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rtoana n� Rio dissera que
a crise criara Uma nova sé
rte de probl�ms relaciona
dos com a VIsita, O P"i
melro Ministro bl'asilei:-o
H:rmes Lima anunciou cue
nao recebeu ainda nennum
informe sõbre um eventual
adia rrento da Viagem de
xcnnedv. .

o mundo a beira do CAOS:
.

URS! . ConVdCQU Q Conselho de SegUrfl!íÇa da' ONU:.

fstopim no Caribe Prestes'
....

�;�E)cplodic
.

..,

Washington, 23 - CURG) - "O ES
TADO", - Segundo noticias divulgadas a

qui a Organização dos Estados Americanos
acaba de autorizar os Estados Unidos a em

pregarem a fôrça armada para impedir .

que

, Cuba continue a receber' do bloco soviético,
� material militar ofensivo.

Washington, 23 (URG) "O ESTADO"
..--< Estados Unidos e União Soviética' estão
na iminencia de possível choque militar ao

diminuir a distância entre cerca de vinte

navios comunistas e uma frota americana

que patrulha o Atlântico.
'As belonaves americanas tem ordem

para deter 0.3, navios e apreender as armas

qW:I eventualmente possam estar sendo le
vadas para Cuba.

As ordens são para que os naVIOS se

jam postos a pique caso se neguem a aceitar

� fiscalização.
MOSCOU A Uni:i. ...... co

vtéttca convocou o consê
.ho de segurança para cxa

rrunar a Violação do esta

tuto. da ONU e a ameaça a

E:;!ta.C1vS

que de armas dast.nadaa ã.

Cuba.

WASHINGTON - 23 ro

ESTADO) - Fontes oü

ciers revelaram Que o Pce
, .

edy conta'

j e o embaixador
dos Unidos em Mos,�:l:l.

Uma declaração do oceee

MO soviético será dlfundtda

pe:o Rádio às 3 haras, ho
ra de oteenwrcn.

Johnson cancelaram tôdas

as suas atividades Politi
cas relacionadas com. as e

�eiçõcs de noveo-orc fuce
a gravidade da situação in

temac.cnaí,WASHING1'0pt, . �6
(URG) - /0 ESTADO)·_' ,

A .rountac exuaoru 114.
ria

I

M ooneêthc du Orl,4i
nisaçáo dos EslãdQ!i Âmi:l�I,
canos, con�,'cada 0." "iledl�
do dos Eslados Unidos, t,�n

do em vista do tratado ,n

'eramcricano de assis!cn
cia mútua do Rio de J:1-

seirc, começou seus traba.
lhos e...'ll Washington às \:I

horas, hora de Gr€enwlc!l.

.' , ,. L'�'ttrO; ---4;:231 ;(?';If"s1\Arxh
- O Deputado 'norte amcrr

cano FowI Jonns, ora no

Brasil, referindc-se a ti".
cisão do Presidente Ken.

nedy de determinar o lllo

quelo naval de Cuba dh:;e

que a medida foi tomada
nã.o sômente para defen.
der os Estados Unidos mas

todos cS paises do hemis.
fêrlo. Disse textua:mente o

parlamentar norte a:n<'!ri

cano: Esta situação Je

monstra mais lllna vêz a

neceSSidade de colabo;a
ção estreila de lôdas as na

çães do h-<!misféric_ ocid.:n

tal, em face da ameaça ::'0

MOSCPU' - 23 (URG)

,O ESTADO) - O Govêwo

soviético preveniu hoje (JS

Estados Unidos que dev('!á
assumir a respcnsabilldaje
das con�e{]ucnci;Ls deril'J.
das da quarenlena que Or

denara.D contra os em!:>ar

I MILlCIAS MOBILIZADAS

cmun��,tõ�lllü.J.� De

putadiir:n���,.AlTO
dos sabiam que ISto _ aca

baria acontecendo e foi a

penas u rr-a questão de tem

po a decisão do presidente

Kennedy."

BRASIL APDI,\

WASHINGTON - 23 lO

ESTADO) ,O Embaixador
do Bdasll na organlzaç5.o
dps Estados Americanos

Penna Marinho, enojou ho

[e a prcposta norte ameri,
CHila para uroa reunião cs

peclal de consulta. A reu,

rirão foi adiada pe-r algu
mas horas a pedido do re

presentante dos zstados
Unidos. para que cs em

batsadores tivessem tempo
de consultar seus oovêr
nos sôbre a segunda pn.

pista norte americana, que

prevê tncíuswe c uso da Iór

ça para
í r-pedjr que cuca

co,tinue recebendo armas

da Un:ão Soviética.

TRES BARCOS SEGUF.::\I

f'A&A CUBA

MOSCOU 23 - (O Eti'!'A

DO) - Agência ncqcrosa
TASS disse hoje que o dls

eu-se -que":-prOftUll(t!(>U �?t
tem à noite.o Presidente

norte americanas em sua

decisão de Impa; um es

trito bloq.eio à Cuba. O Ex

presidente Trumann. de.
clarou que as medidas ado
tadas pe o P(esidente K.,n

nedy, serão encazes e cac

provocarão conr.nc arma

do. Os dirigentes part-i
mentares tanto deme.:r·,t.i
ccs como Repuêttcanos, ex

pressaram seus scl1tlm�1l

tos faVOráVeiS as medlüas

adotadas pelo Presidente

Kennedy. vãnce senado,
res Repúhlleanos assina

ram comunicado declaran
do: "Os noi-te americanos
apoiarão o Presidente John

Kennedy em qualquer ãe

cisão que' êste possa adotar

para a segurança dos E,

lados Unidl's",

TENSÃO INTERNACIONAL
N..\O MODIFICOU

WASHINGTON - 23 -

- (O ESTADO -A, Casa
Branca anunciou que a ten

são inter-nacional não .:,0

díftcou os planos da via

gem do presidente ronu

Kennedy, ao Brasil em No
vembro Antes o porta voz
da emcatxaaa norte an\t>-

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

o BLOQUEIO

A INGLATERRA E

LONDRES - 23 - {.:>
ESTADO) - O Pj-nnel-o
Ministro britânico Harord
MaCMjlan se reunirá .1.Jjt
com seu Gabinete, para
considerar as cenvecões
do bl-queíc à Cuba decidi
do pelos Estados 't1ri.idu�,
Paj-rieular.r-cnts se tra'ai'á

cc-rnt. na 7.a pág.)

vêrno do Estado, destinam
se a formação de auxilia
res de engenheiros o que
muito contribuirá para o

desenvolvimento de nossas

atividades técnicas em di-
versas especialidades como

eíetrotécníea, mecânica, hf.,

o- éuncas. projetes e dese

nhos. pr-tporcionando a

compten- .tacãc do traba
lho dos técnicos de grau
superior tanto nas obras
cOino nos escritórios.
Existindo em �do o 1;'11'$:

...il .em d'trraStl consldera�r
nas atividades técntcumen
te especlalisadas, o que

CON'SUL FRANCES NA CEE

Escola de Técnicos de Gráu Médio e Finan
ciamento para Energia Elétrica

De passagem por esta sendo pleiteados pelo Go

Capital o cõnsui Francés

no Estado de São Paulo,
Sr. Pierre Massin, acom

panhado pelu Sr. rves

Georges Rogard, více-oõn-

sui e adido comercrat. vl

sitou o Presidente da CEE,
Eng? Paulo Afomo de Frei

tas Melro, conversando

longamente sobre a pos
sibilidade, de se Instalar
em Santa Catarina um

Curso de Formação de

Técnicos de Grau Médio,
através do programa de

C&htbf1-at;âo 'tiknl�a. 'do�r
vérno Francês.
Estes cursos, que vemnorte americano John xen

nedy, estava repleto de via
, � _

lentos ataques à União no
vténca. O despacho foi en

vredc de Washington pelo
ccrrespundenta da TAS3.

Depois de ressumido o dIS

curso de Kennedy. disse o

90rrespondenle. "O dlscur
so d.o Presidente norte a

mericano eslava reptetc ie
violentos ataques annso

vtétícos.

��::ll�:d:él��l:'�et:a:ea ��=
bo os nossos empreendi_
mentOS desenvolvlmenti.,;_
tas, é pensamento do Go
vêrnc Celso Ramos, fazer
funcionar em Santa Cata
rina, possivelmente em
maraeneu ou JOinville por

ser os dois �\incipais cen
tros' de '1'!�I�Ws t��nicas
do Estad�, uma escore de
preparaçao de tecnicos e

a::��I��t:dO d:ss��g:n���:��
���s�:elu�Oa bC���es�����=
vlmento d�s nossas ativi�
dades, alem de Permitir

f::n:X�:�:�;������elra' aos
O Governo Fran�ês, ln

tCi'essado em difundir seus Naquela oportunidade oconhecimentos tecnicos a Consul Pierre Massin e seu
palses menos desenvolvl_ adido comercial ainda csdos neste campo, vem pro- tabelecelam estudos para amovendo cursos, Por êie PQssib!ildade de financlaflnanclado. deSde a apare- mentos de capital trances Jlhagem até ° corPo do- para algumas das maiscente, com duraç� de 3 importantes obras C'JDS-

::o��f�:i�a�ed�:��i:�r h'us= tantes do Plano de I!lletrl-

mano. flcação e que requerem

Na entrevista qUe o engO �::.:st�mse::os co���:::!��:�
:�I:� ����:�e d:o�eltas ção, como a usina de Ca
________ �----o-'--n�oa='�d='�3=50�M=V=A.�---
Tro�as �n�iéticas �rC�aradaS
:para �nliar em com�a!e

D��.O:_COu��e�te{"O EsTA- norte americanos dcvem

scntan:es dos P�e:ep;e- assumir a� respon',li)lli
clalistas que Integram o� diades para as conscrJucn-

tratado de Varsovi
c as do bloqueio a Cuba.

convocados pelo s: lOram WASHINGTON, 23 (Ur�

mandante que lhU co- gente) "0 ESTADO" - O

Instruções a respel�s deu BrasII devera recusar-sc a

medidas que devem
das dar cart.a branca aos Es

n·adas no que diz r:r �� t:doS UnidOs. numa sUlla-

a p!'cparação e \l1<>'rPB. çao que arflsca descnca-

de suas f6lças atm;�::cla dear uma guelTa l!lltndial,
UI�ã::ln����êt�c: defesa' da ���:;xoado�dec��'a���:i1 ��
vh,: deu ordens deP��es�� O.E.A. Sr. Pena Marinho.

rllção de combate a to�as i
Ao que. se sabe, o B!'a-

r.s tropa� russas, cance
s � devera apresentar um

lando ao mesmo tem
-

pto�eto de emenda a reso-

Dentro da meta govel'l1amenlal de 1.000 nova� uni- das. as licenças.
pO to- luçao norte-amcrlcana se-

'e�OT �cm 1!)62, a rtn ga e l1il\lro ctrqui(etõllic:\ O Governo d . g:lndo a qual uma cOIllI�-
esco!a (le'Lrtgô�\ �,os- E.�tcv('s. no lllunit:ipio de ((,�aru. vi.�- entrcgou. esta ta�de�10���� s�� in\lestigadora

.

dc nov,?
\

;.: n:
.. "::,,t�â��.,.....'.:.. �..'.:�,'�;1,.r.l)i:r,:..SUI:'E�i�\';I.rI�_�.d(.J_�.',:..

O

.. lU, ,�,.lP �'

.�r����� ,_ :�v����no .\me.-. ��:�s�: .����·os n�e���:a������.��\
�""'",".....�"",�'::������"':. ......:�::,,�;;;;;��:__ _:_'�":':'_�....i':'::..:.:._,Ut',�<�a�.9.e5 VDiga3,� ,

a'uem"" presidiu as

Assembléias' da' ONU
ELCING - 23 - (Q FS

TADQ. Tres barcos >1�'

bafndeira filandeza estão

navegando rumo à Cuba

segundo lnformações h'Jje
divulgadas. Acrescentaram

Durante os quase 17 anes

de existência das Nações
Unidas, seu órgão central,
a Assembléia Geral, já se

reuniu 16 vezes em perí:l
dos ordinários de, sessões.

tendo realizado, ainda, duas
Assembléias Gerais Espe

Que os barcos ja se enCO:1, clals e três de Emergén
tram e!ú águas cuba.l>\s, cia.

APOIO UNANIl\1E

WASHINGTON - 23 10

ESTADO)' - O Preslden,e
John Kennedy receben l'

paio unãnime de todas as

personalidades pOlitio:a�

curso em que o presidente
kennedy determinou o

bJoÇtueio de Cuba.
Na foto milícias cam-

ponesas cubana.'J mobJli-
,..\da.:s,.__ \:jÂ.

__

...
_

'" ",:i.�. >

Obedecendo .la espírito
da melhor distribuição
geograflca sempre acata
do nos assuntos atinentes
â Organização Ml!.ndial.
eis um retrospecto dos paí
ses a que tem tocado pre
sidir o órgão de cúpula da

ONU:

12a. ASS��ibi�Irl.· Geral Or
dlnarla e 39.. Assemblêia
Geral de Emergência - Si!'
Leslle Munro (Nova Ze

lándla); 1311• Asemblela
Geral Ordlnãrla - Charles

Malik tLl\)ano): 14(\. As
sembéla Getal Ordinária
- Victor Andres Belaúnde
(Pcrú): 15". Assemblêia
Geral Ordinária - Frede
rlck Boland Urianda); 16(\.

Asemblêia Geral Ordlnarla
- Mongi SUm (Tunisla);

A 18 de setembro pas
,sado wi eleito o n,;vo 1),e
sidellLe da ONU, e'(;:''iao
que constou com um dos

primei:'os itens do temarlo
da 179.. Assembléia Geral
Ordinária das Nações Uni

das, iniciadas naquela da
tn.

MAIS OUTRA DAS MIL

111. Assembléia Geral. Or�
dlnária - Paul Hem.

Spaak (Bélgica); 111. As
sembléia Geral Especial -

e 2El• Assembléia Geral Or�
dinária - Osvaldo Aranha

(Brasil) ; 2n, Assembléia
Geral Especial _ José Ar·

ce (Argentina): 3". Assem

bléia Geral Ord.nál'ia -

Herbert V. Evatt (Austrá
lia); 411• Assembléia Geral
Ordinária - Carlos Rômu
lo (Filipinas); 5". Assem
bléia Geral Ordinária -

Nasrollah Entezam (Irã);
611• Assembléia Geral Or

d!nârla _ Luiz Padllla
Nervo (Mexico); 7a. As

sembléia Geral Ordinarla
- Lester B. Pearson (Ca

riada); 8$. Assembléia Ge

ral Ordinária - Sra. Vi

jllya Laksmi Pandlt (In�

dia); 9". As:;emblêla ,
Ge

ral Ordinária - E;. N. Van

Kleffens I Holanda) ; 100..
Assemblêia GeqJ.l, Ordinn
ria _ J,Osé Maza (ChMl.;
10.. e '211• Assembléias Ge�

o engenheiro Pau I o
Affonso de Freitas Melro,
Presidente da CEE e o DI
retor do Setor Técnico da
quele órgão engu Karl Ris

chbieter, expõe ao consut
Francês no Est. de S.P" e

ao seu adido ccmcrctar o

Plano de Eletrificação e

estudam a possibilidade da

instalílção ,ele uma escora
de Formação de técnicos
em Santa Catarina.

diplomatas francescs fol
lhes exposLr:l o Plano de
Eletrificação de Santa Ca
tarina, ressaltado a neces
sidade d� técnico de grau
médio para um deesnvol
vlmento mais eficaz.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Endereço 'l?1pgt'6f1co ESTADO

DtrttDr
Ihtbfnla .dt>- kmtda !tamoa

-...�
Do.,..,..� d. acntDa-
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t'rOl. Barreiros Filh(l _ DI'. Osvaldo R0drli;Ues
Cabra! _ Cid Gonzaga. _ Dr, Alcides Abreu
_ Prof, ouion d'Bra _ Major nderonsc au
venal _ Dr, Milton Leite oa Costa _ Dr. Ru
ben.' Costa _ Walter Lange - Zury Macha
do _ Lazarc Bartolomeu - Ilmar carvatbw
- Pror. Faulo Fernando de Araujo Lago -

Hamilton Sc'"lmldt- A, seixe., í\;,Eh..�O _. Ftávtn
Alb<:rto de Amorim - C. JamutlUa, �i.tor ue
In.ormaçào Agricola - A:na..do S. T�ag'J.

Dl:.P.1RTAMêNTO ESPOBTTVO
Redator: Pedro Paulo Machado
aedetcres auxfllares: Maw-y Borges. R"I11 T
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Colaboradores: ulV8E.')OS
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..,hda em v!!lôr_
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Vi' :-':DI\ AWr..::.\ - Cr� TO.OO
... Il'iioode ncfu Sp- rs&pvnSt'!bilfsa pelo,q c()1'h,A"
to" �s n..:l" aJttgo" cJ.ssinad(Js

-----

Milton t.eue da Coata e

Ru.bens Costa

de regularizar qualquer lo
tação precária porventura
consequente das efetivações
genéricas declaradas quer
pela lei n. 2.411. de 27 de

junho ele 1000, quer pela
lei n. 2.4S9. de 13 de' nevem
bro do mesmo ano. posto
que estas leis. dada a ne

nhuma rereréncta feita a

respeito, em nada altera

ram a lotação do pessoal
extranumerérto efetivado

que, consequentemente, mo

vimentação alguma: sofreu

em virtude daquelas ereu

vacões. tanto continuou a

servir nas repartições. õr

gàos, unidades ou serviço
em que se encontrava à
data da Iegtslacâo bcnemé
nta. A lei n. 2.577, de 28 de

dezembro de 1960, assegu
rando 'a permanência na

atual totacãc aos zeladores
serventes. contínuos e ser

vtcats que servem oro esta

bele'!i:nentos de ens1n:> pú
blico do Estado", a todos
êss.es _ tIlnci.onilios, _ bem

ou mal, nã� importa
consagrou, efetivamente, a

inamovibilidade, por isso

que, se lhes reconheceu o

direito de per:nai1ênCla, in
determinada no tempo, na

Jotacão ,dos estabeleclmen

tos de ensino a que" a é

p:lca, !:.erviam, logicamente
retirou da Adm.rustração
Pública o arbilri:l. até en

tão at!.laru.e, de !a2ê-los ser

vir em qualquer outro es

tabEi&;..me.�to público, aln�
da que congênere ou de

igual categJria. Data venia
dos cultos fundamentos, em
sentido -contrário, do vene

rando acó,rdão. pens� que
essa inamovibilidade é o

comeudo expl"ess') e exclu

sivo da lei n. 2.577, de 28 de

dezembro de 1960; esta !-:e

pJde ser allmllllslmLiva

mente inconveniente, _aspcc
LO" que esc,,-pa a aprCt:la'
ção do P{)der Judll:lano
lIaO all"oJlJ , colla>/l .. , 1'.,11'

CiplO C"I,".I (;J ....U .. , a, ... I.IUI,

�:I::u:':�O�::t11i�
Fedelal quer a L;ons� ...u.\ .. v

Es.aoual ".l.ILauu os c...", .. s

de inamOVibilidade de 1un

....".lllarJo puow,:c;, livre 111:«'"

a el ordmária concede-Ia

qu.and� bem entendesse la�

zela, a exemplo, aliás, do

que, cumo co.1signa o res�

p.3itá\el acórdao, oconc

Cvlll o prolessorado primá
rio ca�al inense, clas.-.e a

cujas relevantes ativIdades

tã-o esllreitamente se ligam
as das tunções e dos ('lil'

gos designados no quelit-�o_..
nadOdlpJoma legal.

se duvidar da sua consntu-
cíonaüdada,

ylCQf7/ecf/nefJIos P'lbrhmópolb. 25 de ju
lho de 1962.
rerretru: sasrcs, Presiden

te, para o acórdão.
Alves JP'eà?'osa, Relator

para o acórdão,
Vitor Lima, vencldc. Con

cedo a segurança parn ga
rantir a Impetrante sua lo

tação no Grupo Escolar

"Professor .rosé Radrtgues
Lopes". A lei nQ 2,577, de

28 de dezembro de 1960,
quer. em verdade, assegurar
aos servidores, que enuncia,
a inamovibilidade, tal co

mo reconhecem, em suas

Informações, o exmo. sr.

ecveenedor- do- E(>tado e, em

seu. parecer, o üustrado

chefe do Mlnistéi-io'Públl
C(), Seu objetivo. é; U:L rea-.

1Idade, o evitar a remccãc
eompulsórla de 'ruhcrcna
rios que, COI1;\- exer.ciclq_ em

estabelecilrumt.os de en'li

no do Estadô, n:1ci ú� acha'
v'am cobertos co:n a inamo

vlbll�dade dili'magisté,io pú
b!leo ca"ÚinE:DSe, arites,
COt-no agora êles, sujeito a

remoções. nem sf',ll1pre aon

venléntemente justificada'�
pel{)S Intel:ês es da educJ.

çãa. Não se pre:>cupOU, por.

evidente, no 'mantl::r. no

mesmo estabelecimento, o

mesmo quadro' funcionaL

que êste, pel3.s c:l.l"acteris
ticas próprias das ativida

des educaci-:>nai.s. é. p?r na

tu reza, elâstico, no sentido,

por demais obvio de âepen
der exclusivamente, da ma

trícula, fenômeno que. re

lacionado ao constante cres

clment:> da p,:,p!.llação es

colar, em virtude, p,'eclsa
mente, de nossa acentuada
taxa de na,alidade, tende.

em cad:t ano letivo a ele·

v�.r�se em qualquer das u

nidades componentes d3.

vasta rede do ensino públi
co; visou, sIm, a fixar, no

quadro de funcionários de

cada unidade escolar. e de

cuja localid:tde é, geralmell
te, oriundo ou em cuja lo

calldade se Caz radicado. o

me m:l eleme:J(o hu:nano

que, até então. o viesse in

tegrand"J. ainda que em ca

tegoria funcional modesta

e, talvez- até po� isso· mesmo
também necessitado da pro

teção deferida _ia. e com

reais vantagens para o ren

dimento do ensino. ao pes

soal docente em exercicio
no mesmo estabelt!cimento.
J!:ste específiCO propósito do

legislador transluz da prô
prla redação do texto legal.
as-securatôrio, não como

erttendia fl douúa maioria,
da permanência nas fun

çôes ou nos nrgos. �enão

da permanimcia. dos titu

lares destes e daqueles no

estaheleclmento de ensino

pq,bücO do Estado em que

servem "desde que contem

ou venham a contar um (1)

ano de exercício: '�seu rybje
tiV(l não foi outorgar efeti
vidade aos zeladores. ser

ventes, con.tinuos e servi

çais, muitos dêles. se extra
numerários e, então. com

mais de um ano de exerci

cio, já efetivados. c')mo re

conhece 9 a<'órdio. par leL"

anterIO!'es; nem estava, co
mo não está, no interêsse.

tcont. do numero ante

rior)

,A, medida cceeucstaeeíe
da na lei nv 2.577 não cons

tituiu novidade porque a

todos os ruecíonéríos. In

distintamente, já era asse

gurada a. permanência na

lotação, IlOS termos do art.

48 do Estatuto dos suncro

nanes Publicas Civis do

Estado assim redigido: -

"O funcionário não poderá
ter exercido em repartição
diferente da. em que estiver

lotado".
Ao

.

ser nemeeee, o fuD,..

cicnáno de-'lm ter- eurcil

do na reparbilj:ào- IIln cmj.
tctacãc houver- claro, A. )(1-

tac� li estaceteeuta per

decreto d'!) Pbdff EJleCutivo

e terá a finalidade- ce �

tribuir os cargos de acôrdr

cem as e.xitêncJ.as � ór·

gãos dos serviços públicos
Es�a dlsttibuição de carg�

é o q}l8 se denomi�a IO.ba

cão n.umé�ica.. da qual se

deduz a lotação nominal

que ê o preenchImento do�

re,pectivos claros.

Mas a lotação, ensinam

aut.oIe$ consagrados c')mo

Contreiras de Carvalho e

J. Guimar:ães Menegale
não impede a remoção do�

funcionári0s.
O que deve ter ocorrido

no c.aso em apreço, foi o se

guinte: um grande núme·

ro' de extranume�ários pas

sou a integrar o quadro es

pecial do magistério em vir

tude do artQ 2°, da lei n ..

2.417, de 27 de Julho- de ..

1960, f'ntre os quais figuram
os zeladores que passaram

da função referência II pa

ra o cargo padrão MM-I:

Competia ao Poder Exe·

cutivo praticar Os atos

complementares, dls:trlbu1n

do'os pelos diversos órgãos
e servicos da Secretaria de

EdUca�ão e Cultura, de a·

côrd') com a lotação numé

rica de cada um deles, com

o fim. de regularizar a sl�

tuacão de todos quantos,
ben�ficiados p.eJa lei n.

2.417. continuavam ainda

no exerciciG da. função que

lhes cabia como extranu,

merários.

A omissàD ou demora do

Poder Executivo deu lugar
a que o Poder Legislativo
votasse- a lei n. 2-.577, qu,e.

embora técnicamente defe!

tuosa, teve, por objetivo
principal, regularizar a sl

tuaçã.o precária em qu� se

encon'travam 0& servidores

que menciona, inclusice os

que eram excedentes da lo

tação.
Essa pJ.:ovidência não po

de, entretanto, lnter[eru:

na atribuição do Poder E

xecutivo de fixar a lotaçãf
numérica e de alterá-la,
tôda a vez Que o exigirem
as necessidades da Admi·

nlstra.ção.
Donde a conclusão de que

a lotacão assegurada pela
lei n. 2.577. tal como acon·

tece c:>m a que decorre do

art. 46 do Estatúto, não Im

pede a remoção dos funcio

nários. O que a Administra

ção Pública não pode ê o�

brip_,..los a servir em repar
de Educação e Cultura.

Entre �segurar a perma

nência na lotação e deferllT
ao funcioná "in a garantia
da inamovibilidade, vai u

ma. uande dist:'tnela, Até
p'wQue, como ,iá fic?u dl

tição estranha à Secretaria

to, a inamovibilidade não
se presume. de-ve ser expres
sa e não ad!nite inte.-pz:e�
tacão extensiva..

Nes�as condicães. o ato

Beatriz Mirancli Representará os Brolos E!egantes
da Jocietlade de UajIí, III ksta cltPróx:me Dia 'l

1 _ Amanhã, a fabUIúS:l/, Pequeno Jornaleiro".
'

cantora EJizete Cardoso 0- 12 _ Tamb211' o brort-

ferecerá seu programa ôe

auditóri,.. na Rádio Na ...y·

na! do Rio li Sociedade r!o

rla13opolitana.

6 _ xruto comentado o

vaucso colar em bn.nan. :'j

e p'at:na usado pela se-no

ra Willy Rznaux IA'ml',
"no jantar crc-ectdo ao ').lll

queíeo Ale:ni", Hans J'!'\

dein WolfL

»nc Alayr Vieira õ.ar cta

fui uma das j�ndas,De'oll
tentes oue -s associados

dn �')riedrlde GU3.rany, :.

pl-rudtram durante sua a

p r '''_:a�ão na neue de .sá,

Q_a':!o,
2 - O governador do E�

tado ; senhora Cets- '-b.

tu-is nos l\aIÕ2S do Q!,r·
rfmd:a sa.ece recepc.on i
ram convidados para .tru

jantar quandn era hOI!!�

geado o Pr(:!sidente do B;:n;

CQ, Alemão Tl"ansa.tlãa�>C'
e senhora H:ll1s Jva1 :111

Wc1ff,

7 _ Numa cco r ocao ,�l

s'acetdade de Od�n'ol,,�::t
em nossa C'.id[ld� fl :tá ,('

rea::zand-:>. a "Scm:1!'::1 ' �

d-ontoló;ica"·

O S"�hllr E1u-l,.lO13

ncsa -es�i ('0,'11 ::l re��J1n,--:'

bTr1:::ie d() �etvl.co de �ilr'

e- ,eo:m, da. preprã� d:l ',,,

�a:n:"'�'l c'r Ruth !l;ia;:ifl

Carne·t·o e
' Rudl Affon'o

Bau.e'·· (' :l('''nt2C�:1L''n:-o
e�tâ ·,�t·e!do para r pró·
x'r;l(l �ábado n� c:dade re
La;Iun;l.

8 _ Rea!"za ·�ea no ?rl
x lll,� sabado na Igr"',ia
S10 Paulo Apog!olo na �!.

dade de B umenau, a b�,l

çã:> nupc:al d3., senho1".;·:l
DOris Tc.:.rezjnha Am:tral L

Co1elb') com o senlvr J .. )

bcrl Renan Picanç- C)-

3 -- Aconteceu bal\l�l\t"

!T :lvhnentada, a festa �lc

15 anos de MarIa Hehma

Mcd1:ir'Js na noite do ú.l�:

mo domingo O broto I'lr:

qu::sliíO, re('�pcl nau

c,')nvjdados com b:ll1:to I' '.'

tido em o�gandl br:l:lto

trabalhado a pcdral"!<ls
Seu pr/I"!f'ro sapatln(�o
meio salto era em s", ,n

rosa A bl" lolándia <,o:n)a
receu em pouta, dando ,10

ta a:ta.

14 _ C"m Trdelo de Ni

n:l R:r�' em 1ll11;:;se:ina �re

I'). ;'�n!('''eilmado pelo �,)"

t1!��j,c Lflnz', a bonita <.e

nnor'l L'ly:,I' Gomn ITere

z;:t) rle�t n::l'a de e'egâncb
e 'o ":1 gô�t:> nll baile (!e

�<\'''H'.., p p. �os salões da

Soc-i.edade Guarany.
-"

15 O �{'<'l""tár'o da to'1.

ze:1d:t ,. ��'1h'')'a gera !.rIo

w�tze!. r( uniu um grupo
de> a!n'''os na La�ôa ':'\

C'mee'ção, para uma :ni

xada,

F ..\ZE?<I! ANOS HOJE
4 _ sr. Heni Freitas

_ menino Adalberto José

CampelJl
_ s.-a. MariJnho Cailado

nle,1ino Guslat'o W. Rayche
ÇDm intensa satisfação,

cOP..,ign:tmos no dia que

hJje tranScOI're, mais um

natalici0 do travesso e ga
Jall�e menino Gustavo Wal_

da' Ra)'('he, dl1E'to fllhjnho
do nosso prflzndo amigo e

(;:;mJ:<-c.�heil"J de trabalho
n. l)::J.g')bcrto \Valda R.ay
{'he, dedi�adQ c cficiente li,..

n-Jj)is�a de:;tfl fõlha' e. de

suá f'x:na. flsp.Jsa d. 1.in

daura SOliza R3.yche, ele
m.�ntos de destaque CIU os

nossos mel:>s, onde gozam
de gl":lm,<:> ('stlma. Ao ga

l:u�t.t.n1!::t]jdalJte, 1}c1ll flO

mo :.t:J(; .'·elll) ;!"c:1itores os

no�sos cum;::riment:ls por
tão Sig-lliflcath'o aconteci
mento.

9 - Os não meno,> 1;,�.l

1:('),,: Madd:io Me':!e' ,�,

,���cosH������fa Te��;���;
to Cunha c r('u�a:--l�' ,!l'li

to b:'TJl �') m'l\'ialenh-io

ba)e de ga:a da S"cied3:ie

GuaI\,ny.

Junior
_ ",a. Maria do R()8ârio de

Oliveira
_ ·l·a. Car:1!el.ina Souza
_ Era. Maltide Sanzi
_ sra. Cá:!ldida Neves Pires
Cunha

�.a, Vicência Neves Tor

res
.sra. Laura €aniçl!l de O

[i"eira
_ sr. HamUon Stocco
- sra. Alcione Silva
- ,:,rta. Lígia dos Santos
_ �r. ('.-1ando Ferreira de

Melo

Ir per falal"lllOS e'll

broto, também mere�a- u�

me hore� elog'::ls 0 'broti,:to
AlUI. Maria RaT.'''s um'! � l�

Debutantes em dl'sla<1u� 'o

bll=le Qa Soc'ectade Gull'a
ny,

10 _ A be!eza suave de

M.arilia P.e!uso, é ag:>,'a
"M:�s Unlversitár:a Sa.n,'').

Catarina 1962"
,

16-E,tão cil'culand'l (',;'1

n-ssa cJd"lde, o.s nOiVJ.3,
.

Maria Cristina. Fernamt,)z
e Francisco Va7" _ E.a' ...1'1
sor'c(lad" d" Curitiba. !,le
dá s-jr'N:lad8 de Súo i' rJ

lo De�cia r'os aos noiv.'s

que rm cO!l1p:mhla dr .'!-;!'.!3

!am'llal"e.�, vlslb'll F!orl:.t

11óPoliS, um:!. fç!lz estada.

11 - Em fac') n1

dade :" senhora DeY�e G I

lcm\:)" pe:a maneira sim:Jl'�
e!egan!e. (" simp:itiC:l) 'lU"

�

re�ebeu ("!l� sua re�ill(;nCi!l

quando.aoon!ccen o chi t �

neficiente prô U"spilal ,le

Reabilitação.

- E'ltâ marcado pan o

Pl'ôxi 1.') db. 4, em "Eno'''ll�
lro dc Bl·"t�lh"�" o �Jl-\ v

"La Bt'-la Dalia" �.J. ,(

enc:m�ram na secretarin 1':0
Clubr a reserva de meqas

da m 'v:mentãda no't..a:ia
QU!' da·á )'enda a "Casa tio

_ "r, Ari K3.rdec
- H. W�ldemar Forne!'olli
_ sr. Douglas Grozewz
_ S:-. Carlos Grassenferth

Tragédia Alpinista Ma
Rússia: Mone Escritor

MOSCOU, (BNS) _ Doi8 alp'n;stas de uma Clt

pedição ongl • o.._.iét;('{I pereceJtam 00 resvalar nu

ma dEscida, s('!tunda telcarama en.viado pelu ch�fe

da eXl'led-·cão.. As duas vitimas f4lom o escrjtQl" Wi!

fred Noyce e Rçba Smifh, que há po�co ha.�i.om e�'

calado COR) �xit" um pico no fronteiro slno-ruSs(l.,

A expedição il1fegrada pOI(! olp.'ni.stas britâni.

cos e sovié!"u..os" se cnCQJ1tra na· regió.c do Pam.1r e

pretende CO"q_u'star o Monte que as russas ba�izQ
rflm COJW o nome de "Comunismo". Noyce fazia Q

cobettUl'O d. expedição para um joronJ h,·itâ.Dico e

era al,in'lta famoso.. Gutor de um livro jntit�
NA Mmtt.cuaho D.esc.o.hecida." relativa a um p�o

de Himok.io. I,cuIcada. em p,'ncípias dêste ano. Ar ...

ter;ormente, publicara "As Pri9la�(6S de j\ventu�

roo', rIO qucrl con,ider-evQ 0& ,scos do olpinismo co

nio "uma divina loucuro".

�O,inA$
IDmWtBft �- i

�� P �I,� ��: �,�.�. I
I - 6 cororEc�ão e conscrllação de pz.lniis Iem tod;) o Est.'J�o

,

ri,:'

Com o Senhor Dr. Luiz
Gabl·iel. Sec:etârlo da Ag!"1
cultu!'a, recebeu no dia 23

as seguintes pessoas: Pe

dro Kraus, Prefeito de

Gaspar, no lnterêsse da

z::ma rural du sel! l\A'un

Cll:i'): Deputado Walda.nar

SaBes, no Interêsse da

Agricultura do Munleip.,c;J

MarClli:l Medeiros

Miranda Ram�s, vencido,
de-- acordo com u voto de sr

des. vitor Lima,

Eup-ênl,) Trompowsky Tau

lois FiLho

Euclydes de CerqueIra
Cin[ra

C-.;mur.do Nóbrega, venel·

do, de u(."().:uo com o vaLo�:r��i��·ãOve��::�n�r�� IÔ�i� ,......-......<r
Dire ...oria da Produção Ant

mal e Dr. OZia, Guimarães.
Diretor PI"Jprietário da Rt>

vista do' Sul Vale do Itajai.

do des. Vitor Lima.

--lOtocação-:-EN6ÊHHE�
A Federação das Industrias do Estado de Sra.

Catarin;;J. fez saber '-' quem interessar p:lssa, que
dispõ2 de ótima colocação poro Engenheiro que t.::
nh.o um pouco de conhecimento do Língua lnqlêsa
para 'nteQrar seu Departamento de Produtividade..

Paro melhores esclarecimentos', c:; intere;;s<!l
dos pccerão dirigir se à sede desta Entidade, à i',la
La<::erda. Gout'nho, 8, no horário dos 14 às 15 helr,as.

25-10-62

Ciente _ Milton da Coso

"
Presidiu a sessão de julga

nent'J o exmo. SI". des. Ivo

Guilhon, e foram votos vcn

cedores os exmos. srs, de

sembru:gadores Arcas Horn

e P.ry Pereira Oliveira,

Alves Pcdrosa.

O#F"LDO ••LO

MENSAGEM DA lNDIA EM SELOS - Por nimia
gentileza do Emba'ixadar da lndia recebeu o Dire
tor o dos Telegrafos e Correio de Florianópolis um

rico presente, qual seja o colzção completo de selos
que se acho exp::lsta no -,;aguào' do Edificio dos Cor.
reias E Telégrufas.

'

O munGO filatél"co 'de nossa Copito! tem esl'o_
do presente ó essa, magnifico mostre, além de in
teressados e curiosos que diàr:amente vão apreciar
a Expcsiçõo

Brevemente registraremos ne'·'ita coluna outros
informes

Mediante o co:wênlo as

sinado entre· o Govêrno
do Estado e o C"lálo
"Cristo ReV', da cidade de
Içara, h:tveni. naqueel e-du"
call..dário, ministração de
e1'lsino Jl:ratltito à criança
em Idade eS(!0Iar.

-------------------------------- VENDE-SE CASA

Vende-se Residência de meteria!, pronto para ser ocu

pado com selo três quartos cozinha WC, quar�o
p banho galpão nos fundos' e ainda com alguns
move s, ,ituadú no praia do "Ponto do Leal", ..

Trato:' C -'m Livramento, no Ruo José Cândi
dn da Silvo 580 à torCe no DER.

Uma sala de jantar em imbuia. com as seguintes
peças: uma mesa elâsLica com alto cadeiras, dois bal
côes e uma cristaleira espelhada. PlleçO 30.000,00.

Um guarda-roupa com portas e gavetas. Preço
3.500, Ver à Av, Hercilio L�, 157 nesta.

TENSÃO MUNDIAL: CUBA ESTADOS UNI
DOS RU'SSIA - O mundo não descanço.

'A human'dade vive dias do mais terrivel espe.
etotiva. Notícies olarmont,es trazem mensagem Ck1

morte.

Que acontecerá::> Ql'e se €slaró preparando, qUe SUL

prêsas n:lS esperam::>
Ninquém p:>de saber
0-" hçmen; falam �m Deus, prégom o Evongé

lho c!izerr-�e reJici':!sos, enquont" ') ma's ferrenho
materic[';mo d-mina a cansciêncià do peva russo.

num dl;>sprêso t::>ta� a todos os fórmulas espirituoli5- que pudes"e ser amparado
tos. por mandado de seguran-

E sempre dizendo que tudo fozoem paro mano ça.

ter a sobrevivência do homem. Verdade é, porém, A CUlestão referente à

qUe própri"1 homem Continua (-;e conhecendo a <;i inconstitucionalidade da- leJ

mesmo. Não sabe a que quer vivendo afastado n. 2.577, suscitada lUIfI in

do verdade. embora �ouvesse dito o Crista de Deus! formações de fis, 28 e DO

que sàmente o ver4ade nos tornará livres. parecer da Procuradoria Oe

Livres de tado '€sse inferno que onda por aí, rai do Estado perdeu de

acesSo pelos labaredas de- orgulho da prapotêricio, Interêsse para a solução do

eto de�a_m01", d
.

_çp.m_preensão e pe t.pda a sorte de :.�oo dV-��'-di��I�� �,���:��1;
'." �aJda��: b.e�;;·s;:a:�d.4te mun�� mal'l:lco

•.� �'�erida lei, nã<J há pOI.que

<8:"�·�...2.��>;:;b.,,;��'·"�;�f ,,:t;,�. ,\.'.*Ito,'" {�'

ORlAIDO Al.0IIS0 Df mIE
(MfSSA DE 7° DIA

A família de ORLANDO ALONSO DE CYSNi.
penhorado agradecem as monifestoçõE'S de pecar,
recebidas pelo seu falecimento e c:=nvidom O"l pt",
renteli e amigos paro assistirem à missa de sét�a
dia, que será ç�lebrada em intenção de sua bonit;,"
simo alma, quarta-feira, dia 24, às 7,30 horas "'"

IGREJA SÃO LUIZ,

25/10/62
----,-- -----.--.-------

---- - ,_ .. -----_'--._ .. ------:---._',

@!ll2CEA�
?�

PROGRA'MA DO MÊS

do exmo. sr. Gove�nadot

do E�tado. que removeu a

impetrantE> l'ão feriu di
reito JíQuid? e certo seu.

SALAS PARA ESCRITO'RIO'_RAMA DO MES DE GUTUBRO
Dia 27 - Soirée de Encerramento da IIQ. Sema

nd de E�1'udos Odontotóg'cos de Santo Catarina.
Dia S - Domingo - F�sta Inf9,nt!1
Dia 29 - Sep-unda-feiro - Bingo dos Rotol'irJ.

Alugam.se, na rua Jerônimo Coelho. 28( solas
paro �sc..ri,tórip .. Trator corry �enon Corl0!l Gat
cio - Ed dos Dir(>torias ------:;:,80 ;;J.ndar

,

",,,26-10-62

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



EDITAL
JUIZO DE DIREITO DA
SEGUNDA VARA CIVEL

DESTA CAPITAL
EDITAL DE CITAÇAO COM
O PRAZO DE TRINTA (30)

DlAS

o DOUTOR OSWAL
DO ARli:A HORN, Juiz

de Direito da Vará de
Furuitln e Sll(�l'SSÚl'S,
em exercido na 2" Va
ra Cível dnsf.n Oomnr,
ca de Flol'lnnúpnlis I!::>_
tnuc .

de Santn Cntnrt
na, na forma da lei,

FAZ SABF.R a Lodos
quantos o presente edital
com o prazo de trinta 1:'10)
dias virem. ou dete connc

cimento tiverem que', I}M
este meio, cita os INTE
RESSADOS INCERTG3, por
todo o conte tido da oeucêc
e despacho seguintes, ex

tmtdos dos autos de RETI

FICAÇAO DE ESCRITURA

DE IMóVEL, cm que é I'C

querente CONGRE:GAÇAO
DAS IRMAZINHAS DA I
MACULADA CONCEIÇAO:

PETIÇAO DE FLS. 2
"Exmo Sr. Dr. Juiz de Di
reito da aa, Vara Cível e A
nexos NESTA, A' Congrega
çi\o das rnnãztnhns da 1-

maculada Conceição pro

prfctár!n do tmovcr sito à

rua Esteves Junior n. 27,
Florianópolis, por seu bas

tante procurador infra as

smcco (doc. n. 1), advoga
do inscrito na Ordem dos

Advogados do Brasil, sec

ção de Santa cata-tua. sob
n. 509. com escritório à
rua dos Ilhéus n. 15, Nesta

vem expór a V. Exa.,: que
a suplicante adquiriu de

Carlos Bercnbausem e sua

mulher d. Elfreda Bere

nhausem o imóvel acima c'l
tado, conforme escritura
lavrada nas notas do Tabe
lião do 2° Oficio desta Ci
dade, em 18 de março de
1949 (doc. nv 2); que por
um lapso do respectivo ser

ventuár ia deixou de des
crever no documento fi me

trneem das conrrontacões.
limitando-se apenas aos 22
metros de frente que faz

para a rua Esteves Júnior:

que de acôrdo com o levnn
lamento procedido são real
monto as soeutntes contron

tacões: NORTE - conven
to dos Fl'ílnf'iscos rua. digo,
convento rtns Frnnetscnnos
rua São Francisco, medindo,

193 metros e 40 centíme
tros SUL - Euclides Lago,
Raimundo Rothsahl, Igre
ja Ortodoxa e Associação
Beneficente Santa zna. me

dindo 128 motros,e 10 een

tinH:l.ros; LESTE - Rua
Esteves Junior,
Dl'ek, Rua sao Prancíseo,
ntedlndo 89 metros e 05.
cenumetros: e OESTE �

Com Manoel santos Kíra
nna Lucas, Hug'o Urbano,
César Gomes, Manoel Arau
Jc. Osnl Barbato e Alvaro
de Carvalho. medindo 102
metros e 50 centrmetros,
perfuzendo a área total de

6.794,lOm2.; Que para fins
de direito necessita a pro
prietária de um traslado on

de figure todos os conrron
tantes bem como as res

pectivas metragens das ex

tremas; A vista do exposto,

pede a V. E�a.. justifica
ção, digo, justificado o a

legado com as testemunhas
indicadas, as quais compa
recerão em Juizo indepen
dente 'de citação, seja auto
rtzado ao Serventuário
competente a completar o

devido registro na forma da
lei. Requer, ainda, devolu
ção dos cocumerrtos juntos,
apus haverem produzido
os seus efeitos legnts.. mete
pendentemente de trnsta
dos. Dá-se o valor de Cr$ .

?.IOO.OO P:I!'a o pagamento
da Taxa Judiciária. Assim,
D. e A. com os ineltls:ls do
cumentos P. Dererrmeuto.

P!ol'l:mópolis, 28 de setem
h-o OI' }!)(l2. (Ass.) riéeto
R'IIl7.:l Sllva - Advogaoo.
Tf'strmunhas: Sra, Elfrie

da BerenlUl.lI�em - brs.

viúva, doméstica, residente

a AVf'nid:l Rio Branco nO

147; Sr. Hrrmnnn Berk,
bra�. rasado. resident.e a

rua Estf'vr,� Junior 3D. e Sr.

R:\,I!mmdo Rothsnhl, bras.

cn�ado agrimensor, resldcn·

��TAI
Conselho de Segurançadã-ONU
.Reunião convocada. para. hoje

NAÇõES UNIDAS. 23 América do Norte e da evacuação sejam realiza- son a zortn, pedindo a reu-
(V.A.) - Os Estados Uni- America do Sul" dos. níão do conseíuo de Se-

te a rua Tenente Silveira
n. 239 Nesta, Anexos: 1 -

Procuração; 2 - Traslado
de escritura; 3 - Talão da

Taxa .ructcrárte: 4 - Plan
ta do Terreno".
DESPACHO DE FLS. 11
verso

Hermnnn

"Dou a presente ação o rito
ordinário. citem-se por
mnnonuo os outorgantes
vendedores e os conrron
tantos e por edital com o

prazo de Lrlnta dias os In
tercssnoos incertos. Fpolís.
13.10.02. (Ass.) Clovis Ay
rcs Gama, Juiz de Direito"
E, para que cheano ao co

nherlml'nto dC!"Lod').� man

dou I'xprdir o presente e

dum que sedo afixado no lu
gru- ele costume e publica
do na forma do. lei. Datlo e

passado nesta cidade de
Florianópolis, Capital do

Estado de Santa Catarina,
aos dezesseis dias do mês
de outubro do ano de mI!
novecentos e se 'senta e
dois. Eu, (Ass.) JAIR JO
se aORBA, Esrrlviio o subs
crevo. (As,�.) OSWALDO A
R8AS HORN, Juiz de Di-
rei to, em cxercrcro. Confe
re com o ol'lgln:11.

Jair José Borb[t, Escl'i-
vão

dos pediram. para ama

nhã cedo, a reunião do
Conselho de Segurança.
O representante norte

americano na ONU, Adiai
stevenson. soncítou numa
carta ao presidente do
Conselho ecn exercício.
vàleeten zortn '(URSS.,. a

reunião para estudar "a
peueosa ameaça contra a

paz e a segurança, do
mundo que constitui a

·cl'la�ào ser-reta. em Cuba,
por parte da União sovte
ucn. de bases de lança
mento de rocuetes balístt
cns enm '1glv'l.s nuctcnras,
f'ann?,f's de tancnr tara fo
gurt.f's na maior parte da

Stenvenson precisa. em

sua carta, que "a amplitu
ele da operação sovietica

em Cuba indica. com toda

evidencia, que estava pre
parada hã. varias meses".

O texto do projeto de

resorucã- norte-amertcano

solicita corno medida "pro
vtsorta", o desmantela
mento imediato e a eva

cuação de Cuba de -todos
os foguetes e outras armas

oren-tvas-.

Solicita, tambem, do se

cretario-gerai da ONU, o
envio a Cuba de observa
dores das Nações Unidas
encal'l'egadas de assegurar
que tal desmanteJa.mento e

CURSO MADUREZA
GINASIO EM 1 ANO

CONDICÕES
1) IDADE MINIMA DE 16 ANOS; Para 'ambos

os- Sexos,

,

2) Os Exames constarõo de nave disciplinas os.
Sim di"'tribuidas: .

a) 5 federa s. obrjgatórias;
b) 2 complf'mentares obrigatórios escolhidas pC'"Ias candidatos;
.c) 2 de earóter optativa, também da escolho do

candIdato.
3) As matérias deverão constar do eurriculo es·

colar do Estabelec'menta em que o candidato se ins
crever poro prestar OS exames.

4) Nõo seró preciso prestar novos exames do,," I
matérias que já conseguiu aprovoçõo,

5) O aluno aprovado em todos os matérias rece
beró um dncumento equivalente ao Diplomo Ginasial

Mntr'culos à ruo Dr. Fulvio Aducci 748 Estreito
Florianópolis.

'

(Em Blumenau - Procurar o Prof. Dorval Bar.'
bieri)

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

J no bairro Na. Sra. de Fótima
1 no Av. Sta. Catarina
1 na rua Tobias Barreto esq. Casemiro de
Abreu

TRATAR COM DELCYR SILVEIRA

no "A MODELAR" de MÓV'eis

roei {

•

O tcxto elo projeto di;.: gurança.
Por outro Iadotn ínrrna

se ele fontes fidedignas
que o secretario ele Esta

elo Dean Rusk represen

tará Os Estados Unidos de

Segurança que deve reu

nir-se amanhã cedo ;,., 9

h-vrns tocais

PARTIDA� OE
FLORIANÓPOLl� EM

I)IA� ÚTEI� AG

I 9horas!

MN"�

que o bloqueio será sus

penso quando as Nações
Unidas atestarem que fo

ram cumpridos o desman
telamento e a evacuação,
A hora em que se reu

nirá o Conselho de Segu ,

ram-a será mr.rC:lQü pelo

preuoente em oxorctcio.
depois que tenha cemuna
do suas consultas com os

outrcx membros do Con

selho, segundo Informa a

Secretaria Geral das Na

ções Unidas.
A secretarue anunciou,

também, por outro lado.
que o secretarro-aerat.
U Thnnt, receberá uma

copln da carta de Steven-
, eou. MAIS PEI'lFEITA 00 MMIL

PRECISA-SE SALA - Para Escritório
Para Escritório.
Tratar cum (' <'ir. José Maria, pelo fone 2604, R tn,rde,

ou com n dr. Flávio, pelo fone f. ô>.i - :iO·22 - 35·96

soda cáustica

CRISTALIZADA EM �SCAMAS

FABRICADA NO BRASIL PELA
PRIMEIRA VEZ

CIA. ELETRO QUíMICA FLUMINENSE

Embalagem Industrial:
Socos muhifolhos (Popel e Plóslico) de 50 Quitas

Embalagem Daméstico:
Coi)lo$ de papelão com 24 pacolfos plásticos de 1 1/'1 :b

Represenlonles poro 0$

fSlados de Santo Calorina e Paranó
--------_._---

Servicos De DATIL'OGRAFIA
ACEITAM SE ENCOMENDAS
TRATAR à RUA FELICIANO NUNES PIRES.

14 - à NOITE.
-------------------------------

BUSCHlE & lEPPER S.A.
Joinvillo • &Iumenau • Curiliba

Nelr; Oficial da uns
O p"e's'dente do Uniõo Cctqrinervse de Estu

dantes Sccundórios vem comunicar a quem Interes
sor posso que, no uso das atribuições que 1 .....2 con

ferem as estatutos da UCES e em vsto de estar vc9

90 cargo ce 11.0 vice presidente desta entidade. te

solve'

Nomear o estudante Lúcia Nuember çocrc o

CUPO!' o corqo de II. vice oresdente da Uniõo C{JM
tortnense de Estudantes Secundórios

F com revoqados as disposições em contrórios.

Ariel Bottaro Filho

Secretório Imprensa

Visitantes
SR OLlVEIRO CORTE

Encontra-se entre nós o nosso prezad e pcrt i
culor cmtqo sr, OLlVEIRO CORTE. mui digno IfIfi.
petor Estadual do Fazenda, residente em ltcjcl, ao

ilustre visitante O ESTADO envia seus cumprimen
tos,

S� ORECI'MaO c. DA SILV A
Procedente do futur::JSO mun'cípio de Curitibll9

nos Clcha ·,.;e nesta capital nosso p)'ezado amigo sr

(}recímb" C. da Silva. Presidente d.') P.nrt'do Social
Dem"1crájico. No oportunid_ade O ESTADO deseio·
lhe feliz estada entre nós.

Crediário: Só E' Bom para os

QUE COMPRAM
Umo dos facee; neqativas da inflacãa é a qU1:!

defrontam oe; organiz�çães qUe se ded:cam as ven

dos pelo crediófio. A galopante alta de preços cor

re com cpleridade tamanho, que ultrapassa, em mui
to, (1 "�:"bn'.Drf'co" cobrado na venda de mercado
r',<l, Dizend� "ob�e-preço referimo nos a diferenço
entre 'I meco o vi�ta e o da venda a prazo.

Sabemos de um coso mesmo aqui ihTHTHTR
nr('l('O, onde orevol'eceu durante uns tr;nta anos r

"�Abre nreco" d .. nnen.:lS 10% r,;r(1 'v'endns ci '10
Mr",es de orazo. E é bom que SI" dioa, paro" bem
da verrlad", e como o"eito de iust:ca à A Moo:>I:H
('II)!'!. durantp moi" de trinta on"s. nem ar) menos

("nbr.'lVF'l c', iurns- de m()ra aos clientes p." atraso ..

A" VP7'BS alcwém liauidava contas Cl'rYl 2 a ,3 anos

dp. t"ltrnso e nõa pagava siquer um déCimo de por
cento de juros... .

Hoje em dia não é ma;s possível tais liberal;·
dode�.

Quem o,,"im comprcia"�e na atualidade "oca
barro cem O" bu"'rn�· n'áaua" com" diz" povo.

As vencia" a r"na� oro"" constitUE'm ooora um

pedQ') tremendo. O c('m�rcianle nue contar acenas

com "�I')C''''''''m�nt,..,s d ....s crro,nrj"tas 00'1'0 fazer a

reoo<;icão cI" rT"Prcodoria venrljda o"risca_<;e a ter

que rnoar ? o 3 vezes mais- pelo ortico a repor.
O credióri� hoie em dio só é bom mesmo para

auem comnra. Ouanç"} t!"rmino de reorizar as auo

si semore !"lIavec; orestacõl""'. v{; o arti" .... adou;rid�
V,.,IM;sar pelo efpito da inflaçõo

.

em 100 e até de
200%.

. .

Nã,..., é sem tprnp ... (lU!' os casas flue vendem
npln crediário estõo coqitando') de medidos acoute
Indarrt�, medidos oup vã,... óesde l)mO selFl(:ãf' rioo·
ro!"o da fregu€!'õia até o corte, dróstica, das longos
prazos.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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.�f"--DR-.-t-LO-'Y-IS-D-IA-S-DE-t-lftj-A---D-3-.-SAMUEL FONSECA

�--([INICA ME'DICA
Dr. Walmor Zomer

Garcia
Diplomado pela Faculdade
Nacional de Medicfna da
Universidade do Brasil

Ex-interno por concurso da
Maternfdade-Escola. (Ser
viço do Pror. Octavlo no

drigues Lima). Ex-interno
do Serviço de Cirurgia ri,

Hospital LA.P.E.T.C. do Rio
de. Janeiro. Médico do Hos

pital de Caridade e da
Maternidade Dr. Carlos
Correa.

CIRURGIÃO.DENTISTA
P,eporo de CQvidod�s pelo alto velocidade.

BORDEN AIROTOR S S WHITE I

Radiologia Dentórtc
CIRURGIA E PRO'TESE SUCO.FACIAL
Consultório: Ruo Jerônimo Coelho 16 -

10 andor - Fone 2225
ExclulÍvamente com horal marcadol

Estomago' Intestinos, figado e vios biliares.
Consultório: Ruo Felipe Schmídt, n.c 38
Residência:

Ruo S. Jorge, 32 - Fone 2721
Diàriamente dos 15 às 18 horas
Atende dos 8 os 10.30 horas no I-Iosr,ital de Caridade

* Festival da M.oda Matarazzo Boussac Dia 24 de
Novembro no "12 de Agosto", Em Benefício do
Hospital de Reabilitação:

NAO GOSTOU

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

Prepare-se para o Futuro
DR. MARIO GENTIL (OSTA

Aquirindo lotes de terras, pequenas chócaros e drecs
poro indústrias em

está instalada uni-a;-. Exp\J;,i
cão Filat.Jica promovida
pe'a Embaixada da Indla
em comllinação COm< a As

sociação Filatélica de San

ta Catarina.

O mundo elegante de

São Paulo não gostou da

noticia que cancetouu vt

sita da elegarlte Dama L

merjcana Jacqueline xen

nedy naquela Cidade.

MARCOUMtDICO
OUVIDO - NARIZ - GARGANTA

CLlNICA E CIRURGIA
ESPECIALILA�AO NA CLINICA PROF

, JOSe K;lS DO RIO DE JANEIRO
OPoRA NOS DOIS HOSPITAIS DE FLORIANOPOLl5

rlORARIO DE CONSULTAS: - Dos 14 às 18 horas
Pela manhã, hora marcado. inclusive aos spbado"

Telefone: 2989
CONSULTORIO - Rua Ten. Silveira 15 - Conj. 203
ff)IFICn PARTHENON

A Diretoria dn Clube "!:.!
de Agosto" marcou par.i o

dia 24 d-e Novembro, O F21;
tival da Moda, da Matl!
raz2"-O, em beoertc'o lia

criança paralítica, que tem
com- Patrouesse a senbo
ra JOsé Elias.

BARREIROS PARTOS - OPERAÇ6ES
uOENÇAS DE SENHORAS
_ PARTOS SEM DOR pelo
método psico"protilatico
aonsuitõrrc: Rua João Pin

to n. 10 - das 16,00 às

18,00 horas.
. Atende com

horas marcadas. 'reterone
31r.l;j _ Residência Rua

oeneral "Bit.ten�n\lrt. 101

no "BAIRRO YPIRANGA, onde está situado o Gruf-o
Zscolcr local.

Os interessados poderão dirigir_se dtretcmente

00 ESCRITÓRIO DE VENDAS DE IMOVEIS de

CORAL

Vira a esta Capital, U

Coral da Faculdade> de F;

loscüa da Univ.er!;idade co

Rio Grande do Sut'qu_€.;.·.)S
teve excurs.onandc : Pela
Bolivia e Perú.

QUADRO
No programa da vista cio

Presidente dos Estados U

nidos, ao Brasil consta a

entrega de um Quadro pin
tado -a oleo "Princ-esa [Z1-I.
bel" obra do artista rosé
Antón:o Mateus, do Pa,·J.-,
ná. Será -re-ecícc ao Ptl
sídehte Kennedy. No tta

mara ti, acontecera um B;J,a

quete, cem cento e v.nte

conVidad.os.

OHo Julio Malina
�ua Felipe Schmidt, 14 _ Sobrado - Fone -

2347 - Florianópolis.

DIRETOR
Assunuu as funções ce

Diretor-Gerente da Ranio
"Santa Catarina" O eceôõ
mico Jeorge Peixoto. SEXTA-FEIRA, estarei

apresentando o progr:all'.a
SOCial, na Rád'o nuaruíé,
às 23,05 hs. Estâ aumen

tando o número de OUVIU

teso De São Paulo estou

recebendo cartas.

ADlJOGADOS
MISS E GAROTA

ATENÇÃO . "RADAR"
ADVOGADOS,

DR. HELIO PEIXOTO.
DR. MOACYR PEREIRA.
PREVIDENClA SOCIAL: - Recursos à Juntos de Jul
gomento e Revisão. Aposentadorias. Beneficios etc

QUESTÕES TRABALHISTAS
.

CI'VEl e CRIMINAL
Ruo Feüoe Schmidt no 37 - 20 Andor - Solo -4

Notamos no Baile de Ga
la d-:- Guaraní: MisS aao
ta Catarina, Márcja Reis
- Miss r'ersoneudede R'·.

dar, Ragnlte Flscher; Ji'
rota Radar de Joinvil:e
Terezinha Santa Ritta �
'Garota Radar de Ounttb.,
SOlange Narciso

'

Mudonças locais ou poro outros cidades:
Serviços de mudanças.

Não é necessone o engrod.amento dos móveis.

Inf,r,mações à ruo Frcncísco Tolenttno, no. 34

I,,� - 3805

VISITOU
Uma delegação de vinte

e c.nco a.unas da Esco!g_

NOrmal "Vidal Ramos" VI

sit-u esta capital, com pro

gsama elaborado 'pt::;:o S,-

cretano de Educação, .dep.
Rubens Nazareno Nevas.

CASAMENTO
Recebi convite para O

casamento do sr. Agapito
Katcips com a si-ta. Sotan

ge Meira dia dez. próximo
r, igreja São Sebastião is
17 bodas. Os convldad.os' se
rão eecepcionaoos na rest

dêne.a do casal anastéeto
(Ida) Katclps.

REI-MARCAS f PATENTES (LINltA SANTA CATARINA

Clínica Geral
Doenças Nervosas e Mentills

Angustio - Complexos - 'Arcques - Man'as
Problemotico Afetivo e sexual.

Trorcroentc pelo '::1t:troch0que cem cnestes.o

Insulinoterapia - Ccrdiozclc.cprc - Sonorercp.c
PSicoterapia.

OJreção dos P�jquíótrar -

DR e�RCY JOÃO �E BORBA
OR' JOSE TAVARES IRACE.MA
DR: I VAN BASTUS DE ANDRADE

HORnhlQ - e as II ns. 1.11. t'tlft..:)
15 às 18 os. Drs. Ivan e t racemu

Endereço: Avenida Mauro Ramos 2�B
(Praça Etelvino Luz) - Fone 3/ - 53

PATR.oNESSE
A Senha rerceé

PatronesSe da testa eu� . .:.,..

neücré do HosPital de aee

bilita-çàr, no Ciube 12 d�
Agost.o, contará com a

colaboração de um grupo
de senhoras legionárias J..:l.

Associação "Santa Catari
na" de neecnitaçã-.

ACONTECEU

Me- Marie, esposa do no

rista tntemauonat Emue

La Fonde radicado em

Copacabana aconteceu no

MUSical Bar acornpannada
do casal dr. J. J. Barreto.

Agenle Oficial da Propriedade Induslrial
Reg,stro de marcas, patentes de invenção, nomes co"

merciais, titulos de estabelecimento, insígnias, frases de

propaganda e marcos de exportação.

Rua Tenente Silveira, 29 - l° andar -
SALA 8 _ (ALTOS DA CASA NAIR - fLOR'ANO'.

POLIS _ CAIXA POSTAL 97 - fOME 3912

Dr. Acác:o

. Garibaldi S.

Ihiago
ADVOQ.lU)O

IDA,DE
Trocou de idade, na �e'(

ta-teira, a Senhora Miguel
Kotzlas.

DESFILOU
Ezlr Morltz, d-esfilou 'la

r-ecepção de d. Dayse con,

u n bonito conjunto espor

te, brim meseta azul era-c

Renaux.

ELEGANCIA

F.oi comentada a elegeu
c'a da Senhora oomandan-'

te Marcelo (Mar.a 'T-erez.,<)
Bandeira Maia, na -ecer

çãc de d. Dayse.

ALUGOU
O Clube Pa.íneiras aru

gou o pdédlo 'on�e Í'u"""'t.i.J
nava a conre.tana -Pleaa.

�-----

sscntõnc especieuaed
em Questões trebaüustas.

Administraçáo de bem
Imóveis Defesas fiscais
Rua Felipe Schmidt, li

-1<> andar - Fones: 2;j11
- "216

MISSA DO UNIYERSI1A'RIO
Universitário assista todos os domingos
na Igceja São Francisco as 11 horas à

Missa do Universitário.

"12 de Agôsto"
Ankttc com o seu con

junto de bailes extreará
dia' 14 prôximd, no Clube
12 de Agosto.

CONJUNTO
Marisa Ramos, deslihm

com um conjunto de praia
de crnfecção 3 ps, lã c;'nza
de do's tons, d·e Magie
Boutique. Sandâlias "Brl
glte Bardot''- da calça,los
Três Garotos.

FESTA
D:a 29 próxi'rr'Ü, ás::l

horas será realizada a

Festa do Comercia rio, 1'"

SESC-SENAC, em home

nagem do Dia do Comer
ciário.

.. Depaflamente, ,CenlFaf.ile Compras
Edital de Concorrência Pública H. 15 -10 - 50

ve marca, do material que presentante do proponente' e outras vantagens; exigida pelas Leis e a ornis-
se propõem fornecer; à abertura das propostas. b) melhores condiçóes de são importe em prejulzo
c) preço unitário e glo- 4 - Os docurnentos aci- enLrega;

r aos concorrentes, ao Esta-
bal, tom a explicação de ma (ou parte dêjes) pode- CJ melhores ..:ondiçõel' do ou à moralidade da Con
que estão ou �ão incJuidas t"i1.O sef substituidos pele de pa,l!amento. corrêneia.
as despesas de impostos, Registro da firma no Depar

2 _ Em ivn"ldade de

!:��:: �i���s, carretos, se- ��:e��oES�:��r�le �:n�o�� condições, sera da,]::. ;refe-

dl condições e pl"aZO de tarina. ��n�:t:d:�rma es�abelecidk

entrega do materiai, no 10- 5 ----'.- As propostas deverão

cal indicado: Departamento ser apresentadas em dua!
3 _ Em caso de- absoluta

�:�:�a���e�o:.�rt���:a���:. ;���o���e: e�U��i�:s asd; igu�:dade de proPQstas, se-

lo mesmo indlClido, onde se- ginas, seladas na forma do
l'á sorteado o vencedor.

I -'"OBJETO DA cm:con. rã. procedido o exame de }'e- ítem 1, dêste Título.

cel:limento;
RÊNCIA

e) deelaraçà.o de conhE'.ci-

FILATE'LICA
No EtUnelà dOS Cortelos,

MUSICAL BA.R
o Departamento Central

de Cou\.prw; lD. C. C.). de

conlol"Rudade com o artO

11, item III, do Regulamen
to aprovado pelo Uecreto

SF_25_08_61/382, torna pú
blico que fará realizar, no

dia 21 de novembro de 1962,
na sua sede, à Praça Lau

ru Muller. nU 2, {fone ..

3410), CONCORRENC1A
PUBLICA, nas condições se

guintes.

.'ARA UM BOM PASSA TEMPO COM SUA FAM.aJ.A _ Rli"UNIOES SOCIAlt

UAIi\.(ANTEF' COQUIfEJS - FESTAS DE ANI\'ERSI d._7OS _ eBA

DANÇANTES � ETC.
5 - 'A Comlssao Julga

dora reserva-se o direito
de anular a Concorrência,
caso as propostas apresenta
das nfru forrespondam aos

iderêsse" do Estado.

Forianupoib, em 16 de
outubro de 1962.

4 - A Concorrência pode
rá ser anulada, uma vez

que tenha siao preterida

Fone: acIH -em-

A VIRTUDE NUA

Censura até 18 anos

CenGtJ

Clne SAO JUSr.6 - Os envelopes, conten
do propostas ou documen

tos, deverão ser entregut!s
no DepartdJllento Central

de c..:ompras, à Praça Lau�o
Müller, nO 2 (tone 3410).
atê as 14 horas do dia 21

de novrmbro de 1�62" me

diante recibo, em que se

menc1ona:á data,? hora do

recebimento, assinado por

funcionârio do D. C. C.

l-lemws Justino Patriano�
va. - Presidente

,

formalidade expressamente
âs 3 hs.

Johnny Weissl;t1uller - Ann Rutherfod
-em-

TARZAN O VENCEDOR
Censura até 5 !lonas

-8AIBBOS-
tiae GLUSIA

men!.o e suhmlssão às nor

mas dêste Edital e da Le

gi!;}ação rel"erente a Con�

AQUISIÇAO

1. VeiculO, au�o-motor, de

u�o geral, denominado jeep.
marca Willy.3 ou silnllar

(especificar), modêlO 1.ge2,
com Graçá-o nas quatro 1'0-

das,,Iorça de 90 HP, 6 ci\ln�

dros em linha, 3 velocida

des à frente e 1 à ré. tra�

çao desHgâvel, nas rudas

d,anteiras e reduz!da� em

todas as marchas, limpador
de pan1.brLa, estepe, es

pdh0 rekóvlsor, capota de

hmu, barra de torçao equi
pJ.du com 1l1acaco, chave d�
roda e demais ferramenLas,
unidade - um, quantidade
--3.
2. Camionete, Rural WiUy!;
ou !;lmilur, {e�pecificar),
lIlodêlo 1.9G2, tração nas

quatros rodas, com 3 mar

chas à frente, 1 à- rê, com

reduzida!; em tôdas as mar

chas, equipada com cinco

pneus, cidade e campo, ma

caco, chave de roda e de

mais ferramentas unidade
_ um quantidade - 1.

11 - EST!P'JLAÇAO

�u.l.t:ndas.
NorA' Serâo recusados

os Jll:iterial.� com dimensões
e outras caraterísticas a·

quêm das especificaçõ�s, o

que ocasionará exigência
de sub�til,uiçâo, retirada

urgente. chamamento do

:;egundo colocar!:J, exigên
cia da diferênça de preço
pelo faltoso, caução futura,

suspensão do registro de

fornecedor, etc.

2 _ Na parte e;terna do

env�lope cOlllenedor da pro

posta deverào cOIl::;tar 0.'>
.

segumtes dizeres: CQ"NCOR
Ri!:NCIA púBLICA N°

15-10-50. tAQUISIÇAO DE

VEICULOS PARA A SE

CRETARIA DA AG�lCUL-

Esi. !lto Fone d252
âs 8 hs.

PRE' -ESTREIA - Prõ Segundarlstas da

Faculdade de Farmâcia!"

Kobji Shidara - Clõikage Awashima

-em-

CORVO AMARELO
EastmanColcr

Censura até 14 anos

ás 71/2 9-1/2 hs.
-Sessões Populares -

Michel Auciair -'- Danieile Darrleux
-em

A�ASSINATO EM 45 R. P. M�
Censura até 18 anos

7 - As propostas serão

abertas, às quinze hora�

do mesmo dia 21 - 11 - 62,
por funcionârlos designados
,peio Presidente do D. ·C. C.
e na presença, dos proponen
tes ou seus representa:'ltes
legais.

8 - Abertos o� envelopes,
cada um dos interessado!;
tem o direito de apor a sua

rubrica nas folhas de pro
postas dos demais concor

rentes.

Cin& UII'EBlIi
I'OQ& ntI�iD' "IH. EstreIto

às 8 horas
- Sessão Popular

Michel Auclair Danlelle Darrieux

.,..- em:_
ASSASSINATO EM 45 R. P. M.

- Censura até 18 anos -

,,1..)'IE S43'CENTRO
ás5-7%-9% ris.

Johnny WeissmuHer - Ann Rutherfod'
-em-

TARZAN lo VENCEDOR

Temos interessados na compro de (2) duas coa
sos perto Elo centro.
VENDBE

Censura atê 5 anos

CINE RAJ',GI..e BOnCASAS: - no Soco dos Limões;
no Agronômico, Com 1600 m2 de
terreno

Fone: 34?fl ás 8 hs.Cent-' o
Peter Finch· - Ev� Bartock

MIS"SAO SECRETA EM AMSTERDAM
as 8 hOras

Victor Junco - Columba Dominguez
--------------------------------

TERRENOS:TURA.
n - As propo�trt� (modê-

10 001, a venda na Impren
sa Oficial do Es�ado), qe
verào obedecer as condi·

ções estabclecid<ls neste E·
ditaI, nas insLruções cons

tant2s do verso das mes

!!:,).s, bem cumo as exigên
cia:; do Decreto nO SF-
25-08-61/382, de 1961,
e demais dispo�.içt'ies Fsta
duais e Federais sõbre Con
correncills.

3 - En! envelupe separa

do, contendo os dizeres do

inciso anterior, além do
tê:'mo OOClTMENTOS em

caracteres bem destaca,dos,
encerrar-se.Jão os docuPjllen
tos comprobatórios de iden

tidade e idoneidade:
a) certidão de Registro

na Junta Comercial ou Dia

rio OfiCif\1 ·que �enha pu·

bllcado o documento de

constituição;

EDITAL DE CONVOCAÇAO
Assembléia Geral Extraordináfia

Ficam conv'dodos Os s'znhores acionistas des.
to SOCiedade poro O assembleia geral extraordiná.
rio o r-eolizor-se às 14 horas do 15.0 (décimo quino
to) dia seguinte 00 da prImeira publ'coçõo do pre.
sente editol no "D'ório Oficial" do Estado de St'J.
Cotar/no, no sede SOCial, à Ruo Carlos Esprtlronço, n.

23. nesta cidade, com a segu'r:te
para depósito �pr.óximo do centro 'lIbHe:idadp.i ORDEM DO DIA

bl ate.�tado de idoneida- CO�PRA "A MODELAR '©

�
1) - Aumento do capital '!ioclal com "Lucros

de, passado por Banco ou In - JULGAMFl>.1"''''' R-etidos", créditos em conta corrente e em dinheiro;
duas firmas de comprova:' 1 - Pela Comissão Julga- f d rno.ch",cJ? 6 2.) - Alteração e atualização dos e�tatutcs
da Jdo�ldade -"omercial; dor.a, _pos1e.riorment-e, será

1-
rUO ernQn O

"·3' sOciais'
el �,õ,a d'� """ d,il""do��,n"d;;;'o pm- RA'DJO P4JAUH'A" SOCORRO

I" 00'0'

.•
(000, .."... 3') � OUtl0' ,,,unto, d. int"be ao

�;"�,,,ncla, ;

Fc-

po�en:,,:��ep�f;;:.C:�it,'id�,·<, 'o ,"4 ' ,'v,,�. • �EI��Q'!I_l\I'IPÊZ dode.
.

o

í,

'

S�:�, da q:oj,1�:�:ó"d�'<)fo;Z;�'::i�,��;t�����í�IIt";�q;:]�JA�-:OE URGENCIA T�L 3J:U�: .;. ..;...,Jd�1;#4';;!!í\��2r,t*:�'�d�

Coqueiros - magnífico loteamento perto do
• Oesenhos

Praia Club. pagáveis em pequenas prestações.

Barreiros' - vários terrenos bem localizados

Capoeiros - vó:-ios'�lotes nos ruas: Waldemar
'ce Ouriques e Olegário S. Ramos.
Canasvieiras - vários lotes bem situados.

Os lnteressandos oeverão

apresentar os documentos.

mencionados a seguir.
.

1 - Proposta, selada am

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

Taxa de Educaçãv e Saude
de Cr$ 10,00, por folha, em

envelope fechado t· lacra

_�>\11 contendo:
a) Dc�ib"naç5.u cio nome e

éndereço da finnJ propo-

te';��eCiJ:iCaSãOJ' fi, .i'rii�í�
détalhãdâ pos/;ive�, -rnclu�i-

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

CASA GRANDE r"esmo veltta OU ARMAZEM

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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QUINTA PA'CINA

':--;
O etim de apuração das eleições de 7 de outubro de 1 6
Apuração Definitiva na 13a. Zona

Eleitores Distrlbuldos 24.539 aoão Custódio da Luz

Votantes 19.801 José Boabaid
Josê Gonçalves
Lauro Locks
Lecían Síovmskí

Manoel Siqueira Bello
UDN _ António C. Konder Reis 7507 Mathilde Amin Ghanem

Melchlades Fernandes

6407 Nelson Pedrlni

A norma .de vida exigida ciso que todos os órgãos um
aos filhos da fê, exige con bandjs�as se voltem para o
duta exemplar a sociedade irmão que esteja em dificul
e a máxima solidariedade dades, por doenças, por
entre os Irmãos de doutrl- transtornos naturais da

���a S��i��ã�r.of�:sa;;��r�� ���u�� ��r v��s:s d���'������
uma religião que é amor duo.
e oondade, porquanto em Cada umbandista, em seu

sua ésseneía é cristã. To- intimo, dece fazer seu exa,

davüi,' Rela disposlçã� dos me de consciência. Para
erementos, não tivemos a descobrir como poderá ser

oportunidade de dar a sa- útil aos demais confrades,
grada umbanda a necessé- basta olhar em tôrno. Há
ria unidade- para fazê-la sempre um irmão enfermo
ocupar o, lugar a que tem ou encarcerado, que deve
direito no panorama religio rá ser visitado a-fim-de-
so de nossa terra. receber o conrôrto de nossa

Porque? solidariedade. Há algum
A resposta é simples: é que faz anos ou que se ca

porque não nos temos man sa, pOis num dia assim é
tido unidos tal como seria sempre agradável receber
de desejar, enquanto as ou- um abraço de alguém amí-
ta-as -ciencas fazem um bto- go e companheiro de cren-

co monolítico, e, por isso, ça. Há algum que se encon

pesam na comunidade. Nos tra em dificuldades, ao quai
urnbandtstas, ainda esta- poderemos levar o amparo
mos separados uns dos ou- que consola num momento
tros, divididos Inglorlamen amargo. Há algum em si- PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO
te num mundo em que o i- tuação de naufrágio, para
solamento é uma condena- quem uma tábua atirada António Gomes de Almeida�J
ção. Nosso papel na socíe- em bóu hora o salvará de Jade S. Vieira Magalhães 411
dade será grande, quando mergulho fatal ao abismo. Joaquim Fiuza Ramos 1278
soubermos entrelaçar nos- Tudo isso poderá ser con Lenoir Vargas Ferreira 148
sos desígnios espirituais, seguido pelo umbandlstaç Orlando BértoU 133
com as mãos estendtdas se souber empregar e pra- Osmar Cunha 2627
uns aos outros, constituln- ticar dedicadamente o le- Osnt de MedeIros Regis 900

��I uc�:re��n�: :ê dee�����: :�. :ru�m��:m�d��ee r: Pedro Zlmmermann 276

nidade. estímulo para a bôa condu-

Em face dos problemas ta religiosa e que deve ser

sociais e humanos consubs
tanciados na prática de u

ma crença doutrinária te
mos de construir uma sóli
da muralha eepmtuenete.
que será como uma grande
trincheira capaz de suster
a marcha dos desagregado
res. Para se chegar a Isso,
nada como a práttea do le
ma que manda ser UM POR

!
TODOS E TODOS.POR NM.

J'al'a quo um seja por to

dos, é preciso que cada Ir

mão' demonstre tnterêsse

pelos problemas de tôda a

coletividade umbandísta. E'

preciso que cada individuo

integrado em nossas filei

ras sinta na própria carne

o que sente o conjunto da

comunidade religiosa, pro

curando contribuir para

solução dos problemas que

surgirem. Isso quer di_�er:
um 'Por todos! E, para que

todos sejam por um, é pre-

aplicado com a necessária
as-íduídade uma vez que
nossa tarefa primordial é
construir um grande lugar
para nossa grande religião.
Sejamos unidos, irmãos

Na solidariedade entre os

umbandlstas, se forjará u

ma descomunal corrente

espiritualista, com efeitos

benéficos para a eoletívída.,
de brasileira, de que mui

tO.ntIÃ orainueremos no

futuro, porquanto nossa

consciência religiosa dirá

que servímog nossa pátria
por meio espiritualista -

ao mesmo tempo em que
servimos a Deus.

Irmãos, não se esqueçam:
um por todos e todos por

um, eis o lema a que não

podemos fugir e que deve

mos cumprir com fidelida

de e firmeza.

SARAVÁ A UMBANDA

UNIVERSAL!

AVISO
Departamento Central de Compras

Edital de Concorrência
Pública N·o 10-09-68.

o Departamento Central de Compras avi�a aos

interessados, q� o Concorrência Público nO 10 _

?�o���:S��:r�n�Ã� t���C0� 1X,���� �a:� r:o;�
lizodo no dia 29 dêsf:e mês de outubro.

Departamento Central de Compras, em 17 dE'
outubro de 1962.

(Hermes Justino Potrianova)
PRESIDENTE

.� -_.... ,�_._ ...

BOM EMPREGO DE CAPlTAL-
Vende_se uma cosa de dois pávimentos canSO

jruido de tijolos e respectivo terreno, sito à ru'o 14 da
julho, Estreito, medindo o terreno 15 m de frente
com o area total de 3.795 m2 Mais 6 casas construi.
dos no mesmo terreno, -sendo'2 de alvenaria de tijo"
los e 4 de madeira tôdas em bom estado de conser.

��ç:;j�e��:;:7to/tâ:ebd��cÍou�5,��r:o fSr��t� �uad��
rua e fundos com o mar.

J

Trator com o sr. Osmar S. Oliveira, no IAPC cu
à ruo Demetrio Ribeiro 38. - FONE 3612.

CImo r/reparatório Conlirlente
cu lSOS ESPECIAIS
lARA PROFI::SSORES

I'lE DATILOGRAFiA
AULAS PARA CONCURSOS

A .lTIGO 91 (GINASIO EM UM A,,\OI
PU_GINASIAL ADMiSSÃO DURANTE ° P.li"

DI rlLOGRAFIA _.,.
- Baseado nO$ moi, mode�nos processos pe.rA_

gógic:os.
- Equipcado com maquino. nOJO'

- Dirioido pelo:
- PROF. VICTOR FERREIRA DA SILVA
HORÁRIOS, DIURNOS E NOTURNOS

'
.. ' Faça sua ,inscrição o Ruo Or. Fulvio Aducci on_
�'i'-,'"digo 24 de M�:.o, 748 - la' cr .ldot

.,: 'ESTREI!C!. , ;�
•

FLORIANóPOLIS

____

..�

..':���..:r;,�.;;"
..;

SENADO FEDERAL

SENADOR e SUPLENTE

Celso Ramos Branco
PSD _ Atillo Fontana

Renato Ramos da Silva
PTB - DouteI de Andrade

Acácio Santiago
PDC - Martinho Caliado Junior

Rufino de Figueiredo
PST _ Saulo Ramos

Carlos Gomes de Oliveira

VOTOS EM BRANCO
VOTOS ANULADOS
TOTAL

CAMARA FEDERAL

LEGENDAS

Partido Social Democrático
Partido Trabalhista Brasileiro
União Democrática Nacional
Partido Social Trabalhista

'..,OTOS EM BRANCO
VOTOS ANULADOS
TOTAL

CAMADA FEDERAL
VOTAÇAO PREFERENCIAL

SOMA

Somente Legenda.
TOTAL

Somente
"TOTAL

Legenda.

�l���A�eniDEMOCRATICA, NACION�59
ewero Luiz B. Catão 166
.tI.1·O!QO u. Carvalho
rnon.ictc Freitas
znas Adalme
Laerte icemos Vieira
Lauro C. de Lcyota
Luiz Battistcttt
Mârio Orestes Brusa
.ôsmar Dutra
Ottolmy Btrauch
Roberto Tum Mattar
Romeu Sebastião Neves
W'ilmar Orlando Dias

SOMA

Somente
TOTAL

Legenda

i'ARTIDO SOCIAL TRABALHISTA
2

10

Paullno Búrigo
(;aulo Ramos

SOMA

Sõmente Legenda
fOTAL

ASSEMBLE'IA LEGISLATIVA
VOTAÇAO PREFERENCIAL

LEGENDAS
Partido de Representação PopUlar
Partido Social Democrático
Partido Trabalhista Brasileiro
Partido Democráta Cristão
Uniã� Democrática Nacional
Partido Social ProgressIsta
Partido Social Trabalhista
Votos em Branco
Votos Anuiados

TOTAL

Edgar Lancini
Edmond Jorge Josê Sallba
EIgydio Lunardi
Epitácio Bittencourt
El'win Prade

Euclides Granzotto
Fioravante Angelo MassoUrü
Henrique. de Arruda Ramos
Humberto Machado
Ivo Reis Monte�ro
Ivo Silveira

Jo5.o Be,toli
J0.:10 R0:1Vf:;'tlll::-t.

4539

Nereu Celeste Ghlzoni
Nilo Bianchini

'<,
Nilton xucker

Otto 'rrennepom
Paulo HenrIque Rocha Faria
Paula Prcís
Plínio Arlindo de xes

Raimundo Mayr SobrInho
Roberto Cyro Corrêa
watdemar Salles
warcemtro Mazurech.en
Walter Vicente Gomes
Zani Gonzaga

3593

3J69

11940

2247
39602

6069
3040
6080

13

lIOO
1499
19801

SOMA
Somente Legenda
TOTAL

UNIÃO DEMOCRATICA NACIONAL Amaury Norberto Silva

Adhemar P. Ghisl 40 Angelo Ribeiro

33

29 Conrado de Mira

3

5999
70

6099

AHonso GhizZl)
Aldo P. de Andrade

Allredo Bertoluzzl

Arno Sievei dt
Atillo Zonta

Celso Ivan da Costa
Oesar de Araujo Góss
Dante H. F. de Patta
Ewaldo G. J. Willerdlng'
Fellipe Musse
Fernando B, Viegas
Gentil Belaní-
Glauco Beduschi

Hélio Carneiro

João A. Q: de Oliveira
João C. Mac Donald

João C. Bittencourt

João Muxfeldt
Johannes A. Enke

Ladlr Pedro Cherubinl
Lauvir L. L. Barcellos
Mário Olinger
Nelson Rosa Brasil

Osny G. de Souza

Otto H. Entres
Pedro Harto Hermes
Pedro Paulo H. CoUln
Reneau Cubas

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO
Beneval de Oliveira. 8
.noutet de Andrade 588
Fausto Brasil 2099
r.u.a Benjamim Pereira 40
Newton Varela 39
Paulo Macarinl 95
Pedto Romero Filho 79 Ruy Hülse
José Smith Braz' 63 Tupi Barreto

���o�l�e Reis3011

2'

3040
Volney Golaço de Oliveira
Walter Zigelli
Willy Bosse

SOMA
Somente Legenda
TOTAL

1793

147
1117i
42�

�:
PARTIDO SOCIAL TRABALHISTA

AI...",u ceixas ltloeu'ô lI.eLI.Q 133

118 ueia.uu yl'itsPIIIl BêrtoU
60 ,JOi:l.U ,Wlenael> de oervalrio
14 ,Ju�e zenm

.
.

209 LIOlO Mal'�inho caneco ';

360 i-euünc ButlgÓ
'

632 �ul;(.no .AUredo Flach
.; � .: ri �" ,»-. :1',6

26019
61

6080

lta-yluunao i;:)tanke

RúCiolpno KOIKe
Walter Mü.tJer
SaulO Ramos

21 .::'ãndido Maria Bampi
118 Elvert de Oliveira

13 Joaquim L. Bento de Carvalho

37 Manoel Carlos de Souza

1
2

8

289

14 E'rico Müller
348

Mário Luiz Fernandes

Milton Supllcy Vieira
Nestor dos Santos

Francisco Furtado Maia

40 Helvidio de Castro V. Filho 31
52 Henrtqae aosé R. da Luz

105 Hilário Milanea
127

61 Paulo Stuart Wright
3 Sálvlo Narciso
29

436

45
Inocente Xavier Alves Serafim Fausto Faucz

20 Jairo Torres
152 aose Ghlzzo Genovez

Severiano Severino de Souza
Sl1�io Eduardo P. Martins

4 Vidal Mendes
68 Waldir Luiz Buzatto

Walter Oliveira Cruz
14 Wenceslau Borin!

3 -wusoc scmerner
193 Wilson Silva

144
34136 José Junkes

13 Jucélio Vasta
1 Lauro Thichês

200 Livadário Nobrega
52 Lourenço Callri

5 Mauricio Spalding de Souza

9 Osvaldo Teixeira de Melo

Q Salomão da Silva Mattos
44 Vagemlro Jablonski

8 Franz Josef Schweighofer

254

34

2

60
18

SOMA 2980
Somente Legenda
TOTAL 2984

PARTIDO DEMOCRATA CRISTAO114

290 SOMA

Somente Legenda
TOTAL

711

2 Adriano Curi 15
713 Dirceu Saldanha Muniz5941

58 Honorato Tomelin
Inácio DeIl'Antonio
João KJeis

245999 PARTIDO SOCIAL
Alvino Borba

PROCRESSISTA

14

139 .rcse Pinto Sombra
26

Arlindo Gondin

Luiz Bíanchí
238 Mário T. da C. Mello 19

100�13 Carlos Adauto Vieira 51. Nereu do Vale Pereira
6 Nilo Munaretti

484 Oscar Fontan
1 Oswaldo Della Giustina
1 Paulo F. Penso

10 Ruben Furtado
3 Urbano Bertoldi

�
J

Delamar Filomeno Vieira

6 Dulcidio Silveira

123 Erminio Marchi .

36 Euclides Martins
89 Franklin Perottc

33 Heitor Almeida Magalhães 3 Walter Hermann Meyer.
12 Herminio Menezes Filho

Horst Reinke

710

SOMA
Somente Legenda
TOTAL .

1101
4

1105

1679

3 Inge Colin Barbosa Lima

'11 João de Deus Souza

13
----------------------------------------------

.,

47 NOVO COMANDANTE DQ "BAURU"� .

I
O PRESIDENTE DA REPU'B�ICA ASSINOU DECRE:
.TO NOMEAND 00 CAPITÁO-DE,CORVETA JOÃO

QUINTAIS PARA EXERCER O CARGO DE. CO.
MANDANTE DO CONTRATORPEDEIRO

"BAURU'"
No FOTO o CTe. BAURU'. 'A tarde, no ccnsuttõrte

das 15,30 �s. às 17,30 bs
Oonsettõrle: Rua Nunes
Machado, 7 - 1.0 andar _

3379
Dt. Ayrl.on Ramalbo
CLINICA DE CRIANÇAS

. Consultório: Pela mannã

no Hospital de ClI.rldade.
"

IH

"3
25
10

98
29'

.

�4

Embaixador Soviético
Pereceu Afogado

; RIO _ 22 - O ESTADO mata tomava

telefone 2'l86.

Residência: Rua Padre

Roma, 63 - Telefone 2'lst
banho de

Pereceu afogado às ori

meiras horas da tarde de
2 ontem na Barca da Tljuca

mar quando f,Q) arrastado

pelas águas. Na mesma 0-
casião morreu outro me:n

��:; �����ad.�. ��ra �r
SOMA

nQ'RiO o embaixador 30-

vi'tico
'

junto ao Govêrno
J::;omeme Legenda Sr., Tnermitovisk:. O diplo
TOTAL 506 � _

PAR"J.IJ.uU TRABALHISTA BRASILEIRU

505

...... , ....................••• f.: .•

12

1 Adílio BertôncinI
13 �1;"'1"mao Jvugnonl

l\ú.j_l,urlleaes Dantas
uanllo bchmidt

l!:vllaslO Caon

J:<.uuardo Blttencourt
1<'.0; lano C. Peixoto

713 }o'ranclsco Dall'lgna
Uemr lJestri5999

1225
1105
3379

l>-i:ln�ll 'J.'eiles

hanlldo }o'errelra

liennque Córdova

nélCY B. de vllveIra

506 Hv.oemar de Meneze8
Jallne de Souza

João Paulo !<'tlrrelra

Jose }!;Homar da Silva
LUIZ Meneguzzi
Miguel L. da Silva

úllee Caldas

2984

2699

1191

19801

1318

Walmor de Oliveira
Walter Roussenq

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO
Abel Avila dos Santos 56
Altir Weber de Melo 19 Paulo Avila
Armando Calll Bulas' 215 Pedro Ivo M. Gomes
Augusto Bresola 75 Radrigo Lobo
Aureo Vidal Ramos 20 varÚô Faraco
Cesar Martorano 26
Dib Cherem

2

15 SOMA.. .... .. . . 1195
23 '<00.00;,. I Somente Legenda 30
322 TOTAL , . . . 1225

1;, t:JII�ÁRrtôol.JjEàRE�R&IENTAÇAO-.woJ
7 POPULAR

314,'C
9

.

Antônio Pichetti

1440':' �rgemiro RaulincLMend�
l5S!! Ai-i de Melo Méi,iliíÚ7tnn
1S Arlindo Alberto Treble-n

\rtirl(llli0 ._n:ln10� F'nrlf's
�l. � !,

93
Ing'leses e a Concentração De

Forças Americanas no Caribe
LONDRES - 22 (O E.3-

TADO - Circ'"ulos oficiais

de Londres desconhecem as

razões e o possivel ot)j�ti.
vo da concentração de fO!

ças areas e navais norte

aomericanas na Região u,)

VENDE-SE

103

38
18

227

Caribe perto de Cuba. A
tése oficial de Washington
de que se trata de mano

bra de rotina ê aCOlhida
28

2
..

com cortezia, mas não· �om

cQnvicção.
l.Ima LAl\mRETA ,1959).
Tratar An.ita Garibaldi,

67 - Fones: 3305 - 3797.
--------------------.

�

...----...
291

tnselicid05 em pó ou em líquidO, Diversos
tipos e fórmutos poro o eXlermlnio de quot.
quer espécie de praga do lovouro.
Ervicidos Total e Seteíiva eliminam os er.
vas danin�os evitando ossim a improdutivo
lfobollla de capinar. Faço uma v!slto ou

peço intormoções aos fcbrir.ontes:

3'
10

lavrador
Q08RE SUAS COLHEITAS.!

1

29
49
14

11

12

133
38

BUSCHLE & LEPPER··S IA.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Teve continuidade 1:1-

mingo o campeonato de VIO

la, que vem se desenvct
vendo na baia sul ele Fto-

Osvaldo Nunes e Alfr�r.o
Hülmann
6.° lugar - PIRATA, com

Rafaei Línhares e Btlb3Ú
rlanópulls., Na prjnpiru "1'

gata ou sda a d:l ubortu.n

da temporada participa
ram oito embarcacôes cuj;,g
classtrtcacôes foram as se

gutntea:

7.° lugar - CICLONE

.

com José Chlrjghlni e Dal�
miro Soares
8.° lugar -'- ARGONAU-

TA, cem Osvaldo Fernan
des Fjlho e Tadeu ca-tem

1.0 lugar - -DUNGA com

João Seares e Fj-anctsco
Vieira
2.° iugHl' - PIONEIRO

com' watuice SOares e Cs
va.do Fernandes

3.° lugar PINDUC_,\
com Joaquim Bel'o e Odl
naldo Ollveira
4.0 lugar - VENDAVAL

com Adernar N'unes Pires
Filho (' Edmar Nunes

Dorrun-go foi .r,ealizaia
a segunda regata que apre
sentou algumas modifica
ções nos pnmeírcs postf).�.
O barco Pioneiro que navio
se classificado em segundo
lugar desta feita c-tocou
se' em primeiro lugar en

quanto Dunga caia para o

segundo posto. O barco
U!re que consogura uma

coíocacáo e,n quinto lugar
mcnio--u e agora salt 'U5.° lugar - SIRE, CI")111

I � falando de. ,.CO.deiPo.•�� $4�j
Há alguns meses atrás li nos jornais do Rio

e São Paul-: a n:ltíciól de q:,10 ;] federação Gouch]
de Futeb'll propusera o CBD Q rap'da mudança �0
€nt"dade nOtional para Br:1Sília alegando váric:.
motivos.

.

dó ta�b��S�'lt�rrei��i��d�s�':��� s�I��rt�r�d��iSno�
camum e corriqueir,:) s;(bermo:, todos- que quase. te.
cos a',; grandes r'ésoluc;õcs da CBD' bf'neficiom serro

pre os mesm'Js 'e�tbdos:, Guanabara e São P��lo,
com algumcl preferência ainda por Minas Gerais e

Rio Grnnne do Sul

R('olm�nl'e, o(jueles respeitáveis c�adãos que
que cnrnond�m vórios departo�entos de nos�o des_
porto, r-;ch simpleS' fato de l'esldirem na ex capitaldo RepllbJ cn_ tNGm ali seus negócios e empregos
suas omizndcs e por conseguinte suas "bocas", s6
tendem 01 puxar paro o Iodo dos. guanabarinos, que
t�l� no 5'1';. Jargf' dn Posso um di rigente ativo e ho,
bdrd_?so, e IÔo "malandro" quanto {) sr. MendonçaFalçoo, pretenso dono do futebol bra-ileiro que em
tempos idos t,lI"nbém tentou levar o CBO poro São
Paulo, e c,')m" não cons.eÇ1ui,u, colocou lá dentrà o
grande moiori3 dos diretores,

E no v0'rdode, poro os esportes mais populares,
c?mo futeb?l, remo, atletismo estão no mandô pau/Jstas e conoer" enquanto poro os que sôo menos

���;:�t�l�o�e PGa��()�õ;st���s�oC��sstt�'nt�%Óec�/:mé �f�:
grante o projpcõo dos dois estados da uniõo' Guo

;ea�r�oe B���/auIo, embora possuam o melhor fu�
Talvez fôs"ie'a CBD poro Brasília e muitos

daqueles senhores que nado fazem, permanecessem
na Guanabara mudando se radicalmente a Direcão
dos. Des.par�os, Nacionais com a escolha de pess�os
mais cntenosas e neutros, nois o favoritismo apare'"
ce de quando em quando a olhos nú.

Sfjlmpre que existe motivo, O CBD tem ganho
voto de c:)nfiança pela sua ação muitos vez'es atá
destemido em defesa do futebol nacional e dos in
terêsses do �rasil. Ainda há pouco delegados do
CBD foram o Buenos A, tentando defender (o -que
foi em võo) <l Santo[, r-c. pelCl decisão da Confede.
raçôo Sul Americana de Futebol" em aDontor o Pe_
nhorai vencedor do cél,ebre joga em Vila. Belmiro
o"Jondo os ânimos estiveram quentes, Não tinha o
30n!os razôo e a eBD marcou um tento contra nes,
ta defesa inutil €' despendiosa da qual saiu derra
taçJo pois os maiores cousddares dos balburdias
em ,Santos, fo!'art:'! o� Srs. Modesto Roma, Atiê Jorge
eun e Mendonça Falcão. que insuflaram a torcida
contra o árbitro, e el,es próprios tentaram ogred_i ....:l
PerguntCl eu: teda a eBD defendido com tamanho
disposicão um Canto do Rio, Grêmio, Náutico ou
Paula R'lmos? E' claro que não! Aqora mesmo, pc;.
ra"1is disputas da Taça Brasil o eBD mando órbi

�o� �e���::s �Ont��t�;��O��ã�%oa��S�ri��;t:s1õoS��,
bitros de tod(' o pais, conforme a própria CBD $0"
licitou será que �cltl"ente os árbitros 4:oriocos são
neutros (> ("(Jpozes? Porque nutras não referem jo.
gos, considerados dá�"Sicos tão mais fóceis de api
tor' POr acaso aqueles senhores que referem jogos
na GUQnoboro são mais iécnicos que os demais'
Também nóor Erram tant·o quanto O!i- outros e as

vezes, err;;>m de oropó_",ito. O QUe ex.i8te entóo é a·

qucln litic �n FC' C8D· e Pê'dertlçõo cadoto, filie

�. ninguém cen�.('glll" terminar porqup paro o CBD fu"

"
t,bol b,o"le,w é São Paulo e Guonoboca,

para o terceiro posto, J;:J

mando o lugar do ba«:o

Pínduca. O barco Pirnta

1.0 ,t�gar -'. ,PÍONEIllO,
com Walmor Soares e Os

va.do Fernandes,
2,0 lugar - DU�GA cr-mque, classificara-se em !'iY

p.oi sconcutstcu um 4:.0 lu

gar. Eis então a lista das

colocacôes desta seg'unuu
regata: 3.° lugar - SI�E, CJlU

--����--------------------

Nôvo Campeão Mundial dos
"Moscas"

SEGUNDO INFORMA A U.P.I , o JAPONES
HARADA COM A VITO'RIA DE DOMINGO SO
BRE O TAILANDÉS WINGPESCH POR NOCAUTE
NO 11.0 ASSALTO, TORNOU-SE NOVO CAMPE�.O
MUNDIAL DOS PESOS MOSCAS.

Jnào Soares e. F(tmcisço
Oliveira

,O Sanlos De!xou [nviclo a Europa,
Confirmando Ser I) Melhor do Mundo

TERMINOU A EQUIPE DO SANTOS SEUS
COMPROMISSOS '\�, EUROPA, ONDE TEyE O
"ORTlINIDADE r, r.ONFIRMAR QUE DE FATO
<, A MELHOR D' ;"'NOO. GANHOU O MUN'
",:AL INTIERCLUr

�

). GOLEAR O BENFICA E.
A SEGqH� VENC" RACING, EM PARIS, EM-
PA.TOU O:OM O' �4"'lJRG DE HAMBUR.GO IA
UMAt-JIi' '- ES.T� ., �'�ADO: PARA, FINALlZAN··
DO SE!"r('H�O r·l.) �·!..HO MUNDO. DE'!l.R.OTAR
O sP"-P '--I.D \ ... ·":SDAY OE MANCHESTER
POR 4,.? _A NT'!:';;�:"'�·�. )o.

·UM'/\. Cf,i-' • 'i� ',\ QUE SOBREMANEIRA o
HONr./, E, AO 1:: �""-,L PAULISTA E BRAStLE!-
RO, NÃO RESH CU'VIDA.

Húbmenn

4.° lugar - PIRATA, cem
Rafael Linhajes e Bilba'l

5.0 .lugar - AVDAZ C.0l�1

Joaquim. Belio e Odtnatdo
Oliveira

6.° lugar - CICLONE,
cem José Chlrtghfni c D.-I.l-
miro Soares

7.0 lugar - VENDAVAL,
com Admar Nunes Filho e:
Edmar Nunes,

Juvenlus 1 X

Bonsucesso 1
Jogando na tarde de no

misgn último, no' campo
do Abrigo de Menotes, a

equipe titular do Juventus

F. C. abateu de eneneua

espetacular a ecu'ne p{-r.
clpal do aonsucesso F. G.

da Costeira pelo escore de

7x2,

Na preliminar vencel'l1.m

os aspirantes da Juventus
também pelo ciassic:o pl'1-
card de B tentos a um.

nt.

Donnngc, pela manha,
fm'lt'tr.' rnaltaâdas, as soleni

dades- de entrega de k'l
réus aos vencedores ca

temporada passada. COM

pondo a mesa dos traba

lhos cornpareoeram e to

maram parte ativa o .tep.
Dib onerem c dr. wat-nu

Blttencou-t Chrisbaldo Ca

tartnonso ele Araújo, Prc

aidenta da F,V,M.S.C., o'

homenageado Jorge Barb.l

to dr. Ney Hubnm- e B,,·

mar znu. Como represe-i
tente da imprensa est-ve

presente em nome d:!. R:\

dia Guarujá e "O ESTA

DO", o desp-rusta Waldir

Lopes,
Após as entregas dos pré

mio sfoi serV-jdo um coqui
tel oferecido por SILVIO

ORLANDO DAMIA:c:r r,-'

j)resentanle nesla, capi�"l
de Vodka Orloff ,e Rhurn

Mel'in(',

Inlernado!!al
Vencendo

Prossegue ,

o t,,,ntó líÚic.o fof'marc(l.

elo prr Zilton no sl'gl1ndo
tem,po tendo o avante Ca�

l'l:mi ainda d('spcrdWtdo

uma penalidade mÂ,xima.

Formaram.o� vito1'io:�os
COIm,; Walmrr - Llri -

Porco - Heiinho e Zé -

Vânia c Laurl - Warn8r
- Ziltol! - Righeto - Cu

I'ioni

O Tnl ernaclonai F. C" a

g'remiação por demais co

nllecjda na vál'",ea., vOlt,,',l

a vencer no úll.jm.o domir,

go abatendo o forte ceG

junto do G· E. Duque i"'
Caxias por lxO, num jL_,O
equilibrado, 'realizado 1.0

gramad<l do Osvaldo Cnn,
no Estreito.

QUARTOS
Com ou sem Pensão. Cosa �e Fa'm'ílio,

Ruo EsteV'es Junior, 34

ME nA' MElJ
-

\ �� fi}é,..,..l__......"....;::,,_.

Há quem afirme qne o

jo�ndol' de futebol é um

dos '.l"uill bem pagos da é'R

atõll1ica ganhando forLnn,',s

.a troco de "goal!>" e drHllG'S

seftfluclonais. Ent,I'etantêl,
jamais alg'uém disse que :>

i9gador 'de futeboj ger'a:'
mente C'Offi;egllc exercer o

profissionalismo por m:,>_;s

de 'dez ano,", ql_l�nd.o ent,:,\o
fica d,esrumgarado.E' o ca

sO de mUitos jogadolês na

cionais que inclusive. C!l�

garám a integrar seleço,�s
br�silBiras elllll. c�mpeontl.
tos Internacionais, Muir,GS

dêles, após não mais pode
rem intcgrar _ esqUílçlr_fls
pr.ofissjonais. por fQrGa, do

·pêso dos anos, vi�r(j.m a

perecer na miséria pejxa'l
do em muitas ocasiões, :18

J� viúvas em pãnicos para
sustentar sua prole, já. que
quem havia dado seu SUI)!."

por um clube era impedido
de o fazer por fôn:;a da

inescrupulosidade de CB:'

tos dirigentes, Isso vem

acontecendo em todo oBra
sil e talvez somente ag.o
ra com a oficialidade 'ia

�e�ulamentação da pro_

fissão do jogador de [1:

tebol o caso pOssa ser 1'.1-

nad.a. Do contrário, acredi
tamos que será impossivel
insistir! O assunto veio-ncs
à baila em Virtude de rE:

cente comentário escrito
pelo COlega Pedro Pau ,o

Machado nesta mesma pá

gina, dando·nos ciência de

que o futebol da ilha pa�- ,

sa por fas,e realmente Co

movente, já qUe Walde-mi-

:�u��i:�lc�:��din:ll�i:it=
que empolgou a tor'cida :,\0
Avaí F. C. loca! com SUas

jogadas CllIiiométricas e a

crobáticas no p3ssado en

contra·se já há algU!!l
tempo p'llal'rlal1clo"11m lejto
de- Hospil :rl (' pa.�s"%ndD
·,p.ortan.to, Privações,

.

<ri AtlO5 DI LAIUTA CONJTA�.r.

'ELO ,ROGPESSO Df

SANTA CA� ...RINA

NO SETOR

ESPOKTIVCl

Caries Renaux que assim,
sem jogar, foi o grande
heneficiado da rodada,

O Barroso por sua V�,"l,
gurant!u a SIlU ctnsstnca

cão cem esta vitória ate
certo pcnt-. fáCil, pois o

Atlético jamais chegou a

exigir o máximo dos de

tensores de Itajai torsan

do portanto a vitória :�+
versaria que se desenhou

logo aos 10 rntnutos um

verdadeiro tormento Ja

ra suas cõres pois suas pos
sibEidades de c:assificaça'l
foram d:''T'inuidas embo, a

cente com chances para

redimir-se desta derr<>tl,
paI' gOle3da, que sof!'JU
em Itnjni.

Enquanto Isso na capital
do Estudo .o Paula. Ramos

voltava a .conhecer o am'1.r

gol' da derrota, ao que D;l.

Ulce fazendo coleções d,}

r'evl'7.es em sequência. 'N'>\
ela menos do que cinep j')
gos l'cnlil',rll (I Paula Ramos

.o;Co11L dcixal' o gramado r.O!ll

uma Vitó!"ia, O Paula ,r-t,r,
mos que 'começara 'ÓUIll�

mr-nt.e o campe.on:llO, cou

Unua a cair vf'1"tic;llmcnt�
ao que parece par culpa a�
seu treinador qlle mio s"u

be encontTnl' a sO!I1/;áo ��
se.iana pal'l\ (1 pl'Ohicma ar:-

Galcguinho COl11J era CL

m.o el'a conhecido nos m"!lls

esp,ol'livos da capital tio

Esln.do, pn.ra Slla melhor

manutcnção. Eis parque
snmos, contráriOS quC u lu

tebrl que se pratica em

Flol'ianopólis seja inclUído

no rói do p!'ofissiona;isD'.il.
ACl'editamos que CO'nJi a .)fi

cialidade da profissão [le

j,ogador de futebol os tIWS

mos nao pqder::io pf'l"ccb'�r
)'ccompemsa inferior ao .�r,

lário mínimo vigente iw

r.egião e Pelo certo, dC'IC

I'iam ser-lhes dt �(',:ll1ta.dcs
determinada parccla' para

pagamentos de Institut'Js No caoIT"inho que terá a

de Previdencias SociaiS y_ue percorrer o elenco átleti-
oIl1'ais tarde viriam os auxi- cano, nesta fase do, cam-
liar·. Em minha "pinião, peenato apontamos o �0lT',-

todo atléta. que assumi.�He Pr';misso de domingo, ço·
certo compromisso c,)rn mo um d::)_� mais difiejC:s
d·etorminada agremiaçio ,para suas aspirações· En-
deveria exigir que o rm- frentan�o um p, Ram."s

Pregador assmasse flua ferido e ag'çmizan,te, u-

carteira profissional ex\- cupanda a "lanterna" em

gindo todos os seus dire_itos ,ccmpanhia d.o Paysandú,
profissLonais deteTl,T'inad0s sua tarefa sel'á, proV&·
pGr lei, Do ('.ontrario C� velment.e um tanto tlifi-
mesmos não deveriam flS- cultada. O tricolor do Es-
sumir tais compr('mB��s treito sabe que um tro-
que poderiam ,os prejudicar Peço agora será certamen-
mais tarde conforme acol"l- te fatal, para a classifica-
tqr:e agora C01:11' Gaiegui- ção razão p.orque irá jegr.!:
nho ,que lá está €squecido cÚ':n< tõda.s as fOl"!fas e �o-

por. aquêles que vibrarai\l nh,�cimentos para Chegar
com suas sensacionais j'J- até a vitória, depOis cos
gadas 4xl, imp,ostos pelo lúlr.,r

Vamos, pois, todos un;- absoluto e isolado do �er-

dos, crDsistas, jornalL;- tame o Almiraste Barro;;�,
tas, radialistas, torced01 'S Um jogo entre' 3.° cOlDca-

e agremiaçol:s esporti.MI do e lant.erna, promete a-

auxiliar- êS:iú extraordin�- gradar d-evitlo às circlln,�-
ri(' "áz" do passado, :3le tâncias, apontadas acima,
que encheu vossos .alhos e x x r

corações de lágrimas G l\- Prélio sensacional trav9-
, legiras necessita ngom de ram na tarde de dcmin�o,
vossos olhos e cornções d\� Os conjunt.os do Améric,) e

lagrimns c a:e&"rlas nece;l- do Caxias, em cotejo vâll-
f'ltn: ngnl'!1 tMf'e.so ntl'-j-· ""tIo pe1!Y tf\l'etr"n""rOi:lrr'dtf.>Pd-J
lia, lll1"no do cErtam" estadua\

zona três, O público que

gustinnte, ataque, Vúri:ls

eos que ao-esentaram (i

match. Na prfmeh-a rase '

Caxias atuando melhor,
crn-gou até os doís a zero,
n truvés de AdHson c Pepe
Na segunda etapa o Ame

rica pouco a pouco 1"('1\1:1:1.

mas neste período de tncer

teza. sofreu o te-ce.rs
ponto sendo autor o arti

lheiro Norberto Hoppe, Po

rem, o' Amérca continuou

crescendo e Didl aos:n
minutos c-nseauíu dlmi·

nuj r para 3xI. Miltmhn 11m

36 minutos consignou ,.,

segundo ponto amertcanc

fazendo a t�rcida am8r;

cana vibrar' e- aplaudir .;ell�

jogadores 'depois de um

3xO (1ue parecia inaltpctl

vel. Daí em diante (' Caxias
se concelltrDu na dcteln,
tentando manl:el' fi. ctif\�

rença e o /\ll1crica aUr,1l1-

do-.�e c1.('scflJlerflfla]llf;J1t;.�
p3ra o al·\quc, procurand'l
o gol do f'mpate que afina!

nâo Slll'r:;i\l, Couhe :lIO alli·
b,[�or pflran!lcnsc F.ds'Jl1

Cnmpo� clil'lgir o pré;ln que
tcvc um:1 arl'(lcactaçiio C]l·

cell'n!.l': cr$ 247.:!:iO,OO. A

nOl"IIA11jdades não houve,

Com a vitôria frente no

Américn. por' 3x2, o clube

Pinguim voltou a pnn�E'nr
fi. t.nhf'la' de classificação cio
Cill"t.:lnH' :'l'.Ona tl'Í's., aglll'a

com 2 pontas jlcI'dldos se

guido do Amt"'l'ica celll 3
l
pontns perdidos. CO:ll' a

vitória do Caxias dIante do

seu tradicional adversária,
caiu ;) ililimo invict(' dr, I

campeomtlo e suas posi
ÇOf>S volt[ll'am a ser as

meSmUE de

(om vitórias de Dunga e Pioneiro,�R'�lt';i
fOI- '·aberta· a temporada de vela I Maury Barget

o

.

.

Perdeu o Clube Atietton compareceu ao estádio d a'

, ,.,.... cntartnenso a '",'ando chnn "nu Edgard scnnatner. n-

. cc QUc_ RO lhe aprf'senl(J'.I C<lU sausrcno pais cax.en.

para rumar-se corno o �c- ses e mucrtcauos
..
aprexcn

Osvaldo Nunes e Alfrcrla 8.0 lugar _ ARGONAU- gundo candidato às vagus taram-se a anu-a do g r.m

TA com Osvaldo Ferna.n- para a cla<:;sificaçao, Pe--. de púb.jc« áv.dc de grau-

des' Filho e Tadeu oauo- dendu por 4:xl, e atuando des lances ,onde Caxias e

cos-rucnadamente o eon- Arrértca puderam reviver

junto da capital viu SULIS os grandes dias do grande
p1'-etcnçôcs tomarem-se clássico da Manchester- Ca-

mais d_ifldultosas, já QU� tartnrnse. v.c-ou 0_ pún.tce
com a. derrota deixou (s I· e acompanhou alento nn

lado no seg'unc]o põsto o úl-t-imos ui.nutos drnmàtl-

fúmnulal' 'fOl'flJ_ll tenlft�l":�
tôdas ·em vfi.o, aparecendo
e:ll' nlp;umas .o conhecido e

csforçad(' tl'einndor com

rara infcL'icidadc. Domir.
g'o próximo o Paula Ramos
vai v.altal' a jogai' cm ca

sa agol'u frente ao Atlcl.ica,
Ser:). ('ste o Prnto de P,l)'"
tida para a al'ranc:lda I!:;
tricolor da estrela soiiLi-
ria,

x x r

sem'ana

atrás,

Num jógo bastanre acl

dentado o Hercíllo Luz,
voltou a pel'der mais dois
pontos e a 1;"'Jerança isola

da do eerta.:r!e, zona um,
agora ao lad.o do Atlé�lco

Operário c"m 4: p.p. A Vl·

tÓl'Ía do Ferroviál'io consc

sacionaJ c fiiz vibrar �

tOI'cida do Fel'rinho C'(L1e
assim desabaf.ou da der

rota do turno quando r:alU

para o Leão por 5xL Desj'a
fÓrma o Felroviário cos

IJuiu uma estupenda vitó

ria dando aQ campeqnato
um outro colOrido.
Bracinho 2, Boca 2 m�,r�

caram para o rubronegr1,
enquanto Galeg.o con,;!i;:-
nou o ponto dos alvirubros",
justamente o ponto de fi·

bertura da contage-m', Adel
cio eMnezes foi o árbitro e

a renda somou cr$

130.940,00 record do atual

certame,

x x r

A equipe do Metropol Ul
campeã catnrinense depois
de vencer a equipe do Tte
viso per 6x3 ,concedeu re
vanche na tarde de domm

go· A modesta representa
ção do Treviso ,des.ta f'!�tfl

conseguiu reabilitar-Se
-

"'0

ln\me):'!:t§o dr tlla!ratT':'i!f con
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URSS Convocou
Estopim

los Muniz manifestou 'l,-,e dos pnidOS' dirigida ao 'Pr1
à Argentina adotará u« a metro Min{stro N:kita K::JS

pcs.câo clara e precisa C.TI chev, explicando as meirt-

defesa dr-s princípios co das tomadas pelas Estajos
mundo livre Acrescentou Unidos contra Cuba, foi cn

que a Argentina, cuman n-egue no KremiJim. pea
fá cleç didarrrente seus ,.;("),11 E'r baíxada norte umertca

o

cla situação eos navios bri
túnicas �ue tra_nsportam
cargas para aquele pats.
Porta voz do Gr-vêrno lJr I

tântco disse que a roruü.

cação mnítar -ovu-tten '111

Cuba causará assombro ao na. Até agora o Govêrno

xcvjétlco não efetuou qual
quer comentário rflelal ,ó
c-e o bloqueio estaduatden

prom.ssos ccnn-aldos e ):1'
maneccrá urnda CJ li. cu

tros países do Oonr non-a
qll€ Juram Centra o comu

ntsmo.

CARTA DF. KENNED"Y 200 MIL MARINIIEJROS
BUENOS AIRES - �3

(O ESTAbOJ· - Dt>p"'is r-n

uma rounão de duas hcrãs MQSeQU - 23 (O !;S
com o Pcesídente Jose "'liO. TADOl - A Carta do 1" e

r.a 6.ui10 o Chanc:)]c,' /"'.1 r , sidl'nte Kennedy. elOR E •..ta

WASHINGTON-
ESTADO) - A Fr<>ta do ti.

nánucc que provcvetmcn
te ser encarregada de as

segurar o hloquejo de Cu.

ba, é ccnstituida por ?on

AGRADECO UMA GRA

ÇA A:SCANÇADA.
D, M:

82". ANIVERSft.RIO - O Pre';jdenie Ken::edy p o !J�eta
R,o"l"L Fro,<;t rã. direita) ladeiam o senador Sa!tonstall,
de �I3s�::"'t;husetts, e :) Se:::retárkJ do lnteri{)l' Stewart
UdaU. dur>lnte a cerimônia realizada na Casa Branca
eu li',meTJagcm ao 81;.0 aniversário do grande
norte-nmerif:ano. Na Oj)::Jrlunldadr, I) Presidente
nedy ofl'!'et:cu a Frosi umn. )11NL'll!l:1, c.<:pccial votada pe
lo C:m?;feSS'1 dJJs J<� tados Uni(]'.s r111 "l'("('unherimento à

",un. ctJlltriLul<'ão :lS l�trns I1OJ'te-:ul1cl"ieanas".

CJlTIRINIIS
VEM. li!

011 25
lavrador

DOBRE SUAS COLHEITAS!

Cientificomenle dosados, larnecidos em IÓr·
mula� especiais poro diferer.les Cul1LIros, de
ocõrdo com.o natureza dos solos, Diversos
IIp')� de adubos paro !)ntcto, cana, mondi.
oco, !lImo n1]110, arroz, feijoa, trigo, pomo.
{PS, jurd:w, étc

BUSCHl� & lEPPER SIA.
'JOIN"Jll�. R\'II 00 P�t/llCIPE, IH
OluW"AU: RU� B�USOUf, 1I�
U!RIIOIIA: O[SIMIl�RGA()O� WfSlrlllltEN, 4.1"

Conselho
Caribe

de
Prestes

Segurança da ONU:
Explodir (no

mil marauhesros. e fuzil�

ros navais e 100 esquadr>i
lhas de.' .svtecêc "NavaL A

Composição, da Iscta é a se

gutnta:
1) Iorça aerenaval.;

23 «»

SALVADOR 23 - (Ü 5)

_ O Governador da Bahia
SI'. J..uracv Mak;"alhães ces

raeúuu em sa.vadcr r-s I"U

mores da. que rénuncrecte
ao

.
cargo. DiSSe que pl'a��n

dé CU'TIpr:r seu mancero

ate, o r.m ou seja até 7 de

abrü do p'róximo ano.

ARACAJU' -.23 (Q F)
- Os ulumos resultados tl )

p'euo pura Guvumador tm
A_.. acaju são os

.

seguintes
Seixas Dórtu 62·4Q7 - Le.tn
d o Maciel 53.540. A apura
cüo do pleno cru todo" Es
tado 'deverá estar concnu
da atê 2.S 12 ho-as de hoje.

Mais ibiÔlli Americanos
(C.� .... cA.< .... J1!;lL;..L, 2� """-1.;:1:) qu� �e encontra-

(V.. A.lr ._. 24. Cu.ç!j.s·à jaco vam na lL,e -da Ioguutes
F-lOG encontruvam-se 11u- d.,; Caim Cunaveral. Q_ co-

je na base aérea de Pu ..

trfck, Este numern de apa- de lI.1I movt-
remos ê con-aoeravet para n.emo normal ·'i)ara. au-

um aerod'romo cuja Iun- mentar nossa po. içao de-
cão normal é servir de renstva aérea nos Estados
apotu aos elementos da do sut''

600 Milhões Parti ii U!1:wer�!dade
UE BRA!IUA

BRASíLIA, 23 (V,A.; -.

O ministro Darci R beiro
da Educação e Cultura, so

licitou provlderinía, ao

Conselho. de Míritst roa no

sen�d0 de ser efetuado o

p!lramen:IJ de 600 milhões
de cruzeiros da e'Jta de um

bilhão. da Universidade
Nacional de Bra�ilia, A en ..

trega da ):a�'(lela será feita
à base de adiantamento.

A fim de estabe'ccor U!11

me'tio- cor trote cc-e o

tntercamhío roercenta en
tre Srastna e 'outras uní
dades da Federação já fo
ram a�sinados convenios
interestaduais }:leia Prefei
tura do Distrito Federal
com os Estados de Goiás e

São Paulo. E�tão sendo
feit'O� os estudos para um

r�lwEni'O com o Estado da
Guanabara,

Brasil RenlizaIáJxposição Da _

lndustria de Autopeças 'No Perú
L:::MA, 2J ,( V.:A.) - .ti. �c.;tina e o Mexico expo

Associação dos Fabrican.. rão autope<;as. Consicleram
tes de A:ce�SO!'i0S e Pe<;a.>: Os pfodut::Jres es�rang€i
de Sâo Paulo apresentará ros que promoções dr:sse
uma mOfltra coJelj.va no 2.° genero

.

sâo ba,stante posi
Salão Internacional do wvas, principalmente t€l1-

Auto.movel, a ser instalado do em vista o fomento do
ne ta. capItal dia 3 do mês intercambio entre' Os pai
que·vem. Tambem a Ar.. ses da Zona Latino-ameli-

cana de Livre Co:nercio.

MORTE NO MURO DE BERLIM - Soldados da alema
nha Oriental removem o corpo de Peter Fechter, de 18
anos, morto quando tentava fugir para a liberdade, sã
bre o Muro da Vergonha, em Berlim. O incidente, seme
lhante a numerosos outros, ocorreu em agosto ultimo,
um ano depois que o regime comunista comel;Ou a

erguer a barreira de concreto e arame farpado em Berlim . I

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

ITALIANO 12

.Y A' Z I G I
Matriculas aberms na Secretaria e

8)11-\ rn�qIUp.l
CURSO::; DE CONVERSAÇÃO PRÁTICA

Trajano,:..:ni., i.4
(Altos da Farmacia eetitralj

a
porta 'aviões de ataque,
seis por-ta-avlôes de- apc.o
antí.submarmo e 100 't:-S
quadrilha de caca, bem
bardeio e reconhecimento;
2) força anfíbia: 50 uni fa
dez adequndas a opedaco-s
eOl.,::Jinndu', enns ás quais
l\Ur'erosos navios transpor
te., cargucu-os e oenccn-e
ros de transporte; 3) rorca
de cruaadoros e destro leres
3 cruzadores lr.nça Iogue
te_, carguenos -: helicop�e
nevtc-' -nque: 4) torça. .le
fuzileiros navais; 35 mi; r

fuzileiros navais, da II ru

vtsão. 5 regimentos aéreos
de fuzileit·os e .elem�ntos
diversos de apoio ue-eo:
5) força submarina, da qual
fazem parte as 9 unidades
do tipo "Pilaris" que j
encent-am em operacao.
A,> citadas unidades, co

mo se. sabe, usião equipa
das CC.TI foguetes atcmt-

COSI de grande a,lcaiJee;' e

::lh:, c�)�:nm����u�:: ��;
dades de g-anda cesrco i
mente já Se _encdntram ce

porta-aviões "R�hdolph".
"McKinléy", três navios
ta-a nsporte, 15 destroíeres
e, dívorsas barcaças de ce

sembauque-

Coe pere com a

Ilê-me
.sua

mao ...

A.S�C.R

I

Eu rhe garanto --=-.rtlu1to duro Clprender â andar na minha

1/idade ..• Os músclJ.,.!os não obedecem. Só com muito esfõrço
conseguimos mover as pernas. Damos aiguns í)OSSOS com oti-
mismo e, de repente, as fôrças nos faltam e nós :::II:'-'OS. Mas
nas levantamos depressa para andar e tornar a cair. Às vêzes
a ge.nte chora •.• Assim difíceis são quase todos os nossos exer-
-cícios e estudos, Maso�-acrifício compensa: eu, por exem:Jlo, ió f
m.elhorei muito e estou certa de melhorar ainda mais. No futuro
espero ser como Você. Para prosseguir minha recuperoção e de
tanfas crianças como eu - para ofender a milhares de outras
que sofrem o que eu sofri - precisamos de seu auxílio. Ajude.
-nosl O qua é pouco para Você será qUClse tudo para n?sl

•

, ...... "'"

(ENTENAS DE CRIANCINHAS PARALITICAS APELAti
PARA A GENEROSIDADE DO SEU CORAÇÃO - AJUDf

-AS A CAMINHAR COOPERANDO (OM A
ASSOCiAÇÃO SANTA CATARINA DE REABILITAÇÃO
Envie Il seu Donilüvo rii Gen ral

. tpilfencourf, 102.
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ELEIÇÕES EM SANTA CAT-ARINA

RESULTADO FINAL

Conforme mapa exposto no

Regional Eleitoral.
Número de Municípios
Número de Urnas
Urna não apurada
Eleitores distribuidos
Votantes

157
2.343

1
625.142
551.467

Tribunal

Resultados para o Senado da República

Konder Reis
Attilio Fontana
Doutel de Andrade
Martinho Callado
Saulo Ramos
Vatels em branco
Anulados

272.978
258.611
11t.367
77-412
46.237
307.135
2897-'

CÂMARA FEDERAL LEGENDAS

Partido Social Democrático - 215.50S

Partido Trabalhista Brasileiro - 71.325
União Democrática Nacional - 199.876

Partido Social Trabalhista li)

Votos em branco 56.987
Anulados 7.651

.

"

Dr. RUI COLAÇÓ BARBOSA
.

'rranscorre. na data de saúde, durante o gpvêrno
hoje, o aniversario natatt- caré Filho. Imediatamente
cio do nosso jovem coes- após a formatura, em 1956,
taduano D.-. Ruy ccteco Ingressou no Ministério

Barbosa, Procurador da Público co Estado do Rio,
Universidade de Sra. ca- tendo, há pouec, se exo

tarina. e Assessor Juridlco nerado da Promotoria de

da Confederação Nacional Justh}a da comarca de

do Comércio. O aníversa- 'rereaópous. para assumir

ríante, quando, ainda, nos o alto cargo que exerce, na

prtmeíros anos do curte de no-sa direção uníveraítá
Direito no Rio de, .ranetcc. na., Ao Dr. Ruy' cotaco
serviu como ortcíat de ônvtamos nossos votos de

Gabinete do Ministro Ara- renctdaces.
mis Ataidc, na pasta da 'l.ioli fa.r .. 1' hmdfâ

,Ili!?!t·jm
Bilhete recebido:

Florianópolis, 23 de outubro de 1962.
Sr. diretor.

(j_ ,e Iri1!eu e Nel'eu lograram vitória!; duplas, o que não

ocorreu com Doutel. O a�ual pre�idente do tmbalhisMo

bl' rriga-verde ê moço e ainda poderá conquistar vitórias

e.�petacu?ares, Del:e, a nosso ver, precaver-se contra os

endeusadore.� de pena facil, sem base nos fatos, porq1te
diz o provérbio que o diabo mata formiga dando-lhe asas.

São e' tas as millhaa sinceras restriçõe$ ao mencw-

7>,n.1l') artigo, que ainda menciona erradamente várias

dutçs.
ATlL� VIGILANTE

f· .c
o Govêrno Celso· Ramos e as Classes Produtoras

tomadas pelo oovernador dia 17 n.c., nesta capital, ii.
Celso Ramos têm sido as. qual compareceram repre
mais 'eücaees e. recomen- sentantes das classes pro
daveís do ponto de vista dutoras para tomar co
técnico e econc-níco. Em nhecimento da evolução
suma, todos os setores da do Plano de Metas, assume
administração estadual têm Impnrtâncía especial, dado
exper lmentadn a mesma que demonstra o interesse
forte Impulsão que se Ia- pela admlnistraçâo do Oo
zia necessérte para o inte- vêrno e implícitamente im ..

gral desenvolvimento cata- prime à gestão do sr. cer,
rtnense. so Ramos o sentido da.
Diante dêsse panorama vínculação com o esfôrço

de franco progresso para privado.
tõoas as atividades que Não causa estranheza,
colimam li prosperIdade portanto, o presii�lo que Q

geral de Santa Catarina, eminente Chefe do êxe

tôdas as fôrças jíe enrique- cutívo desfruta em tôdaa
cimento do Estado com- classes e em lÕdas as ca-

NfiVa Dcl�i ilão solicitou Hin�a aiu�a militar aos [UA :���c��;��: �::�::��f:� �������:�����::I�!m;!;
NOVA DELHI, 23 _ In- sino-hindu âs Nações uní- bado para Londres, onde rnava que o governo dos

e. dinâmico apóio. um clima de paz, de ou-

díeou-se, de fonte bem in- das, em primeiro lugar pretendia ficar uma sema- zstaoos Unidos haviam si-
Por isso, a reunião do mismo e de progresso.

formada, que uma delega- porque,' como o indicou na, voltou rapidamente a do desagradavelmente SUl"

-------. •

�:���:P�:�i�� J:,;2:�0�� rJy.�:'�:;:t;��;�:::�� ��;V:;����:���;::T.'::i;:� E::f�E�;::�: �ii:��,n;� o" �. E-STADOa fim de negociar a com- iniciativa deixaria a URSS deixar meu posto". governo dOs zstadcs Uni-
to

pra de aviões norte-ame- e os países socialistas em dos simpatiza com a India, '-...':. JIAlS ARtIGO DIAIIO DI SUTA CATARINA"
'

rtcar os. uma posicâo dificil. O Departamento de Es- nO,momento em que esse FLORI�OPOLIS, (Quart8;-felra),-,4 de Outubro de 1!J62
Informa-se, de fonte fi- O embaixador dos Esta- tado pronunciou-se ontem pais tenta enfrentar o de- -----------'-�-----

dedigna, que a India não dos Unidos, John Kenneth a favor da ação do gover- sano desprovido de todo

quer levar '0 problema Galbraith, que viajara sa- no de Nova Delhi no ccn- escrupulo lançado por Pe-

flito fronteiriço com a Chi quim a sua soberania na-

na Popular, o qual nos ul- cíonat' - declara o De

partamento.
tlmos dias degenerou em Em reêcãc a uma pos
violentos combates. O por- stvet asststencía militar
ta-voz do. Departamento,

�
àquele país, White disse que

Lincoln White, leu aos wesntneton ainda não re

jornalistas uma breve de- cebeu solicitaçâo oficial de
cieracão, na qual se afir- Nova Delhi, nesse sentido.

O Governado!' Celso Ra- execução do programa de
ação administrativa, cuja
finalidade vai sendo al-

ASSEMBLEIA LEGIS[4TIVA
LEGENDAS

Partido de Representação Popular - 26.968
Partido Social Democrático - 209.65J
.Partido Trabalhista Brasileirc - 63.532

Partido Democrata Cristão 27.501

União Democrática Nacional 147.600

Partido Social Pro�ressista 18·231
Partido Social Trabalhista 11.493

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

Votos em Branco 37.331
Anulados 9'048

mos dentro do seu objetivo
de administrar o Estado

sem discriminações de eras- cançada, num ritmo cada
ses ou regiões, estêve reu

nido com os representan
tes das classes produtoras
de Santa Catarina,

vêz mais animador.
É assim que o Governa

dor Celso Ramos dá conta
de sua gestão as fôrças
que mantêm o equilíbrio
da economia catannense e

de cuja cooperação, sem

nenhuma dúvida, depende
primacialmente o sucesso

dos empreendimentos em

marcha. Não hesita o ilus
tre governante em mos

trar, sem dissimulações ati

deformações, a realidade

quais expôs, através dos
seus assessores técnicos, a

estrutura básica do Plano

de Metas do oovêmo. O
êxito dessa reunião foi

completo. Tiveram Os pre
sentes uma perfeita e mi

nuciosa explicação do que

significará para o desen-
votvrmentc catarlnense a

Convênio Escolar
para Videirª

prosseguem Os convê- estabelece ecõrco entre o

ritos escolares que o oovêr- Estado e o Ginásio tmacu

no do Estado de Santa Ca- lada Conceição, da cidade
tarina vem firmando, no de Videira, objetivando a

sentido de melhorar os ut�:zação daquele estabe

índices de escotertacção. Iecímento para que fun-

O mais recente, já apre- cione um gmásio.
vedo ceio Gr. Celso Ramos,

o "MARINER" A CAMINHO DE VÊNUS - O desenho
mestra o "Martner II", que devera passar próximo ao

planeta Vênus, em dezembro vindouro. A nave espacial,
lcnçado a ;lI de agosto de Cabo Canaveral, foi prOjetada
para medir os raios infra-vermelhos e as miéro-ondas
do planéta e retransmitir essas informações à terra, ao

longo de uma distância interplanetaria superior a 55

milheõs de quilômetros. O "Mariner II" pesa 202 quilos
e tem 3,6 metros de comprimento por 5 metr'.lS de lar

gura, possuindo painéis solares de ambos os lados e
• antena de alto ganho na parte de baixo.

do panorama governamen
tal em que atua com ex

traordinário discernimen
to.

ciências. Tem sido assim
desde o inicio. de sua ges
tão. As questões do enst
no público foram ehrren
tadas com resoluta ert

çtêncía. As da saúde pú
blica não ficaram em pte
no secundaria e foram

tratadas de maneira enér

gica, tanto se impunham
as providências imediatas
para restabelecer um setor
de assistência social de ta-

O que, pois, o torna um

dirigente 'verdadeiramente
moderno nos seus métodos
e objetivos é precisamente
essa noção de que gover
nar não é encastelar-se
em 'preconceitos de dou

trina ou sistema, senão 11'
ao encontro do povo, das

classes, das populações ru

rais, com o fim de ouvir-
manha significação para o

desenvolvimento geral do

EstaQo pela valorização do
homem. Quanto às ativi
dades rurais, as medidas

lhes os reclamos para dar

lhes solução aos proble
mas e sanar-Ines as cen-

Rádio de Moscou Afirma Que .os EUA
'levanfaram seu Punho
Armado Confra Cuba"

MOSCOU, 23 (V.A.) -

A radio de Moscou denun
ciou que novamente os E�
tadcs Unidos "leventam
seu punho armado sobre
Cuba" e ameaçam a paz da

Republica anttlhana.

, Fes'vidades do Dia do Comércio
o "DIA DO CQMERCIA- Jogos Infantis. e às 16 ho

RIO", êste ano, será co- ras ---:- Peça Infantil "Brtn
memorado nesta Capital, quedes Sabidos", no Tea�
com programa organizado tro Alvaro de Carvalho -

pelo SESC e com a cola- e, eta-as, às 21 horas, ser
boraçâo da Federação dos rée. com traje de paaseto,
Empregados no Comércio no Centro SESC e SENAC,
de Santa Catarina, smdí- a Praça da Bandeira, ant
catos dos Empregados no mada com orquestra cas
Comércio, de Oficiais de telans.
Barbeiros, Cabelerelros e

SImilares, e de Emprega
dos em Hoters e Slmlla-

Os convites para essas
festividades devem ser pro
curados no Centro SESC

eeee programa esta as- SENAC, das 13 às 21 horas,
sim dlstribuldo: dia 28 _ dfàríamente, e, no sábadn,
Domingo "T""" As 9 horas, das 13 às 13 horas.

raibas têm cara ter aberta
mente provocatório, dirigi-
das ao povo cubano. -'��--------------

Assinalou que "uma ver

dadeira história surgiu em

Washington", raaendo com

que atgnem perguüte onde Catarina�-vém àn
;,

'

deve esperar-se aproxima
O comentarista Yurl Lu- "provocação norte-amert

kyanov disse que a con- cana". Acrescentou que,
centração de grandes ror- "levando em conta as

cas dos EUA nas proximi- ações dos EVA nas ce-ei
dades das costas cubanas bas, é recn responder ho
não são lndicação de que [e a essa pergunta. Nova-

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

se estejam IPreparando mente, Washington íevan
manobras rotineiras. -rc- ta seu punho armado sobre

das as medidas tomadas Cuba, e uma vez mais

pela Força nerea e frota ameaça a paz e a tranquí
norte-americanas nas oe- IIdade dos povos".

wrtfg If!duzitlag

FLOflIANdPoLm. trAJAi JUlNVtLE,
CUIiITlBA, PAIiAliAfJtJA'. r:A/IITOf: G IiIO

Li na ultima página da "Ga.:::eta" de hoje um artigo
de mereCIdo elogio ao sr. Doutel de Andrcode, presidente
do PTB. ElogiO merecido, digo eu, porque o jovem polí
tico trabalhis�a foi eleito por expressiva votação para a

Câma.ra Federal, havendo para isso ccnquistadb a
.

con

fiança da grande maioria do seu partido. No referitk ar!.

"'0, po,'m, <xi"'m "0,"0, quo ",am ,m pac" ° m'- CrIOada!. a" Est'''oça-'orito do seu autor e colocam o elogiadQ fora das suas

reais medidas. Ali se afirma que NEM NEREU NEM lRl-

NEU 1lSUALARAM DOUTEL, com as votaç&es em para�

FI t I f '0leIo. A,'assertiva põe o andor em disparada, o que sempre ores a em po IS:rr:;:���o ::r;0�a���to;e�'���::t7e7ia°sc�� e�:7t� d:rt�iS:
.

engenho, e que está certa porque os chefes não devem .1:resc�����;a�:0 de�:n:�� ��g���Vê��')t��m de�e:t��!�
ser derrotados, forçoso é reconhecer que as comparações
esqueceram WJpectos muito importantes. lrlneu. disputou ,�:���� �::I:c��:�i�����
:l!�:.r��i:h�/�;:t�,�:::m en:a;:b�a;i::�a�ãOs:�� mM� que se procura al-

seguiu a cadeira senatorial. Nereu, por trés vezes, correu
ç_ar com a criaçã:l, em

a dobmdínha, sendo eleito duas vezes para o Senado e

'.

pe�o Oovê_r-
para a Câmara. Em 1950 não logrou a vitória para o Se- ' a Estaçao

nado, ficando na Cãmara, que presidiu durante os 4 anos t' R�o Vermelho,

do mandato - fato só verificado com Carlos Campos. E
.

dA' lt
a Secretaria

_'ustamente nesse ano a sua eleição para o Monroe parecia
a grlCu um.

pacifica, pois teve expresta recomendação do Presidente Ferão utilizadas as ter-

Nacional do PTB para apoiá-lo em Santa Catarina, fe/.ta ra� devolutas eomprecndt
em termos calorosos em praça publica. Quem não se lem- da:; entre o Morro das

b"a dessa recomendação do saudoso preSidente Getúlio Ara;:has e !l Barra da La
""-'''/I .• ? E da. CRlSTIANIZAÇAO do grande Nereu pelo 1[')<>. de propriedade d:l

PTB? O paralelo, portconto, está mal esboçado, uma vez IR.\SC, flue p:'omoverá a

JAC'"CRUZEIRO da SUL
�fMPflé UMA 8()A VIAÇEMdes oficiais ou particula-

res, pessoas jurídicas de '- -1
dir"lto público privado.

s\�� medição e demarca

ção e. jn"�:l"evendo-a nos

seus registrC'íl. como fora do

comércio a� entregara n.

admlnist rnc;fI da Secreta
ria da A<zrlrultura,
O florcstamento da Ftle-_

ba em ap"êco �erá efetua-
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PSD e PTB, rompidos, deverão ter trocados notas
itamarltlanas, recheadas de agressiva cordialidade
bem dosadas nas doçuras do mel e nos amargores d
pau!

Mas, afinal, por que tudo isso? Que é que houve,
de fato, urnàtlcaraente falando?

O que houve foi o seguinte: deixou de have
realidade para um acôrdo firmado hã dois anos, sob
um ambiente politico que se não repetiu e spb emo

ções que se transformaram.
O deputado DouteI de Andrade, que não dorme

de touca, viu isso c1aramente, como demonstrado fi
cou em registro na revista O CRUZEIRO. aqui che
gada em vésperas 90 pleito: o que disputaria mesma,
com éxito, seria a reeleição para a Càmara e não 4

vaga senatorial.
• E dai? Dai aquilo que até os cegos viram, nos

resultados do pleito e nas apurações: a ordem. rlgQro
samente cumprida, de cristianização do SI". ALi1Io

Fontana, cuja votação ê a s'Jma pura e simples dos
votos pessedistas com os do sr. Saulo Ramos, o antl
Deutel: 250.000. Sem a cristianização, essa citro.
ui trapassarla. 300.000.

E dai? Dai a reação pessedlsta, nas áreas de

atritos, por motivos municipafs, com a �eml-crl;;
tlanh:ação do sr. Doutel. 'Nâo fôsse essa legítima

..
de

lesa pessedista, la se ia a vaga no Scnado, eleito
os srs. Konder Reis e Doutel de Andradc, com o PS

majoritário andando, por andar, por ai, em órbita, a

recitar notas de rompimento.
Em matéria de cristianização, o PSD foi até o

grand� derrotado: fê-la parcial e recebeu-a total.
E dai? Daí este resumo resumIdamente resuml�

do: o PTB acusa o PSD de haver feito aquilo que
êle mesmo fez muito mais bem feito, mas sem o

mesmo resultado, por detlcienc1a de quorum!
xx xx xx

E a história se repete. Ainda ontem, lá em cas

o ca.çi!la, de seis anos; apontando para o irmão d

oito, queria JUSTIÇA nesta reclamatória, feita en

tre soruços:
- Pai, surre êle porque eu lui surrar éle e él.

me surrou!!!
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