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NOVA IORQUE, 17 (')
ESTADO). - URG. _ E:n

circular dlstrfbuida
aos deiegado,; de todos »s

países Presentes à Assem

blêia Geral das Nações U
nidas, os Estados Untdvs
afirmam que as reemcões
impostas a navegação eo

marcial para Cuba, não
tem nenhum prcposito ou

sentido contra o regime fie
Fidel Castro. 'r-ate-se: de

hoje

uma resposta do embaixa
dor Adlaj eteveraon, ao

discurso pronunciado no

último dia 8 na ONU {le.o
Peestdenta de Cuba, osvar-
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o MAIS ABTIGO DIAIIO DE SANTA CATARlHAJ

circulou eutra nota !O------------------------------�----

;��:F;�,,;�;��;:��� 2· E.C.A. responsavel pelo alarme e

�:������;������I:;:.��:: defesa aérea de Porto Alegre
;:���::sa�ee:;��;;C;:laa:�� As próximas guerras, ��1����0 e�:ri�:�te'n:�1 7e��; �e:�Yael�: �C:t�� ��re;IS� gl;nc�:t:���/ Oll�,����� �� ��:��:c:�����m:��::e\cn�
tervenção soviética. ��r����al�ãOadn�:��v;:ãO d�: do radar. tema. qualquer engenho na sua despertaou a curiosidade

canais ,competentes e sim, CO�11;�.01:f1�ie�1It:l'n�!st:�:di�: A'8 tarefas e!.'PecificR::; do ár�. Identificar como ínt- ,�����a:Uti�:. EXb�SIÇ�oss�:subreptlclnmente, na os- Sistema são:
migo ou amigo o engenho flagrantes fixam aspectos
observado. de alguns dos radares do

_ Controlar o movi- 20 Esquadrão de Controle

menta de tõcas as aerone- e alarme.

ves amigas no decorrer das

operações de Defesa .Aérea.
_ Dar o alarme de ata

que aéreq.

Hão ha Bloqueio Econômico Contra CUBA
Afirma S T E V E H S O H na ONU

do ncrucõe. Para Steven
son não se pode falar de
bioquelo economíco 110 (';1

so mas apenas no seu r n

tender, de. medidas pa-a
garantir a defesa do ne

mtsre-e. Ao mesmo. temoo

4côrdo entre Catanga eCongo i�
���J��:e���;��. ��.���s:; !..

�.-

e a Inglaterra receberam a Thant disseram que o amahã pudesse ser 3�:)1- )
cem satisfação um acoidu acordo, assinado em ELin nado esse acordo. Um �o·-
de cessação de fogo asei- bethvllle capital da p-u- ta voz da deetaecão dss
nada entre as forças de ca vtncta separattsta de C�- Nações Unidas elcg.ou (,

tanga e as do governo c-u tanga, constitui um tnrn- pacto como "um aconteci-
tra! conguês, coma ua, cio alentad ... r. Aànrtiral'"l mento aheiO Le esperanc:t'
pass� para o cU,mprlmen:o porém, que nâo se deve::::.· que p-dei-é preparar o
do plano de unifícaçác "O brigar demasiadas esperan raminho para a umncecac
Ccngo, do secretaria ga- cas .ao menos por enquon do Congo, que se esta. �Ia·

ral interino das Naçôes ti. ta. O acordo dispõe a au.s- tando de lonseguir há !on

•�-I

I

BRASlLIA, -

_ 'A Câmara ds Deput·l
dos e o Senado Federal ver

terão a se reunir hoje, e:
perandc-se que haja quo
rum para as dcllberaçors.
O Presrdente da carne-a

Deputado Mazzili está .-;C:l

do aguardado na capnat
federal procedente de Sao

Pauio.

o
BARCELONA (E1>panh:l) I

_ Os navios mercantes es

panhois não mais

escala nos pOrtos cubam>s

A medida foi o!lclalmt::r.le
anunciada en1 Barcelona.

o
S. PAULO -

- Com o têrmlno das P.pu

raçc1!s do interiOr paulis
ta o sr. Adernar de Ba"

rOs venceu as el.eiçõ,�s
ger'namentais em todo IJ

Estado com uma dlfe:en

ça de 138.510 votos sóbre
o sr. Jànio Quadros.

o
S. PAULO -

- Em declarações à rei} ,r

tagem o Sr. Jãnlo Quaa:cs
confirmou que devera dei
xar o pais dentro ct'e I)r,,
ves dias rumo aos EstadaS

Unldcs. O Ex-preSidênte
da Republjca aceitou o

convite da Associação dos
Advogados de Nova Icrque.
para proferir uma sêrle de

conferencias em dlver .. os

UniVersidades norte
ricanas ..

o

BRASILIA
- O Presidente Joã'o G�u-
1art ccmparecera no dia
24 próximo a primeira. re

união do conselho delibe-

pensão dos movimentos

tropas por parte do eeer

cito central congues e _PJr

parte dbS gendarmes d.ú

oetanea. do
-

presidpnte
Mois eTshombe.
De conformidade com: o

acordo ambas as partes
reccberào suprimentos mú

dlcos, eomoust.íbel e ali

mentos sob a garantia das

xecões Unidas. 'I'ambera

fic�u ace-tad- o íntercã n

bto de prisioneiros. A,Cl:l

disso põe fim a um ,,1"0

de h'ostilidade espcradtcas
ao norte de aCtanga, que

constituem uma tente d�

multa fricção no Con:.\:',.
Ainda falta elaborar a moi.

neira de como obter um:..

promessa de aliança por

parte dos gendarmes ti.!

Catanga ao exercito con

gues. Observadores mUi la

res das NaçõeS Unidas, ql��

se- enccntram naquela pro

ao "tempo. Assinalou ·4U.:!
ainda existe um jçgo ,;a

mlnho a percorrer, an-vs

qut!ie�e�Jieo..' __
A reação dos. brjtãn:tt:S" _

foi semelhante. Tanto os

Estados Unidos com a In

glaterra, juntamente Com
a Bélgica apoiam o plano
de unidade do Congo, de
U Thant. Os runctcne-t-s
das Nações Unidas. que 1-'S

tão trabalhando em tun

çêc do plano de 'rtrane,
mantinham uma a�,tuci:e
de expectativa. De confor

midade com o p'ano, as

rendas que Cutanga per
cebe prt seus m'nerats '(�

rão compartilhadas na oa

se de 50 por cento, com o

governo centrai. Seria «te

borada uma C("nstltu'çao
par@. a Federação do Con�

go e us gendarmes cat ... n�

guenses passariam 11 raz�r
part"e do exe�clto cent··'d.

o problema do transporte
Aéreo Latino-americano
será alvo de Conferência
MtXI.CO, 17 (V.A,) - A aéreos, durante a segunda da conferência pelo fato

delegação colombiana su- semana de fevereiro de, de encontrar-se em situa-
geriu, ontem, na ocmts- lD63, em Bogotá, A ccnre- cão equidistante a raspei- .

RI,
são de Assuntos zconômt- rêucta teria o objetivo es- to dos demais países tnte- Icos da II Conferência da pecírtco de estudar a or- grantes da ALALC.

Associação Latino�Amel"l�
cana de Livre Comércio
(ALALC) a convocação de
uma reunião para discutir
a questão de transportes

ganlzação de uma frota

aérea latino-americana. O

projeto de resolução da
Colomb!a estipula que
também sedam convoca�

ta�:t��laPro6��t;b;:�te��
sentido de que a ALALC
estude a maneira de me

lhorar a integrar uma re
de de telecomunicação na

América Latina. Mateo

Magarinos. do Uruguai, de

clarou que· em princípio
aderia aos têrmos do pro
jeto colombiano s õ b r e

transportes aêreos, já que

farao
dos para a reunião os pai
ses latino-americanos que
câo sejam membros da

ALALC para enviarem ob�

servadores.

100 milhões de cruzeiros para
estabilizar o fornecimento de

leite à Porto Alegre
pôrto Alegre, 17 (V.-\,l tre 25 a 30 mil tonelad:u o Banco Nacional de De-

- Antes de embarcar pa-a mensais. Atê o dia 10 1.l senvolvimento Economic,)
a Guanabara ao meio dta

de ontem, o preSidente dJ.

Cofap. sr. Max do !tego
Monteiro, deixou determl

nação por eSCrito ao pr!)';i
dente da Coap, para :1r-

gentes providencias '10

sentido de 3er dado cum

primento a portaria Cola))
700, de 2 de agcsto de 1!lrj2

Essa determinação rct�

re-se ao problema da CJ.l'

ne e quer dizer que o pre

sidente da Coap deverá la

belar esse Produto .

Em relatório dirigido ao

sr. Waldemar Boelfa d9.

Paixão .() diretor do Depar

1oamento de Abttstecimenoo
e Transportes da Coap, �

Romeu Lopes, sugeriu !l

necessidades de pr,oviden
cias a fim de evitar que

venha a faltar farinha. de

trigo para o abastecimen

to da Capital.
Ccnfàrmc o l'C;utól'iO, .1

n,"cpssidadt' de conSUll'O

de PÔI·tO Alegre ViVia. C_l\.

por base dos trabalhos os

estudos técnicos f1nancei- no discurso pronunciado
rOS e jurídicos elaborados numa das sessões plená�
nas reuniões celebradas no rias da conferência, se

panamã, Lima e Santiago ocupara do problema dos
em novembro e dezembro transportes aêreos da ZQ

de 1959 e maio e julho de na. Quanto às lelecomuni-
1960. O' senador Felipe ções, disse ser favorável a

Salzar Santos, ao encami- uma conferência de nível
nhar a Comissão de As- governamental de repre
suntos Econômicos o seu sentantes dos organismos

riam OS cem milhÕeS para projeto, declarou que pro- nacionais na referida ma-
O presidente da Corap D leite estabilizado. punha seu pais para sede téria.

vai pleitear junto ao San _.,..:. _

co Nacional de DesenvQI- _

vlmento Economlco um'!.

verba de 100 milhões d�

cruzeiros para que a firma

que produzir íelte estabUl

zado possa po.· em Prática
seu plano de abastecimen
to da cidade.

Recorda-se que a Gelsa

comPrometeu-se recenre

mente rlPm o governo do

Estad: a abastecer a cld'l

de, d.entro de 90 dias, com

100 mil litros diáriOS, des.
de que lhe fOsse concedi
do um financiamento d�

100 milhões de cru�ell"tls.
A verba solicitada ao B.

N.D.E., seria encaminhada

por Intermédio do Ban�·o

Regiunal dc DesenvolI':-
lllpnl" I::ronomico. A ('�:;f'

c.�t'lbcicci}lleolo rcgiOc;l.I> � ...... ------...,..---�--

corrente a Coap ·esteve
aut(.'\l"IZa'ndo expol'taçÓ�J,
na anêdla de 20 mil tone!a
das por mes.

A conferencia tomará

fOrneceria um bilião d�
cruzeiros para finanCia-

.mentos. Dessa verba :;a!-

Cigarros MINISTER
Em 'atenção a pedidos de consumidores dos cigarros Minister,

a Companhia de Cigarros Souza Cruz informa ao público que

os filtros empregados nesses cigarros são feitos de um derivado

de celulose, <1e origem vegetal, idêntico ao das principais mal'-

cas mundiais,

-TAC- CRUZEjR0-DG-S5JJ__::;;//lb'III1{/-;-�
O TEM P O (Meteorol6gico)

fSfntu8 do BoleUm. Geomcteorológico. d,
�. SEIXAS NETTO. válida até às 23.18 h3. do

dia 18 de Outubro de 1962
FRENTE FRIA: Negativo; PRESSAO ATMOSFÉRI
CA MlIDIA; 1021.5 mb; TEMPERATURA MÉDIA:
24.1° C; UMIDADE RELATIVA MEDIA: 86%; PLU
VIOSIDADE: 25 mms : Negativo - 12,5 mms: In1>
tevet _ Grupos de nevoeiro cumular com precipita
ções (chuvas) esparsas - Tempo Médio: Estavel.

SEMANA DA ASA

_ Controlar o proces

samento ce tõdas as ope

rações de defesa aérea.

O Sistema de Controle e

Alarme compõe-se de Es

quadrões de Controle e

Alarme (ECA) e Corpos de

Observadores 'rerrestres.

..wJ

Para amanhã é o se

guínte o programa de Se
mana da Asa";

DIA 19 - SEXTA·FEIRA

06:00 hs. � Palestra na

Rádio Guarujá -'- Tema
> Prctecâo ao Võo·' - pro.
ferida 'pel') Tenente Cas

tilho � 2a parte.

Aqueles são Unidades

militares. com efetivo va

riando de 150 a 300 ho

mens que operam estações
de radar de dlferen�es ti

pos, que se destinam à vi�

gUâneie. da área e ao cgn

trole""dos aviões de caça,

08 :00 hs. - Competição
de Tiro de precisão entre

Oficiais do Exercito, Marf
nha, Policia Mllltar e Ae

ronáutica - Troféu "CeL
CARPES".

além de outros equipa
mentos eletrônicos de co-

09 :00 hs. _ CJmpctiç:io
de VolibO} "entre Sargentos
do Exercito, Marinha, Po

licia Militar e Aeronáuüca
(duas partidas eliminató
rias).

municações

Cabe ao 20 E C A, sedia
do na Base Aérea de Ca- 13:00 hs. _ Preliminar

de tutebcj entre Oficiais e

Sargentos do Destacamen
to.

14:30 hs. _ Compétlçãt
de futebol entre praças
(partida nnan ,

noas Rio Grande do Sul.

a responsabtltdade p e I o

acionamento do Sistema

de Ararme e Controle da

Defesa Aérea de Porto

Alegre. Suas viaturas de

-------------------------�

Oposição Quer Maioria
Absoluta no PLEBISCITO

RIO, 17 (V.A.) - A pro

pósito do plebiscito mar

cado para 6 de janeiro do

próximo, ano o cronista

.político de "A Tribuna da

Imprensa", órgão intima

mente ligado a posição
adianta o seguinte: "A

opOSição pretende fixar

certas prellmlnEI.l·es rela
tivamente ao plebiscito a

base das quais poderá tra-

Afirma o sr. Pedro Alel�

xo, lider da bancada opo
sicionista na _Cãmara, que
ê essencial a validade da

respost� plebiscitãrla scjá
ela dada por majoria ab

soluta. Assim, se a maio
ria do eleitorado presente.
as urnas votar pela. revo

gação do Ato Adicional,
e!;Se pronunciamento 1>Ó
provocará o resunado dc
sejado :re 1) número ,

votos S0I1111r metade m.o.)""
Ull1 dos eleitores de todo '(I

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Emprêsl Edltôra "0 ESTADO lida.
Rua Con18lbelro Nafta. 1110

Telefone 8022 - oatn JIIroItal 188
J:nder19o Ttlegrifleo BSTAnO

D'IrttoT
Rubem de Arruda RamOll

CJereRte
Domlqo1 Fernandes d, AQnlDo

RcrdGtortll
AnU>nlo Fernando do Amaral e 8lln _ Osvaldo
Mello

Colaborlldores
1"1"01. Barreiros Fllhn - Dr. Osvaldo fwdrlgues
Cabra! - Cid Gonzaga - Dr. Alcides Abreu.
- Prol. Othon d'E�a - Major noeronsc Ju
venat - Dr. Milton Leite ela cesta _ Dr. Ru
ben" Cesto - Walter Lange _ Zury Maoha
do - Lázaro Bartolomeu _ Ilmar caivetcc
- Prof. rauto Fernando de Araujo Lago -

P"'wl'tron 3",m\dt- A. Seixas Nev·o _ Flávio
Alberto de Amorim.
T •. ·_'cftu Ue rllflUrllll - C. Jamundú, adrtcr de
Informação Agrícola - Arnaldo S. Thiago.

/JIJ,P/lR1'AMENTQ ESPORTIVO
fl'-'d:d,r.r: Pedro Paulo Machado
Redatores auxrüares: Maury Borges, Rui T
Loh(} I! "':Ujl>,:f\ NllhaS

Colaooradorf!.ç: uIVER:;OS
Rt'prese1!lanle.,

.

aepreseatacões A. S. Lnra Ltda.
mo <GIJ! HuJ. Senador IJanl,OR';O 5° andnr
'fel: 2:!-5!:1-2';
Sii"l.I'I,u!o·� Rua Vitória 657 - eon]. :�2 -

���i:4,��::re _ PROPAL � Praça D Fe�iclf,
nfj 15 -- cnn]. II - Tel.; 'i4-40
aur-ntes e correspondentes em todos rrS .]IJ
n.'·\ol()S dr' Rnnt') Catarina
� '�",,..,. """,.r=�lllf' -onrrero rte aeoreo rrm h

tabela em vlgõr.
A8::;INATURA ANUAL.- c-s 2.001l.00
,. 1 ."., I ,� , ; ;rt- III fJr, .

(1 f.li,"clÍ'1 I'll1rJ ,o? TP..'!JIJ"H,,"ll;_�n ,,1!1(J� C'>1C...>f
til" emlfl,1rjS J!,l. at!ig,>, rUslno.rilJ.'

Chineses e Indianos reforçam
as tropas na zona fronteiriça

NOVA DELI, India, .I!j, --

China Comunl,ta e a Incra Festa de Nossa Senhora daestão reforçando suas tro ..

pa � nas proximidades da

disputada zona ao l::no,(I
da r-ontet-e nJrOeste da

India. s!:gundo r�\'ela!"\1'n
fontes Informadas. tnr-.-,

mantos em Darjeelin!;, ti')

m-oeste da Illdla, nas

p nx'mldados da prnhlem a-

cntt'ec'lllonlüs Sociais enm ��_��r�OJ�::kd�r ;��I:1i� d1;0
f1rin«,ula com votos de r�,·

Sociais

P,gra o I,mpo:o p':rohJ/ldu dOI poros

Leite de Co/onia
6 In.ubslllurvt!/'

FAZEM ANC3 HOJE

Coletor LUCAS VOLPI
- sr. Antõnl'J Alves Cruz
- sr. Agenof Póvoas de AI·
meidR Bley

�j'a. ALI (' C. ti:: Silva
- sra. MJ.r1.\ da Graça
Monks
- srta. Selila 151Iva
- srta. Ond;na A"eas
- s: ta. Jandira GalJotti
- Efta. Maria de Lourdes

Encontra-se nesta Cldad(.
pl'ocrden�c de Curitibanos
o nosllo preZ.:1do amigo Se·
r..hor Lucas Volpi, dellgen
te coletor Federal naquela
cidade Serrana, pessoa ge
ralmente estimada da po

pulação ;leias suas vlrtude�
e bondade de espírito.
O Estado leva a S. S. os

cumprimentos e deseja lon

g'a permanencia entre nós,

- srta. Ivonete Sena
- sr, Waldemar Vieira
._ s):. Arnoldo PeiteI' Filho

Ç1m Jatl�faf'iil1 n?ticiamos o nascimento da menina
JANELICE. primeira tilhinha de nosso particular ami

� -sr. Jones_ Guilherme Neves e de sua exma, esposa �ra.

)\T(ce Ne\'cs o:::orrld') no dia 9 do corrente na Materni
dadf> dr. Carjos Corrêa.

Aos venturosos pap3.is nossas felicitações.

ALUGAM-SE
Duas �alas próprias para eserltôrlo ou consultório

mr',diw. Prédio recentemente construldo, à rua Salda
nha Marlnho, 26 sobrado. Nesta. Tratar no me.�mo.

21-10-6'2

�--------- --_o
_._ - -

,

,§.!2t:A�,
. u ,

PR OGRAMA DO MÊS
PROGRAMA DO MES DE OUTUIRO

Dia 20 - Sábado - Soirée da FEUSC. com e�.
colho de "Miss Univers tá:io 62"

Dia 21 - Domingo - Encontro dos Brotinhos
Dia 27 - $oirée de Encerramento da IIQ. SemI)

no de Estudos Odcntológ CDS de Santa Catarina,
Dia 2S - Domingo - Festa Infantil
Dia 29 - Sepundo·feira - Bingo dos Rotarj'J

y comecsreno:

Lígia Fonseca M(S5 Elegante Bangú d3 Cirlade
de São Francisco do Sul

1 - aaaneou-se rja �i�
dade de São Francisco CIO

Sul no ú'LlmrJ sábado, ruets
uma parada de e1egãnCi'!
gnngú ncs salúes da cru

bc Cr�zdl'o do Sul. E;r:rr
as quinze senhoritas que
na omita passa ola de r!·

taram conqutsteu >- tit\�!,

de "Miss E'{'g!ln'(: BanCO:!1
EI62". a sei1hoJ':t{!. Li�:":l
Jtonvcca. Suplcn!,(, de M!::;..�

li; czante o titulo que �'JU'

be a senncuta ROS9ibjl
Pa-erra Límn.

5 - De viagem mO.l'CLI:l

111 'O P1�t" A:cqr' um P. u

p- de ranhorus rcnro J·n' 1:1
:10 o c.nba Slr1:,' mo tn

fi. D utcra W. Mn .I '!"I

.;('
o 'ii.� '1' .ne no.')lI(!j.:t 'r 1'1-

.1" :l'1 e.�,:,i1t'l,·r'I o Lh)):J

"Direito da Mulher'.

6 _ Lm (ruJlr) ele br"'1 ... ,

rO"u:'l"" '(' 11': o:,> .O�I'·� ::'_

d" ,d;rR� �"·h'.\\'" un 1,:1-

{Ifta r'lI ('!'!nr"·'liill. (';11' d"
. �:,�7a�:o�1�;, :7�;��. :����
r':, : ':1. """""l{(� 'I.!

Sll\'o, T:'irla fialhfl, Var:J

li. Ka":P!1!", /ltn,ja :\":t-�
(-"fi �-i·m�'1. SUf'lv �W""'"

""'ili-a II, t";'hl e l�rl(!HI'H�
de<; Outra.

2 - IJIllmenau:

cI"';1o Serlffo nürgcl' n:f

C(JIlfortlÍl'('1 f('<;r!i'lleia ,ti

c:1mpo, re'I'HIICiuII"U 1111

I{fllpn elo iO""1lI "_Oril'tl"

para umr-l !"!IHrra�cada.

3 - :\1�r;R Berna�l,,-('
Pucc n:'! Mer!elr' � 1:ma .j 1
Debu'ante� d:l baile
p�óx'm" dia 25. na ciH.'!'le

de C�iciuma.

'1 Na i<!Tt>i? Matriz :ir·

São J ·�é. no pl'ó;.:'m'"', rl J. ,!

r"l i7.ar-�"-iI à benr,ii-t r:u')

�enho ';':'
5'("3 l\bdfl RI1,
�('nh:l" Pas�hoR!
Mart:n'i.

4 - FeilofH:a com �'" \],t

e Chá ('há Chá, acnnlc
cerí. dia 2R na "Chaca;a
!\J:dr'n1a". llm:l !lfOJ>l""<lI)
da Ré.de Feminina de CrnJ
bate ao Ciincpr.

C1 "" �r.�d.v"
a necr'ca. está com rcsnon

eab'uccoo d1 l'nr1"· rU",�1�'1

Vf"'-UI!'J de n- tve. da

nhor L. Ruth M:a:ia 0,t,
ncu».

10 - l\1uito comentado o

vcsttdc da Debutante zu-

11'llhn !!C!l''' elmf('��a� ,Ia

C�.'ln(I;í. r'c 111;((:, no "aI'"

"" (.,' 'fI"_ cinquenf-l_'
cinco m'l rrlJ7eim<;.

"'T'w'l" no Dim;!� Dal'. n�

("dad� de DlU'llf'nau.

12- �fI c"!a'Ie I)" H.q:'!!
cfrnulallf!ú ]11':1--1 11m [).

r('ml'lanh�do, ': não m"HOO

df<"�t!I'�o Arthn� ![(:'nr;,/U',
Michel!<,

8 - f'p.<;tej"u an"'fr"rarv
na últ.ima �lI(a' Ira, "

!)o"ila ,..."horita E;1!�ealla.
Haverr"ulh, "r\1i�" t:legan
te BanglÍ {la Cidade' - ,\

.--�����--�--

13 Em n:ia de bar,
pJ'H:"cs c:m�nt:'va!l!: u

"PT."'," iá ('ç�ã em 1':)

t�fl"!!ment � !'l'PJ n {'1!'1-

p�nha g')vel'�am('!1LaI
·196.'5.

DIA DO PROFESSOR
"P"r int.ermédio de "O BTAOO" (J estudlJnt>

C".�ror I ,,:z P);::-Id", presidente do Grêmio CulLllrd
Podre Schrode�, desejo cumprimento!' em nan'l(' ;10s
alunos do Colégio Catarim.nse à tados os meshes pe'

lo pO<;<;<'lJem d.) doto mogno do profe'S<;(]rndo".
LF'mbrete am mestres: Todos o" estudantes vêe'":1

no professor o seu segundo pai".
/ \

--��--��--��----------------

SALAS PARA ESCRITO'RIO
AlugClm.�e. no rua Je ônimcr Coelho. ?S, soios

poro escritório. Trotar tom (l EngO Zenon Carlos Gor
cio - Ed dos Diretor'as - 80 andor

.
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Belíssimos os novos
estilos de móveis
Houve uma evolução surpreendente no indústria

dos móveis."'S'multoneamente com o alto aprimoro
menta da arquitetura os mobiliário", atingiram o

r:-tais alto escalão do bomgõsto e da confôrtó.
Um beio palacete, uma residência em estilo fun

danai um fino apartamento um "cotag'e" umo "vi
lo" encontram, hoje em aio o moo;Tíãr7õcorres'pon
dente '-lo €·;tilo e os suas linhos arquitetônicas. Nõo
há mais problemas poro adaptações de móveis e de
coraçc�s. .

Fforianópol's proqride e 00 seu progrpsso corres

ponde também o comérClo-<le mobiliários. Tudo quon
to se passo de�ejar em bom gôsto, arte,. iUxo. confôr
to se encontro o dispos'çõo do no\'sa povo. Em móv,eis,
em topetes em tecidos paro cortinas, em colchões
de maio, -em al1i90s fórmicos, em tudo, enfim, que S2

relac'ona com o montagem de um lar de fino bom
9,ôsto se encontrono nosso comércio, eSDecialment�

�3. €t;a���c�����/ida���Od�a��'aàp���j���n�Q��o
dode de artigos do ramo se encontro; igualmente, o

melhor e mai;'; cordial at,endimento, quer no pressuro·
sa boa vontade de servir quer nos focilidadf's ....e paga
menta.

A RECEPCÁ-O
A J.K. EM S.P.

s. p/ltTLn Hi 10_ E.l

fl.m 'n11ii ilo 11 1'')r:J.s no

8-'11:10 Am'lr('lo dos 0'lm�

pO" F.l·:;>!o� �r-r:i rr�" ':l,Ja
l'�unl!i_(j entr", n1j:'{!i!'lI-,'S
do r,'lvernad o r C:lI'valno

Pinto e m('mb�os d,'l mis

SflO cncart'e,,:nd� de pre')a
rar a v nda. do Pl"r<;idcnü'
Kf'nn('dy a São Pau 'o. c�

as'-:untofl a .�-crcm lf'b 1 �I

dos (elacirnam-se com ú

cerimonial scguran('a, ;J-,

munlcação e Imprensa.

uma. LAMnRF.T.\ ,1!).')!).
Trntar Anita (;;arihahli,

67 - Fone!': ;t;tfJ5 - :i7!11.

camnnô-s, L!'an",pr)l't;.n-1"
tt30:1.' {'!l'llp':tS eomuníi

tas' c' �'lpl":m('l1t· s mlll',I,
v «jum utnrtam.m-c
1"1(''IVa cc 430 qutl-i

mat o, {l,_�':e Lassu. a ;,�

p ta' do T.het, até. T 0:1,1,

r-r n-r. ch:n�:; com-..mt-:n

(IC 'l�(>r:leôl'� no su-í I'�' e

d1 T '_"�f. r'<ntes da C'l}
.

t�! ",nf' ",<lram o r-ro->

co -s.mun.sta c o-s-c-om

que a rnd.a tamhóm
_ :-:t:'L

r"f f!f'I"-l'l suas p'J� r.o"�,
�rm l""If' 'Ir. 11'1 rnl:ln''I 11

qu:tn�:datie rlês�(' r( forço.

o ,r mci�o rn.nistro J l'

w· h!l lal Nchru ordcnrH
n1 �emlna pasoada, '!n;:!

s�u P;l,:-'J·�!tO (';.:pulsa��e ':;

fõrça� rh:nesas c· mun��T'ls
da z,:,n" n"Jroe,te. que e

rcc!am!':.:ia pela T-. ·:a. :vfe:l-

c"Onando e'i�a ord�'TI. ��

qu m dccl(l�-=:ll on'em 1J.'�

oarcce lm'nEnte uma in

�asã0 lnd '; na. a "terri�(l
rir ch;nês" e advertiu lU-"

SlI:ts r{t"f'a� s"'rá "C1nt:':1�

alacad� �cm re�ulução".

Funcirnár!os do gOVêl"!l(l
lnr:lhno d'��(>ram, no '}n

b'ntn VUf uã.\ linha Ot;""
rf<lo ;uta 1':1 1.('na justa
m!'nte a lcste de Buth''tn,
tlm reino hlma;lli,.. aliado
d'l Tnrl1a, df>�rl" que rIS

I','ldado<; In<llnnns (' chin"-
n'" tlv('[':'!m

amn,ll), ll:t

p3�sada.

11m encontf.'�
quarta-teir:t

AS per�ner.tlvns de '�lle

aJ�uma da!: duas p'l.rr,>t.
d:!�re('he uma af('mivn ,lc

it'lp-rtância, ('m brl'va,
tambpm parecem remot<!.s
devido a tempOrada de ;11-

verno ove dificulta as n�'.

nobra� 'na zona do Him 1-

laia. Enquanlo isso, P pr�
sidente Sar1j ·p"lli BashJ

kri!:hnan . c' !lr::,s�ou a 's

pnam:a de qu" o� com!.'

nlstas se retir�m da d!Spl�
tada zona e ponham 11''1

às hostilidades,

PARTlDAg OE
fLORIANOPOLl� EM

DIA� ÚTEI� AG

(\ 9horas! �

Tac�CruzeirOdo Sul

Lüpa e Senhora do Rosár;o

conr:a

20 E 21 DE OUTUBRO DE 1962
-PROGRAMA--

Dia 20 - Sábado - Às 20,30 horas nov'ena 110

adro da Igreja Motriz.
D:a 21 - Domingo - As 7,30 horas misso no

primit'vo Capela de Nosso Senhora do Lapa em Bar

ro Vermelho.
Às 9,30 h:Jrc--; recepção dos Ribeironenses no

Praça 24 de Outubro 00 Exmo. G:Jvernador d., Esta
do ce Santo Catorina. sr. Celso Ramos, '2m agradeci
menta pelo magnifico e patriótico trabalho de restou.
roção que S. Excia. mondou fazer na v2tusta Igreja
Motr:z de Nosso Senhora da Lopo.

Saudará sua Excia, o senhor G:::wernadGr, em no

me do Povo dI' Ribeirão. o probs�"r Franklin (0'
coes. Missa solene celebrada pelo Revmo. Podre Vi
górlo.

Após o miS"ia da!·_sf ..j o inauQuraçõ') c/f> uma �E''(
pasiçõo (_�2 Artes Plásticos, no Império do Divino p(!
autoria do Prof. Franklin Cascaes, com o valor')
so potrocínio do Rádio Guarujá de Florianópolis em

rf'gazi;n Dela '·Ievrda obro social·espidual re·;tli:r.a-la
no Vptll('t'J 10r(';('I Matriz por autorizaçõo do Exmo
Spnhor G"'ve�mdor do Estado.

As J 600 horas Procissão co", as imagens dt'Nc"sa <;r-hGro eh Lapa e Senhora do Rosório
A�rilhantará as festividades o sexagená�ia Banda 0us'�:)1 Nf)"'�o Senhora da Lnpa o único existenteno Int�fIO- da Ilha de Santo Catarina.
S6a Juizes do Festa de Senhora d,: Lapa:
c "'nhnres - Nels':1n José Dias - Valdemar Man<"'lrl M,.,.r!·"''' '" FXrY'fJ'i .Senhora� - M;)ria do Carmoda Silvo Fedrigo e MariO dos Neves Outro, ,

HQveró nnibus do Emoreza Riberronen:'le _ no
sóbad� 0<; 12,00 ho:,as e 15,00 haras.

No dom:ngo o partir dos 7 horas de hora em
hnrfl. - P""nto oe partido - Largo 13 de maio.
DUl'ont" (JS f('st(!j(l� serviço de auto-falante, foqos, cnff.
F' lClmhé,..,... h'llY1 churrasco sób O responsabilidade do
"m('stre" BolrlicCl'O Filomeno.

Ribeirõo da Ilho, Outubro de 1962.

A COMISSÃO
--�---- -------_. --- ----

"''''Ar.no ", •• "

OUTRA CARTA _ SERViÇO ATINENTE SE
TOR HIGIENE - "Venho acompanhando com ;nte_
ressz o cafT>panha pró saneamento do riei Avenida,
cujos cond ções são os mais precórias p�ssiveis, p01s
aquilo como o sr diz já passou do conto.

Obro çon,;truida paro sanear tO�'n�u�se agora
manturo Ce detrito/de imundicias, também um perigo
ameaçando a saúde publica.

Quer m� parecer sr. r-E.dator, que a trabalho de
sanEúmento pertence' ao setor 'Saúde e Higiene" per
tenc.?nt(> á respcctvo Secretário o qt..� está afeto.

At:-oido pela componha encetada nessa ccluno.
paSSEi ontem por lá. Horrivel. Verdadeiramente hcr"
rivel e lastimáv.?l. Além de ser um atentado á beleza
de Florianópolis da qual destoa inteiramente, (Jinda
é fóco de miasmas ameaçandõ o saude do povo,

Ontem vi uma coiso de estarreczr.
Um automovel havia matado um inocente gua.

péco, que por ali farejava latas de lixos.
L.ltas? Caixotes sujos t! caindo de podres.",
Pois bem. O animal estava á mercê da carni�cJ.

UrubOsn��?���� e����:���oad�ra;:�nida.
Por esta ajuda á camp'mha de saneamento, pa_

reee- que-- bosta".
Assino: "Munícipe"
Nado mais a acrescentar e muito obrigado,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



A p'.aior delas - a pri
meira - rol conslirulda por
Queops o mais rico de te
dos os faraós. Mêde cêrca
de 148 metros de altura e

234 de báse. Na sua cons

trução o famoso soberano

empregou perto de 100.000

operários durante 20 anos.

Os trabalhadores revesavam

se de 3 em 3 mêses, e muí

tos dêles sucumbiram sob

glgantiescos blocos de pedra.
Quéops na céreb-e em

preitada gastou quase to

da a sua f-ortuna e mandou

gravar nas teces da pirâ
mide a quan-ta gasta na

compra de cebolas rabane

te.� para o sustento dos o

perários.
O monumento foi ergul- ..;...------........

do sôbre uma calçada de CAFEZI�HO, NAO!
300 metros de extensão. Ne-

le Cocam emp""das ",., C � • E • I � O !
(·a dI' go.onn.ooo de pés cú- ..___. --.I

bicos de obra de alvenaria.

Walter C. da Sill'a

AS PffiAMIDES DO EGITO

No Egito ainda perduram
as 80 Pirâmides erguidas, há
muls de 4.000 anos, entre o

deserto IIblco e o menrtta,
a cêrca da 10 quilómetros
do Cairo. Vai-se desta cida

de-as pirâmides pela histô

rtcn Avenida das Acácias.

Das 7 maravilhas do mun

do Antigo; as pirâmides
são as únicas sotucvtventcs.

Continua, firmes, pedra so

bre pedra, desnfínndn as

1t'1.� nnturnts do desgaste
da mal.értn.

Teriam rudo construídas
de rima pnm baixo. lh'l. nt

gumaJ'l 'I"rSlil's sobre estas

plrftmldt"1'I. Segundo auto

res bizantinos, baseado nu

ma tradlQiio Judia, ('las te
rlnm sido os celeiros cons

trutdos por José pa.n nc

tl'� rOJl.<f'rvar os cereata Que
recebeu dos Eglpclos du
rnnte os anos de escassez.

Flalln de Fcrslgny nu sua

oura: Do ce-uno e da uti

lidade. permanente das pí
r:iml(lps do Egito, publiea
do em 18J3, viu nesses mo

)"'1ll('nlnc '-;''11l1','l' destina
dOE; a eueerem as arl'a.� do

deserte que o vento remo

ve."

A famosa pirâmide cons

truiu-se de 2.300.000 blocos

de granito de um peso mé
dio de 2.000 quilos, e ergue
se numa área de 54.000 me

tros quadrados.
As pedras vieram da Ara

bia, pelo Rio Nilo, em gran
des barcos, e dai transpor
tadas até o deserto Iíbico
sôbre enormes pranchas.
Cada pedl'a. meee R1)I'oxlma
demente 10 meeros de com

prlmento.

Quéops 20 aaee mais tar
de, foi se'pllltadn na sua pl
rúrmde Mo,"panhRdo de

todali as SUtl.S naueaas mas

o seu cndaver. - segundo
dizem - 1\:10 foi encontra

do p�'lo ('�J'ltlrador inR1ês
Dur+nrr que, com aueonee

cã.o do GOYrl'l'IO I!:p;iprlo. pe
netrou nesse eorcseo da anti

gufdnde. 'reve a dp('pprflO
de vertüenr que o sarccra

go esta V3 villlado e destrui
do 9('[OS Inw ãOR,
A pIrâmides de Quéfren e

guiram as dl! QUijfren e

Sf'Us sucessores. A dI' Mj('e

r'TI') ti a mnlR rica, apesar
de ser a menor dns três.

TCI"Jl1ir.a I\mnn e-péetc de

terrneo. O taraI) en foi se

pultado numa antecâmara

nerrnéucemenee fechada

per três pertas de granito
para afim de evitar a pro
vnacão de cecaveres . .Tun

to a Micerlno acha-se se

pultada Nlchls sua herrtet

ra. A de Quefren ocupo. 11-

ma área de 48.000 metros

quadrados e a de Micerino

27.000 metros Quadrados.
Ultimamente foi encon

trada a múmia do rei Tu

tankhamçn em uma das

mais menores pirâmides,
Durante 30 séculos esteve o

corpo dêsse faraó sepulta
do numa pequena ante-câ

mara de 200 metros quadra
dos. A rej-quta histórica foi

encontrada por um grupo

de ctêntístas ingleses. O que

mais chamou a atenção dos

exploradores foi a grande

EDITAL N.o 98
CITAÇÃO

I

Pelo presente e no forma legal, cito o Advogado
Maciel &rendt, em lugar incerto. o, dentro de ·trirt

to (30) dios contados do publicoçõo do presente, o·

pre!:entm' defeso na representação que cont�a o mf'S

mo corrt, n��to Secçõu e formulada pelo Tribunal de

Justiça !to Estado.

Justiça do Estado.
Cordialmente

Altomiro Silva Dias

Secretario Executivo
19-10-62

Vende-se
Uma saJa 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 à Av. Hercilio Luz, 157 nesta.

PRECISA-SE SALA - Para Escritório
,

Para Escritório.
-

'- ..CI...._
Tratar com ("' dr. José Maria, pelo fone 2604, li �'\�"".,

ou com o dr. Flávio, pelo fone '·1 àl - �0·22 - 35"98

APRENI)A CONVERSANDO FRANCES EM .2 MESES
ALEMÃO 12
INGUS .,q,

ITALIANO 12

VA·ZIGI
Matriculas ab'!rtas na Secretaria e

el"" wí'qurn)
CURSO� DE CONVERSAÇÁO PRATICA

Trajano. n. 14

(Altof:l n:=t Farmácia (:o(,ll"rti

Vende-se 3 Casas e Um Lote

quantidade de pão deposi
tado sobre o nqurssímc a

taúde de Tutankhamon. 00

fetos de ouro, como sejam
móveis anéis, sapatos e

moéees, ocupavam quase
todo o espaço destinado a

câmara mot1l;uâria <lo fa

raó.

Junto das pirâmides do

Egito Napoleâo Bonaparte,
exalt�ção aos seus exerci

tos, dissera: - "Soldados
- Do alto destas pirâmi
des quarenta séculos vos

ecmtemplam,"!
Continua a ciencla inves

tigando os mtstérto que ain

da envolvem as 80 plrànu
des que infilelram entre o

deserto Libleo I' o Menii

ta, alheias a roda do tem

po.
0s grupos malares são:

os de Snknra, cnm 9 túmu
ros pll ànudes: os de Das

hur, r.om 5; os de Abusir,

com cmn 4; os de Olzé,
também com 4. além de ou

tros grupos menores.

Famosa é o grupo de Gi

eé. Para ête convergem as

atencões dos exploradores
vêem-se grandes riquezas

múmfns anugutssrrnas das

):Ilramldes do Egito, Foram

para ai levadas noséculo
XIX.

Recentemente Os Icrnet r �.
puencaram as seguintes nu

...

tidas: - O templo Iunerá-
rio do Faraõ, que remou ..

4.700 anos antes de nossa

Era acaba de ser descober

ta, sob as areias que o re

cobriam há mais de trinta
séculos.

c- eglpptólogo Ahined

Fakhri, do servtco de Anti

guidades do Egito encarre

gado de explorar as víst

nnancas da pirâmide mert

cionat de Acham, a 30 qui
tometros ao sul do Cairo.,
descobriu as entradas de um

templo, situado perto do

início, presumido, da via

ascendente, Que ligava o va

1e do NUa a tumba do fa

raó Snefm. Trabalhos re

centes permitiram identi
ficar com certeza a pirâ
mide ma:·idional de Achoúr

como sendo a tumba de

Snelru, primeiro soberano
da quarta dinastia prodeces
sor de Quéops. O túmulo

foi achado entre muralhas

de dois metros, cobertas

de inscrições representati
vas de mulheres.

Os antigos agreditavam
na imortalidade da alma, que
vinha mais tatde em bus

ca do corpo sem vida. Era

preciso encon�ra-Io elh
, bom estado.

Esta crença viveu por
muitos séculos nos povos da

antiguidade.
"f)s Indigenas colocavam

junlo aos mortos as armas

Que e�teH haviam usado em

vida, na certeza de que lhes

seriam úteis na lULa do 9-

lém.

25/10/62

Os groenland4Ses enter
ravam junto às crianças
um cão para guarda-Ias a·

"'.aves do bosque .>OIl1I ....0
que supunham existir nos

limites da outra vida. Os

egípCiOS punham à dispo
sição do morto na sua tum

ba, um esboço de uma das
regiões do além. Os gaule
zes emprestavam dinheiro
aos defuntos, na expecta
tiva de revê-los na outra
vida. Os gregos colocavam

na bôca dos cadâveres, u

ma moeda de prata; desti
nava-se ela ao pagamenlo
da passagem na travessLl
do rio que, segundo se cria,
limitava os dois mundos."

As quatro fâces das pi
râmides do grupo Glzé, in
dicam o nor,te, o sul o leste
e o oeste. A maior delas tem

quatrocentos e cinquenta
pês de altura e pésa cêrca
de 4.883.000 Quilos.
Segundo Herodoto, a cons

trução dessa pirâmide exi

giu trinta anos de serviço
ininterruptos e nelas foram
empregados cêrca de ... ,.

100. (){l{) homens, que tra

ba�haram, em média 10 ho
ras por dia.
Não se sabendo no certo

como essas pedras foram

tran�portadas até o cúme
dessas pirâmides. Conta-se

que durante a construção
d('�!Sas, sucumbiram esma

gados !)(>los blocos de pe�
,li":lS inoon· i,pt'i',ú;iõ�. A Pl
ràmirlr rlp QII(01)!l tem ('fr

ca de. 6.500 anos de exjstell

c1a.

A ciência recomenda

rJO�fO KOLYNOS COM RÚOR
For'�'":""J!:�i ECE O ESMA[JE DENTA.g:��� �l r�.

-

�j�-�:�
. . .. L

Forme dentes mais fortes-Ev/1a as cáries!
F: um fato ci'.mtif;.'co. o" flúor é o agente da formação de novas cáries, fortalecendo o eemet-

'71..> furlll,(dl/'· do esmalte dos dentes. E o te. Para evitar HS cértes de modo natural e

L"'i c ;l�:u:·a cm--mtrndo no nôvo Icctvnos com ter dentes sempre fortes, britheptes e bonitos,
F:�lor! i\.C)LYi\OS COM FLúOR é o (mico que !o")rtaleça-cs conieçando ainda hoje a usar

J!1t' olere':e ii :THiis complda protéção aus den- KOLYNOS CQ_r..·T FLúOR! E lembre-se: só o

t,' l.·lil<i�'l<1 ...')"0> gur!y�!)Q o;ia carie e impede &. deutiilta pode cuia.. r n,elhar d03.Se.US dentes I

.........

Cu;;�"·d� -E-�peciali��çã-� em
Promovido pelo Centro de ccnte da· FOUSC pr'Jmove- O Curso dc EspeciaU�,a� de out.rns unida-des de ·nos·

Estudos Odontolôglcos de ram por intermédio do seu ção em Didát.lca, ainda t!ue n;t Univcr�ldade, no senti

Santa Catarina, entidade Centro de Estudos um Cur� seja uma ex·periência nova do de Que se faça experlên
so de Especialização em Di- em nosso melo universltá- ela idênUca que além de

dática. Para tanto sua di- rio, tem sua organização propiciar mélhora d:i.� COR

reção entrou em contato baseada no êxito consegui- dicôes didáticas do -"eu pes

cam o Prof. Oswaldo Rodri- do em outros centros "Uni�· soai docente, ;:;e-rvirâ aci-

tarina, teve início ontem gues Cabral, DIJ'etor da Fa� versitários. Ainda no ano ma de tudo para um en-

experiência no\"a no setor cllldade de Filosofia da passado foi efetuada IdêI"l� trosamento que seÍlllll"C tle

d:! ensino superior catari- use Que indicou o Prof. Jo tica experiência na Facul- verâ estar presente entre

nense. sé Dulcipio de Oliv:eira, da dade de Odontologia d� lmidadcs de unia Univ<'rsl·

Sentindo necessidade de Cadeira de Olditlca daQue- Porto Aiegre, da URGS. Ou

la Faculdade, Que assim fl- tros cursOs têm .sido contl-

��;:ra:n���:I�a��rs�.e ml- �a�e;:�;in������e�t� vl:a� .

quaJldades didáticas dentro

do âmbito do ensino supe

rior brasllelro. Esta a razão

que levou o Centro de Es

tudo Odontológico de San

ta Catarina a promover o

curso que ora se inicia.

Didática
que congrega os elementos

do corpo docente da Facul

dade de Odont.ologia da

Universidade de Santa Ca-

dade, como seja ·êste que
hoje lie Inicia, entre a Fn

culdaqe de Filosofia e n Fa�

Ct·, ... .,,.;,, de Qdontologla da
USC.

O Cúrso de Especializa
ção em Didática tem o !leU

início marcado para hoje
às 20 horas, .na Faculdnde
de Odontologia _ Rua Es

teves Junior 93.

ampliar seus conbeclmen

lOS no campo da Dldútica,
ot. Integrantes <10. corpo do PARTICIPAÇÃO

Cleonildes Ugocki

TERRENOS rA VENDA

Luiz Voz de Assis

CON�ITE MISSA
A sra. vva Olga Stuart Rei!>, convida aos paren.

tes e p�ssoas amigas o assistirem a missa em sufrá

g o o olmo de seu inesQuecivel esposa Manoel Pedm
Reis, ho dia 21 d� corrente, à:o; 8 horas no Igreja Nos.
50 Senhora do Parto.

A todos Que comparecerem a este ato de fé cris.

tã ont�cjpo agradecimentos
.

e sra. e sra

Participam aos pal'entes e ·pessaas de suas re

lações, o contrato· de cosomenta de seus filhos
M"'RCIO E SILVIA

Barreiros, 13/10/62 Videira - SC.

O desenvolvimento

curso está previsl:.o para a

apresentação de 16 aulas

que serão ministradas no

decorrer dos meses. de outu

bro e de novembro. Atê o

presente fizemm sua ins

crição quasl duas dezenas

de professores, Instrutores

e estagiários do corpo do
cente da no.'>S1l. Faculdade
de Odontologia.

Rua Tironente:-; 53 - Florianópolis

VENDEM-SE
------..-...

40 lotes no Vilo Paimiro - Borreíras
l-lote 28 x 22 - Jardim Atlontico - Bar_

reiros. (Bem próximo o Estrada Federal).
1 - Terreno ·com 64 mts. x 810 mts frente pa

ro o Estrada Federal. Barreiros.
'

1 lof� 12 x jO no zona balneór.ia de Comburiú,
próximo a séde do Iate Clube.

1 - lote 10 x 30 na zona balneária de Cambo�
riú prr,ximo o sed" marítima do Iate Clube.

.

I lote 15 x 15 no zona balcnário de Camboriú.
próximo o zona Comercial

1 lote 15 x 3ltnã Vila Pompeia - Curitiba.
1 lote com a A'ren de 700 mts2, junto 00 HO'lpi

tal Prof1estante em Blumenou.
1 lote 14 x 30 junto a Fundição Tupy, Joinville.
1 lofe 22 x 31 em Pilarzinho, Curitiba

o Centro de EstudoH O

dontológicos de Santa C<l.ta
rlna sente-s& satisfeito em

fazer esta notificação. A

certeza do êxito emprCl'n
dlmento deverá ser moti

Vo de futul'l)s estudos por
parte dos r:orpos docentes

,- ,i��'"t end.,.·.fone 24 13
NÓPOt.� .

C8m�ra-sc um lote �e terras
���::�11 �m�f

tu: flllltl5u l�le..N. lo' ,I

AG'RADECIMENTO
Francisco Pe�c5 candidato o Vereador pelo

I?:SD, no -eleiçijo,. d{t- t do...cor"C nte, mesmo nóo se.

qendo \,('m em" público ogradecer o tndos quI;' <lo

bor;:,ro·m em favor de suo componha, bem como q);jUi'
les Que depositar.om con\:>cicntemente nas urnas a,seu

.votb
:�t ... .,.. j), . �_'.,.�r��-i��,���ic�" '

Des
.

o comRl"a r M lote de terros que se situe·
no ·zono Centl;d r,>u mOls cu menos proximo dela.

FONE 2441
21-10-62.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



DR. CLO'YIS DIAS DE UMA
" .

(UNIrA ME'DIU .

Estomago intestinos, figodo e vias biliares.
Consultório: Ruo Felipe Schmídt, n.c 38

, Residência:
Rua S. Jorge, 32 - Fone 272.

Oiôriomente dos 15 ÔS 18 horas
Atende dos 8 às 10.30 horas no Hosr,ital de CClridode

D�, SAMUt:L FONSECA

CIRURGIÃO.DENTISTA .

Preparo de coyidodcs pela alto 'relocidode.
BOROEN A I ROTOR S S WH ITE

Radiologia Dentônc
CIRURGIA E rRO'TESE aUCO.FACIAL
Consultório: Rua Jerônimo Coelho 16 -

10 andor - Fone 2225
Excluuvomente com horol marcados

Prepare·.se para o Futuro
-------------------

Aqutrlndo lotes de terras, pequenos chócaras e óreas
paro indústrias em

BARREIROS
"o "BAIRRO YPIRANGA, onde est6 situado o Grupo
:5(:010r local.

05 interessados poderão dirigir_se dtretcme'rte
00 ESCRITóRIO DE VENDAS DE IMOVEIS de

OHo Julio Malina
�uo Felipe Schmidt, 14 - Sobrodo - Fone -

2347 - Florianópolis.

---�_._-_._----_._----

ATENÇÃO
Mudanças locais ou paro outros cidades:

Serviços de mudanças.
Nõo é necesscne o engrodamento dos móveis.
Inf.'smcções à ruo Francisco Tolentino, no. 34

In'" - 3805

REI·MARCAS E PATENTES

Agente Oficial da Propriedade Induslrial
Regutro de marcas, patentes de tnvençtio, nomes co

merciais, títulos de estabelecimento, tnstanias, frases de
propaganda e marcas de exportação.

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

POLIS _ CAIXA POSTAL 97 - FONE 3912

MISSA DO UNIYERSITA'RIO
Universitário assista Iodos os domingos
na Jg<eja São Francisco as 11 horas à

Missa do Universitário.

AQUISIÇAO

I _ Automôvel, tipo Se�

dan, 2 portas,. COIU capacl�
dade para tres çu lUais pas

sageiros, 4 ve10cidades ii.

frente. motor. a 4 tempos,
com potência de30 ou ma!<;

H.P., estofamento coberto
com capa d�- plã.stlco, re�

reforçado e transparentes. UM AUTOMÓVEL PARA O

consumo reduzido de gazo� DEPARTAMENTO DE ORI�

lina equipado com ferl"a� ENTAÇAO E REALIZA

mentas. pneu sobressalen- r..�.p DOS SERVIÇOS PU�

te� (estepe) e demais ·aces- BLICOS.

sórios, Unidade _ Um Quun 3 - EIl! envelupe separa-
tid?--'� _ 1. do, cúr.u:ndo os dIzeres do

inc.so an.erior, além do
te,mo .uuCllMENTOS em

cara_cteres bem destac�dos,
encerrar-se�ão OS documen

tos compl·obatórios de iden

tloade e idoneIdade:
a) cer�idão de Registro

na Junta Comercial ou Dia

rio Oficial que �enha pu
blicado o documento de

constituição;

2 - Na parte externa do

env"!lope contenedor da pro

posta deverão constar GS

"egu,ntes dize�es: CONCO�
RtNCIA PUBL!C.\ NO

21097:, ' '\QUISrçAO DE

:;:r - EST:::P'JLAÇAO

Os Interessandos aeverão

apresentar os documentos
mencionados a seguir.

1 - Proposta, selada am

bas as .... 1;13 com Cr$ 12,00
de selo Estadual f' mais a

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

envelope fechado e lacra

do, contendo:
a) DeSignação do nome e

enderêço da firma propo-

AD'JOGADOS

(UNICA SANT.A CATARINA

Clínica Geral

8 _ Abertos o.; e'1velopes,
cada um dos interessados
tem o direito de apãr a sua

rubrica nas folhas de pro

postas dos demais concor

rentes.

9 - As proposta� (modê
lo 001, ii. venda na Impren
sa Oficial do Estado), de
verão obedecer as condi
ções estabelecIdas neste E·

ditai, nas Instruções cons

tant�s' do verso das mes

!:"".<I.s, bem como às exigên
cias do Decreto na SF-

25-08�6I/382, de 1961,
e demais dispo�iç('les F.sta
duais e Federais sõbre Con

corrências.

bl atestado de Idoneida�
de, passado por Banco ou

duas firmas de comprova�
da idoneidade comercial;
c) prova de qUitação com

as Fazendas Estadual, Fe-

deral e Municipal; _

d>.- procuração, se fõr o

caso1 passada a pessoa re

presentante do proponente
à abertura das propostas.
4 - Os documentos aci

ma (ou parte deles) pode
rão ser substltuldos peje
Registro da firma no Depar
tamento Central de Com
pras (10 'Estnd"tr"�é Santa�Ca

li.
dcver�a:

nente;

b) especificação, a mais
detalhada possivel, Inclu-si
ve marca, do' material que
se propõem fornecer;
c) preço unitário e glb�

bal, cum a explicação de

que estão ou não lnduidas
as despesas de impostos.
taxas, fretes, carretos, se

guros. etc.;
d � condições e prazo de

do- materlnl. o lo�

icado: DEPARTA
CENTH.l\L OE

S, o:u local pelo

111 _ JULGAMF-l"'''''''''
1 _ Pela Comissão Julga

dora, posteriçll"lnente. serã
declarado vencedor o pro
ponente que oferecer:

I:" Ayrlolr. B.'l1I"1�"
CUNICA DE CRIANÇ.\S

Qir.tpnf"onr1

Dr. Acác:o

Garibaldi �,

ThillOO
ADVOGADO

ascrttõno especlall.zad;
em Q\l.estõe� trabalhistas.
Administração de bem

Imóveis Defesas [iscais
Rua Felipe Schrnldt. 14

_10 andar _ Fones: 2511
p "218

de anular a Concorrência,
caso as p1opostas apresenta
das não correspondam aos

interêsses do E:;tado.

Florianópolis, erro 21 de
setembro de 1962

VENDE-SE
Vende_se uma prcpriedode com três caso$' uma

de material e duas de madeiro. TOdos com águo' luz e

esgôto: sito à ruo Lecberto Leal nO 24.
Trotar com o senhor Otávio Augusto do Espíri_

to Santo no Fiombreria Otávio no Mercado publico

,010 38 parte Interno. 3

- Uma (l) coso na vila Operário do Soca do:>
L.'mões - Preço Cr$ 600.000,00
- Uma (1) cosa no Agronômica cOm Trp.s (3)
lotes Preço Cr$ 1500000,00

TERRENOS
- Barreiros. lotes de no. 29. 30,31,32 ('....

15 x "26 mts por Cr$ 150.000,00
_ Coqueil'()S _ terrenos rerto da praia e do

clube financiados - Cr$ 200.000 00
_ Capoeiros - no ruo Walàemar Ouriques Q

Olegorio Silva Ramos
.

C":omor"_",,, tJrn(l IC!Qsa no ..entro do CIOAOE
m.nb:i

Onze Modelos Desfilarão Em Benefício do Hospital
"Santa Catarina" de Reabilitação

vitól·ia alcançada no sete

de outubro, ê!e, se elegeo
do Deputadc Federal.

CIN�MÂ� �fartazes [O �ia

Wânia Moritz, Miss Ra
dar 61, amanhá, p;,.:"'".iclpa
rá do "show" do -nesfi!l'
que vai aconteecr na eest-

RECEPÇAO
Amanhã, teremos a ple

gnntíssima recepção com

os convidados de d. nev-e
aanss na sua residência
as 17' horas. Será servido
um "COQ.". A senhora J ..

-;

cy Lynch, Diretora do jns

tttuto Yâslgy fará. a rene

ra do desfli; no rníc-otpue
A Produções car-eírão r.
rnará êate acontecimento

que será em beneficio dr>
Hospital "Santa catartna '

de Reabll1tação.

HOMENAGE-ÁDA'
D. Edith Gama Ramos,

fundadora do Hospital de

Reabilitação, será horhena�
geada. /

ENTREVISTA
A c-onvit-e do nosso arn �

go Antunes Severo. hrje,
as' 11,30 hs. darei cntreVl.�_�
ta na Rádio Diário da MR

Ilhã, ã. respeito da l'CCCP-

ção que será realiz%J.<la.
e"manhã na magnífica l"f- .

sldência' do casal dr. Co

lombo Salles.

ENSAIO
Hoje, os modêios qUe vã,l

desfi!ar amanhã, farão um

ensaio geral em conjunte.

I'RESENTE
Eliane Lins. estará pre

sente para participar ::l.�
um "shaw mirim", que eS

tá sendo ol·ganjzado.

COLABORANDO

(ine SAn JOSr.
lI'''flE'

as3-7%-93,4hs.
Richard Burton
C·alre 8:oom em:

ODEIO ESSA' MULHER

Censura até 18 anos

CiDeam
CENTRO

ás 5 e 8 ha.
Dolores deI Rio

Marta Mijares em:

AONDE VAO NOSSOS

Mexiscope
Censura até 10 anos

Chie BOXY
Cent.'o

ás 8' hs.
Paul Newman

Barbara Rush
EM

dência do dr. Colomb" Sal

tes. De<:filaM com teeiuos

üenaux e modelos de "A

MOdelar".

Um elegantl· grupo de

senhor9-S está. colabrrando
com a Patl"onesse d. Dayse
sanes para O Onqulte! clt

amanhã.

REPRESENTADOS
Tecidos Renaux, M!\�!i

noutique, Jane Modas, Bu

per M:-das, A Modelar ce

Modas nopecxe Fazendli.s
com t�cidos da MatarazzO

aoussec. serão r�present9.�
dos por elegantes m-ces da

sociedade f:orianopo'it.a�

FILMAR
A produções Carreira"',

vai filmar a esperada n.u

n'ão "t-p eet' de amanhã."
Será gravada ou irradladn.

DEBUTANTES
Sebastião ReiS, Cronista

soc·al de Itajai. em atloi-

�::��p:r�:::e�:���::�;�-
n"o Guarani no .próximo '1.1

bado. FoI Infonmado qu� �

obl'igatório o uso- de vestido
c(,mprido; meia gala não

será _permitido.

"NIVER"
Festejou "niver" o nos!<'l

conhecido advogado d�.

MauriciQ dos Reis. Te!·ça
feil·a p.p.

RECEBERAM
O ca,;al di'. AlvarO (Lou!;'

de�) Catão, receberam em

Imbituba grande manlfe�
tação de seus amigos pela

FILHOS
EstreIto

DR. MARIO GENTIL (OUA
MEDICO

OUVIDO - NARIZ - -GARGANTA
CLINICA E Cl,RURGIA

ESP;g��L���"�g �;6 �����EI��OF.
OPERA NOS DOIS HOSPITAIS DE FLORIANOPOLlS

tiORARIO DE CONSULTAS: - Dos 14 às 18 horas
Pelo manhã, ho-c morccdc Inclusive aos spbodo:.

CONSULTORia _ R��l�:;eSil::�r� 15 - Ccru. 203
fl}IFICI ) PARTHENON

DR. CK�g,G���g�O.
DR. MOACYR PEREIRA.
PREVIDENCIA SOCIAL: - Recursos ó Juntos de Jul

gomento e Revisão. Aposentadorias Beneficios etc.
QUESTõES TRABALHISTAS
CI'VEL e CRIMINAL

.

Ruo Felipe Schmidt no 17 ?, "- ... .-1", - Solo ,

DR. GUARACI SANTOS
CIRURGIÃO - DENTISTA

PREPARO DE CAVIDADE

Doenças Nervosas e Mental�
Angustio _ Cornplexos - "toques - Mon'os

Problemuncc Atetrvc e sexual.
Trcrcmenic pelo Eletrochcque com cnestesro

Insulinoterapia - l..ordiozolotaplo - Sooorercp-c
_- - - --- Psicoterapio.

Ulr.eçoo dos Pstquíótrcr -

DR P<RCY JOÃO DE BORBA
DR' JOSE TAVARES IRACEMA
DR� IVAN BAST0S DE ANDf<.ADE

HORAhlO _ 9 ee 12 ns. Dr. Percy
15 às 18 IIs. Drs. Ivan e lcac,":ua

Endereço: Avenida Mouro Ramos. 2�8

(Praça Etelvina Luz) - Fone 31 -_:.S3:_ _

·-U-ep-ar-aa--=-m-en-to----:C=--entrálde C.ompras.
Edital de Concorrência- Pública ·N. 21 - 09 - 71

o Departamento Central mesmo indicado, onde será v���'o��:esa e::���;s asd; ra��o�:nol��;�e:�to������= ������d;e�:S �x�;c:s:���!�
de compras (D. C. C.), d� ���cee:;:;o o exame de rece- �in�s seladas na forma do üceçõee. ímpôatcs, despesas são importe em prejuizo
con�ormldade com la art.

e) declaração de conheci- uem' 1 deste 'rtturo. e outras Vantagens; aos concorrentes, ao Esta-

!�' ��:v�l�� d�e�eguD��r:� menta e sunmtssão às nor- 6 _ Os envelopes, con�en en�;e;;�lhores condições"de :r::n:la�oralidade da Con

SF_25_08_6l/3H2 torna pu.- mas dêste EdiLaI e da Le� do propostas ou dacumen�
c) melhores condiçõer

blico que fará ;eallzar, no glslação referente a çon� tos, deverãu ser en6regt�� 5 - 'A Comlssao Julga-
dia 31 de outubro de 1962, corrências. no Depar"o:t.m�nto eQ. ra de pap:amento. dora reserva�se 'o direito

. na sua sede a. Praça Lau- NOTA: Serão recusados de. COlllpra�, a Praça Lauro 2 - Em j"lH"l:dade de

ro Muller, il� 2, {fone. os materiais com dimensões M�ll�r, nO 2 (fone 3.410). condições, será dat]=-- ;:refe-
3410), CONCORRENCIA e outras carateristlcas a- ate as 14 horas do dia. 31 rêncla a fil·ma es�abelecida
PUBLICA, nas condil;ôes se� quém das especificaçõ�s, O de outubro de 1962, medmn no Estado.

guintes. gue ocasionará exigência te recibo, .;!m que se men- ::I _ Em caso de absoluta
de substlt.uição, retirada clonará data e hora do re-

iguzldade de propostas, se-

I _ OBJETO DA CONCOR- urgent:e, chamamento do ceblmento, assinado por rá sorteado o vencedor.
RÊNCIA ��!t�:odi�����a�o'de ex��: ru�c�ná��o p��p��t� ��rão rã

4

s� �nc�:���rê:�i: ��: HerT1les Justino Patriano-
pelo faltoso, caução futura, aber�as, às quinze horas, que tenha sido preterida va - Presidente
suspensão do registro de do mesmo dIa trinta e um,

f!3rmi"cedol", etc. por funcionários designados
,pelo Presidente do D. C. C.

e na presença do.s proponen
tes ou seus representa:'ltes
legais.

Con ..ultôrio: Pela
no HOl'pilal de C'UI�a.ll'.
'A tarde, DO eonsuJtôri.
da." 15.30 hs. ã.s l'J.30 b5
CODsultóriu: Rua Nun�

Dr. Walmor Zomer �

í�==�- -. -

D;Ploma�:��iaFaCUldad.ll :Jtj1'!1 :��-=._- -=�-=:
Nactonal de Medicina da _-- g:z__. -:::..=��R!.�=
Universidade do Bra&tl

EX-interno por concurso da
Maternldade--Escola. (Ser
viço do Prot. octavío Ro
drigues Lima). Ex-Interno
do Serviço de Cirurgia d
Hospital l.A.P.E.T.C. do Ria
de. Janeiro. Mêdico do Hos
pltal de Caridade e da
Maternidade Dr. Carlos
Correa.

PARTOS - OPERA(..'óES
DOENÇAS DE SENHORAS
_ PARTOS SEM DOR pelo
método psico-pro/ilatico.
aonsuttõno: RIta João Pln
to n. 10 - das 16.00 às
1800 horas Atende com

horas marcadas. 'r'elrfone
ar--» _ Residência Rua

Fone: 34.9�

Padre

HA'DIO PATRUL}lA: SOCORRO

-;�gM�����J!����ÇIA,TEL 3'11 :;�:;�;;;até
18 an"

1./·l,.f'JI1e 2'"1�6.

Residência: Rua

o MOÇO DE FILADE·U·IA

QUATORZE

Na CêI una do aia cinco

publ'quei os nomes 10s

quatorze· deput�do:; reco

.ats qU3 p-sslvelmf!nte �.,:�

rl:--m r-'ettcs - num tóptcc
abaxo men-r cnc! r-ue �a:

vez eu 9 certaria doze. r,:t'l

vai acontecer ...

!\IISS

Sâbaôc no "12 de A�'l
to" M'ss trntvrcsrténe se

rá 'c�colhida por uma CC�

missão julgadola.

CASl'-MENTO
,

Rc.:::pbj convite para o

ca�amento da srta. RU·!l

Maria Carneiro com o dr.

Ruàl Affonso Ba-...er, que

acontecerá nv p.óxtm- dia

vinte sete às 18 horas, n\

igreja "Santo Antõnlo dos

Anjos da Laguna". Após a

Cerimõnia Religiosa, 03

c;nvldados serão recepcio
nados pelo casal Paulo

Carneiro e Senhora no

c.ube Biondlm.

J\olaria Clotilde Aràüjo, um

dos modelos que amanb4,
estará parUcipando do co

mentado desrile de modas
que será apn.-sentadQ peJO
Colunl5i1ta, Ina residência du

casat do dr, Colombo �al
les. DesfUa.J'á. com, tecidos
Renaux e modelos de 'Ja�
ne Modas.

--BAIBBOS-
,';". GLOSIA

Estreito Fone 15252
ás 7Y:z e 9'h hs.

O. W. Fischer

Nadja TUler em:

EL HAKIM

EastmanCOlor
Censura até 14 anos

"one 1210
Clark Gable
Sophla Loren

Vittór!o De S�ca em:

COMEÇOU EM NAPOLES
Tecn:Color

Censura até 14 anos

(INE RAJ'.
ás- 7ih - 9 hs.

Ai vem

O l\-iAlOlt CIRCO DO !ÚVNbO

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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APROVADA A TABELA

DOS íNDICES DE REA

JLJôl'M.1�('jTO DAS APO

SE.NTADVR1AS E PENSOES

O sresideme do Conselho
de MIIlLtr::J!>, usando da a

t.Ibuiçàu que lhe contere
o hem II do artigo 18 do

IUO AdiclOnal, aas.nou c

Lecreto n. L:!82 de 25 de

Junho de 1!'J62, autorizan

do o reajuscamentc das a

posentadorlas e pensões bem
como os beneticíos de ma

nu.cncõo de salário. Os no

vos coeficientes, segundo o

decreto sao:

Aposentadoria e pensões
globais e beneficios de ma

nutenção de salário con

cedidos até 31 de dezembro

de 1960 coeficiente: 2.18

Aposentadoria e pensões
globais e beneficios, de ma

nutenção de satárto tntcta

d'Js em lOSl, coeficiente:

1.34

mensal resultar maior do
que 7 (sete) vêaes no Insti
tuto de Aposentadoria e

Pensões dos Ferroviários e

Empregados em Serviços
Públlcos e 2 (duas) vêaes
nos demais Institutos, o

satárto-mínímo regional de

adulto do valor mais ele

vado, vigente em 30 de [u
nho de 1962.

Segundo informações que
obtivemos em diversos Ins

ututos, o pagamento com

o nôvc valor e mais a dtre

rênça resultante de junho
a dezembro, será efetuado
em janeiro do próximo a�

no, muito embôra haja de

terminação do Ministério
do Trabalho no sentido de
ser pago no decorrer dos
próximos mêses.

ALGUMAS RESOLUÇõES
rso CONSELHO DIRETOR

DO DEPARTAMENTO NA�

CIONAL DA PREVroli:NCIA
SOCIALCo interessado que desejar

saber se vai ser benencta

do com o reajustamento,
basta multiplicar o valor

inicial do benefício pelo
correspondebte índice aci

ma mencionado. Exemplo:
Valor Inicial do seguro-ve
lhice: Cr$ 8.000,00 ano .

1960.

o salário-família é devido

aos. membros classistas das

JJR a vista do que dispõe o

Art, 124, § 4° da Lei Orgâ
nica (Resolução no. 808).
E' obrigatória a Inclusão

, dos diretores de sociedades

Cálculo: Cr$ 8,00000 X anônimas como segurados
2.l8: novo valor cri' , .. "

da previdência sacia} (Reso

17,440,00 lução no. 138)

Convêm ressaltar que pa O limite máximo de corr-

ra o reajustamento qas a- I signação, a observar nos ca

-posentedoríes e pensóes se SOs de fornecimento das
rão coneíaeredee sem as cooperativas a aposentados
majorações decorrentes de e de 30% (trinta por cento)
lei especial ou da elevação _ Resolução n. 515,
de salário-mínimo, prevere- Ao Instituto de Aposenta
cendo, porém, Os valores doria e Pensões dos Comer
dêsses beneficios, assim ma clárlos devem ser filiados

joradoe. sempre que forem Os empregados da Assisten
mais elevados que Os resut- ela Mêdlca Social da Arma
tantes do reajustamento. da, sujeitos à legislação
Nenhum beneficio reajusta trabalhista (Resolução n..

do poderá, em seu valor 1.235).

lPASE
E.Dj,TAL

1. ..... uelegado do IPASE em Santa Catarina - torna

pUbhct;t Alue, oe acordo' com o Decre.to nU 1.223 de 22
oe Junho oe 1962, publicado no "DJario Oficial" de
Z6.6.b2 e o disPOSto· nas· Instruções nOs. 105/62 - 106/
62 de· 1'1 ue setembro de 1962 e Ordem de Serviço
nU De-S, de 17·9-62, do Sr. Diretor do oe, terá inicio,
em todo o Estado de S.C., o recebimento de inscrições
para olitenção de financiamento, para aquisição de
ca�a propna, obedec�das, entl'c out;ras as seguintes
condições:

I - As inscrições, mediante o :preenchimento de
formulários F-:óprios, estarão abertas do áia 15-10-

62 atê o dia 13·11-62.

a) - encargos de família;
b) - tempo de contribuIção para o IPASE;
c) - particlpação nas Fórças Expedicionárias;
d) _ estar obrigado a dl"socupar imóvel, em Que

resida, por fõrça de ação ele despêjo, desapropriação
ou sinistro;

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

balho, há menos de um ano, desde Que Ltnporte em

mudança de domicilio;
!J - oferecer menor prazo para Tesgate da dívI�

da; ,

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

Ultimas H o t i ( i a s
o do mais ,uma vez o piano

financeiro do Ministro da

Fazenda.

nhã para estuda.r lmpo: ..

.tantes medidas, desuna

das a contar a infiaçaol
O Presidente do ccnseuie
de MinistrOS Informou que

o governo adotará drasti

cas medidas de economia.

O
WASHINGTON -

- Os Estados Unidos dt'�
terminaram aos seis ho

mens que integram a 6'll'Lf

ntçâc de Berlim Que rea

lizem manobfa� mlllta:'es

numa demonstração de

QUe estão prontos para fie

fender Berlim, As mano

bras serão r-ealizadas na

próxima semana e terao a

duração de 4 dIas.
.

O

BRASILIA, -

•

_ O presidente .rcêo G::.u

lart receberão dia 22 dir�

gentes sindicais para eX,I

minar a Questão do :�il.

juste dos níveis do saràrto

auntmc. Antes desta reu

nião os trabalhadores nao

se meníresearãô sobre li.

porcentagem do aumento

nem prazo de sua antrada

em vigor. êpos a reumec

com c Presidente da R.epú
bllca será divulgado UITI

manifesto g.eral pelo' co"·
mando geral dos tral):l!'H:,r
dores.

RECIFE -

"

�al
OR:::���n��ei�r�rl))�� .)

PernambUCo declarou ter

recebido denuncia. de })2S

soa ícones informando que

está planejand� o Incen

dio do local -onde se encon

tram guardadas as urnas

daS: eleições do dia 7. EIJl.

face da gravidade do fato

��r:: =�i;!��d;a;a f:��� ,

tar guarda. às r,unas. }'oJ

�Uc{ta.da a abertura de

jl�'iuêP-J,to _para. epurar res-
(

""'�.,�
O

RIO· _
_ Em' face da demora

goverbô em atender as S'I'

as reIvindicações a Fetl�
ração' elos PortuáriOS decJ�1dlu 'deflagrar gr�ve gera..

da .cb.tegoria profiSSional,
a 'pàtlr do dia 22, segunrta.
O minístro dD.iTrabalho,
porêm solicitou prazo .,pa,,:
ra estudar as reivindica ....

ÇÕ5e dos portuá.rIOS.

o'!
S. P4ULO -,

.

,_,
-'- Coatlnuam pimipl\l�dg�
os estoques' de àrroz. fa:ten.
do prever uma.situação �e

maior falta pa.ra dentro

de alguns dias. O prodUto
jã vem sendo vendido em

'São Paulo no mercado. •...

firmâ:m os produtores nif!.o
ser possível abastecer o

Il1l-ercado com o atua.I ta

beiamento do aNOZ.

o
MADRID -

- Pela primélra vez ·'!!.e.'

de qu�ndo I chegou a. Es�

panha -O jagador argenti
no DI Stefano foi exclUldo

da seleção espanhola. A

Seleção da Espanha joga.�
rã no PrÓximo' dla lo. dp.

novembr.o contrã a seleçao
da Rumenta, em disputa
da taça. da Europa, de"Sl'"
leções.

�
WILLYS·OVBRLAND DO BRASIL

INOú-aTIlIA .. COMi. CIO

A WILLYS-OVERLAND DO BRASIL S, A, INDúSTRIA E
COMÉRCIO participa aos Srs. Acionistas que, a partir do dia

15 de outubro de 19G2, estará pagando o dividendo semestral

de Cr$ 6,00 (seis cruzeiros) por ação, correspondente ao pe
riodo compreendido entre 1Y de janeiro e 30 de junho de 1962.

o pagamento será feito de acôrdo com as seguintes
normas:

a) Ações nominativas - pela entrega do cheque
nominal ao acionfsta, pela Deltec S. A. Investi

mentos, Crédito c Fin�nciamento.
b) Ações ao Rortador � mediante a apresentação

do 'cupão "nv :19 no seguinte estabelecimento:

I
'"

Estado' de Santa Catarina

aancc.rne.,» Com. de Santa Catartna.S. A. "INCO"

PAGAMENTO DE DIVIDENDOS
Aviso aos Srs. Acionistas

Rio de Janeiro, outubro de 1962.
.

A DIRETORIA

SP lR 1,TI SM O
- Carmajanaz; - ter isolado numa cidadezi-

soda cáustica I

CRISTALIZADA EM ESCAMAS

F�RICADA NO BRASIL PELA
:; PRIMEIRA VEZ

ClA. ElETRO> QUíMICA flUMINENSE"

!

I!",b,!ilagom Industrial:
Sacos mullifolh,o! (P!lpel .: PI6stic:o) de 50 Quilos

Embalagem Doméstica:
'

C(li�as de popelõo com 24 port&S pl61ticos de 1 1/2 lI,
� l

�'l �;pr�Hntantes foro os

'_. 'Estodos de Santo Col9rinCl ti PorQnó ,.

.u - 1�0 I:!;stado de ,5i;S.. Catarina serão recebidas
.

WASHINGTON - A comissão de Energia Atô.
no .t:dUlcw-l::iede da Ageu.is Local - Il-'A�E, â Praça mico dos Estados Unidos informou que coiram no-
r-el'eu'a Ouveua, l° andai, J") horário compreendido Ilho Jhonson, no Podfico, os restos do foguete por.
emre 12,00 e 16,00 horas, exce� aos sábados. tod?r de um engenho atômico, que precisou ser des.
UI.- Somente poderão se inscrever os se.gurados truldo pouco depois do lançamento.

obrigatórios do IPAl:;E que não sejam propnetários, . . ...... 1
conaummos ou promitentes compradores de prédio ---,--�--------

_

..gum, ox"to du imóvel obj,to da p,o_ta , no, ca- BOM EMPREGO DE CAPITALsos�d�I���: ���t�:!��:af��s����d1datos serão
. Vend��e uma casa de dois pavimentos cons"

observados os seguintes fatores preferenciais; �rUJdo de t,�olos e respectivo terreno, sito à ru'o 14 de
Julho, EstreIto, medindo o terreno 15 m de frentecom a orea total de 3,795 m2. Mais 6 casas canstrui�
dos no mesma terreno, sendo 2 de alvenaria de tijo.los e 4 de madeira. tôdas em bom estado de cons-er.
vaçõo. Vende-se. também, um terreno sito à rua 24
de Maia, Estreito, medindo 15,25' de frente a dita
ruo e fundos com o mal'.

Trator com o sr, Osmar S. Oliveira � IAPC cu
à rua Demétrio Ribeiro 38. - FONE 36'12�

v - Serão considerados ln�critos os segurados Que
tiverem requerimentos autorl�ados pelo Presidente
do IPASE ou pelo Diretor do oe., até a data das Ins

truções nO 105/62, desde Que venham formalizar sua

inscrição no prazo próprio, comum aos demais segu

rados.
2. As inscrições que prevalecerão para atendimento à Com ou sem Pensão. Caso de Família.

co;nta d06 recursos orçamentários atuais e os Que fo- Rua Esteves Junior, 34 .

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

nas seguintes categorias de financiamento, no Esta�

--MOusedo de Santa Catarina: I ALMtDIA ...... ,.. . .. .. .. .. . .. . Cr$ 1.000.000,00
POPULAR ., .. '" ....... '. . . .. Cr$ 600.000,00

3, Considerando o sistema de seleção a ser adotado, fi- .'ARA UM BOM PASSA TEMPO COM SUA FAMiLIA _ RF.UNIOES SOCIAk.
ca esclarecido que, em nada importa, a ordem de

Inscrição dos candidatos.
Florianópolis, 9 de ou(,ubro de 1962

LAURO CALDEIRA DE ANDRADE

Dcle ad(J IPASE

� '2°tJ�/lJ2 .. �':_ ..

RIO, -

- O General Genarc Bom

tempo assumirá na pro
xlma semana a chefia do

Estado Maior do 3.0 Exei
cito. O mlllta-r viajara ���

ta feira para. porto ALe-

o

CABO CANAVERAL
(Flórida) - Os cientls�as
no-te emencanos adterarn,
por 1 mês o lançamento
da nave especial, rumo a

lua, O tançamento deveria

se verificar esta manna. I
O

_ O Primeiro Mini;;t;to

Hermes Lima informou

que o ccnselho de M,�.lLS
tros estará' reunido

BAR
DANÇANTES _

DAHt;ANTEA COQUITE1S - FESTA"S DE ANIVERS! rl..toS _ CHA

nha do interior, quando a CENTRO ESPIRITA "A

glôria e a fortuna o acolhe- MOR E HUMILDADE DO A

riam de braços abertós! POSTOLO", fundado em 20

de janeiro de 1910 - Ende-

���de, pal'� en- reço : Rua Marechal oui-

�fj'f.:..®':� :: �.;'�.�.t����iIo- Flcrfanópclis
in cfonal pelas "Mãos milhões de-- Chico . Xnle1',

d� UriàiCe',"
disse o seguin mesma qUê êtes náo pSico- SESSOES PUBLICAS: Quar

te gràfaSsem ,,;. ménsagem ez- tas e Sâbados ás 20,00 no-
, muito fácil d�r que guma. Porque: Chico Xavi-

C Xavier é um embus- er, êle mesmo, jâ é uma

,t� 'no,E'd,vd,!fpic�eopcumpv.�-�_. mensagem.', essa, ntnlluêm Aos domingos das 9,00 às
ri. ,

.
',.., tem. o' direitO':'.d1'dúcutir. . '0,00 horas, aulas de EVAN.:

ql i em' Que ele a'creâi�a, GE;_LHO E MORAL CRISTA

ele entos #lIgâ lo na ; ,(Tra'nscritcr da' llevlsta - Espirita'! MatrIcule lia·

OO:UUo e1h qu-e acre- da BOA VONTADE, no.. 4 :te mesmo teus filhos na

os.,
. I,

.
. de, outubro de 1956. �ãgIn! escola de Evangelização

:: I 'j

.

'20)
.

•

\ ,\1:ii:!',' i Clêsse ce��ro ...ProtJlentas':hd' sbb1;�i li!, ,-! I, .,.
preocupam multo a

q es que �ãO' vivem o "lf
to presente, -os que per

m o pIlssado e esperqm
a "A�!::::��'��f;:�:'.��: �

• 110 próprio presente,
hdo estamos apercebi
quando conhecemos as

-es de nossos sentfmen

e de nossas ações, quan
i vivemos cada instante,

i �gral e verd.adeframen-

t '���-4.�!�'1
"

• "QS"um amontoa-

e
-,

recordações, experi
ências, reflexos, emoções e

preconceitos. A mim. pes

soalmente, pouca. interessa "'1'se êsse aglomerado de com

plexoS, pensamentos, pre� : I
conceitos e emoções que se

chama Pedro Bloch vai côn
tinuar exi8tindo sob a for
ma de um "eu" egoístico e

sem expressão. A verdade

me diz que o Universo é

uno e que,a humanidade pre

cisa de cmnpreensdo, amor

ternura, bondacte. O mal

que fazemos a quem Quer

que sejd nos fere muito ma

is que a êsse aIguem. To- ...._

dos os nossos atos, com re-
I

lação à humanidade rever- ,I
tem em 'tt0ssos beneficio ou

maleffcia, ;

"Parti�do dessas eonside

rabões não discuto Chiço
X_vier.

"Só Q""o di"" QU' mu!-
_".

"

,'''' .,
,

ta gente o comldera um T"ende'; -r!eembu,'oim. Ma, QU' d!v!no V: I, -AiOJ
:r�U3:::: t= ::::Za v�e;;, NO ESTREl�� - VENDE-SE 3 LOTES (só à vista)
de humanidade e de re�

núncia! Que divino embus

teiro não deve /ler para re

nunciar a tôda aquela obra

surpreendente, cuja auto":

ria ele nega!

BUSCHLE- & L�PPER :S.A.
Joinville - ft�...mena� • Curitiba

I no �i';;o Na. Sra. de Fátima
1 no Av. Sta. Cotarina
I )'ja�r�d jTobias Barreta esq. Casemiro de

Abreu

gre.
O

BRASILrA -

- O conselho'de mtntstros
tem reunião ordínàna mur

cada para amanhã, A re

uniâo lnlciar�se�á às 15
heras, devendo ser debatt

II.a Semana de Estudos
Odontológicos

o Centro Acadêmico "José Batista Rosa" fará
recfizor de 21 a 27 do corrente, sua 11° Semana de
Estudos Odontctôçtcs A sessôo de abertura está mar.

f:r��i��r��i�02q�:t�?�ehO���f��::��fz��ã�uep�et'r�c�:
, nodo pela Destitario Mendell.n, fabricante do Vodka
Orloff e Ron MantiHa,

"Os formandos do Curso de Odontoloçta jíc Uni"
versidade de Santa Catarina Congratulom.se com

o seu PATRONO sr DIOMICIO FREITAS pela bri
lhante vitória conséquldo o 7 de Outubro: cujo alto
civismo do povo catarinense 'Sufragou o seu nome pa
TO deputado federal.

E desejam de todo o coroçõo que seja muito fe.
liz no decorrer de seu mandato,"

ODONTOLANDOS DE 1.962

SÃO PAUtO - O S'nctccto do Comércio Vare.
listo de Carne Fresco deverá impetrar mondado de
segurança contra o tabelamento da carne no varejo
em São Paulo, Os açougueiros afirmam que não po.
dem resoeíror o tabela ao COAP, porque os preços co
brados pelos atacadistas não lhes deixe. margem de
lucros. '

raUjO���i��7::�G:��n��r ��s�S�QuJoU����
SeQ:unda feiro irá à Brasília para conferéoctor com

o Presidente Joõo Goulart a respeito dos- problemas
do A'cre, dos quais o principal a seu vêr é a dos trens
portes.

.

WASHINGTON - O Presidente Kenn'edy teráhOje'umo �ntrevisto com o Chanceler .Soviético, An.drek ��om,ko, Esta entrevisto. sé9óndo anunciou

�����i�°Ga��r�:sde B��:��u�e realizará a pedido do

RI� - O Ministro do Viação anunciar6 sábod�
as �e�ldas necessários a melhoria do transPorte f-er�
rov�on.? em todo o pois, -:"umento da produtividade e
ex!mçao dos mm.als antl.econômicos são õs princi
paiS pontos mencIOnados pelo Ministro.

A'D�N - A Agência O,rienre Médio informo'
q�e o EmIr A,bdalo- Hossan, �hef-e do Oposição 00 Gõ
vernó rePl:lbhcano estabelepdo no Jemem morreu n6
Hospi�1 b?itô'!i..co de A'den, O Emir foi hOSpitalizo.do apos reoeber graves ferimentos em combate de
que resultou ° to� de MARIT pelos republicanos

CASA GRANDE mesmo velha OU ARMAZEM
para, depósito

pr .óx1mo do centro
COMPRA "A MODELAR

QUARTOS

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



'EDRO 'AULO MACHADO

RiDA rORES-AUXILlAI!ES:
I

I MAURY �ORQ!iS. RUI LOBO a

I GIU..TO MAHAS

/. COLABORADORFS, DIvERsos
_._-------

-------_._-,,_ ----------.------------------

�an' r�tarina r�Dr��entará o Iro�iI em �Ol� Dareo� 1
Batendo nA ,,'3 reeord para o tempo dl

2.000 metro", o'uárnição do Cachoeira, de

Joinvillc, rOl. lu na manhã de anteonten

classificar-so .� 1 representar o Brasil 116

Sul-Amerb-anod remo a se realizar no pró- Meus amigos: 'As vezes 1101

sentimos tristes, a(lrJl}�'u-
xirno dia 11 (lp novembro na Argentina' A nhadof;, desolados. E nos-

terceira er l)' !) ória, f-orçada pela vitória na te estado de espírito, n�s

primeira n 'os c riocas e na segunda pelos !�:l?-n��i��d��, e:��:����
eatarinensr- r"ovou uma vez mais as condi. de alegria, Ç1e contenta- list, e d,:, Flum:nuns? do

ções explêndid s o_ue desfrutam os remado- mentr,. de riso, dasaparecc. �uj'ctc'_�o:tnacmx""!,og:cuo'm�teso·o n�.�=No ·seu lugar o cescousoro, b �. ....... ,,'".

es de J.oi11V;1 », Note-se que na primeira eli- a melancolia. Sem contór- vos da gpnte, abor-sccm

ruinatória, mesmo perdendo por diferença, dt> !�o:en: �����t��STri��:��::a� até a gen�e. x x

um barro p�r'" OS cariocas, demonstrou o pa �a vida do ser huma- Atlético c Paula Ramos não

eoniunto cntOl"in{-'n�" estar em condições de �::;i�:�.' !: fsa:;:r="fan::�
brilhar- no·<:;. p!",-4:rofldo por

....

Frederico Hem- Estas constoeracões nos sêo as torcidas destes Cm

nel .loi infpJ;7;. acusando a imprensa esnecia- trazem à 'lembrança a

atuação d- jogador de fu

tebol quando não recebe
o incentivo da torcida 1'.1

seu c:ube. Quando (' qua

dro em quc joga, atl'Il. '/��

b·regu.\ares atuações, ilÚ'J

leva para o Estádio o seu

públ;co, para o aplau.��,
para o grito, tão nf''.:e<;�:'l.
rios durante o transcorrer
dp·uma pal·U(I:l..

lizs rln dI) '0'0 diversos defeitos alie foram
enumera-lo ... · O. Largou mal e titubeou até
cnf"ünh':'l' a f'�,� '10 de melhor entrosamen·
ie. 2) L�r:' " "'.'.�" baixa. 3) Seu timo-
nc;ro pnl' bIt 1 .... experiência não exigiu d2

ter falhado na reta, sairu-lo
I- 4) Sua saída foi ião fart,"

guarniç�n al{
seis vêze.,,: ( I r

que no"- -Pr: ,'fl 200 metros estava atrús
dos cm':c ·,�.S e qaúthos, três barcos. Merc;ê
(.usso, [I C{]�.,,� .,/10 'rérnira da C.R'.D, rêz en-

trar no I w!"!r d "�I·j_O cutarinensc O timo·
r.eit·o rúlrn ''':h-'n'lO que deu tranquiJi.
dmle· lcv�ndo:.l 0'!J3l'nição à vitória na se

?,m'Hlv di �. 1 >� ,

,.:.-., conquistando o triunfo
rimll. n�l te)"f "r'� f' (lccisiva batalha. O pÉlreD
('orrido � d" 1 r,; �{'nsaC'ion:lJ rOOlJ (J'; ('atal!i:�
n('nses d{>mons�)"�nf1o C'ondicões e.:k:cefcntel"
par:) l-r:n "Ir r "�1J�S m'!{entinas. O tempo
ilo. vencedores fo' de 7,42.

�t1\j
I___ ,

- PEDRO PAUL.) MACHADJ -

------

Os resultados de domin.go parecem nos que se
loram a sort'é' d2 quatro dos sete concorrentes às duo"
vogas do <;cgunda zona. Entre êles €Sl./ o Paulo Ra
mos, o quol. emBrusquc, diante do Carlos Renaux.
veio a sofrer nôv:1 revés, por sinal o mais amargo d?
rodado. São duas vagas e apenas três clubes estão
em condições d� conquistá Ias: Almirante Barroso
o líder e os vices que são Atlético e Carlos Renaux
todos vi1'or:os05' no segunda rodado do returnó. Um
pontinho separa o líder dos segundos colocados A lu
to pela clo:--;sificacõo peno o Estadual (fase finai), en

tre 0<; trê', .cLJbes em referência, Zlssumiró nôvo as"

pecto domingo IIlróximo, Quando batel'-se·õo Atlético
e Barroso. no:;' tlomínios dêsre, em Itajaí, na rodado
em que folgaró o Cados Renaux, de vez que os oy.
tros dois encntms serõo entre Paula Ramos e Olím
pico, aqui -e Palmeiras e Paysandu, em Blumenau.
Mos é -em' torno do mateh Barroso ';{ Atlético que tó
dos fazem comentórios, surgindo aqui e olí palpite�
os mais desencontrados. Ambos vêm cumprindo boa
componho. especialmente o vice-campeõo de ftajar
Que 'está se dando agora, 00 luxo de ganhar jogos
fora de seu reduto,. dev-enao contra o tricolor praia
no, com o qual empatou por 3 x 3 no turno apresen.
tar liQ'€ir-:J favoritismo,.

o Jogador Que Nos- Falta
Outra, maneira tntej-essnn-.
te de torcer é ievar para a

A ch:mrnr;a é lima manfli
ra d-e ra?:f'I' trll'pid:t, p-,·qu.;
torcida é bat\lll1n e Ch:1fo.ll

f!'a o faz. A nn;s el':"r) e

u:'anga {lo nrn�;1 (. (;'J

f'bmcn�o d� Rio �

"lrf1�i1ell'o iii viu ou

�:'tlht· de:a. TI: rCllllO 1'::1
�ulho a charanga dr,
mengo. No "Arlalfo

jer" jâ tivemos cha1.·111

Hoje. entreta.nto. ,ela� p�r
lá não aparecem. Que tal

a idéia? Que tal o A,tl':'�ic;)

arranjar tlH1fl chal'an8:l
pra Incentiv::'t-lo?

A cidade de Blumenau con�eguiu opresento( e. Llli7inhn, tl"m cnmtituínn cnm n "1�()lort?..d" médio.
nesta seglJnda.volta do certome I'sladu81 cafúrinense. T'rnn rlTlpln ri ... mf>io dr;' C.1mpn nn<;' mniS' insnirarla:;
r.elotivo ao returno, a maior élr1!ecadnção desta etapa. Tnmhém ,bvNrí o treinador (h tricolor do Es.treito n.

Assim O match ent�e Olímpico· e BarrosQ..rendeu Cr$, tC'ntnr florn O fnto·de tI'( o B:1rrnsQ urna vanquarc:ll
107.510,00. Em FI0riQnóp01is a rendo nõo toi ruim k'V.-. (' rón;dn Gl"vrndo rnrtnn!" '(Jrmor "Ull f'qu'pf' con
pois apresentou o bOl'deraux a soma de �r$ 30.500,00 v,..ni"nt('lnrnf", nilfCI, [)(lI,.,., menos, trazer um empate
enEiJ.Janto QJ,.Ie em Brosql.1e decepc.donou as cifras não df' ltC1i(1i_ Um bloClucio no df'fene:iva e lonçoment�s
çonsegu-indo O j.ôgo Renaux e Paula �omos desperto'r ('m profi lndidock' c-j,-'v(!r(ia s.:'!,· (IS orm;'lS do Atlético
o interes'-"e do lDúblico. Apenas Cri· 24.972.00 rendeu

poro ;,;-aó<;.<;'co d" próximo rodado.
,

"Õltitiias'-dq esporte calarinense
---

"CATARINlAS" NA te Barroso l'eSoIV('u i'He- BILHETE AZUL NO para o Dois C('m, entre za-

ARGENTINA miar seus jogadores com a Pi\YSANDU tnrinen�('s, ca!'Íocas e gaú-
Além da guarniç�i!) rata- impor·lfância d(" cr$ Comenta a illlprt'llSa <jr. chcs, foi vencida pelos t-U-

rinense do Oito dt, Clube 2.500,00 pela estupenda VI- Brusque de qUe a diretol·lJ. I'iacas, aparecendo os ca-

Náutico Françisco MarLi- tória· diante do Ohmpic'1, do Pay,mndú vai disLI'ibult taril1:!l1ses em scg·uml:J.
nelli ter se class!(iT'ado jJ<1- multo embom o qU:l.drO "bilhcte D\I,ll!" para div?r-_' Nesla opol'tunicl,lde os l('m-

l'a representar o Bra�i1 n'" nfto tives�c rcnclido, )1('iO sos dc seus nVClns jú que pos C\'('llometraclos fO'am

certame Continental de menos a metaéc do qIJ(! nflo pode rlspir:lr qllnlq\l(�r 8,08 pal'a os c:nioc.s c

remo ,tqmbém o Doi\; ("01'1 pode. chance p;;-T'o. a clasf([\(',,- 8,12 prll'Cl os caLarill('I;�cs.
do €achoeit'a obt:ev� çiir. O prim{'ÍtO a tonw.r :i�\ terceira c última 'elimi-

.. ���:oegu��Sô aeiim���:���: ISARDO BERA' ��Z�·I����. f�il1tT'O�� arqUl'i:'o :��l�����/�n���l�p�e���i:���:=
.

clas�ifica·ção. Serão dCJ-s O arqU�i�::Ia��ho I'ftf-
t.crâo cenhecidos no tratl;;- elo foi de '7.42, cabendo 'lOS'

do, p�l'tencente ao elenco corl',e;E��ci)1��61��Dd;11;. eal'ioçus 7.57 para O pCr-

do Ollmpico que delllm[?;'J
A primeira eliminatória ��I�:�dêr:l�d02·�1�� I'����t��.-;,

suBstituiu a Alómão, d ..
-

verá se,r con�ervado n')

pô;;to de titular pois re'!"

pareceu substituilld') � fi

mão cem destaque.

nrquttmueadn meia duz;a

de roauetes porque Ir-gue
te é ptL"lllbada. Mp'a dúz.a

de fogu('le.� olha que roa

um baru'ho infernal. As

torcidas do connthtan't�a'l,.

bes que precisam compar»

cer a-s jogos que se desen

rolam pe.o atual turno

crassrncatõr.o üc campeo
nato do Estado. O e-rcccor
dc F�ol'ianôpolis o esporo

tista da Ilha, precisa chp-

g'ar ao cJ.mpo da B�C�\:'T-

que faze;n nossos rePl'esen
-

tantcs. O Atlético é !Im

g'l'anl'le exemplo.
x x x

UI·g,'nLemen1.e nl'lbos ne

cf'ssita,lll J"'s S·'IB L(}rcedo
(lo'! todo o pbblico ctes-

al;ll).\r;'-�c;s.- 1)'" ajudá·
lo� ,pal'a jogar com é;es.
f;(; m� PCj'll'ltem, Itoreid�.
Lambê 1, ioga :Q'cida é.

a�,mn elc �udo jogador, jo
r;ncjll' elo qm"d!'] :1 quc

p(·rt.pllce. F. "e m"" per�\Tr,
larf'm se !\f,�i:Ue"J e Paul:_;:

Ramos necessitam a!gullf
:io�adol', H! d;t'ci: Ambos

plecisam lle t'Jrcida·

t::arlos Luiz Pa.im

Padre Roma Continua Vencea

Tendo Per lacaIo CaIUPO
do Iph'anga F. C. d� Saco

dos Lin1Õf!S, r,calizou-se,
sábado· ú!Llmo um prélio
de futebol rdllnlndo' "5

equipes do Padl'C Roma

F. C. e do G. J. Athcn�u.
No final do>! novpnta -ni

nuLos registrou-s2 a VltO-

na dando CCmbatf' a eql1i
pc do Grêmio Esportivo
Ac!'opol.

As duas equipes es9Vfl
ram :l.ss!m eon�t,ituidas:
PADRE ROMA: Mar�l),

Luiz Antonio, Osma.l', N::m

do e R�nato; Arno;do e

Tico; Wilson, Luiz Roch�,
Ari ,e Demnria.
ATI.--IENEU. Paulista, De:>

ria dcs padreromenses "e- dero, Lauro,' 8ione e Jal'<1.-

lo eSCOre minimo, tento �s- guá: Donatilio e Luizinhí1;

sinarado por Demaria,!Ia. Mauro, Chandoca, Saulo e

segunda etapa, cobraml_O Donato. 1

uma penalidade rmáxima. Na prcliminar, entre ')s

Com ê!üe kgo, o Padre. aspirantc>s, a vitóri� ·tmn-

Roma F. C. enceT'rou 3eus bém sort'iu aos alvlrlil,rcs

prepaTativos visando ma pelo fácil placard de 4 " °

apresentaçã� em Porto Cem tentos de Melo (2l,
A.legre, ho fim d2stn sem ,- Paim f' Dida

Muito bem, senhor Presidente da KF.
Através da coluna sob

nOSga responsabilidadt;>:
"TO'PIC0S DO DIA", Ce

rnas clllticado sé.vel'amen
te o PI'esidente da Federq

ção Cat:a.rinense de Fute
bol pelos seus atos im

Pensados e até mesmo in

fantis, em determinadas

oPortunidades. Hoje, Per
rém nesta nota temos qu"!
enaÍtecer a sua atitude ao

decidir que se Santa C.l_

briM. não fór cabeça :!e
cl\ave do Campeollg,to Bra'

sileil'o, o nOSf\O Estado �s

tará ausente das disputas.
Cei ta. Cestíssima n1€"sma a

Estamos certos que o

fajtor financeirO tez Crm

que os senhores responsa
veis pela C.B.D. assim

Procedessem, porém, para

nós catarine-nses. O que in

tereSsa, acima de tudo' c r;

esporte. E' o valor e o pr;,!s

tigio adquiridos através

do sanos. Antigamen�f,
tínhamos que nos conten

tar com o que interessava
à C.B.D. HOfe, as coi.�as

mudal'am e temos direito a

reclamar. Estelam08 unidhs
com o Pl'esident-f! da FCF.

nesLa oportunIdade, pois

------�I· "'Oury 8org.. ---
Conforme' já. informamos,. a equipe do Clube

Nóuríco Marcíl-io Dtos conquistou no tarde de domin
!to sensccíono! triunfo interestadual ao·sobrepujar o

elencodo Clube P\tlét'ico Parcncense por 3 x O, após
conhecer o cmcrçor de uma contundente derrota po:
5 x- O, no Poro'Mó. em pleno estádio Joaquim Américo.
Domingo, atuando em casa e mesmo desfalcado de

1�;:b��sc��:i��i:edv��_��a��b������Sg���a: �d����ri�
conquistada pelo clube portuário.

o arqueiro Gainéte na partido. de domingo em

que seu clube vencia 00 Flamengo por 2 x 1 opós
uma' cobrança de escanteio sofreu forte pancada no

cabeça, sendo conduzido para uma caso hospitalar
gaucha, onde o qucrd.õosõmente voltou o si após 01.
qurr 3S horas. Desfclcodc de seu arqueiro, o Interno.
çional GUmpriu á segundo período àpenas com 10

homens. sendo d2rrotado pela equipe flamenguis�a
por 3 x 2. Segundo Ias últimas notícias do R:o Gran
de do Sul o estado de soude de,Gainéte é dos· melho

A- diretoria da Associação das Cronistas Esporti
vos de Santa Cotal',na através de sua S2cretaria vem

cle eMv-ial1 oHl!:ib às dlr(>toria� do Club2 Atlético Co.
. t(!l,flinense e Esporte Clube Metropol para uma pos:;;!
veJ partida nesta capital, no próximp dio 28, <::m jó�
90 Que terá earót,cr bGneficente. Em princípios· dêste
ano os doi', clu,be� colocarC'Jm se à· disposição do A
CESC e agora, como o did 28 c-stó vogo no colendóri0
esttollual ca�orinense. pois o Paula Ramos jogorá '2m

It<!ljúí fnmfe ao B-arroso, enquanto o Atlético estará
ale fcilga,: f(,)l marcada, oquel� doto Portanto, uma da
to qu� 'ile oferece em branco oportunidade .em que o

ACESC deverá <;uprj-Ia com o possivel cotejo int·ermu

nicilDal entore At.I-é-t·ico. e' Met,rC:lpol. Também ao Presi.
dente dà FCF f-oi 'expedido con'esponrléncia, solicitan.
dn .0 est,Ódio para o im(;lortante cotejo amistoso' qUe
terá o patrocínio' do ACESC.

tm:rcos catarinenses a re�

presentar o Brnsil no ccr

! tame 'db. /trgentin�

NOVA FO'RMULA

PI. direção técnica dQ

Paula Ramos voltou a d,,::

sapontar l'om a atuaçao
do ataque paulaino no :"'

tejo frente ao Renanx

quando pe:rdeu por 3xO. Ntl

Va fórmula vai ser esturt,l
da com Valtinho passandO
parB. sua pOSição primitiva.
ou seja extrema direIta,

f3?fndo ath �m M�ri".;,),
ficando Rat(' como coman

dante de ataque e a aia e-"l

quC'rdo formada paI' Bên:·i_
nbo e AniRiG. Os _treina
mentos desta s,emflna je ..

cldlri\o se li nova rórmT1I::l
aprovará.

III A"cn Dl LAIUTA COi'!!.'" ... �

PU.O PRoGP Essa O'

'A....TA CA1A,a;N.-

E�f'OMTlV(i

·- ............. i
Mais uma .vea o treinador do Paulo Ramos, foi

infeliz em sua intenção de querer encontrar o me

lhor fórmula paro o ataque de sua equipe que vem

de jôgo para jôgo, ccmlnbando paro a "lanterna" Ain
do dr-rninqo, r rn Bruscue, o tretnodor fêz cois-as de
"tu-co do velha" pots lançou o garoto Elí oet., mtótó
da área, cemandando a vonquordo do clube da ccp!
tal contro a dden<;ivo do Renoux que tinhu em 81'0n
dã" n <;("1 'mptocóvél marcador. Não é preciso di?-er
que Elí esteve totalmente apagado. Também a menu

tl"nrõ· de Womer pr-lo ex trema foi nula, rostando /\.
mir que também não cpcreceu. pela meio d'reítc {!

Vllltinho e Aní.�io qup formo ram o ola esnue-dc. Vai
tinh.o [oçcnd-, otró- pouco produziu enquanto Aní

sio corno defensor estovo bem corno atacante, decep
,

connnte. Assim cominho o Poula Ramos. t
Estranhemos o modo dI." Hétí., Rosa proceder

PQi� o-nt-vo paro o regrJ três �cm o concurso do o�
vente Roto oue. ernboro não se-o O elem-e:nb ldcot,
tem fr''lio'' con<lcidc,d,z do que Eli, ur- jooodor cindo
"verde" r vem ouolouer coreqorio para f;guror como

'-"!Y'/"Of1c!""'nt(' do:> otooue. E' lerdo. não disputa uma bo
ln, deixo.se bater fócilrr-ente ,e além do mais, morcc,
,--j" n('1r·um inQodor VírÍl, naturalmente sentiu-se to

lhid-, orn "",IlS movimentes. Evldentemente não t?m

c:"rn,-tf>"Ícticos nn�a Çl pôsto Mas, apesar do ataque
nêÍo bnci�nor (). tre'nador não tf'ntou modificC'.lo co
mo pnr expmi')lo f;172ndo sair Warner, passando Elí
"";"WT o ,�xtrerno dirflita. entrand� eonsequentern�nh?
Rnto em ",eu IUQor. Nado disso foi feito z o Paula Ra
mos v:;ltoLl O co'r. Uma lástima!

o Atlético vai te" pelo fr-ente na tarde de do
ming('1 (} Almirante Borro�a clube que conc;ega;u em

patar no turno pela c/)t1togem·dc 3 x 3. ParHdo que

rr�m('te Icv'or ao. c-st?diO �arro5:.<;ta um numerbl>O Pl�.
blKo .f)ni<; n.ndNá C:':lir-.mals I.ID1_J\Si_r do·wt·t�� As
cirClln',tôn('las apontam o &.:J:M-�1'COm lev,e�dOse de
favor 1:"Imo rlOrém o tnc�lor do copit:ll tem CI;)kdições
pnro conseouir r.obror seu valente ontf{ganisto e ti·a.
zer j).'1r<l n cOj)ilal uma vitórin r!{, p-rilndf' expressão e

umn dn' vngns poro a etapa fimll do compeonoto;bar
riOí.'Jerde.

Cr:ntrú a f"'luipe do AlmirnntC' Bnrrn<;_o-a direç?io
t&:-nir:n d,.,., Atlé,tico deverá ntf'ntor prno (') mf'io ele

enmrn, <;etnr pm Olle t,:"m lev(')d'J o clllne port.uária 11

grannes v·tól'ias. Nélinho alrovessa fase c<;plf'ndrosa

Pela primeira vez, Joinville coloca_se em evidên
cio no esporte do remo nacional. E de maneira a me

recer os odj-etivos mais encomiásticos. Venceu atra
vés de seus 'emador,'�s ·H'Crb:?l't Theilack.er e Âlberto
Blümo, ambos dél C.N. Cachoeira, as eliminatóriOs

-' de "dois com' frente aos cariocas, após ter perdido
alo. e vencid� a 20. A terceiro disputo, ou seja o "ne
gro" representou a cons,Ogração do rema joinvilense
� calarin('ns-�. t'kvehd:>· a valorosa duplo representar
o Brasil no Sul-Ame-ricano de Buenos Aire&, Qb lado
de vórias guarniçõE's do país entre elas o "oito" do
C.N. Mart nelli. campeão brâsileiro e vencedor das

c��'l'rPNcut;u s.n�dcio�S�'��t���ri�onJ�·�o .�����
7"§o.qeJ;ld!2.<=e que a.d4pJo carioca até então nõe ·tinha

etidora. ParabénS,

.')e nosms Interesses

forem considerlldl'\B o"la
cntidlldp máxlma dos 'P'3-

portes brasiletr"os ennio

tnmbém {ieixl\remOg de

iaulzinho Ainda
na Ponta

RIO, 17 (V. A.l - Con

c1uld'a mais uma rOdad:l 10
Campeonato Cflrioca ,le

prot'issionais, continua o

centroavante Sau;zinh(', da

C'ube de !regatas do Vn�('o

da Gama, a liderar a t::'tbllR

de artllheioos, seguiria (;e

perto por Alllari!do c Q�I,�'

ren1inha, cio Brfafogo d.'

Foothall e Rer.:1!'��, e Di '1

___....�.,.el)r-1q.ll.C dp lub.c
'Regatas do Flamerjo:o.
10 tentos cada ..

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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ra an IS as g am
dólares por dia

res dn Guanabara e de Pe- rem-se no Pais, ilegalmen-
A assembleia cios Iapíado- te, a indústria e o comer

tt ópolis, teve por objetivo elo de diamantes e de ou

debater a paralização de tras pedras preciosos, em

oitenta oficinas do ramo e consequência da falta dê
conhecer os entendimentos fisCallaações federal e este

havidos entre o liündioato duais.

e as autoridades, espeolB1- - Antes - salientou _

mente da 8er\ll00 de nepees éramos quinze mil lapíndo
são ao Contrabando. res c, ',nlbma tcnhu au-

Disse (I sr. Rubem Ptnheí mcmado a pruduçun, esta

ro q-re. hã 15 anos, Instala- mos rNJII:.o:ido:; a f:QO (, .u.uat
ment.. Ilar:H!". uor.. I •. ' rtls
lrilluidudh dp pcdrus ,. �o.IO

eovllllclo a IlI'lH.hlçau /MI".\
ISl'apl (' UI'I�J('a, para 1:1-
pid,wUO sonuo sullf'p;:l.d{IS
illlJlostos,
Inful'lUtlU que existf' o

itnj){)slo de 3'/'" que n rtr
mau ser u-rtsórto, chumn
do "Boca de Mina" que de
veda ser pago na fonte de
produção, mas não ri, em
face do descaminho para os

países citados.

mil
mecanizado, Disse que en

tde sugestões apresentadas
ao Govêrno pelo Sindicato,
figura a da criação de uma

cooperativa de garimpeiros,
que fiscallze a salda do pro
duto e o contrôte até sua

ida para o exterior, respon
sabilizando os donos de ga
rim:pos no controle da pro
dução.
Após afirmar que Sin

dicato está perfeitamente
entrosado com o Servíço dr)
Repressfln ao Contrabando,
com pntrlotismn disse que
cêrcn de 200 mil dólares
diários, ecrre-oonrrentes à
quatro mil pedm.s tnptadns.
é u que ganham os contra
bnud.stns.

talúrgico, que, se o oovêr
no intensificar a campanha
de repressão ao contraban

do de diamantes e outras

pedras, como resultado cb

terá renda suficiente para
cobrir "mets do. metade da

divida pública, passando o

produto fi contribuir dnra o

zrértc, em pé de igualdade
com o café.

Segunda Semana dos
ESTUDOS FARMACEUTrCOS

cracmcsscs .1;,

SIKA S. A. ,Pr9'futos Quimicos para Construç2io
,

Vendos em flORIANÓPOLIS,
. Tom T. Witdi & Cio,

R.,., r)�;" I. C""rrtCl�" f.v, R. Bronco - Tel. 2850-3503-3128
"�,.,.. ._-._._

E declarou .( ...e no Minis
térto tU. saaonda, ao que
f,lot:J ser upurndo nâo
consta P!'OdU�110 de 'pedras
e.n 1950 e 1956, tende, en

neranro, os gann.pcs pro
cucuo ba .. tante no. penado.
J:;1!l 1957, foi registrado a

rx nas um milhao de cru

zl'Los, rmrortãncra que re

presenta, no dizer do sr,
Rubem Pinheiro, três horas
nnenn., de tracarhu de u;u
orc.Iscíonar. Por fim frisou
que resüc 19411 o Sl:.dicato
vem ater ando as outortda
rtc., l'.'Jl�;·;l U decamínhn
!cdS -eue a:�or:t tem a .m
p. C., {to de ()'I(' ,lapiado
n'.> te.um ouvidos.

o departamento ci.entífico:e cultural do centro
ecodêmtco Henrtcue Bruggemann do Faculdade de
Fcrmôcc do Universidade de Santa Catarina, convi
da seus ossocrocos, universitárjos o demais interessa"
dos, poro osststrem as conferêncics do segundo !ie
mano de estudo- farmacêuticas, que far� reolizor de
22 o 27 de outubro.

No falo vemos Dom Wilson Lcus Scbmtdr após
o pOSSe do bispado de Chcpecô, abençôo o pôvc nn
'>;.J(I Catedral.

, �. Wilson filho da ilha que muito fez poro
suo Cidade Natal que o três anos atroz foi scçrodo
bispo cuxillcr do R o de Jcneco, recebendo cqoro
na dia 7 tilhmo a sua sagração 'de biscado na cidcdc
de Cbcpecó.

.

A.� coníerênctcs serão realizadas nos novos ir'1!".
talccões do Faculdade de Fcrrnócto na ruo Esteves
Junior, 93 {fundos}.

.

Os interessados poderão faz�r SUÇlS tnscrtcões
Formóco. ou no o-óorto locar das aulas 'n'JS dins a.

com' t? acadêmico 'Eugenia Titericz no t:'aculdaoe de
cima referidos.

Scrõo conferidos certificados aos que assistirem
no rrunmo 2/3 das confcrêoclcs.

Tôdas os culcs terão. início às 1930 horas.

FOCOS DE EVASAO

Como p-intos pr-innlpnf s
de p'l:lsiio do� d!n:11�ntes, o
sr, Rubem Alves Pirihcu-n
citou o Ama70nas a n:
hia, Mato Grosso, Minas
Gerais I' Pará, sendo Que no

TOI':mtlns, o pnr-ímpn já é
(onc;Uo Ecumenico: D. Jaime

(amara Celebra Missa
Agradedmer..to e Missa de 7-0 Dia

��"llr;r;" Ah;-C:""ob e familio Jayr Hei! -= famí
1'0 e Miquel Chrt"takis e senhora. agradecem, renho
radamente, as palavras de confô-to que recebe-um
por cccsíõ-, do falecimento da bondoso e sempre tem

brado. mãe, sogra e avó

MARIA CHRISTAKIS
convidando os parentes -e amigos para csslsttrem o

Missa de 7° d :) o reolizar..e dia 20 sábado às t),�O
horac::, na Cop-el.'l do ColégIo CotarinE'l')se. que em in

tenção de sua alma mondam celebra!'.
A famil;o ont�cipa QS ap-radecimentos o ta"io!'

quantos'comparecerem a êste ato de mon·testaçõo de
fé cri"tã.

'

CIDADE DO VATICANO.
- O Papa João XXIII dei
X{lU anteontem o Vaticano

para ir orar com outros

liêioS ante a Image-n de Nos
sa Senhora, na Igreja de
Santo Agostinho, do outro
lado do Tibre, em um an-

João XXIII, em entrevista
concedida a mais de 800

jornalistas de todo o mundo

inclusive da VRSS, afirmou
que no Concilio Ecumêni
co não há mnqulnneôes po
líticas.. Em seguida, o Su
mo sont.rtce recebeu, na

Sala do Oonststónc. os de

legados e diferentes convi

dados das várias igrejas cri�
tãs não católicas Que tar

ti.::ipam d') Concil!o. entre

os Quais os dois escleslásti
cos ol'tfJdo}l!o> russos,

AGJ;'MlWMEmo
A fcmilío de IDA DIAMANTINA GOMES DE

MlR�ND� .o'ndü const-ernado com o passom<8nt.:),
dOJ�rr1�r, ultImo, de sua i"mõ mõe, tia, sogra, avó e

g.�:.dc,c,m�ntGs �.') d.edieoda médico Dr. Humberto PE'_
'av�, vem tumor p�bllco os seus mais profundos ;J,_

d�rne�ros que o aSSIstiu durant.? o -enfermidade ó
D'r�cQO ,do Matern.idade Dr. Ca"lcs Corréa e, em· es.
pEclal, os. enfermerras pelo cooperoçõo no tratamen.

.te ê� enf.erma, a::s Revc,endos Natanael Emerich e

M€s.'>I�s .Anar;leto Rosa, respectivamente das 19reias
. P:-€"b,tel· ano e Presbiteriana Indepel'ldente desta Co
Plt·)

..

pela assistência es,piritupl pr,?stado, 'levando à
tom,rla o s�a palavra de fé confortadora ê amiga, e
ú todos enfim, que, d,e quaisquer formas e meios 0-
('�mDanharam o venerando extinta durante a sua 'mo
IÉ-;tia e Clté à suo última morado

Finalmente C1 família de ·IDA DIAMANTIN .....
GOMES de MIRANDA canfe�sa se eternamente g··o.
t� .

recolhendo os manifestações de pesar, através de
VIsitas, telep'romo�· .e cartões, coma eloquente prova
de solidarif'd?de cr!stõ durant-É! a profundo golpe
por que passou.

_.---.....-(
__Flori��ópa!is._e���:.�utubro de 1962.

VENDEDORES-
Temos vagos 'paro ve�dedpres no interior do E�"

todo, devendo C5 interessudas satisfazerem os se

guinte!; exipêncios·
IDADE: 25 a 30 anos

Instrução: GINASIAL
Capacidade de vendas e disposiçõo poro trabo·
Ihar. -

Exigr.-e fontes de referênc:a
POSSibilidades de remuneração mensal Cr$ ...

100000,00 - Os candidatos S'.2rão atendidas dos 9
às 17 horas na _�ditôra Globo �- Tte, Silveira 56

sé Arlgó os atendeu. Devi

do fazer o bem. multtplí
cando os talentos recebidos,
mantendo-se sempre come

bom dcvoto do Evangelho,
- o médium esta processaR
da ;da Just.íca, tendo ces

�adJ o a�endimenLo aooS ne

cess,tados.

vimo-lo ja por três vê·
zes peja televisão, Ele tem

como certa sua condenação
pela Jus!l�a dos h"mlens,
porém seus olhos c(.,ntinu

am mansos e tranl.jullos,
porque êle serve a PAI 0-
DATALA. seguindo os pre
ceít'Js de Oxalá Gulãn,
1:juando mandou fazer o

bem sem olhar a Quem,.

19 -10-62
Mais de uma centena de

preladOs, entre os quais
quatro Cardiais, as;;isti
ram hoj('; n:\ capela do Pon
tifícirl Co!i,"jo Pio Brasilei

ro, a uma missa festiva em

honra de Nossa Senhora A

pal'í'eld:\, Patrona do Brasil,
ofici:uh\ 1)('10 Cardeal-Arce

hb.JJo do RIU d� J�neir";l,
JaiJrH' dt! Barros C;lmara,
Ao encerramento da ceri
mônIa religioso., os assis
tentes C3..1Laram o h:no ;'l

Vil'g:'.'ll dc Aparecida. cu.ir:
fe'.tividadc se celebra a 12

dr r,lltl.bl'o, e a" seguir uso:,!

da j):lIavra o CardeaI-Arce

bi<.p'l de S:i.o Paulo, Carlos

de V:l�(:f)n('e!los MOb, que

qualiflr.r)u o Concilio Ecumê
.

nico como o maior acontt'

cimento da Igreja com o ob

jetivo de uma comunicação
mais e.�t)'ella entre os 110-

m"ns (' D('1Is, aumentando

o horizonte da fé.

EDITAL
M.V.O.P. D�N.E.R.

JOSÉ ARIGó

JC3t ARIGó - O espe
lho de uma época
O drama vivido pelQ mé�

c.'ium José Arigó em Con

gonh:l.� do Campo, Minas
Gerais, I'omo\'e a todos os

espiritualistas. Trata-se de
um nosso patrício, 'homem
humilde e quase iletrado.

P'Jls, benl apesar de �ua

()i)�I:)1rjd&.de . sacia! trata
:"f! c!(> 11m C'spiritpalista des
tacado portador que é de
dons f'sprriais que o dlstln
J!'UI"n1 no panorama aLuai

do BraSil.

Arigó é manso de coração
é bom, servindo de espelho
de uma época quando o

progre:;:;o material alcaru<ou
as ahuras do infinito e se
re" humanos si\o perseguI
dos por fa�ei em o bem aos

sOfredOl'es, sem outro fito
que não seja mesmo o de
fa�er o bem..

'

Tri.�Le época é esta! pois
já era tempo de fazer a

bondade iluminar sõmente
o coração de um Jose Arl.

go, mas, também, o cora

ção de tôdos os homens -

e&peciaimente daqueles Que
têm' uma parce1n· de· rtlApon
sabilld'ade perante a !OCle-

d,ule.
.,

hl'igó, talvez i.rá para, 1\

cadei:t, empunado por gt'n
te que Ih/' lnvrja os dons

e�pirit.I1!lls, pOis bens ma

terlaLs êlr não tem paro.

que sejam Invejados. No

entanto, Quem sabe se lá
do fundo da cadeia êle com

o poder de uma prece Ilu

min'l.da - não irá cauteri
zar uma ferida no peito de

algum dos seus algozes?
Essa pergunta é vaga e

não leva nenhum deseja de

que seja concretizada, pois
não nos anima nenhuma i

déia de vingança ou de pu

nição, uma vez que somos

avêssos a ela, Mas, os de

sígnios de Deus são inson
dâveis e isSo bem poderá
a vir acontecer.

Nesta hora de provação
vivida pelo médil,lm Arigó,
devemos assisti-lo com nos

sas ora�ões. Ele é kardec1s

ta, sabemos, Porém, nós, co

mo umbandlsta.s, não veR

mos limites religiosos quan
do alguêm sofre por ser re

ligioso. E é Isso o que ocor

re com Arigó, o espelho de
uma época, que é a nos

sa ..

O 16.0 Distrito Rodovíário Federal do Deporto
ment.o Nacional ce E_;;tradas de Rodagem torna públi
Co que seró real zada às 14,30 horas dO dia 12 do cor
rente mês. na séde do D.N.E.R .. avenida PreSidente
Vargas 522 - 21° andar. concorrência público paro

e�ecuç9a de serviços de terrop!anagem e pavimento
çao na SR - 36, entre os estocas 100- U0açabu) e
J 500 da trêeho Joaçobo - Xanxerê, no valor oproxi
modo de Cr$ 182,000 000 00.

O Edital de que t'rata '0 presente comunicação
nO 74/62, poderá s'er consultado pp10s interessados
na séde do. 16° D.R.F.� à Praça do Congresso s/n., 5<1.

Ia do Ass€'·':>oria TécnICa, nesta capital.
-

�.
Florionópdll, 5 de outubro de 1962'

,

. ,..._.
Lour;val Torrens Malschítzky

ENG· CHEFE DO 16· D.R.F.
ã �_

USo povoado. Sua S:lOUd·a·
dI' pf'dlu aas católicos quI'
rf'corrl:'l.�sem a Vil'gr)m Ma

ria nllrllnte éste més, qunn
do Sr) lnldou o Concilio E

cUl1lcnico. E".dando diante

do altar de Nossa Senh'lra
do Divino Parto, o Pajla ! e·

cardou que quando c,�tuda·
va para Lorna-se saccrd�lt.�
há 60 anus, frequentement,e.
olhava para a igreja e co

nhf'cia li estátua da Virgem
multo bem. Em seguida, a
joelhou-se diante da Ima,
gem, beijou-a e após n cp·

rlmõnia religiosa l'egressou
ao Vntkano.

Enquanto isso, os blspo:\
franceses passaram o dia
pl'ocurando obter apoio en

tre os 2.700 prelados para
um plano assegurando uma

proporção geogrâlica nas

dc7. comissões do Consi-
110, um porta' voz dos
sncerdotes franceses a

firmou que a ideia está. ga

nhan�o terreno, especial·
mente entre a delegaçiin
nortc-americana. Por outro

lado, prosseguiram hoje as

consultas. entre os diversos
,prelados católicos para a

seleção de candidatos para
cargos Importantes no Con
cílio Ecumenico, A próxI
ma sessão será realizada
na próxima têrça-Ieira, u

ma vez que hoje e amanhã
não hav�ra ruais reuniões.
Circulas do Vaticano qua

lItJcaram lloje como fantãs
tica a tonnação públlcada
em dlvetaGs periódicos, co

munl-.t.as. I:IgUndo as quais
o �pà Joio XXIII e a I
greJa. Ca�JjCfl adotaram
uma nO"tl posição oficial
em relat:ão.QQ15 as fronool
ras de p6s�guCl'ra entre A
lemaulul e a Pa1õnla. Os ln
formantmt ae;f'jlcentaram
que o Vrrtleano acredita
que as tronteltn..'1 diocesa
nas e tenltorlals entre a Po
lõnta e !l. poslção adotada.
pelo. Estados.. Unld08, Orã
Bretanha e .. França.

Se fl7.ermos uma pC8qul
za populn.r para saher qual
é o nOI11(' m:l.is discutido a

tl'almrn:r em nOSll3. terra,
temos t'f!rtc?a de que Arir,ó
sohre)luj:l. [l. qualquf'r outJ'''l

por su:t lllodê�tia bondosa,

por SU:1. hllmllcln!le rn1'jj,a

Uva, pelo g:el!f·)·.QSO dc.spl·en
dimenlo com que se coloca

a serviço do'; que sofrem.

Todos sabem o quanto
nos!'o povo crê em tau':l1.a

turgos e com quanto con

tribui pam êles quando a

ceitam gratificaril{''>, dit'c
tas ou Indil'etan'ente. No

entanto, Arigó, homem obs

curo que é assistido por es

píritos iuminosos, tem feitp
centenas de intervenções
cirúrgicas "sem jamais ter

recebido nem uma simp:es
maçã pelas operações renli
zadas".

Essas palavras são dêle,
nascidas expontâneam�!Ote
em seu peito de persegUIdo
porém Isentas de qualquer
vislumbre de revolta,
Com Isso. JOSÉ ARIGó

revela. à sociedade ser um

Ümpo de coração, um ho

mem que não sabe respon�
der com ódio de seus adver
sários �ratuítos, um ho

nwm que sabe pel'doar os

que o ofendem, Que sabe es

(!Il("rer as Injúrias aliás !n

justas que lhe :ltiram, tal
como o fez Oxalá Guião.
Em sua casa humilde ml

Ih:l.res de pe;;!'oas de tôdns

a� classes sociais foram bus

r�l' o lenitivo ou cura :1e

�rus 1IH1les, - dêsses ma

lI',> {[III' a Medicina. oficiai
niio ron«egulu curar. Sem
rhad;1!:l1iismn, s{'1I1- pectír e

sem lPeehr·r pf'e/1 df''>jll'pn
dido dos bens materiais, Jo

i_ir
19-10-62

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



ses informes foram leva

dos ao conhecimt:nto do

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

ONU quer aumentar
o seu programa
de

- auxilio
NAÇÕES UNIDAS, 17

(V.A.) - o secretário-ge
ral interino U Thant, das

Nações Unidas, solicitou,
ontem ,a todos os membros

da nrgantaação mundial

que ajudem a uomplet.ar a

.oma de 150 milhões de

dólares, necessária para os

programas técnicos de aju
da no próximo ano. Thant

rêz tal solicitação ao inau

gurar a conferência do

programa de ajuda técnica

e do fundo �special, de que

as Nações Unidas preteri-

f :�md�������a;':�t ���:�
rou que constituem cifras

absolutamente mínimas as

importâncias de 50 mi

lhões de dólares par-a os

programa" ampliados �e
ajuda têcnica e de 100 mi

lhões de dólares para o

fundo especial.

Os apelos da Organiza
ção para que lhe fosse�

; oferecidas contribuições, [a

foram feitos em muitas

ocasiões anteriores, dia-e

'rnant mas a ocasião nun

ca teve tanto significado
como agora para todos os

países membros da orga

nização mundial e do mun

d� em geral. "Nós, nas

Nações Unidas, nos com

prometemos seriamente,
nesta década de desenvol-

cc recursos, e novo, adi"-:
mente na .iberaçáo áJ.S

vernas acabaria par tor
ná-lo impíaticável.
O ministro manifestou o RIO, 11 (V.A.) - O mi- tem Mi Ji,Programa geral' de

combate ao subdesenvolvi

mento. Fo�es da diretoria
PI -póstto de esforçar-se
junto ao governo, para a�

nistro Celso Furtado rece-

berá hoje para exame, o

eSQ ...ema dennitivo que eis

mplmará os investimentos

e concessão de financia

mentos industrias em todo

que' o senhor oersc Furta

do responderá, negativa
mente, o convite que rece

beu da Organização das

Nações Unidas para diri

gir o seu órgão de plane
jamento.

Vice Presidente Jcsê F'i

guetró de Siqueira - Sta

Catarina.

.... da SUDENE informaramsegurar os recursos neces
sanes à FNM, bem c6rnh a

obter, a parti,r de janeiro,
um reajustamento propor
cionai a .taxa de inflação mentes índustr'ias em todo

o : pais. maooreco pelo
conselho Nacional de De

senvolvimento, o esq_reJ,Ua
que será submetido ae;> se

nhor Celso Furtado, run- -,--- ----

Balbino Não Disputaria o

Cargo de "PREMIER"
ximos cinco anos.

BRASíLIA, 17 (V.A.) _ Balbino demonstrar que a
O Conselho de Desenvol- O sr. Antônio Balbino, se- continuidade do atual con

vímento também esta es- nadar eleito a Consultor selho de Ministros poderá
tudanco por deterrninaçào
do ministro Celso Furtado,
planejamentos para a SU

DENE e SPEv'l!;A, Superm
tendência .....

.ca Valorização
dos Municipios da Fron

teira Sudoeste e Comissã.o
de Valorização do São

Ceará
em cada parcela da verba

vimento, a levar a cabo a

maior aventura de nossos

tempos: a superação da
�_

pobreza desnecessária, a

eummação das enfermida
des evitáveis e a erradica

ção da ignorância e do'

analfabetismo, onde quer
1

que se encontrem", acres-·
centou Thant. "Sabemos,

ao a�sur�:rmos essa pro-.
metsn ante os povos do

mundo, que nada menos

que um grande, �sJortj)
sincero, de parte. de cada

um de nós, poderá nos le

var a conseguir, conjun
tamente, os propósitos mo

destos, mas essenciais que

nos propusemos atingir
durante êste ano".

que será itbe-ada.

BEWBEllA

EM NOVA

IORQUE

damenta-se em cálculos
estatísticos sóbre o custo

dos equipamentos e produ-
tos brasileiros para os pró-

NOVA IORQUE, 17 (OE)
- O Primeiro Ministro da
Argéfia Bem Belia, deverá
regressar hoje a esta capi
tal depois de uma visita de
24 horas a Cuba. Até o �
menta não se divulgou na

capital cubana nenhum

informe oficial sôbre . a

sua entrevista de ontem

vo Congresso.

Enquanto isto, a asses

soria do presidente rece

beu, hoje, ordens de pre
parar" um encontro, para

os próximos dias, entre os

senhores João Goulart
.

e

Adhemar de Barros. O
chefe de Estado quer avis
tar-se com o governador
eleito de São Paulo, antes

que -o. mesmo embarque
para a Europa.

des durante os 30

Conselho de Expansão
Cultural Odontológico

Conferencia do Prof. José Edú Rosa
Hoje, quinta feira, às 20

horas na Casa de Santa

Catarina terá lugar a con

ferência do Prof. Dr. José
Edu ROsa, da Faculdade
de Odontologia da Univer

sidade de Santa Catarina,
convidado e s p e c i a 1 do

C.E.C.O.F.

O tema da conferencia
é "ELEMENTOS DE TÉC�

SAO PAULO, 17 (OE) -

Falando esta manhã a ím-

prensa antes de embar
car para o Rio, o Presi

dente da Associação Pau

lista de Combate ao Cân

cer, disse que o Hospital

do Câncer não conta com

recursos para atender as

despesas do mês em curso.

A restrita verba de 12 mi

rnoes, entregue pelo Go

verno do Estado, não deu

para atender as necesstda-

NICA SEMIóTICA", de li-

vre escolha do ilustre con

ferencista.

Por nosso in termédio os

Dlretares do C.E.C.O.F.
convidam os senhores pro
fessores da Faculdade de

Odontologia, os profissio
nais residentes nesta ca-

pital e Os estudantes de

odontologia, para assisti
rem a esta sessão cultural.

dias.
Adiantou que despesa do

Hu.pital é da Ordem de 21
milhões de cruzeiros meu-

salmente. Finalmente in-

formou que seguiria para o

Rio de Janeiro com o ob

jetivo de apelar para as

autoridades do Ministério
,da Fazenda e do Ministé
rio da Saúde no sentido de

desembaraçar a verba fe

deral de 85 milhões de

cruzeiros,
_
3á assinada pe

lo sr. João Goulart.

KENNEDY Ficará Três dias no BRASil
BRAstLIA, 17 (OE) _ O RA O ..;E'RO.QRESSO", dan

Primeiro Ministro Hermes do prosseguimento as con

Lima anunciou q_ o Pre- versacões iniciadas em Wa

sidente John Kennedy che- shington.
gerá ao Brasil a 12 de no- .�

���b�� 'pl���.m�n��:�idOent: Beições na

��:.!:��o\ u�:��:lI�"on�; ARGENTINA
almoçará com o Presidente
João Goulart. A tarde, via
jará para a Guanabara, no
dia 13 Irá, a São Paulo re

�ressando ao Rlo no mes

mo dia. Informou o "Pre

míer" que os dois chefes de

Estados, debaterão ques
tões relacionadas com o

programa "ALIANÇA PA-

BUENOS AIRES, 17 (OE)
O MInistro do Interior ar

gentino anunciou que se

rão reaüsadas; eleições pre
sidenciais entre março e

junho de 63 na Argentina.
Disse ainda que o poder
será transmitido ao eleito
o mais tardar a 13 de ou

tubro do mesmo ano.

Prisioneiros Serão Trocadoi
Por Medicamentos

HAVANA, 17 (OE) - O
Comitê de parentes dos
prisioneiros cubanos da
fracassada invasão da

praia de Jiron, informou

hoje em Havana, que so
mente daqui a várias se-

manas será �eito o inter
câmbio de prêsos por me

dicamentos e material ct
rúrgico. Num banco cana

dense teria já aídc Jeito o

depósito de 17 münões de

dólares, para concretizar a

de ontem:
Oportuna transcriçâo do CORREIO DA MANHA,

I·Na disputa das duas vagas para, o Senado, em

Minas Gerais, o sr. Camilo Nogueira da Gama, sen

tindo-se o mais fraco, !!Ombinou mútuo apoio com

o sr. Benedito Valadares, que combinou
.

a mesma

cais? com o sr. Oswaldo Pifjrucetti, que. combinou a

mesma coisa com o sr. Camilo Nogueira da Gama. O

resultado dessas combinações é que o sr, Nogueira
da Gama - embora candidato do partido m'ais fra�
co em Minas - passou a ser o mais votado, enquan
to os outros dois estão disputando, em têrmos dra

máticos, a se.gunda vaga.
Essas demonstrações de "habilidade" política é

que explicam o grande numero de votos em branco
_ o que está !pondo em risco a validade do pleito
para senador naquele Estado. O eleitorado está fi

cando cansado dêste jôgo."

Thant recordou aos de

legados que desde que foi

inaugurado, há 12 anos, o

programa ampJlado de aju- •

da técnica, já proporcto
n"ra a cem países 12.000

técnicos e concedera
20.000 bõlsas de estudos,
para permitir que Os jo
vens de cada país benefi

ciado prossigam e ampliem
seus estudos no estrangei-

Geral da República, não propiciar urna recupera

disputa o cargo de Primei- ção partidária face aos re

ro Ministro. Até pelo con- sultados negativos do úl

ttário, informam a&U8 as- timo pleito. Assim, o gabi
eessores, que o sr. Antônio nete Hermes 'Lima gcver
Balbino vem desenvolven-. , narra. pelo menos, até 15

do intenso trabalho, nos de março d opróxímu ano,

bastidores, no sentido da data da instalação �o nô
Francisco. O Grupo de

permanência do professor
Trabalho constituído pelo Hermes Uma na chefia do
Conselho - de Desenvolvi-

gabinete.
menta está procedendo a

Como o presidente da
um levantamento sÓbr; os

República, argumenta ;ti
estudos regtonats. que ser-

ex-governador baiano qu�
viram de subsídio para a

sem cargo no gabinete tê....

fíxação da política regto- rá melhores condições pa-
). naI .de tresenvoivímento, ra preparar, pofitlcamente,

DO'RT' !CO'S nos ú�tlm�s três a�os. a realização-. do plebiscito,
será feit otambem um

marcado pará 6 de janei-

HOME�' Jl -'ro' I levantamento dos compro- •

.

_� ��J-.\lH: ú miss_os do go�êrno �a rO�a área pessedtsta, tem

A
Unlao, c�m os diversos 01'-

'procurado O sr. Antônio

8 �N BELL ���:i�:;���a�:s d�r�:����· -::=.,--=,----:-:;=::-:,-----
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cinco anos. Ô resultado A SANTA SE' e o LlTIGIO
Presidente Osvaldo Der-ti-

desses estudos será apre-

��:im�r�:iZ::me��g��nt:� ;:��:�fm��t:;an� !����ss� FRONTEIRiÇO POLONO-ALEMAO
Primeiro Ministro argelino de financiamentos aos em- CIDADE DO VATICANO, disputas de fronteiras en-

Ahar-cc jsemoena e sua
preendimentos que se ajus- (V.A.) _ A Santa, Sé saiu tre países mediante trata-

comitiva no Palácio prest- ontem a campo para apa- dos geralmente reconheci-

dencial em Havana. Esti-
-

siguar o govêmo de Bonn, dos. O pronunciamento da

varam presentes o Prímeí- em face de notícias publt- Sê verificou-se, depois de

1'0 Ministro Fide Castro, nadas na imprensa, segun- haver a imprensa polonesa
vários membros do Gabi- 638T!\ DE C � fÉ1 t do as quais o Papa João registrado as palavras do

nete e das organizações XXIII teria dado seu apoio Papa, ao se referir '··aos

rev.oluclonárias integradas. E,NTÃO PE�A loAFÉ ZI'f.
....

' à Polônia no litígio fron- territórios ocidentais re- --------------,_--
Bembela deixará Havana conquiEt�dos depois de sé-

às 15 horas, tei::-iço polono-alemão. O cuias pela polõnia", em

governo de Bonn confir- palestra com o cardeal Ste
mau ter recebido explica· fan Wyszynski, primaz da

ções do Vaticano, deixando Polônia. Como se sabê,
claro que a .lgreja Católi- parte do territólio alemão

ca não mudara sua atitu- ao leste da linha Oder

de, ou seja, de só modifi- Neisse ficou sob adminis

car os limites de dioceses tração polonesa depois da

depois de solucionadas as última guerra.

com o Primeiro
. Fldel ,qastro.

Ministro

A democracia realiza-se através dos partidos, cria

dos para interpretarem a vontade popular em tôrno de

programas.
Ponto alto e importante na vida pai"tictâria é a ãis

,dplina. Ningu$t, por óbvio, é obrigado a filiar-se' a

outra facção.
Mas, uma vez que o faça, deve acatamento aos ór

gãos competentes da sua grei, como esses devem obse-r

vância a lei e aos estatutos.
O usa dos partidos, apenas para cobrir interesses

pessoais, a.penas para ARRANJAR UMA LEGENDA, e

manobra medularmente c,nti-democrá.tica que deve

ser combatida e banida dos. nossos costumes.
_

Vedada, por lei, a exisÚncia jur�dica das dissidên

cias, elas, de fato e de direito, passam a set! integrantefJ
de um outro partido, quando não se organizam em no

vo, como é o caso do Mov::mento Trabalh.ista Renovador,
e de vários outros no Brasil.

Daí a regra: qua7;do a minoria. de um partido não·

se conforma com o com.�rta.mento da Miaria, cabe�

lhe escolher outro caminho pólítico. Licito não lhe é"

permanecer nesse partido, de arrepio à disciplina, por
que essa atitude resulta em manifesta inconfidência,
cujas consequências, muita ve� atinge as áreas mais

sacrificadas, sofridas e lutadoras �o partido.
xx xx xx

Aínda no último pleito verificamos um fato grave,

7ue o partida atingido tem o dever de submeter à deci

são do competente órgão. Em determinada zona do Es

iado, os responsáveiS por êsse partido, seus dirigentes e

candidG.tos recomendaram e pugnaram por candidatura

estranha � leflenda. Disso terá resultado que o partido
acabe elegendo menos um dos seus candidatos à Cdmara

Federal. ·Esse o resultado da indisciplina e de haverem

sobreposto ao interesse parttdário, outros que, em hipó
tese alguma, poderiam ser considerados.

7'lél;:/;�t��;:�;:'ts�S�i��:�/�'�I�á q��ir�t��·����d,oi(i�ifsfs'T:cf)Í1/fjõ�_-..·t�==_=:!!::.::..===.��::::�_�,=::..J

Novas Conversações Sôbre,
o Problema de BERLIM

MOSCOU, 17 (OE) - O

embaixador americano em

Moscou entrevistou-se ho

je com os embaixadores da

Franca e da Grã-Bretanha
e co� o encarregado de

negócios da Alemanha Oci

dental, para coloca-los a

rpar de suas conversações

de ontem com o Primeiro

Ministro Nikita Kruschev.
Nos circulas diplomáticos
considel,-se lnviavel o

término da nova crise em

Berlim antes que os Esta

dos Unidos e a União So

viética realizem novas ne

gociações.

f8r/f� I'f!duzídas

FLOIlIAI'óÓPOL/IJ. ITAJA( JOINVILE.
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Noticias d� Secretaria da Agricultura
O Senhor dr. Luiz 030- setembro. Dr, Iõnio Fel·rei

TAe - CRUZEIRO do 'SUL
�fMPRE UMA BOA VIACEM

briel Secretario da Agrlcui
tura, recebeu as gegmnl.tS
pessoas: Padre Oscar 8uhJ
Dir.etur do Põsto de Sulno

ra Veterinário, Alberto- Ro

cha funcionário do Nuclco

Caluniai de Tijuquinhas,
Biguaçú. Dr. Cêlio Cunln.,
Agronomo,. d,I; Osm_il.r Ri

gron�llJO de' Ilhota.
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