!�en:e assala-para obtenção de tinanclamento, para aquíaíçáo de
_ Devo dizer que. com res

sas Educacionais, devo seu- çamento de. 19&3.: ;::- )1"0
I

pO{lWS '.,�àracteri�tico.; ��c �:os .t�:n�c�e:�;ssa�. dado,jará jús a um abonoI:a"a próplla, obedec;das, enLre ou&ras as seguintes lt C Ih E t enror que o INEP colabo. '. ,.: 'Y3r1a íj. presente sltuaçao In
d ti'· C· Ui

.,

d 25'X (
.

t Icondições: :a�, ��� re��:l�a::, ;o� ra técnicamente com o Cen O chancel�) ccineço� ve-. �:terJ(a da Alemanha:'- " 6� 26;.:::1�·�.·i�2 ��c A:� mensal e

.to; tn
e �áct

insistência a ImportânCia tro a ser criado em Santa- rificandn que, � viltud_e ':", .t;) -o penooa da.. recpns- :� minlstràção Céi'Íttal ido re. : :�e��c�o''. p�g�'sa �·I�
do papel dos Conselhos na Catarina. Dentro da filoso- do seu esfôrço etn todos os trução acelerada terminou

ferido Instituto. instituição de previdência
coordenação do ensino pri- fia da descentralização, campos da atividade huma- e nós enfrentamos uma, fa- A Lei n. 4.130, de 28.8.1962 social em que estiver ins
cLpalmente nesta lase de cumpre aos Estados criar e na, o povo alemão torno-se, se de crescimento economl-

dá nova redação aos pará- crito.

�:n��;:;�lhO E;e�:�:t,;;:n� :'��::.' tai, "nt<o' d, .,.- :�:t�:�'�::�1;!:'1� '02:0,:� um .p,opdado �:'�:I �� �8�i, � :�t��:� ,,�t:oo�a?ág:��:o a�:,��:�������o:u�s�:��i:i:nted=�= Secretário que diz V. Excia mundo I1vre e ocupa atual- volume de exportações a A- em razao �1 qUd 3; �962- não se incorpora à aposeo-

�:�:;I':tou:;:�i,o'asee�:b�;::: :�b�: ��:�:::o d;u�:,c:, �oen::.::. ��:t�:,,/:�In��� ;:::�;���;:1:e::::. f.��e��:y;.�:b:�:ç��b,�
ção dos Sistemas Educacio- Santa Catarina? fesa erguido contra a agre&

para a Qbtenção de aposen-
nais do Estado; a Inspeção ".�

são do comunismo oriental tinuar em condições de
tadoria po� tempo de sélvl

secundárlà·fede,r�l a pedi- Entre outras providência! Agora trata-se de consoli· ��m;:t�r::osq�e a�Z��:;;:!= ço e abono de permanenc.ia.
��nd�o c�:���=;á ��ta:��� :�:�! t��;�i:r ���:�:d: �:;. ec:������r a��:nq��:� çoamento técnico do seu a- em serviço.

era Obrigação de tôdas as parelhO de produção.
camadas do povo alemão. 3 Um eslõrço comum deve

se opôr enêrgicamente em

Estabilidade de preços e todo:> os setores, a um maI

moeda. or aumento dos preços. U

ma continuação do incre

mento do!; salários e dos

a) - encargos de família;
b) _ tempo de contribuição para o IPASE;
c) _. participação nas Fôrças Expedicionárias; ,

Que diz V. Excia, à respettQ
d) - estar obrigado' a d�'SOcupar lmôvel, em que da descentralização preconi

reEida, por fôrça de ação de despêjo, desa.propriação zada pela. Lei Diretrizes e
OU Sinistro; ; Bases?

e) _ tel· sido removido "ex-oficio" do local de tra-

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

mudança de domlcillo�
f) - Olerecer menor prazo para -resgate da dívi

da:

'g) - oferecer garantia de consignação em fõlha
de vencimentos.

O precéito constlt,-!cional
que prescreve a participa-
ção das empresas com mais

� ddual no campo do ensino de cem empregados na ta- en e seprimário e médio, já no refa educacional, foi em
-

próximo ano. parte regulamen�ada pel� NO ESTREITO _ VENDE-SE 3 LOTES (só à vista)

Com respeito ao Plano Na- :�ia��� e::�a��a�um:��ti�' .• �,. 't'. ,.
2'u"· t

.

...

cional de Educação, que as normas de cumprimen- 1 nO baIrro No. Sr�. de Fatima

nos diz? to. A delegação de Santa. 1 na Av. Sta. �atartna .

Catarina no encontro rea� 1 na rua Tobias Barreto esq. Cosemlro de

_ As verbas orçamentá- Uzado �ecentemente em Abreu
rias em 1962 formam en· Brasilia, su�ri� ao Mlnis-

globas, o P]auo dr. Eme�Tg[:n tro de Educaçao, fosse. re

da. Em 1963 êsse plano oba �ogado o decreto federal

deceni o crítêrio propordo- ftUe Lenta disciplinar a mu

nal nu IOi"ma Jt\ aprovada. LL:yia no flue colide c�m ..,.

._.<d'....�,' ..• ,..

·.,:.._·_�,.i.�

Em consequênCia da su

pressão do § }O do art. 32
da ·Lei n. 3.807;· da expres·
são "com Idade de. 55 anO!

'e" do § 4° e da alteraçãc
da sequência dos parágra;

preços, que não fõr acom- 10S," a ·redação do citado aI

panhado de uma simultã.- ligo fica sendo o seguinte:
nea acumulação de capi- Art. j2. - A aposentado

tal investido _ principal- ria por tempo de serviço se'

mente nas vastas camadas ��eC�:��I�t:�a�3{) s������
·e 35 (t"rinta e- -cinco) anos

"de serviço,· respéctivamente
com 80'it folténta por cen-

00) do salário de benefício

§ :�al:��t:ir�n:e.:�tu�é1��te.
----------------" § 10- -'0 segurado que

cqiltihuar em '�ll1vldàde a-

Rural Instalar, em caráter
permanente., um Curso de

Educação Rural, aprovei�
tando-se o prédio da Esco"

la Naciona:l Rural em cons

trução.

�,-Como um dos _ objetivos
cardeais da politica inter

na alemã o chanceler de

finiu a garantia da estabi
lidade dos preços e da·moe
da em tôdas as circunstân-

Com respeito a Participa- .

ção da Indústria e do Co
mércio na Educação Pri

mâria, foi tratado algum
Il$sunto?

CASA GRANDE mesmo velha OU ARMAZEM
para depósito

pr .óximo do centro
COMPRA "A MODELAR

TRATAR COM DELCYR SILVEIRA

no "A' MODELAR" de Mó,,;s
'.Jfi1?l

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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.. A"05...!II LAlurA COHSTA�.r•

PELO 'ROG'ESSO D'

\ANTA CAlARINA

NO SETOR

ISPOUIVO

A T � T I (O x BA R ROSO, o encontro de
maior importância da proxima rodada

Nini"ho .., 1'" np. rI"is ioaodNCS que estõo f'�
mira do Esocl't� Cl,.b" MetropnL frlram convocario3
poro os orim(';r("l� tr 'n( r d,... <:1'1f'cionado paranaense
n CJIIP vale di.,"r r'r ·n "'llnr"7:Cldo� oinda mais Co <:"'0<;

,.... "'r"-: no m('r(�, I, {->rl nl"ntf' foréi com que o clube
cnforinense dt'"htó dt' 'Sua!'; cnntrntaçõcs. li

rm ('nt' I cf..., r,"'n,. ....rlirlr Õ imorensn O prennro
rlrr t\�"-ni,.r N1VAI nn GOUV� demondrou confinn"

Na próxima rodada elo certame catari----------

nense, zona doi, ter, nos um sensacional co' Mais Uma Reilsfão Efetuou a ACESC
tejo que poderá Ic jm. o certame estadual
embora sômentc :]O'l)ra c�\_�amos a altura d!)
terceira rodada do returno.

Porém, isso nos r'lZ a-sim acreditar por que i

diferença entre (I r! ,., eiro e os segundos co

lorados para os terceiros colocados é enorme

O Barroso (. lider rnm 4 poutos seguido do
Atlétiro Catnrn r-c.. rom 5, juntamente com

o Carlos R�n�u" s�guinrlo.se do� dcmnis
clubes PaIm('ir\1�� P:n'«:flmlll, Ollmnico e Pano
Ia Ramos, todo, com 10 pontos nerdidos.

Desta r()rnl�, more» a tabela nara rlo
mingo em lhiní '" «rande clássico entre Ftar
roso x AHélico r!\f"l"incnsr., F·fJ'o filie colot'fI
rá líder e "icf' �;rlf'r ('m açfJo. No outro ('o(('io
teremos Palml'il''l� x PaysanrM. em RlmTIf'"
nau, em iÔfl'() S"'111 maiores ntrr-r.õe" e fil1��l
mente em Flm'i!l"ÓIlOlis'o Paula Rflmo" 1'('.

rf"llrionará aI') Olímpico noutro cotC!O rt'!WO,
f\Ois não {lf'�lu'rtn maiores a{rad)I��, O CarJo,,,
R"nallx estará ,le folga,

Voltou :\ se rr-unir a u1
-etortn da Assf'c\at;i'lo �h;

Cronistas nsporuvos de 13�'\1
ia catanne nn manha d!

2'" feira, 'te{ldo por loc� 1 J.

sua sede provlsórla. rutcs
da Confeitaria Chlquinh-:-
En'tl'e o mat('l'ial de ey.!)�

{I'I I .e foi dlscutldél um �

! da diretoria do Cu'

'Jpido qUe hrmcn'
entidade de Cb�Sf "!
torneio de bnsqu-t
-ilvendc «rumes j uv

nrantta, em comer-i

" a oassum-m de'

m aniver:;:iritl do c!u .'

A utectona n-solv..» c I

'nr onero aos di)

I Clube do Cupido
::cendo Qlll' em vil'tuà,) d"

ter chegaC:t) O oúcio �r..

menie na manh'i de saba

do. n:lda Ilourle 1'( r resr,:

vid ... pdr psla diretnria \',\

ra que se fizesse r{'prrse:1-
tal' n('sle Lorn{'io. Ccmllld,),
it c\lrel(/]\a elit ACESC e:l

l1lunlcou ao cln\){' anlv,,"

!,ariantp d(' f'!ur hOl1lcn:t

ge:lrja os rr�l)(,rtjvrs C:l�ll

prôl's dn 1.Ornf"o ofere-cf'n

do-lhes mNlallll1" "m daV\

quo �I,,'i mrnrada \)('1""
mentore,� do Clube dn ('\li,i

do, posSIVrlm('I1I::- a 28 lic

novembro, dnta elo :wivel'

l1{trlo do Clube,
Fn\ lamhém vI'ntilncin u

ca�o das mrnsnlldades pu
ra aqueJ('s (Pl(, alndn. nua

l1aldnram SrlJS C�1l1p·om�,,>
sos para 1.'0111 a l'nl.id,Wr>
de elnss(', Ficou flf'cldiclo Ile

que cada llwmbm da di

l'fltnria prncurarla Ol'; ,·I{'·

llh'ntos ('ln ddllto Cf':n a

ll'Soul'arla e o e:llocana a

par da última decIsão Ca.

diretoria de apcnfl!l tonei'
der a carLcil'fl finCinl. -apos o

pagamento da anuWade, O

prazo para o p:lgnmpnto
IGncerl'a-,�(' fim ctt, mês

quando {'nlào uma atitu(]e
seria senl tomflda contra,
os c:andidnks rnllnsos,
Outro aMnmto de SUln'l

huportúncia foi o remeto

mula cem a p:lrticlpa(':\n
d s ctuues Auouco CIlI:,:

rln{'ns{' da capttni do Ea

Lrl.do E' MeLropol de cnctu

ma para. um �oLr'Jo nnüa

Lo�� ('\11 nossa cnpttnl no

J)rúxlm.-. dia 28,"em b.:>IH'

rido da nossa entidade de

classe. Tanto nuettcenoa
como os ct'ieillllll'nses pro

meteram à enudndc jO�9.r
rm bC'ncfieio da enudade.

rU7.ã:" porque a ntunl rllfl�
torta da assaciação cJ��i'í!"'�

ln rasotveu marcar a .t-ua

-tc 28 para o encontro tu

lrrmnni('ipa, :1111151050, nes

La e1.plLaJ.
p'�p('l'nlll :)s mc-nt"l'CK <1,1

AC�SC cip Que a d:llrf. :'I'J

pO'ila venha a ReI' arN\:]

pelo Mcl!'opoí I' AVd'i;'l,
n,ali?ando-� assim n :;\1-

In"'!iva partida rl.mlsL��a

quI" I"ro. carát..er bf'npfie('fl
tI', Neste senLldo a secrc.

(:l)"I('spnndfonria 110 cll:! (I

hujl' aos (10:<; clullC!i rlandu
('li'llrh (lo OU" flc"tI o.\)"r

VadO om re:mlão, Também

" Pn"-lt1rnll'_ d� FCF (('['c

b('r:i Cf'lmun�ra(':10.' In·,r'\

v�'> d(' ofíciO, �oJlcitnndo a

data dc 28 pnra o jõgo.

Retornou
Jurandlr
Apôs palesLl'ar com OS!'.

.-:Tr,�I' D\:1s n ql1rm 1ll1,'\tllr,·�
lau o dr�f'jo (h' l'cLOl'11[11' ii

("Ia c:lpit.:11 IIl'nLI'o f"n

brPvr, o atl:ta .Jl1ralHlll' P:'Ii

V:l. sr' Uill {'om clpsLino a Vi

I.ória. ond,., tcrmlnnr:i. ,�P!l

lempr como Aprrndl? 1\la-

Na palestra que mf1l1!evc
com o alLo men10r dOi Fi_

gu('lrf'n�p F. C" afirrt!'.lu
qu{' lo�o qUE> sl"a r"m,-.vido
prtra o Rio tratará d{' sua

po�sív('1 transf.::!I'cncln p�I':l.
esta capital l'{'lOl'llllflo as

sim al1 filrims{lo tlmf' f1lvi
ne[�l'O do conLil1l'nte,

CAMPEONATO DA la ZONA
lideI' invicto para vice :\

der', atrás do seu per�eglli
dnr mais sério, o Am(·�,'a
qu{' p11lou para a liderança
poIs c(lnta soml'ntc- eOTn 1

p nlo no passivo.
No Próximo dnmingo A

]1l(>rira r- Caxias cstar:õ!o

empenhados em Rrande 1'1-

ln, com o Caxias tentaml:l
" Ilnl' Il pont.ear o cerl�ame
drl 7."nn três.

'�1' ;',b�:! �!"�.'
éi COf.r �:;o e conseaaçâo de paineis

I �in toci� o Esbtio

&orn�ra-se um lote de terras
Desejo comprar um 10te de terras 'que se silue'

na zona Central ou mais ou menos próximo dela,
FDNE 2441

21-10 -62.

Vitória eI(' bon rnnrcn

conseguiu o Clube Aueuo«

Datarjnense ao acln-epujnr
o elenco d� Palmeiras E;;

parte Clube de Blumenau
no estúdto dr, Ado:fo 1(011-

der. DePois de marcar ?:Y.U

e dar a ímpj-essâu de que
venceria racil. a defensiva

do Atlético começou a. t a

ciiltar permitindo a reaeao
do grêmío palmeiren�p que

rmatmcntc nio foi Lmdl17.l�
dn em número,,, romo espl�'

ravam MUS jo�adorf'S I' tJl'

cedores. Venceu o Atll'ti!!o

e com mérltrs por 4x3,

Detalhe�, jõgo Atlêt;l::o

4 X Palmelral1 3,

Local - Estadia da FCF

1,0 t.empo - AlIéticn 2 x

Palmeiras O
Fmal: At;étleo 4 x Pal-

melrãs3,
Golendores pcla ordem:

II(.linllo aos 5, P.... lcl.. • .. a

aos 630: Pereréca aos 15.

D!nh'; aos 19, Alah' ao,> �":.
mnho a,.s 30 e Carlinhos
aos 37 minutos,

Qunc]I'os; ATLE'TlCO: -

I"rrrrl.rO, Roberto S!IV:l, Mar
}'rcn e Manoel; Gcrcln .... c

gprglo; R.ogério. Ose'\I',
J-f&l!nho (Alairl, ROllrwlo e

P(']'(']'p('n, PALMEIRAS: -

Juc:\,: Arào, Lnzal'(\ c A'l"

llno� Odilon e Jair: N:lnl

co, Clorlnnldo, Ll'a1, Dlnho

e Vl:\na (Carllnhos), At"ll

trag{'ll1 dc' Nlla da SlIv'l e

renda de cr$ 30,500,00, .0\.

nrl'maildndes não houve.

Em 81umenau o Almlr!.ln

te Barroso, atuando oeln
primeira vc? ap(l� l'aJI.'\T

para a ponta da tabela de

pois de derrotar ao R('IlJ.lIX

pOI' 5xl. parece que sentll1

(' pêso dn responsabllidu
de dr! lider e passou S(!I'ins
momentos diante elo Olim

pico que am('açou a vltorhl.
do clube barrosiSta mesmo

depois de estar inferiorl?''l
do no marcador por JxO,
A contagem final de 3x2 foi

justa Porem o Ollmplco te

ve um pcnalty a seu favol'

qUi! foi dlsTlf'rdlçado p".lo
zagueirO NIll<on quc atlr"!1
fraco pflra Edeval defender
Não fora I�s(' o Barro�o �e

rIa deixado em Blumenutl
um vnllosn pontinho,
Dc'talh{'s Técnicos: Jo�o

Almirante Barroso 3 x 0-

limplco 2,

Local: Estádio da Baixa-

da

).0 tempo: anen-sc 3 '(

Oilmpieo 2, Fl11nL O mes-

mo marcador.
.

ootoceorcs pela ordem:
Deba aos 11. 2 c 29 pura o

Barroso e Lar-ou e Qua
torae para � oumptcc,
Quadros: BARROSO: E(1�

vat: noco-tc zõoumnu,
Lo;a e �AorptÍl: xennno to

Lnl7,jnhl': 11(,1\0, Mlm'l,

Deba' e OoJeberlo, OLIM

PICO: A:r'll:lO nsaroJn):
Garato NlIson e �arllra;
Romeu' e Jurandlr; Nen>::,
Mauro, Qunt,..rze, Badini

.Jangr. e Lafron. ArbiLn

�':rm d{ WI]:o.on Silva (' ren

da de cr$ 127.510,00, A�

normalidades IlliO houvr.

o Paula Ramos con�i

nuc,:U na sua marcha de

(jogts perdidos, agor!'t totn

llznndo clm;o I'odndas, O

conjuutl' da estréia /;olitá

ria, depolA de ('omeçar mUl

to hem o crrlame foi cain�

do vprtloa'm(>htr de pr,)

dução a ]l"nlo de se jll'r
tal' aos dl'11lftl.� clube!;, :ra

últ.ima coiocnt:iin,
Hrlio R.osn., uma V��,.

mais mo(llr!rau r nt.n{(ue

]):ll'a'pio!' nada a\lrl'srn1.:1'I
elo d(\ 'Prfitlen frrnte a 11,,

f('nslva do tricolor "ru-:

{Juen.'!p a ql)('m havia. Vf:n.

cldo n ... turno t1nr 3x2, c'111

jôgo de lances srnsac"·

nals.
Detalhes Tçcnle�s:
Jõgo Carlos Renaux 3 '(

Paula Ramos O

Local: E.�tt'ldlo Augu,�h
Bauer em Brusque

1.0 tempo: Empate de

OxO. Final: Rpnat1x 3!-:

Paula Rarn"s O,

Tentos rie Cr,ey 2 e PIO
="reil'inha.

Quadros: Atlétiro Rf'naux

M(lssimam: Blanchine, gels
e Merizlo; Brnlldão e Pe

truski: CllaLz, Tei"eirin!1"',
PeT-eirlnha Orley e Para

guaio rBa;'ncr).
Paula Ramos. PamilJn

na: Adilson, Ncry e HamIl

ton; E'dlo e Valório: Wf!"

ncr, Amir', E'I, Vllltinho B

Anísio. Arbitragem de !i:

deva ido COf'lho e !1rreCll

dação de cr$ 24,972,00. A

nOrmaldad-es: não houvr.>.
._----- _ .._--

Tem"NôYo Presidente o (. N. Marlinelli
o jorn:llisb c rneliali,�t,a

l�allro Sonclnl vem 11e �:l'r

"I('!to, por :lelam'ação, prc
sillcnte (10 g-Iorioso Clube
Náutico FTancisco Marli
nelli. A eleição deu-se na

manhã 11e domingo. na :;;é�
de do. clubc r"brnnegro, à

rlUl João Pillto, presente
granelf' nllmrro de associa�

dns e IH'Il.'ptM da. arremla
'ião mal!'! vi7.f'S eam)K'ã tifO
rt'Tno de S:mta Catarina.
Trata-se. spm, dÚ"ida al

R'llIna. dI' 11m elemcnt" ca

pa('jl:uln a mnito rln!!r 111'1<'
l\Iarlinelll, dadas a� lUla'J

qUallrladf'q de batalhad'lr
daI'! boa!! cau<:aq do nOs!!r

eS__l!!!rte, ral!lio porqne_a el!l·

('ôlh'l do seu nome foi 11."

,�rt"dJtt.ma. Ao L.,fro.

nns!':o cnlega de imprensa e

particular amigo, aS' nlls

sas felicltaçõel1, acompa
nradas doS �'ot.os sinccrllS
de unta gestão repleta de

vitórias para maior glorh
de Santa Catarina esporo
tlva.

I CAMPEONATO INTERCOLEGIAL
Em c-nunvncno ao !)rl

metro campeonntc nu-r

Colegial de FU1."hol, reall-
7.ado o Col('gln cntartt
nense, no dinB fornm.. -:>f>

tuados os segutraes encon

tros,

Lcyoln 2 x SESI 1

C,..���IOo de Aplicação fi x

O nrhitro teve ntuu-

çiio r"f':111:-.r. sendo qu«. a

valorosa equlpn cio SE!;>!
mrS11l0 sendo dorro'tndn lu

tou rentudomento \)("a "i

tó-In que não ihe sorriu, O

t{'nt.o <li' honra 00 SE"il
foi a��lnal:ldo 'pu" xctso»

Lel1mkuh;,

Loyoln 8 x Anch'cta 1

SESI 5 x Crmf!ta. O

OSF.SI rormou com: ;!

saro 81'10 Nnbor -'- Nrl··
sou _ Perreha e Lutaínno
Junrez e A'vjt,lm, átr-tdes ,

LuIz AlhNto - Nelson Lp

hmkuhl e R.1tael. JrganJQ
ainda Carlos F:uhs e üe

-a.do.

n� tont os foram assm.c

lados por Alcides 2, Geralrtn
2 e A'vltom ·l_respectIU·
mente. �
A eqntpc do SESI tem co

mo orip'nt:\dor N('I' cpl'lf1o
famoso deCcnAol' do AVfll,

P.-I'lanlo ns parabcns ii. '/'l

IOl'Osa equipe SESIANA e

ao SC'U 'tl'elnador,

� M& J_' -" .�,"".�� -*'. < íi"Í',,�' .�J�
�

== ,Ti) ,17'. \l\�"� Ji1 'í\
. �

-------, Mau"" 8ol'Q� --- �O President" do Federação P<lranaense de Fute
bol, sr, Jo',é Mjj(illi prestando declnrações à impren.
so do Terro dos Pinheirais, teve a oportunidade de�informar quC' é to',dment!! o favor daI próximo dispu �
tú da'TACA DA LEGALIDADE competição que reuni-�
rá mi camrr,' ''; � vicp campeões do Rio Grande do 1
Sul, Paraná € Santa Catarina. Ncst.c sentido prov:-1
dcnc!;lró para quI" o certam� poranense sejó apl'eS<;o_ 1
do, ;tpós ai;; disputas dr) bl'a�ileirn doe ful'ebal. A razã,....l
do �ucpsso do pdmeiro torn�io téz com que ° presí. i
de'1te José. M iJnni (l'isim peosass{', �

,
DepOIS dI' froco<;sorem 09 entendimentos com cs

1jogador{'s Nin nh e Ir,:in da Clube Atlético Paranoen
se, a diretoria �o Metropol conseguiu êxitL.. ,la invm.ti Ida para od'lu;rlr o pas'ie d2 Morl'ira do lraty, Porém, 4
o tr'ein:ldor Joã0 Lima não f:cou sotisfeitô e tr�lI'(.:t.('
de procurar n(}vo� vnlores poro reforças a equipe. O
e!emento vis"clo foi r':Lné. integrant{' do equipe prin
clpal do Palestro Itália. A diretoria do clube catari.
ncnse oferecl'u 00 clube palcstrino a "õoma de Cr$ ..

500,000,00 pr lo seu atestado liberatório porém men A representação do Cu-

��:e�c�������r�����'�('7�ep��:g�;i�e��:�����tivomen .xias Futeb"l Clube, jogall-
�t: d\) na tarde de domingo na

Sem 05 jnqador'0s Nini�ho e alte!' Que foram con �il�ll�d�o��e�;� ���ln��,;���f)
;:n����:��: ��;;.r�����: �'���oorsa��0:e�7�����d� g:� 1'0 revês, no CNlamf' (IrI �'1_

sHeiro, o Clube AtfL'tico Porana�nse vai s'e exibir na :lotr�;](�t�e:r;,,;�:�lan��,,��:�t:n��n��rt1�:gÍiÀ���ljoa bi��li�� ��r��� �:v����;· contagem dI' 2�O,

,. 'i Note-Se que- alé o rn()-

O canhecid'l ex_arqueiro dn� aromados catari: mento o eon,ll1llt(' n�vin"-
nense, paranoen"cs (' paulistoc;, NIVALDO GOUVl:A, ri��dl�I��L;:�n�l�;: n�o��:��;�:�o�sa����a�n�71��� �:�l�����a�:md� Pr:�������t�S� -------_

nico, obtendQ "U<':'C:;<;O. Vários clubes do Paraná foram
orientad'JS ç'O" N;"oldo que pOUCa o pouco foi ganhon
d" proiecão (' <'(> de tocando pr!o seu excelente traba.
lho. Em razã..., (ho;n o Federn�ão Paranaense- de Futc"
boI vem de de�krnor (I nosso conterrâneo po�a ::;ervir
de orientador técnica do pr(Íxim" selecionadõ que re

presentará n Poraná. nos jogos do certame nocion:!!
interselecões c$toduOJs. Para nós aur aCIl1Donhamas
com intere!:sG a cnmpanno de NIVALDO GOUVl:A o
través do" qrnrnaan" or)resentamos os nos'.'las felicita
ções porfN sid" ""<:rolhidn pma tão ec;pinhosa mi�são,
com votos de muilos .sucessos,

Novam'ente esteve
andamento o Campern.lto
c�m a reali?ação de mai:::

duas partidas sábado pró
ximo passado. Defron�a
ram-se:

Observador SESlANO

ME DA'MElI

l BO,!!�t,.....! ..---.�"-4

O ambiente esportiva no cidade de Joinville no

periodo que antecede o aproximação das disputas 'dos
Quartos Jag� Abcrtos de Santa Cat<lrino a se efeti •
vor no ano próximn na 'Manchester" cotorinense é
(los mais animl1dol'cx. A exemplo de Brusque, Florio
'1ópolis r ltajaí, também os joinvillcnses Se engala�
nam com a nprox'maçõo dos Ouortos Jog6s Aber
tos, tudo foz(>ndo paro que a mágna competição posse
o faz('( porte do calendário espartiyo joinviUense,
nãl') poupflndo e,s/orços no sentido de que realmente se

transforme no realidade- qUe esperam para melhor
br'lhanlismo das disputas que terá .em seu desfile c;,Ie
obf'!"uról uma vC!l'dndeiro parada de C!legância, cordiC!
lidnd:; e cava/hcirismo. onde inúmeras moços e rapo"
z-es dos mai� longinquos e diferente"! pontos do Esta.
d,., estarão desfilando frente aos olhares apoixonantes
c incentivadores do pllblico da cidade do trábalho.

Sim meus amigos, porque Joinville, 00 contró
rio do que muitos- pensam, não é uma cidade wmente
dostinada 00 trabalha, Seu povo também admiro e

pratica o esporte com assiduidode e irá provar jsso
nn próxim,., ano por oca,sião desta arrOlado competi.
cão esportiv<l. O foinvillense vibraró por ocasiõo das
disputóls por saber que o desporto é realmente neces"

sório ó condição humana animando os energias de.
bil itadas, estimulando recupcrnndo I" alelltando ali

encr{?':os con<;umidos no trabalho cotidiano.
Aliás digo-se, a bem do verdade, que n povo

joinvillense é re<llmente onim-ado pelos coiSas coneer
n�nte� 00 l'soorte por saber que uma cidade por si s6
poderá entrelaçar se a outros demais e faz·er amigos
conforme recomenda n esportE>, Por'êste môtiva, aos

disputas dos Quartos Jogos Abertos de Santo Catari
na irão corresponder plenomentr à expectativa. Ao
lém disso, sabemos Que valôr.es dos mois- consaQrodn�
e�torão d�ifiland" no norte catarinense, representon.
do os vários muniCípios present�s, qu,e contarão cóm
o auxi/il') &� comércio local que COlaboro em prande
('s{'(lla na"a o melhor progress'1 do esporte do "Man
ch('�ter'. E, o isso iuntar.ose..á a vontade avossala"
doro de lutar dos atlétos amadoreos que, sem depende
rem de recompensas pecuniários cerrarõ,; fileiras 00

r:l ver tremular os pavilhões da Pátrio e do Estado
hus,,;ndn conquistar a suprema glória do desporto
brasileiro!

A lPl'11dade uniró nossas equipe .. municipais no

nort ... d" Estado semeando as, poro colher entre milho
res de atlétas I"S QUe amanhã assumirão o difícil e fiel
comnromisso de nos defender além fronteiros edifi.
c('nd ... sempre mais n bom nome dn de"loarto naci!')"
n:l!. Destas competições amadoristas é aue ,poderão
slIroir os substitutos ideais ODrQ P.elé Ademar Fer·
rpiro ria Silvo Maria Es-ter Bueno e outros namf!"l ió
Cnn<:nnrodos nela mundo inteiro e QUI" não 06derõó
nc:;tr>ntor l'Y'Iplhor forma daoui oora o frpntc Eis pnr
0111' n0s rllb!'.Ionrndeeer o todo.. aue colnborom p�'n
mrlhM r,""Fnvolviment... do {'�oort� arnodoristo oue

rprdmpnle r"I':t"<:"ito rl<'1 inrp.ntivn ri" nllhlic ... f> ela im
1"�""'(''' c('tnrinf>ncp, != :sso é n 011(' deverel'l"l'19 fa:r.pr nl"
rrr,vi!.",.. ('II'ln, Clt ,nnrln I'l cirlodf' rlp Jninville ootrncí.
nn�rí rIS (lI ,�rtne J"'noo; Ar.f'"t,;<; ri,. I':;nntn Cntarinn. mI
TI""C' "ic l,;.r-mi o rfificaT m Brasil mr:llnr esportivamen'o
te falando

."'1;

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



A LlNGUA QUE CRIOU O MUNDO DA CULTURA PC IPGUHA - O prolessor Nerêu Corrêa, vai lazer no Institulo rilsil-Esta os nidos, �rnanhã dia 171520 hg;
ras, uma conferência sobre a sobrevivêncía da ling ua Portuguesa. O presidente do IBEU convida aos associados para ouvir o mestre ilustre.

A o-emeecae da Uni
banda QUe se prerendc com

o cong.eeso Extril,llrdli'lild:l

que será .evado 3. erettc

em 15, 16 c 17 dI" novem

bro na CIdade de Pc:rü1 -A

}('grp. tem uma f!n:\�id,:

de maior - a. de ncerunr I)

mente de munões (.�0Il10S
maís dp dez rnnnõ-s n-'

pais), para o estudo c r:;

fl('):ão.

d!- ";��d:r��e ��;!���
nn medlurusmo e rilua!i';

Oca, sem prcocupar;o.'�
mutcres. Mas, UJllhtlnd�

não é aponas Isto, NllO' é
apenas para. Uu.gia.'i., TCI�

uma, flnaUd'ade rnuuo

maior, so""clal, dI' cd:t\f':t

cão. de rcrormn ln�hTl,\,

Individual e co.euvn. Mas

a maora dos umban-lstns
gostam apenas de ser te

Jpguados sem outras cogl
taçôes que a dI" J'f'ceber a-n

peetens-, Gula e Oirar.
Na Codlflc;\�ão Júrde<"!a

na quem r('almentp �fl'

tuou o ll·ahaJho foram QS

('"pi! llos. Kardcc npen.'.s
-deu l10rmaUvas dldlUlrat

â.s leis e preconiC4"s Oru:1-

dos do mundo e"prtll:il.
Servu de lnstrument:J I

sem ind;vidual!smo, reg (,

nal!smo'i ou p-econceor(i,,·:.
E a .rbra suportou o ataqUe
frontal da Igreja, e

foi vencida.

A Codl1!cacão que pro>_

tendemos, não pode altr,

rnr a.:: bases da fundam,:!:l
tada com o Llvr(' dos Es

pqit�car-SE:-á aa

penetrai'" na Clêncla e FI""

imofla, face à História '!

Liturgia. Amplill.r-sC-á. T!?

rá ae ser fruto de mf"(iJln

ção e e'ocubrações sérl�"i o

não de impl'Ovis("s. Trabrl
lhar-se na umbanda, ('c_

mument-e. ·não c dificil.

Mns falar-se de Umban..!_l

niQ é para Qualqupr um.

Refiro-me it Umbanda

prcp.t41amf'nte dita, e 11:10

à Umbanànha a»rtjcutar
Invent:lda pelns modJ:.;l a.�

que a alteram ao �(!u gü':
te- assim como se os '.1'1"

reíros foss('m ateF",es 0\l
passarei as .de desfile r:1'3

ino�as,
Ninguém pode nf'gar !lU'"

um sõpro de renov!ção
varre os nosses al'ralu.i:) e

por Isso antes dos tra'J�
lhos pátlcos há sempre ne

cessidnde de uma prepula·

ção mental. qUe devI' .'.p,'

rita através de poJestns,
sobretudo evangélicas.

Seria mais c"nvenlt'll'e

que os pretensos donos tia

Umbanda Sf> dedlco.s�t·n

mais ao estudo e f17.ess:!m

um "tour de torce" pat'L a

moralização das g,an(leS
m:lSS:l.S que fl si acorrt�m,
parque é bom que se N!.

sem se Importarem tauto

com o car6.trr !rnomêniro.

�ta. nossa finalidade

maio'r é '(' do aperíl"içou
menta Indlvldu:l1 e COI"·

tlvo pois .�cment.(! fls�m

modlfleflrf'mOS o melo :"'Il

blent.e.
O umbandlsta. assim cm

Unras gpralS, precisa C0-

nheeer a história af,lc:llll,:

ta, (pds a nllssn UmO[,!i·
da é wn protestanUl'mo no

Batuque) e a IItcrat.'I!':,.
Se não tlvpr êste iasLl"<3 o

mais sern pc! fumafia.
As leis espirituais SPIll

Pre exLc;Uram. pr('('lsarn"s
conhecê-Ia para cumpr'
las bpm. Nio c".mpreendt'
m ...s tlmban�a CGm dlS.�j
dentes, nem como saco ne

gato.<;, onde todos ml<l.m
alt<> e se arranham.
A Umbandn não preco-

nlsa npenas a csplrltuall_
,

dadp,. Vive pm plen mie e
,

Por i�so mesmo o umban

Q.L,5t� � ,sempre pessoa. de

bem, respeitada ha rmorú

sada ccnstec me'�mo. o um

balldl.':ta. ou é homem .:1.(.\
bem, ou nüo é umtrãnc.sts...
Não bash crer - ti j)\"('.

cbo V!VCI·. Não hasta vi

ver - é p-ectse escmpun-

gnravá Umbanda Untver
sal "" pé;:!.'! suas Leis, )lf·
tas suas finalidades e pe
t",; sou 'Efeito Catartnense

trmbandístas, Chefes de

Tr·ndas, 'I'ej raíras ou C""'("!
tros - Alertai!!! ocmpo
recet nc ooneresso Ext.·a

/j'd111:lrío· de trmbane-i

n-ocumt »ossrva. e (:'I"n
]llr H.� LI'1H" do. Astral .. -

,'lAnA.VA'·A UMIJANDI\
UNIVERSAL!! !

x x x

Nos dias 15, 16 e 17 co

Novembro Vindouro, tr:>i,-
7.aJ'-.�p-!'!. em Porto AI<"% e

(RS). v Cr ngresso zxt-aor

dhdl·!O de Umbanda. A

U.'U.S c. c � C.E.U., atr�-

t��g;l��":��a�t�:ia:;;ban;:l�
ta catar:nf'n$f! a com!):'l,e
cr)·('.m. TnfrMnações à Rl1,l

,Fel!pe Neyc-::;, 464 _ Es!:,!,·j
to.

1) _ VITÓRIA DO GO

VeRNO _ Como nesta

Ilha. todos misturam o sa

bor do cntestnho com o

�ô.�1.o· pOlítico é nem ràcü
observar _ a oplnifu:) pú
»nea nos resuttartos da
última el('l<;ão. Para a

maioria o q1H' se ver+ncou
nas urnas, não foi apenas

uma espetacular vitória do

pessedteno, mas o reco

uueouuentc do povo cata

rmense J)('Ja maneira eü

cnz com ([11(' vem sendo

admtnísrraco o oovernc
do Estado. Os votos nos

candldat.os pesseorstas re

presentaram a satlh:ação
públlen pura. r.om o Gover

nador Celso namos.

2)· _ ÓS TRAIDOS '- A

percentagem era de. lO

cnndidatns para cada uma

vaga, logo, 9 "criam que
s�,r trutdos. Nestes estão os

uonucos maduros que vêm

os resultados dentro da

temútiea do regime repre

eemauvo. mas há aqueles
doces ingênuos que ainda

ncíe estão esperando a

abeltura de algu'l"la urna

pi::ldlda entre os tesouros

dos faraÓ�. Santo e puro
P('dl'() Romero que de pas

sagem estendestes a mão
bcndosa a Francisco Ma

chado, fazendo-o "'JSSO

gui:l. político pelo..; rincões
cata.inenses. Foste� tral

do; Chico Machado, n:'l. sua

franque7a incorrigívcl. ho

je cO:1":essa: por ra2"",es

ideológicas acabou votando

no bispo Sardinha.
3) - OUTROS TEMPOS

- Nem mesmo por engano
menciona-se o nome ao
senador Saulo Ramos, ho

je, õte Que foi um grande
caotnuc do petehlsmo tndl

gena. Mas não há nisso

nenhuma tra!�üo jlÚbJir-D..
Sua honradez é venerável.

Rl'insislenLp.; não .�ouhf' I"C

cclhor-se li. glót-in nos llOns

tf'..mllG.'h. eomu o fez Greta

Garbo. Prefetiu Que o povo

lhe resürursse o anonima

to por [ulgnmento e em

oenecno. Retorna a vida

de cidadão, ao 'museu dos

4) - NOVA FISIONO

MIA - Por mais alguns
dias será ligada a chave

que dQtará Q município de

Turvo de rôrca e luz, ra

eenoo-se realidade umn

aspíracão tão velha Quanto
a vida daquele muntnípto.
Empreendimento executa

do pela CEE, cnnsumtdo 60

mübões ce cruzeiros com

r-etar-se-e 1')4!0 em segui
da, iqUllndo atingir os mu

nicípíos de Meleiro e Ja

cinto Machado. pe-mitindo
a transformação da nsto

n?mla econômica da rica

Este é um resultado do

pioneirismo da eletrifica

ção rural posto em pratica
pelo Govêrno Cel<>o R"lmos.

5) - LEI APAVORA

EMPRESAS - Com o de

creto 50.423 de 28-4-61 que

regulamentou o artigo 168

da constituição federal. es

tabelecendo a obrip:atorie
dade da ministração de

ensino p:imario, nas

presas particulares com

x x x

Tenda, Espirita "Cabo·:la

Yara" - Transrorreu n,l

mais comp·eta harm,..ni;"t a

marcar.:-e festa c0Inemorfl
t!va que a Babá D. aM�I3.
da Silva F.errari (Bía), !I�

menageou 'i'lraVanao il.

Chefe Espiritual daq'Jp.'a
-----------------

T('nda _. A CABOCLA
'YARA, Côrllpareceram-;,n
Vii�ta .oth:i�t, r presidente
d.,a· U.U.S.C. Se. M�rr·"".·l11

Gome sda S�lva, este DeJf'
gado e p�põsa, dondr re.:!,

b:do sfraLcrnalmf'ntc>. a

.In·ad�f'ram as manlfe'l',l
çõcs l"úCebidas.

alOU MAlI �..uTA DO IIIU.tIL

Prosseguem O� Patrulhamentos ao

Longo da Fronteira INDIANA
NOVA DELI 16 (O. E)

_ Alto.� fun�lonárlos .J\)

Departamento d� DeI'!'>:l.

d aTml!n ·punlram-�(' ,1;.1-

jc 1'111 NJva Dl':1 p:trD.. f";

tuda)· os últimos acont"Cc'.

mcnlos. na sangrenta di;;

puta frrnlc!r!ça entre a

India e China Comun; .... 'l.

Não fnram anu:wiAdas ,1S

resultado:;; ela reunião, JO

rém informa-sé em .,o"'a

Deli qu-e âmbas as purtes

estão realizando inlen3,tS

patrulhas de reconheci
me-nto aereo ao longo ia

fronteira pntre a India -.e
o Tlbl't, '!ue está úm !JO
der d�s comunistas ('11i-

CAFEZINHO, NÃOI
, C��i) "I,!,O!
..__ ---l

PORQUÊ FLORI ANÓ?GLlS UM

maís de 100 empregnâos, 2

empresas' da capital nbrnn-:
gldlls pela lei iria faccio
nar sua formação jurtdlna.
Dai vc-se Que, no Brasil há
sempre urau lei protegendo
aleuéen contra outra leI.
Coisas h(,l"dadas dos nossos
nativos .eomt a a cobra cn

mo contra veneno. E dava
ce.tn.
6) - ENSINO MELHOR

A1NDA _ liá no entanto o

grande empenho dI' quem
a testn da ndmlnlstraçâo
públtca do Estado. Ooverna
em termos de lealdade e

profundo tnterêsse para
com ·0 bem social presente
e futuro da nossa gente.
Santa Catarina ocupa no

jl', em menos de 2 anos ele
nova monteucaoc admi
nistrativa, o 4° lugar na

educncão púbfíoa brasüet
ra. Actma de nós, S. pnuto,
Guunnbara e Rio orando
do Sul. Mesmo assim o G')

vereador Celso Ramo.'; nrn
c1'1. p 16. empenhado f'ITI

melhorar o ensino pllO!!l'\)
catartnonse, prtnelpínnrín
per dotal" a SF,C -íc um

Centro de Pesqulxas. sem o

('1If' aquela Pn<;ta não p-i
derã raciocinar dent:o da

realidade.
O Sr. Rubens N. Neves.

titular da SEC estã entu

siasmado com as reformas

p'<lneiadas .. já em franca
fa�e de estudos.

7) - ARREPENDIMEN
TO TARDIO - C· dÕ!p.
trabalhista Walter Rous

senq chora hoje seu ar

rependimento para com a

Padroeira do Brasil. Hã 4
anos fpl eleito, por inter

cessão da VJrgem e esque
ceu a promessa de roma

ria ii. Apal·ecida do Norte.

Quis po.g1i-la agora pedin
do a mesma graça nas ur

nas de 7 de outubro, o que
decididamente ntlo é uma

hoa pf\liUra de fé ('[i··t:l..

Solt.o :"t seu lf'lTIf' polÍtico,
ndf'rnou �60 í'1":UIS .

8) - FUTURO PREO·
CUPA LÍDERES - Sem

out.ras, surge :1 preocupa
ção com o futuro político
do prof. Dmz Alves e do

flr. Wolney C. Olivf'lra. A

espf'ran�a de aml)(l.': é {[ue
na. pl�·lxlm:!. reforma. mi

nisterial do prcmmicr con

golês. venha.m o. ocupar

po.siçõcs de destaque. Este

illtimo reivindica a repre

sentação diplom::'ttlca do

Congo il� margen.� do Xin

gll e o primrim a chefia do

Serviço SCt;rcto do Exerci
to de Thosombe.

MUNiCíPIO POBRE

IMPOSTOS PAGOS PELOS MUNICIPES

Â UNIÃO .49,9·'.

AO ESTADO 43.6·'.

AO MUNiCíPIO 6.5"'.

fi fl R EC C A O A C. Ã O

o Impôsto arrec.adado pela Muni
cípio é aplicado exciusivamente
em Servi�os à População: em Es

colas, Ruas e Estra das, Limpeza
Público, AssistênCia Social, etc.

MUNICIPI
PARA QUE TUA CIDADE "A�
FIQUE MAIS POBRE, PAGA TEU
IMPÕSTO COM PON'fUALIOAOI

Coopere com a

Ilé-me
sua

mão ...

A.S.C.R

/

Eu rha garanto - • muno duro aprender a andar na minha
tdade .•• <?s músc�os nijo obedecem. S6 com muito esfôrco
conseguimos mover as pernas. Domas aiguns possas com o·'i
mismo e, d. repente. os fôrças nos f.:lltam e nôs cailTlos. Mos
nas levantamos depressa poro andor e tomar a cair. Às vêzes
a gente choro ... Assim diffceis são quase fodos os nossos exer.
(:idos e esludoii. Mos I.) �acrifjcio r:ompenso: eu, por exem�lo. já
melhorei mur:o e e�tou certo de melhorar ainda mais. No futuro
espero ser como Você. Paro prosseguir minho recuperação e de
fonlas crianças como eu - para aten4er a milhares de outros
que sofrem o que eu sofri - precisamos de seu auxílio. Ajude.
-nos1 O que é pouco para Você terá quase tudo para nôs I

�-

ASSOCIAÇAO SANTA CATARINA DE REABlLITAÇlO
Envie o seu Dlmalivo para a Rua General

Bitlencourl, 102.

Tac�CruzeirDdD Sul
i'-.I, t •

�'" t " "\' :
...
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Curso de Alfabefzação na U.C.E:���J·J!lU���������.���
NU�l esforço para levou mo Curso fol registrado, do, par isso, tempo para contribuindo, assim. par-i. sempre com o auxíiio ãa- ves arétava ontem o pais. tentativa de assassíníe, O to da "Aliança Para o pro

a Uruversfdade ao povo, os afim de gozar dos direitos estudar durante o dia. o bem estar dos' brasüet- queles que ainda podem e criando um ambiente de disparo de um sevotver ma geessc" no pais.

,estudantes, da unrvecsnje- prov€�ientes desta encte- União catennense dos ros e da humanidade. devem conservar e apríeno in:segurança e cpnfusão, teu em troca, o fotograf()
de de Santa oatanna, f(Jl ueaçêo. zstudantes dá a êssss aru A União oata-menss dos rar as instituições demo- a apenas 55 dias das eIei- Miguel aaíns, que o acem

enaram na sede de sua eU nos uma 'janta completa Estudantes espera contar c-éticas. çõcs grais. A policia teve panhava na excursão que

tldade, um curso notUrno O Curso conta, atualmen tcdas as noites depois das qu prcmever um serviço realiza.

para atcateneaçãe de cri- te, com aproximadamente aulas. Essa janta consta- de limPeza das ruàs de

lO anças que durante o dIa 60 alunos. To.dos residem tue um dos principais a São Domingos, em virtude Luiz ênüama memb-o

���s.�odem frequentar es- :Se�pa�n�a:r�i�:ers:s f�\; ��:�iv�u:::a ;�:s f����= p.,...... E�S"TADO :: :=:;re�: �:�::alrun��: ��nd�onnS:I��le���ã��t:��c:�
O Curso funcionou um ções: jornaleiros, engraxa- tas. Para isso, a UCE. con

' A Industr-ía açuearetra foi as greves operarias e de-

mes em fase de experimen tes, etc. Em gerai são crt ta o vali so auxiliados , am açada com a greve clarou que custam à repu

tacão. Ccnstatando 'as pos ançaa que desde cedo tem ciasses �omer:�al e indus- .f' -o lIAlS AJmCO DJAIIO DE SAflrA.CATABllfA • dOSe cortadores de cana.

.

slbilidades mo-ais, pedagó- que trabalhar para prover trial da iiha, como tam- FLORIANoPOLIS, (Quarta-feha), 17 de Outubro de 1962 ---------------�

gtcas e economtcas, o mes Q ,seu sustento, não naven bem da Secretaria de acu

\''*' "",�
-

cação que da todo. o mate -'"---------------

rtal escolar.
Os Professores são quase

todos alunes da Facu'!da
de de Filosofia cíenctas eOUTRA MAIS DAS Mlr

Em pôco Negro, localidade. de São João do Sul, está

pronta mais esta unidade da meta de esccraneacêo do

��:;�.n�o�oel��v�:n���d:;::. meta, até o fim do ano, so-

URSS reS�Gnsa�mza EUA qu�nto
a lensão�lilternaf h�al

WASHINGTON, 16 (VA.)
_ Os Estados Unidos l'e

jeitariarn categoriacamente
qualquer 'regateio" que. a

União Soviética pudr.:;�e
propor com respeito a 0u.
ba e Berllrn - decla�'ou
hoje o porta voz do Depnr
tamento de Estado.

O funcionário fCl Inte'

rogado scbre se oS EUA 3,

ceitariam demonstrar "tel

ta elasticidade" em Be�·

ADHEM'A'R
FALA A
IMPRENSA
S. PAULO, 16 (,O E.l

Falando à imprensa ' \.f;)

vernador eleito de ,-; tO

pau:o sr. Adhemar de .1<.I.r

ros afirmou que crnsidel'a
ôtll a próxima visita lia

'Preside�te 'Kennedy ao

Flrasil, principa'mente ...

gora qUe o acaba de -lar

demcnstl'a�ão de ,prOfunda
vocação democratlCa. As

centuou que no seu Gover
no espera contar com o

apõio de todc-s que comba

tam os extremismos. O :;".

Ademar de BarrOS defen

deu a aplicação da "Alian

ça Para o pbgresso" .'10

país afirmando que oBra

sH precisa .apenas um ,mi
pulso para se transform'H
em grande potencia. Disse
finalmente que ainda oe

muito cedo para um prr)
nunciament'o sõbre as �1\?'1

nóes pre!idenci�is de ,,5.n

Congratulações a CELSO
Pela Ordem do 'PleitoLetras da Universidade de

Santa catanne. Nada, a O Presidente do Centro

não ser O espirita humanl- Agropecuária de Santa ca

tário anima a esses prof�s tarina, de Lages, enviou o

sares que disPendem g.en seguinte despacho telegrú
de p�rte- do seu tempo u-" fico ao sr oe'se Ramos

til na preparação dest-es cong}.atulan'do-s� Pelo a;�
. futuros cIdadãos da Pá- sempenho do governador
trta. Esses, haverão de cc í durante o pleito eleitc-al
laborar com aquilo que n- -�!',ecentemente terminado

prenderam, para o apvt- -õentrc de um cume i�

moramento sempre matar mais perfeita ordem e �.�-

dOI sistema democrático, gurança:

"Classes RUrais congro

tujam-se com V. Exa. pela
criacão e manutenção de

atmosfera de paz e respet
to mútuo que permitru
realizacão do pleito de 7

.de, outubro em condições
de' absoluta tranquilidade
e segurança. etmuttênoe

mente felicitamos V. Exa.

pelo resultado ccnsegradr»
de seus esforços em benefi
cio do povo catarinens�.
Atenciosas saudações. Af

fonso Alberto Ribeiro Neto

presidente Centro Agrope
cuário de Sta Catarina.

O Diretor do "Correio do Povo os melhores agrade
Povo", de Porto Alegre, cimentos pela carinhosa
Jornalista Breno Caldas, mensagem recebida de' v.
acaba de enviar expressiva Exa. As palavras generosas
mensagem de agradeci- de V. Exa. e os conceitos
menta ao Sr. Celso Ramos, que encerraram serão es

pelas palavras de felicita- timulo positivo para que

-cõee enviadas pelo ocver- continuemos, dentro dos

nadar por ocasião do trans principias que sempre nor-

da ��:�ê:C��mt�a��êl:no br�� �:�;a:s:!t��::�:,d: c�:�
��m�:��nt:,r�u:o�:;�UÇA� lhante órgão da imprensa servir ao povo de Santa

nacional. Catarina e do Rio Grande,
ligação com a BR-59, O texto da mensagem é o irmanados nos melhores
v,em manifestar em� m<:n.- seguinte: sentimentos nacionais. Sau
sagem telegrãfica ao govpr "I)esejo expressar em dações cordiais. Breno Cal
nadar Celso Ramos, a ;:1- meu nome e no de todos os das, Diretor do Correio do
tisfação pelo inicio da funcionários do Correio do Povo".
construção daquela obr,1.

das populações dos mum�i

pios de Piçarras, Penha e

Armacão que muito s:)

sentirão' beneficiadas com

a nova estrada.
Transcrevemos abaixo n.s

palavras de agradecimen.
to recebidas pelo sr, C.,!I:'

O importante 'jornal '''EI
Caribe" não saiu à venda

pele oitavo dia cznsecuu
vo debido à greve do pas

soai em sinal de protesto
contra r. "injustificado" �.

rastamento de um tctogra
f" de seu cargo.

Me:mbros do Conselho
Estatal de govelno fala
ram pelo radio e pela te

levhsão e asseguraram ao

povo que as eleições sacao

realiadas a 20 da dezem

bro, ta Icemo fei Previsto
no total, participarão can

didatos de 26 partidos poli
tacos e apenas uma meia
dezena gcza de populari
dade.

Informações procedentes

Policia Militar promoveu

Major Edmundo de Bastos Júnior
Recente ato do governa Major nestes é altamente

dor Estado na pasta ·1'l estimado. -----------------

de Puerto Pinta dizem qu,?
o Sr. Viriato Fialho, preai
dente da poderosa Uma»

ao posto de Major o oaot Ao noticiarmos o fato

tão Edmundo de Bastos levamos ao novo oficial

Júnicr, brilhante onerai superiOr da Força estadual

da nossa mntcta. as nossas felicitações na.à

Como se sabe, o Major
-

merecida promoção.
Edmundo de Bastos Jú

nior ocupava até aqui �',S

funções de Chefe do Servi

Ço de Relações Públicas

da Policia Militar do E"ra

do ,ond,e pela sua a-tuaçao
destacada sempre mereceu
a maiOr consideração d'l

imprensa falada e escnta

de Florianópolis.
A n-,tícia da promoção

do conhecido oficial ·reper
cutiu favOl'avelmente r.,)

seio da imprensa onde o

Populações Agradecem
Construção de Variante

Francisco Lecpol- do Plerth, PresidenteO sr.

Faxinai dos Guedes Agradece Escolas
o sr. Celso Ramos acaba res, cem que foram be!l2-

d.e receber mensagem t'e' ficiadas as populações Jus

legráfica do Inspetor Re- localidades de BalOra Gran

t,.,:onal de Ensipo de Fa- de Boa Esperança e S �rte

xinal dos Guedes, expce�- Ribeiro, todas Pertencen-
sando o agradecimento do tes a9 Múnicipio de Faxi

povo e Prefeitura daqth"e nal dos Guedes.

municipio, pela. entr·ega o

fi:icial dos P11edios esco:!l,-
o

Lm Ocidental se os sovir

tic,..s realizasõem uma "p ...

lit1ca moderada" em CUb<l.
\ come teria dado a enten
der há pouco Kruchev. O

porta voz disse qUe a )�

sição norte amE:ricana con

cerncnte a Berlim fC': �
nunciada de forma ciara.

pelo secretario de Esta10

a 30 de setembr.o, quanrio
Ru.sk declarou que os EUA ----------------

,lnãr, podiam defender a

causa d,t paz num local e

abandona-Ia cm outra"
No Departamento de Es·

tado se confirma, de 'Outl'o
lado, que Moscou envlou
na semana passada dl.uS
nO,tas ao governo de Ws.s

hin�'ton. 1J.ma del,as da�a

de 13 déste mês .e faz r�_

cair a responsabilidade .l�,

tensão em Berlim sôbre os

Aliados. A 'Dutra, (l��tad."l
de 12 de outubrr. conc�r

ne ao trafego aere3 en,>ce
a Aiemanha Ocidental �

Berlim Ocidental, e enC�r

ra. uma queixa sov'eti:::l
contra o fato de Os A'i'l.

idos tercm tomad� certas
decisões sem a particip,l
ção do repr,esentante rIa
URSS nos encontrOS.

Nos circulas oficiais (101'

te american�s se dá a �.l�
tender que Washingt.on
não respondera a essas no

to,.
Por outra parte, as ::on

"ersações do minls.tro :},\S

Relações � Exteriores da '). ..

lemariha. Federal '�Gernard
Schroeder. iniciadas domin
go com alt::ls fur.clonarf·)s
do Departamento de Es�.).
dn. continuarão u,te ama

nhã à t.ar.de

Ninguem, ao analisar os resultados do último pleito,
poderá negar, â luz dos nÚll1.8TOS, que foi das mais ex

pressivas e amplas « vitólia dp partido situacionista em

Santa Catarina.
Em nenhum setor, em verdatie, a oposição levou a

melhor.
Muito embora isso, que" forneceria' inotivo para jus

tas alegrias e c0111-emorações, não rregistraram-se exces

sos por aqui.
Os resultados geraram ape1{as respeito à decisão 50-

bel'ana do povo.
•

Nenhll.nw casa adversâria foi esfogueteada. Nen.hu
ma bombinh<t estourou nos pés dos vencidos.

Assim deve ser a democracia. Assim deve ser a obe

diência aos principias de educação politica.
Com o Governador passeando democratica7wmte

pelas ruas e cumprimentando - como fez o senhor Cel

so Ramo� - os adversários que haviam conquistado
�71as eZe100eg,

\,11:.' ('��II di/I'(/ �'e tOlne l,"(ldiçâ(l /)(11'11 () futuro
C'�(I)[cc.'lI(t;; (l$ In:;/l?;;.as rIo l)(,,�,�r>rln,

A boa Política do Governador
Ce,so Ramos Rumo aos Campos

Estamos Vivendo, neste

in_tante, em Santa Cata

rina, auspiciosa 'fase de

revigcramento da econo

mia ag)"ár,a. As atenções
do Governador Cel$o Ra·

mos têm-se voltado, sem

prejuízo das demais fren
tes adminii:lrativas no Es

tado, p..: a a a sisténcia
devida às atividades ru

rrd5. As imensas po;;sibili
d!U:e� do setor da produção
{Lg. c-pecuária catarinense
€.,::70 sendo objeto de pro
vidéncic;;s especiais, dentro

do amplo e sábio plano
·traçado pelo Govêrno do
Estado c.cm o fim de pro

porcionar aos produtores
rurais os meios imediatos
e prâticcs que os iJituem

convenientemente entre os

mais lJositivos fa�ores do

11OIISO desenvolvimento eco-

nônnco.
.

Cuidando dos problemas
li{]'1.dos à 'exploraçao das

terras e à segurança social

dos lavradores, garantindo
C;� lavouras e os rebanhos
contra os imprevistos qu.e

tanto contribuem para o

desânimo dos que arriscam

trabalho e capital nas ati

vidades dos campos, o Go

vernador Celso Ramos vai

ao encontro de velhas rei

vindicações dos homens

que se fixam 1I!lS regiões
rurais e nelas procuram
dar à economia comum o

produto de suas íniciati-

Entre as medidas com

que o Governo catarinense

1Jrevine Os riscos em que

bcorrem os empreendil1wn
tos da lavoura e da pecuá
rir.:, O Segu,ro Agrícola se

inclue, ínegàvel1nente, co

'ma elemento restaurador

da confiança de quantos se

entregam ao traoalho ru

rra, os quais se sentirão

incentivados a ampliar a

sua área de ação, sob as

garantias que assim lhe

oferece o Estp.do, através
do Banco de Desenvolvi-

1�1,ento do
. .Estr.:io,

telldimelltc/ cC/rn (/

11111(/ N({cio/l(ll r/e Sefl/y'fI

Agricola e do Instituto (ie�
Resseguros do Brasil.

O "Diario OÍicial" dlio 12

do correnie publIcou. infor
mes que, a esse respeito,
merecem ccnhecidos das

populações rurais, através
demais dilatada difusão. É

incontestável que as provi- _

dências postas em prática
peoo Govemó do Estado,
no sentida de assegurar às
emprésas e aos trabalha

dores rurais e tranquilida
de contra os riscos a que
umas e outros estão sujei
tos - riscos que, ;á agora,

não constituirão motivo de

desestimulo para o empré
go de capitais e esforços
na exploração da terra pe
la agricultura e pela ex

pansão dos rebanhos -

são as mais eficazes. Essa

política de amparo aos

campos�. incluindo ilinda a

indispenpável assistência
ao homem e respectiva
prole ,fixados nos meios

rurais, é a que melhorser-----------------
V2 aos objetivos da pros

I peridade e_ progresso so

cial do interior, tanto mais

digna de aplausos quanto o

incre1!�ento da produção
c.;gro-pecuâria terá dz ser

uma das mais preponde
rantes medidas debelado
ras do espantoso cresci
mento do custo da vida

O Governador Celso Ra

mos está, portanto, no bo�n
caminho e a sua gestão
gove.rna:mental se define
precüamente por essa co

rajosa politica, sem discri

mmações regionais, sem

preconceitos facciosos, sem

.reservas de' qualquer na-

tureza, mas sômente aten-
. farif� If!dllzida�

��I�V�Z :�n:ze:ati�� a:�;:= FLOfHANóPoLm. "ITAJA': JOINVllE.
'.', po, todo, o, m'io, CUIlITl&A, PARI/NllfJUA: CANTO!: • 1110
possíveis, as iniciativas e�.lllllllllllall.realizações rurais, repa-

rando erros ql{e se vinham
acumulando contra os in

terêsses de populações cuja
contribuição p:1ra o desen

volvimento ca 'UTinense se

p'reponderante no

gcr(J eLa 1,03Ja � _j

Noticias da Secretaria
da Agricultura

se��::��iOrec��d��r�:��t�.: ���� c�rliJu;a��n�:i�o �� --------------
as seguintes pessôas. Vma Tijucas. Dr. Eias M. Lima

Comissão Composta dos do Instituto Agrõnomico
Srs Dr. Acyr stocco, Vete- do Sul-Estação de Caça
rinário, Dr. Ezequiel Maia dor.

Filho, Diretor Ilda D.P.A., Dr. Campana Veterinário
Dr. Glauco Olinger da em Joinville Põsto de Ih-

A mensagem t,extual :'!'

c.bida pelo Governado,r
foi a seguinte:

"Prefeito Municipal e

popUlação localidades Bar

ra Grande, tr�nsmitem,
meu intermédio consagro.':l"
e benernerito governo Vos

sencia profundos e recO

nhecidos agradecimentos,
ensejo entrega oficial p��
dia escolares construidos e

dentro melhor padrão hi

gienico pedagogico. Inspc
.

tor Regicna1".

Acaresc, Dr, Paulo Sper
ber, Diretor

.
da Escola

Agrícola de Laj:eS,í pr. Nel

son Abreu Chef� da Casa

Civil e o Prefei'to

.so RauH's.

"Levo conhecimento de
V. E:xa. que pcpulações Fi

Çarras, Penha e Armaçiio
manifestam sua satisfar,ao
Pelo inicio ccnstrução \Ta

riante ligando BR- 5D. �a

qualidade de presid€'nte

da Comissão Pró. Variante
agradeço sinCeramente v.

Exa execução .obra prome
tida."

seminação Artificial, Pau

Uno de Ben Prefeito de

Guaramirin, tratar de as-

sunto re_§tivo a semente
Forne- de Arroz.

JAC"CRUZEIRO da SUL
�fMPf?f UMA MM VIACEM

O Conselheiro AlltOlllO
Imber assegurou ao Povo
que as eleições se rea�\za·
rão na data prevista, que
serão dadas todas as ga-

ranbias e que a presldl?n
cia será entregue ao canct
dato tnunrante, a 27 de
fevereiro de H163.

POLlNlfR PROCURA
PERIGOSO. ESCROQUE

A Policia Interestadual 2186849, expedido em Wa

shington .:... DC em data de
14 de. junho.·Oe"1960, o qual
vem paseendo, em vários

países, Inclusive na Capi
cal Paulista, cheques sem

fundos, em dólares contra
o FIH.ST NATIONAL BANK

de BROWNSVILLE, do Te

xas ,- USA.

está procurando O perigoso
escroque de nome IRA
KING ou também chama-

do, IRA LOGAN KING.

Alienígena, nascido em

23 de setembro de 1904, de
nacionalidade Norte Ame

ricana, passaporte número

Correio do Povo Agradece ao

Governador Celso Ramos

Tabela do Pagamento do Mês de
Outubro na Delegacia do
Tesouro Nacional

1>la _ 18 � MblPbti.16
da Fazenda - Poder Ju
diciário - Tribunal de
Co:o.ltas.

Dia - 19 - Ministérios:
Trabalho, Viação.
Dia � 22 - Ministérios:

Agricultu:'a e Educação.
Dia - 23 - MlnisteriO

da Saude e os que não re

ceberam nos dias anterio�
res.

Dia - 24 - Aposentados
definitivos - salário fa
mília - Adicional dos
aposentados que recebem

pelo IPASE.
DIA - 25 - Aposenta

c'.os provisórios.

bltt'te:: t6 -:-" ·Pl'l:rt1Or<.l.do
res e os que não receberam
nClS dias anteriores.
l)ia - 29 - Pensionistas

M1l1tares.

Dia - 3(1 - Pensionistas

civis.
Dia - 31 - Todos os que

não receberam nos dias
anter;ore�.
NOVEMBRO

8 a,14 - Todos os que
não ,'eceberam nos dias
anteriores.

D.F. - Florianópolis, 15
de outubro de_ 1062.

Natalício Pereira Barcelos,
Der�F'iscal

Ilheu ainda conserva, apesar da carestia, o seu

hUlnor, a sua' ironia e o seu sarcasmo.

Dele.; nasceram aquelas palavras depois de co

nhecidos os resultados pintadas em grandes callac�
teres num dos canos de água, que estão sehdo colo
cados nos valos, ali no Estreito:

- Oto! Entres_!
,

xx xx xx

Um dos candidatos à vereança, pela UDN, para
a qual se transferiu depois de ser um dos mais bu

lhentos pessedistas locais, amargurado com a fro,gí
lima votação, desabafou:

- Mudar de partido é espeto. Vejam o meu

caso! Fiquei mais par fora do que a.rco de barril!!!
xx xx xx

Em Lage�, meu velho amigo Heitor de Almeida

Magalhães, ademarista sincero e devotado, não

conseguiU uma cadeira na Assembléia. Mas ficou
entuslasmad1ssimo com a vitória de Adernar, em

São Paulo. E passou-lhe o seguinte telegrama:
"Ai _ fomos,' aqui - íamos."

xx xx xx

Desgostoso com a auséncia dos sufrágiOS que o

vigário lhe prometera, lá na Serra, o candidato de

sabafou:
- O apoio dQ seu Vigário foi que nem tiro em

festa de capela: cada voto prometido é um ca�ndl
dato defuntol

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


