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Barcos' Soviéticos continuam rumando para Cuba

Possivel O encontro KEHHEDY - KRUSCHEV
p a r a a I i v i a r a tensão Internacional
Washington, 24 - (URG) - (O ES

TADO) - Os barcos soviéticos continuavam

hoje a noite rumando em direção a Cuba e

para um encontro com a frota norte-america
na em alto mar, porém, duas declarações do
"Premier" Kruschev puseram' em dúvida

que na realidade, pretenderiam romper o

bloqueio norte-americano de Cuba- O Pri

meiro Ministro soviético disse que o blo

queio de Cuba por parte dos Estados Unidos

oferece o risco de desatar uma guerra nu

clear e que tudo que depender de nós será
feito para evitar a eclosão de uma guerra.

O Departamento da Defesa dos Esta

dos Unidos declarou que aviões americanos

tem sob controle e vigilância os barcos so

viéticos no Atlântico. Surgiu a possibilida
de de que ditos barcos tenham optado pela
possibilidade de voltar atrás do curso que

seguiam rumo a Cuba-

Nações Unidas, .24 - (URG) - "O

ESTAPO" � O Secretário Geral das Na

ções Unidas se entrevistará, ainda hoje,
com representantes americanos e russos. Ri:'

velou-se Que o Sr, U Thallt prow4 qu�,
duas potências se abstenham de atitudes 50

bre Cuba, " r

Noticias procedentes de Moscou reve

lam que o "Premler" Kruschev declarou-se
favorável a- conferência de cúpula entre a

União Soviétiéa e Estados Unidos,

,
fníci(),Oficial 'da (bnSlTa�ão Do

CAMBERRA - 24 (O E)
- A embaixada da Uniã.o
scvtéuca anunciou que o

Primeiro Ministro Nlkit.a

x-uscnev respcnderá !1'J

je o anúncio cip Prestdnn

te dos Estad"s Unidos :;.J

bre oi: bloque .o naval de ri.!
ba. De outro lado os calJ:
tães dos navios sovíéucos
que navegam para Cuba te
ceberam ordens de nêo se

submeter a nenhuma rev.s
ta nem a nenhuma cpc-a
ção de. contrôte. Por ou1.1"0
lado há contrôte. POI" out :o
movimento das Mães COl-

Assassino
Será Transferido
RIO, 24 (OE) _ O de

tento Feliciano Gama Emi
liano que assassinou Gre

gorio Fortunato no páteo
da Penitenciária Lêmos de
Brito, será ainda esta se-

mana transferido para uma

cela súrda em Bangu A

informação e do Sr. .rerer
son Machado de Góis, Di
retor da Penltenciãrla Lê
mos de Brito.

tra a guerra em r.õndecs.

envjou telegrama ao Papa
João XXIII, dizendo: "rn

tervenna i unto a xenne

dy. A mete do "Oêneeo h u

mano" depende de vós", O

telegrama recorda'" que

Kennedy e católico.

PERU' E' PELO ELOQUF.IJ

LIMA - 24 - (O EST')·

DO) - O Govêl·l1c pecui
no enviou instruções a .vus

représentanjes ante li Or.

gantaaçàc dos Estados .'\

me-tcanoe e a ONU, para.

Que votem com as pOlêl'-

eras ocidentais e'11' far:!l'
da supressão do perigo a

tômícc em Cuba.

SANTIAGO 00 CHILS,
24 (Q ESTADO) - O Ga

vêrno chileno apoia as are

didas dcsLnadas a deren

der a comunidade amer'cn
na contra qualquer ameaca

exterior e ordenou aos ;CIIS

representantes da Orgaui
zação dos Estados Amertca
nos. que votem ravoravet
o-ente a convocação do ci
tado orgnnlsmu dentro:-lo
tratado de assistência rC

ctproca do Rio de Janeiro.

e iivre determinação dos �"

EMBAIXADOR CllAi\lADO

RIO 24 - (O ESTADO)
- Fontes credenciadas {,O

Itamaraty informaram Ql1-,:!

o err-baixador Penna M"ci.

,(Cont. na ult. pág.)

Concilio
Prossegue

CIDADE DO VATICANO,
24 (DEI - A sexta con

gregação geral do Concílio
Ecumênico iniciou-se esta
manhã. Depois da missa e

entronização do evangelho
sôbre o altar os padres
conciliares prosseguiram a

discussão do 10 capitulo do

esquema sõbre a liturgia.

l\1A'NIFESTAÇOES
NA COtOi\181.'-

BOGOTA· - 24 - (O ES
TADOl Nesta capital ro
rem realizadas vertes mant

restacõee de apóio ao G(.

vêrno cubano, pedindo '10

Govêrno QUe mantenha a

__________P_OI_itl_ca_de não intervenção
CHILE APOIA ,

Hospital dos Servidores Será Sábado

PORQUE ··'CATARINAS"
A alcunha "Catartnas-'

foi atribaicla, pela primei-

Versão Barriga-Verde dos.' "Cosme & Damião"

Policia Militar lança hoje os "caIARINas"
A pa:tlr de hoje, conta . de Policiamento de Duplas,

o poUclame.r.to ostensivo da a fim de colocá-lo fi. <11-

Jenço Em ��:aun�::��al es;��ali:�: .���� d�e���;iÇode i��:�OS[l�
.. (!oi"nl':L � :ca t,io��i�t;;��i�,-�lr:�,.a� mente �e!ecionados•. Inciu-
.• V Ri O' ..... .LIt""'!.!'0 no srve meáiante a apücaçüo

pr�::eS;�IA'J��o(O�o�a� menta de Duplas, ou me- �:b���:��sil�����C���O�;l���
Ihor, ·'O� Oatarhias", po-

presidirã hoje os trabalhos liciais que, como indica o
jnstruçâo Policial, Instru-

da Instalação da Confe- nome, fazem o aervtco dois
ção de Trânsito, Boas Ma-

rêncta Interparlamentar, a dois, e que es.arâc atuan- t: eiras, Noçóea Básicas de

nesta capital. A tarde o do em diversos pentes da
Ataque I' Defesa, Educação

Chefe da Nação. rumará cidade.
Mor-al, etc,

para Ocíàma, onde
.

presi
dirá a conferência dos Go
vernadores do Vale do Ara

guaia e Vale do Tocanllns.

AGUARDA A INVASÃO

No Jlagrall·c o "Premíer" Fidel Castro acompanhado do
õtínístro da Deicsc. Castro afirmou ontem Que ClIba não

teme o bloqueio é aguarda a invasão.

OS POSTOS INICIAIS

tmcra'nu.nzc cm qualro
postos: Rua Felipe Scti
midt (até esquina Atvarc
de Carvalhu) , Praça XV de

Novembro, Estação Rodo
v.à r.a e orne São José. A
medida que rôr a Corpura
çào preenr.nendo seus ela-
1"85, será o Pelotão de Po

ucrament., de Duplas con

vertido em Companhia,
ampliando sua área de

ação. 1IJ<tJ{
gum serviço.

rro.eçenao-o ou -proteçen- da Polícia Militar a deno-
do seus filhos étes esta- mlnação "cma.tnas" mais
Tão sem.p'·e prestando fll- apropriada aos elementos

respon: áveis pelo serviço
Que hoje se inicia.

O PREPARO
Já há algum tempo vem

a PM submetendo n um

preparo Intensivo os C'"J1l1-

poncntes do 110\'el Pelotão

É rnats uma rntctauva

digna dos maiores encô
mios e pela qual nos ccn

gratularncs com O Coman
do da PM. augurando ple
no sucesso aos -cetert
nas".

Kruschev Afirma Que URSS 'Não

Tomará Nenhuma Decisão Apressada
MOSCOU 24 - (O ES

TADO) - fURO) o Pri
melro Ministro Nlklta Km ...

ehev deciarou que a Uniíi.o
sovietlca não tomara enhu

enertcana foi dissolvida pe
la policia. Os manifeatan
tes er��' estuda�tes q'le

protestavam contra o b.1o

quejo naval de Cuba.

ma decisão apressada na

atual crise e ncm se d�l
xará provocar pelo lllC
classificou de ações injus
ta�dos EstadC!� m,ldo

ltealj�aram-se hoje em

todas as fábricas e empr&-

.sas russas comiclos de PI'O

testo contra -o broqueio na

vai imposto pelbs. Estados U
,

__ iUOS ;;" D\.IJ:...
, .---"

" .

As 11 hOl.'as .do pr�ximo sábado, dia 27, vespe;a do
dia do sunctonérto Publico", serão oficialmente inicia
cas as obras de construção do Hospital dos Servidores do
Estado, antiga reivindicação dos bamabes atravég do seu
organIsmo de classe e mais uma promessa do Governa
dor Celso Ramos, que agora começa a se tornar realidade.

O solene ato contará com a presença do Chefe do
Poder Executivo Estadual. seu Secretariado demais altas
aut.orldades e runcronensmo.

'

6ltuad(\ em terreno nas proximidades da Maternida-
de .carmeta Dutra, de linhas modernas e funcionais, com ----------- _

capacidade para 200 leitos e serviço ambulatório comple
to, dentro de mais 'avançada tecnica de organização mé
dico-hospitalar, o novo estabelecimento atenderá ã. clas
se dos servidores pübllcos civis e militares, preenchendo
uma lacuna há multo sentida.

Resultado
Favoreceu
PresidenCialistas
SAO PAULO. 24 IDE) -

Embarcou esta manhã pa
ra Brasrlta o Deputado
Paulo Míncarone do P.T.B.

�

ra vez, ao Pelotão da Po

lícia Militar do Estado que
tornou parte no grande
destile militar de 1922. co

memorativo do centenér lo

da Independência, 11a an

tiga Capital· da Repúbilcn.
postertormente, os elemen

tos da Pcl.ieia do Exercito,

AtC7�los· e disciplinadas ele.� percorreráo as ruas da
Capital

Instalada a Conferência
INTERPARLAMENTAR

Na ocasião de tão significativo acontecimento farão
uso da palavra o Sr. Jose J-oão Dias de Oliveira, em nome.

da AI\�nf'!�riio dos Servidores Públicos de Santa Catarina·
o 01'. Fel'n.a dO de Oliveira, em nome da.. Comissão Con �
truto�a do HospItal: e, paI' rim. o Governador Celso Ra
mos dizendo do alcance :;ocÍ3l da medida

Eis [I.�pcrspccLiva de como Iic:ua

do Rio Grande do Sul. s'a- em sua maioria seleciona-

renoo a reportagem Inter- dos entre os conscritos pro-

meu que o resultado geral cedentes do nosso Estado,
das eleições favoreceu os passaram a ser chamados

candidatos presidenclalis-' -cetannee''. alcunha hoje
tas e consequentemente dada aos barrigas-verdes em

beneficiou o Sr. João Gou- geral, na Guanabara. As-

lart. sim, pareceu ao Comando

-

i(hin� Pede a India Que Termine As

Operações Militares
NOVA DÉLI, 24 (DEl - Porém, em meias bem in

A China ccmumste pediu formados de Nova nén co

hoje à 1ndia que suspenda menta-se que o Premier

as operações militares e Nheru da índia recnassará
lnlcle conversações de paz. a proposta.

URSS Afirma Que Não Utilizará
Armas Nucleares Contra UH,

GENEBRA. 24 (OE) _

o Delegado Soviêtiro. que
se encontra em. Genebra
onde se realiza a ('').ufe
rência: p,u·n a _prOSCrição

\tô:llieas.

BRASíLIA, 24 (OE) - Presidente Goulart assumiu
a Pl'esldência da 5llL CUIl

ferência interparlumentar
e eclarou aberto P1.

'

�j";j
balhos. J��tão p)·eSentcs
mais dt> 300 delega:tlos. re

presentando cêrca 'dê 46

.>�·lla��es'jti
"

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Maria Helena Rei,s, Miss Eleganle Bangú da Cidade
de Araranguá - Recilal de Peler Smilhausen
José Rodolpho na Fesla dos "10 Brolos Eleganles"
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Hamilton Sc'lIl1idt- A, eetxcs Netco _ F!âvlo
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n.erptos de Santo Catarina
nnúnctos mediante contrato de acordo r! ln n

tut-ela em vlJ::õr.
M;SINATURA ANUAL _. era 2.000.0(1
'''E�nl\ AVUL::..\ - crt 10.00
ti Direção mie se re!po'lsabUi3Q pelo,- cmi.....t-
to· em/ti,/os fl.1s mti"Q" IlUlnad_o_, _

LImpe 0$ poros profundamente

'°"'Leite de C'oJonia
� 90nhe�!! beleza I

FAZEM ANOS HOJE - sr. OS:11ar Eloy Meira

�!V:::a'V:,u:a:a:�'�'i':' �
�. ,:,·ta. LlIian Bi:tencourl;\
._ sl'Ln. ,V:mda Areas Alvc'

�
il
II I _ Acabo de rt'ceb�r
., ':"tlv te p:Jfa ass1stir o

li ?�nçã� I)U�� 0.1 da Donota
�l:�hyt,ro M ...na St",lla Ri
Ia, c.om o sE;nhJr Pmch:JCrI
Lcpes O aConl'ec menta
se o !'10 IQl'ela M:ltriz da
vlzlnh� c,dude São J�sé
no próx mo dia !rés

.

ni.�;o Pe�rc���t�::�u�(.�
no �róximo dia trê-", será
(l otraçõo Co rec tal no

Teatro Alvaro de Corvo
lho em p.ó do Reje Fc.
minina de Combate 00

Cancero Os ingressos po·
ra o recita,1 em foco, po
derõo ser odqu rides
butique "Chez Moi" .

sr. dr. Nl!�on Carionl
_ Sl', Mario Cesa:' Cubas
- S::. Mud!J R)drigm:s
- sr. W<!1tcr SD.-·t1S
_ �r Arlindo OJnd'n

o

o

o

Instituto Brasileiro Do Café
COMUNICADO N,o,93/62te cimento. A Diretoria do Instituto Brasileiro do Café

considerando a ca"êncio dz espaço nos armazéns
do Autorquia no Norte do Paraná o que vem di
fjcult;:."d,., os emborques do SERIE 'RETlDA _ De�

finitiva, COMUNJ,CA:
SALAS PARA fSCRITO'RIO

Alugam.se. no ruo Je:'ônimo Coelho. 28, 50105
poro escritório. Trotar com a EngO Zenon Carlos Gar
cio - Ed dos Diretor Os - 8° andor

.

. 26 -10- 62

a) - Fico oubrizado o encaminhamento dos
cafés da SERIE RETIDA - Definitivo do Nor
te do Paraná com destino 0:>$ ormazêns do I.
BC .. ..., princípio poro ltotingo. E,itodo àe
São Paulo;

.

b) - O despacho d�s cafés nessas condiçõe5
será opcional, de porte do remetente, CQrren.

do os G€spesas de frete excedente por conto
do 18C;

r=r.;-,-__:::-
,-

'1� p�.b��: �.��••� éJ Co.,.,,1o • co.som.ao de pa'.".
e-m to.h. o Ed:u'o

c) - Será permitido Q despacho nessas con
dições apenas nos estações do Rêde Viaçõo
Poronó - Sta. Catarina localizada" em Lon·
drina. Maringá, Apucarana" Arapone:os, Cor
nétio Procópio e Jacorezinho.

Rio de Janeiro. 18 de outubro de 1962

,
� �.�-'� •..�";";;;'

Começam a (Hegar· ao Brasil
novos nsvlcs sdqamdos pela

Concorrendo com os me-

C
. com duração de dois dias

Ihores.transatlãnticos in·. osteíre a ccstcrra convidou 52
ternactonaís. os quatro no-

pessoas do mundo cüctet,

�:��01.��:�:' ����.:',:�E ��! ;�::;�::C::����:;;2�� E::l��;�Ula�':::1�;��;
da Fonseca" - da Oompa- milhas de laia de acêc e a presença do moderno

nt�,i,.naa. d':'ic�a���ga�:t� C:�� possuem dois motores de barco brasileiro nos mares
L •

4.688 HP. Cada barco tem do SuL viajará também o.

�oe:�a��: :oa�ra:i1,�arl���� capacidade para 530 pns- ��;I��:�tr�u�:u:�:�c�e B�:;sagelros; 200 na 1.'" classe: .

50 ca ela se rctermediar.a concertos a bardo. crere

e 280 nas ctasse , mista'. A "cerá e petacnlcs ao publl
tripulação será de 167 h". co de Santos, sob a regen

da do maestro Eleazar de

Carvalho.
Camareiras, recepcio:'lis_

tas, enfermeiras e cornís

Para a viagem Inaugural sanas. darão o toque fe-
L m.nc à vida laboriosa d ....

O primeiro a fazer.:�.i�- ��it���a�,o a�'���ncc::te �:s� navio.

���:R�:o:'�,'i��::�:',:i� --rlsf- ,,'np-r-e'·p'·--a'·r···a··.m·---a-decorado e recebendo mó- U l."
��!::o u�;�S��O\e�:o�OZ�.�li� "

r
.

,

I"�a'���i'�i:'U'�'�:;;�: b;���: . II ne, ra oue ear
�:cc��s,abrip�reCI����.��·i��� MOSCOU 2k1 (O ESTADO) - "O �o
m�d dude c hnm-cs'rir U1S verno dos Estados Unidos estabeleceu de fa

�:�::"'�;�;U�I!�:��ovas uni-
to um bloaueio marítimo de Cuba e. as íor

cas armadas norte-americanas estão em Ci

tado de rrcparaçâo de combate", diz o prc-
Os t-rmsnüanueos brast- ambulo da declaracão do governo soviético

����:a��;.�l.ar��.�:�c�:ida��:�� sobre Cuba.
pseinas. cada: restaurantes "Eses atos agressivcs sem precedeu-
!3��ir���t�;:b���;��C��:r:I;�= teso r-ross-gue o texto da declarat:'ão, são J:'J

mas r com r-apar-idade para tivados POli uma suposta ameaca por parte

;��P:���;�i��:e�)e; t��::d:l� de Cuba' à segurança dos Estados Unidos,
buutertns P- Jembrancas dr- "A declaracão do presidente dos Esta-

::!�:: ::�;��Cj.�� (t�:a;� dos. Unidos mostra Que ·os meios imperialis..

cadn :1aviol; cabelereiros e tas norte-americano� não retrocedem anle

nada em seus e�{')rços para asfixi;!r um p..;.
tado soberano, membro da Organiz;:}r;;.l

o

5 _ Den's Colçados IJ

nova loja que sem duv.dc
rero também o preferên
CIO do me-ido eteosnte fe
minino.

o
i

6 - A Cômura jóntor
G� Florian6pol s. hj con

vi;l . do pMO <;e fazer r::>

�fe$8ntor na festa Jubileu
c e Prato na cidade de Ja
.inv Ile nÕ próximo dia 10.

d

7 _ Está marcado pu'
rc o dia 11 do próximo
mês o teijoado com ter

ve dcncante na Chocurc

��zir�;j� u�ec:"r:i�:oçâ�
Combate 00 Câncer.

o

8 _ O Clube Soroprl
mista VQ promov-er chó
de caridadE nos SalÔt;:i
do Lira TC. em pró drf;;'

necessitados. Brotoc: ele·
gantes vÔo dor shaw er:1

posso, zl·� com modél?S
dos lojas: Jane M{)dl:ls,
Chez Moi e Coso Yalon·

da,
o

,

9 _ Dia 15 nos salões
do CI ube DOZE de Agô,�1O
ao e elegante soirée com

"'/'cntecerá o mavimentJ
d orquestro c!.') camico do

ci�ma brasileiro Anqul
to.

o

1 O-- Sábado reuni o

mundQ social elegante de
Sta. Catarina, no cidade
de Laguna paro aS feS
tas do casamento do ele
gante Ruth Mario Ma
ria Carneiro, com a dr.
Rudi Aff<lnsa B�uer.

o
11 - Em nossa cida.

de, o jovem milionário
Arthur Henrique Michels,
circulonoo num bonito
··DKW"

no Pereira
Vice presidente.:

rico Veras

1" Secretário: Mauro Lau·

rindo Pinheiro

20 SecretáriO:
Domingos Silva
1° Tesoureiro: Lidio O.

Vieira

20 Tesoureiro: Moacir de

Assis
Comissão Fiscal: Beneve·

nuto Teixeira dos Santos.
Alfredo Ferreira He�eílio
Fermino, Ademar Marques,
Eugenio Marques e I1ton
Martins.

No dia da posse vários
oradores fizeram-se, ouvir
r"m grande número de as

sociados. c no sabado foi
realizada com grande brl·

Ihantlsmo a solre comemo

rativa ao 31 aniversário.
Agradecemos o convite

enviado.

�'ilr.s!jem I"';
-

ctlfKCIIl·ltIll_iJl
.

.0'.1..

vendo o transporte de pas

sanetros. em perfeitas con

dicões de conforto. O barcos
foram construidos na Espa
nha e Iugoslavla e dois de
les C'Prfncesa Leop-ndína'
e "Anna Nery") jã se encon

tram no Brasi!

CIDADES-FLUTUANTES

manicuras para senhoras;
diversos bares, Inclusive nas

piscinas; sala para crian

ca�, com bl'lnqurd"1s: sales
de leitura; ar refrilrerado
em todas as dependências;
três modernas cozinhas, ca

dR navio: pada�las, com

caparidade para fOrI'!ecer

��tsm�lst��eSe�����ods�Sca!o��
estabilizadores de balanço,
para atenuar o jogo do na

Vio

Trinta mllMes de cru-

VIAGEM INAUGURAL

das Nar:.»ps Unidas"

Uma sala de jantnr em imb1õia .. rom as sell.uin�t'
0l''''3S: uma meS3 e]fuhica com oltQ 0:ld('IN�, dpi!" _AI
eõe� e uma cristaleira espelhada, Preço 30.00000.

Um !!,uarda·roupA com p'irtas e gavetas. Prf>ç
3,500. Ver à Av. Hercílio Luz, '157 nesta.

25/101

zeiro fm'am gastos pela ----� - -------.--.---.

CJSteira, com a decoração �.dos novos barcos, trabalho �

2 A
-------,

a cargo de Antoine Marie '''--:'''1(J�·4 GGSr-��1��,: t���:".;�;' �,��:t:;�ut I C E �,
braSileiro.:; DJamra, Di Ca· I. � :.::::::.._....��a��;�t� r:i�!�� 6�:;:,c��:" � I

PR OGhAM!\ fiO MÊS
no dia 4 do mês passado.
Cada navio dará uma des

pesa diâria, forçada, de 4
a [) milhões de cruzeiros,
com tripulantes, provisões,
combustíveis, alem de OU·
tras despesas obrigatórias.
Os preços das passagens do
"Anna Nery", "R:Jsa da

!o�.�er��:'e�:rln�:������:�:: 1).
serão de CrS 21.760,00 e

I
....""�_-c

CeS 17.410,Ou. pnra lux/) ,e ".I
1.� r.Jasse, fespect.lvam�n.
te. entre o Rio de Janeiro
e Recife. Uma passagem
de' avião nessa rota custa
mais de 18 m!! cruzeiros,
sem ofe:,ecer as vantagens
de uma viagem conforta·
veL Todos os quatro na

vios estão equipados co:n

pequena tipografia que, a

exemplo dos grande, tran·
satlanticos. confecciona
rão Os cardapios e um pe
quen'J jornal, com noti
cias fornecida� pela esta
ção de radio de b:Jrdo

respo:l dendo a 200 metros
quadrados de paineis, que
foram entregues à C. N. C.,

Frede-

Antenor

CARACTERISTICAS

o ,rlmeiro navio brasi
leiro a ser equi]ndo com

p!sclna f'Jl o "Mauâ", do
Loide Brasilclro. Qtl" atual
mente estfl fazendo a ro

ta do Norte do País. Toda
Via., a pi�{'Ína do velho
cargueiro Iconstruido em

1919, nos EstndQs Unidos,
pela American S. B. Hog
Islnnd) e adquirido pelo
Lolde em 1940, 10\ destrul
dn para melhor aproveita
mento de cargas.
Os novos navios da Cos

teiro possuem as seguin
tM catae tlcaH.: .J4&
lTI"'tros !ie rOnlllrimento;
5,48 de calado maximo; .. �

PROGRAMA DO MES DE OUTUBRO
Dia 27 - Sai rée de Encerramento da 1 ":'. Sem

no de Eó.tudcs Odontolóq:cos de Santa Cotorino.
Dia 28 - Domingo - Festa Infantil
Dia 29 _ Segundo·feiro - Bingo dos Ratori

nos.

EXPOSiÇÃO FILATE'LlCA - Tem sido muõt
wsitado a Exposiçõo FilGtélica cujo jnauguração j'
notjciomcs o que 5e acho á mostra no �aguão d
Edificio dcs C:Jrreics e Telegrafas, sob o patrod
nio da Embaixada ca Indio com o colaboroçõo dir
to qaquelo Repartiçõo Federal ,� do Associaçõo Fi

latél ico dêste Estado.
O sr. dr, Jael V eira de Souzo, diretor do DT

Está convidando o� filatelistas e 00 público em g
rol pera assistirlÕm essa ExpoSiÇÕo QUe é a prime
ro C:'l <;ér'e o SH p:'amovida pel� Deporta..,ment
do DTC.

2 - Nos salões do clu"
b2 Fr=::nteirú do Sul 1111

cidace oe Araranguá r.O
BODAS DE PH<\TA liC( e, à:; ::!O hora;;. o cflt'�tl noite do ultimo �.;áI:;ad(;,

CORBETT�l _ REGiS

�
ofereceu cm sua,:: reSidcncia. u\..onteceu movrmentado, 4 _ O reporter social

\ JCilS�ill1a rccepcao a nume desf IE <1f> modas Bongú Jose Rodolpha Cômo�a
Na cidade dI.! Tnb:trão :u;;:JS I'a.entes e p2�oas em pró da Coso do Cr'G.' dos r�vistas: Jóia, Man

onde reside, comemorJU I ja;; sua!; relações. às qua!'\ ça ,:r.et.:: e Fatos e Fotos, p",-
suas Bodas de Pm\.a, no' r;! ser\'ldo magnífico buf· A senhorita Mario Hel�nB lo rnd onal. confil'mau
dia 22 do corrente. o distin fet. Reis com seu charme e suo presÊmçü no testa do
to casal Dr. Francisco Car· Tem o distinto casal o� !::,"Ieza, conquist�u o tí:'u próximo dia 10. quando
los Reg:ls .;_ Arlete Corbet- seguintes t\;!1os: lo Miss Elegante Bangu �erô mais uma reuniõo do
ta Rtgi�. Sr. Mauro Regi'. casad'J 1962. Cumprirt;tent.:tmQ� o snciety. CGiT'I -os "I.)ez B;(I
Multo relacionados não com a sra. Marilia Caruw senhora Te' I'ZO Duarte, tos Eleg::mtes do Ano" -

sô n:t sul catarlnense mas Régls, residente em Londri- pda magnHica promoçõo A no te em "block.tie" se
também nesta ca;lltal, tive· na; sra. Dulce Regis Fran- êm pró dos necessitados. rá abrilhantada pelo dis·
rClm os ilustres aniversa· co. casada com o médico cutido pianista e s�u c:cn

S�;�U;:::i;!;':1;�:::��� �ii'��;�����?i;�!i�� C-u-n-e--K-\-e-c-r-e-a-t-jVO �OHINIIAN--S---t-A=r:-:ARINl��[
{f'lTa, d'J<; quais receberam los e EIIsabelh. Mano Jun· A >:impâtlca sociedade do ficou a!lsim constlLuida: PresICClltl.': José Marceli·
a!; mal::. inecluivoC3s mani- queira Franco Júnior e o Pantanal. completou n(' Pairono: Dr. Adesbul Ra-
fe>staçües de amizade e sim seu único neto dia 19 pp, 31 anos de exis· mos da Silva
Piltia.· Ao seu brilhante colabo· tenda, sendo na ocasião e f'tesldente de honra: Gen
Para a�slnalar a creme· rador Dr. Francisco Carlos lei ta a nova diretoria que til Leandro dos Santos'

l'lde, celebrou-se na Ca· Regls. advogado naquela
t"'dral de Tubarão missa comarca e delegado do Par ----------------
em ação de graças. as 19 tido Social Democrático, e

hrnas.· rezada por Monse- a sua Exma. espôsa, o "O

nlw!' Bernardo Petem, vi· ESTADO envia as suas mais

gari!) geral do Bispldo. a· efusivas congratulações pc·
brllhnnlada pc\:) coro de lo transcurso do f,ellz aeon

altmas do Colégio São Jo·
--------

apresentando iminente J:2!rigo e merecendo opel
é5 out:)(idodes poro que pres·tem tltencão 00 mur

do arrime d:J R'o do Avenida. parte de passoge
pa' o redec;tres e veiculas á ruo Fernando Mochod
completamente cerrub::ldo por um automóvel partI
culor foz'olgo.Jns meses, nem por isso, foi tomod
qualquer pr<lvid!ncia o respeito.

Já noticiamos há 'meses ter uma criança (
colar), quaSi coido no leito daquele r:o cheio de
rocas, pedras e sujeiras, não f&>se ter sido jmpedj
do no queda por um policial que passava no
mento.

Não se compreende a rozõo porque contin
no mesmo estado de desprêso o recuperação doq
le arrime tão nece�sõriQ á segurança dos tronsent
e veículos obrigados a circularem naquele trêc

movimentodissimo do Cidade .

Mots- uma Ve'Z nê�<;e p@fo antes ·que -tenh
mo;; ;t r('qi<;l ror U!.;, ocic!ent-l> sério.

Muito melhor é prevenir do que Ia..rnentar.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Alterado o Roteiro:
Vir

A sre. Jacquellne Kenne

dy devera acompanhar o

esposo, durante a visita

Que o presJd_ente norte-a

mericano fará li esta cepr
tal no prõxlrno dia 13.

O Cerimonial dos Cam

pos EWdos recebeu ontem á

tarde uma ccmunícecãc do

Itamaratí nesse sentido,

Jacqueline Kennedy Deve
Sa-O PAULO· ::; �:�:'I:::'�'VI��::"���:

slden"cI�, no que toca ás
telecomunicações e trans-
missões de notícias para 0$

EU4·
Por outro lado, o Clube

Feminino de Cultura diri
girá mensagem á srn. .rac
line Kennedy, convidando
a para madrinha de u-na

das eccías septueacnanas
da agremiação: Para sim
bolizar os prop('J<;iio'l que
norteiam O CFC. roi-am es

colhlda!ii remo patronas,
entre outros nomes, Os de
Julla Lopes de Almeida.
Gabriela Míxtral , jrtorcnce
NighUnq-::l!r., Marg:ueth Ro
se c Elc'mor Roosevelt.

n.udlticando a tnrcnnacão
anterior de que a sra. Ken

nedy não viria a S. Paulo,
permanecendo no Rio, de

pois de ir a Braslli4l e an-,

tes de visitar o Nordeste,
ultima etapa da visita de
três dias Que o chefe de
Estado dos EUA fará ao

Brasil, de 12 a 15 de novem

bro.

mandatário norte-america
no nesta ,Capital, .a fim de

Que possa receber o título

em sessão espectai na sede

da Edilidade (Palacete Pra

tesj .

Intormaç60
�a!lrn mlq"'f!t

COLEGAO .DOS PREMIOS

NOBEL DE LrtBRATURA
_ E' este, da 'Edltóra DEL

TA, ca Rio, um empreendi
mento edrtcnat dos muts ar

rojadfJ.'> e de maior !\Ignlfi
cccno. poil' vem colocar ao

alcance do publico ledor, e

CJS ostudtosca, todos os au

tores até hoje laureados
com o prêmio Nobel, Alguns
dos autores, até mesmo e-n

'

seu .. países de origem, ha
munu se encontram esgo
tados, sendu as edições ru

rtdades büilo'{rá" l5. Em

poi-tuguês, multas deles nun

cu foram editad"Js. 'roremos
as-Ln, com esta Iniciativa

da Edltorn Dülcn. pat.runlnu
da pela Acndl'lnial Sueca e

pera Funda(,:ào Nobel, uma

visão pancrünucn e com pIe
ta du ll1als Importnnte (' co

hiçadn p;'êmlo lll(':ál'i'l mun
dial.
Além do valor t"-;p..r-Hlr-n

que a pf(':-;f'f.tf' corecõo n

presenta, rom') tcvantaruen

to dos premtnrtns, c possí
ver. ainda. nqullntnr d:) r-rf.

tér!o adotado para a enn

crssà'l do premio e da valo

r:j('".v, que o futuro deu nos

autores com tem prados. vc
mos que hoje, muitos cctes
apenas persistem nas hts

tlÍria.-l de literatura, enquan
to que outros não p!emia
das têm, cada vez malll, seu
prestígiO aumentado e seu

valnf reeonhe<:ldo peja (';(Jn

cflltra�'ão, cad:J. vel. mn.L

válkla, que tratem ii. IILf'
ratura universal.

A presente coleção, gra.
ficamente das melh:Jres já
apresentadas entre nós, es

tá dividida em 5 séries dl'
12 volumes cada, num to

tal de 60, sendo que os 12

����el���!�e:��td�an��-
primeiros e�crltores laurea·
dlJII e que são:

Sully Prudhome (1!lOll;
Thendor Mommsen (1)02);
njorn,�tj('rnf' njornson
(1!J031; Fl'õdéric MlsLral
(J 904); Jó:,\ó Eche!{ll.ray
(1904); Henry SI�nklewc&
0905; Gio.�lIé Carduccl
(l�OG); Rudlard KipUng
(1�07); R11Clolf Encken
(1908); Srlma La"c:>;crlof ,

(1\:1091; Paul Iiey�e f1910);
e Mau�lce Maeterlinrk
(191]).

Também ontem, aprovou
a Camara de vereedcores NO RIO

Prestctcos pelo' conselhei
ro José Palhares, chefe do

aervteo de Injormações do

Ministério das aerecões Ex

feriares, reuniram-se on

tem, no namereu. funcIo
nàrtcs da pasta e do nCT

e a'!sessore,� da Casa Drnn-

literária o pl'rljeto re resolução que
concede o titulo de Cida
dão Paulistano a John Kei1

nedy. A mesa da Cantara

Cada volume contem: ca- i�;r:raat�or� a:c���nci�l�d�
pa de Picasso; retrato em

dos EUA uma mcdtücacâo

���t� �lu�rt����csdO al:t���:q� do programu co prlme'lro

��;n�'t���';;;'i�".:�"'::�'I:U�: Agradedrrienfo e Missa de 7° Dia
çào do premlc, (,:-;crit:1 por Salomé Batista da Silva, Filhos, Noras, Oenros e Ne-
um dos membros du tnsu- tos ag.ndceem a todos que ps confortaram pelo rerecí-
tuto Sueco, descrovenuo as

menta de seu espõsc, pai, sogro e avô:
eh-cunstànctag c nerunõ.. LUIZ BATISTA DA SILVA
os segredos inéditos do jul
gamento; dtscu.so de recc

bçio pelo Secreíárt.s-Pcr

pótuc da Academia S4Ce.a;

VI.d� e obra do 1;�t��Q, .e�cntus por u.m urr.aco de
missa quê munoum rezar na Capela do Asilo

renome; e blbliograCa cem cidade, dia 2U. ils.1ii.w •__--...,
p!eta do mesmo. • ...... �.....�
A tradução está a cargo r��n���� e����;d�����ai.� :�';

Paula R.mal e composta ,

entre outros, de nomes cu- rmo Alvurn Moreira Augus
tu Meyer, Carlos Drum .md •

�i�Il�:ldr;��:��;�il� �:����el�� i
Caro.: Munuel Bandeira

Estudos especiais, notas, t
D.t:)'(:,;lll1l":-; a bibliografia,'
comp.et.rm a tradução,

aOIme IIW tempo em que nxa:u

a repercussê., que as obras
e os autores premiados ti

veram e continuam tendo
no meio literário brasneí-

VENDE-U
uma LAMBRETA ,1959),
Tratar Anita GaribaJdl,

67 - Fon�� Y,fO!j _ 37!Y7.

��J

�Uma Reun1ao Fietlla:! -a
-

I
n:t�� �:����,���;��da ACESC

A" ACESC

sua �f"de soe ai p-evtsun L Esta medida prende-se
altos da Cnnfe11al I 011 - a- rato de que a data an-

quruho a diret-u-t» rI:l � - 1PI l' "'ente mal cada a (IA

�oclacao dos Cronl�"� E�- 28-10, esta ocupnda com
....

0

p�'tl"os de San'a Oat�]l- cot"Jo que trava·ão Atle,'-

na Na oportumdade esb- Co e PAula hamos pelo ra,l
vrram dl;'batendo assun'.J� Pf"lll \to e�'Rdual de fCl �-

a1 nentes ao Intl"r('�se d \ b ZQllil do,� Tnmb(n a

I
1"\11 r!;ttl�, I)s-se� llt('� m(',:'� dJrc!ot13, elo Clij,cq_Allf' • )

b·nf dõrctorf's: 'Prc�ir:le:'tl' Ca�arinense. recebeu id�n-
Pedr.') P;nl'o Machado. Vi,�e t:C3 comunicação porem. 1'-

Pre�ictent(' M·lton.Fil ...>llP:l.., ll'avés de um ofício. cti.i:�
A'vila }.O SeCl"etárlO GjJb'�!"- respo�ta P!1��OU 11 sei' �_

f to Naha�. 2.0 Secretâr:G guardada pel(,� '"l1'r.'Ibl'OS�:l
, Maury Borges e o asso:,j,J- dhekria da ACESC.

do Gi1berto Paiva que, in

tere"'sado nos destines �a
entidade comparece se:TI:. mento da reuniâo constou

que enviaram telegramas e que compareceram às certmõ
nias rl.1' sepuunmcnto. nercueccm. também, ao Reverendo
Padre João cayd:lso, Celebrante da missa de "corpo pre·

REVISTA BRASILIENSE N.
42 - correspo.-:!dente a ju
Ihu-!l.gós�o, a revista dlri

g·idn. por Elias Chaves Ne-�
tu ofi!recc, conlO

se.i:pr�.\enlalxlração do melhor ní
vel para o conhecimento da
realidade b.asileira. "Fren·
te de L·.bertJ.çã0 Haeional"'
de Elias Chaves Neto;

"jAliança para o prog-re'so e

a realidade nacional" de
Hilton Dinis; 'Projeta ria-

:�!a�al!�:�U;;��t���: r�:al�l'j�
em M:ll'rhu", capítulo

finallda 7[).. ediçfLO refundida e

ntuali7.ada de "História Rco
númif':"\ do BI"n�il" de C:l.io
Prado Jllniol', f'nt�'e .cul.l'lS.
sÍl(j 1.ít1JJos do major inte-.
re�se. Cinema, TeaL!':), Arte.si
Plâ"tlcns e Livros também
mercce a atenção de.�ta ó-I
Uma ]}ublicadio bimestral

(parn r('mes�a de pu
bllearies: SM - CP 384

na'mcnte as sessões toma:�
do cl1nh('c'mento daquilO
QU� se passa na A�soc!açii.Q
de classe.

InicIalmente foi lida e a·

provada a Ata da seo;;'ú"

anterio re Cf'r·:) não nnv:1I.
expediente passou-se a ;:�'11

sid6l'ações pessoais.
Resolveu então a dir,�t.o

ria da Associação dos C 'l'

nistas Esportivos de SfI.!"1t'l.

CatarInll enviar telegrama
u-gente para a diretoria rio

E�porte C'ube MetropoJ,
endt:raçado ao sr. O'le F"el

tas nos seguintes têrm�!.:

RETIFICAMOS DATA PCS

SIVEL JOGO BENEFICF.:N
TE CAPITAL FRENTE A

TLE'TICO PARA QUATRO
NOVEMBRO pt
AGUARDAMOS RESPOS

TA URGENTE.

"!;'l� .. ianópolis
ta Catarina)

,,=�====-;;

Lavrador
DOBRE SUAS COLHEITAS!

- San-

A.3RADECO UMA ORA
'\. ALC.'\NÇADA

D. M.

Como mot·v� de encerra-

que a dirl'!oria da A.'isoc!J,
ção Cronistns Esport.ivos
de Santa Calal·lnu J"las!Hdt
a r(>aljt:ll" Ull1 halanf'o �l:Js
pi"lssivrls h'r (1�lIlnriddes 0-

ension"da5; ]lf'!a,� {Ii!' 'l.OI'Í'ls
anLeri'>[·(',<;. Ta1lllJi'ln '�on

tinuar'üo o j)!'illlt' 1'0 C .�,,

gllndo secl'ctari"s da en'j�
dade a observa nn ')1; n' 0-

v'mnntos uns '''':1:1;''''1<; (,�_

partivo�, baseados no R�It
menta J"ntern:l. l"crf'l1T"
mente aprovado em AS.�rrn_
b'éia Gel·al. O Presidcll .. e

pr'"me1e que a!!;ir[i com a
máxi ra rigoroSidade /).l'·a
com aquêlcs que contraila
rem os dispo)iilivos do Re
giment:J. ('m mais a. sessr..?
f i enCerrada sendo mar
cando nutra para segun,J?,_
fe'ra às 9,00 horas da rn .. -

nhã.

Cientificamente dOsados. fornecidos em fór
mulas especiais poro dilerentes Cuf1Vros de
acOrdo com o nOlurezo dOS solos. Oive:sos
tip'JS de adubos poro b'ltoto, cano, mondi.
oco. fumo, :nllno. arroz, feijão, trigo. pomo.
les, jurdins. etc.

BUSCHLE & LEPPER SIA.
"JOINVltlE' �u ... 00 Pt!NCIPE, 123
8tlJ"'lNAU' RU� 8�USOlJf, 11�
Cl..'OUIiII. D�SU��A�(",A,(,O� WtSI�H"l<N, ur

APRENI>A CONVERSANDO FRANCES EM 12 MESES
ALEMÃO 12
INGLiES 7q

ITALIANO 12

VAZIGI
Matriculas abertas na Secretaria e

Im?<l UIí'qWP.)
CURSO� DE CONVERSAÇAO PRATICA

Trajano, n. 14
nR Farmácia ear.tl'ar

Coopere com a

Ilã-ma
, .sua
mao ... I

"

..

i

,
"

Eu rhe garanto - ê multo duro. aprende, a andor no minha
idad.e ..• Os mÚS(:I.l�OS O'Je-<lbedecem:-&ó com mu!'O es:úlco
conseguimos mover as pernas. DorT!.os oiguns passos com o"i
mismo e, de repenfe, os fõrças nos faliam e nós coimas, Mos
nos levantamos depressa poro andar e fornar o cair. Às vêzes
a gente chora ... A�siin difíceis são quo ..P Iodos os nossas exer

cidos e estudos. Mas J.) �Qcrifício t;:01Tlpe:lsa: av, por eXí:m?Jo. jó
melhorei mur�o e estou certa de melhorar ainda mais. No ruturo
espero ser como Você. Porc!J'o.prosseguir minha recuperação e de
tontas crianças como eu - poro ofender o milhares de ou Iras

'lua sofrem o que eu sofri - precisamos de seu auxilio. Ajude
-nos I O que'iI pouço para Voçê serd quase tudo para nósl

•
.-

CENTENAS DE CRIANCINHAS PARAUTlCAS APELAfI
PÁRA A GE�EROSIDA!}F. DO !EU CORAÇÃO - AJUDE

-AS A UMI�mr p rOO�ERANDO COM A,
ASSOCiAÇÃO SANTA CATARINA DE I!EABIUTAÇÃO
Envie () seu Donativo para a Rua General

BlIIencourf. 102.

. Vende -se �:arJa�es;;l
NO ESTREITO � VENDE-SE 3 LOTES (só ó vista,

I üA]]Ul!J]@J@iJ:I@@,
, no bairro Na. Sra. 00 Fátima
1 na Av. Sta. Catarina
1 no rua Tobias Barreto esq. Cosemiro de
Abreu

TRATAR COM DELCYR SILVEIRA

na liA" MODELAR" de Móveis

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



WASHINGTON - 24 -

(O ESTADO) - Perma
nece ainda sob forle tensão
a epua-ãc tnternectonm.
E' aguardado para qual-
quer mGl.T'ê:nto o enconlro MOSCOU _ 24 (O ES'rA
de unidades da armada. DO) _ Reiniciaram-se ho

norte-americana com bar- je a tarde com mais lnte"}
CDS soviéticos. A,nunc1a-se sldatles as manifestaçõ�s
que Kruschev respondel'â ante' 1t�'Embaixada �rte.
alnilit' esta n:)ite a nota Ameri�a:na. Vârias cent'e-' TO'QUIO - iH - (O �

norte-a,merIF�na ., sobre o nas'" de jovens encontra.- TADO) - Aiato Ikêda,
Insinceros serão todos os que a negarem. . .só a má te bloqueio d�'Cuba �. vrui,se defronte ao edlfi- Premier nipônico expres-

sustentara em contrário. Das urnas saiu a ce'hezâ: os A Casa g;'anf'a' anunCj-JJ; cio gritancLo palavras .1� seu numa entrevista ã. 1m

:�:!:e� ��: :�. ::::d�t�U::�s���7�m�c;a;::aio/��:�= ��el-:u;!��:�toa��n���t::��" ����st�e c���: o bloqueio f:;�:ap:l:\���:�al��!�:bém'os votantes do PSD, em ,grande maiorial: ��:vota- clonai, e pelo desenvolvi-
ram no candidato petebista. menta dos acontecimentos,

As recomendações das direções partidárills••ninguem
o contestará, por sóbre serem pouco calorosas- e convin

centes, não encontraram campo propícia à frutifícação.
Para não ser injusto. sr. diretor, procurei saber da

procedência de propaganda farta, recomendando o voto

nos sr:s. Fontana e KOnder Rets. E sem dificuldad.�s fui RIO, 24 (OE) _ Dentro Ministro João Pinheiro Ne

informado de que êsse material fára confeccionado pela de 10 dias o Serviço de Elo:' to, estudos conclusivos da

Ação Democrática Popular, sob a responsabilidade do sr. tatistlca Prevldencla do revião dos atuais nivels de

General Vieira da Rosa. Por falta da indicação da origem, Trabalho encaminhará ao salário minimo.
o P,S.D. recebeu a dtsconfiança da. autoria.

cas ��:��o ::�;ec::;:m":;7:: d� :;;;0;:::' c:�:::�; Papaifu Apêlo Pela Paz Mundial
aprovados pela Provincia de FlorianópolÚl e constatei, CIpADE DO VATICANO GUE DE CRISTO", viver
com surpresa, que dele fára excluido o sr. Atílio Fon-

_ 24 (O ESTADO) _ O Pã em amõr recíproco e: mutuo
tana. Tenho cópia dessa lista .que, repito" me surpre"ln- pa João XXIII falando !lOS respeito de seus direitos e

�::' ::�:!u: ���:r��?', o a�:'mF:t:;i�O ca;ó�7�i::t:tiC�:;::; fiéis que participaram da seus deveres. Continuou o

anti-comuni.sta, com invejãvel organieação cristã e hu- ���::���a !;ir:�:�: h��e �� ��:ah!���d�e ���:��m;:
man;i;::':e s;:St:;:ni�:�, eu:�del;;:�l:::r::a:�põe, e111 greja com humilde firme ra que se reunam para dls

termos bíblicos: o P,T.B. não tinha autoridade para
za pela vôz de seus pasto- cutlr a f1m de assegurar a

"attrar a primeira pedra no P.S.D.", valendo a reciproca.
l"es humildes convida .lo·� manutenção da paz, na"1

O rompimento é, pois, uma decisão que se baseou ho:r.,ens a assegurar a pd ralmente, :;ó (' "ESPI'RITO

nos efeitos, desprezadas as causas.,
mazla ads "coisas do espl DO SENHOR" pode faZer

Nâo creio, portsw, que ha1a contentado a maioria rito" e exorta a institui. êst� milagre. Nós cam a

trabalhista. Entendo que apenas sensibUfzou alguns, da çiio de u;r,-a rrdem social graça d.o "SENHOR" ç a

cl.i.J)D?,!-�" .. Ii.,... rta. lnteressatfa em exp_licar uma der'rota fa.millar mais iu�ta e ml1is tnteroessão de "MARIA"

nii.o só esperuda COIlLO até previft1nente (l1I.J/1l("Íada 1I;:'hrc, em ('uJo f,C, o po,;- j,-,�t1::n o' rff-�l�"'Un".l

��";-���-=�����:�;'�li,"3",.1.
'''d,' '"

:ill:.:�:;�.;����:',��5a���"i
��::'::'=::':':":::..::=2:������������,.".__....;....:...................J... ..:...j��"""""".......,,�;;i.;.;...".

CONTACTO COM O GOVERNADOR

Com a finalidade de ccnsut americano para os

manter contacto com o 00- Estados do Paraná e San
vernador Celso Ramos, es- ta Catarina e adido cultu
tiveram em Florianópolis raI do consulado emeríca

os srs. Arthur Feldmann e DO de Curitiba.
John Lee, respect.lvamente Nosso flagrante foI to-

iI�ESTADO
'._.. .. " • JWS UlICO DlUII DE sura CAlAlOIA �

FLORIAJ,\,uPtJLIS, (Quinta-feira), 25 de Outubro de 1962

Instituto de Aposentadoria e

Pensões 'Dos Industriários
Delegada Em Florianópolis

EDITAL
O Departamento Administrativo do servrcc Público

realizará os seguintes concursos:

DATA HORA PROVA

Agente Estatístico do IBGE 27-10-62 13,00 Portugues
Matemauca

Geografia
Estatistlca
Pratica de

Serviço
oro de Administração 28-10-62 8,00 Datilografia
Agente Estatlstlco do IBGE 28-10-62 13,00 Datilografia

A prova prática de nectnogreria para os concursas

de cr. de Administração e Agente Estatlstlco do IBGE

.,J. será realizada no 4° andar do IAPC e a prova Escrita

será reeusade no rnsututo de Educação Dias Velho.

Florltutópolls, 22 de outubro de 1962

Amc;.<fry Cabral Neves

:pel�gado do IAPI

Carta outra vez:

"Florianópolis, 24. de outubro dé11962.
Sr, Diretor. ,. ii;; I: ':;'::jl.

:., Há 32 unos VC7L�t{t 110 P'·u.\il e: rCllqllL��d .1liajluJa pe-

�,iue�fllwciV{!l1lTes,W.enle Oe útio var{JÜs.l! ,

'�sD:St����!��:!�a;a:c::,�:'�t�a,�o;:T:�'/:�o:o��:��a:OC:(�l�
dútrb trabalhista, os mesmos que agora se desavieram
na poínca barriga-vente.

.

As ctesccoes que por ai andam não explicam o rom

pimento, que em frio exame, para os que observam e i;-t

terpretsun: os fatos, mais para uma satisfação pessoal ao

sr. noeeez de Andrade, como conforto pela sua não elei

ção ao Senado do que uma decisão ditada pelos fatos.
Se, de fato, o candidato petebista não obteve das

áreas pessedistll.$ uma soma de votos que lhe desse a am

bicionada cadeira, inegável também é que o seu partido
não se comportou exemplarmente, dando a sua votação
ao candidato Atilio Fontana.

Essas duas verdades não podem sequer serem abala

d'1s, porque os resultados eleitorais as comprovam e ra

tificam, alicerçadas a.inda pelas observações feitas
.

nas

apu.rações.

Segundo Fidel Castro, cs

Estados Unidos recorreram

a chantagem contra as

embarcações estrangeiras
que transpcrtavam os pra
dutos cubanos com dOiS o

bjetivos: 10, - CL.T10 medi

da contra a revolução cu

bana. 20. _ Para eliminar

Associação dos Servidores Públicos de Santa Catari- seus competidores na Mari
Na manhã de ontem o Govêmo cub:mo iniciou a dis

na, tem o prazer de convidar a todos os funcionários pú- nha Mercante mundlal;l bltição de armes ao povo. Todas (IS j(Jrçns Cu[)t"J7!a�
.

bncos e seus famillarés para comparecerem no dia 27 de fim de estabelecer um :1',1)0
acham de prontidão. Na tato tomaorcs, em r3ce

��t�:�e��i::�:e�:e�m:laR��t���si:e�i� ��u�i��ii/eu.:l'�o�-"·I;I.O:;.·.;:;'od.'.,,'..d'"5Se_n..ão_t'__•-.-II-r'!_,._"._�_.;...
_

.._'"_,..
'_"_a'_tiJ_"_ta_'_ão_,_"_'_b'_m_"_W_d_'m_o_n.,.l"I_n'_'m_'_n'_o.

nncto das obras do HOSPITAL DOS SERVIDORES "0-

BLICOS, que será construido pelo Exmo. Sr. Govern OI'

Celso Ramos. AO ato, além de altas autoridades e c ..,

vidados especiais, estará presente o Governador do
tado.

".11(

tadcs .A:merlcanos, foi cha

mado com urgêneta ao Bra

eu, a fim de prestar intor
mações pormenorizadas _;ô
bre os econtectaentos l'e

Iacíonadoa com Cuba.

CUBA EM PE' DE
GUERRA

mado na oportunídnde.
quando da r-ntrevísta que
os representantes daquele
país 'mantiveram com o

Chefe do Executivo Cata
rinense.

HAVANA - 24 - (O l':S

TADO) - O Premjer Fld�I
Castro afirmou qUe dêsde
às 17 horas de segunda r�J
ra ultima, as Fõrcas Aerna

das cubanas esta�am c,n

pé de guerra. Declarou que
os Comandos Militares :0
.ram alertados ímedíatu-
mente apôs a

do Presidente

ASSOciação dos Servidores Públicos
De Sanla Calarina

CON'VHE

Esta, construída em Rio Novo, município de Agrolândia, é
outra das mU que o cooêmo Celso Ramos óonstrot em

todo o território catarineme.

JallgQ EXQrta E,lt.A e URSS iiResolver
, PadfiCa�ént� a Crise (ubana ,
RiO, 24 10 ESTADO)·.;.. entre navIos norte amen-

- O Pr�siélcnlc João Gou
jal"� exulou hoje os E .. ta
d s Unidos e União SOVLé
t.cu a resolver pacifica
mente a crise de Cuba.

canos e navios que se di

rijam para Cuba será feiro

no Pentagono.
Em Nova Yorque e em

vãnaa- cidades Americanas
estudantes de diversos een

tros de ensino superior rfa
ltzaram demonstrações
contra a politica do govêr
ni em relaçâ.o a Cuba.

Sa'lárió Minimo: Estudos
DENTRO DE 10 DIAS

quando êste anunciou b104
quero. Asseverou Castro que
nâo há nenhum fundanüm
to para as razões aluct!1as
pela Presidente Kennedy
para iniciar o bloqueiO. O
Presidente norte ame-Ice
no como se recorda anr
meu que Cuba tem foguê
tee capazes de atingir

�uaiqueI' das grand�s et
dades norte americanas.
Castra expressou que li a"

greesão Yankee contra C..!
ba. começou no mesmo dia
em que triunfou sua revo

lução. Acrescentou que os

Estados Unidos haviam
passado das manobras e

Ifetuadàs. na Organtzaçân
dos Estados Amerlcancs e

mensagem agressão econômtca e a ae

Kennedy .

gulr a invasão organizada.

realizar novas rtegociaç':
Tito afirmou acredjtar
ainda não se. esgofasam
das as possibllidi\d�S\ ��
centrar uma posição o

fica an�,s Qu.e seja �t
demais.

REUNIãO DO C.O.

PARIS _ 24 - (O

ES�DO) - As primeiras !J
ras da tarde de hoje Q Co
selho de Defesa da Fra

ça Cal convocado pelo Pr�
sidcnte oneues De 09.1�le, para uma reuníãc e

traordlnárlu a fj�.' de
minar <lo ',situ�âo cria'
com o blo'qúeio de Cuba.

ARGENTINA ESTADO

DE ALERTA

BUENOS AIRES' - 24
(O' ESTADO) - O COma.
do da Fõrça Aérea arge
tina decidiu suspender
das as licenças aos Mlii
res e ordenou a. rodas
unidades que ficassem em
estado de alerta.

JAPAO: INQUIETAÇAO

RISCO DE GUERRA:.
MUITO GRANI)E

WASHINGTON _ �

(Q ESTADO) - Os dlrl.- ---....;;:===-....;;:::....====:.:::-==-.;;:::.
gentes do Congresso Norte
americano não ocultavam
ontem a nOite que o rtscc
de uma guerra nuclear era.

grande d$Ois da procla
mação do bloqueio de C�.
ba. Porém consideravam
que era êese risco que os

Estados Unidos devem . 'Jr

rer- Um membro do CO"l
gresso decarou que os Es
tados Unidos não exrtarac
em atuar militarmente, par
meio de uma invasão, se
(IS cubanos não se cesr'ae
rem de seus fr-guêtes d de
suas bases soviéticas .:r.l I

tempo razoavel.

LATINO-AMERICANOS
OFERECEM FACILIDAD;:S

WASHINGTON - 24 _

(O ESTADO) _ Várias na

cõee latino americanas ore
recerem belonaves Ou tact
lidades portuárias em con I
tríbuíçâo ao bloqueio naval
de Cuba determinado pe
los Estados Unidos. Entre
estas Nações figuram a

Costa Rica e Argentina. A

Crédilo1 fspetial Para Dívidas
Mais uma vultosa ím

portãncia, Cr$ 8.1-12.33430,
será emoreeace pelo Go
vêrno do Estado no paga
mento da; dívidas di? exer

cícíos findos. Ore, pectívo
decreto. que tomou o nu-
mero SF-16-IO-62/2,095, já

G, T. Do Plameg Estudará "A'rea
Destinada Ao Centro
Cívico De Bíumeneu

o aproveitamento de a) pelo Óablnete
área doado pelo Ministério Praneíemento. do Pia
da Viação e Obras Púbfí- com Indicação' da êecr

ria de Viação e. Obras
blicas, o enlJt>nhelro
Procôpio, Resit4ente
DER de B!umellàu:
b) pela Prefeitura

nicip9.l d� �uménau,
engenhei�o Wladislau
dackil; .�, '

c) pela Estrada de
ro Santa Catarina. o e

nheiro Alvaro .LObo Fil

Cora):; .1'0s�meros,
dando-nos um pequeno

porém suge3tivo panara

ma da poesia Urasileira.

Casimiro d' Abreu, Fa

gundes Varela, Castro Al

ves, Machado de Assis,
Luis Delfina, Cruz e Sou

za, Manuel Bandeira, Má

rio Quintana, Cecilia Mei

reles e Mál'io de Andrade

sã.o os autores seleciona

dos, cada qual com uma

de suas poesias mais ca

racterísticas e que mais se

prestam para ésse tipo de

apresentação.

cas para a .construção do
conjunto de prédiOS que
compõem o Cent:o Cívico
de Blumenau será objeto
de estudos por parte de
um Grupo de Trabalha de

signado pelo engenheiro
Annes Gualberto, Secre- •

tárlo Executivo do Plano
de Metas do Govêrno do
Estado. Integrá-lo-ão:

Criado o Grupo Executivo
De Convênios Esco'lares

A exemplo dos prédiOS
escolares, os convênios es

colare� também terão o seu

Grupo Executivo, no Esta
do de Santa Catarina.

o novo O.E., recém
criado pelo Governador
Celso Ramos, tem suas

atividades regulamentadas
pelo de.creto N. 8e.

15-10-62/2.009, estampado
pelo órgão oficiai catarl
rinense em sua edição do
dia de 22 do corrente.

.

As �uás :ltl ibulções C:)lll

'.'reer.dem não só o proces

�:llllf'�to c4f! convi'ni("lf',

mo também estudos sôbre
a popUlação escolar, a si

tuáção dos est",beleclmen
tos interessados na feitu
ra de acõrdos, a apresen

tação de medidas tenden

tes a interessar e convidar

a União a contribuir com

as despesas dos convênios

escolares, entendendo-se

através da Secretaria de

Estado e do PIameg, jun
to ao INEP e o MEC, etc.
A sua subordinação di

reta vincula o a.E. de
cO!'.venlo�Esco a!?S o.Yrrs- ..
ta (ja Educação e Cultu- '- -:,'.
rp�.

�

_.--!- _

fa"f� ff!dttZ_
FllJIiIIIMiPoLIC. "MAl JOINV/U,
CUiIT1BA, PAiAI/It(JUI(. CMITOC • ilO

TAe-CRUZEIRO da SUL

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



1) CLASSES PRODUTORAG
ENTUSIASMADAS _ Na
reuníâo em que compare
ceram lideres das classes
produtoras de todo o Esta

du, pura tomarem in timo e

objetivo connecímento da
ação dinamizadora do oo
vérno Celso Ramos na re

cuperação econcmtca e so

cial de Santa Catarina, foi
fácil de observar o entusi
asmo da numerosa platéia.
Para carac.ertzar basta

citar que o sr. Dleter Sch

midt, diretor-presídente da

Tupy e hlstôricamente u

der.ista, 1\0 final da expo
sição do plano e da ação
goveinamentat, dirigiu-se
ao Governador Celso Ra

mos, .entuslasticamente, te
licitando-o pela sua fecun
da atuação e objetivos pro
pósitos à rcente do oovér
no do Estado,

As iniciativas da admlnis

tração estadual nos seto
res de energia-elétrica, e

ducação e agricultura, to-

ram as que mais merece

ram o aplauso dos lideres
da alta economia privada
catartnense.

2) "ALGUEM" PERDE A
VIA0 - Na hora em que o

Sr. Miguel Arrais começa
va a ver baixar incessante
mente a sua votação, e-co
çou-se um plano entre seus

partidários para incendiar
o Tribunal Eleitoral do Re
erre.

Só t ão o fizeram porque
"Alguém", no aeroporto lo

cal, perdeu q avião.

3) CONVENIO PLAMEG
PREFEITURA - Através
do recente convênio firma
do entre a prefeitura da Ca

pital, Plameg e Secretaria
da Viação e Obras Publi
cas, a população de Ftor.a

nôpoJis e Os que nos visi
tam serão excelentemente
beneficiados. Nada menor

que 24 milhóes de. cruzeiros
serão aplicados por certos

_/ PARTIDA� OE
FLOfUANdpOLl� EM
I)IA� ÚTEI!:. AG

9horas!
-

,

'Tac ..CruzeirO,daSul
-

AVISO
Departamento Central de Compras

Edital de Concorrência
Pública No 10-09-68.

o Departamento Centro! de Çampras avisa aos

interessados, qlJo'" o Concorrência Público nO 10 -

09 _ 68 refe,ente ó confecção de cupões para �ar_

teias do "'SEU TALÃA VALE UM MIL"'ÃO' Será rea

lizapo no dia 29 dêsfe mês de outubro.
Dzpartamento Centrol de ComprCls, em 17 de

outubro de .1962.
(Hermes Justino Patrianova)

PRESIDENTE

.

C'JIrso f/reparatório Conlbenle
cu {SOS ESPECIAIS
IARA PROFESSORES

OE DATILOGRAr�A
AULAS PARA CONCURSOS

A ITIGO 91 (GINASIO EM UM ANO)
• 'I_GINASIAL ADMISSÃO DURANTE O A�I'

D.. rlLOGRAFIA
. c

_ Baseado no� mail mode ..nos proçessas pe, o._

gógic:"..
.

- Etlu'oodo com máquina. no""ol
- Olri�ido pelo:
- PROF. VICTOR FERREIRA DA SILVA
HORARIOS: ,DIURNOS E NOTURNOS

}:',t:. 'Foça sua .inscricãa a Rua, Dr. Fulvio' Aducci an_

'rtRf.i:� Ma,o;' 748 - 1° cr:ldat.
I -:-;;-.:,,�� ---

4) PREÇO DO COLETIVO
- Observa-se que oficiosa-
mente o prêcn do transpor
te coletivo da Capital está

= ---�
custando C,·S 10.00, cuando ,

a

PR EVIDEANCIA SOCIAL
\ii

pelas tarifas liberadas peln e
_ !lr!1P:efeltura deve s�r C�s ,.!! I

9,.00.Afaltade_troco,mten.'!! a_���
�l:;a��le:t� :��' u;bSO�;�� EL�;�ÓES NOS SINDICA.
cruzeiro daqueles que sãt; TOS DO ÂMBITO 00 INS�
obrigados a servirem-se do:. TTTUTQ DE APOSENTADO
nossos ônibus urbanos. RIA E PENSÕES DOS CO

MERCIARIOS - L A, P. C.

órgãos da administração es

tadual, no melhoramento
da rede rodoviária do nosso

municipio, o que bem de

monstra o Interesse do Go

vérno do Estado na solução
dos problemas públicos,
mesmo naqueles que fogem
a sua alçada admInistratl-

5) OS ARREPENDIDOS
Os afogueados trabalhistas

que combateram por todos
os melas a Inclusão do Sr.
Paulo Writh na chapa de

candidatos estaduais pelo
PTB, hoje estão de cabeça
Inchada.

Pensavam com Isso, Isolar
a atençan do clero contra a

sua legenda, o que não o

correu.

Agora que o P. W, elegeu.
se (PSP) cobrem-lhe de
carinhos para que retorne

'à sua casa",
.l!;ste, Os escutou com ar

de criança. que cresceu qe-·
mal�.

6) BOM HUMOR DO ILHEU
_ O bom humor do ilhéu
ainda sossobra a angustia
de ser brasileiro, de ter que

responder se a sua sobera

lia vontade é parlamenta·
rismo ou presidencialismo
quando nã'o sabe exatamen

te se amanhã encontrará o

que comer.

E dentro disso, dêsse hu

mor que dá uma média do

seu pensamento para com

certas coisas, espalhou, a

sua classificação de políti
cos em têrmos de filmes.

Assim, o Sr, Dlomício Fr'ei

tas, passa a chamar-se: O
homem do braço de ouro, e

ao Sr. J;>aulo Wrlth: "Um

Estranho no Paraiso".

EX

I
ESTADO DE SANTA CATÁ�
RINA
JUIZO DE DIREITO DA

VARA DE FAMILIA E SU

CESSõES ESCRIVANIA DE

FAMILIA E SUCESsõES

(expedido nos autos n. ..

1763, registrado a fls. 56.,
do livro n. 4), em que é au
tor Luiz Gonzaga Lamego
e Rê Maria da Glória Sar
ria aerda Lamego), que a

tendendo ao 'que lhe foi
pedld-o pelo sr, Luiz Gon
zaga Lamego que afirmou
estar a citada em lugar in
certo e não sabido, pelo
presente edital, que será
afixado na sede dêste Jui
zo, no lugar de costume, e.

por cópia, pUblIcado uma

ral do Sindicato, sejam rea
Itzadoa tres escrut.intos, um'
pala JJR, um para o CA E
um para o CF.
Lembramos aos interes

sados, que as duvidas que
surgirem, devem ser enca

minhadas, com urgência, ao
Sr, HêUo Santos," Delegado
do Trabalho e Previdência
Sacia},
Cada membro efetivo da

JJR, está percebendo, de
acôrdo com O que estabele
ce a LOPS Cr$ 325,00 por
sessão que comparece, po
dendo perceber 16 vezes por
mês a quantia acima men

cionada.

BENEFICIOS PROPORCIO
NADOS PELA PREVli.,.:;::s-

�ul!:;h�
Aposentadoria. por rnva�

lidez Aposentadoria por
Tempo de Serviço
Abono de Permanência

em�- ServiÇo
Aposentadoria Especial,..
Aposentadoria por Velhi-
"

Auxíl10 Natalidade
Auxilto Reclusão
Auxilio Funeral
Pensão 'por Môrte
Peculio
Auxilio para tratamento

fora cI:J domicilio.
Ainda, de acôrdo com as

possibilldades e as condi

ções locais: assistência mé
dica, assistência ahmentar
asslsténcla habitacional, as

slstência financeira, assls!.
têncla complementar e a

reabilitação prof!ssionaL

das, vistcnas, juntada de
novos CiOcumentus, etc, DIl.
se a presems, para ereuos
fiscais o valor de Cr$, .... ,

2.100,00, Florianôpolls, 28 de
sete)l1bro de 19()�. (assina
do) Gercy Cardoso. Dtta

vez no "Diârio Oficial do ria Berenice, que passou, pettçac estava devidamente
.I!,"'.d.<.J.u·', t: ucas \�) vezes com os demais, a residir em selada. "DESPACHO UE.
11" jornar o -ssstauc", com companhia do suplIcante e FLS; 2°: A., citem-se os
o prazn oe cnnca mas, C1Lll. de seus pais; 5. _ Que é conjuges para a audiência
... J.(i.n..c(.Ü\ .uJ\ liLU!1:J.i\ SAN desconhecido o atual domt- de �onCiliação, sendo que
lN!' L.t\ML!.liU -, -nrasnerra, ente da ré. 6. _ Que o ca- a re POr edItal, com o pra
casaca, e residente' em ru- sal não possue bens móveís zo de trinta (30) dias, por
gar incerto e nao saorco, e imovets. Nestas condi- duas vezes no jornal tocai
para que compareça na sê- coes, caracterizado o aban-, e uma vez no DiárIo Oficial
ue deste JUIZO, ii. Praça lj dono do lar por parte da do Estado, valendo dita oi
oe Novembro n. 1:::, as 14 suplicada, por espaço su- tacão Para a contestação.
noras do um 9 de nove.nbro perlor a 2 anos, vem na Em, 25-9-62. Arêas Horn. E
Q,J ccrrence ano, data em rorma do art. 316, 317, IV, para que chegue ao conne
que sera procedida a audr-, 322, 324, do CC, requerer se cimente de todos os tnteres
encra oe concinaçuo da pre digne V Excla ordenar a sados e 'unguém

POSSj
a

sente açao de desquite, sen citação da supltcada para legar ignoxancla, ma dou
00 que dita citação vale responder aos termos da expedir o presente e tal
tUmbem pala a cuntestaçao presente ação ordinária de na fOllma da lei Da o e
da peuçau e respectivo des passado nesta cidade de
pacno em segurua transcn- desquite, pelos motivos a- FlorianoPDils, -comerca de
�v 'PEI1Çli.O DE.; FLS�.. _j!" ,dUZ.dqS,

publicando-se os Igual nome, Capital do Es-
axmo Sr UI Jiji de �lftiedl ,

lei, a fim de, a-, ,t!J,fio de Santa Cata ina,
to da vara Oível LUIZ [ma decretado o mes.K,.aos 9ezoito dws do -me de
ClOi'li.AGA LAMEGO, bra-, mo desquite e a re cond�- o�t.Ubl.,Q.(� ano de mI! no
sueíro casaco. ccmercrano,

nada nas custas, hcnorá- v-ecentosi'l! seesenti •.

I
residente e domiciliado a

rios de advogado, taxa ju- '(.18-io-l��/ Eu, �utz FOe�
rua Antônio Carlos Ferrei. f��ll:���S epr��:��s :r�;aersa� PP,e :org4'�'l_rivão, o an-

;:� :d!�g:��taa�:I���\��� alegado por todo o género ������e:_b�r;atar; conte I e

nado, vem de acordo 317,
de provas em direito per- Ó·

n. IV do Côdigo Civil, pro- mitldas, inclusive depoimen HORN,

por a presente ação de des to pessoal da Rê sob pena Vara de

quite contra sua mulher de revel e confessa, ínqui- soes.

Maria da Glória Sarda La- rição de testemunhas pert-

EDITAL

7) CORAGEM DE ROMEU
_ A representação que o

dep. Romeu Sebastião Ne

ves fez ao Tribuna} Eleito

ral, contra a penetração
dos Srs. Alvaro Catão e

Luiz Batistottl em suas á

reas eleitorais, a toque de

Cr$, ganha corpo. As !lle
gaçoes do candidato sacri

ficado, afirmando que.êstes
últimos subverteram a au

tenticidade democrática,
ditas, escritas e assinadas

são tidas como um arrõjo
de coragem.

8) PROFISSIONAIS DA

IMpRENSA MOVIMENTAM

SE _ A exemplo do que
vem acontecendo em S. P.

e na Guanabara onde exis

tem 31 mil sindicatos, quan
do os profissionais somam

apenas 3,600, esboça-se um

movimento entre os jorna
listas catarfnenses para ex

clulrem do seu órgão de

classe, os elementos estra
nhos à profissão, restituin
ao a autenticidade sindical
a este organismo. Os cole

guinhas vão Inimizar-se,
não há düvlda.
9) DIRETOR EXIGE TRA�

B1\LHO - O direto Geral

da Assembléia LegIslativa,
Sr. Dárlo Carvalho, que
vem Imprimindo novo rit
mo de trabAlho naquela Ca

sa do Povo, numa demons�

tração de autoridade com

petente e denodado amor

ao legislativo catarlnense,
baixou 'Portaria obrigando
todos os funcionários a

EDITAL DE CITAÇÃO DE

AUSENTE EM LUGAR IN

CERTO

O Doutor OSWALDO

ARJ:AS HORN, Juiz de

Direito da Vara de Fa

mura e sqceesões. da

Cc"arca de Florianó

polis, Capital do Estado
de Santa Catarina, na
forma da lei, etc,

FAZ SABER aos que O pre
sente edital virem ou dê
le conhecimento tiverem

Foram convocados todos
os Sindicatos do Estado de

Santa Catarina, cujas ati

vidades estejam ligadas ao

I.A.P.C. pa.a realizarem e

leições internas, no senti

do de escolherem os seus

delegados-eleitores, que en

tre 14, 16 e 19 de novembro

'Próximo, escolheram seue

representantes junto à JJR
CA e CF, respectivamente,
'Conforme determinações
do DNPS, as eleições de

vem ser realizadas p.ntre 26

e 28 do corrente. Aquela
que desejar con�orrer ao

pleito para delegado-elei_
tor, deverá fazer uma-p'ett
ção ao presidente do slndj�

cato, entre os dias 12 e 26
do corrente, data em que
se iniciarão as inscrição 'as

inscrições. Só concorrerá o

que fizer a inscrição den
tro �o prazo legal. Os elei

tos escolherão:,
Dia 14 de novembro,

membro efetivo e suplent6
da JJ'ij. do IAPC

Dia 116 de novembro, su-

iil::�l��n;,��oc�dmlnlstra
pia I'9 de novembro, su

p'lente Conselho Fiscal do

I.A.P.C,
Convém ressaltar que ê

lícito ser escolhido um üni

Co delegado-eleitor de sln�

dicato para participar das

eleições. O essencial é que

na sessão de assembléia gc.

mego, brasileira, casada. do

lar, de domicilio ignorado,

pelos motivos que passa a

e ....pvr: 1. - ,Que l>� C"'-SJU

Cvul a ré em 'JIJ/:Jl; SOJJ

o reguue ce com unnao oe

bens \uuc. n. :ti; nxando

resIaencta e domklHo ne",ta

t..d.pnal; 2, - Que desta u-

Q U·A R TOS
Co."" ou sem Pensão. Caso de Fami(ia

Rua Estev-es J uniQr, 34
.

nou o lar conjugal, sem

qualquer motivo, e indo re

sidir em casa de seus pais,
onde nasceu seu quinto fi

lho, Maria Berenice Lame

go, em janeiro de 1961; 4.

_ Que em fevereiro de ,

1961, a ré mudou-se para

Curitiba, no Estado do Pa_

rana, onde, meses mais tar

de comuniCOu ao autor que

fosse buscar a menor Ma-

.---------------�

PRECISA-SE SALA - Para f�çrilório
Para EscrUórlo_

:. '1
.'

1Tratar cum (' dr. José Maria, pelo fone 2604, à t de
ou com o dr. Flávio, pelo fone Ih � - .:10-22"_ 35"96.

•

VENDE-n .CASA
Residência de moterial, pronta para se

pado com sola três quartos cozinha WC rq ac�,
p banho galpoo nos fundos

-

e ainda co� �ar,o
move:s, �jtuada na praia da "Ponta do Leal"

o guns

do daT��r��_ ��� óL�:;�:e��ob��. Rua José 'Cândi,

,\_--_.

I�

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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M�i t �� �!rão [onv�[a�o�: l��uin�a, ���� ! �[�el�
Podemos assegurar nue mais três atlé

tas vem de j'jf;U,.,ll' 11;1 lista cios convocados Em,patou empara os treinos da seleção catarinense que
intervirá em dezembro no brasileiro de íute-

Carlos Luiz Pa.:m

P dboi .São êlcs: Zé!luinha C Deba do Barroso, e
'S h 1 'I ('

,

''C A (
- 'd" . Co:11' uma atuação aur- a rec CO, (O aXlas ". . a uacao esses JO�

:gadorcs nos úlumos jogos chamou sohrema- ��.:��d��t�'ftd:C�\��)� F�o.t
"eira a ateneão dos responsáveis peja sele- dcHta. capltul, c-nquts.ou

ção. Serão. assim, convocados possivelmente �::��. �:����t��·es�;�u:� ;!�
até o máximo ele 22 atletas.

Pôrto Alegre
Roma

o
da capnat gaúcha. COM
muito

mente deixru a enpitnl r-a

mrtnonse sexta feira e rc-

gressnndo as 4 noras rI'l.
Com o realizQcôo �e Ma:rygua�O�:.ro�

madJ'Ug,nda de segunda mais quatro rodad�s tere no adversário
feira_. dlp. 23, rnacnrso tnmo

mos o término do cemceo. Em caso "efetuará o cló
na ida ermo na volta ama

nuto catarincnse da fute- síco com o Puy:sandll
ótima viagem. boi) despontando, até o comboteró o Palmeiras

momento, com granaes No Campo ontoçôn.cc I

\ chances' para a classifica torá contra o Olímpico
côo as equipes do Borro" Atlético Gomo se pode o

"'o Carlos Renoux e Atlê sorver o Burrasa e o

hco Catarinense, pelo 0(· ttóuco te.õo que jogar tr
dcm. vêzes enquanto o Reno

No rodado de domingo cumprirá quatro cornpr
uma dos equpes vtce-H missas. Portanto, prove
deres esteve de folgo, 0- Dura os próximos jogos
compnrihondo de comere mo d spurc sensocionc

te o resultado do jogo tru entre Rencux e Attéttc
vedo entre líder e vice l L que pers-aquem a clcsstt
der, no cosa Eorros., e /t cação desde o inic'a d
tléttco que tarrnirrcu íovo- campeonato contando ar

revel aos portuários por oos cem algumas cha
4x 1, ficando noturclmco" ces.

te o Renaux satisfeito O campeonato catari
com o resultado. nense no p:'im�ira tono a

presento o segu nte ele.
sificúção após a rodod
de dcrningo:
1. Lugar - Hercilio Lu
e AlIét co Op:::rário co

4 pp.

dez "nunutos depois, Lujz
"Rocha concluindo uma boa

jogadh de Arn(lldo. conse
gu.u igualar o marcador
Para fi aegu'nda fase', a

pareceram todos os Inte

grantes do quadro g·auc.l:lo
e nonenopouten«. Do1n\l1-

ao, pela manhã, os rapaces
do Padrn Roma csuvc-s-»
visitando alguns -ecantos

PÔriO Alegre, quando da

sua apresentação, na tarde
do úlumo sábado cmpn
tnndo com O Grêllli() E�

portivo ACl'opOl, tocar. �":l

um tento. Exihlndo um fi.!-'

tebct CN[O e etcsc i bnruc-.
dr' a ef[1lil)(' da run Purt.u
Rumn fê� .iú" no mnmutl.:o
resultado :tlcanç�Ldo. O !,)O"l

publico quo f' .reve pr. s"':t('

p-aca ele CSpOI'lC� (''l

aurus Atlético Club-

Domingo próximo o Presidente Osni
Meno c o treinador Saul Oliveira estarão em

Criciuma assisti ndo o clássico local entre

Próspera x Atlé1i,'o Operário, a Iim de apre
ciar a atuação de alguns elementos.

Prevê-se a possihiliaderle de serem os

atletas convo-ndos nos recintos do estádio A�
dolfo konll�1' n')" novas instalações, restan
do apenas alguns retoques nas partes [a fermi
nadas,

Disse o tr -inador Saul Oliveira oué é,

,pensamen10 re;1lizar amistosos em Ttaiaí, Joia
:- ville, Tubarão c Cricinma) afim de apurar ma
is o preparo 1ócni('o fIe nosso selecionmlo,

Afirmou tumbém Saul Oliveir::. Que ni}o
é,\'incnludo u c1uhr algum do F.stad�, 11("'1

tem preJcrência »or HH:lf(t"(,l' atlrta f�m p;;-'�
t,ieuJ"r con\'oc�o "1)('n3<:; os atleUl ... 'i:, n �

nhecidos per :-eu futchal, com larga cxpf'rif.n
da em jogos inftoj'('staduais, integrados ('ada.
um perfeitamf'ntf' (m suas posições, razão pc
Ia qual não pül.l('!'Íilm S('I' convocados todos os

atlétas que lhe são mencionados dada a carên
.:in rir '('In"!) p;'ra armar um conjunto capaz
de enf l'cntar gaúchos 011 paranaense�.

equipe carm+ncnso apre

senku um panorama toe

nico aceitável, consideran
do QUP os rapazes ntvíru

b-os. rcssenundo a Iadtgn
da viagem .e dos passctos

realizadoR, não tntorvinna 11

com p:randf' êxito nas prin
c'pais i. andas. ocnruoo,
o csquadrâo vermelho e

branco eomundou as nco-a
melhor «ue o antagonista
que apenas se sobressaiu
na rase final.

I � Tálando de codeira ...
� �-

do e atuação dos jogodr,
res poro tecermos entôo
nossos cons ceroçõe- sôo
bre os possíveis escolados
O plantel é bom, de um

medo geral, Os jcqcdorcs
são já nossos velhos co.

nhecidos_ tarimbados e o

cc'--;tum::Jdos o sistemas e

a obedece'r .com d sciplina,

No momento o ossun

to mais em evlcênc!o, ê
o preporoção de ncss-, se

leccnado que em dezem
bro estará intervindo no

Compeonaln Brasileiro de

Futebol. p(IS�ados os pf i
meir�s momentoc de agi·
tação de dirigent_es �. d-.J

ill1prCnsa cI,pcclolizao,?,
face à nnt-ício de que no!.)

sNíomos mois "cabeças
dt' dl.:iVP", a cnnvcr�a gi
'rn ON(Jtn nürl sôbrc o for.
m:lçal) do sclcci')nudo.
mas sim �ôb)":) .t--roblemas
de l"fiaior interesse: ?rgo.
niznção, trabalho e dmh(:;
ro Sem êst;:os três elemen
tos, nodo se fOz� A OlgC,
nizoçãa c u i GOd:)i:t cc

qualquer negócio inflac

�;mmt���a�hoo r:;�i��;��
l';içõ!"l para a luto nodo se

foz Ao menos, fique pro.
vado que eSlá desde lá
hav-endn 111uito trabalho
e lutn para .l"e<;ol�cr p�f'.
blemos quI" 'nelu�lvc nn<1

são do conhecimento do

público, que se in!,eresso
moi,. pelo formoçoo d�

fre receberá U"�m bolsa �e scratch ou se Idésio vai

4.000 dolares, iiVl"e ele im- jogar e quem Sf!l"á o golei
post.os c das despcsas de roo No v�rdode existem

estada e viagem (ida e problemas sérios que pre;
volta) delc pl'oprio, sua ('0;- cisam ser resolvid-:>so mais

posa. sru pai e seu refl,�� rópido passivei. Local d�

sentantc. concentração dos atletas,
refeições, revisão médico,
exame local de treinos,
folho de pagamant,C) de:;

atletas, unõforme9. remé·

dias. etc, etc,"

E o f o tio r principal,
quer queiram ou não, �in·
do é O d·nheiro. Arcara o

FCF com d$ipesos enor

mes. Sabemos que recur

sos financeiros não pos

sue a mater catarinense,
haja visto oS gastos feito,
e ainda por fazer na estÓ·
dio do FCF, que, poro
nosso alegria, já tem ou,

tro aspecto.
O problema maior, por.

tonto, ainda é o dinheiro.
Procuro se e pr()curamos
nós também, a sol uçãG
dial pois ,sé fizermos OÔl

dbte problema primor.
cálculos, os despesas se

rõo calculadas em cifr.Js
bem maiores das que pen
samos.

Após a organização.
trabalho e dinheiro, aí

sim, vamOs pensar no for

maçõo d () selecionado.
Bum v�1"dade qUe êstc pa

pel caberá à dil'eção t�c
nico qUI�1 com inteiro

justiço, e com os ál'imos
elemento'-i que terá nos

mãos, saberá formar umc

equipe tão capaz ou me"

Ihor do que a do Llltimü
certomt�

F"'arpmCls opreciando
o�� • P.,llli.l 1(''' '<1'; r- ri.;; jO
qos CHl"li�,losos, vendo ()

rendi,menta d� seleciana-

.oítal gaúcha, n-io
a que o Padre .R'
sse npress.ntnr tni

o Padre Roma empa' JU,'o de fu'-{tlol, vi<;'o

iagem, mullo cn

I. '11':1 o Cfln.�aço c

puslção d()1l jogad
mo as�:im, u e.el 'I

(",nnWlI.'l' illicioll )

rm Põrt�

constituido: M"11'CO;
AnLõnío. Osma", Rena.\.() e

Arnaldo; Srp;;iba c riCO;
Mpl'J, Luiz H()ch1l., Ari e

Dpl·:l!"in. Ant.j's d:1 pal"':_J,l
o �iog:\df'r('s C lÔlla ? {l,,�

! '1r::W fir:ar[1tn COl1crnll·.\

ílo� TJ" EOI,,' 1':I""cll,1\1_ ;'/

cal de blhped:lp.• III rI:::! roda

a dc!(,[":l�·:\.o c:1t:\lll1rn.�I'.
Convem s:111entar qu!' a �1i

rNQr'a ele Padre Roma PC

f:cou muito s;ltlsfdta c·rn

a {I!:!dica.-;âo com que os

de�portista;; gaúchos tra·

taram os C:1.t:l.rinen�es, e''Tl

cspcc;al os dil'igentes do

ACI' pai (III!" mu\lo os '1-
.

compnnh"u '11a visitaçao ue
tôdn a cidade e, aindA. ,]

fer('Celldo uma grandlo�a
CI1l11"l":lScad:1., it qll:1l con'-

O 80rro50, atual I ider
já (jU� vêm na maioria do caml-,eonoto terá og.:-·.!
de eoupcs qU(' sã') (.) orqu· dc cumprir três compro.
lh� de nosso ful'ebol: Me"' missas. O pr meiro desta
trrc.l, Míll,·jlo') Das l" Bar. ,:;êrie in ('iado do fTl ingo
n'so. Clue sôo_91liíldos e '). quoné:1 irá à capital do ...

ri-t.ntodos po)" t"�Cn'ç,1S cu l("c dos ênlr€ntar '00 Pay:
pazes e por cl"retorcs ('xi sCln�lll, em cotejo que é a

gront,zs (. reconhecidompn- pontado como fo�orito, A
gentC'<; e recnnhccilTH!nte seguir voltará o lagar f>m

trobahl]d'lrc<;_ 1 cmo<; ccr· COSu, (rente 00 Paulo R,,"
tezo, Saul Olivpira não te

mos em calejo qU2 -tarn·
ró miliores-..problf"nlo� com bém aparece como fovori
C'S otlztas que profssio. to No sexto rodadn esta.

nais que são; sabe:'õo ró' d� folga e finolment.:!
cumprir fielmente suos o irá (ltó BlulTlenau f"nfren
brigoções e tUGO dnrão De

t-ar o Palmeiras noul":]
Ia nossos corr<;, com «flue pari ida dI" rcal, pe�igo. on
le d�prel'ndil11er1l"O e -en· de a vil6r,Q d,��ero cust.,r

tus'OSl1l0 tãn próprio dos lhe muito luto e sacrifi
catarina.'. No próximo, �á c:o.
>Estaremos ('111 contacio
com .Q;;; atleto� aqui em

Florioflápalis e seró . tro.

vodo entõo o út"lma bota,
lho os treinoment.Qs poro
a nosso primeiro exib-ção.

lOS ti. ,) b, ,[, :1-

(11' ,nn l' nr'(' �,lt'

j:CJel':"1 1.,1' t{l":l 0

Tareado)". Dal 1.1

'A"I

2. Lugar - Próspera co

5 pp
3. Lugar - Ferrovi6rio
Millf!rasil com 11 pp.
4_ LllpO�' - Henrique L

je com 13 PP.
D"mingo próximo o

dado s�rá o seguinte:
Prospera x Atlêt"t'o,
Minprasil x Ferroviário
Hrrcílo LUZ)( Henriqu
t..:..ie .

En(juant,n issÇ> o est

dual_. em suo segundo z

�I�s���t�ç�:md��e���t
no grande luto '!;l_cln cios

ficoçã:1,
1. Lugar - Barroso co

5 pp.
2. Lugar - Carlos ..
nOlIX ("11m 6 pp.
1 Luoa, - Atlético Co
tnr'nense CQm o pp.
4. LUQ::Jr - lJllmpico
Palmeil"as com 10 pp,
5. Lugar - Paulo Rome
e Poysandú com 12 pp.

Nos próxim09 dias 9,
10 e 11 de novembro a

Federacão Atlét' co Cato4
rnense,' realizoró o corrt
peonato estadual de bcs

quetebol adulto, tendo

por local o cidade de pôr
to União Como r-epresen
tante de 'Flor;anápoli'.'; de.
verÓ estar presente o (lu
be Doze de Agôsto. por

Joinvillp o Cruzeiro e por
Blumenau o Ipironga,

'10

1 l'.e

notava -�e flUI' o F:�r!r ;�u
ma L�ll(l!a P.\I";I as ior,a�!ls
pelo miolo com '1' ("''J l'I'1""n

do Alguns pa. ses c sob.""

cnrregando l" trabnlho Ja

defensiva. Tr,davia fi rctà

guarda mnntlnha-sc I'rme
enqllanl") o at.'l(lue pr.oCUI"l:

va, dt se r·bAl'nÇaclnl1lClll�,
encontrar o CAminho (.lo

tento Inlclal. O plaCArd fui

lnaugurndo na ]1rh11Cjl".1
fase ,peios l::le:ll.�. POrf'm,

Treinam os Cerfobolisfas Brasil
Para o Mundial

a 3 de Janeiro Enquanto isso, o At!";·
tico Cotarinense após () C:J

teia diant,e do Alm,rante

Barroso vai dor combate

domingo próximo 00 Pau.
lo Ramos, num cotejo dO$

ma s perigc.�os para o sú3

classificação. A seguir,
permanecerá de fo!ga. tor
cendo por um fracasso do

Barroso diont2 do PatlLl
Ramos e um tropeço de
Carlos Retlaux frente 00

poysandú. No sexto o A.

tlét co irá enfrentar o O

límpico em Blumenau e

finalmente boter-se-á 2M

luta com o Carlos Renoux

aqui no estádio dr. Adol
fo Kon&r.

-Jolre X Aoki,
TOQUIQ, 23 ,UPIl - \.)

campeão mundial dOIl p,,

sos-galo, o brn!-\iJeiro Edel'
JofrC', colocará scu tJl.ul{)
em jog.o a 3 dr janeiro de
HIG3 frente ao aspirante ja
ponês Mal'lutloshi Aokj.
O contrato foi firmado

pelo r.epre�cntante d,.. P'.l- -------

gllisLn brasi:eiro, Kazen"l

san, atualmente em T:)quio
e por Iwao Kodala. Organi
zador de lutal-\ Pugilisticlls
no Extl"ll1l0 Oriente.
Por essa luta, Eder .T�

São Paulo. 21 (V. A.J -

A,ú.� o trrll10 de ("'1: ',:1

con') o C'lriHl II Cl t

",0 Kané', . lo, 'AI nai jo' .1_

-l"réS ,'I.lnt·il!,o "el J.

pens;dr flu::mc1o c m::1.'

rrm os trl'inf's {'m K:t!J
Paulo.

Hoje. a ;CICr.-lO tl"f,i:1�\.I
dividida em dU:1 turm.\s,
dUl'anle 50 minuto", N:J

Primeira fase. a tunll'l !.,r
mada por VIAm!r, Ub:n
tã, Amaury Rosa BrAllca e

Menon. VCl1C\'"11 n C"Jdn
tians por· 54 11 18. No SC ,,('

do pcríodO, a turma !:<.I!)I

pcstEl. por Sneell.r, EdR()11 e

Mosq�iLo, Jntlr c OUO vcn·

ceu por ·25 a 10, em pq
nt'jn.utos dl" jOf;;O.

Os treinos foram bCl',
leenicqmente e as duas tm

mas c\cmon�trarnm que já
a.�'imi]aram J.S taticas im

p'I.4,'lS pel:l técnicro, [I:!s:'�n- Deverá Vencer
o "Dois Com"
Calarinense

marcação pfj-

c!"nte e Apresentaram (le

varlo índice de aprove1ta
:�J-'['nto n.os arremessos co"'

pletando com eficiência 03

aUI'1ucs.
Expressivo o

Cartel
Internacional
do Santos

NoLicias da Gtl1l1o.ba:<l
informam de Que o D.:.ls

Com do Clube NÚlIH.:,o
. Cachoeira de JOinvil!e, de

verá. Eer
.

c venced.or d")

pâreo 'nas disputas do cer

tame Sulamericano. Essa

previsão foi baseada no
_

te�lpa coberto pela guar·

niçâo; 7,41 para a dist[tl1-

cia d.e 2.00 mctros, .rectJl":1
absoluto no Continente,

PJ.ul'sta, Franklin, Mi
cal Fritz e Bccão apen'ls
ba,�ram bola dep.ojs. de·!;
jogos-treinos. Na parte da
manhã. Edson, que {unClo ..

na como auxiliar técnico,
d:!"�iu o treino inrliv.i.
dua •.

,Emir Deverá

Retornar ao

Marcílio

O Carlos ....Renaux por

suo vez, opÓc a. folgo d�
rodado de domIngo. vai

dor combate em seus do
míniO',.; 00 Olímpico. De

pois enfrentará aO PaysoOl
dú no clóssico re�ional.
A �eguir teró qUe enfre��
tor 00 Palmeiras e o Atle
tico ambos no reduto an.

tagÓnica, encerrando. as.

sim seus compromiSSOS
nesta fase em busca do

cla'i>sificoçõo.

Até o 11l0l'oCnlo a equipe
do Santos campeã mund\nl
inl:erclubes, já disputou 16'3
jogos internacionais contra
equipes suiamericanas e

européias. Co'nseguiu 119
Vitórias 23 empates e 24
derrotas, marcou 577 tentos
a favOl' c 270 contl"a,
Scus últimos resultad"s

foram contra o Benfica
(3x2 c 5x2J, Racing (5x2).
HAmburg 13x3) e. há PO,t
cos dias o sheWeld p�c
4x2 U"I:' cartel dos mais ex

prcssivos 1lCl11 d(lvida algu
ma,

A imprenso de Blume4
naU Comento o fato de

ter comparecido com ja"
.gadores poro OS prltneircs
ensaios do sel-etionado co

tarinen'ie OUe vai intervir
n.-. próximo certomt> bro�i
leir-o de futebol. Dize''''
olQuns que o atacante
Q�otorze deveria. pelo

Como podemos obser m:en09 ser ccnvocodo ·po·
vor o Barroso jogará urna

ra os treinos iniciais.
vez em cosa enfrentando I
n Paulo Ramos enquanto
que terá QUe lagar no re

duto adversário duas Ve

�es contra Paysondú e Pai

meiro<;, respectivamente.
O Atlêl if'o, iflgará urna

po rt'do fór<l de suo ca�.(l

contra o Olímpico, atuan
d" duas v:::zes no cúpital
d� Estado dando comba·
le ao P:lutô Ramoc; no clás

���x l'��iOfil�!I�')���I.O'i ��
seu turno. o Carlos R�nllux
jogará duas vêzes em· C03a

No Próximo Mês: Ginkana de
Motocicletas. Lambretas e Vespas
A nova dirct�riu do MO- ferecidos pelo comérci.o lo-

TO CLUBE DE FLORIA- cal.

Pimentel
Poderá Ir
Para Curitiba

Comenta-se em Itajai de

que o alacantc EMIR, CÂ"

militante da equ!Jlé' do M�,'

cllio Dias e atuo;mente rl.�.

fendendo o São Cristovao
do Rio de JaneirO, deve,'i
retornar à esquadra marcl
lista
Caso venha a se Cf'n�l','

''lar tal tranl-\feri;"I1C!il, o

':\Jarcílio Dias lerá �

l1do de ve-z nm d'
nfoblt;mllS que se n'f

,'�ll'ema esqtlP.l"cla
que até o Iffio!li('lllo

leVe um �lióLa. dt,

predlead:Js t,)cnj('"

CÔl"d.o CC'1\:lo t' l'

dos demais atac.
ci II.�t�tS.

o presidente do Moto

Clube de Florianópolis, SI.

Harold.0 Medeircs da SU

vrim, juntamente com um�

c"nlissão encontra-Se per
correndo o coméreio na

tentaUva de conseguir brin'
des que serão ofertados ,10'1.

participant.es.
A Fiambrerla Koet';e!l,

FiH'!lii'lcla Central e Paria
ri:!. Brasii', através de �Ptl

direto!', 81'. João Ba1lilta do:;

S{l,ntos, jn se Prontificai"! J

a colaborar com o Mo')
Clube, com riS dilas prim"J
l'AS firmas oferecendo britt
d� etlqU�to Pad
nl':l�il comprometeu-�t'
of-erecer um troféu.

NO'POLIS cncoll! ra-se �m�

penhada e .1"_ rrallz�l tlO

próximo dia 25 óe nO ....O}l:l

bro a pl'imeira �olllpetl�jlO
do gên!'rfl, nesta cap,'aj,
que con:.latú de uma. 0!'1-
kana, env"lvI'n'lo MotO;:oi-'

O treinador Hélio Pjmm
teI que iá dirigiu cQuip<'s
de' Joinville e IIaiaí, es:ê
ve em Curitiba onde man

teve entendimentos pa:'a

ingreSSar na equipe do Pri

mavera, da capital paran't
ensc. No ll1omcn!.o, o Lrd�
na.dor cnc('lltra-se na Mfin

chcster cA].arjn('n�e e. I'tTI

bom ienha l"rrebjdo nlgll
mas pr.opCll;tas, ainda !1an

decidiu
Sabp·se que Pim"nlel dr11

Ira dos próximos dias "e

vel'á viAjar pEl.ra a cldnde

I

Finalmente, depoiS de
ter '-�e cometido uma ln

justiça por ocasião da for·

mação do último .seieci.)'"
nado cotorinens,e, o mé

r.li>") Sabiá teve seus mé:
rites rpconhec'idos e fOI
convocado dasto feita pC!
rn .os primeiros enSAios do
�elecã0, Paro n6s é moti
vo de 'Satisfação pois vi
mos Sabi6. dE'''pont poro
J futebol ·cat.:lrinense, in"
t,egrondo o I ris Futebcl
Clube.

clétas,

pas

Lambrptas e Ve..;"

Olocal {'��oJhi(lo prl':1.
esta C()\)l\)I'I:r·an. arlm!ll '/

.

da e p'ü!"< rln:Hl1 JWJ.o M:.>t.,l

Clube elc FIOl"h\n{)1l0!1.�
n prat:;a Gl't(llIn V(\r'�I'�,
devendo UI'; j)�\l"Ul'�n I'

cerca de ldllta rOI1COI''-cn
tes lutando cndn {iu,,1 ,lO]"
uma. das prinw)r colo -

�ões ; c,hi:.lrotln'" 11' o� /)l"!
mias que e;otarà.o sendo (.-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



CITIRINas
(hegam hoje

PORQU� FLORIANÓPOLIS E UM �U�lcípIO

Os "cal(trina.�" Mio (t.m,1g(J.� de Ü'l.dn,ç, mds, têm carinho
especial' para com as -crianças

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

AS MÃES DE FlORIANO'POUS
A Legião Brasileira de Assistência fará realizar no

centre de Puericultura "'Beatrlz Ramos", segunda, nuurta
e sexta-feira a partir do dia 16 de novembro no horário
de 17,30 as 18,30 horas, um curso eminentemente prábi
co de Puertcultura e Educação Sanitária, onde Mães e

futuras Mães poderão colher ensinamentos altamente ne

cessõrtos à mude dos seus filhos, a um lar bem organi
aada onde os pobres possam viver em um clima seudá-.
ver e em bem estar compatível com o seu orçamento
mensal.

.
EUA Poderão levar Cuba

à Assembléia
Nações Unidas, 24 - (O ESTADO) -

A delegação soviética confirma que a

URSS não enviou a Cuba armas ofensivas
- declarou esta noite Zorin.

O delegado cubano, por outro lado, pe

diu a retirada imediata de todas as forças
norte-americanas terrestres, navais e aéreas

que cercam Cuba.
Os Estados Unidos, Dor SU;:J Vf'Z, estão

decididos a levar o assunto de Cüh::t.- no,"'-"
te a Assembléia Geral, segundo o f'rn('�r1i
mento ile urgência. no caso em oue () of"'h<:J
te do Conselho de Sesuranca termino. ('1'1..."

um veto soviético - secundo i,�f"rma-��'"
de meios bem informados na ONH.

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

AstRONAUTA - o Clstronaltta 1!orte-il1nencano 'lvuiier
M Scnirra, vestido exatallumte como se encontrava 710

dia de seu notável lançamento, a bordo da cápsulrt "Sig
ma 7", na histórica viagem espacial de 6 órbitas que

realizou, a 3 de outubro último, A direita, vê-se uma

milliatum da cápsula Mercun),

CURSO· MADUREZA
GINASIO EM 1 ANO

CONDIÇOES
1) IDADE MINIMA DE 16 ANOS; Para ambos

os Sexos,
2) Os Exames constarão de nove disciplinas, os,

sim distríbuldos:
a) 5 federais obrigatórios;
b) 2 complementares obrigatórias escolhidos pe

los candidatos'
c) 2 de coróter optativo, também da escolho do

candidato,
3) As matérias deverão constar do currfculo es·

colar do Estabelecimento em que o candidato se ins,

creve�f��::!sr�rp�;c�;���:�tor novOS exames da�

maté'rias que jó conseguiu aprovação.
. '

5) O aluno aprovado em todos a!' mate··la.s re�e
beró um dõcumento t"quivalcntl' 00 D:ploma Gmoslal

Motrõculos à rua Dr. Fulvio Aducci, 748 Estreito

Florianópolis. .

.

(Em Blumenau - Procurar o Prof. Dorval Bar.

bieri)

UNIÃO., .

IMPOSTOS PAGOS PELOS MUNíCIPES

. .... .49,9%

AO ESTADO .43,6%

AO MUNiCíPIO 6,5%

Q_

MUN(Clll
PARA QUE TUA CIDADE NA..,

FIQUE MAIS POBRE, P;lGA alJ

IM PÔS,O COM PON1U A LI DADI1

POBftE

o irnpôsto crrec cdo do pelo Muni

cípio é aplicado exciusívomenle
em Serviços à Populaçõo: em E'

colas, Ruas e Estradas, Lirnpe zo
Pública, As sist êncro Social, �'c.

Ncticia da Secretaria da A(1rif.II!"lr�
Estiveram em visita .1")

Sr. Secretário da Agriel':
turn. Dr. Luiz Gabriel, .,3

seguintes pessôas: Dr. ,An·

Doei Antôno 'rceaca de :':'"
metda: sac-etértc da ee

guranca Públlca; Dr. ca

los Meye", rrre'or dos
.

...,,.

�iQ�� Especiais; da c:iecre

ta ria da Agricultura; L') I

na-do de Cha'_ypes Agrlcul
tor no Munlcípíc de S�:>
s'ranc.sce do Sul; nr. '\'_

fredo Jatai; Prefeito Muni

cjpal de Irtneópolts ; Dr. E

zequiel Maa Fi;h� Di""
tor da Diretoria da Prá�
câo Animal.

Instituto de Aposentadoria e

Pensões Dos Iomarciérios

de sete roro pl'óximC passa Para as referidas tnscr!-

ÇÕeS .05 candtnntcs dcver.l..0
do. CONVOCA os Dele:g;;d'ls apresentar as c-ed.enctrus a

-ztetores para tornarem que se referem O� Aros

parte nas ASi:lcmblé:as que Normat.ívr-s números 4

serão -ea.reeoes nas hor.is (art. 16). 5 (art. 15) i) 6
e dia> noatxc discrimina- (�rt. 15).
dos no Ed ücrc do IA9C fi.

pn{ça Pereira co on-eir-. A Assembléia de Que t .. ,\-

8.0 andar. nesta .capltal. a ta êste ed.tnl será reauza- ,

do dia 14 de. novembro- p
futuro

n Para suplante �10
oensenio Administrati·'O.
às nove (9) hO�'3S, dó lia

l6 de nove.ocre P'. ruturo.
III ,--'-_ Para sup;ente uc

C�.,st'll1'" Fi�éaL às nove

(9) 110r·'s. do dia 19 de 11"

vembro p. futuro
As inscrições dos Delega

d:og-E:eit.ores candidatos,
d,;-\,�,·qO -e feitas per.l!l\e
a o- mtseãc Local cip- �h'i

côes :l� candidatos _ dcv-rw

18,30 horas. 'no local aCinl'l
Indicado e até às segu'n
tes catas:

I _ Para membros rl.l

Junta de Julgamento e R·

Visão. até o dm cinco Iht

de ncvemarj- p. futuro.
II - Parasuplcnte do

conselho Admíntstrnnvc, ',
ré o dia seis (6) 'de novem

bro p. tutu-o.
III - Para supiente d"

Conselh-, Fiscal. nté o di"

nove (9) de neve-obro u.
futuro.

da com a pwtíctpacâo .1=
pelo menos 2/3 (dois ter-

ços) de ncíeendos-zteuo
res o. em segunda convoca

ção, duas (2) horas apos,
com qualquer IlÚll!CrO PIC
sorne-

EI.!:', 23 de outubro de 1962

f R R E C A O A C. Ã O

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

Havana Normal e Cuba Mobilizada
HAVANA, 24 (O ESTADO) - CUbR,

"rapida porem ordeiramente, em poucas [l,,

ras mudou ,'sua fisionomia !lara converter

se no país Que está em estado de alerta de

comba-te, depois de que, por ordem do n-t

rneiro-ministro Fidel Castro. foram mobili

zadas todas as Fôrcas Armadas revolucio

narias. quase imedi�tamente nennio:; ,ln ilic;·

curso do presidente do? Estados Unidos, íH1

tem à noite.

TRAJE ESPACIAL o astronauta norte-americano

F.PlTAL. DE CON-

VOCAÇAO DAS ÃSSEM-
BLE'I.a.S DE DJ:::'EG,�

DOS-ELEITORES ?A

RA ELEGEREM 0:3
MEMBROS DA JUN'1'.\

D.E. JULOAMENT() F.

REVISAQ. E OS ,iTJ

PLENTES DOS CON

BELHOS ADMINIS

TR1\TIVO E FISCAL

DO INSTITUTO D'i:

APnSF.NT!l.DOf{:,:'A
P'f"�SAES' DOS' C,1-

�éIA-·RI08.

O DELEGADO DO INS
TITUTO DE APOSENTA

DORIA E PENSõES DOS

COMERCIA 'RIOS, NO es

TADO DE SANTA CAT\
RINA .nc uso de suas at,"-

bllições e tendo. en- V:St:.:. :J

Que dispõem os Atos Nut

matívcs 4,5 e 6. de 5 de !;e

te roo do õorrente ano.

do Conselho Diretor do D.'

partamrnta Nacional da

providência a-ciet e a Por

tarte DNi�f: 11.0 5.023, de 23

fim de escolherem os mem

c-os ereuvos e suplentes
que deverão integrar J.

Junta de Jutgamc nto e ac

visão, e os suplentes dos

Con .emes Adm;nlstl"a�i I�';

e Fiscal.
I i>nrn membros .ra

Junta de ruteamonto c P.-�
visão, às nove (9) noras.

Datrutro Duarte Silv;l
DELEGADO

OLHOS �'O VIOÕS.-- ;NARIZ
- e· GARGAlhA:·

Operqçó.e.s iOS::A�i(;OALÁ� ;0' , .. A���ss�'
., ....

'

.... tltQIl.E�NO ", ',., ,.:
EQUIP9'ife OTORRINSCúrlico n(Cápltqrl:
po<a examo de. OUVIDOS, ''NATjli, e.

.

.

-

-.

GÀRGAJI!TI! " .•
Refrotor BA\J'SC�Ilo-LOMB p'Í1Çt're<e..to

� de (ÍcúLô-s
'

•.

TrolQmenlO das.SINUSITEipor ULTRlIsOM
Dr. GUERREiRo 'da FONsÊCA
I CO'NSULlAS �ELA MANHÃ_ E ,/li TAReE !

COI')�1J1'ôri?,, __ Ruo jiÕ,Q 'PintO;';:J,5�' i.:o'ne· 356(,
ResldêncIO"-"Ru'g Filt Sehmiót' 9'9 ";'F an e ,3560

DIA 4 DOMINGO no Clube Doze de Agôsto no Encontro dos Brotinhos Em Trajes Esportes Reprise !) Come nlado Show LA BELlA ITAUA Em �rol do Pequeno
.

, ;' �
Jornaleiro. Reservas de Mesas �Je,cretari� �o �Clu 'be Por CrS 200,00,

\

�. 1-. ,.,"'" ""�

\Valte)' M. somrra (à esquerda), mostra em Cabo Cana-

veraz o trate espacial que vestiria na notável viagem
que realizou em outubro a seu filho de 12 anos e a seu

pai, O pai de Schirra, antigo engenheiro civil, foi um dos

primeiros aviadores norte-americanos e serviu como

pilóto de caça na 1 Guerra ,Mundial

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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. "�'�':�;<:\'�'t-. ".;<�,:,.��-';�-:-j;'''''':::{:;
li'polis, 19-10�6a 'J

DR. CLO'VIS DIAS DE tI�A
CUNICA ME'DICA

D:!. SAMUEL FONSECA

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

BORDEN AIROTOR S S WHITE
Rcdíoloqíc Dentérlc

CIRURGIA E rRO'TESE III.lCO.FACIAL
Consultório: Ruo Jerônimo Coelho 16 -

10 andar - Fone 2225
Exclur.jvqmente com horo. marcada.

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

DR. MARIO GENTIL (OnA
M�DICO

OUVIDO - NARIZ - GARGANTA
CLlNICA E CIRURGIA

ESPECIALiLA\rAO NA l.LINICA PROF,

JO," K;ÓS DO RIO DE JANEIRO
opeRA NOS DOIS HOSPITAIS DE FLORIANOPOLl,

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

Telefone: 2989
CONSULTORIO - Ruo Ten. Silveira 15 - Con]. 203
FfJlFICI ) PARTHENON

Diplomado pela Facu.ldade
Nacional de Medicina da
Universidade do BrasiL

Ex-interno por concurso da
Maternidade"Escola. (Ser

viço do Prof. Octavlo Ru

drigues Lima), Ex-interno
do Serviço de Cirurgia ti

Hospital I.A.P.E.T.C. do Rio
de Janeiro, MédiCo do Hos

pital de Caridade e da
Maternidade Dr. Carlos
Correa.

I:>ARTOS - OPERAÇõES
....,,JENÇAS DE SENHORAS
_ PARTOS SEM DOR pelo
método psico-profilatico
aonsuuóno: Rua roãç Pin

to n. 10 - das 16,00 às

18.00 horas. atende com

horas marcadas. 'rejerone
:m�;) _ acsídêncta Rua

r.pnf!�!ll Bithmr.ourt 101

ADUOGADOS
ADVOGADOS,

DR. HELIO PEIXOTO.
DR. MOACYR PEREIRA
PREVIDENCIA SOCIAL. � Recursos ó Juntos de Jul
gamento e Revisão. Aposentcdoríos. Beneficios etc.
QUESTõES TRABALHISTAS
(I'VEl e CRIMINAL
RLJa Felipe Schmidt no 37 - LO Andor - Sala "

2 - E;m ip'l1<>jdade de

condições, será da'.l .. ;:refe
rencia a firma es�abelccjda
no Estado.

6 - Os envelopes, conten
do propostas ou documen

tos deverãu ser entregues
no'Deparr..unt:nto Central

de Compras, a Praça Lauro

Müller, nO 2 (fone 3410).
até às 14 horas do dia 21

de novembro de 1962" me

diante �recibo, em que se

mencionara data e. hora do

recebimento, - assinado 'por
funcionário do D. C. C.

4 - A Concorrência pode
ra ser' anulada, uma vez

que tenha SIaO preterida
Hermes Justino Pat,iano

formalidade expressamente
, va _ Presidente

Forian'jpolb, em 16 de
outubro de 1962.

Dr. Acác�o

Garibaldi �.

íiliago
AUVOOtU)O

ascrttõno espectanead
em Quesooes rraoamtstes ..

Adnnruatração de benr
lmoveis Defesas fiscais

.

Rur- r�e!ipe Schroidt, 14
_l° anour - Fone,,: 2d1J
-·"\,216

5 - 'A Comlssao Julga
dora rese:va-se o direito
de m\ular ao'Concorrência,
caso as plOpostas apresenta
das nã,Q r orrespondam aos

inter2sses do Estado.

7 - As propostas serão

ab.ertas, às quinze hora!l

do mesmo dia 21 - 11 - 62,

,���� f���{�:e�:�sd�e��n;.d��
e na presença dos proponen
tes ou seus representaates
legais.

8 - Abertos o.:. envelopes,
cada um dos interessados
tem o direito de apôr a sua'
rubrica nas folhas de pro�
p?stas dos demais concor
rpntes.

Temos interessados na compra de (2) duas caW
'sos perto do centro.
VENDBE

TERRENOS:

CASAS: - no Sa('o dos Limões;
no Agronômica, Com 1600 m2 de
terreno

9 - As proposta" (modê-
10 001, à venda na Impren-
t:ia Uflcial do Estado), de
verão obedecer as condi- I

çoes estabejedd::l.s neste E·
. ditai, nas instruções cbns

tant2s do verso das mes

r=:.;I,S, bem como 'às exigên
cias do Decreto nO SF-

25-03-61/382, de Hl61
e demais di:;po<:iç/ies F.sta�
duais e Federais sôbre Con
corrências.

Coqueiros - magnífico loteamento perto do

Praia Club. pagáveis €m pequenas prest-ações.

Barreiros - vórios- terr-enos bem localizados

Copoeiras - vórios'lotes nos ruas: Waldemar
de Ouriques e Olegário S. Ramos.
Conosvieiras - vórios lotes bem situados.

lU _ JULGAMF.l\l'l'''''

RA'DlO PATRULflA: SO(OR�O
POilCIAL DE UR6�N(lA TEL 1911duas firmas de comprova- 1 - Pela Comissão Julga-

da Id'bneldade comercial� dora.-posteriOl'mente, -seta
c I prova de com declarado vencedor o pro-

:l.�' Fazendas Fc- ponenLe que Ofel'ê:cer';,
deral � ,Munlçipnl; .

�a) �enor lf,l:eço, .cf,:{n1i,���,:,;
d) procuiaçãR�_sc forl"(} ;_'I:'n�o�se_ ,

.

�a'��, ��_ói��da,.,afv��,?�,��"�i����,;;l�

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

Rua S. Jorge, 32 - Fone 2721
Oiàriamente das 15 às 18 horas
Atende dos 8 às 10.30 horas no HOSJ7.ital de Caridade

Prepare-se para o Futuro
Aquirindo lotes de terras, pequenos chácaras e óreos

poro indústrias em

BARREIROS.
no "BAIRRO YPIRANGA, onde está situado o Grupo
Iscolcr local. •

Os interessados poderão dirigir_se dtretcmecte

00 ESCRITóRIO DE VENDAS DE IMOVEIS de

0110 Julio Malina
�ua Felipe Schmidt, 14 - Sobrado - Fone -

2347 - Florianópolis.

ATENÇÃO
Mudonças locc!s ou para outras cidades:

Serviços de mudanças,

Não é necessone o engradamento dos móveis,

lnt-rrnoçôes à rua Frandsco Tolentino, no, 34

íH� - 3a05

REI-MARCAS f PATENTES

Ageate Olicial da Propriedade laduslrial
Reyustro de marcas, patentes de invenção, nomes co

merciais, títu.los de estabelecimento, insígnias, frases de

propaganda e marcos �e exportaçdo.

Rua Tenente Silveira, 29 - I? andar -

SALA 8 _ (ALTOS DA CASA NAIR - fLORIANO'.
POLIS _ CAIXA POSTAL 97 - FONE 3912

--�-----------

MISSA DO UNIVERSITA'RIO
Universitário asslstã todos os domingos
na Ig<eja São Francisco as 11 horas à

Missa do Universitário"

mento e sul1mls�íio as nar

Inas dêste Edital e da Le

gi�jaçiw reJerente a Con-

>.:orrcncias.
NU l'A: Serão recusados

os materiais com dimensões
e out.ras curatel'isticas a

quém das especificações, o

que ocasionará exigência
de substituição, retirada

urgente, chamamento do

segundo colocado, exigén�
cia da difC:.>l'ênça de preço

pelo faltoso, caução futura,
suspensão do registro de

fornecedor, etc.

2 _ Na parte exterpa do

envelope contenedor da pro

posta deverão constar c&

seguintes dizeres: CONCOR
RÊNCIA púBLICA N°

15-10+50, (AQUISIÇAO DE

VEICULOS PARA A SE

CRETARIA DA AGRICUL-

TURA.
3 _ Err.. envelvpe separa

do, contendo os' dizeres do

inciso anterior, alêm do
têrmo DOOlTMENTOS em

cáracteres bem destacados,
encerrar-se-ão os documen

tos comprobatórios de iden

tiélade e idoneidade:
a) certidão ·de Registro

na Junta Comercial ou Dia

rio Oficial que �enha pu·
blicado o documento de

constituição;

bl ate.�tado de idoneida
de, passado por Banco ou

Dia Quatro de Noyembro Feijoada Em Benefício da
Campanha Conlra o Câncer

PROGRAMA filou conjunto de praia
slacks branco de conrecceo
Cary; blusa branca che

m:s:er - de Magie Bcuti

que.

Alz:rinha Perretra, será a

Fada,

(UNICA SANTA (ATARINA

Clínica Geral

Doenças Nervosa� e tvlenldl.\
Angustia - Complexos - Atuques - MOfl'a.s

Probtemonco Ateuvc e sexual.
Trotamento) pelo Eletrcchoque com cnestes.o

Insulinoterapia - Cordiozoto.oprc - Scncterepic
PSicoterapia,

DI,reção dos Pstqutétrc- -

DR PtRCY JOAO ::JE BORBA
DR' JOS!: TAVARES lRACI:MA
DR: JVAN BASTúS DE ANDRADE

HORA.tdO _ ti a:; 12 h:>. ur . .Pen.,�
15 à" 18 hs. Drs. lvan e lract':na

Endereço: Avenida Mauro Ramos. 2�8
(Proço Etelvina Luz) - Fone 3J - 53

-----:-----=--�;::--
-- - �-----

---=-_:_ Departamento Central de Cumpras
Edital de Concorrência Pública N. 15 10 - 50

ve marca, do material que presep�ante do prop.mente e outras vantagensi exigida pelas Leis e. fi. omls-
se propoem fornecer; à abertura das propostas. b) melhores condições de são importe em prejuizo
c) preço unitãrio e glo- 4 - Os documento.,; aci- entrega; fi' aos concorrentes, ao Esta-

:�� �:;;o aouex:��c����Uld�: ��� ��� �:��eti::ii��!, p���(- deC)pa�:;��Ot��& condiçõei �r:ê�:ia�oralid!ide da Con

as despesas de impostos, Registro da Urma no Depar
taxas, l'retes, carretos, se- tamento Central de cOIl,1'
guros, etc.; pras do Estado de Santa Ca

d) condições e prazo de toarma.

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

cal indicado: Departamento ser apresentadas em duaf
::I _ Em caso de absoluta

'Z=���a���le�O��P::��:aI;a�: ;�:�o���esa e�l���:s asd;; 19u&:daue de proPostas, se·

lo mesmo i.ndlcado, O!1.de se- glnas, seladas na forma do
rã sorteado .() vellcedor.

I _ OBJETO DA CONCOR ��l.,f���et�i�o o exame de re- item 1, deste Titulo.

RÊNCIA
e) declaração ,le conhe.cI-

o Departamento Central

de Compras tO. C. C.). de

j conformidade com o artO

11, ítem III, do Regulamen
to aprovado pelo Decre.to

SF-25-08-6In82, torna pu
blico que fará realizar, no

dia 21 de novembro de 196:i,
na sua :,e.:le, à Praça Lau

ro Muller, nO 2, HOlle ...

3410), CO�CORRENCIA
PUBLICA, nas condições se

guintes.

AQUISIÇAO

1. Veiculo, auto-motor, de

u:,o geral, denominado jeep,
marca Willys ou SImilar

(especificar), modêlo 1.962,
�om tração nas quatro ro-�
.as, força de 90 HP, 6 cilin�

dros em linha, 3 velocida

dtt:s à ft'ente e 1 à ·r.ê, tra
ção q,esligavel, nas rodas

dianteiras e reduzidas em

todas as marchas. limpador
de parabrLa, estepe, es

pêlho ret,'ovisor, capota de

lona, barra de torção equi
pado ,com macaco, chave de

roda e. demais ferramentas,
unidade - um, quantidade
--8.
'I Camionete, Rural Willys
ou simil .. r, (especificar),
modêlo 1.1)62, tração nas

quatros rodas, com 3 mar

chas à frente, 1 à ré, com

reduzidas em todas as mar

chas, equipada com cinco

pneus, cidade e campo, ma

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

:lI _ EST!P'JLAÇAO

Os lnteressandos deverão

apresC:.>ntal' os documentos
mencionados a seguir.

1 _ Proposta, selada am

bas as vias com Cr$ 12,00
de sêlo Estadual p- mais a

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

envelope fechado e· lacra

"'"à'õ; conft\'ndo:
li) Dl:!sig�ação ele) 1ll'J�ne e

cndcrê\,'o do firma propo-

,.}lente; ,

ospec:i�ip�'iP, � maiS

.lhac_la, P��slr�eJ,!.mclLfsi:

Amanhã, à noite, às:'::.I
horas no prçgrama Hadal

na S�ciedade, na RatilO

Ouarujg , o Colunista 3-

p, esanteré duas entrevistas
por te.erone .

BENEFICIO
No pràx.mc mê s de no

vembro, dia 24, no Clube

12 de' Ago�to, acontecera (',

Festival da Moda, lança
menta da Matarazzo· em

bcnenc:o do Hcspttai de

Reabllítação.

A MODELAR

Virc':nla carneiro. se :J.

presentou no desfil.e ec:n

m-dêlc de A Mode'a� ce

Modas· ve�t;,p o bran ,o

listado em azul e verme

roo, modelo primavera. FEIJOADA
A Senhora dr. i'e(:;.1'

(Virgin:a) Borba. Presuteu

te da Campanha Oe-nu-a 'J

Câncer, c.r. atividades pa

ra a feijOada do dia quutco
de novembro, na chácara
de dr. Mario Hda I Ferrei
ra em benefício da me-ma

'::ampanha.

ELEGANTE

MUlt.O elegante a Senno

ra dr. Jorge Bornhausen,
n-ta ios no ba..e do (jl.l",'

rani, seu vestido com

bordado r.níssímc
VIAJAR

BAILE Em preparatívr-s para Via

O ca ai Genésio r.tns. o jar para Londres, uncle I'

mais an mado durant- o sldira o casal Baj-y (.T.-._;.')
comentad« bnte da SOé.(:, Lynch.
dade Guarani

RENAUX

wânra Mcritz, desf J011

na recepção de d. Day-e
com bonito modelo "Prín

cipe de oeres'', tec:dds Re .

naux. confecção de Charme
Modas.

RECEBEU

A elegante HeICI\:a Luz

recebeu de, seu il'�·'Fi.� 'R'('!'

l'i1in Pedro Luz resld�n:(!
em São s'rancrsco da C.

,.10In a. r m lnu êo 3m�:':
cano, mod'êlo prtmaver a.

ENCONTRO
"La neue Itália". nu 12

de Agosto. dia quatro pro
xtmo ne "Encont..�o C.Jm ca

Brot.nhos".
EXTREARA'

JANE MODAS O Tcat,o dos "Sete", c-ou

Maria ClciIde Arauto Fernanda Mcnterragr-i, :'11

deerft-u cem modêto de Ja- novembro, extraerã nes-a

ne Modas - conjunto Q� Cap.rat.
praia, slacks e btusêo cinza

escuro, perpontado de bran FADA.
co. botões couredosc- 'ian- No próximo mês de no-

dálias "Brigite Bardot' d'l 16 horas, será real.zndo n

ca.cec-s Três Garotos. "12 de .ae-se-". l'''''� h,·,,_

resaante resta infantil de-

MAGIE BOUTIQUE ú-rétnaãe "Tar-ae 11. R .u J

Ana Mar'a Schmidt, de,- das Bonecas" - o b Ot:r!3'1

"RADAR"

Amanhã, no programa

"Radar na S�ciedade",�'
23.Jl5 hs-, na Guarujá, ��-

1'('II.oS multas novidades e

entrevistas

FESTA
O Comerciar o, estará -::1)1

reste, no prúxtmn dia :?9.

n-, SESC--SENAC, em hó
menagem ao "Dia do C(,
mercjárl ...",

&1. Ay J &".u 'iI�, . .wu1.u:�
CLlNICA OE CRIA_Nt),\t«
Donsultúrto : Peta menan

no Hospital de C'l.rid�<1e.

D(fiá'ÜJ,,"41�erloje' nrnorim
'A'I)VÓ,G,A�QQ:' - .- _-.

'A tarde, no cun"UjI')rlf

da& 15,30 tos. as 17 ,30 hs
Consultório: Rua NUII�

Machado, '} - 1.0 andar -

Lelelone 2186,
KeSldeneia; Rua Padre

RQmOl.· � - TelelCtRe l!'I�

.'ARA UM BOM PASSA TEMPO COM SUA FAMiLIA _ R"UNIOEE SOCIAlt
}

,UAlj�ANTEI;" COQUITETS - FESTAS DE ANIYERS! �"'OS - CRA

DANÇANTES _ ETC,

Nr,,,,", TERREO ()(l ROYAL HOTEL - Te1 25'5. !Portarlal

Cine SAn JOS}',
Gerul' P'onp Sd3"

às 3 � 7 3/4 - 9 3/4 horas

O. W. Fischer
Nadja Tiller

-em-

EL HAKIM

EastmanCo]('r
Censura até 14 anos

-8AIJI05o- ,

Cme GLOSIA
Estreito Forl� 4252

�s 7 1/2 - 9 112 horas.
.

Jerry Lewis

Joan Blackman

RABO DE FOGUETE
Censura: - até 14

.Cina .In
ClllNTRO I1.Y1E 343' tine lMPEBIII

às 5 e 8 horas

Gary Cooper
Deborah Kj!'r

-em-

A TORTURA DA SUSPEITA
- CenSUra - atét 18 anos -

Estrelto rooe 828G
às 8 horas

_Richard Burton
Claire Bloom

ODEIO ESSA l\fULHER

Censura atê 18 anos

Cr.e HOlY
Fone: 34:>5 (INE RAJI,as 8 hOras

Victor Junco - Columba Dominguez ás 8 hs.
-em-

.

A VIRTUDE NUA
Censura atê 18 anos'

Michel Auclair Danielle Darrieux
-em

ASSASSINATO EM 45 R. P. M,

• Desenhos EDIT�L DE CONVOCA'ÇAO
Assembléia Geral Extraordinária"

Ficam conv'dados Os soenhores acionistas d�s. .

ta Sociedade paro a assembléia gerol extraord(né_
rio o reaJizo��se às 14 horas do 15.0 (décimç quino
to) dia seguinte 00 da primeiro publ'caçõo do' pre.
sente edital no "D'ório Oficial" de) Estado de St'J.
Catarina, no sede social,_ à Rua, Carlos r:sp�rança, n.

23. nesta cidade, com a segu'nte

ORDEM DO DIA'
1) - Aumento do capitol social com "Lucros

. R-etidos", créditos em conta corrente e em 'dinheiro;
2.) - Alteração e atualização dOs estatutcs

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


