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NOVA DELI - 22 - ,o.)

ESTADO) URG) - A

grava-se a situação no cón
f!ito entre a China Coa.u
nista e a Indta. p.orta tez

do Mínjsteno da Defesa :1.
nunctou que 8 posições m

díanas. cai-am em poder
dos comunistas cmneaes
que lançaram no ataque
pode-ores lórças blindadus.
O r'rtmsttc Ministro Nerú

dirigiu hoje um apele <lê!

Primeiro Ministro Kruchov
no sentido de qoe mtertt-a

junto a China comuntsta

g:;�'1�:����:f���:'�[ �iª;:��::!E:�� i;g [Iei�õcs nos Munjci�ios
�:��:�,;���i::iE:�;� :�:�,:::��::�:oA;�::;, P�D o grande viforioso: 44 dos-Ll57 prefel"tos sa-o nessedl·stasmuntsta. Anuncícuze tam NOVA DELI 22 _ O es U
bom que o Prfmairo Mi-.,j.� TADO) - URG) - Tropas Relação completa dos prefeitos ctcitos - RlO do Sul entre as vit.órias do Partido Social Democrático.
tro indiano falará hoje a indianas lt.nçaram noíc
nação etarvés do Rádi� pa violento ataque ,:�tra
ra abordar a grave sítoa- postos rrontemcos come

ção do país ante um ara, ses na reg.âc de Signlnke,
que comunísta. no extremo da linha M9.

marrom. Segando a Agen-
MOSCOU _ 22 (O ESTA cta Nova China a .ute -pros

com re:a.ção aos ataqOt;s DO) - A India pediu segce encarniçada,

Grave a S;iUfi�ão ilO URI8E
Estados Urt�dos decretam

Bloqueio Naval contra Cuba
Wasghinton, 22 - "O ESTADO" - (Urgente) - Ü

Presidente Kennedy falando, na norte de hoje, através de uurc

cadeia de enussôras de rádio e televisac declarou ao país havei'
decretado bloqueio naval contra Cuba.

Disse o Presidente dos Estados Unidos que a União So
viética armou Cuba com equipamentos ofensivos capazes de a,

tingir a qualquer região da América, o que se constitui em gra
ve ameaça à segurança nacional.

Em determinação ao Secretário da Defesa ordenou o PIe
sidente prontidão rigorosa nas Fôrças Armadas Ame:dca�as e

a evacuação imediata dos civis que se encontram na base na-

val de Gmilta1l11m�.
."

.

Anun�fuu1�a;.0 Presidente Kennedy, up1 plano de s;7'
te pontos que permitirá tomar efetivo o 6loquélo iia�. c/til
tra Cuba.

Na Têrmilis do Gravatal:

Gov. Celso 'Ramos Iumprimenta
SR ILDO MENEGHETI

Hllmenageadl)

nl�e���dl�do d�e(���htd;:�:", ����, ij��4(i�saJ��;���::�
vernudor efeito" db" Rid; sentou, sábado à tarde,
Grande do Sul, encontra- cumprimentos a tão nus

se descaneanda nas 'rér- tre personalidade, que no

mas do Gavatal, em 'I'u- ensejo, agradeceu sensibi

barão, (I Governador Celso lizado a cortezra do gover
Ramos, através do Sub- nante catannense.

Nossos flagrantes fixam

aspectos do almoço ofere
cido ao Governador do
Estado.

Executivo, quando fal.:.v:a
agradecendo as homena

gens que eram prestadas
ao Governador Celso Ra

a Ô o-ve.nlLls ainda

vigát'ip da Paróquia,
Em seguida, o Eng. 0el

so Ramos Filho, quando
prestava significativa ho-

Governador Celso Ramos e Presidente Aderbal Ramos da Silva. os comandantes da extraordinária vitória.

Prefeitos eleitos do

,A fim de manter con

tacto com o Governe do
Estado e, através dêste,
com as classes produtoras,
visando as possibilidades
'de investimento de fundos
alemães r-o Brasil e a in

tenstncacão do comercio
entre Santa Catarina e

Alemanha, em face sobre

tudo do Mercado Comum

Europeu, encontram-se em

terras catarmenses os ban

queiros alemães Hans Joa

etitnr W0!ff, Diretor do

D e ti t s c h e Uebf'neeiseh
Bank (Banco Alemão Tran_

satlântico) e Hans Otto

Schultz, Df'legado no Bra

,�il do Dellt�eh Bank e do

Panca Alel:1ão TranntJ8n
tico, O Sr. Hans J. Wolf! é

também Presidente da Câ
mara de Exportado:·es e

Importadores de HambUI'-

2."0. Coordenador do Cen

tro Ibero-Amerlca:-oo da

l1uela cidade, reunindo rêr
ca de mil emprêsas de im

portação e' ex-portaçã?,
sendo ainda Conselheiro
do Premier Kon:·ad Ade

nanf'r para assuntos lati

no-americanDs,

,
Em demorada palestra

com o Governador Celso

Ramo�, na manhã de on

lemo no PaláciD da Agro

nômica, foram analisadas

preliminarmente as possibi
lidades de partiCipação de

grupos alemães em em

preendimentos básicos ue
Santa Catarina, \ ê, espe
cialmente, os rel�cionad')s
com a side:'urgia 1 catari

nrns(', lfrr!iTizan (' 80-

- Modêlo
_ _-

�audades�r ;;;.. aj.ol' 4�1."·elI1P.
.� ar.opaba
:_ S. João .do Su1
- Meleiro

,
- Morro da 'Fumaça
- Içara

: �'��z�?�e2�0
-- Monte castelo
_ Fraiburgo
- Barra Velha
- Massaranduba
- S. José Gerrito
_ Anita Garibaldi
- Campo Belo do SUl

PSD U.D.N.- Sta. Rosa de Lima
. -Do.óa'""Eihina.
,.
'"- V�lal".sum._�_,
_ Beneditõ Novo • r'

- Anitápolis
- Ma tos Costa
- Paulo Lopes
-'- Argelina
-Ibicaré
_ Pinhalzinho
- Guaraciaba

_ Aguas Mornas

.....;".'LQntras
- r.aurennno
- Petrclàndia
- Pinheiro Preto
- Navegantes
- São Ludgero
- Iirineópolis
- Total - 9 Municípios

Ao b3 nquete reuiiz:1.do
no,," sa'ões do CTG 11'1'01"

te'ra da Q: .erencia, !itei":1]

mcnL2 tO!l"ado p.or :>enh"

rllS senho!:es e autoridanl's

destacam!':> a prE'�lnCa ,2::

lidel"<:s da UDN e do '.'3D I

que c!lJTIungando dos m:", I

saudar um ilustre e?ll�OI'

diense. ali Cf) r,'pall('t',( :·mll,

na maior demonstraça(' ;:m

bilca prestada 1) um ho,

luem naquela ,s;.egião.

Saudando o hOlUen:lgcacto
faicu o Prefeit.o MUll.'.d
pai de. Concórdia Sr. Do·

nÚlgQS Machado de LilAt
o Prefeito Municipal de S<'_{

P.R.P.

- Guárujá ?O Sul

P.T. B.

_ Palma-Sola

_ Urubici racórdo c/UDN
_ Descanse (acordo

Alcides Abreu. Presidente tal' intimo no restaurante também estiveram presen-
do Banco do Estado e o do Querência Palace Hotel, tes 'Os assessôres meta cure- com P.S.D,)

Deputado Pedro zrmmer- domingo à noite, onde tos do Govêrno do Estado. Total � 2 Municípios
mann.

m� G:�:I�:gaO�or :oe:so b:�= ..�

queiras um completo do

cumentário das solicita

çôes do Est.ado de Santa
Catarina ao Fundo Ale
mão de Auxilio aos Países

t:r WEnê�[m ao �ena�fir Atilio fontana
Representações de vários mnnicipios líderes politico')

da UDN e do PSD na homenagem
Realizou se no sábado 'ln me-tuesimo dr. .ru'a do Di cebeu o senador ALilió Fon

cidade de Concórdia, urna

expressiva mautfastacaa

popular ao SenadOr Aturo

Fontana. cmnparecendO a·

lém d.:. representarôZH de.

toda� as classes sociais ,la

qoeie l11nniclpjo, carava

JUS de n' .micipios visinllO.'.

reilo dr. Rid Silva t.ana um quaddo a ,)je"

pin:'ada rio'c artista Cattx
to Maito, quadro esse ,)Ue

foi ofel'ec:do pela Ditet,:).
ria do Centro dc T]adiço�s
daCjucla cidade.

- Alfredo Wagner
- .Rio do Campo

�':�:�:n� N�ta,
- Vidal Ramos
- Agroiàndia
- Boutuverá
- Rio do Sul
- Guabiruba - Arroio Trinta

- Quilombo - Salto Veloso

P.:1O - 22 O ESTADO __-_C_'_L_F_'·'_H_', -_'_"_p'_m_'__
O Presidente João oco

Iar-t preaidjrá hoje a sete

nidade da díplomaçau -ca

nova turma do Instituto
Ri.o Branco. Amauna o p\'e
sidente da República ser-a

homenageado r-eia �',I\B

com um almoço em Santa

Cruz, na ce-Imr-nia de en.

cerramento da "SEMANA
DA A'SA.

Intensificacão do comêrcio
t ." '[ .:

entre Sta. Catarina e Alemanha

em Desenvotvtmento

AnalisandO sumàriamen
te os documentos e rren'e
aos conhecimentos que co

tiveram- da realidade cata

rinensf', os emissári'Js do

Banco Alemão, entusias
mados com as possibilida
des regionais, encontl'am
se hoje em Joinville. de

vendo Eeguir amanhã para
Blumenau e, quinta-feira,
para I1ajai. o�de. em con

tacto com as Associações
Comercla:s locais, deverã'J

estudE.l" as possibilidades
do intercâmbio interna

cional de comércio e os

eventuais investimentos de

capital em emprêsas cata
r:nenses.

) Governador Celso Ra

mos e Senhora, Dona Eefith
G. ,{amos, ho:nenagearam
Os visitantes c?m um jan-

Ao enccnameuto da :1<"'.

menagem, antes du agLl.

ctecjmento do h"men::t�""'l
do, que foi saudado de ')é

por todos os prc,,:entes, rC'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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FAZEM ANOS HOJE Folga:nos em registrar,
no d!a de hoje, o transcur�
.;0 de mais uma data nata·

Heia do nt;)sso prezado ami�

go sr. Doralécio Soare:;, des
tacado funcbnâ:io da Im

prensa Oficial do Estado. e

elemento de grande evidên_

.cia em os nossos meios so

ciais e culturais. Ao O:)["a
lecio. por tão auspicioso a

('ont('clmen�o. e"viamos nos

sp�' sinceros cumpt·!mentos.
C')lll votos dE' crescentes fe

lIcidades extensivas
seus familiares.

- sra. Dulcema Cardoso
- sl·a. M,trla Luci Sci1acf-
fel' Lchmkh-ul

.

- srta. EHrr Souza
- S�·. Waltm,r Borges de

Aguiar
- SI'. Diógenes E. da Silva
- SI", HlIdeb�ando viz
- sr. Celso Moreira
- jovem I1demar Faria."

Diuiz
- sr. Euclides dos Santos

sn. DORALÊr:;IO SO.J\RES

I. h

Oá para copiar tudo.
,; ainda sobra carga ...
.. )-arque 6 EtferografocJ Sl!e.fI"er"� lem -ca�a glganie - muitas vezes
m.;,� hn:a q� as e.fer09rJfio:;�s comuns. E�c",-,,,e i'lsta'ltaneamenle e em

qlla:quer $uperliCllt. E m.;Iis: a lor!,1 'Do�lImenlar :::03" permIte assinar
cheques II documemo�. E�rf'rc.g I!I� Sheaffer"s _ desenho moderno e (un·
C'Or.ll. 8 mo6ctos fl'l"l v.mas C{, Desde Cr$ 520,00. Qualidade
Sheõlffer"s - Garõllllia 5t1eaffilf·s.

\ ,

vICO/7!eáTtentos

Domingo de festa no Ri
sua ré ao, pés da sua san- pediu-me que f') represcn- que foram stmboltzndas e

ta padroeira - e motlvo tas-e neste dia de resta resumidas neste abrace
de justo ategrm.' Mais para êste belo rincão da afetuoso que recebi do
adiante 'prn sseguku o Ve- Ilha de Snnt catnrtna vosso intendente Sr. An-

reador Domingos F. Aqui- Esta ínvcstfdura para re- tania Antunes. velha amt-

no:
.

licldade minha, me pro- go de 1'1('11 pai e rr.eu tio
"Não repito nem uso porctonou uma sorte de Nercu Rumes. amigo de to-

uma frase feita quando momentos arrradáveís. O da a mi I-J.;: ramnía. H')

afirmo a V. Excia. que é p: ímetro deles, a Ielícida- mem que tem honrado as

justa a alegria deste po- de de mais tuna vez rever trad'eões da RiCn,lr;,i'l. Qu('
vo nesta hora. É que o sr. as belezas desse p-evüe- ro nm-adecer a este ab-ccc

Celso Ramos, levado pela giado padnco da nos-a prí- e me permitir retrunn-rc

vontade popular ao mais vllegíadn IIh�l de Santa de W'1a mcnetm t?rI'l. C!-i·

alta cargo do Estado, não Catarina. p-ctnl. é, tra» .mlür o

só continuou a ser o mes- outro Jl'onop'lÍr, reli? que abraço de mínhd múc

mo homem simples e ver- vem se prol ....urrando e 11'1- a�u('la Dama que :111l1to

dadeírc. enórgtec e traba- turatmente ba de s(' p-o- bem representa ns Iradl

lhadur, paciente e aten- longal' até o meu regresso cões e n:o; erta, vÍrtudf's
cioso com todos, como sem- p. 3. ou-o-tururtade f{'li� (1\1(' das senhoras do Rlh"lrõ-lo,

prc
'

o foi nos longos anos tenho de-se ccnvívto amá- qUE' e a Dona Chirnl:nn'I",
de luta politica na oposí- VP! com o povo riom (' ar- (':"";c1:\'1l o Dr. Col-o n,-

cão, como ainda. no poder, detro do Ribeirão. mos Filho.
ja,11ai5 se esqueceu dos pe- Mais adiante, apôs agra- PROC!S!"I.4.0

que-os e dos humildes. decer as nomenuccns que
Ainda agora o governa- na sua passôa e-arn trtou- A Ta-de reaueou-ee n

dor oerso Ramos dá provas tartes ao Gover'nador do - tract-ton-u proets-õo rle

disso. As urnas, que aca- E�tado. disse o Dr, Cplso Nes�a Se�:1:'ra �rfa Lar"l,
bara!l1 de falar, trouxe:-am Rnmos F'lho: _ E. finrrl- encerrand::>-se a<"si-n a, {'I)

ao seu honrado govern;:! mente. ollero ::!��'l.1�cer' e�- memo:n{'f�)eS da mila�,ro.<:a

Ulfla consagradora mensa- sas m,tnifcst:tç�es todns' Sant9.

!!'e:-n de canfie.nça e de so- -----

���;;:d��:,:o:n�:'�il�,:: !nd:rrtr!sis Si!rce:m O

::�,fet::�:fn;S, ��i�:;,';"�:� SE(RETA'�[O DA A�Rrn[lWPA
mo digno representante de As firrr:!ls espee!alizadas ção _

d') Preço Minlm? do

vosso Pai, ap.ovelta. o In·
nas atividades de ind'ls- QUii1 d("l Porco vivo, em

tervalo de um domingo trlallzação de produt1s d� Cr$ iOO,OO.
para vir dem:>craUcamen- or!q:e'll nn�mal _ fri'!o:"- O i�:.'""r")�·ifk<) São Fr'l.n

te part!lhar c!'l. tradicional fi"') São São Fr:mclsco do risco do Paraná S.C., tam·
res�a religiosa do nos',o P'l.raná S.A. de Uniã"J d'l b�m ·red' LJ con"idera" H;S

Dj�trito, com'iver afetuo- VitÓr:a. Estad'l do P3�a"TIâ. e ell"llou ;la senlbr minis·
samente com este PO\'o e a Soriedcuk Anônima troo

generoso, e participar des- Ind1.1stria e ("��'�"do Co!"'- A p�lítica d:J �reço mi·

te a!m:Jço, que em nome eõrd'a d') r'lmiríp'o d� nimo 0:11":1 o ruiJo de p')r-
dele. temos a honra e a C�,n('Órd!'l. q (' f'n"iar1'1m ca \'i,,�. faz p"J.rte do Pro-

sat:s=ação de oferecer-lhe.
-'"euS aplau��" à e:<po�i<;ão f;!�.ama Traçad'J pelo se-

de rr.otivo�. C;Uf' o dr. Luiz nh:J�) t'ni"tro di A�r!rul

Ga!.>riet. Secrrtârjo da Agri tura e "�!ó. em perfeita
cllltura, rC'meteu o "('nho� eonçrn"'lnrla co·v. o Plano

Minl<"tr"J r':l .,\ur'rQl'ura d? Ar3(, do Gov{""n') Cpl-::l

oferc-::e:1d1 d;!d�s ,t:C'onómi- R3m�'� n') .o{:'')r d:"l. produ-

eos-a"!:i('olas para a fix���c'e .�:=
..

lt:)_,. _

Sociais

oaoe nova no último saba
Q". AC..J.1�ecill,,,nLos >�I.JC1'lís

.:ulllprimenta com votos de

rer.cuacces.

Brotes Elegantes Dia 10, Em 'Noite "Black-Tie"
no Gllerência Palsce

1 - Nos salões da Socieda
de Guarani 11a Cidade oe

Itajaí realizou-se na noite

de sâbado o grande baile
de gala, com a apresentacâo
de cinquenta e duas De

butantes.. A promoção do

credenciado cronista social
Sebastião Reis. reuniu o

mundo social de Santa Ca

tarina. numa festa de ele

gância e bom gõ to. E' rt'�

almente lm��íl"C1 para

nos. descrever as lind:\s e

custo�1l tolletes em mUlIse

lIna, organza, l'enda tulle r

tafetâ. que cI cu!avam p:!

los amplos �al::ies do Gun

rani. O Ca ai Genésio Lln

{Con�uelo. ele, Presidente

da S:lcledade Ou:trani e- o

casal Ce.!)ar Ra:nos ele. vl

ce-Preeldente. ceram nota

alta pela elegii.ncla e qu:l.U·
dade dt' aníltriões.

6 - Dando nota de cesta

que no baile do Guarnnl o

casal Depu.ado e senh.ma,
tl.,�aro <.:atao. Dona Ll.Jur�

d..::s, con,.de.acla �la cro

mea .social carioca uma

OilS LJez iIIlIUS &egan.es do
Bta ii, foi madrinha da,;

cI:.quenia e dua" Debutan-

7 - O slmpatico casal Gui·

d.; M_f<1fi;1j.[ (.i.rl;ni, em sua

b ...nlla re...dt:ndjl., re(;eb�u
o 1,.<i=>B;, i'lewtoJl D'Avila (1-

v ....n.i:. Luc.nha e Beatriz o�

tlr(Ju� ew 1..1(;0 dur",nte a

leun.ao qUI: t<i.llllJt,lu P<l-.

�.;.lp..lU <) cron6ta Sebasti-

2 _ O Pro!esor Ntreu Cor

rea l)ro!e�lu palestra fi)

Ins!i�uto Brasil Estados u

nidos.

8- O Prefejto da cidade dt'

Itajaí. scnh0r Dadl::.ho Can

zi:mi, foi reaEmente- aplau
d.do, quando fazia a apre

st'lhação de sua ft.iha a Dl'

butan.e Tânia. no movi-

1I1l'I.<ldo b.. i.e de sábado,
3- O dr. Mauricio d:.s Reis

um do' mais e!eli!:an�es ca

valheiros de nossa socie�

dade, E'm sua luxuosa resi

dência Av. Rio Branco, re

eepclonou um grup? de a

migos com jantar america

'o regado á l't�qlle.

9 - De malas prontas para
a Eurc.pa, o casal Barry pa

trick Lynch (Joyce.

10 - Festejou 15 "TIOS no

últin:'o sabado o brotinho

Maria Elza Coutinh:J Cum-1 _ Brotos EICí!;:1'ü('s, n

re;t:J. que vnl re'.ll1ir o '"su- primentamos a anirersari:
ciety". n:Js salões do Quc- ante com votos de felicita·

rência P:llace Hotel çoes.

5 _ A '(':o11')ra N!lvio Scus� 11 - Carmen1 Lúc�a )ktuz
fel rH:J?a. comemorou I· Lima e Lucia D·Avlla. as

representantes do clube
Dr/Í(e de AI',ú.�lo, no b.ule

das ucuutames Mt]):lflo p.p.
lia., .� ...J;:'(:s da SueiedaJe
Guarani.

12 _ Haiti na colina, a res

ta da Sociedade PaÚ·.clr:..s,
prom:x;ão du Cl'únistn Cd

s.... , nos !lalÕl'S do LI! a "re

Dis Clube dia 3,

13 - O dr. Serg!;:! Nobrega.
restejou idade nova 11a ui

tima sexta-relra. E:11 seu

luxuc.so ap.J.lt�Ultnto na ci

dad� de Bh\menau. o e:e-

8a11t<" casal 8er"lo Terezl
nl1a rp.celXional'Jl1l a'hl\gos

14 - ZlIdinha. ftha do Ca-

5a! Nels:'n Heü e (Hertha.
u�ou Ué_do "est!d:> de De

cntante. co�eccionado na

Ca:1adá do Rio, no valor dz

cento e cinquenta mil cru-

15 - O não men')$ discu

tido Sergio BÜTger do "So

ciety" de Blumen:lu. com

pareceu ao ba!!e do Guara
ni. c te\'e seu pa:: constan
t,.

16 _ Marcia. Reis, "Miss

Santa Catarina" deixou

multa gente com agua na

boca ao observar seu lin

do rosto. durante o baile na

noite de n'lbad::> na Guara

ni. Possivelmente, a mo

ça bonita em foco dará sua

p"e�ença na re�ta dos "Dez

Brotos mnls �egantes do

Ano", .0 prfiimo dia 10.

CONV!TE Deputado Pedro Zimmermann
A Dh'lo'ia do S",iço Agradecido Ao Diretório do PSD

de Missões Culturais CO!).- O deputado Pedro Zlm- nos-a zo�a. Abraç?S afe-

vida seus membros !:'lte- mermann dirigiu ao
r
Pre- tuosos. fa) Pedro Zim

sidente do PSD de Blu- mermann".

grantE's e demais colab:>- menau o seguinte telegra- Resp:mdendo o Presiden-

rad:J.es ?ara uma rt'união
ma: te pC�Sf'dbt:l. diriv.iu ao

"João Nóbrega - Blu· deputado Pedro Zlmmer

que .�e re:J.lizarâ no dia 23
memau. Antes mesmo ca-

da corrente, terça-feira. às nhecer re�ultado votação
"'Acuso recebimento de

15 h?r:ls, no Museu de Ar

te Moderna. para a eleir,ãJ

da Diretoria que regera a

ln:>litulção no trieniO p:ó
Xlmo.

Florlanôpolis, 19 de ou

tub.·::> õe 1!l62.
Aurora Gou/art, Presi

de:1te.

,ipscjo signiiicar. prezado seu telcgr�ma agradf'(!f'n
amigo, bem como demais do a dedkaç:i'l CJue este

))lCrlll)rD., diretório, minhas ü"retôrio dispensou :'t l-iua

."c.r:LdaJ-; e �f,ns]lJili:t.adas candidatura j):\!:t drpuLa
expressões profundo agrll- do fcdf'ral. Este dirclôrio

dechnenLO sua dedicada co_ apenas cumpriu o s('u de

laboraç5.o minha eleição, ver acalando a decisão

es�andu no aguardo com- partidárIa su�e-rlda pelo
p;ecn�"'a manifestação nos

sa eleitorado em benefício emmente G{)vernad�,I Cel-

---cASA"GRÀNDÊ�\lell,a OU ARMAZEM
para depósito

p:-,óxima do centro
COMPRA "A MODELAR

SALAS PARA ESCRITO'RIO

Su R..l.mos de levar para o

Congresso Nacional um fi

Ih::> de Blurr.enau. E entre

os blumenauenses nenhwn
e mais digno e capaz para
defender os direitos e in

te.esse .. da nossa terra do

que você. Se ê importante
o resultado das urnas

tambêm o é a certeza de

Alugam.se na rua Jerônimo Coelho 28, solo') havermos cumprido nosso

para escritório. 'Trotar com o EogO Zenan' Carlos Gar dever de Blumenauenses.
cio - Ed. dos Diretor"os - 8° andor (Transcrito de "A Na-

26 - 10 - 62 ção" de Blumenaul.
.---------------------

Vende-se �R. WALTER TENÓRlO

Ao' agr"cE'cer a V. Excla.
a ·defe.e_,cia de 3iiXillos

ao nosso distrito. eu lhe

di:-ia que- ela nãJ sur

prcendp., porque o governo
do �r. Celso Ramos está,
em verdade, sempre com O

povo, no lllelo do povo. As

sim. quando decide que

nenhuma C'riancinha catn

rinen�e ficará sem escola c

manda co:-:struir J.OOO unl�

dades escolares em apenas

-\Im ano: assim, quando
ataca de modo espetar.ular
o� pr:JblerAa da che'1!"!1't ele·
t:ica no Estado; as,lm,
quando enfrenta decidida

mente a realização de um

plano rodoviária, destina

d"! a revitalizar as nossas

fO:1tes produtoras; assim,

em resum�, quando ooloca

no centro das grandes me·

tas d" seu governo a valo

rizacão do h"1mrm,

s.-;nh'lr Rf.]")!"(!' I'ntante do

Sr. Govf'rnad"r: F:':ta gen

te h'l:l deste Dlst:lto. por
ttid1 is"'), de'rja ahraçar
V. Fx(·ia., nesta homena

Il:f'm que sinceramente

presl.a ao vosso honrado

pai. Emb'll'a f'lrlto verea

d'l!" t.,m ii v'ltar;iio dceis!

v:t que o Ribeirão. para
honn minha, me deu, eu ------ ------

pediria que o portador des

se abraço fôs.�e um homem
. que aqui vive e reside, um

velh::> ,amigo do nosso sem-

pre saudoso dr. Neréu.

tambem amiq:o dos mniÇl· _.I

res do Sr. Governador, um

batalhador ineansâvel pelo
pr::>gresso deste encantador

recanto. um servidor reco

nhecido e devotado do �eu

povo _ o nosso Intenden

te Sr. Antoni:> Antunes.

Em seguida, usou da pa

lavra o Vereador eleito Sr.

Waldemar Caruso Filho,
saudando as aut::>ridades e

os presentes.

FALA O DR. CELSO

RAMOS FILHO

Após. a�!'adecendo as ho·

Residi:ncio de moteriol, prcnto para "'er 00:

p"da com sedo trés quartos...ozinha WC, quar�o
p banho

..
gGIDÕO nos .fundo�, e ainda com" alguns

mC\le s, .;Itu.·d:) n:":l prOla do Ponto do LeCl� '. .

Tratar C:.Im Livramento, no Ruo Jo�e CondI

do da Silva. 580 à torde no DER.
_

ORLAMIO lWNSO rr� ('(SNE
(t0',SA DE 7° DIA

A família de ORLANDO ALONSO DE CYS�E

penhorada Or}raaecem os monjfestoçõE'.: de pf'Z:l',
rec€bido� rdo seu falecimento e c:::nvtdam o' fI

rentr" e I1m'".,s nõUO 'ossistirem à mis<;o d� <;i-tim,":

dia, que se-ó c�l€b'cda erT_' intenç,õo d� suo bOl"i�·
simo olfT'a_ C'113rt"'-�eiro, dia 24, os 7 30 h::\ros no

IGREJA SÃO LUI;:.

(JTIIn,f)I"I IIR1,('

CAMPANHA DOS LUMINOSOS: VAI MUITO BEM
- A Cidade. na') pra<:as e ruas prh'cipais. não <;omente
no centro coma nos a�·rabaldes. vai dia a dia. ganhan
d:. bonitos lllP1",:-:osos de nêon. dand') um:l. fisionomia

alegre P vistosa a Capita1. que. <r.ê:tc m,mento ta'l1bem

ilum(nada pela' luz de mercllriu por toda a ptlrte, faz de

Florlanõpolis .1 l"id:ld", mnts il�m\nada do Estad'J e- alé

do sul do pa��. L r.�o há quem possa contest3.r a res

peito.
SOBERANr"\ TAMBEM ESTREIOU BONITO NF.ON -

E niio era para eSlx'rar-se outra p:'o\"icléncia, porque uma

SOBERANA H1'1 .icia� (" vivendo na s'lmbra. sem um ad0r-

110. ê incon(,f'biwl. A!!o�'a ganhou um lumino�o nlllft:.
bonito. r�pPrandéJ somente por uma pintura no prédlJ
para maj� I'p:>.lrar. Com'l e�t:i di:;tóa dn "�andr Imll�oi:;o.

EMPÓRIO ROSA NAO FICA ATRAZ �('�ta ,{ma·

ll:l..' o Em:--:'rl::J R0,a es�ará inst:l�, nc! t·, 'm em sua

fachada. um g"r:t!lde el"n:1.mento á !C' \il·,'n. que �e in

filcirará a ')u·,·o ('':l('u!11endndo em S:b P:,ulo. pplo Banco

QU':': � ."('U lacto ('TlCC"ll! I a-se �:m obras.

-.l}'er.\' , di? q'\C e-:>lnt'I'c1a'ntes dfO no',,, p'uca

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Dia 3/11 - Sáb�do: O PAlHEiRAS apr;senlàrá no Üra Tê'nis Clube .: HAITí NA COLINA: uma promoção de (el;�'"

I' (A R O V E H ( I D O
Hontem passei por uma

\ pequeno. praça onde existe

um pequeno jardim.
Um jardim com canteiros

simples, com gramados
sírnples, e úunte a eles vi

que permanecia indelével
no sóio arenoso. a chaga da

queda de um corpo que ().

xntou ..
sr-u ururno suspiro

no ovotucm prnteadn de
um pequeno nvtüo.

Sim; . lá estava a chaga
nnértc no sótc ele sua Pa·
trln tão amada, a chágn
quta o dCSUM. ainda perrna
neervse prua lernhmnen
ímorrr-dcurn e urumo adeus
do DURVAL.

HOJE ... sr-muna da AZA.

Hoje...nzas sonrevonm no

varnente O mesmo local, o

mesmo céu cinzento. canta

sebrevoaram na cinz"p.�a

tarde daquele dia. azr,., do

tenro venejdo pelo destino.

semnna da Aea. O::de es

táes 'ronentc DURVAL? on-

- Olha mamâe.! veja co

mo ele vai der um razan

te? e ahi, para tua alegria
uma criatura adorada, sor
ria. contigo.
Sim; . . uma adorada

mãe sorria contigo; porém,
naquela tarde cinzenta e

triste, talvez teus lábios
!'.ii(l sorriram, mas,. quem

sane dts-estes no desespe
ro, dtssestos no vôres ° só

ln a teu om-ontro. no eõres

f1U(' a tr-rrn te atraia, ao

v"rr� rme tou r-ornando não

r-rn nhr!prld(l. ao vêres tnn

t",," (' -nntas r-rtntums de

o111n� vottarlns narn tl na

nn"tn d" te salvar t,alv!"7.
o'l"m snh disse-te: Mã·
mA!"! .. jl,rleJ1S, adeus pnra

sempre mãe.

�Im' 6r� (} ",ri"",," etanue-

1" """""PI')JI'O DURVA.L, Que

TI"""" rova.nte outróra
'

('711

rn1.,l-lt"rn. �o .. rtn. nunndo
,..,,, ...... ,, tarrllm MP. lima ('n<:a

rll�hntf' tn,.."hr;,.." sorna re-
de estaes, tu que. com mais 11". 1ll"Y11l. r .. li"7,· mãe.
trêis companheiros. alegra- U"ip., ollntrn f'nlejI!)s tnm

ram corações em suspense, f"l1".",,". hp", mais fell7.f'.�

naquele "ia comemorativo,
.

("IUf' tu. hrrm-aram num céu
onde espadins. azas e Pa- r-invento ele minha terra:
.

rre uniam-se num só a- l'I'l ...ém, vottnrnm a seu nl
braço para gloria de uma nhn. n ninho que jamaiS
Pâttla vaidosa de ter filhos voltasses.
• ao diletos.

Hoje vi a chaga da sau

dade.
VI no sól0 de minha ter

ra, no sólo de minha cida·

de, a chága da tua desdita,
a marca do teu arrojo e de

tua coragem.
Tenente DURVAL: nésta

semana eu lembro você.

Lembro v<Jcê sorrindo, e

que sorrindo u'11 ê.ia, entra_
vas e salas na fumarada

dos céus de minha cidade;
sorlas qual".do cruzavas a

cruz de fumo que teu pro

p lo avião p:ntava vertigi
noso nos ('eus de minha cip

d"de, f' que ên a cruz do

tell prór-rlo destino.
Sorrh� por'1ue aquilo éra

um brin(luedo.

Serr!a�, como sorristes

muitas vel..es no iardim de

tua rasn. �'Jb as \'istas de

tua ad"radn mãe, quandO
empunh'l'1dl""! um pequeni
no avião ele lata. fazf'ndo

de teus labia!; infantis o

\"onro surdo de um motor,
e dizias:

C,. Avmlft R ..malb�
CMNlCA DE CRIANÇ.\S
Consultório: I"ela rn:u\b:\

no 1I0l'.pital de C"ricla .... ('.

�A tarde, no eonsuitõrl.

da:,; 15,30 bs. às ruo bs

Consultório: Rutl Nun�9

Machado, 7 _ 1.0 andar -

I.elf'fune 2"'86.

Residencia: R'Ja P:ldre

Roma. 6:t _ Tp,prone 21111

VENDE-SE

E n"<:<:p. rlia. ao ouvir do

Hino Naeionll.1 0.<: acórdes,
e o ro"lnC(l ,mrdo de ouatro

mo"lt.(lfPs. lembl:o você; vejo
t<1mbl>m tremular no topo
.(1" ma�tl'o de um hanjIar,
al<TO verde-amarelo, que

t ..pmul!'lndo ao sopro leve

rI"� vent.t1s, uarece acenar

TIII ra o ('t'-u. um adeüs para

ti e tmra tantos e tantos

companheiros que como tu,

para lá partiram e foram

morar eternamente junto
ao Cruzeiro do Sul.

Reveba Tenente. Durval

nesse dia, nessa semana

resuva, a nossa eterna sau

dade.

Hoje, Espadins sem luto

sorriem; hoje uma Pátria

em paz sorri; hoje avindo

reg alegres também sor�

riem; porem)unto a teu tu

mula, ha alguém sobraçan-
do um ramalhete de flores

e que não sorri: Tu sabes

bem Tenente Durval quem ./II'

é; pronuncie então maIs u

ma vez, éstas cinco letras

benditas pronuncie sorrin-

do Ten.ente Durval como

o fazias em criança.
Pronuncie sorrindo por

que esta é a tua festa; a

'""SEMANA DA AZA."

mundo Convair 990 CORONADO

�
I�..:���.�·-._:!"'íIIn�S�d����IR

.

Consulte o seu Agenle de Viagens

Heptesentanta em Florianópolis:
TOM T. WILDI & cr s .

Rua Dom J. Câmara/Av. r.·o Branco . Tel. 2850. 3.i03, 3128

--- - _-----------

\ com o inigualável SERViÇO da

--t;'";le,'ação do custo de vi

da.

AVISO

Departamen!o Central de Compras
�daal de Concorrência
Pública N o 10-09-68,

'. o Departamento Central de Compras avisa aos

Interessados, qu- o Concorrência Público nO TO _

09 - 68, refe, ente à confecçõo de cucões para !>or.
teias do "SEU TALÃA VALE UM MlLmO' seró rea

lizada no dia 29 dêste mês de outubro.
Deportcmento Centra! de Compras, em 17 de

outub:'o de 1962.
(Hermes Justinn Potr.anovc)

PRESIDENTE
'

Vende -se
NO ESTREITO - VENDE-SE 3 LOTES (só à vista,

1 no bairro No. Sra. de Fátima
J na Av. Sto. Catarina
1 na ruo Tobias Barreto esq. Cosemiro de
Abreu

TRATAR COM DELCYR SILVEIRA

no "A MODELAR" de Móveis

o QUE E' IMPORTANTE

w== A

=�

I111 PREVIDENCiA SOCI. - 'i
a a.a:.nf_ P.kVtf...-_r-:.

PAGAMENTO DA AMORTI

ZAÇAO E JUROS DA nt

yIDA DA UNIAO: - O Con

selha de Ministros remeteu

à cõmnm um projeto dr.

lei alterando o nrLígo 1311,
da Lei Ol'boflnica da r-revi

dêncta Social, a fim �e que

a amortização e jurOs da

divida da União para com

os Institutos ügure no or

çamento do Ministério da

Fazenda e não do Minis

tério do Trabalho, como

constzna aquele artigo.

PARA QUE AS F1LHAS E

IRMÃS NÃO PERCAM A

PENSA0: .....:. E' do Deputa
do Fernando Mendonça o

projeto d� Lei que dispõe
que a Pens�o"I das filhas e

irmãs �; Itciras, não inváli-

das. do segurado da previ.
dência .!;�ciai. s6 se extin

gue com a superve�iencia
do casamento 'JU da obten

ção de emprego.

voes -SABER:

1 - Que o cálculo da pen

são, auxilio-doença, apo

scntadorta .por velhice, a

posentadoria por Invalidez,

aoosentadorra por tempo de

servrco, "abono de perma
nencía em serviço etc. é

feito na base das 12 uíu-

5 - Que você potíerá estar

roubando o seu sossêac ou

o de sua família quando
suo-e que está fazendo um

grande negócio ao sonegar

a sua c6n�l"iQu:�ão ao Ins-

tituto. rRPS.48;62J.
•

é vedado agencíar seguros

para- às msuturcões de pre
vídêncre social. (Resolução
6::.6)

m�s contribuições. Par a a industria e para a

nacional o 130

Foi um -passeio maravilhoso: nove adultos e três crianças viajaram no amplo .e

luxuoso ambiente da Kombi Especial tão confortàvelmente como se estivessem no

Jiving de sua casa., O modêl0 Especial reúne a economia e utilidade de uma

�or:nbi ao acabamento de um automóvel de luxo, A Komb; Especial é o maior

automóvel brasileiro. E. a solução do bom senso para todos aquêles que precisam
de un� veículo que lhes preste bons serviços, no trabalho e no lazer.

VOLKSWAGEN DO BRASIL S.A.

.

S. Bernardo do Campo - S. P.� o bom senso sôbre rod

''"'.

i'�·.).."c

2"� Que se você tiver 30 ou
.

mais anos de trabalho po
dera pedir que o seu Ins-

sa!áriO é uma v�rdadelra
calamidade, afirma o sr.

Ml}rio Leão LudQU, vice-pré
R:ESOLU.CÕ"ES DO COJolS]i;-

����� ��g�:��� J�d;;'Jl � �HO. DIRETOR DO D.N.P.

bre a média dos seus 12 úl

cimos satártos.

sldente da s'ederacêo das

Indústrias 'do Estado da

Guanabara. 1sto represen-

3 - Que se a sua esposa
tiver, por exemplo, gêmeos,
trigêmeos, etc., o seu tns

tituto ê ob:igado a pagar·
lhe tantos salários·mínimos

quantos forem os filhos

nascidos.

Não's-cinciui entre os -r-o

dutos sujeitos à "QuotJ. de'
Previdência", o óleo Diesel,

o Querosene e o oteo com

bustível. (Resolução n .

667)

ta simple"inente afirma S.

ü., no quadro atual, . uma

despesa suplementar de 68

bilhões de cruzeiros. Alêm

da impossibl1idade de gran
de número de emprega-

A quota de previdéncia
incide sõbre as tarifas de
serviçes públi"os cobrados

pelas Prefeituras e. canse·

quenfementr, sõbre a "Ta

xa de R'Jdágio" (Resolução
n. 717)

4. - Que se você rôr jorna·
lista profissional poderá B·

posentar·se cçm, Qualquer
idade, desde que tenha com

pietado 30 anos de traba·

lho na profissão.

dores de efetuar ôste paga

mento, o impacto irÍflacio·
nãrio em dezembr'J-janeito
s-era violentissima e pro:vo
cará uma alta vertiginosa
de preçes, com a consequenAo Sen'idor do Instltut�

...e ainda sobrou lugar

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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D:!. SAMUEi. FONSECA
Dr. Walmor ZomeI

Garçia
Diplomado pela Faculdade
Na�onal de Medicina da
Universidade do Brasil

zx-tnterno por concurso da
MaternIdade-Escola. (Ser
víço do Pro!. octavío Rt.·
drlgues Lima). Ex-Interno
do Serviço de Cirurgia ti

Hospital I.A.P.E.T.C. do Rio
'""'de Janeiro. Médico do Hos·
pltal de Caridade e da
Maternidade Dr. Carlos
Oorrea.

CIRURGIÃO.DENTISTA
Preparo de cavidod�s pela alto velocidade.

BORDEN AIROTOR S S WHITE
Radiologia Dentórtc

CIRURGIA E PRO'TESE .I.ICO.FACIAL
Consultório: Ruo Jerônimo Coelho 16 -

lo andar - Fone 2225
Exclusivamente com hora.'mareado.

Estomago. intestinos, figado e vias biliares.
Consultório: Ruo Felipe Schmídt n.o 38
Residência:

'

Ruo S. Jorge, 32 - Fone 2721
Díêrtcmente das 15 às 18 horas
Atende dos 8 os 10.30 horas no l-IosrAtal de Úlridad.

'i. Tecidos Matarmo Em Benefício da A.S.C.R.
',' MarÍiia Peluso Eleita Miss Universitária
* 50 Meninas Moças Debutaram no Guaraní

"SOIREE E MISS"

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

Prepare-se para o Futuro
DR. MARIO GENTIL tOSTA

Aquirindo lotes de terras, pequenos chácaras e área!i
poro indústrlas em VESTIDO COMPRIDO CAMPANHAM·E O I CO

OUVIDO - NARIZ - GARGANTA
CLlNICA E CIRURGIA

ESPECtALlLA�AO NA l..LII'<I(A PROF

Sábado no Clube "12 de

Agôsto", aconteceu uma e�

legante "solrée", promovida
pelo departamento social
da Federação dos Estudan
tes uníversttãrtos de Santa

Catarina, o:ganizada pela
acadêmica Dirce Sarda, Di
retora Social. Na ocasião
houve a cpresentacâc das

candidatas a mtss untverst;
tinia, sendo eleíta a aca

démica de urosoua Nlal'.-
11a setuso. Desfilaram: Ma
nn ante Silva, da Facul
dade de Direito; Mirtes RI

ga, Faculdade de Odonto

logia. Tereza Busch, Fa

culdade de Farmácia; Ma

rna Peluso. Faculdade de

Filosofia; Maria Hessmann,
Faruldade crencies Econo
mrcas e o.antce Zimermann

da Faculdade de' Medicina.

conrc rme noticiei que
sena exi:;ldo o vestido com,

pr.da e 101 mesmo. Alias, u
ma exigência multa justa
da Diretoria do GuaranI.

A feijoada que seria rea

lizada no próximo domino

go, em bene lícto da campa
Ilha contra o cancer, foi

trunsre.tda para o dia qua
tro de novembro, na ena-

BARREIROS PARTOS - OPERAÇOES
... JEI'IÇAS DE SENHORAS
_ PARTOS SEM DOR pelo
método pSico·protilatico
�v.,-lllLorlo: Rua João Pin
to n. 10 - das 16,00 às
18,00 horas. Atende com

noras marcadas. 'retetone
J!P':) - Residência Rua
General 8tr.tenr.ollrt. 101

no "BAIRRO YPIRANGA, ande estó situado o Gruro
Zscclor local.

Os Interessados pcderõo dirigir.se dlretcmeote
co ESCRITÓRIO DE VENDAS DE IMOVEIS de

JOSE K;)S DO RIO DE JANEIRO
OPERA NOS DOIS HOSPITAIS DE FLORIANOPOLl�

rlORARIO DE CONSULTAS: - Dos 14 às 18 horas
Pejo manhã, hora mcrccdc inclusive aos spbodo::.

Telefone: 2989
CONSULTORIO - Ruo Ten. Silveira 15 - Conj. 203
Fr>IFIO'') PARTHENON

MárioUES:.JTA:RAM cara do casal Dr.

idJ.) Ferreira.
De Florlanõpolis debuta

ram: Onr.nem Lúcia ca..

neíro, Carmem Lúcia Cruz

Lima, Lúuía de Aquin o D'

Avílá, Marli zíesemer. Ma
ria Beat.riz Vinhais Regi
na Maria Carvalho e vtr-'

gínta Maria Carneiro. vot
. tarei a comentar ..

ono Julio Malina
�ua Felipe Schmídt, 14 - Sobrado - Fone -

2347 - Florianópolis.

RECEPCIONARA

A Senhora Léa pom Ko

waskl, com a colaboração
do Colunista, recepclonará
senhoras da nossa socieda
de em beneficio da crtan

ça paralítica. A data será
marcada oportunamente.
Este simpático ge to acon

teceu na residência de da.

Dayse Saltes. na ocasião da

comentada reste.

ADlJOGÁDOS
ATENÇÃO ADVOGADOS:

DR. HELIO PEIXOTO.
DR. MOACYR PEREIRA.
PREVIDENCIA SOCIAL: - Rec.ursos' o Juntos de Jul

gemento e Revlsõc. Aoosentooonos. Beneftélos etc

QUESTOES TRABALHISTAS
.

Ct'VEl e CRIMINAL
Ruo Felipe Sch;""idt 1"10 37 _ 2n Anrlo"- 5010 4

PATRONESSEMudanças locols ou poro outros cidades:
Serviços de mudanças.

Nõo é necesscno o engrodamento das m6vels.
Inf .... 'moções à rua Francisco Tclentíno, no. 34

I",. '- 3805

A Mata\azzo Boussac e

Matarazzo (gloriatexl que
está promovendo o õv Fes

tival da moda em São Pau

te, com modelos de prima
vera - verão, promoverá
nesta Capital, no Clube "12

de Agõsto um desfile com

os tecidos que serao lança
dos no próximo mês. A

patronesse é a Senhora Na.

grbe serem Elias - Este

econtecimente será em be
nertcío do Hospital de Rea

blhtaçáo. 1...... desfile será or

ganrcado pelo Colunista.

IZABEL
. BAILE DE GALA

Domingo na residência
do casai José Elias, foi res
tejado o primeiro aniversá
rio da menina IZABEL MA·

RIA, filha do Sr. e' Sra.

Wilson (Maria de Lourdes)
EEas. O bolo confeccionado
pela senhora Maria Luíza

Ferreira, bonito e, originai.

(LIMICA SANTA CATARINA

Clínica Gerai

Doenças Nervosa) e Mentdl�
Angl�stla - Complexos - f\toques - Man'os'

Problemcttcc Afetivo e sexual.
Trcrcmento pelo Eletrcchoque- com' cnestesto

Insulinoterapia - Ccrdíczolc.cprc - Sonotercptc
Psicoterapia.

14.!SSA DO. UNIVERSITA'RIO g�eç�gR�o� joA�ó��.� BoRBA aacntõno espectanaad/
l-= • DR' JOSÉ TAVARES IRACEMA

em Questões trabalhistas.
- . . .

t t d domi O DR: I VAN BASTOS DE ANDR.ADE Administração de bem
Universitário asSIS a O os OS Otnlog S

HORA.h.lO _ 9 11.:> ra ns. ur. i'en,;_.,.
rmoveís nereses necats

na Ig�eja São Francisco às 11 horas 15 àS'18 hs. Drs. Ivan e Iracema
Rua l<'ejipe Schrv.idt, 14

Missa do Universitário. Endereço: Avenida Mouro Ramos. 2q8 -:-l��:dar - Fones; 2ó11

_________________=-(p_'"-'�a Etelvina Luz) - Fone 31 -_5_3_-,.. _

'1Jepartamento central' de"6JI..,ras
Edital de ConcorrênciaOPública N. 15 -13 - 50

ve marca, do material que pl'eSentb ... �e do proponente e outras vantagens; exigida pelas Leis e a' omls-)
se c�ro::a�� ��I��:;i�l'; e glo-

a, :b�t.��a �:tSUl�ll�o:t�:ta:�I_ en�;'e;��lhores condições
I"

de são importe em �rejulzo

bal, com a explicação de ma (ou parte deles) pode- ci melhores condiçõer ��so�o�c:::�i��d:�aE���
que estão ou não incluldas rão ser substitUldos peII de paj!;amento. corrência.
as despt>sas de Impostos, Registro da firma, no Depar
taxas, fretes, carretos, se- tamento Central de Com·

guro�, etc.;
,

pras do Estado de Santa Ca

d) condições e prazo de tarina.

entrega do material, no 10- 5 - As propostas deverão

�:����:.c��o�::r;!�r:;��� ���s,a���en:a�:�r1�� d��� � - Em caso de absoluta

Laura Muller, 2, ou local pe proponentes em tódas as pp �!U���:::d�eO ���::e��:: se·

lo mesmo Indicado, onde se- glnas, seladas na forma do

I _ OBJETO DA CONCOn- ra procedido o exame de re- item 1, déste Título. 4 - A Concorrência pode Forian'J,oll:s, em 16, de

cchimento; rá ser anulada, uma vez out.ubro de 1962.

t:) declbração de conheci· 6 - Os envelopes, conten que tenha sido preterida

REI-MARCAS E PATENTES Na Socíedacc Guarani de
Itajai, participamos de um

etegarn.íssímc Baile de Ga

la, abrilhantado pela grau
de orquestra peruzai, de

São Paulo. Foram apresen
tadas pele Colunista Se

bastião Reis, clncoenta de

butantes, do Rio de. Janet
ro, São Paulo, Paranã e

Santa Catarina. Graça, be

leza, luxo e elegância de

ram "SHOW" nos salões

daquele aristocrático Clu
be da Sociedade catartnen
se, presidido pelo Banquei
ro oenéerc Lins. As gracio
sas meninas moças com

seus maravilhosos vestidos
e com botão de rosa cada,
desceram sete degraus de

uma escada com passádel
ra de veludo vermelhv, vin
do do "Altar" - cumprimen
taram sua madrinha fi. ele

gante senhora Deputado
Alvaro (Lourdes) Catão, cn
tregando a rosa, que a co

locou num bonl�o vaso de·

cristal, formando um bou

quê de clncoenta rosas.

Agenle OHcial da Propriedade Induslrial
Regutro de marcas, patente'§- de tnvençáo, nomes co

merciais, titulas de estabelecimento, insígnias, trases de

propaganda. e marca.l' de exportaçáo.

Rua Tenente Silveira, 29 - 10 andar -
SALA 8 _ (ALTOS DA CASA NAIR - FLORIANO',

POLIS _ CAIXA POSTAL 97 - FONE 3912

Dr, Acác:o

Garibaldi �,

Thiago
ADVOOaVO

PROMOVEU

Em Araranguá, o "Ore
mío Fronteiro", promoveu
em desfile de modas ban

gú. com a participação de

quinze moças daquela ao

aíedade. Como convidadas
especiais participaram, a

se r; hora MarIa Iná Vaz e

Celso Pamplona, diretor e

cronista de "A GAZETA".

RECEPCIONOU----------
o Governador Celso Ra

mos e Senhora, recepcío
nou com um jantar no '-tU!!
réncta Palace Hotel, o Ca

sai nane Joachlm Wolff
ête Presidente do Bar..co

'rraceanênuco Alemão.

AGRADECE "NIVER"

f'P!l,·",_dl<f. n6.
Coluna, a .senhora, dr. Co

lomao (Dayse) Salles, a

gradece a colaboração das

senhoras na recepção que
aconteceu na sex�a-feira,
em benefício do Hospital
de Reabilitação - slas. Dr.

Henrique Prisco (Nadir)
paraisO;' Dr. Percy (Virgi
niaJ Borba; Dr. Mario (I
da) Ferreira; Dr. Bruno
(h'ete) Blaulte; Dr. Djal
ma (Margot) Araujo; Dr.
Zulmar (Esmeralda' Lins;
Dr. Spiros (Sebastl) Di

matos; Dr. Roldão (Sónia)
Consonl; Dr. Claudio (Ccli
na ( de Vlcenzi; Dr. Delfin

(Didi) Peixoto; Florinda

Oanzo; Dr. Renato (Neide
Costa; Juan Ganzo; e Dr.

grande, sucesso. Newton (Ivone) d'AyUà.

iVitJ---S--IC-=--A-L-B-A�R-

,..'t-rf"�.
A elegante Oraeia Regi

na Assis, festejando "Ni

ver" recepclonou com um

jantar interno.

O Departamento Central
de Comprruõ ·(P. C. C.). de

conformklade com o artO

lI, ítem III, do Regulamen
to aprovado pela Decreto
SF_25_08_61/382, torna pú
blico que fará. realizar, no

dia 21 de novembro de 1962,

'ODONTOLOGICOS

um "cocktalll", oDESFILARAM Com
Centro AcadêmIco ··Josê Ba
tista da Rosa", deu Inicio
a Semana dos Estudos 0_

don.tológlcos. Próximo sa

bado no Clube "12", promo
verão elegante festa
Noite de Primavéra".

AS debutantt>s desfilaram
acompanhadas de seus pais
ou padrlrhos. A primeira
valsa que tocou foi "Danu
blo Azul."

5 - 'A Comlssao Julga
dora reserva-se o direito
de anular a Concorrência,
ca.so as propostas apresenta
das nã,u r orrespondam aos
interesses- do Estado.

na sua sede, â. Praça Lau

ro Muller, nU 2, (fone.
3410), CONCORRENCIA
PUBLICA, nas condições se

guintes.

SUCESSO

QUlNZE ANOS
o Baile, organizado pelo

vice-presidente, Sr. Miran
da Ramos e pelo colunista
Sebastião Reis, marcou um

A menina moça Maria
Helena Medeiros, no domin

go festejou os seus quinze
�CIA

do propostas ou documen

tos, deveràu ser entregut!s
no Dtlpartd.-ffitluto Central
de Compras, a Praça Lauro

Müller, nO :,: (fone 3410).
até as 14 horas do dia 21

dt' novt>mbro de 1962" me�

diante recibo, em que se

mencionará data e hora do

receblmen to, assinado por

lunclonário do D. C. C.

Hermes Justino Patrtano.
va - Presidenteformalidade expressamentemento e suhmlst;ii.o às nor

mas dês�e Editai f' da Le

gn,laçã.o l'eJcrente a Con-

AQUlSIÇAO

1. Veiculo, auto-motor, de

uso geral, denominado jeep.
marca Willys ou sillli!a�'

(especificar), modêlo 1.962,
com tração nas quatro ro

das, f.orça de 90 HP, 6 cilin

dros em linha, 3 velocida
des â. frente e 1 à rê. tra

ção desligável, nas rodas

dianteiras e reduzidas ern

todas as marchas, limpador
de parabJu.:l, estepe. e�

pêlho ret�ovisor, capota de

lona, barra de torção equi�
p.ldo com macaco, chave de

roda e demais ferramentas,
unidade - um, quantidade
__ 8.

2. Camionete, Rural Wl1Iys
ou similar, (especificar),
modêlo U162, tração nas

quatros rodas, com 3 mar

chas ã frente, 1 a ré, com

reduzidas em tõdas as mar

chas, equipada com cinco

pneus, cidade e campo, ma.

caco, chave de roda e de
mais ferra.mentas unidade
_ um quantidade - 1.

:a _ EST�P:.JLAÇAO

correncia.s.
NG-iA: Serão recusados :'ARA UM BOM PASSA TEMPO COM SUA FAM�IA - R'UNIOES BOCIAll:

OAfiÇANTE."', COQUlTEIS - FESTAS DE ANIVERSI d:mS - CHA
os matet!ru" com dimensões
e outras carateristicas a·

quêm das t:specificações, o

que ocasionará exigência
de sUb.,tit.uição, retirada

urgente, chamamento do

segundo colocado, exigên
cia da dlfel'enç<\ de preço
pejo faltoso, caução futura,
suspens�o do registro de

fornecedor, etc.

ETc.DANÇANTES -

'.ttrJAR -n:RREO no ROYAL BaTEL - Tel 25' 5 lPortaria'
7 - As propostas serão

abertas, ãs quinze hora�
do mesmo dia 21 - 11 - 62,
por funcionários designados
pelo Presidente do D. C. C.
e na presença dos proponel'l
tes ou seus representaates
legais.
8 - Abertos o:;, envelopes,

cada um dos interessados
tem o direito de apôr a sua

rubrica nas folhas de pro

postas dos demais concor

rentes.

2 _ Na parte externa do

env"!lope contenedor da pro
posta deverão constar GS

seguintes d:zeres: CONCOR
REmClA PÚBLICA N° .

15-10-50, (AQUISIÇAO DE

VEICULOS PARA A SE

CRETARIA DA 'AGRICUL
TURA.

3 � En� enveliJpe separa
do, contendo os dizeres do
Inciso anterior, além do
têrmo DOCUMENTOS cm

caracteres bem destacados,
encerrar-se-ão os documen

los comprobatórios de Iden

tlclade e Idoneidade:
a) certidão de Registro

na Junta Comercia] ou' Ola

rio Oficial que �enhn pu
blkado o documento de

constituição:

tSSES MARIDOS

Censura até 14 anos
''I' lIAII JOS1.Temas interessados na compra de (2) duas ca

sos perto do centro.
rone: 3d34CenGl.o)

às 3 e 8 horas -81fJIOI-
':ine GLOSIA

Gary CcoperVENDBE
DeboL'a Kerr em:
A TORTURA DA SUSPEITA

Fone 0252I!:RtnllwCensura até 18 anos'm"
9 - As proposta!> (modê- CASAS: - no Saco dos Limões;

lo 001, a venda na únpren- no Agronômico, Com 1600 m2 Ge
sa Oilcial do Es�ado), de- terreno
verão obedecer a.s condi·
çoes c.sLabeiecidas ne:;Lc E
ditaI. nas instruçõ!!'s cons-

tant2s do verso das mes-

!!:J,S. bem como as exigên
cias do Decreto nO SF-

25-08-61/382, de 1961,
e demais dispo<;içfies Fsta
duais e Federais sóbre Con
corrêncléls.

as 8 horas
CiD' lIT1 Richard Burton

C'alre Bioom em:

ODEIO ESSA
CENTRO

MULHERàs 2 e..5 haras
Censura ate 18 anos- Sest;ões das Moças -

M·'.:hel Ray'
PEggy Webber em:

MENSAGEM. DO PLANETA

TERRENOS:

EstreItoDESCONHECIDOCoqueiros - magnífico loteamento perto d.:>
Praia C!ub. pagóveis em pequenas prestações.

Barreiros.- vários terrenas bem localizados

Os Interessandos deverão

apresent.ar os documentos
menclonado.s a seguir.

1 _ Proposta, selada am

bas as vias com c.$ 12 QO
de sêlo Est.adual P. mais a

Taxa de Educaçã<.t e Saúde
de Cr$ 10,00. por folha, em

envelope fechado e lacra·
; contehdd:

às 7 e 9 horasCensura até 5 anos

às 7 1/2 e 9 horas
- Sessões das Moças -

Renato Sa1\'akrl
Glorgla Mali - em -

f:SSES MARIDOS
Censura ate 14 anos

- Sessões das Moças -

O. W. Fischer

Nadja·TlIler em:

EL HAKIM
C�jlPoeiras - vÓ"'ios loÍ'es nos ruas: Waldemar
02 Ou"iques e Olegório S. B-amos.
Canosvieiros - vórios lotes bem situados.

EastmanCOlrrbl at,e.<;tado de i(joneldR
de, passada por Banco ou
duas !lrmas de comprova-
dá Idoneidade comerciar. ojor". po'tterlormp.nte. !'lerá

3sCj.F�;;��a�e is����:�, L;�� ����I���CdOqll:e��:���'cr� pro·

.

RA-'DIO ,�TRU(PA: SOCORRO
dera! e Municipal;' a) Menor preço, c.;>li.:;idt:, .. �..:."':,' ,.;,..:. ... ... �.....;.,

)i��C����yçe�t i�Cj���S� �����;���ç�e�:�Ól�e�, ;��i1�,V�:,���Lfil:�L il��·URG��{1I jL�'.�3'91"1��,�

Censura: - a.te 14 anos -

UI � JULGAMF-"·.......

1 - Pt>la Comissão Julga- (INE RAJI,
ás 8 hs.Fone: ::14:'1\Cent'o

:lS 8 hOras

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



�JjJ](!);:;/jJr'�RtN�
ladores do, Quadro Especial
do Magistério não impor
tou para a requerente na

perda da condição de fun

cionário efetivo, adquirida
anterlormente.
A rmpecrance, portanto,

está sujeita ao regime do

E"tatutos dos Funcionarias

Públicos Civis do Estado.

Daí porque não cabe, para

deslinde da questão, a in

vocação do artigo 32! § 1°,
da lei nO 2.172, de 23 de no

vembro de. 1959.
Também não prospera o

argumento de que sendo

runctonéoo efetivo, 'Inte

gr ante do Quadro Especial
do Magistêrio, a impetrante
só podia ser removida a

pedido. A lei nO 2.293, de

27 de fevereiro de 1960 re

tere-se. exclusivamente, aos

membros do magistério.
Não abrange aqueles que

c •• .;;U.. ClU runçao auxiliar,
como é a dos zeladores.
A inamovibilidade não se

presume. Deve ser expressa.

u ratanoo-se de um privi
légio, mister é interpretá
lo restritivamente, confor

me encence .eretm de Al

meida Carneiro, conhecido

mestre de direito adminls

tratívo.

Resta examínar..o tercei

ro e último argumento só

ore o qual a confusão foi ge

ruj, PO!S �anto a Impetrante
como os e;.m-os. srs. Gover
nador do Estado e Procura

dor Geral afirmaram que
a lei nv 2.577, de 28 de de

zt:moro de 1960, havia cria

do novo tipo de ínarnovtbt

lídade para os zeladores, ser
ventes, contínuos e outros

serviçais dos estabelecimen
tos de- ensino público do Es

tado.
Mas o que diz a lei n.

!.5;:rin���n�ii:a d:::�r:e��
vidores na atual lotação.
A própria redação do art.

1° afasta a idéia de inamo

vibilidade. Como garantia
excepcional, a inamovibili
dade só pode ser concedida

:�����!� c�:��� la •

ção não ofereça margem â
dúvida. Conforme os ensi

namentos da doutrina ê da

jurisprudência, sua con

cessão depende da nature
za do cargo. E o seu obje
tivo, como no caso dos pro
fessores primários nomea

dos por concurso, é Im
pedir a remoção por moti
vos exclusivamente raccío-

Milton Leite da Cosla e

RIJ.�e1ls Costa

JURISPRUDENCIA

\lIAi:'Iuh.UJ UE SEGURAN

ÇA N'J 48�, DA COMARCA
DE PALHOÇA.
RELATOH.: DESIGNADO_
U.i!..:J .• �L"Bb r'.i::uROdA.

F"JKCIL'-"IARIO PUBLICO
-LOTA(,....AQ _ INAMOVI
BILlDA:CE.

A lotação, que só pode
ser rtxada ou alterada por
decreto do Poder Executi

vo, não impede a remoção
dos funcionários.
A inamovibilidade, por

ser uma garanüa excepcio
nal, sÓ pode ser concedida
rr.ed.ante dIsposIção legal
expressa e só deve ser In

terpretada respecttvamen
te.

A lei que assegura a per
rnancncra do runcíonarto
na lo tacao nuo o torna, por
isso, ínamovrvel.

V1Stü:;, relatados e discu

tidos estes autos de man

dado de seeuracce n. 489,
da comarca de Palhoça, de

que é írupat: ante Emestí
na Santana da Silva, sen

co requerido o exmo.

Governador do Estado:

ACORDAM, em Tribunal

de Justiça, por maioria �e
vetos.negar a segurança 1m

petrada.
Custas na forma da Ieí.

Ernestlna Santana da

Silva, ocupava a função de

zeladora, referência II, da

Tabela Numérica de Men

sallata da Secretaria da E-

ducação e Cultura, com exer

cicio no Grupo Escolar PrD

ressor Jo�é Rodrigues Lo

pes, de Garopaba, rnuníct-

pio de Palhoça, desde a da
ta da sua admissão, em 4
de maio de 1953.·
Por rõrcn do dispôsto no

art. 20, da lei n. 2.417, de
27 de julho de 1960 foi in
cluída no Quadra Especial
do Magistério, como titular
do cargo isolado de provi
mento efetivo _ zelador,
padrão MM-I, permar en

do, porém, no Grupo Esco
lar Professor José Riçri
gues Lopes.
Mas, por portaria de. 3

de novembro de 1061, do
exmo. sr. Governador do
Estado, foi remcvídn, ex

orüclo, para as Escolas Reu
nidas São 'I'arcisto, de São
Bonifâcio, do mesmo muni
cípio de Palhoça.

E' cont:a êsse ultimo ato

que impetra o presente man

dado de segurança, alegan
do que quer como extranu

merar� efetivado. quer co

mo- ocupante de cargo iso
lado de provimento efetivo,
não podia 'ser, removida.
Como extranumerário efe

tivado, podia ser deslocada

para repat tição, nos termos
do art. 32, ã lP, da lei n.

2.172, de 23 de novembro de

1959, que nâ.Q é a mesma

coisa que remoção. Como

funcionârio efetivo só podia
ser removida a pedido, con
forme determina o art. 45,
da lei n. 2.293, de 27 de fe
vereiro de 1960. (fls. 6).

Se forem desprezados ês
ses dois argumentos, a Im

petrante ainda assím se

julga ampa-ada pela lei n.

2.577, de 28 de dezembro ce

1960, que em seu artigo 10
diz:
"Fica assegurada' a per

manência na atuai lotação

OLHOS'- QlJ'VIOOS 7 N'A:al.t,
.:.;, "e GARGANTA:,?:;':;:1

Op�rQç'õe� .. .das' AM{GDALÁS· por, p;o-çesso r

. O!ODERNO '

•.
<' ,>.' ..

'.
,.

EQU1P9 de OTORRIN'(1 (!;rii�o 'r1,à' C�phQtK�
poro exame de OUVIDO?, :"NABI�" ��:
'.

.

GARGANTA' .

',' .•...
'

Refro!or· BAUSCH'S Lq�"P��q��é��#�i(o·
do dC(JLCls.,',' ,<; ....., ....

Tr'otqm�nfo·�das_ SiNU.SHÉ��.Üt>·-' ';:-.i;;';::._:,
Dr; GUERREiRo.da '�Ó� ,:r,p.�:

I.". :�ONSUL1AS' PE�,A, .·MA!'I�Ã '.�'-·.�'V�6���;,�/.':
-�������:::.= �:: :�I�� ���'�;��_:�;�t·-i;��

aos zeladores, serventes,
continuas e serviçats que
servem. em estabelecimen
tos de ensino público do Es

tado, desde que contem ou

venham a contar um (1)
ano de exercício".
Sustenta a umpatrante

que o dispositivo legal, aci
ma reproduzido, nada mais

fez do que estender aos ze

ladores a parantla da Ina

movibilldnde de que já go
zam os professai es primá
rios nomeados por concur

so, em virtude da lei n.

18, de l0 de agêetc de ".

1951.

E conclui pedindo que lhe

seja assegurado o direito
de permanecer no Grupo
Escolar Professor José Ro

drigues Lopes.
ljas suas informações, o

exmo. sr. Governador do

Estado afirma que a Im

petrante, embora efetivada,
continua sujeita ao regime
ínstltuídc pela lei nc 2.173,
de 23 de novembro de 1959,
que em seu art. 32, $ 1°, per
mue o deslocamento do ex�

tranumerârlo de uma para
oucra sede, deslocamento

êsse que equivale à' remo

ção, segundo o conceito de

dicionaristas como Caldas
. AUlete e Francisco Fernau

des. O art. 45 da lei n.

2.293 (Estatuto do Magis
tério do Estado de Santa

Catarina) também não am

para a Impetrante porque
se, aplica tão somente aos

membros do magistério, co
mo professores, diretores

de grupos escolares, etc.

Quando à lei n. 2.577, de 28
de dezembro de 1960, infor
ma o requerido que a mes

ma foi declarada Inconsti

tucional pela lei n. 2.680 de

27 de abril de 1961, por ter
ínstttutdo novo caráter de
inamovibilidade além dos

previstos em nossa Carta
Magna. (fls. 28/31).
A douta Procuradoria Ge

rai do Estado menírestou,
se pelo indeferimento do

pedido, apoiando e amphan
do a argurnentaçêc .que se

contem nas Informações
governamentais. (fls. 34/
36).

Isto posto:
A situação da impetran

te é, de fato, a de funcio
nário efetivo. A função de

zelador, referência II, da

Tabela Numérica de Men
salista da Secretaria da

Educação e Cultura foi

trapsformada em cargo
isolado de provimento efe

tivo, de zelador, padrão
MM-I, do Quadro Especial
do Magistério, criado pelo
àrt. 20, da lei n. 2.417, de
27 de Julho de 1960, com o

aproveitamento automátí
Co dos extraordtnárlns men

salistas.
O fato de Iegíelaçãc pos

terlor ter excluldo Os ae-

�__
. �'a'?":,:} ...f:,·,,;�,,";;��!iJi'��!*;1t!,�t'1

'�

I DTO!
Comprimido de 3
alívio imediato .da

RESF lADOS
SI USITES

camadas para
congestão d.3

DESCONGESTIONA os vias' nasais atacados por
resfriados e sinusites.

S';st"p"ndP,os"tãoaDESCO GESTIONANTEdemonstrar que não pas-
sar pela mente do legisla- .

,',

dor, a idéia absurda de ga- . .

"

�:�::;���:::n:�;�,;:�� 'COM' V'ITAMI N'A C

. •.
.

.

te prejuiao para a Adminls
tração Publica.

(Continua no próximo
numero)

BOM EMPREGO DE CAPITAL
Vende.se uma çcsa de dois pcvtmentos cons'

truido de tijolos e respectivo terreno, sita à ruo 14 de
julho, Estreito, medindo o terreno 15 m de frente
com a orea total de 3.795 m2 Mais 6 cosas construL

das no mesmo terreno, 'Sendo·2 de alvenaria de ttlo
los e 4 de madeirà tôdos em bom estado de conser,
vcçõc Vende-se. também, um terreno sito à rua 24
de Moia, Estreito, medindo 15,25 de frente o dito
ruo e fundas com o mor. --::------.---------_

T rato, com ° sr. Osmar S. Olívetrc, no rAPe cu C/dUO rJreparalório Confi,�lenl�...à rua Demétrio Ribeiro 38. - FONE 3612. •

CU .<SOS ESPECIAIS
�ARA PROF�SSORES

I)E DATILOGRAr�A
AULAS PARA CONCURSOS

A .lTIGO 91 (GINASIO EM UM ANO)
.

D,FA��ci�::::L ADMISSÃO DURANTE O ..�"

- �a�eado na� moi. mode�no. processOl pe rA.
9091CO••

- Equipado com máquina. no'lo,
- Dirig.ido pelo:
- PROF. VICTOR FERREIRA DA SILVA
HORÁRIOS, DIURNOS E NOTURNOS
Foço� suo inscrição Q Ruo Oro Fulyt. Aducci aft ..

tigo 24 de Ma:.o, 748 - 1° (r,ldot
ESTREITO

•

FLORIAN{>POLIS

J COMPRA.
o "MAIS '

00 QUEVÉ"
CDMPRACONTINUIDADt DE PRODUCÃO

,
, COM AS PEÇAS CATERPlllA� GENUlNAS

��.
V�

DISCOS Df EMBREAGEM

p.,r.i!••••b,odo••• ".""'«••.
s"", di_n."'" ,II.... 1<". A

••ptOU",. do oInl.'O. 'vo

.ode.ãoaodiIC.·ba.odoaç<>
oolã.d••ct"docom •• ,llIid••
ex'gincia.do Co••,piH",. PI.·
n,.idedo o ,,<>,oreli.mo om lua.

'u"a.lki•• dacon!ol.f"z.",""'"
que "10 oiu,!o .oia unifo,,,,e
o ,,,ovo, rod"lindo u•• ;del�·
v.lm.nlao dO'IIOI!OO.o,;o"odo
".,.upo,oqu.clmoo!o.

;.> FIGUERAS S. A, ENG, E IMPORTAÇÃO
-""Av ASStS Bras,l, 164· PÓRTO ALEGRE· RIO Grande do Sul

Fi'i�is: CHcho�irB do 8ul, Fiori�rtópolis e Blumenau

'C.�:",pllla, O CUI J�O n",rcas r"(lI�!r.d95 da Caterpllla, l·ractor Co.
"

�;.

I 2 Eficaz combinacâo ati I
r=::--------, ,8. anti:�e��i:�i�6ea::�I:r:;��

'cont-a cores. febre e demais SUl.

tomas. Ajuda a elimina; a coma

eairritaçãodosolhos!

Superhist da alivio rápido aos incómodos sintomas de resfriados e sinusites, aliviando a con

gestão nasal. Os ingredientes de Supertust atingem rapidamente as vias nasais descongestionando
as zonas críticas atacadas por aqueles sintomas. Graças a vitamina C, Superhist aumenta ex

traordinariamente a resistência do organismo. Obtenha alivio imediato e duradou;o contra a

congestão nasal de resfriados e sinusites: use o nõvo comprimido desconqeeuoname Superhist !

CURSO .

MADUREZA
GINASIO EM 1 ANO

CONDiÇõES
1) IDADE MINIMA DE 16 ANOS· Para ambos

os Sexos.
I

2) Os Exames constarão de nave disciplinas os.
sim dlstríbutdos:

.

a) 5 federaiS. obrigatórias;
b) 2 complementares obrigatórias escolhidos pe'"

los candidatos;
•

candi�a;o.de caráter optativo, .t.aníbém da escolha do

3) A9 matérias deverão constar da curriculo es·
colar do Estabele!;::mento em que o candidato se ins,
crever paro prestar o'" exames.

4) Não SErá preciso prestar novos exames do�
matérias que já conseguiu aprovação.

5) O aluno aprovado em todas os matérias rece
berá um documento equivalente 00 Diplomo Ginasial

M,gtrLçulas à rua D.&. Fulvio Aducci� 748 E,streito
Flprianópolis.

(Em BllIlYlcnou - Procurar O Prof. DorvoJ Bar.
bicri)

ANTES DE
SUPERHIST:

Suas vias respiratorias
cooqesucna aas! Aos prme,ras

DEPOIS DE

1
.

SUPERHIST:,
As vias nasais conges1icn�c!BS
pe1osresfriadosesinusite$sãO
atin9idas por S�perh;sl. S�-,
respira, toma·semais fi>c!l. p"is
agindo

com.
° descong�Slt.)n�nto,

ajuda a desobstr:J!r u·n '"l;tPS

compensa a depli!çãonos esta

�;; �n::������Sd·�:f���('� �!: I
�eo�;:,e�t:a��!:'iar�� �or�!� J
voltar oomplelamente s·va I'

dispoSição!

Fabricado sob

hcençade
WHITEHALl
LA80R:ATOR:IES.
N.Y.·U.$,A.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



IIDATOI.

'IDIlO 'AULO MACHADO

Ri!DA roRES-AUXIUAI!ES:

MAURY IORQ'iS. RUI LOBO I

f GILBltTO NAHAS-

r _. COLABORADORF$, OIVERSOS

Olímpico e Paula :qJ..

mos romeco-am ao pneu
co o espctúcut dt, . 111"

ontem no csuuno dn 1�1:1.

Bccntuva {lu' n:1O ('011' ,�

gutu dc,çp( dar nrnudc ill

tCl'('SSC, Crmn se nocc iu

servar pc'u lenda que 11,\0

foi a.ém de cnz a mil e

cem cruzeiros, con;idcftt
da urna d:IS mail) rrccos

do campeonato, QD. Scgun
da Zcna.

o técnico c ardoroso pIai'
er. Aos 30 minutos Quan
do ti. contagem er� míni

ma, o Ohmpico sofreu a

anuluçac de um goi, con

signado por Nenê, anús bem

invalidada pelo árbitro que
atendeu ao aceno do auxi
liar' que considerou [mpe
·dido o p-nten-e. Antes do
término da fase valttnno
chutou da direita Indo �
bola de enqantro ao tra
vessão.

Apresentou o cnccu..o
um desenrolar condizcnt�
cem a sua {mp-rtànctn.
Mais defeitos qu.; v.rtu.tes
apresentaram os jccadons
nas duas fases da matuh.
bem distintas Na prtmc.rr
esteve meuio- o quadr,: ';i
sitante que- pJ!' duas ve

zes, por Intermédio C')
�cent(r" Cartozc, fe7. tom
ba� a meta guarnecida pOl

Pamplona, aoS 15 '; 36 m

nut�s, sendo ambo, o' Z'I].
de fe!tul'a sen'a{'.jonal. 1'0-

mo semac!011::l1.4 �ilo qU('.,'(!
todos os tcnL::Js que man::t

---_- - - --_----__--------

de honra do b.campeào,
vindo em parte compcus 'r
os esfôrços do quadro qu,'
bem mclh ... r extcvo nos ii;.

umcs quarenta c cinco.

Marcou-o vn.unho, quun
do o jôgo estava no .�L't1

83.0 minuto Três minutos

cen-ts, ou seja. faltando

apenas quatrn minutos pa
ra o término do jÔgo, \"�

ri ficou-se a expulsão de
. Hamüton .Q qual, rocebeu
do forte entrada de Nenê,
revld-u com - um pontapé
que, por sorte, não causou

gl'anrle dano no l)'ol1te���.
E com jogadas do o.mU0S

os teu-s, o jôgo chegou ao

seu final, vencendo (J qna
dlo lJl11 icnauonsc neto ex

core de dois a um.

nnat'semcs agora

"pe-formances" dos jcaa
dres. No vencedor: T<>d0s

convincentes, sendo porem

de destacar-se os descmpo
nbcs do go.etro Iznrdo e do
tôdn fi. linho. de r-ente »n-

de ponuüccu o. ügtu-n c1"J

comandante entorse, autor

dOfl dO!1! tentos do qU'ldl·o
gr!�ná. No ""mze" VéllClrt'),
poucos nomes há o. desta

caro E estes foram F:"Jjo.
xamruon c vntüuho. :Js

dexftis com altos e baixos.

A nrb.t.rngern a cargo
de Gi!iJCI·t" Nnh�s, foi u-an
qui';! e oncíente. Se erres

h've, estes nào vieram 1,\

rtu.r no r::,sultado que nos

pareceu justO.
Os quadros atuaram 15-

Sim constituídos:
OLIMPICO - Iznrrto ;

, I ., AtlOS DI LAlUTA CON5TAI'.'.

PELO PROGPESSO Df

IANTA CAlARlNA

ti" 5fTiH1

ESPOkTlVC;

Olimpico d, síorou-se, derrotando o Paula
Ra os por 2X1

üarcto, Nilson, ,Carioca e (Amlr),
O arqueiro Pamplona fOiSarará; Maut'.Q e Rome ... ;

Nenê. catorze, Bulsin; e

t.er-õo.
PAULA RAMOS - Pum-

subsuundo SC'<T.' ter se rnu-

chucndo Jíl antes. no P. .tn

p.onn (Carlinhos); Eli ,
N�

ry C' Hamllton; E'dlo e va

:êrlo; Maudlíto, Vo.ltinhl,
Rato. Bent:.nho e sttotc

I

mos, havia Sido feita umn

substituiÇão (Pltola nur

Amir). Eis um caso par" o

Tribunal de Justiça Dcs-

Tranquilamente (O lider passou por mais

um obstaculo: 4x1 diante do Atlético
Vei(' a etapa final e 10gJ

no inicio deu-se ligeira
reação da parte dos tocata,
porem com defeitos g r-itan-
tas em sua linha de erecte
que sempre que.r ccnsegura

��chegar ate a área perigosa
.

� �1...��
não sabia e que fazer t,)õm .;-

,

€m S "';".-íJ�.;1
3. bola. Alem disso tive- f (OIiIlWOO.1{ QUL,Qt6 lin
rnm os tricolores co�tra si /, OI. (J'J.'iI

um grande fator que foi a .� f'IWIII '""""", .. ' ,.

atuação do gdeiro IZH1CO
que operou sensacionai-
mente em quatro oportunr-
dades Somente aos 38 mi,
nutos é que surg'iu o te:1t:)

Placard Esporl[Yo de "() ESTADO"
CAMP,ONATO CARIOCA

Amér co 2 x Flamengo 1
Va.�co 3 x Bangu 2
Botafog" 2 x Olura O
BonsUc(''\5Q 3 x C. do Rio 2
Sfin CII'.t ,van 3 x Campo Grande 2
M:ldureiro O x Portuguesa O

CAMPEONATO PAULISTA
p ,Imeiro. 3 x 15 de Novembro O
N,)rO€<:lc O x Esportivo O

Comercj�,1 O x Taubaté O
JUVI ntu<; O x Fcrr�viória O
Botaf(l�o 3 x Gunraní 2
Pruden-tinu 2 x Jobflquara O

CAMPEONATO GAUCHO
Intcrnacional' 2 x Sã� oJsé 1
Grémio 4 x Juv:mtude 1

CAMPEONATO CATARINENSE
Olímpico 2 x Paulo Ramos 1
Ból:'roso 4 x Atlético 1
Cux;os 3 x América 2
Fcrroviá"io 4 x Hercílif) Luz 1
Prlmf'ira<; 3 x Poi"andú O
Atlético 3 x MinNasil 1
Próspera 2 x Henrique Lage 1

AMISTOSOS
TrPviso 2 x Metropol O
Selecão Poronof'n�e 2 x Reservas 2
SANTOS 3 x HAMBURGO 3

CERTAME CARIOCA.:OLOCACÃO
1.0 ,Botafogo 6 p.p.

..

2.° Vasco e Flamengo 7
3.0 Flumineme 8
4.° 8angú ro-
5 o Olaria 12
6:° Américo 16
7. o Bonsucesc;o 19
8.0 Campo Granrle 21
9.0 po!tuQueso 22

1 O,o Madurei rã 23
11.0 S. Cristovã'l 24
12.0 Canto d:.l Rio 29

Palmeiras
FacHmcll!c

. Derrolo9 .i(G

Paysal'!d�
Pa!m('lra.� x Pays:Ulr!ú,

choque 11.0 2 fle "lan'''l

nas" ela rodad:-. no 3 rlo

l·elurn". zon!l dois, teve 'o

m.o venccctor a- �quipc do

Pahneir!lS, pela conta�em
,1" 3 x O. Vencf' 11 be.., o

':mio e"mcr,lldlno c:?: '''\

,' • .1 ccon.õm·ca lo Va

1ai, pOiS 0'U nl'

mentr- :l equipe d'
" co.locou a prova
'êncla e OS úl!ilT'''
r�os nos n"fensor�'

"'�bc alvi verde.
Já 11(1 prImeira f""

"a ç:- Palmejl'as po"
r 'r "

I,gand,'J tranquilo ,.".

"It:eocupar com o a�':;'r,iá,

rio que no qlle pa
� :. j<>,

guvu apenas para r.3.:l sp;r

golead ... pois nn,') tev� ft'{

(''lS para ('sboçar uma r""

çio sequer.
Dinho aos 29 e CurlJinh�s

aos 37 minutos, construi,
ra.rn> (J m�,r"aclor desta f't

!':e. Na et:'\p'l final, r- Pl.l.
finlras continuou jogando
melhor POrém sem se exlllir

bem, enquanto Sf:U antu�o

nista atuava deSurvol"vlO
sem um sistema de jôgo
que pudeSSe ser defini'j-.·

Foi ainda o Palmeiras quem
voltou a marcBK;' de�ta ;-:,�i

ta por Intermédio de Leal.

contagem com que ter'1l'.
nau a pal'tida. Arbitra�em
calma de Roberto Paulo de
Lima e rent"la d ... Cr$ ..

40.950,00. con�lderada 1:>"',1.

Anorrr'alidades: nâo 3"J'.l

Próxima rodada: BotofaO'o x Bangú, Flamengo x -------
Flum'nense, Contf) do Rio x. Portuguesa, Bonsuc€ssO x

Sã') Cristóvão, Olaria x M"Aureira Campo Grande x

América.
-

CAMPEONATO PAULlSTA.CLASSIFICAÇÃO
1.0 Santo� 40p o,

.

2.0 Corintions 8
3.0 São Paulo 11
4.° Palmeiras 13
5.° Botofono/Guaraní 14
6 o Ferroviária 15
7. o PortugLle!':a 1 6
R o ComNcial 19
9 o 15 dR Novembro 20
100 Prudrntina 21
110 J]' 'm"It'Ic:'/NI'\l'C"!"stf' 22
1�0 )0[,(1<11101'(17-1
1 � ° F':roortiv/'l 2'5
14.0 Taubaté 32

HJ, Indicou
A'rbilros Para o

Campeonato
Brasileiro

como grande at-acao.
Barroso e Atlético bate.
ram-se na tarde de ente

ontem no estádio do �I�
mr-, a1vivercle, em Itajru.
O Barr+sn nesta oprtuni

de de cerencerre a. p3siçito
de lider isolado, enquanto
o Atletico tentaria em u!ti

ma h:pót€se trazer da ciiJ,<t
de portuári:l um result'lJ ...

convieent('. pelo menos 'l:n

empate .. 0 que o cl'eden'!io.

ria as futuras jomadas' e
e::nsequentemente em ':':1<1

c1içc.es ele a:cançar fi cla.<·,1

ncac;3.n tlho· r 1)·iit)·,·�m�n' r.

aguardada. Ne:'ltas C:"!:'I""

com certeira pontaria 0 ':T'J

gula direito da meta de Per

raro. Com 2 x O., esta ata,

pa terminou: Espe-ava te
que para a fase derradp.:,
ra o Auéucc Iõssa imt;':li

do' a mudar seu e-que-cn

de jôg-o pois a de[e'�a l�g'1

va mal enquanto o meio '::'c

campa não estava l;1em, {\,>j

xando � ataque com rednzi
das po�slbil1dades pds a

retagua,da contária Dl;'.

queava bem as tramas iS'J

ladas dos rapazes da ca '}'.

tal do E�tado. Is�'J, elll''',

tanto, s5.0 aconteceu p"jc;
'o 1\tlético \'ol(ou com 5ellS

poe:H!os f1;r:�nte,� er.J"

ra nl'!ÍI(J 'n'l'< f·lltusia.�m\

d 11rf)!:Ul:l1,d.-:J '1\"0 d!

d:l diminuir a d:r�ren�'\', 0

Barr'o,'O 30::1 <Iur pa:pc'r !\.

mitOH,·� a trocar pas,,,,s

pelo mtoto com pontadas
de eoresemeçãc Pcis seus

elementos preocupavam se

e.r realizar bonitas j0il:a
das tnquanto o público �·)S
tava e aplaudia seus jog-t.
d�les. Passado estes ps:
meiros momentos o Barra
50 volt.ou a mandar na.

pr.rtida e já aos 22 mmur.os

o extr.ema direita Helio
com um potente arremes

SJ {azia sain pe'a tercen'a

vez a .r'eh do Atlético. :lo

gora gual'll('cida por M9.�

c:o· Mas o clube d:!. '.:a li·

lul tirRl'ia a seguir o ��I'O

d llprcad"l', aL,':lvés d:) ,.,

vante n-'!in!1'J, após jngn,.h
ct H'Jm.ld:, que leve a c.OJ.'

bora-:;:'o do novato S"l'ijr._
Com 3 x 1. nn marcad.or ')

malch c:Jnt nuava até qJ<l

tânlYlls. "('·-eItl')a� Ig' O"�I:..'

vO'vido, mo�t'�ln<10 d� '�i

d:l que (Js dois clubes ��t'l

va.r· capacHados a PrOj)',r·
c:"no.rem a" grande publi·

_

co. U T' verdadc>irQ espe�i
cuia. Logo :lO� 8 minutp� i)

Atletico numa bOa est�:l

da fêz a torcida barrosl5b

pa�sar p�l' um gl'and.e >,IS

lo QUõl.nd.:) o lallce term;

nau Cêm a boi:1 chocanJo

se contra o travess:ao rh

meta (l.e ?deral e sair pc o

I:nha de fundo, Retrur'l

log/J depo's o Bar1'om e ,·os

10 minutos avast"java-.1e
no marcador com Ui!' terJ.
t�, de Deba, após uma cti·

ma trama do quinteto <I.

vançado locaL O couro s.�..

tcs de ganhar às rêdes, cho
cou·se contra o. trave, dri

xando o arqueiro PC'Sr.ll'o

sem condições para a der".
sa. Ai, o A�lêtico começau

a cair de produção enqU'l1l
to que o Bo.rr{'so subiu J. o

lhos vitos. Porem sÓm.�n

te aos 34 T inutos é q:)e o

placar vo;too a ser r

d�· graças numa bobea,lll.

da defensiva atleticana

que deixou o meia m�l!!o

Luizinho receber livre D

couro, preparar e atiraI' Jas
pr'oxjmidades do risco .la

grande ãrea para.

2.a lona: Resulladoi, (limi�kilção
e Próxima RadEda

ASl'iím fin:tllzarn1l1 os 'n

cunLros da terceira rod1.d.\

cll' rttunlll, efetuados <i:1.

b1l'de de d"minr,o.
Nesa Capit.al 'Olimp (�O

2 x Paula Rimos I,
Em Uajai..!.. Bal'l'o.'o 4

x At!ético 1

Em Blumenau - Pai lU')

l'flS 3 x Paysandí! f

A C1assjfic:u,áu

A classiflcaçâo npru.
enconLros acima passou a

scr o. seguinte:
1.0 lugar - Almirantê

BalTosO, 4 p.p.
2.0 lugar - Carlos .{Z

n,lux, 5 p.p.

3.0 IUg:tl' - Atiético, 7

p.p.
'Lo IUgll' - OUmplco e

Palmeiras 10 p.p.
5.0 lugar P;J.u'a Rnm.�::;

c PaysaT!db 12 J).p.

Prt'n,:ima ROllada

A quarta I'''dada, fi

rfrtuada no proximo

cncontro�:

Em Btu:r..enau - OlilR.!ll
co x C:J.l'l,..s Renaux

Em B)·Il.sque - Pay.�:t13
dú x Barroso

Nesta Capital - AtlétiCO
x Fau;a Ramos

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

alvejar

Rece�emos e agradece
mos o seguinte oficio da di

1'etorla do Boeaiuva. Espor
te Cluue:

Sr. Redator Esportivo.

1. O Bocaiuva Esporte
Clube tem a honra de �él'

munlcar a V, S. que no ;lO

ximo dia 18 de C'utubro p'l";

sado foram empossados CD

mo membros da nova Di'e

torla dêRte Clube, os seguin
tcs Senhores:

presidente - Sylvla 1e

Carvalho Meira.

Vlcp.Prel'lidtlnte - Jb'\o

Carlos Batista
10. Seel'ctúrLo - Sllvio

Bocaiuva Tem
Nova Diretoria
I 'Dir,etor.'3ocial - Cezar

Antunes Oliveira

Diretor de Sede - G:l.
berto Pinto Teixeira
Diret ... r de Esportes

Oscar Silva
Chefe do Departamen

to Tecsico - Benedito San
tiago.
Apresento a V.S. os )rr

testas de elevada estima e

distinta consideração.

Silvio Sf!rafim, da Luz

lo. Secretãrio

Presidente

GOSTA DE CAFÉt
ENT�O rf:C�.wt ZlT',

ar-s 43, oecebe-tc, teceoen
do ótimo passe cruzado �.,.

rematou com extrema '1iO.
léncia para vencer Marei'),
e dezretar a contagem ,te
4 x 1, que aer:a a final. n-s
ta .fÓI'lT.'8., aplesentandf) se
bisonhamente o Atlêtit:o
encont.raré. doravante maio

res dlf!culdades para al-:3.11

çar II classificação, i:Lto

que poder acontecer so
mente na última roo'lja

quand(' Atéltico e Renaux
estarão em açáo ,anUi em

Flol'ianópO)'s, ta·ve:.l áp;�',
dlndo a segunda vaga ..;e li

té lã não houver qualquer
surpresa.

OBa: rosa Icrmeu assim:

Edeval; Mauricio, Morell,

Zéquinha e Lóca; Nêlinho

e Luizinho; Heao, Mim'!,
Deba e Godeberto.

Atletico: Perrarr (Má!

c!o); Malreco, Gercinó e

Mahoel; Roberto Silva e Ser

gio; Roger!(J, Oszar, ii�lj

nho, R-na!do e SJrato.

Arbitragex· de Laudint>

Pzdro da S'lva e renda .1e

Cr$: 129.650,00.
Ano;·malidades: nâo hf) I.

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

lO·

o domingo que passou, futebolisticamente fa

londo, foi mau poro os florianopolitanos e bom paro
.os blumf'nnuenses e itofaicnseti que faram oc; vence

dores dos encontros da terceirfl rodada do returno·
Os brusquens-es também perderam no rodada mos

�m compensação viram-se isolados no vice liderança
pois o Corl.ns Renaux, qjJc folgou no rodado. viu tom

bar o Atlét.ico .frenle o Ban··[J·�o enquanto que o P.

Rom!Y' vrio a colhêr mais uma derroto �m seus domi

;��sfi���?a�a:dt�i�o·��rQ.�;�\�n�,U�!��r��d::;��I����
no" continua a Poysandú vencido que- f.oi p<!lo PaI.
meiroc; Heróis da rodada;' Barroso e Palmeiras que
a vitória no reduto rlo bicampeão da CQpital. O pri'
meiro defendeu a liderança com a autoridade de um

legífmo campeão, pois o Atlético é u mdos candidn
tos r('ais ó c1ossifiçoçõo para Q$ disputas do certame

'estadual (fase fina!).
x x x

Para domingo--próximo estão marcados três mo
tchs, jogando os primeiros Com os últimos colOCados
Haverá favori!ismo,_dç>is deles, porém ligeiroment>'!
de vez quI" nao terco of;. fot.ol'€s campo e torcida 6
Barroso enfrentará em Brusque 00 Paysondú e o Cor
l(Js RCJ'laux estnró em Blumenau para dor combate 00

Olímpico. Aqui jogarão Atlético e Paula Ramos no

primeiro clóssico regional do returno sendo êste o
unico em que dois quodr.os estarão lufando para apa
gar a impressão desfavoróvel de:xodo na rodada an
terior.

X x x

_

O Bocoiuva deu � primeiro passo para o recupe.
raçaa do terreno perdIdo com a inatividade no fute.
boi, êst-e ano, tendo chegado ao ponto de nõo dispu
tar os certames da Cidade ,categorias de profissionõis
e juvenis. Houve eleição no clube dos marujos tendo
sido eleito seu primeiro mandatário o espart'st'l Svl
via de Co,rvaJho Meira, que seró auxilado no tor2f:J
de. soerguer a simpático -Ogremiação por uma plêiade
de expoente6 do esport€ da pelot9 de nossa terra. Pa
rabens e felicidades.

x x x

As atuações de Catol'Ze nos dois encontros que
presenc iarnos contra Atlético· e Paulo Ramos estão
pedindo um lugar paro o centro·avante do Olímpico
entre os convocadas para os treinos do escrét€ borri.
g .....-verde. Está "'tinindll" o cerebral e valente player
Que poderá pas'Sar poro trás Nilzo -e Idésio, mui
to embora nõo duvidemos do capacidade técnica dês·
tes dois 6timo9 jogadores .. Com a palavra o técnico
Soul Oliveira.

x x X

O meu Botafogo defendeu com unhas e dentes o

Pê:"to principal da c,\'tome carioca que conquistara
no dia anterior 00 ver o Flamenpo tombar diante do
An'll_)c1co, no principal encontro d6 rotlodo. Ganhou
:llv,/,flgro rlo Olaria, desforrando se, assim do empate
do· turno � dando u.m bom passa para levantar o "bÊ;'.
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xperimentada com êxito nova droga
contra os esladns de choque

natural orgânica que faz em Summít, Nova Jersey,

aumentar a pressão sangut slntetiaaram a droga pela

nea. mas ainda não pude- primeira vez em 1957 e os

ram extrai-Ia em quantl- testes desde então reanza-

dade suficiente pa.a uso das mostraram ser a mesma

cllnlC'o. um eucccêneo do produto

O� laboratórios da CIBA natural.
[('.I.I.:.ln,.'

de rerrmentc enfprmidadp.s
11 grnndes perdas de snn,

ml'dlcami'nto de preferên
cia para restaurar círcu

laçüo aangufnea em pael
entes em estado de cheque.
Uf-pol<; de descrever o uso

d.1 dlUP,a em 36 pacientes.
dor-Iarou o dr. F!nnerty
que fi. "Anglotenslon TwO"

é potente, de ação rápida e

nüo ena no organismo CaD

dlc$es de resietêacta 8:> tra

tnmento. o que oeo-re muo.

tas vêees com outros mç

rucnmentos utilizados nos

estados de choque.

A drOl18, produ:lÚda pelo
omnm f' dl''homlnll.d·l "An�
totenston TwO", é um su

eonr-eo quimh'o da subs
:'tnria normalmente produ
'da c-tes �lúndl1lns snnrn,
r nals p�rll manter a rires
-fi r."'I sancue.
O dr. Prank A. Finnerty
r., da Universidade de

jenrgetnwn, disse que a

ova dr-irra é duas ou três
f>.,('� mct . rtlrÕI':,te d,) «ue

"nmadrenallna", o atual

o súbito cdJapso da crr

cujac.ão sanguínea nos es

tados de choque devi' cr

ràpidamente revertido. Em

cus-i contrário, o paciente
porterâ morrer.

O, ri(""'"thta� conhecem

de longa' data a substância

Q·UARTOS
Com ou sem Pensõo. Coso de Família.

Ruo Esteves Juniqr, 34

Arfgos Para a Elegânciil,Mils::ulillil
Para u mcentro com o fama de elegante, que

Ftortcnóool!s desfrute, os artigos moscul nos não po

diom d sroc-. Dai porque o secçôc de roupas. pnrc
homens e repeses. de A Mocelar, passou a caprichar
no máxim:J, naescolhc e no opresenrocõo das -uos

ercadoncs.
COt'I1 o chegado de sortimento de verôo, vorado

e 1:�I·s<;:lT'Io, A Modelar estó em ccndícões de otanoei

o ma!s .:.purodo, o mais requ ntodo d-e bons çõstcs.

Tanto crn .cupos poro oossetcs como esporte.

PRECISA·SE SALA - Para Escr;!ério
�ra Escritório.

-

rl'"'""/
Tratar CU". r- <Ir. José Marta, pelo fone 2604, à toree.

II cnm (I rir, Flá,vin. pcto fonl' r, ...
- .iO 22 - 35''1f1

PRENDA CONVERSANDO FRANCES EM .2 MESES

ALEMAQ 12
INGUS �"I

ITALIANO 12

y A Z I G I
MatrÍcui,j!j ....1 1f�"rLa� n� Sl:t.:n�taJ'la e

PJ'?" Ul,)(p.tlln

CURSOS DE (,ONVEílS.�<.'I\D pRATICA

Trnjano, n .. �4
rI:l F�lI'nü)('ia {'or,Iral:

-�------,,----�---

Companhia Slderúrgica
,

.
Nacional

Pauamenfo re my!ten�ns
I _ I"'. COMPANHIA SlDERU'RGICA NACIONAL

comunica aos srs. Acion stos que o paqarnentc do

29 o divdendo ce 10% 00 cno relortvo '00 1 .. 0 sernes

tre de 1962, será efetuado em-sua Sede Sccíol. à A·

venido 13 de Maio n. 13;7ó·bntlarsatoS"71'5/17.
o partir da d a 5 de novembro pi vindouro cté 31 de

jcnetro de 1963 dos 13:30 às 16,,30 bc-os.

II - E' tndtspensóvet o apresentação de prova

de 'dmtfdode.

III _ De 5 oté 13 de novembre '} ooowoeeto dês

C'� divi::JenJ� �f' orccessoró cxclostvo-oeot» cip acor

d-i rnm o <:p.,,"intt> e�cnl� boeecda no "nicio! do pri
meiro ncme de cada Aciorii'sta-

DIAS
<; .-II" n"v:"......,\..,·1)
5 de novrrnbro
7 de n-wembrc
A çI::! n"vf'I"'"'1�"')

.

o cI'" n ....vr".. '.,'"'r,..,
I /I de n"vem'y.,
13 de novembro

IV _ Os dcs T 4. 16 e 1 Ç} de niw-:!Mbro serõo ':"€

servsd-s c--s esrcbetectmentos bancórtcs, poro "J'JfF'

sr-rir ..... ,..F,., rios doe- , ...... ,.., .... tcs nccessóric-r a:l inicia dó

prccess-. de poqcmento

v - Aos srs. Acionistas que resdirem no interior

e nõc r ·;""M c'l..." ....a-ecer cessoolment- nIJ nõ., o'...!ei

rrM r-- <f.tuir rvocr.-odor poro n-c sber dtv'derido. �

f-cl,I.lt"d·l .. ,,{'I c'ror ê-se oe-sarnento por çnrt.., op te

lcq-crou. rorren:lc os correspondentes despesas por

::.ua, conta ..

VI - T ....o-s r" At-tontsrcs nue otndo nã.., teoh-m
rrr;<>bi,...rr rliv dr'rr!�<: C'J� exe-rcícios onterto-es PO.j�"
rõ) trmhf-rn fPr"pl);'_I,..,s na estrito ordem estabelecido

no item .. III esclcrecendc-se. porém qUE' o contar do
1.0 ri? feve-ero o? 1963 (inclusive), D direito 00 -e

cebím-nro do divió'rrh relativo .ac pr".rneiro sen-as"

tm de> 19')7 íncorrcró em orc-c-ícõc, o favor do Com
o-mhic St-tc-úrorco Nocíonol na for-no de seus

Estatutos e da legislação em vigGr ...

Apreciavel
Ilustre

Determinacão de
1

GovernanteVII � DlIrnntc o períodn de roaaomento de d'·

võrkn-'�" (1<: t "n<;ferênr'o'-'" de ações só serõo real;

Ldas das -i:OO às 11 :00 horas, exceto a:)s sábados .

VIII - Nr próxim" dia 17 de outubro não 5e

farão lronsft·n!ncias de ações.

Rio C!{' Janeiro, 10 de outubro de 1962

Wcndir Corvalho
Diretor Secretário

Quando da v:..�it:l C'u!lural
de I:defonsu JU\'f'nal à mo

trópole ruril ih:1�I<l, pelOs
fIns de 59, unde l'ealizou

duas palestras, uma na A

cademia de Letras "Josê
de Alencar" e a oull'a no

Crntro de Letras do Para

nâ.. o c'timado intelertual

cnia_be::se c nosso prez:1.

do céllaborador, ali deixou

os o:il!;inais de seu aprecla
d'l trnbrtlho, para publil"a
�5:o pela Revi:;ta do Cf-n ..

tro dt' Letms, o que
-

in r('

Jir.mC'nte, não foi efetivilda

pela ral'ão do ref('l'ido OIr:ao

não tI'l' cirrulado nr":tc's

dois úllimos anos ..

Tratando-se de um�
lho ml'recedor de leitura

por todo.:; os filhos do Esta

do irmão e vi�.;il)ho, visto

en('errar verdadeiro hi!lo de

louvorr,,$ à terra e a cultura

p:ll'anaense, vem o eminen

te '�ovrr:1ador N. Braga, em

um f),N:LO digno de francos

aplausos, de determinar

sua impressão em folheto,

pela Imprensa Oficial do

E.�tado, para distribuição,
prinC'lpalmel1te aos intelec

tuais e estudantes.

O folheto q�le terá como

título F_1LI _\:>0 'A ALMA

PARANAE� .....E, conter:í:
"óde ao ?.:.r L :'_", versos a

pJlogct.ccs; �s duas pales
tra�" subol'dinl1dus respectl
v:tmcnte, aos temas O PI

NHEIR_O, A'RVORE-SIM

BOLO DO PARANÁ. NO

ESTRO ADMIRAVEL DE

SEUS POÉ'rAS e A TERRA

PARANAENSE NO AMOR

E NA EXALTAÇAO PATRIÓ
TICA DE SEUS POE'TAS, e

o artigo "Exaltação Para

naense", Judiciosa aprecla,
ção do professor Dr" Rena

t-a Barbosa, publicado na

época pe!o nosso jornal.
Ao rf'ceber honrosa co

municarão do digno chefe

do F.x('('uttvo· parannen�e,
o ('<;1"rHor catarinrnse endr-

Antecipados agradec:men
tos preclaro honmdo 00-

vcrn<ldo: elo(�uent(' patl'iô�
tica manifeslnc:io vür::!adel na gente parana('nsc pt

do; R('�]1f'itrJ"a� saudações Il
ddc,.nso Juvenal".

trabalho justa sln.cera ho

t,lenlgt:.m glUriosa terra dig

1'0 �enlime\llo

tC':-m;nJ.nj,::l

Inslilúfo-de ApO$fo!!!ilte;rra e Pensões
dos Maritmos - �ç.e§�,;la Estl.ldual

de Sillíla: Catarina
d.a 19 de novembro pró-

o Delegadú he�lOnal de
r. A. P. dos M:\t'Í1 imos no

Estado de Sanc.! C:,tariJu,
no uso de :mas "t lib' .( ..

'

e tendo em vista. o que àL

põe os Atos Normativo:; n!:

4, 5, e 6, de 5 de setembro

do corrente ano, do Conse

lho Diretor do Departamen
to Nacional da Previdência

. SocIal, e a Portaria DNPS

nO 5.023, de 28 de seteinbro

p. passado, CONVOCA os

Delegados-eleitores pa.ra cs

colherem os membros efe

tivo e suplente que deverão

integrar a. Junta. de Julga
mento e Revisão, e os Suo

plentes dos Conselhos Ad

nJnüMativo e Fiscal, f', to
marem parte nas Assem
bléias que serão realizadas

nas horas, dias e locais a

seguir discriminados:
Para 10_�mbros das Juntas

de Julgamento e Revisão
- as 9 horas do dia 14 de
':Iovembro próximo vindou

ro. a Rua Felipe Schmidt
nO =3, 1° andar, nesta ca

pital.
Pnr't Suplente do Consc

Ihn Arll11lni.�tl'nt.lvo _ às !)

horas do. dia 16 dI' lIovcm-

X,llW v,ndouro, no mesmo

10c... 1..
�:, ilFcrlções dos Delega

dos eleitores candidatos de
Vl nlO �r íel.as perante a

r;vlll, '10 Local d,� J�)t'icões
das 12 às 18,30 horas,

.

n� .

Séde d{'�tn DelegaCia, a rua

Fr.lipe Schmidt, nO 23 10
and�r <lté ns seguintes da-
ta,,;

.

Para membros da J. J. R.
1.11.C2

Para iUplente do C.A.
6 .. 1162
Para suplente do C. F,

9.11.62
Para as referidas ln$cri

ções os candidatos deverão
apresentar i:l.S credenciais
a que se referem os Atos

Normativos ns. 4 (art. 16),
5 (a!'t. 15) e 6 (art. 17).
A assembléia de que tra

ta este edital será realiza
da com a participação de

pelo mimos 2/3 (dois terços)
de Delegados eleitores e em

, segunda convocação, no dia

Imediato à mesma, e à mes

ma hora e local, Indepen.
dente de convocação e com

C]ualquer número de �le
gados-cl('ltores presf'ntes.

O-,Ii'nlcln Maurft'lo Duo

f'a, Drll·r':lcln F'��tncllllll

21-10-62
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, No flagrante vemos Dna. no quando pnlestrnva
Chlqu.nha, Dna. Lourdes alegremente
Aquino e o \ ereador 00- barraquínhas.
mlngos Fernandes de Aqui-

�

de Artes Plásticas e ora- t am a.tas autoridades

Festividades 'de Nossa Senhora da ra pa na Inauguração das, Obras de Res tauração da Matriz - Solene Procissãe.
veneranda matriz de Nos- nosso tradicional templo
sa Senhora da Lapa. religioso, patrlmõnio nts

Este povo, tenho certeza tórico do povo catarinen-

se ajoelhará diante do Tenho dito.
trono da Senhora' da Lapa
e a Ela pedirá bençãos co- MISSA FESTIVA
presas para V. Excla. e

O Dr. Adcrbal Ramos da
srva ep.nado Ivo

Mont�ll�b. o paiestrandn
durante as harr aqulnhna.

Com a presença dos se

nhores, Eng. Celso Ramus

Filho, representante do
Governador do Estado, O!'.
Aderbal Ramos da Silva,
Deputado rvo Montenegro,
Sr. Luiz Gabriel, altas eu-

toridades civis. e 'eclesiásti
cas, realízaram-se, no Ri
beirão da Ilha, as festivi
dades de Nossa Senhora da

Lapa, oportunidade em que

f o r a m tnauguradaj, as

obras de restauração da

Igreja Mataíz, realizadas

pelo a tua! governo.

A l1)..'\UGtrRAÇAO

A abertura das portas
do artístico templo deu-se

cite.
A inscrição faz-se me

diante o simples preenchi
mento de uma ficha, que

pode ser solicitada e, pos
teriorm,ent.e, apresen�da
(lU remetida pelo correio ã
Secretaria do Instituto. A

documentação será exigida
apenas por ocasião da Im

crição no Exame Vestibu

lar pn:'prlamenLe dito. E�se

será realiza.do no Rio de

Janeiro, em data a ser fi

xada posteriormente.
Entre Os p�lnclpajs re

quisitos que a iel exige

estão: nacionalidade

brasileira; a idade mim

ma de 19 e máxima de 30

anos de idade Oimites a

que estão também sujeitos
os funcionários públlcos) ;
e conclusão de curso cole

gial rcréesico ou oientiff
co), ou curso equivalente..

O Exame de Seleção
Prévia constará de Testes

de Nível Mental e provas
de Português. Francês e

Inglês. O Exame Vestibu
la:' pràprfamente dito, de

provas de Português, Fran
cês (escrita e oral) , In

glês (escrita e oral), His

tóría do Brasil, Geografia,
História Mundial Moder
na e Noções Fundamentais
de Direito.

As instruções e progra
mas que acompanham o

EditaI de convocacão, bem

como as fichas para ins

cricão, podem ser obtidas

112� Reitorias das Univer

"r-'\des de São Paulo, Mi-

nns Gerais, Rio Grande do

Sul, Bahia e Recife, no

Ministerio das Relações
Exteriores, em Brasília, e

no Instituto Rio-Branco,
na A v e n i d a Presldenle

Vargas, 62, 40 andar, Rio

de Janeiro.

PSD

PTB

PSP
PRP

No pleito de 3 de outubro de 1958, as legendas para

a ASSf'mbléla Legislativa foram as seguintes:
UDN 179.283

165.116

65.836
22.954

18.314

POC 12.874

PL 6.834

•
Votos válidos . ,. . . . .,. :.,.. 494.029

No pleito de 7 do corrente, a votação das legendas foI

a segulnt.e:
PSD
UDN

PTB

PDe

205.655
144.670

62.057
27.367

PRP 26.904

psr 18.120

PST .. L ..... " 11.480

Não dispomos da quantidade de. votos em branc9.
nesta eleição. Mas mesmo sem eles obs�rva- se que o

total de votos válidos foi bem superior aos do pleito de

1958. Com eles, o total ultrapassará de multo a cifra

dos 500.000.

Des�és dados se observa Que um 'dos partidos que,

apesar 'do aumento do número de eleitores. nestes últi

mos 4 anos, e dos votantes, no Ultimo ,pleito, decresceu

na votação lol o PTB. No pleito de 58 elegeu 6 deputa
d')s, quando havia 41 cadeiras na Assembléia; �este �I
timO', manteve as 6, quando o 'I1umero de cadeiras pas

sou para 45.

Ocorre ainda que em 1958, disputou na oposição e

flgora no govêrno, com a maioria de seus eleitos pres

ti'�iada pela passagem por Secrf'tarlas de Estado, que os

P'JPularlzaram.
.

A análise desses números, mais que descumprimen
os de ':tc'ô'rt'loS'-- que se os houve -foram l'eciprocos e

'rI' 1-<--" ';'�1 .• C f-:€'stnm fi exr>lol'<}(,')('s -- explicnr?
;n-lIn('i:\(t:!� 11lit'lftl':; poJili('ns d') partido.;':: 'f,

����::'í." •.

as dcz horas, ocasião. em

que o Professor Pi anknn
cascaes pronunciou vi
brante oração saudando o

representante' do ooveme ,

dor cersc Ramos e as de
mais autoridades.

Após fazer um relato
tustõrrêo das igrejas de

Florianópolis disse o co-

nhecldo méstre: "Hoje Sr.
L<v"<:._·{.adol' o povo de Ri

Ot'Il",U da Ilha se acha
<I. -lu. cesta praça reunido

rcpresentado na peesõa
a ...".e modesto professor

que r .s fala com Os seus

ccraçoes transbordando de

alegria socter-ctvícc-espirt
tual para agradecer a V.
Excia. e a todos que coope-

nxme. ramnta e para to

dos os vossos comanda
dos."

\ Mais adiante prossegue o

Professor Cascaes:
Pelo vosso desbravamen

to cívico cultural tecntcc
levado a efeito com a cria

ção de numerosas escolas

rurais, grupos escolares. e

ginásios industriais, neste

rico Estado da Federação
estes jovens se congratu
lam com V. Excia. ocver-

nadar Celso Ramos.
Ao finalizar disse.. o Pro

fessor Franklin cascees:
A primeira dama do Es

tado de Santa Catarina
Senhora Edith Gama Ra

mos respeitosamente, sin

ceros agradecimentos pela
acolhida social que. nos

dispensou para a concreti

zação deste certame, cívi

co e religioso.

Em seguida, realizou-se
missa festiva a qual com

pareceu além do represen
tarite do Governador. do
Estado e altas autoridades,
grer-de número de popula
res que participaram das
'festividades.

Como pregador, rutou o

reverendo Padre Evaldo
Pauli pronunciandn céio
sermão.

BARRAQUINHAS

APÓS a missa realiza

ram-se as tradicionais bar

raquinhaa da Matriz de

Nossa Senhora da Lapa,
que anualmente atraem

milhares de peasôee ao pu- Outro dos pomos altos

putoso distrito da Ca'Pital. das coruemo.acões foi a

Inauguração da Expoalçâc

EXPOSIÇAO

Senhor Governador Cel

so Ramos, como folclorista,
artista plástico e, multo,
prtncípalmente, como bra

sileiro que conduz na sua

vida terrena o orgulho e

o sentimento pátrio eu me

congratulo com V. Excla.

pelo gosto alto, nobre cíví
co-cultural e espiritual

rara,u pa.a a restauração mandando restaurar e en

material de sua vetusta e" tregando a sociedade este

Adidos Militares Visitam
SANTA CATARINA

Em ambiente da mais

sadia confraternização, rea

Iízou-se, nos dias 10 e II

do corrente, a visita de

uma comitiva de Adidos

'Militares, Navais e 'Aero
náuticos, credenciados no

Brasil, ao 2°Batalhão no

dovlálio, com sede em La

jes (SC).

,Arnoldo Sauerz Cuneo

Dia do Rádio Amador
mentes técnicos de pessoas

que, de\lidamente licencias

'rranscorrtu ontem o das, se interessem pelo es

d.a dr; Rád,c.�mador, em tudo da radti,._IeJ.ricidade

homenagem a ...s cnmpcnen- e sua aplicação' ao serviço
tes ca Rede Nacional ne de intcroal':r!unicações n ti

Rádio-amadores, a RNR e tulo exclusivamente pes
dos associados da LABRE soai e sem interesse peauníá
Sigla da Liga Brasileira de rio'
RádiO Emissão. Poucas têm sido as j)o::-;:;"

Disciplinados peja Porta soas que não tenham aío,
rla n. �36 ce 30 de' setem- da sido beneficiadas, com

br ode 1950, é Ó rádtoame a ação dos rádio amadore:;,
donsmo, praticado unívcr seja para receber ou trans

salmentc: e, portanto subor nuttr um angustioso aoe,
dinado a normas gerais lo, em situações as vez ea

decorrentes de oonvançoes dramàüca.
rntemecíoneõs cujos regu, Pelo uso dos côdígcs m

lamentos têm s!do aceitos temactcnajs e pelos si

e ratificações petos pulses nars Morse, não existem
interessados na matéria, barreiras de llnguas nem

e ollcialmcnte definido Co,) distancias que possam iso
mo "um serviço de amado,
res destinado a incentivar
e desenvolvcr "S conheci

�---------------------------

lar 'Ull1 rádio.amador de

seus coiegas, esteja êle na

Patagõnia ou na Gr.celan-

E�ERGIA PARA SÃO' CARLOS
Mais um resultaudo po<;j

t.vt> tia politlca de E1etrl!1.
cação Rural do GQvêrn:>
Celso Ramos, executal1a

pe:a Com'issão de Energia
Eléklca, foi alcançado com.

a liberação da Importln
/cla de Cr$ 750.000,00 pa�'a
a C�operativa de Fõrça e

Luz de São Carlos destina
da à construção da rede
de d.stribuição daquela cl
dade

No Gabinete do Presiden
te âa CEE, Eng. Paulo Af.on
so 'de FI'eitas- Melro, o põe

-Sl.:i:nte daquela Co,olljeratl
vii 'recebeu a liberação ,la
verba e o projelo da rêJe.

de distribuição, feito mtej
ramente pela CEE, inclusl

rve ievantamento topogr!1I1
co e detalhes do orç!:tme'l
te, devendo ser de imedi9..
to iniciado Os serviços de

construção da rede que ce

rá abastecida por um gru

pc g.erador de 70 KVA ror

necido pelo órgão da a:i.

ministração estadual ri.}.:;
assuntos energeticos.
Posteriormente a referiLla

rede serà abastecida atra
vés da energia a ses gena
da na usina do Rio do Ti.

gre que o Governo do ':!:s

tado está construindo na

.

quela região.

, Noticias da Secretaria da Agricultura
,

o Senhor Secretário aa nhausen, Presidente da As

Agricultura, Dr. Luiz Ga, sociação Rural de Floriano

(briel,_'recebeu no dia 20 as polis, Sr. Salustrino C"sta

rteguintes pessõas: Ego'n Júnior, Prefei.to d� pãrto
.Horak, professor de Mico União; Dr, Acyr Stocco da

_ logia da Unlvers�dade ':?;rl- Fazenda Ressacada. da Di

rik, na SUiça acompanha
do do sr. Henrique Bere

retoria da produção Ani-

maio

Nosso imenso Brasil, ct,
vtdldo em nove regiões, :1'

grupa nas mesmas os J_.i

dia-amadores necíoneis.
Os de Santa Catarina, jun
tamente com os do Paraná

constituem a se. Região e

seus Prefixos são anteca-lí
cos do n. 5 - indicatiVo da

-------

Região.
Anualmente, no mes co

outubro, realiza cada uma

das regiões a sua conceo

tração, para comemorar a

data do rádio a.mador. Est�

ano, fOi a cidade de Cur:r.i

ba a sede dessa concent,ra

çoo, reallzada corn exc('_:).
clonui brllhanlb:lmo, e ao

enCerramento da mesm,t,
fol eleita a cidade de Fio·

rlanópclls, para sede da.

cincel1t\'8IÇão dos rá�io 3.
madores da 5a. Região, nu.

ano de 1963.

Aceitando a honrosa in

dicação, assumimos um fe

rio compromisso, e desde

já é necessário, iniciar a

coordenação de rodas as

forças do radioamado�sm:o
catarinense, para que pos
samos apresentar aos ·que
nos vjsitarem naquela oca

sião, um acolhimento [r�.

ternal, apanágiO de todo o

vc-rdadeljro .rádio amador·

dia, e, a qualquer hora,l:o
dia e da nette, cruzam pe

lo eter os chamas gera ts.

tdent.ücadoa pelas letrfls

CQ, pronunciadas pela lo

nta ou ptpccaêos pelo M<lr

se,

A Ilustre comitiva, che

fiada pelo Oan. René Ley.,
ton Moraleh, Adido Militar

da Bolívia, reunia oficiais

superiores representantes
rnuttares das nações ami

gas Argentina, Alemanha,
Chile, Equador, Grã-Bre

tanha, Paraquaí, Peru •.

Uruguai e Venezuela.

A visita, embora rápida,
teve por objetivo propor
cionar aos Adidos o con

junto dos trabalhos das

Unidades de gngenharta de

Construção do Exército

Braslleiro, empenhados na

construção de parte do

Tronco Principal Sul.

Acompanharam a comi

tiva oficiais brasneíros do

Estado-Mf2"ior do Exército

e da Marinha de Guerra,
da Diretoria de Vias de

Transporte e do Estado

Maior da 5aRM e 5aOI,
além de representantes da

imprensa do Rio de Janet-

Exposição
filetélica

Foi inaugurada, domin

go, dia 21 do corrente, às
10 horas, no .saguão do

EdJflcio dos Correios e Te

legrafos desta Capital, a

ExpOSiÇão FFilatélica sob o.

patrocinio da Embaixada
da India, com a colabora

ção da Diretoria Regional
dos Correios e Telégrafos
e Associação Filaté)ica de
Santa Catarina.
O Sr. Joel Vieira de Sou

sa, Diretor do D.T.e. está

convidando. aos fOatellstas

e ao público em geral pa
ra assistirem essa Exposi
ção, que será a primeira
da série a ser promovida
pela Departamento dos

Correios e Telégrafos dêste
Estado, em colaboração
com a Associação Filatéli

ca de Santa Catarina.

Uma Promoção em Benefício Do
!

Hospita'l "S. c." dei Reabililacão
.

No vet-<!ran(' Clube "!2 Elias, que contará c'om o a

de Agosto", será realizada pÕio das Senhoras da Sr)-
unia elegante reunião S8. ciedad-e Eorianõpó!itan:l:
cip I dançante, com tim d ...,. Qu:nze moças associadas
file de modas Promov:do do Clube partici,paJão do '111111111111111.pela organização da Ma- referido desfile que está.
tal'azz", Boussac, em bene
ficio do Hospjtal 'Santa Ca
taL'ina" de Reabllitaçao,
que está atendendo diària.
mente crla�ças �7tlma.s

sendo Organizado pelo no�

so C�:unlsta Social Lãza

r,o Bartolomeu, que' obteve
sucesso na festa realizada

sal D_,r.

farif� If!dvzióa�

FLOfllANÓPOLm. ITMA': J{)/NVILE,
CUflmBA, PAiANl/fllJA: fillr.tTOf:. filO

TAC" CRUZEIRO do SUL
UMPRf UMA BOA VIACEM

elo P:::!;-: "-\'!i(f-, A Piltd'J

n{'i'�'(' �('I'Ú a S1'I11101':-I 10'c

�i*,
"'�'<' �.

vuras do Prof. Franklin
cescees. A 11l0SLl'a a todos
ímpresaionou pelas magni
ficas esculturas e telas ex

postas.

Exame de Admissão Ao Curso Rio
Branco: Matrículas Aberta,s

Acham-se abertas, ate 30
de novembro próximo, no

Instituto Rio-Branco, Ave

nida Presidente. Vargas, 62

40 andar, no Rio de Ja

neiro, as inscrições para o

Exame de Seleção Prévia

que precederá ao zxeme
.

Vestibular ao Curso de

Preparação à Carreira de

Diploma para preenchi
mento de 20 vagas na clas
se inicial da carreira de

Diplomata. •

O Exame de Seleção
Prévia para o referido
Exame Vestibular realizar

se-á nos dts 20 e 21 de de
zembro próximo, à mesma

hora, nas cídades de Bra

silia, Rio de Janeiro, São

Paulo, Pôrto Alegre, Belo

Horizonte, Salvador e Re-

ALMOÇO EM HOMENA
GEM AO GOYERNADOR

convidados especiais,
Na

.

npurtumdade uso

da palavra o Sr. Dorru

gos s'ernandes de Aqutn
que, ao iniciar a sua ora

cêo disse:
A presença de vossa Ex

celêncla Sr. Reprusentant
do oovernacor Celso Ra
mos entre I a -cnte si!

pies e generosa deste di

trltn, quando êre rena

'cont. na 1.a pâg.}

As 12 horas realizou-se
um almoço em homena

gem ao Governador do Es
tado ao qual comparece-

Dia 25

EXTREMOS

- Esta RepÚblica nâo tem jeito mesmo, - di

zia-me ontem um monarquista ilhéu. Repare nisto

Jãnlo legislou sóbre os centimetros ó,)g blqllinls, fi

xando-lhes o perfllissivo Jeg-ul. Era o presideucialir
mo. Agora, o chefe do gabinete minislcl'ial prulbe:
por decreto, que soldado casado no civll ou nu igre
ja, toqu'e cornet� e rufe tambor. É o lJarlumentur.is·
mo. Um D. Pedro Segundo faria isso?

PALAVRA DADA

- Dez dos candidatos a vereadores pedira.
meu voto - dizia um esclarecido. Cinco eram a�
gos do pleito; três eram parentes aprochegados;
dois eram compadres. E esses dez estavam espalha-!
dos por quatro partidos diferentes. Todos tinha
minha 'Palavra, de lhes dar meu voto. Mas eu cá
multo livre. Não tenho partido. Votei só em cinco d

que prometi: um do PTB,' dois da UDN e dois
PSD!!! Os outros que me df'sculpem
meu voto!!!

CHEGA DE ...

Ali na AgênCia Beck, enquanto me gozavam por
causa do Mengo, um boquirroto lia o Sete Dedo

Depois falou abertamente:
_ Vejam aqui! Essas manobras dos Ramos, 11),

última eleição, f-oram feitas, por todos eles, para qUI
o deputado Joaquim seja o governador de� 1966.

- Será mesmo? desconfiei eu, metendo-me

diálogo.
- Claro! Todos os Ramos,.
- Inciusive o deputado Laert Ramos Vieira,

ser.ador Saulo Ramos, o jornalista Jaime" Arru

Ramos?
- Esses tambem .. Todos

deputada Joaquim será o futuro ..

- Pois eu acho que isso ai do seu Jornal es

mal contado. Não adianta todos esses querf'l'em,
é que querem todos _ o que duvido. Há alguem q

não quer e tem multa fôrça ...
- Quem ê esse ,sujeito?
- É sujeita?
- Mulher? Gostaria de conhecer essa parai

Como é o nome dela?
- ConstituiÇão!
- t mesmo! Ela não permite! Então tudo ist

aqui deste ,Sete ... Dedos é exploração! E eu que
embarcando! Tudo mentira.. empulhação! Ou 5t'

l'á só burrice?
E partiu os Sete em mais de mil ..

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


