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K E N'H E D Y Firme na Decisão 'de Manter
BLOQUEIO Naval de CUBA

WASHINGTON - 25 10

ESTADO) - Ainunciou -se

que o Presidente Kennedy
considerou em não aceitar
a sugestão. do, Secretário
Geral da' ONU, U. 'rnant

para a suspensão do blu

quetc à cuca. A notícia fOi
dada por funcionários da

• Casa Branca. Disseram q:,:,.e

o Presidente norte amenos

no não encontra na propus
ta de U. Thant qualquej
certeza de que serão sus

pensos os embarques de ar

mas para os portos cubn
nos

HAVANA - 25 - (O ES
TADO) - Segundo as '1,

Umas noticias, alguonaa ho

ra s antes da entrada em vi

gór da quarentena imp�';
ta pelos Estados unidos,
dois oa-guelroa de ban-t.c
ra soviética entraram c-a

portos q rbanos, transpor
tando material Ullilitar, ,,

lem de pessoal (HOMENS
E MULHERES) oestínaoos
a Cuba,

ENCONTRO DE JANGO
COM O EMBAIXADOR

DOS EUA

RIO - 25 - '(O ESTA

DO) ""' Terminou às 14 ho
ras e, 30 a conferência cte

mers de uma hora entre o

Presidente da República ê

�in�:��i:d}i!tc� I��
ranjeiras. O Presidente Jan

go despachou com ,Q Sr Raul '

Ritz, Secretario de Impren
sa da presidencia da R�pó.
blica.

o MUNDO AS VESPERAS
DE NOVA GUERRA

MUNDIAL

NOVA DELI - 25 (O ES

TADO) - O mundo esta as

vésperas de uma nova. guer
ra mundial ,por causa ria
crtse cubana, manifestou
esta manhã o Primeiro Mi

nístj-o indiano Nhe-u, e.n.

discurso ante os mínís-rcs
indianos.

DESMENTIDO

WASHINGTON - 25 .

(O ESTADO) - A Pre"i
dência dos Estados unid0s
desmentiu notícias de que
o Primeiro Ministro Kruv

chev teria proposto um en

contra com (' Presidente
Kennedy para debater;1
questão cubana. Fontes ,1

gadas ao Congresso n-i- te.

americano anunciaram �o:'
{lutra. lado que continuam
em andem-ente os pianos
para invadir Cuba, se ne

cessário, para cesmentarer
as hases sovtéttcas insta
ladas na Ilha. O suo-secce

tári.Q de Defesa informou

que há 8 ou 10 bases russas
em Cuba, com umas 4 .:Ia
tatormes de lançamento. ue
foguêtes em cada ema.

BARCOS· SOV:IE'TICOS
,Y,ARADEIRO . DE&CJQNHÇ
cmo

.

MIAMI - 25 - (O ESTA

DO) - E; ainda desconh:"!
cido o paradeiro 'dos bar

cos soviéticos que se diri

gem a ,Cuba. Não se CO:I-

,TAC-

FÉRI
CA MÉDIA:, 1 . RA MÉDIA:
22.2u C; UMIDADE R ATIVA MÉDIA: 7!l%; PLU
VIOSIDADE: 25 I11ms: Negativo _ 12,5 mms: Nega
tivo - Grupos de nevoeiro cumular - Tempo Mé
dio: Estável-Bom.

fírmnu qualquer Informa- ----------------------�--------------------

ção sôbre as atividades dos

navios comunistas, de.pnis ftque o Departamento de De

resa anunciou a mudança
de rumo de alguns barcos.

K: PIRATARIA
MOSCOU - 25 - (O J!:d

TADO) - Em mensagem

enviada ao filosófo brita

-nico Bertland Russel o lo.

Ministro Nikita xroscnev
afirmou que a União So

viética não tomará qual
quer decisão temerária fa

ce ao bloqueio norte a!1l�
ricano à Cuba, mas que de

fenderá seus direitos se. os

E?tados Unidos continua

rem o que chamo-r de ��ivi

dadas de pu-atar.a.

PAPA FAZ

NOVO APELO

URUGUAI TAMHKl\]
MONTEVIDE'O 25 - (O

ESTADO) - O Govêroc
uruguaio resolveu par -unã

nimidade apOiar a reSO!ll

�(\�1Z1",!;.aC'dOf;:::"
tadós Americanos sôbre o

bloquefo à Cuba, form.l
lando -no entanto certas 're
servaS" sôbre o emopr.ego da

fôrça armada.
(Cont. na 7.a pág.)

Julião programou passeata
RECIFE, 25 (V,K<y -'- O

d t t"eputado.F,,,"i"O;.JUlião e pro e·s oprogramou uma passeata

�:s�::��t��sc;�a� o��:� Alem dlsso,'a Policia to- ����c:m���:�:: �o�r.!�:���
:1:�U��O ������r pCe���r�s� mau providencias visand:J te-americanas, relaciona-

tados Unidos a Cuba.
evitar o pichamento de das com a situação cubana.

O Consulado norte-ame

ricanG nesta capital está
sob estrita vigilancia po
licial. ,Trata-se de medida

preven.l;lv'a, tomada pela
Secretaria, .

da 'segurar:,ça
PubLica, 'em consequencia
das inf{)'rmações colhidas

pera DOPS, de que agita
dor�s comunistas estariam

preparados para realizar

passeata" de protesto con

tra o bloqueio imposto a

Cuba. �,

- As negociações entre os

Estados Unidos e Portugal,
por uma prorrogaçào do

EUA Entregarão Bases A Porlugal
WASHINGTON, 25 (V.A.! de Estado Dean Rusk e AI-

tratado que permite aos

Estados Unidos manter ba
ses nas i:�as Açores, foram
reinicindas hoje, numa

reuniâo entre o secretário

\ Govêrno Americano 'Recomenda
Discrição à Imprensa No

. TocanteAo Bloqueio
WASHINGTON, 25 (V.A.) "contraria aos Interesses

,_ Foi divulgado ontem, da Nação" e aproposito
não obstante recomenda- dos quais se recomenda a

ção do Depertamento de maior discrição, enquanto
Defesa, ii noite, uma lista durar a atual crise mili
d� doze assuntos militares tar.
cUJá exploração por !parte
dos orgãos de imprensa é
considerada pelo governo

Proieslos Conlra
Kennedy

\
NOVA YDRK, 25 (V.A.)

Estudantes· de varias cen
tros de ensillO superior
deste país realizaram ma

nifestações contra a 'poli-
tica norte-americana sobre
Cuba. Porem alguns destes
grupos encontraxam
.Ção

.. I??t' parte de

O presidente Kennedy

berto Franco Nigueira, mi

nistro das Relações Ex

teriores de PortugaL A

conferência havia s i d o

adiada várias vêzes. No

gueira chegou procedente
de Nova Iorque, n;1 noite

de ontem. Preside a dele

gação de. Portugal nas Na

ções Unidas. O secretário
_

c,:'; imp, :'lIsa do Departa
mento de Estado, Lincolnn

White, disse que a reunião

ê uma continuação das

discussões que Rusk man

tivera com Nogueira, em

Lisboa, no verão passado.
As discussões, acrescentou

White, "refererem-se às
bases nos Açores e tam

bêm abrangem a situação
cubana".. O arrendamento
atual que Os Estados Uni
dos possuem, das bases

visitª do Presidente dos EUa ao Brasil

a

Guanabara, estiveram nes

ta capital, e já regressara;n
a Brasília o cac.tâo Ari,;�o

nlo Leite diretor da Divi

são de Segurança P.úbli,'a
do DFSP, e o inspetor Os

ní Gonçalves, chefe do Sc'L'

Viço de Investigações d�

RIO, 25 (VA) - O Sel'vi
ço de Trafego do Loide i:l��

s_ileiro informou que nc

nhum de seus navios se "!Il

contra atualmente no nUr
e das Caraihas.

O unieo navio que 3e f'11

c ....ntra 'nas pr.oximidadE's
da zona do bloqueio ê o

"Paranaguá", aportado e',l

San Jua.n, Porto Rico, d'3S

no em seu roteí-o pato nos

so pais- .. 'rõdas as med idas
de caril ter peveutçvo ou os

tensivo foram devida-
mente Incfusíve
as relacionadas com as Po-
licias dos diferentes Esta
dos a serem visitados par

os

de
Estudos_ Sobre
KENNEDY

mente da questão da visi

ta do presidente norte-OI'
mericnuo. Nessa opostuni
dade, o coronel Carlos Cai

roh, onere de Policia, de

signou o ceroncl Iraci de

Pessoa coorüenaoor-gv-r-I
do sistema de segurança e

o capitão Aristõl1ia L�':c

secretáno-esecuuvc-
Dos entendimentos entre

o secr,etál'io-executivo, e o

Sr. Raul Ryff, assesscr de

imprensa do presidente
.roão Gz-ulart, foi organiaa

dp Ut.l"'.' esquema de entrega
de Credenciais aos [cmans
tas b-esnenoe e est.rangeí
rcs incumbidos da COb2L'

tura da visita. Assim. o Ii.l

mavatt fará entrega IÍ'IS

credeuctajs aos jornalistas
cariocas e paulistas e :'1

capital federal a tarefa '!")i

sua sede para U"P. debate
entre o Presidente Ameri

cano e 0,5 estudantes sóbce
o tema Est�ldos Unidos e

ame-ice Latina.

E�tretanto, o estudante

vínrctus Brant, Presidente
da Entidade fi- que assiueu
o oficio l"gdjgidc em nome

de todos os umversítanos

do Brasfi declarou que eJ.oe
snconselha a visita devido
aos últimos econeecimen

tos que envolvem aquele
país, em relação CQ:n Cuba

Acha que o governe bras(
teu-c deva-ia tema]." a nu

cíat.va de cancelar a víví

ta. pois crê que Kennedy
será mal recéb-do.

sõcre a possibilidade de
aceitação do convite cI"1

UNE, o estudante vímcive

Calde!ra Brant acha que,

devído a situação recente,
dific;imente o Presiderl:�

aceit�r{t: Tôda a Amer!c:).

��I_"", ""ag!'e�ida.
um c�rregamento de caL\ .

��:�:,�:��Ea�;;��·::rCOAP Paulista fez apreen-
n:�:,a"c,u_no, aínd" são de grandes estoques de
8'''iÇo d' Tcaf'go dO Loi

GENEROS ALIMEN-rICIOSde Brasileiro que o COiTI"'"

'Cio do Brasil com Cuba a

'cha-se paralisarla' ultima.-
!ll1ente. A ult,ma vez alie

um navio braSileiro esteve

em Cuba, segundo nosso

informante, já faz vari,<JS

meses, para apanhar car

reg'amento de fejjã.o d011'
tro do acordo flrmad� p,,-,lo
president,e Janio Quadros.
Declarou-nos por fim ,Q

Serviço de Trafego do L0i
de Brasileiro que no unic,)
navio nosso que está pr:)'}.,
to (zarpará dia 28 ou 20)
para seguir peia mesma ,'O

--------------------�-----.

Em Fase Final
Segurança

RIO, 25 (VA) - Para pj mesma repartição. Kennedy.
nmer as providencias Iíga De acôrdo Coam os srr.en O diretor da Divlsâo {le

das à segurança do ore- dímemos caberá ao nepar Segurança Pclítica e SO('I".1
sidente Kennedy dU!"\1n'e tamento Feder-al de Segu- do DFSP declarou que, em

sua próxjrna visita ao ara rança superintender todo sua-ú.ume reunião, o Cou-

Sil, junto ao Itamaratt e às o sistema de segui-anca do selho Superior da PoFc/1.
autortdadcs poiiciais ãa presidente norte-emerica- do DFSP tratou excíusívi

Dos Cinco Governadores
Apenas Dois Se Elegeram

RIO, 5 (V.A.) - Dos o governador Parsifal
cinco governadores candi- Barroso, do Ceará, teve a
datós â Cámara Federal, ideia de renunciar pàra
pleitearam a eleição por pleitear sua volta ao Se
Estados diferentes, Cha- nado, mas acabou ,desis
gas Rodrigues e Carlos tindo em face da inviabi-
Lindenberg, que renuncia- lidade de sua eleicão. Os
ram a seus cargos _,a fim dois únicos' gove;nadores
de se candidatarem. Todos que se elegeram para a

os cinco, que são Cid Sam- Càmara foram os do Rio

paio, Celso Peçanha, Cha- Grande do Sul, pela Gua

gas Rodrigues e Carlos nabara, e do Amazonas,
Lindenberg, foram der- pelo Território do Rio
rotados. Branco.

EUA Dispostos a Uma· Ação Mi'lifar
TOTAL CONTRA CUBA

convocou ontem à noite navais e aéreas nos Aço�
novamente, pela segunda res, expira a 31 de dezem
vez consecutiva, os princi- bro vindouro. Em negocia
pais lideres do Congresso, ções 'que vêm sendo reali

para informá/-los dos ulti- zadas desde o começo dG WASHINGTON, 25 (V.A.)
mos acontecimentos em ano, o govêrno portugUês _ Os dirigentes do Con

relação a Cuba. Ao mesmo - frisou que não aceit::trá gresso, que foram chama

tempo, em Paris, o Conse- uma renovação automática dos para discutir a crise

lho da OTAN reuniu-se se- do' acôrdo sôbre as referi- com Kennedy, esta tarde,
cretamente por duas vezes das bases, devido ao r-eg frisaram que poderá s.er

para examinar a sltuaç_ão. sentimento de Portugal necessário tomar. uma ação
O presidente da França, contra os Estados Unidos, militar total para termi

Charles De Gaulle,
.

anun- 'I' pelo fato de o govêrno _
nar com a ameaÇa dos

ciou seu comple.to. apoló ii portuguêS considerar ter projêteis teledirigidos que

posição tQmada pelos Es- havid') uma atitude anti- poderão ser lançados dc

CIDADE DO VATIf:ANO
- 25 (O ESTADO) - o Pa

pa .roão XXIII dirigiu 1:0

vo apêlo aos Governantes

mundiais para que uvren -- _

��::�::"r: ,,��:,��;:;::, Va' rl"us 'DaVI"OS" brasi1nl"rnSque ninguem as pod� ..!a. lIIi IJ
predizer. Estadual dos. Estudantes

navegam na zona conflagrada �:��:��� ��, O��i�d:: ��;
tA dos. Lincoln Gordon, pe-,I;:l

do que durante a perma-

RIO, 25 (VA) - DOis r.a carregando pinho e chi, a ta do "Paranaguâ,", cü,n nência do Presidente J,��:l
viC'5 brasileiros dt �et_rc� _camiribo de Nova OrIeQ.n,s destino '��Novfl. OrJ.e.a,-ils, é ,Ji'erttle.dy· \;tW ,.B,rasn.'. ii;;):!.
l:!.r:l�, cuJÓf iNm�s....:�.-r��!)�'fÍ,nde���;t. or��tJP'.;iBI]O·'Or�'lil'��_t�a,�:.'�t;..��a se l'eCUSOU a fàrnéK�; -;.0& zarpa.r' \tlndt hoj!Vé')o.�J";l .

,

...
.. ,"" .

.

estão navegando pela zona,.
conflagrada das Caraiba.>.
O sigilo sobre os nomes dcs
barcos fOi explicado pe!ü
orgão como medida de ...e

gurança para evitar a ii,

tranqUilidade dos familp
re!"'dos seus t;ripuTantes.
Não se sabe, pOr outro Ia

do, se foram ou não tralls
aritidas instruções pa'ra
que os dois navios mudem
de rota.

solução forçada prelimi
nar na linha de bloqueio e

que, se forem ignoradas as

exigências do presidente
Kennedy, para que sejam
desmanteladas as bases

cubanas de projéteis tele
dirigidos, passivelmente se

ria preciso adotar ação
militar paar eliminá-las.

atribuida à assessoria dr:

imprensa, no Palácio ";'J

Ptannlto.

RIO, 25 (VA) - A un.âo

SAO PAULO, 25 lV,A.) menta dos esttlques, foram

apuradas muitas irregula
ridades e várias firmas fo-

cujos motivos envolve:n im

plicaçôes com a Delego.cia
de Ordem Econômic,! e So
cial. Alem das penas pre
vistas em lei, pretendc' co

municar o fato às autori
dades responsá veis pclu
Impôstv de Renda, Impos
to de Vendas e, Consigna
ções, Secretaria e Ministe
rio da Fazenda.

Os produtos apreendi-

- Em grande batida na

zona do comé:"Cio atnca
dista de gêneros alimentí

cios, os fiscais do Policia

mento Econõmico da COAP.

apreenderam cerca de 70

mil sacas de arroz. de di

versos tipos, e 4 mil sacas

de feijão, Na biltida, rea

li? ,da para um levanta-

l"am surpreendidas ven

dendo arroz, feijão e açú
car no cãmbio negro.
O presidente da COAP

sr. Antônio de Pádua Ca

bral, informou que deve
rão ser lavrados mais de

3('1 autos de infração,

, dos serão entregues ime
diatamente aos barraquci�
ros da COAP, ..para dis

tribuição no varejo. Os

barraqueiros poderão ad

quirir a mercadorias com

guias para faci-
litar o que se

pretende estabclecer na'
venda. Por outro la90' a

direção da COAP está soli
citando às donas-de-casa e

aos consumidores em geral
Que. denunciem qualquer
irregularidude na entrega
das mercadorias.

Os atacadistas vêm pro
testando contra as apreen
sões. Segundo eles, as 70
mI] sacas de arroz ,repre
sentnm aper:as a quanLi
dade do produto suficiente

para a distribuicão duran
te alguns dias e' se a me

dida persistir, a populaçã.o
ficará sem o produto em

ptincipios de novcmbt·.().
Dizem' eles que a COAP e

COFAP deveriam provi
dencial' Pra o suprimento
de nrroz através dos esta
CJues do IRGA, que possui

poI'tu�uêsa,.._;cte parte dOf! Cuba_ .Alguns dos dirigen
Estados Unidos, na$ Na\joes tes decbraram ,tos jomu
Unlcias.<

.

li�tas que cspen\l',u,� uma

O EMBAIXADOR GORDON

Realizou-se nu Teatro MuniCipal, da Guanabara, no

dia 15 último, o t,lspetáculo da gala "Grande Parada"
em beneficio da Criança Retardada, no qual se destaco�
um número original: um movimento de um dos quar
tetos de BeeLhoven para piano foi executado por mem

bros do corpo diplomático norte-americano, a começar
pelo própl"Ío Embaixador Lincoln Gordon, que tocou
violoncelo, acompanhado pelo Vice-Adido Cultural, Ed
gar S B,.,rll'!J' (-violin'}l a S1'a. flo1'np Ray

Adido de Radio e TV tl'iola).
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Niio 0o,'an'" ;1: :UI'I a

t � \ noU I. :l"� q·'c. ln

dia de ontc'lI t:'llbr:orrNI

majs um a,:,j\'{'''''3''io n�lta�
li:::io. d:l Dr. Fú]l':J V!l'irn,

brilhante ndvo�ado e pcr
l"lD'l.r-em b:l"':\'l.�� (.('�tn(':I
clu em os f'Lo-',c'j mrL1S S'l·

Cl)ronf'! ANTONIÜ DE LA

RA RLEAS

D,ccorreu. no dia de on

te. o .aniverslirlo na.talício
dn in,·;jgne Comandante da
n1�sa br10,sa Policia MIlI-

1:11', cei Antõnlo de 'Lnra

Ribas,

O i1us1re aniverS9.'·iante
tem larga soma de b1l1S

ela i!> e culturais, onde. e�

peclahllente se tem avidér:
cLtdo. Exerce o iiu�tre a

niversariante. atualmente.
com invulgar e inu�itad.,)
brilh:lIltismo as fU:1ç..jes df'

Ch.:fe do Gab:nete de �-

�l(,''- e� Pública do Palacio
do Governo. o:1oe com SU:l

.II<:I)!LC tc i1neligêntil. tem

ll'lp:'.m!do. lima sist"m:\ti-

',:I(�;'I') b:i'h:l1lte. â incum

l{'nr'a \Óird\l� que a ele foi

1"'·'-';'�·�"::1:rt'.lf;':' ".,,: ·1'��f'\·�:-:f'<��J,�:1�;t'����;��,���J:.,�;:l'::;�:q't ":,'.'f' {'fi,�'ry

"unIu C .. tU(:ltI(]

Sociais
,q_ (111

. V\"-"1 ""\ "_..._L.._,,t...-

v comecimevo:

Amanhã na c:dade
de Blumenau nos salões co

'I'eatjo car.os Gomes, aCO,1-

tecerá a festa de 15 anos

de Vera Lucia Machar!'J
Gonçalves.

2 _ A br-uttu modelo i.J'

reta da Canada está asst

nando uma COI�na de m ,

das em u 1: dos semananos

cariocas.

Ainda sobre o baiJ.::!
de ga.a da Sociedade

.

eany no U,I mo sáoa I i.

ccntinuam as mais ercrto
ses r�;�rênc'as, sobre o

bom 'gosto a classe. o lindo

vestido, usado pela sen 1')

r a Joà? namo Bauer cc- -

ta).

4 _ Movimentad... Chi

beneficente com desfi'e ..;e

modas promoção do Clu,Je

soropt' r!sta. acontec.:!l'à 1';)

pró�imo mes n-s salões '�o

L'Ia Tenis C ub� - !)"'�

Brotos de nOSSa s'\cied'l1�,
serão manequins IH ."1 ,

game tardr (le ('�fdad.'.

3 _ Procedente.'; de 1')"

A!egre ela COllv.:onção Ill\!r
nac:onal do C:ube S rOl)

mista. a� H'nhoras: Ina "'

vares Moe.1mann, Be,I'.:J

Cherpm 8al", ... to. Tam )"'Ii

a senhorinha Z;I:i� r·

de Souza, PreSidente do

Clube sorcnnm.sta de F!'!

rlanópolis.

Na cidade de Vitó

ria, entre o." dlns dois t

nove de deze.r.bro, acoru ,

cerâ o I Festival do G.I1:::"I:1

NaCional - A promcea.r.
terá o apõie do Govec 10

Estadual.

7 - RJO - logo mJ.
Flamengo vai cre.ecer �\O

seu quadro social e couve

dado�. a festa "O utcr " .,

Samba", em homenagem :1

grandes artstas que são 10_

gados ao Clube ex, roce. -

mau to Alves, César Lader

ra, Lamarttne Babo. :\"1-

tÕ!1:0 Carlos .roo:n e ,-,�,z

R�is. os h menageados 'I,}

11.) te de hoje,

8 Já e:;tá resid nc.� I'

ri)�;a c:daG.e b cnsal t'

put:ldo Abel ÁVi,a,
de LOurdes).

9 - Pari:cipara da fe;.'!

dos "Dez B!'otos E.eg:,.:l;;
ão An� ". no próx mo 'a

10, nos salões d,o Quer' 1-
cia Pa'ace, a lronita M'l':\
Lu za Rpnaux, repreS2n'�n
do a eie;:áncia de sua -;i

dade. O ]'eporter social r,,_

sé Rodolpho C:\mn:- ':\"

ampla cobertura da n":"
�'11 "h1'lrk_t'e'·.

,_- -_..

. ---
__ -'

I _.-... ,,""

A
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PROGFdH.�� DO MÊS
PROGRAMA DO MES DE OUTUBRO

Dia 27 - $oiréc de Encerramento da 110. Sem\)
no de �studos Odontológicos de Santo Catarina, I

Dia 28 - Domingo - Festa Infantil
Dia 29 - See-unda�feiro - Bingo dos Rotari'l.

nos.

CRISTALIZADA EM ESCAMAS

FABRICADA NO BRASIL PELA
PRIMEIRA VEZ

CIA. ElETRO QUíMICA FLUMINENSE

Embalagem Industrial:
Sacos mu!tifelhos (Papel e Plástico) de 50 Quilos

Embalagem Doméstica:
(oi)(os de papelõ� com 24 pocotu plásticos de T 1/2 Ib

Representantes poro 05

filados de Santa Catarina e Paraná

CASA GRANDE r,�esmo velllQ OU ARMAZEM
poro depósito

pl'.óximo do centro

COMPRA "A MODELAR

;iC��__,";"�;"',o_, .. (;"L.,*,,��,�_�1.��1��1:r···
BUSCHlE & lEPPER S.A.

10 - astamos Inr-irrnn 'I rs
de que o cv.r.posltor cata
r.nonse Atv.m l.brlJusa, .Ai

fazer .encamentc do OUtl'''S

undus melodias de :-'UJ. ,

tj-vla-

II - Recebeu para
Chá em sua bon.ta " �.;i

d,'ncLi, a senhorita M'lo'
ze Ramos.

13 - O senhor Man.llo
R.moau, Dll'clor G.l'n·'
da Querêllc a PaIHc!:', ('.'1

atividades para a bon '\j

decoração da. fe�ta dos "jO
B·, t;;s do Ano".

t�!4 e-,,�!��;��:i��n�I';:',�
cale J a nac:on.,l Ankito 'S

t�l'';; m::>v:meIll31Id" a ','),:
ree do Clllll� DOze de
gósI::: no prôx m" dia 14.'

EMPRESTIMO DA CAIXA
ECONOMICA PARA AUTO
MOVEIS - O Presidente
da República, em carta que
!lirlgiu ã. Federação Nacio
nal de Jornalistas. do Rio
de Janeil'O, declarou ha
ver ;ltendlda à representa
cão deste Sindicato. deter

minando as pro"idencias p:'\.
ra aquisição de automóvel�
pelos jornalistas sindicali

zudo,>, com financiamento
da Caixa Econoomica Fede
ra.! en: tianta Catarina.

Adão Miranda _ Secre
tário

Em 26,0.62.

HIDROFO'LIO
va. embarraç,i.o eom hidt{.

fólioS retr{lCleis acaba de

ser testada C('IU plcno esi.t,')

pela Marinha dos Estados

Unidos; capaz de alcançar
velocidades superiores a 35

nós, a embarcação se c:i�s

tina a estuda\' a possibili
dade de se usar hidrofolios

comQ. ransPOr.te de. carga.. e

DAS BONECAS"

EDITAL
ESTADO DE SANTA CATA-
RINA

JUIZO DE DIREITO DA

VAHA DE FAMJLIA E SU

CESSuES ESCRIVANIA DE

FAMILIA E SUCESSOES

EDITAL DE CITAÇAO DE

AUSlmTE EM LUGAR IN

C:i!:RTO

O Doutor OSWALDO
ARÊAS HORN, Jui� de

Direito da Vara de Fa

mi!ia e Sucessões, da

C Il'arca de Florianr'l
polis, Capital do Estado
'de Santa Catarina, na

forma da lei, etc.

FAZ SABER aos que o pre
sente edital virem 011 de-

editais da lei, a flm de, a-
.

final, ser dccru.ado o mes

mo desquite e a ré conde
nada nas custes, honcrá
rios de advogado, taxa ju
diciária e dt, nats despesas
[udícinls PI'OLC. ta provar o

alegado IlO�' toco o género
de provas em direito per
mltldns, Inclusive depnímen
to pessoal da Ré sob pena
de revel e confessa, Inqui
rição de testemunhas perí
rias, vistorias, juntada de
novos documentos, etc. Dâ
,�e a presente, para efeitos

fiscais o valor de CrS,.

2,100,00. stortanõpous. 28 de

setembro de 1962. (assina
do) Gercy Cardoso. pita
petição esta va devidamente

selada. "DESPACHO DE

FLS; 2°: A" citem-se os

conjuges na-a- a audiência
de ccncutacêo. sendo que
R ré por edita). com o pra-
7.<) de trinta 130 I dias, por

duas vezes no jornal íoeat
e uma vez no Dlã.rlo Oücía!
do Estado, valendo dita ct

tacão para a contestação,
Em, 25-0-62. arêas Horn. E.

para que chegue ao conhe
cimento de todos os mteres
sados e ninguém possa n

legar ignorãncia, mandou

expedir o presente edital,
na forma da tet. Dado e

passado nesta cidade oe

Florianópolis, Comarca de

igual nome, Capital do E,��

tado de Santa Catarina,
aos dezoito dias do mês de
outubro do ano de mil no
vecentos e sessenta e dois

{l8-10-1962�. Eu, Luiz Fe�

Jipe Jorge, Escrivão, o mnn

dei datilografar, conferi e

subscrevi.
OSWALDO ARI!:AS

HORN, Juiz de Direito da
Vara de Familia e suees-
sôes.

�6-10-62

15 - A b21eza suave .. _

�1�i!��Sil�\:.j:a i�e:lu�: ,�;��
��t��!tm3 na ed çfi.o 'e

::i\;;:a�,,;���,;��:��;�:, Bol�til1id� �.i-ld"--i�a-to-dO-sJornaliSfas
;:'::'�tc'I:�:'�;;; 'I��:'�;: , PrOflS�40Ba1S t·; ;����::f'\,,�a g;�fi;�:�.' d�:
����s q�7e. a�;:f��:. r:s�o:�;�i O Slõld!c;loo dos JOrnaliS-' fi.!>Si�nais que estejam sin- cato osc�:��:��e :�uSi:�:
mente em nossa caoital de tas Profissionais de Santa dlcahzados e cujos jamais p�egos. sillrll�'n]izadJs se no

�ól'das e merecidas' amiza- Catarina vem de tomar me 011 :adios pão estejam m:li� g.uz� das prerrorralivas pro

d�;; que na efeméride do dldas. baseadas pm nor- funcIonando. Essa medida flsslonais. Seria interessan_

ollt"rn Ihp enviaram o seu mas estatutárias. a f!m de vem obrigar que os sindi- te e umn t')ntribuição al-

mais afetuoso ab:·aç.o. uma atunção mais ob.ieti- CRli7.'tdo�. a parti.\' de janel t'llDenLe .�aneadu!a, que os

va na catego:ia profis�lo- 1'0 do. próximo ano. 3IfJresen d!�'ctores de ór�'il'Js dvu-
O", de O Estado que o tem na\. tem a Secretaria pr::lVa de bhcldade e de divulf!!l"ção

:��g��� :�d:��;a!ran�es s:� Entre eSS3S. ê de se desta ��::fi�:i�o en�u:xe:;:��o �� :;r�:�;':�:,> �IU/����!�'amdO�
mais fra�el'naI abraco, ex-

cal': 1 - o cumprimento d" pleno gõzo de seus direitas, seu corp') rIr Pros!ssionnif.
tensivo ;10S seus familla- art, 12. letra b do parugra- A nova, Cilrteira sindical, com as l'c�prrt,lv,'\.1 datas
res.

[o 20, ass;m redigido: "OS que sera expedida em ja- de admissão f', quando ró]'
que, sem motIvo justifica- neiro, mediante essa p,'Jva o ca�o. dn c:ll1rrlalllf'nto
do. se atrll.s:lrem cm mais e o �agaJ:lento do. anllida- do seu qll,'l.r!rn funrhnnl.

'e.l'lços prestados ao nosso
de três méses ll{l pag8ll\en- d.', 'a esta sendo provlden- TIlI pl·ovJrltr.r.lrJ, f:willtnrá

E.tado bem como a toela a
to de suas contribuições" cl:1da. o trah:'llllo r!a ,"I"r.l'rt:Jria

nação), visto que durante a �ea e�:��e;t�;'I� d!�laeÇ��d��� RELACÁO DE PR0FTS-
do Slnrlir:1l" rm n!.llnl!7.sr

grande guerra mundial es- SIONATS _ Os jOl'll:1is e
o ,':f'lI I'1wlrlm sorl:1l, c'lm

�êeveOl�e�s�ol��caD:la;oac��� �:�'�!��1�d��n1�I.e ê;��o C��I����� ��nl�r7Id,'lS estntutát'l:ls vl-

Post(!rlormente, no governo
mis,o e a tC:;OIII':l:'!a e�ta

prori:!uo do Dr Ade:.!,Jal capacitada p.ll'a a:ender

R ,mos da Sih'a. comand"u
aos interess:ldos. den. 1'0 do

hora riO normal - das 9

�en�:�l�a������ �iJ��:� �:� horas, diãrinmente, exceto

Jid:ldes do homem probo.
aos sábados. 2 - O cancela

cum;JI"indo os seus deveres
mento dos jornalistas pro-

:��\��:sl��l':s�::;,�.mivel _,-

l\'1ora, pela segunda vez, soda ca'usl-
'

,o""nda , Poli,i. Milit,,,. Icaonde sua atuação tem sido
marcante visto que. são I

grandes os melhoramen'os
que o ilustre nataliciante
levou aquela corporação.
Ao Coronel Lara Ribas. den
tl'e às inúmeras homena

!l.en� q\le lhe foram confe

ridas. juntamos as nossas,

pl·azel'osamente.

12 _ Os maresso- pS'.1 � te conhecimento tiverem

"nec.tat de Piano" Que, ,_
(expedido 113S autos n.

rá :lbrilhantadu Il�:O ;0,,-
176J, registrado a fls. 56 ..

sagr-ado ?et{' Schmith r r-
do livra ri. 4), em que é au-

sen. já estão 'a venda '.a !0�éL��ri�o�:a��6r7:n�:��couucue "Chez 1\1 1" A ria sa.ôé Lamego). que a-

�ê��a ;:v�rterá em pro� ia tendendo ao que lhe foi

te ao Câ�;c�l.na de C�'I "1- _-.pedido) pelo sr. Luiz _C0n-
.

zaga Lamego que aürmou

estar a citada em lugar in
certo e não sabida, pela
p:'esente edital. que será

afixndo na sede deste Jui

zo, no lugar de costume, é.

p::>r cópia. publicado uma

vez no "Diário Oficial do

Estado". e duas 12) vezes

na jornal o "Estado", com

o praz? de trinta dias, cita
â MARIA DA GLORIA SAR

DÃ LA.\o1EGO -. brasUelra,
c:Fach e residente em lu·

gar ince:"to e não sabido,
para ::;:ue comp:lreça na sé
ri" ,>.;�t" Juizo. á Praca 15

de Novembro n. 12, ás 14

il.,rJ. do dia 9 de nove:nbro
do corrente ano, data em

que será procedida a audl

encia de conciliação da pl'e

�ente ado de desquite, sen

d') que' dita citação vale

tambem para a contestação
da petiçào e respectivo des

pJ.cho em seguida transcrl�

�::�l���!���J�� :e1Ir2:;
tb da Vara Cível LUIZ

GONZAGA LAMEGO, bra

sileiro casado, comerciaria,
residc·nte. � domiciliado a

rila AntÍlnio Carlos Ferrei�
ra, n. 18 nesta Capital, por
s�u ad'l{,�a.do abaixo assl

nad'), vem de' acordo 317,
n. IV do Côdigo Civil, pro
pr;r a pre�cnte ação de de!;

quite cnnLa sua mulher
Maria da Glôria S�lrdi.o. La- .

���Odebr����I���;oC'�:�������...;; . �����'1?�.����l':m�.tl�s Q�uce ,��a�::o� ��', ,;.;�r-.}�- �

�O:g�;édee::l����� s�� .".' ���� -

&
O Â

[}('ns t dúc. n. :,0; nxando
Lf"\.

l'c�idencia e domlciJl,') nesta on�[)() V.""

C,lpital; 2. _ Que desta u-' "CATARINAS" VEM AI': lA' CHEGARAM,
nião nasceram os seguinteS - Aga:'a fica satilta o curiosid,ade de todos Jó S�

filhos. todos sob a guarda sabe o que é, Ontem foi desvendado o mistério, qu�
do requerente, que reside a "O Estado" resolveu numa magnífica reportagem
em companhia de seus pais, a respeito.
no endereço supracitado: Mais uma valiosa cooperoçõo das �aldados de
Luiz Gonzaga Lamego. na,s- nossa P::;,lic'a Militar em favor da população e prin
cido a 28/8'51; Rita de cip.;.lmentz dos crianços e escolares. Como é, fe:to
Cás�ia Lamego. nascida esse serviço, tcdos as que leram a referida repor
lO/lO/52. Ma:ia Beatnz La- togem iá o sobem e nunca é demais registrar nes·
mego, nascida 25/5/55; ta coluna alguns dadc" a respeita dessa imPortant!!
Maria Bernadete Lamego, inovação dos ade9trado e disciplinado homens que
nascida 27/5/56; Maria Be- t".m á frente �eu arande comandante coronel Lar')
I'''nice Lamego. nascida Ribas, o Cator'na �úmero um da Corporaçõo, cuia
27/1/61; 3 _ Que em ju- rori"""""ma é t"odJ vês moi.., melhorar e fazer desta..
lhu de 1960, a ré abando- car-se a Policio Militar do Estado e a ação �e seus

nou o lar conjugal, sem subolternos que cooperam também e dec'sivamente
qualljuer motivo, e indo I'e- pal'a o crescimento da Polícia Militar.
std!r 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
rar..á, onde, meó;es mais tar
de comunicou ao autor que
fosse buscar a menor Ma
ria Berenice. que passou,
com os demais. a residir em
('ompanhia do suplicante e

de seus pais: 5. _ Que é
dl'�('onhe('ido o atual domi
cilio da ré. 6. _ Que oca·
sal não possue bens môveis
e imóveis. Ne..,tns condl�
('fies, cal'acterizado o aban.
dono do lar por parte da

suplicada, por espaço su�

perior a 2 anos, vem na

forma do art, 316, 317, IV,
322, 324, do CC, requerer se

digne V. Excla, ordenar a

citação da suplicada para
responder aos termos da
presente ação ordinária dI'!

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

Vende:-se
Jma sala de j:mtar em imbuia. com as seguintes

peças: uma mesa elastica com oito cadeiras, dois bal
cões e ullla cristaleira espelhada. Preço 30.000,00.

Um ITunrda-roupa com p::>rtas e gavetas, Preço
3,500, Ver à Av. H�l'cil!o Luz, 157 nesta.

25/10/62

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

I no bairro Na. Sra, de Fátima
1 na Av. Sto. Catarina
1 na rua Tobias Barreto esq, CQsemiro de
Abreu

TRATAR COM DELCYR SILVEIRA

nc "A MODELAR" de Móveis

Anorr" é C''''.·<m: além do,> servicos inestimáveiS
d'J Rádo Potrulha, o'> milicianos têm a seu c,vgo
�"')r uma p"LJipe preparada, dar maio:' Pl"ot!'!çãa aoS

florionópolitlJnos n'J que concerne á suo maior se"

ounmca <::"mo seiu o do atender a tod",> Tr.(Jtll-S�
de um nol'ci;>m,.nt" de duplas, cujos poliCiais rigo�
rosromente sel"'..-ionodr'i com aplicação de testes psi
cotécnic"s - in�t"ucõp<; Ó oarte, estarãn fozend ... o

serviço de trônsito :?otend'mento. á populaçõo, cOn'Ie

çando (' <;prviç0 n'1!': orinciools rua'" da cid�de e 'Pra
çcs, c"'d,,ndo tombem das crloncos e dI;! De<;'iO".S
("ue nf'res�item nranto auxilio e segurança pessoal,
F�t�n dr .... "Il·,.,béns a nOSSa população f' a Policia
M:litor da Estcdo.

"Cotarinas" estõo ai.

HOSPITAL DOS SERVIDORES PURLlCO' DO
ESTADO - Com a presença do sr. Cel!'o Ramos,
governador. do mundo oficial associacÇ)es de dos
se e funcionários públicos representados êstcc; par
seus diverso", 'Setores, inieior-se-õo, hoie, às 11 hO'"

ros, os obras do Hospital dos Servidores Públicos do
Estado, obra ésta de grande vulto, que vem tornar
realidade uma das mais -velhas a'Spiraçõeo;: dos fun.
cionários, agoro tornado uma realidade poro O clas
se dos cóODero� dr) hem Pllblico que fo;!:em an
dor à má(]uina d'l f�todo

Sôbre o acontecimento, daremos oportunamen
te segures informes, e���!:! ele busca e salvamen- desquite, Ilelo� motivos a

,>.-:._ ..�,.; _9.uzidos, publicando-se
..

os

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



INGI,ATFnRA
APOIA

LONDRES 25 - 10 !!:S

TADO} - Falando anro u

câmara dos Comuns li \0.

mtntstro brliânlc.o Hurold

MacMillan, confirmou ) :1'

põlo da Grã-BrcU\nh:l "O

bloqueio de cuon pejos :',

tndr-s Unlrlo··. Quallfi('a,�
do 11.<1 mr d das de x-un-s

dy, como bastxnt a .T 0". r .

das, jamais ext-ernas. S:,
brc a fon:ficacão russa ':1

América, dcc'arcu Que ('

trata de uma prcml'dit,u.ln
aventura, parn avnltnr a

capaclrlad� de rencao e 'ic

termtnacãe dos EStad"'l (I.

ntdos.

R!'CiIDO CONTR01,Jo:

HAVANA - 25 10 EST.'\

DO) O rezime d- Prtn-oí

ro Ministro Fidel Castra cs

tabelecc u U.1'· sistema J11.l.jS
rigldo Q� contrõre. sobre (IS

artigos de consume. p:l.·a

conter a anela de co rpras
aparentemente pl'cvocJrln
pelo b;oql1eio norte amNl

can.o c(mtra o cmbarql!� �Ie
armamentos. Os p·opri(·
tilríos de ca.�as comerciais r

ccbcram orde1' de IlmH.Jr
a vcnda d.:"! c�mbu;;tivc;s
para iluminação.

CONTI!'\U.'UI

EM 1)IRt::ÇAO

MIAMI - 25 (O ,�..::;-

TADO) - Constitui U,1\:1

incognita fm virtude C!::O

segrede) Df;c'al o pa�add\'o
em agul.S do Atlãntlco -:'I,�s
barr.o� rl" carga d.� bló·;o

soviCt'CO oue �e djl"i(\"iam
a Cuba. Não sr· [01'n �ceu ne

nhuma informacão �ólll'e
as atividlldC!s dos barco,; co

rr'unislas, desde qUe o De
partampnt" dt' Defesa ::lo,
Estad()s Unidos anuni;i).1
que a!�\ll!; Q�:Õ�", ba':" .'S

mudaram de cl1r·,o. A<'rr..-

centa outro anunCiO 00':'.,1

que. outros barpos c· ntmua
vam viagem em dlrú(."l.) a

Cub:l.

APtLO PARA O I�Nt:U"

TRO liF.NNl:.DY KltIlS

cnEV

LONDRES 25 - (O ESTA

DO) O mos, fo brilrtnl.'n
Bert;and Ru !:cl dIrigiu ;"le

Londres ll'n ser-und(} r";e
gramn 110 PrP.·.ldrntl" Ken·

nedy, ser:UJldo .'lnU!l('iOl1 ��

Agellcln 'TASS. Bnlh011
diz na

_
Clll"fc dc Estddo

nOrte :w1f;rlcuno que S'D um:'L

resposta c{mc1ljntol"ia ío'
dada a· rrop�sta ele Krll<;
chev P"dcl'á imped:r h,r:

flito c,om nav·3.� n1l'r�'''1''

tcs í!ovl(\tlcos n flm dI' 1(,1
nar passivei' ta·y·bém U�:I

conferência -tc cúpula ....a

-a negociações. Mais 3dia:1
te diz Bert'and: -Dícíio
lhe um apêln pari! QU'!' �e

entrevüite com x ruscn-v".

CIDADE DO VATICANO,
25 (O ESTADO) - O P,l
»n .roão XXIII pronunciou
na manhã de hoje ernocto
nada alocução. Fez um a

]Jl'lo aos Governantes oa-u

que mantenham a paz.

N0VA YORJUE "Des
viu!" o centro da Crise do
Car-lbr- para o consenio de

aoeuranca da ONU e pro
mover uma viaga-n d-e
Kruschev aos Estados 1.

fim dc manter conversações
dlrctas cem Kennedy são
O!i prôxlmos rbjetivos' d'l
P'útlca �ov'êtiC"a, segundo
os ·.observadores ocídentrus.

. A VISrTA nE KENN.O:
DY E' A CRISE

WASfUNGTON 25 _ 1')
ESTADO __: Os planos d")
Pr('�lelCTl(e Kennedy de vt
�itar o Brasil n ... �cs vtn

douro ��"ão considcra:l"'s
novamente a luz da cri.,('

cubana !\ tnrormacão fUi
divul�ad:l pr-la Casa Br,l';
cu. O S:,("n'láriO de Icnpr sn
sa Pierre Salinger Intor
m-u QUI' a Visita do OO/fOr

nants no-te americano ao

BraSil não foi cancelada,
mm; podcr<Í ser .objeto ce

novos estudos.

AINOA CONTINUAM

WASHINGTON - 25 CO
ESTADO) fURO) - Pi-eva
Ieee ainda a ultlrna inC,:'
maçã- do Departamento de

Dl'fesa, segundo a qual :n

guns barcos soviéticos CO'l

ttnunm navegando rum"} n

zõna do Cal'ibt', b.cqueada
poros Estados Unidos. Alé
c mo rento niio foi I"ev":"'�;'·
da quulque- informado sõ
bre posslve! encontro' en

trc a s Br-lonnves c as cmb::.r
cncões sovtéttcus.

HAVANA 25 - (O EST'\
DO) - A capital cubana
cont.nun em estado de a

lnrma. 'rodo o pais r-t mo

bi'i7,ado para qunlqmn
mergêuc.n.

IrERlUES UMA,

cox're'ro COM A OEA

RIO 25 _ (O ESTADO)
O "r'rcmíer" e ctinnce

ler Hermes Lima auuncrou

que foi transferida parn a

lJ�úxil1la semana retU1ÜO

ordmavla do Gabinl"te \11.1""

cada para hoje, O sr. HCr

rnes Lima mantem eonsr cn

tos contactes com as reore

sentaeões co Brasil na O

EA e na ONU e co..l1') as em

baixadas oresuetras BI7l

Washington e Havana. Re

gfstraram-se manifestaçõ<>s
tavoraveís e cem-arras ao

broqueio de Cuba nas ime

diações do Itamaraty.

BRASI'LIA - 25 - 10

ESTADO) _ A situação ':"J

bana fOi e tema central .Jo,
debates da primeira rcc

niã.o plenária da conrerôn
cta ínterparramentar.

MONTEVIDE'O - 25 I�

ESTADO) O Conselho de

Discurso de Casfro Não Foi Tão

Agressivo Quanto Se Esperava
Nem uma só vez, em seu mos minutos de seu diSjtJr

discurso de 83 minutos, ces so, foi Quando djsse: "Os

tro mencionou a União �--o tmperíalístas já não sâo os

víútíca por SCu n-er-e. No donos mais poderosos do

passado sempre dizia que .m unde, capazes de pr-ove-
car uma guerra de extot mi

um ataque a Cuba prove- nlo mundial".

car:a u-na 'chuva" de �:J

guctes snvtéuccs sobre JS

Estados unidos,

A urúea -refe'renzia a",�

sovict.ios feitas implicila
�lll1t� por Castro n03 ult:,

Ianque matou
.

quinze
cupados: livràfos da

deso
mlsena

VISALIA. Californin, 'JU- para fora dc trens que O h.:.mertl contava tudo

tubro UBRASA) _ !'v!ilton corriam a alta velo:idade, C:Jm porrüenorts impres
Taylor Vest. homem ma- qu::.t.ro tiveram suas c:l.Je- �Lnant(s. Nao se cllg,,,,na

gro de baixa eotatura. C'Jll- ç:l.:o e Caeci:ld"s C3m uma va Je lo:;a;,,_ As 15 1=eSsoa3
feôsou a policil. ter matado barra de fc:ro e o:; dcmais que ma"ou cr,nn mc.�digo
15 pC�<:'Jas, porque fora
"Incumb:do de li"l':H' o

mund� d!!. miseria". Mil
ton a�sa��inou 15 vagabun
d�s, mendi,!os e desc:1"lpre
!!n.df)s. O xerife Sandy Ro

binson, do ccndado de T'J

l:\re, r.ão acreditou, quan
dQ O1!viu I) h"1T1"'€'n7inho

c6fffe.'i�·:· d�p�h de se ter

apre<entatlo espontanea
mente â pollela.
Milton tem opinião to

d'\ p"lrt'("llh�' sfbro a

morte. Arl·"d-t.a n'l reen

carnarâo. D�'sn forma, ele

n�o ·'matou'. mas hi ap�

n:"js ln�t,umrnt() par::t de

Rrn{'!trnar nlf':11mllS pes�oas.
n fim rlp q1l1" plns pudes 'em
1ltmlcl�r mais m,ida!11<,nte.
Sltns ('')nl:ls com f) alem,
]l"lr:J. r1l'ix'l.I" dI' s<Jfrer. Li

h"rl�r.�s ri/]" rorpos (de�

Iln:1lh�'" fiO S'Jfrimcnto),
(j1l(> 1'J<'11�1.'lV:lm, essas víti

mns. 111'1:\ \1<'7, dc�enl'arna

d:1.Q, vol1:lr!:"l.m a rf'�nrar

n"ll' <'In ("QrpOs mais fcll-

- "M�t"i minha gent.e
_ (j\s.�r T'1vln:' - de V:l

ri"l< m�nd�:ls. Seis mor-

1''''':1111 fi punhaladas, doi"

foram por mim :Jtirad")s

.

. Em Buenos Aires o Próximo
C(lngresso De Gerência

NOVA YORK M"I� de se realizam e-n diferentes
500 gc!"enle� dI' cm,rêsas pa: tes do mundo, em prc
comerciais procedentes da p:ll"ULivo d'] XlII Congresso
AmériC:l L;ltinn, E,lados U- dc Geri'nCía Comercial,
nidos· e Canadá partirlpa- programado par:1 Nova
r:io' do próximo C'm'�[esso York, em sete:TIbo de
Intel'-Amerlcano de Gcrén_ H163.

fo:am qu��mn.dos com um

pouco de gaooJina."
A conlis;,;ao foi feita pJr

Milton, d .. :1.nte do xerife

E�te, embora não acredi
tasse em nad,1 do que ou

via, pós em movimento

U.ll .gra,·ad:Jr, que rCg"ls
lrl)\l t\Jé'j o que o \"l0lllem
UI. la.

Mi!ton Tav!or Vest é um

homem dc 1,65 mctras. que

r-r.-a apcnas 61 qui!('s e Que

tcru 26 an,l. CJ:npletando
suas ("on:iss&es, disse que
nunca mal'lU r,:ente acor

d"da. - 'Sou um covarde,
Não r.on�igo mnlar nin

!ruem que est('.ia eonsden
tt'. Tod1S os que cu libe!-tel

do ,nf. imento, f'.,tavam

dOl".nlnd!l ou bcbados."

ou desempregados da Ca

liJ"ornla, do Texas e do

Ari":Jn:i. A policia pass'.)u a

ac\"('ditar em LUdo o que o

homem dizia depois que

começou a m�xer n:Js ar

quivos.
Ainda recenve-nente f.Q

ram cncontrad:J" dois ca

dnveres de va'g.abund,::r.;,
mortos à beiril da estrada

de ferro. Vest cont.ou em

detalhes tudo o Que sabia
sobrE! os d:Jis mortos, in

clusf,'e d�se!'ev",ndo suas

roupas. Investiga-se ainda

alguns crimes, da Califor

nla, ap:mtado por Vest co

mo de' �ua autoria. Mas já
nã� resta mais duvida de

que tudo o Que ele diz e a

pura verdade.

Agradecimenfo e Missa de 7.0 Dia
CARLOS PORTO membros fi. "assumi rem

seus postos" nas brigad:lS
de Saude, na pr<>dllcao e

nas MiJicias.
Não podemos permit;r

reduçã" alguma na prOdu

��J��a��r�e:aedah��;emll:� ._--"-••__I!!!:::::'_':=:� .L.__�IIIl '"

:a�lh;;;b:i��; e�o:�����: CENTENAS DE CRIANCINHAS PARAIITl(AS APELA"
d",.,ou o d;!o o,gani,mo PARA A 6EKER05!DADE DO !EU CORAUO - AJUDE

-AS A CAMINHAR COOPERAtIDO COM A
ASSOCIAÇÃO SANTA CATARINA DE IUABILlTACAO
Envie o seu Donativo para a Rutl General

.

Bittencourf. 102. ,< I ti-!' I.._:;

O .r-rnnr "El Mundo" �!l
blicou em sua eatcâc mn

tuune fotos de altos Ivn

c'onal'iOs qu� cercavam

Castro no estudio da radi J
e televisã.., de onde faiou.

Vêem-se nelas os membr 's

do g:lbin�te C(),"Tl o �eIT'.

blante serio. evidentemente
refletindo a. importância �

a g-avidade do moment'J.
Em t"da a imprensa ;1-

bundam expressões de a

desão, bem como decla�'\
çõ�s do bloqucio de pail"!s
sOviéticos e neturos J.'.§.'J1
de totos Que revela� 'nc:.
dentes r20rridos no curso

das manifestações ver)fi":l
das ontem em f-ente às

-embaixadas norte-ameri
canas. em Moscou e !...on
dres.

E\m todos os organismM
ofic!ais f"'rpm realiza.di!.s
'\rellniõc.�-rclampagi" de5it
nad:1.s a r-rguer o moral. "n
Quanl.o as organizações ;.e
vOlucjonárias emitiam d"'
ciaraçôcs pedindo a seus
filiados 'cerrar fileir!ls"
neste momento.

A C"'mlssao de �fesa eh

Revolução exortcu
membros n que "l"edobr�m
a vigilancla' e mantenham
'os olhos bem abertos" par'1.

impedir o açambarcamen
tr de arlig.os. 'O povo nã6
deve comprar mais do que
o costumeiro" _ disse.

Por sua parte, a Federn.·

ção das MulhereS Revolu
cionarlas ex.ort"u

Maria Szpoganlcz Porto, Abrão Seleme, sra. e filho,
Carlos Eduardo Porto, Lydia Porto, Euclides Perrone e

S1":' .. viuva. filhos, neoo. irmãs e cunhado, comovlda- ......

mente agrad,''''cm a todos quantos os conf:lrtaram pelo
falc,cimento de �eu espôso pai, sogro, avõ irmão e cunha

do.

occrrldo em 23 do corrente, nesta capital.
CARLOS PORTO

N) ('n";('jo eonvid;lll\ parn a missa a celebrar-se dia
2!1 scv.unda-fclr:l, às 7,30 horas, na Catedral Metfop�li
tana.

cla, que se realizará cm

Bueno.� Aires, de 5 a 10 de
novembro.
Esta asscmbléHt é timo.

das série de reuniôrs rep,-i')
n_ais sõbre <ldminlstral;Jiio
comcmial c gerência que
------._- .---------------

111.0 Concurso de Robustez Infanl1l

A delegação dos Estados
Unidos à conferência de
Buenos Aires estará i:>t€gra
da de 100 per:õonalidades
das maj� altas esferas do
C1méreio e do ensino uni

ver'ltá�io. '

ta�;bCJ�!a��C����Ci�:. ��;. i ::t�!�O�r� �:i�:n�:O�ôa��=
lizal"-se·â. n� p:óximo dia rln�. A M :delar, Cia. Uniã:>
4 de Novembro, nos salões cios R"finadores, Silvio Or
do Clube 6 de Jan!'ir"). o 1:"1:'cO Damiani, Eugenio
lIIo Concurso de Robustcz P�rtela. Fábrica de Blin
Infantil. para crianças de quedas Savico e a Firma G.
atê 2 anos. da Costa Pereira, deverão
A exemplo d�s unos an- colaborar com êsse magnifi

teriorcs, vári')� p"êmlos se- co certame idealizado pelos
rão oferecirl')� lS crianças rotarianos do Estreito.
vencCdora�, do Concurso, A Comissão Julgadora do
sabendo_se desde já que a 1110 Concurso de Robustez
Cia. NesUé, através de seu InfantÓ, deverá contar com

repre�entante nc.<;t.l praça os facultativos Doutores:
ofertará um prêmio no va- Alvnro de Carvalho, Arman

'� 9:r:mb� �.n�;'��lrlr! C:l- �(:ltl�r�lIN' �'" 1��=�
'it�tin�rtse•.

·

o Banco Inca do Pedernelra�.

""'i,:�,.,
.

REVISAO F)NAL - o.)
Mariner II' passa peia !<!�

veral antes de suo. ogiva. no
vel'al antes de sua oglv (10

alto) ser abaixada para o

lanç!l.mento, em a ro!rto nl

d�)��'rt p�:;�'r eS�������\I�

Venus em dezembro dêste
ano, transporta seis instru
mentos principais: dois I a

diõmetros infra-vermelhos
e de micpo-ondas e quatro
outro. disposlti·vos de vá·
,.ias finalidades eientif1�a.';

Alfa Na Bolsa
De Ny
NOVA YORK, 25 (V.A.)

- A Bôlsa de Valores teve,
hoje, sua maior alta em

Quase Quatro meses. Os
preços subiram justamente
antf's do fechamento das

cotações, fal.o que Os cor

retores interpretaram co

mo prova de uma diminui
ção. na tensão internacio
nal, Especificamente, os

analistas atribuíram o au

mento na compra à notí
cia de que o primeiro ,mi
nistro soviético Nikita
Kruschev, numa mensagem
enviada ao filósofo britâ
nico, Sir Bertrand Russell,
havia sugerido a realiza
ção de uma conferencia de
cúpula "para eliminar a

ameaça da guerra nuclear".
O volume das transações
foi de 6,72 milhões de
ações, As vendas, ontem,
tinham atingido um total

�:Io��els �����::, D�:6 !i�!= BUSCHLE & LEPPER � IA.
ram altas é 476 baixaram. ���:E\I��l�: :�� ��U:����I;;;, 123

As novas baixas para o elC�IIiSA_ OESEMBUGIIDO� W(�IPHAlH�._ 4,11·'
ann ntlng1rnn um tõül te �a••iI!Ii!llll:i•••a·••�[����P.3. fi lm�i1 n\!n Inl a (h �:<
'"Fhila.ct�p.!lla Electric". '

28/10;62

Governo do Uruguai em Cuba. nuncíou que a Capitlli
cubana estã preparada para
se defender de uma POS"l'
ver invasão.

vou a decisão norte I m.;rt

cana, de i.:r,'pedir o ceser» TO'QUIO - 25 (O ES ('�

barque de armas oranstva, DO) A Rádio de Pequm a

Coopere com a A.S.C.R
•

Ilê-me ·

sua
mão ...

Eu rhe garanto - 4! multo duro aprender a andeI' no minha
idade ... Os músc��s n>5a obedecem, Só com muito esfôrço
conseguimos mover as pernas, Domas oiguns �assos com ati.
mismo e, de repente, os fôrças nos f,1ltam e nós cailnos, Mes
nos levantamos depressa poro ond;r e tornar·o cair. Às vê�
a gente chora .,' A�sim difíceis são quase todos os nossos exer

cícios e estudo�. Mos ú �ocrificio t.:ampensa: eu, por exemplo, jâ
melhorei ,mui':o e e�tou certo de melhorar ainda mais. No futuro
espero ser como Você. Para prosseguir minha recuperação e de
fontas crianças como eu - para atender a milhares de outras
que sofrem o que eu sofri - precisamos de seu auxílio. Aiude
�nos! O que é pouco para Você será quase tudo para nósl

lavrador

Use adubos,
simples ou compostos

Cienti!icamenle dosados, fornecidos am f61-
mula� especiais poro diferentes culturas, de
acõrdo com o natureza dos solos. Diversos
IIpos de adubos poro 0l"l:0!0, COfiO, mandi.
oco, fumo, �nllhO, arroz, leilÕO, trigo. pomo.
res, lurdins, ele

-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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LlNDOLF BELl: V'· D· f'
·

d
.

EUn
:' MrffS Poemas uscam Ternura WASH�!t��VA) I:,�,����,ses º ,Ç�!,ÇmÇ!!!, que�l� in�mou-s,�!Sno't,_amexl,"n�m ,<S-

i Em Florianópo'lis o' autor de Póstumos 'e Profecias �ca��:, ��:�esm�����-a::= ,��n���a aL:!���t:re �j���� �: ��AI�f��tt::a,n:::si��� ��afl:n:e in�:ll;:��:aç: pe::d: ���a�lgUnS países
O poeta Lindolf Bell, vru um mundo estranho logo. Troca de. ternura, receram-se para participar queio das armas ofensivas aceitam unidades navais. continente, destinado a es- latino-americanos tenham

�
'acaba de publicar em São de análises poéticas. Nota- "emor mesmo dentro duma da operação de bloqueio destinadas a Cuba é a se- A Guatemala ofereceu tam treítar o bloqueio imposto oferecido efetivos para aíu

�:;, ��u�R���C;���UI�;OS dO�' ���:a i�:�ia�e ���ua��: PO;i�e��n�:v���;��á��a;o li- �eec�����a c���ra �:��den� gu�n�: A Colombia colocou �=� :r�P�e;u����ad60��= �O�u�:l P;I!��oE:!:j�OSel�:= :��iO�asac�:����:: �oueblO�
. mais representativos da dentro dos cânones de de- vro pela Massao Ohno: soube-se, hoje nos meios suas forças navais em es- nicaria está disposta a rado por meio da Orgaru- plano em questão não pre-

atual poesia brasileira. terminada escola: é autô- atualmente é o que melhor oficiais. Estes países são: tado de alerta, antes que prestar sua contribuição zação dos Estados Amerl- vé, nestes momentos, uma

� Com seuS. apenas vinte e noma. Aliada ao campo cuida da parte física de Republica Dominicana, Ar- o presidente Kennedy.pro- naval. Costa Rica, que não canos (OEA), que ontem colaboração no sentido de

um anos de idade, assom- poético, nada além do cam- seus livros." gentina, Colombia, Hondu- ferisse seu discurso pela possui força militar, ore- deu seu ejíoto à atitude forças militares.

brando o mundo artístico po poético. Falou ainda, êaaendo ras, Costa Rica e Guate- televisão. receu aos EUA seu terrtto-

;:::::� :�t�:��:�::�� '_US ��:'u�A�USCAM ������::h::��:::'��:��� �:��: :�ri���:':::�o,:::: ��� ::,t��';�,�;: F;:: �L�::��:::o;�f����: ':: o'"� E'STADOpoemas _ sua imensa ca- suficiente para conter a não está ainda em condi- fender o continente sul- Washington declarou-se ..

pucídade criadora. Quem o De passagem por Flo� poesia. Poesia não é limi- çôes de confirma-los. americano em qualquer que esta manifestação de" P

editou foi Massao Ohno rianópolis, "O Estado", o tação. A ordem cronologtca das lugar necessarto. eolidarfedade Iatino-nme-
'
...... ,." O MAIS ANTIGO IlllUO DE SANtA CArABINA t:

Editôra _ que prima pela encontrou palestrando com 0.s oferecimentos de Hon ricana é animadora e ccn- FLORIA'iVOPOLIS, (Sexta-feira), 26 de Outubro de 1962

�:�gin�;��:de. fot l�:��za�: ::c:�: d: r::��tua�� HOME'NAGEM AO CHEFE DO GR'P !��S, e C�:��b�i::, �����= �ii�m:e �u:P�i�ota����n;��
por Seixas Lins e. nustra- vários problemas. Instado cana chegaram a Wa- países membros da OEA

do pelo excelente pintor a. se expressar sôbre o shtngtnn as primeiras ho- concedeu aos EUA ontem,

T. K. Suzuki, que há pouco livro afirmou: _ "A crt- raa de hoje. Honduras ao aprovar uma resolução

tempo expôs na Bienal. uca de são Paulo recebeu ofereceu um batalhão de que justifica o emprego da Ontem por volta das 17 sendo realizada, afirll1Gu
Ltndolf BeU, nasceu em meu livro surpreendente-

.

Infantaria e unidades na- força. horas, alguns estudantes ser bem mais rácn a toma

'r.moõ, que vive no poeta mente bem. Grande fator: vais de apoio. Entretanto, WASHINGTON, 25 - desta Capital, em jnena da de outras medidas uma

como "um néczeo de ter- a autenticidade. "Meus indicou-se nos meios ofi- Encontra·se em estudo,' se- \_ praça munidos de jocnaís vez que a necessidade de

nura", e traz agora para 'poemas buscam ternura. E
.

e cartazes, clamavam pela dados técnicos é de rels-
Santa Catarina em seu li- se ternura digo, digo dlá- ,I

� urgente pronunciamento da

leopoído !H�itor;Quer Ir A Europa :;!torS�j: u����a��:en�:
Buscar Provas De Sua Inocencia �:�:'';;':i:,�,:;�i��,.d

e a ar.

RIO, 25 (V.A.) - O ad- ra 9 quartel do Corpo de Não obstante, ser a ceu-

vogado Leopoldo Heitor foi Bombeiros. se, do movimento uma aspi
removido, ontem, para o O j uiz Ulisses V�"1ad�res ração de tôda a classe unt
quartel central da POlicia enrmou que está estudan- versjtárja, vemos, no .reee
Militar - fato Que provo- do o pedido de liberdade rido movimento, mais pró

���n::���a dod�o�e:���n�: ' �:�����a ::it!�, d���ici�:�: ; ��!a:���ea���er�:S��citl:;
da PM coronel 'runo Ma-' pelo advogado Ronaldo

druga, que não desejava Machado. O advogado ale

voltar a ser o carcereiro do ga, no pedido, a necesstda
acusado da morte de Dana de de seu cuente viajar
de Tefé. -para a Europa com a fina

lidade de trazer provas de

que Dana de Tefé está vi

va - ou de trazer a pro

pria Dana. O juiz de Rio

Claro vai consultar o pro
motor Gil Castelo Branco
SObre', o assunto. Se o pro-
motor concordar e se esti

ver disposto a acompanhar
Leopoldo Heitor em suas

buscas, poderá conceder o

pedido de liberdade provi-

Hermes Macedo Tem Nova
loja Em Blumenau

Será inaugurada dia :;0

a nova sede da fil;al de

Hermes Macedo S.A.

inauguração esta prevista
para a 18,30.

mentes MUs!r!ais - Con

fecções Masculinas.

FRUHSTUCK-BAR

DEPARTAMENTO DE

Moderna instalação para

lanches, abrangendo san

dwlches. dóces, sorvetes,
refrescos, café, Ieíte, etc.

BRINQUEOOLANDIA
Amplo e completo par

que' de diversões com ori

ginal "Zoa-Infantil"
A nova loja esta loca li

ande na rua XV de No

vembro nc 1357.

VENDAS
Radias - Refrigeradores

_ Máquinas de Lavar R'1u

pa _ Máquinas de Costu

ra -: Fogões - Utilidades
Domésticas - Artigos pa
ra Presente - Brinquedos
_ Lambretas _ Bicicle

tas - Móveis - Instru-

Uma BibHoleca Honra Colombo

A 18 de abril de 1890, os' delegados das 21 repúblicas
do Continente, que um ano antes haviam, fur.dado em

washington a União Pan-Americana, fundaraJJ;l ali uma

biblioteca com o nome de ;";oi.ombo. Em princípios do

século, o rstabelecimer;to J� ",,11,), mais de 6.000 voiumes.

}i:oJe, possui mais de 185.000 livr;,os e· folhetos e igual nú
nieTo de periôdicos, mapas, partituras, microfilmes, 10-

tografias, etc. No ano passado a Bibliotec;a Colombo

criou uma filial especializada em assuntos econômicos e

sociais.e problemas de cooperação técnica no H�mi$lé-

. rio. Na foto, uma vista geral da seção dé referência e

sala de leitura.

AGRADECIMENTOS A cmo
O Govemador Celso Ra- tudantil daquela laboriosa

Agente Estatistico do IBGE 27-10-62 13,00 Portugues
Matelmatica

Geografia
Estatistica
Pratica de

Serviço
Of. de Administração 26�10-62 8,00 Datilografia
Agente Estatistico do IBGE 28-10-62 13,00 Datilografia

A prova prática de Dactilografia para os concursos

de Of. de Administração e Agente. Estatlstico do IBGE

será realizada no 40 2.ndar do lAPC e a prova Escrita

será realizada no Instituto de Educaç� Dl el

FlorianÓj::olis, 22 de oulubro de 1962

Por motivo do aníversa- de sua simpatia e de seu

rio, na data de ontem, do coração.
Dr. Fúlvio Luiz Vieira, Simples, afável, dinámi

Chefe do Gabinete de Re- co e inteligente, quer co

tacões Publicas do Govêr- mo advogada, como desta

na" do Estado, os runcioná- cada funcionário do 'rrt

rio� daquela repartição bunal Regional Eleitoral,
'ofereceram-Ilhe, no Velei- I como homem de sociedade
ros da Ilha, uma feijoada. j

ou cólaborador direto do

Exercendo uma função Governado'r Celso Ramos,
da maior relevãncia junto Fúlvio Vieira tem o dom

_ao Governador Celso Ra- de· fazer amigos para sem

mos, o natalicia::te tem pre, ao inermo tempo em

conseguido entrosar $Odos Que realiza tarefa de im·

{Is setores das comunica- portância, cumprindo
ções em Santa Catadna e sua obrigação.
n{l País, junto a atual ad-

ministração estadual, con- Por isto, a sinceridade

se�uindo para a mésma de' que se revesti.u a ho

uma receptividade. das menagem que lhe presta-
mais eviden,tes e significa- ram os seus suborq,Inados,
tivas.

.

da qual vemos acima dois
Autêntico homem de re- sugestivos flagrantes..

lações públicas, é,' sobre- No primeiro, o bomena

tudo, nas relações hulna.l.. géadO la<:ieado por sua es

nas não só com Os homens. pos,a li sua mãe, agrade
de imprensa mas com to- ,cendo ainda um dos filhos

dos os demais tipos de pú- �do casal; e no segundo,
bllco Qlie Fúlvio tem de-. um aspecto geral da fei

momtrado o imenso pOder joada amiga.

Discurso de ,castro N'ão Foi Tão
A ,'. O t S E secundáriQs de todo oBra· tes secundários. vendo-se

,gresslvo u�n o 'e sperav:a ,ii, .tm" da União Bca- b'",fi,iada também, ,,-

HAVANA, 24 (VA) _ A mas tambem para assu:njr sileira dos Estw:l.s.ntes 5e--'"'�

caPital de Cuba esta t.ão os daqueies que for�m. mo .
cundários, aplausos pelo tendeu cumprimentos ati

normal como é passiveI eg; bilizados, tal carI}O foi so11 apôio e garantia que tem Magnífico pela posição que

perar dentro da presente 2iiado (Intem pela Conf�- prestado ao perfeito fun- tem tomado até .0 'presente
situação criada. ,pelo-. 'al'lj.r- deração dos Trabalhadon"!s

cianamento do Restauran- momento, coluborando ne-

ma àe .combate'" ditado st!' Cubanos, que exortou os () �at��i�=�sit!riO SE�����;� �=�!;'I��s��t�nci:a�'�S d::.
gunda feira pasSada, emb(). perariós não mobilizados a

{Secretaria de Coordenação f!undários e universitario3
ra o rest.o da ilha provave[ Ocuparem: os Postos. dob:\!.·
mente não esteja.mobiÚzi dos vagos pelos que foram

e :?�lfu�'ãO .' d.a UBES em de nossa terra.
•

do. convocados !para servir as

Forças Armadas.
,

Os trabalhadores regn:s Para mUitos, observadorés
bem comi> ,p�ra diplomatas
estrangeiros todos vivendo
na capital -cubana, o ais-
c�rso do primeiro�mini.s
tro Fidel Castro não fui
tão agressivo quanto se os

perava, apesar de haver
reiterado que Cuba "é (";1-

paz de il'epelir qualquer 11,

gressão, porque conta "}Um

os meios para iSSO, e que
não permitira a ningll�',1,
nem mesmo a uma orga�i
zação internacional, uma

inspeção em Cuba. Com e

feito, observa.dores dO;:'\,.·("i
narIo iatino-a,mericano in·

terpretaram o discurso de

lCastro pronunciado Ol'!.

!tem à noite, no sentido diÕl

que demoostr.au temor bem
ICOmo uma SIgnificvati\'a
moderação.

,..

Castro disse que Cub1.
"resistira" ao bloqueia e fa
rá qualquer atacante m�r

der ,\) pó da derrota. Porem:
em contraste com o paSsa

<lO, não se jactou desta fei
ta do poderio das armas de
Cuba e nem das baix.,s
que causaria a qualquer for
ça invasOra·

.

(C01�t. na 7.11. 'Pág.)

Em virtude das diOcp.l-

,
dadas criadas pelo coman

do da PM, que impede
Leopoldo Heitor de aten
der ao telefone, transitar

pelo patio e receber a im

prensa o juiz Ulisses Vala
dares deverá retornar' a

esta capital, procedente de

Rio Claro, a fim de estu

dar a possibilidade da
transferencia do preso pa-

saram às suas obrigaçõo:s
habituais, não somente pa
Ta ClLtr.prlr seus devej(�",

NA ONU
ano passado por exiludos
cubanos, mas a natureza e

a potencia dos seus arma

mentos são totalmente des-
pronorcionados com esta

mos acaba de re.ceber ex- região. Os agradeCimentos,
pressivas mensagens de desdobrado em quatro ca

agradecimento das locali- lorosas mensagens, foram

dades de Fazenda da Bar- feitos pelo vereador Ju

ra, Caçador Grande, Car- condino Pereira dos An

dosinho e Anta Morta, tõ- jOs, em nome ,das tJopula
das situadas no município ções reconhecidas que ac�a
de Lebon Regis, em virtude maram o Sr. Celso Ramos

da recente inauguração de como o maior benemérito!
moderno prédiO escolar do plano : educacional de;
que "irá atender à.s neces- Santa Gatarina de tOdos os�

sidades da popUlação es· tempos. r
----------------------�---�--�----------�/---------------------------

Instituto de Aposentaôoria e
� N�ç�E�lou��D��o !,., O!'à�e!,!,�s���,��I��,

'Pensões Dos Industriários' ��:, -;;o���' t,�u:,�s��: ;iV�;,�:�a��'b":'<s��:P�::�:
Delegacia Em Florianóp()Us:' :o�i���:sd��:�Si��n��c�� ���ap��n��:lm:��e seg::;��

pequeno país, quando eles da invasão ef� �uada no

E D I T A L ' �:�l���:�I�e :ae:�s ':����
O Departamento Administrativo 'do ServiçO Publico•• !

realizará os seguintes concursos: r:s, ao mesmo tempo que

DATA HORA PROVA nao atendem aos protes-
tos e pedidos de. liquidação
destas bases?" perguntou o

representante r o m e n o

Hihail Haseganu, que pros-

seguiu dizenao: "Os Esta
dos Unidos não podem jul
gar tais ou quaIs arma

mentos, sc sào defensivos
ou ofensivos, e de forma

particular no que se refere

a Cuba, país que jâ foi vi

tima de invasão norte-

am�aça.

'HOdE

CIDADE UNIVERSITA'RIA

venta valor para que P:>3_
sem ser contestadas as c

oras e aquisições até enuc
efetuadas pelo Reitõr.
Manifestou também "p'

nião contrária ao movi,

menta o atual Presldent

vetecêc, assim como,
.

S"�n
timos em suas unanlfestá
ções exageros e mverüeoes,
Prccuuado o Prestdente

d'o "Centro Acadêmico XI

de Fevereiro", da Faculda
de de Direito, verincamos

que o mesmo além de uer

do "Centro Acadêmtcc d

Faculdade de Enganharln'
plenamente sat.sretto co,

a construção provísúria da

novas instalações da Fac
dade de Engenharia, n

rua Bocaluva,

centraria ao movimento

Achamos um tanto ir;
pensáveis as medidas ta.

madas no momento pejo
citados' académicos mai

interessados na. repercussá
política estudantil que Ims

benefíCiOS que possam ad
vir aos uníverstténoa.nos moldes em que vem

UBES Aplaude Inicialivá Do
MAGNI'FICO REITOR

sória. O Professor João David
Ferreira Lima, MagnífiCO
Reitor da Universidade de
Santa Caturina, recebeu
por ,parte dos estudantes

SC) secreta:'iada e subse-
cre�ariada respectivamente
p e los estudantes IVO
ECKERT e JOSE SOAR,
assistindo 50 mil estudan·

OUTRA DUMIL

,

rrossegue o Govêrno Celso Ramos eS')Jalhand.) �scola1
por toda Santa Catarina. Esta, c01lstruida

-

em Valad4
Canoas, município de Rio do Sul, ê outra das Centenas e

centenas que estão sendo construidas em n�ssp E�tadQ.

fSrlf8!1 redudtfa!l

FlOIlIIlNóPoU!1, fTAJA/ JOINVllE,
ClJIlITI/JII, PAIlIlNAf;UA: f1A/llTlX", /l10

TAC'" CRUZEIRIll do SUL

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



14.0 Batal�ão de Caçadores
"O Major Comandante - José Carlos de Sou.

:r�s�' s�t���t�ã: cdo�;��: � Joõc de OI iv ira
d

ci�ento dos cidadã,os o" - Leonio Ro�ho
bOlxo, no Secretaria d:t- - Luiz Carlos da SW
qoe!a Unidade dos B 00 vc

ÓS 11,00 e dcs 14
_

00' às _ Manoel Joaquim d
, 6,00 horas, a r m de tr'l Rosa
torem de assuntos de - Maurici Roberto dos
seus tnterêss-s: Passos

- Maurílio Lou�jvol
de Souza
- Miguel Arcanjo da

Silvf1
- Nelson Hailton To"

lenlinn
.

- Otâvio Borges
- Pedro Sebastião 'Sil

Operários Quase
Mudam de Sexo

�ORQUÊ FLOAIANÓPOLl$
__ �_YM__1JfUNICípIO POBRE

LONDRES, outubro rr

BRASA) - Os empregados
de uma fábrica de alimen

tos ii base de harmonias

estão procurando o rnédlcc
da firma, queixando-se de

perturbações estranhas e

curiosas. Todos eles queixa
ram-se de dores no l)('ito
e uma sensação de a]l('.1"�o
na mesma região. E.��as por

turcacões estão nrr-tanrtc

sobretnrln os kab:1lh:lflorp<:.

que runntpulam misturas
de pó de normonío.

IMPOSTOS PAGOS PELOS MUNICIPES

Á UNIÃO. .. .49,9%
I
AO ESTADO 43.6%

MUNICípIO 6.5%- Augusto Manoel do
Costc

- Carlos Ferreira
- Frcntino Coelho Pi

AO

res.
- Germino Pereira
- Iris Silveira
- Jenovil Pedro de A

breo

o impôsto orreccuo do pelo Muni

cípio é aplicado exclusivornenta
em Serviços à População: em E,

colos, Ruas e Estradas, Limpa:za
Público, Assistêncro Social, etc.

va . o médtco constatou que
se trata dc hormomo femi
nino misturado aos produ
tos que a !:'Ilnl('a produz.
Assim, as pei-turb.tcóes que
os trabathudores sentem

deve-se ao fato elP observe
rem esse pó. Ni'io cor-rem o

rtsco de mudai' de S(')\O, e

vteentementc. mas sonrem

manifestações senundártns
que só uma mulher pode
senur. A cura ô simples,
segundo rnrormarnrn os mé
dicas. nnstn que os tl'nb:l

thndores deixem aquela se

ção da rubrrea. trnusrcr!».

do-se para outra, para que
os estrnnhog slntom:I,� de

sapnrccam. Mas a esta nt

tum jâ ninguém quer ma

nipula!' nmmonto frmlnl

no, na reurtca. e os npr-rá
rios estão exlgtndo que 11:1

seção s6 trnbnniem mulhe-

Benhour de Castro
Romariz

Major Comondante
João Antonio de

Souza

OLHOS - oUVIDOS - NARIZ
e ·GARGANTA

,

' y :". "

Operqç.ões ,dos' Arv,{GOALÁS por pro'eesso-
Q!ODERNÓ' , '

EQUIPO de OTOfiRINO (único no Copilor}:
pO.f'O exame de OUVI.E>OS; 'INARIZ,·i e.

: ,GARGANTA '.
. ,

•

Refrator' BAU'SCH'6: LOMB -pa;ro� receito
_ do ÓC�LClS

Trotomento dos SINUSITEi 00< ULTRASOM
Dr. GUERREiRo da FONSÊCÁ
/ CONSUL'fAS PE�A MANHÃ E "Ai TARee
ConsullóltO - Ruo J'6õo 'Pinto�';35,� é-ofle 3560
ReSloentl1f - Ruo Feli' Schmilft 99 -f ofle 3560

MUNICIPE

QUE TUA CIDADE NAu
M A IS, P o B R E, p.t Q A nu

PARA

FIQUE
IMPôsro COM PONiUALlDAOf.

f q R E C A O A C. Ã O

Aumenta o número de negros DO novêrno dos EUa
WASHINGTON, _ Au- do governo federal, em ju- ano, o número de funcionâ por cento, enquanto que o

mentou constoeravelmente nho de 1962 e em junho dt rtos negros aumentou de. aumento total dêsses em-

1961. 1.037 para 1.380, Isto repre- prêgos foi de apenas 7,8 por

Instituto de Aposentadoria e

Pensões Dos Comerciários
SALAS PARA ESCRITO'RIO EDITAL DE CON

VOCAÇAO DAS ASSEM-

BLE'IAS DE DELEG,�
DOS-ELEITORES PA

RA ELEGEREM OS

MEMBROS DA JUNT.\
DE JULGAMENTO E

REVlSAO, E os au-

ccnselbo AdministrativO,
às nove (9) hora�, do jia

16 de novecroro p, futur:>,

III _ Para suplente LO

Conselho"> F'isea.l. às nove

(9) heras, do dia 19 de 11'1-

vemo-o p, ruturo.

A� tnscrtcões dos Deleg..t.-

o número de pessoas de

côr que desempenham pOI;

tos no govêrno dos Estados

Unidos, particularmente nos

cargos c:.e ulta e média ca

tegorias,

Mostram Os números que
o tatal de pessoas de cór ---------- _

empregadas nas reparti
coes do govêrno federa! e

ra. em junho de 1962, de"

292_836, ou seja, 13 por cen

to de todo o funcionalismo
federaL No mesmo mês do

ano anterior, o total era de

senta um aumento de 33,1 cento,

Alugam..se no rua Jerônimo Coelho 28, solos
para escntórto.I'Trotcr com O EngO Zenon'Carlos Gar
cio - Ed dos Diretorias _ 8° andor

26 -10 - 62

Isto foi revetacto pelo vi

ce-presidente Lyndon John

son. Diretor da Comissão
prestdenctat de Ikllal Opor
tunidade .ce jl:mprcgos.

Di.'>H� o 1)1', ';rJhn�Cin qllf'1

êste aumento é eonsequen

ela da dceísão do presíden

te tcenoedv ele sp prover os

cargos apenas na base do

mérito,

PLENTES DOS CON- d'O!<-E;eilores candidatos,
SELHOS ADMINIS- deverão ÇCr feitas parunre
TRATIVO E FISCAL a c-roiseãc Local de Eiei-
DO INSTITUTO D� coes os candidates dever to

p�����TA.�L�"C:)�k�:�:a;':� ��crt\:;����
Mlm.CIA'RIOS, tes datas:

I - Para membros da

Junta de Julgamento e � ,

visão, até O dia cinco (!'lI

de novembr-, p. futuro,

II - Parasuntcntc 110

Conselho Adrrüntstrauvo, '.
té o dia seis (6) de novem

bro p. futuro,
III - Para supiente no)

Conselh ... Fiscal, até o dln

nove (9) de novero'oeo 11.

CURSO' MADUREZA'
GINASIO EM 1 ANO

CONDICOES
I) IDADE MINIMA DE 16 ANOS; Para ambos

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

sim drstrtbu'dcs:
a) 5 federa s obrigatórios;
b) 2 complementcres obriqctónos escolhidos pe

los candidatos;
c) 2,00 caráter optativo, também dá escolha do

candidatei,
3) As matérias deverão constar do currículo es"

colar do Estabelec.rnentg em que o candidato se rns

crever poro orestcr o'" exornes.

4) Não serú preciso prestar novos exames dos
matérias que já conseguiu aprovação,

S} O aluno aprovado -em todas os matérias rece

be�á um documento equiv.ilente ao Diploma Ginasial
,

Matriculas- à ruo Dr, Fulvio Aducci, 748 Estreito
Florianópolis.

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

282,566. isto IÓ', 1;2,9 por cen

"to dó ;,inCíónnJ�mo
Mais da metade do :IU

menta de empregos para

negros radica-se em cargos

cujos salários variam de

4,345 a 9.6<10 donares anu

ais,
Nos postos cujos venci

mentes oscilam entre

8.955 e 18,500 ôóíures por

O DELEGADu DO INS
TITUTO DE APOSENTA
DORIA E PENSõES DOS
COMERCIA 'RIOS, NO ES
TADO DE SANTA CATA
RINA .no uso de suas atri

buições e tendo eIT' vista o

que dispõem os Atos NIlI:'
mattves <I, 5 e �,de 5 de se

te roro do corrente ano,
do Conselho Diretor do De

partamento Nacional da
Previdência S�cial e a por
taria DNF'S n.o 5,023, de 28
de sete.T"bro próximo pas%
doo, CONVOCA os Delegaj'ls
-Ele!tol'es para tomal'�m
parle nas Assemblêias �lIe
serão reaiizadas nas hOfdS
e dias abaixo discriminll

dos, no Ediflcio do IA'tIC a

Praça Pereira e Oliveira,
8,° andar, nesta Capital, a

fim de escolherem os mem

O vtee-prostdr-ntc dtvul

gnu clfrfls e(lmpal'atlva.� ele

emprego em, 33 r('IXIl'U\:Õ{'S
RESTAURADOR - Robert Hounigr:nger" que

restaurou recentemente cerca de 65 quadros da co

lecõ-, do Cosa Branca, é visto no foté) trabalhando
em "eu estúdt-, de Novo York na restauração do
Quadro "Mulher R@ousondo", de Poblo Pícosso
Houniqrrtqer nunca vendeu um de Seus próprios
quadros, mas é um dos maiores restourodo-es que
Se conhece.

nnteci�a�as . �ara � �e nuvem
�ro as vantê�P'ilS �as �rafi�es

� � I
ses presentes fortuna são:

Vlln!ll! p 1-:r1!l ·1 liqUidiflcad"', 1�"""UO
... U� li U lu 1 aparelho de Jant:1l' em

porcelana
Com fl dupla finalidade 1 finis�imo tapete de lã

futuro,

Para as retendes tnscn

ções .os candlnn tos dever�.o
apresentar as cl'eclé'ncllljs a

que se refel'cm o� Atos

NormativcS números 4
(art, 16), 5 (art. 15) c e
(art. 15),
A Assembleia de que tl'a

ta êste edital será realiza
da com a participação .le

- pelo menos 2/3 (dois ter-

ços) de Delegados-Eleito
res e, em segunda convo::,a

ção, no prireiro dii\ útil se
guinte, às mesmas horas e

local, com qualq\led núme
ro de Delegados presentes,
independentemente de n')

va cOl{vocação (Atos Nor

mativos números 4, 5 e G,
al'to 29,28 e 27, respectiva
mente),

Em, 25 de Outubro de
196�,

•

DALMIRO DUARTE SIL

VA, Delegado

PLA'STICA - Um oPerório ex;.mina a eXls

tenci� de possíve's fendas na faCe de granito de
Abrr>hom Lincoln, (Foto Acima o Direita), no Mon
te Rushmore na Dacota do Sul ond� estão escul
pidl\s os cob'eças da:; presidenÍ'2s norte americanoS'
Lincoln Thomas Jefferson. Gl>orge Washington e

Th.�,..dcre Roosevelt em trabalho do e'!'cultor Gut,
zon Borglum,

'

de proporcional' pl'eços ma

Is barat.os e' de servir com

desafõgo, os 3 Estabelec-i

mentos "A Modelar", mais

a Grutinha e ainda a Ma

gie Bolltlque, inldarão iâ
no dia 5 de novembro, as

�C-ONV�I-TEgrandes vendas de flm de

�C::s�\ ���::u����:�:�sac��� �----�-_"""l
Diante da� alUIS t�emen- ,

das e quasl que diárias nos

1 rádio Semp
1 refrigerador da grande

marca Champion de 91/2

pós e" 1 terreno no ma

gestoso Jardim Atlântico.

bras efetivos e suplentes
que deverão integrar ..

Junta de Julg'amento e R.:

Visão, e os suplentes dos
Comelhos Administra!;i ':OS
e Fiscal.
I - Para membros ,Ja

Junta de Julgamento e p�
visão, às nove (9) horJ.S,
do dia 1<1 de novembro p.
futuro
II Para suplente �lo

O diretor presidente do Montepi" dos Fundo·
nário<: Público� do Estado de Santo Catarina e c

pre�ident,o da Comi"isão Consultivo pró construc:ã:l

do Hosoital d"s Servidores Públicos Estaduais, t�m
a satisfação de convidar os funcionários oúblicos
e o pov� em neml, paro assistirem no dia 27 do C(1"

rentp mês (sábado). à�;; 11 (onze) horas, o solenida
de dr> início do construção do "Hospital dos Servi
dor",<: Estaduais", ·em terrenos s;to n(ls proximidades
da Mnte"'nidade Carmélia Dutra, nesta Capital.

O óto'",erá pres:dido pelo exmo sr. governador
do Estado, Celas Ramos,

preços das mCrcadorias

nüo há dllVid:1 que em no

vembro os preços SCl'ãQ bem

menores do que em dezeln
b1'o" A,�siJn as compras

feitas c� antecipação, I'C

prt>sentnm comp1'Os feitas
com notâvel economia,

Cada compra dc CrS '

7,000,00 a vista ou CrS ,

ALOUETTE _ Fabricauo
no Canadá e lançado I'P

centemente segunda o 01'0-

gr3.>,r"3. norte americano...de

satélites internaci.Qna\s, o

Aiouetle é um engenho dI!

37 quilos destinado a veri fi
car a atividade soln!' e.os fe

Florionópol:� 24 de outubro de 1962,
.

,

As, Heitor de Alencar Guimarães Filho.'

APRENDA CONVERSANDO FRANCES EM ',2 MESES
ALEM'ÃO 12
INGUS 7�

ITALIANO 12

Y A Z I G I
11.000,00 pelo crediário, fa
rá jus a uma garrafa de fi

nisslmo champagne, Uma

compra de CrS <10,000,00 (se

ja a vista ou a prazo) fa

rá jus II 3 garrafas, num a·

conteclmento especial. As

compras de CrS 55,000,00
darão dIreito a um litro do

superior whisky,
Como programa extra e

moclanante serão dlstribul

dos entre a freguesia, 6 "pre
sentes fortunas", assim cha
mados pelo considerável

Ass, Haroldo Pederneiras

----------

QUARTO
A 10 MINUTOS DO CENTRO SEM REFEL

ÇOES,
.

ALUGA SE A UMA SENHO�A QUE TRA'
BALHE FORA. OTIMO AMBIENTE CRS
6,000,00 PEDE-SE REFERENCIAS.' R, MAJOR
COSTA, 94,

nõmenos os ralos cósmic'l,.:,

p relacional' a atividade de

particulas energéticas cum

.obServações do campo ma�

nêtico da terra, O ArieI, um
cutro satélite ionosféric:o
fabricado pelos britânic03,
foi lançado de Cabo Cam,-

Matriculas ab�rtas na Secretaria e

8J'1t1 w?qtuP.+
CURSOf' DE CONVERSAÇAO PRATICA

Trajano, n. 14
(Alto. da Farmácia eentral)

valor que representam, Es- veral em abril último. 26--28--30

DIA 4 DOMINGO no Clube Doze de Agôsto no Encontro dos Brotinhos Em Trajes Esportes Reprise o Comentado Show LA BELLA ITAUA Em Prol do Pequeno
Jornaleiro. Reservas de "Mesas na Secretaria do (lU be Por Cr$ 200,00.

I '....
'

I"

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Dr. Walmor Zomer -r��'iii''''iIiO'''1iIIiIIiIGarcia
Diplomado pela Faculdade
Nacional de Medicina da
Universidade do Brasil

Ex-jnterno por concurso da
Matem!dade-Escola. (Ser-
.vjço 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
corree.
I!'ARTOS - OPERA90ES
.....OENÇAS DE SENHORAS
- PARTOS SEM DOR pelo
método pslco-proJilatico
aonsuítõrto: Rua João Pin
to n. 10 - das 16,00 às
18.00 horas. Atende com

horas marcadas. 'Celf'fone
31i.J::i - Residência RUfI

nenp'rl!l Bltt,enr.nlJrt 101

RfX-MARCA5 PAJfHJES
Ageale Oficial da Propriedade JaduslrialRegts_tro de marcas, patentes de invenção, nome8 comerc�at3, titulas de estabelecl7nen,o, Inslgmas. Irasea depropaganda e marca,.q de exportação.
Rua Tenente Sílveíre, 29 - 10 andar _
SALA 8 - (ALTOS DA CASA NAIR _ FLORIANO'.POLIS - CAIXA POSTAL 97 - FONE 3912 I

DR. eLO'VIS DIAS DE Wta
(UNICA ME'DICA

Estomogo intestinos, figodo e vias biliares.
Consultório: Ruo Felipe Schmídt, n.o 38
Residência:

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

l'i'OITE DE PRIMAVERA
Amanhã. no Clube "12 de

Agosto" "Noite de Pnma
Vera", pro.m.ovida pelo Cen

tro. Acadêmico "rcsé ae

tlsta da Rosa", resnvída :I,:"
da Semana dos Estudos O

dontolôgtccs.

Prepare-se para o Futuro
Aquirindo lotes de terras, pequenos chócaras e áreas
poro indústrias em

.

BARREIROS
no t/BAIRRO YPIRANGA, onde está situado o Grupo
Zscclcr loccl.

Os interessados paderõo dirigir_se dtretcmecte
00 ESCRITÓRIO DE VENDAS DE IMOVEIS de

OHo Julio Malini
'{ua Felipe Scbrnídt, 14 - Sobrado - Fone -

2347 - Florianópolis.

. D3. SAMU.t:� FONSECA
CIRURGIAO_DENTISTA

Prepora de cavtdad�s pela alta velocidade.
BOKDEN AIROTOR S S WHITE

Radiologia Dent.jno
CIRURGIA E rRO'TESE RUCO.FACIAL
Consutrono. kua Jeron!mo Coelho 16 _

lo andor - Fone 2LL!l
EllCluliyomente com hora. marcado.

PREENTE

o colunista Dino êtme-.
da, da TV Canai 6 e DiâriO
do Paraná estará presente
no Festiva'l da Prar.evera

verão. desfile da Mataraz"!:o
e Matarazzo Boussac.

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

AD\10GADOS
ADVOGAOOS,

, DR. HELIO PEIXOTO.
DR. MOACYR PEREIRA.
PREVJOI:NClA SOCIAL. - Recursos à Juntos de JuJ
gomento e Revtsôp. Aposentcooocs. Benefrcros etc
QUESTOES TRABALHISTAS
CI'VEL e CRIMINAL
Ruo i-ellpe �chrn,dt no. 37 - 20 Anuo, _ Solo 4

IZABEL

Na recente recepção no res dêncio do casal dr.
No ccmenta.jo desflle

Maria Izabel BeBa Guarda,

apresentou um • conjunto
i.,uuez de côres mtxtas, te

cidos .Rennux - saia eva��,
casaco aberto preso em cio
ma com uma g.avara ,'0

tom da blusa.

DR.l4ARIO GENTIL (OSTA
M�DICO

OUVIDO - NARIZ - GARGANTA
CLlNICA E CIRURGIA

ESPECIALIZAÇÃO NA CLINICA PROF.
JOS� KÓS DO RIO DE JANEIRO

OPERA NOS DOIS 'HOSPITAIS DE FLORIANOPDLlS
tiORARIO DE CONSULTAS: - Dos 14 às 18 horas

Pelo manhõ, hora marcada. inclusive aos sábado!o
Telefone: 29�9 .

CONSULTORIO - Ruo Ten. Silveira 15 --'- Con). 203
fl)IFIO') PARTHEN01>l

Colombo Salles em benefício do Hcspttot de Rec
b.! rcçôo as srcs: dr Celso Ramos Filho. dr. Cet.ar

Gom€s dr. Rubens oe Arruda -Rcmos. dr. Soiroa Di
.

Mattos e dr. Már:o Remar.

M!SSA DO UNIVERSITA'RIO
DESFILOU '"

Marí:ia Peluse, destilou
com vestido de passeio de
verão. listras v�rdes, con

recctcneec no Atelier ot
Madacne B.Iveíea.

ACONTECIMENTO
Amanhã na Cidade .te

Laguna, se'rá registrado 1.I,.,t

grande acontecimento \�

ctat, c-en o casamento ne

Rurh Maria Carneiro, com

o sr. Rudl Bauer. Após o

ato re:lgiOso, os convidados
serão recepctcned-s na ��

sidência do casal dr. Paulo
Carneiro. Os srs: Eduardo
Rosa e Maneei oaecenc.o.
em atividades.

RADIO

Hoje, ás 23,05 hs. eataraí
apresentando na Rão. u

Gua�ujá, o programa "R�

dar na Sociedade", patro
cinado pela ReloJI ar.a e

Hotel Royal.

Universitário assista todos PS domingos
na Igeeja . Sãu Francisco as 11 horas ;.j \ IMissa do Universitário lWi'tuwmii::wlll!!lIlUiUllll�

(UNICA SANTA CATARINA
Clínica Geral

.. Doenças Nervosas e Mentais
Angustio _ Cornplexos - Ataques - Manias

Problemático Afetivo e sexual.
.

Tratamento pela Etetrcchoque com cnestestc

Insulinoterapia - Cordiozola:opio - Sonctercpíc
psicoterapia.

g�eç�ERt� jgÂ�á6�f OORBA
DR' JOS� TAVARES IRACEMA
DR: IVAN BASTOS DE ANDRADE

HORAhIO _ 9 às 12 hs. Dr. Percy
15 às 18 na. Drs. Ivan e Icace::na

Endereço: Avenida Mouro Ramos. 2BB
53(Praça Etelvina Luz) - Fone 37 -

ATENtA0
Mudanças JO::OI!; ou poro outros cidades:

Serviços de mudanças.
Não é necesscn., o engrodomento dos móveis
Inf r-ocçóes à Francisco Tolentinc no. 34

1(1'e.....-- 3805

CONJUNTO
Zlida Ducker, conjunto

para chuva tecido ractna
de confecção CQrY, o ano

nack impermeável azul 'filr
ça aérea", ccnréeeãc vene
zla - modelo de M�e
acuuque.

Dr. Acác;o
,

Giiribaldi S.

Thiago
ADVOOAOQ

FESTIVAL

Trinta e Quatro modelos,
serão apreseritegce no s'es

Uval da Primavera-Vera'), .

com rS tecidos da MatarilL
zo e Matarazzo aouesac. a J. "NIVER"

24 de novemorc -.., ç::lube
12 de Agoslo em bene.tcic
do Hospital de Reabii1taçJ,.,.
Deaessete moças da jovem
guarda nertenopoutem,
de3filarão.

ELEGANCIA
Na recepção de d. navse

foi multo comentada,

.gância das Senhoras: L,>:\
Krebs FilhO, Sônia Wol!f e

Maria Helena Gomes.

Os srs: Coronel ".
de Lara Ribas e dr. Fulvll")
Luiz vterra. receberam In

tem muítos cumprhren·.:ls
pelo "niver" que transe-ir
reu. �

Escritório espectaüaad
em Questões trabalhistas.
Administração de beru

rmóvets neresas fiscais
Rua Felipe Schrnidt, 14

_l° andar - Fones: 2;:;11
"214 BAR

Uepartal1en�o .Ce�tr.a, de_Compras.
Edital de ConcórrencI8 Publica H. 15 - 10 - 50

c tIve marca, do material que �resentante do proponente e outras vantagens; exigida pelas Leis e. a omís-O Departamento en ra
se propõem fornecer; a acert.ura das propostas. bl melhores condições de são importe em prejuízode Compras (D. C. C.). r�� cl preço unttàrto e glo- 4 _ Os documentos aci- entrega; aos cODíorrentes, ao Esta-conformidade com o a
bal com a explicação de ma (ou parte de_!esl pode- C) meuiore, condrcõer do ou à moralidade da Con11, ítem III, do Regulamen- QU� estão ou não. incluidas rão ser subatltuidcs pele de pagamento. ..

corrêncta.to aprovado pelo l)ecre� despesas de Impostos, Registro da firma no pecar

���2�::-:!�!82;e��::a�,P�� �g:��:', �����s, carretos, se- �:��e�:E�:��r�le �:niao�� ���cdl-;-aCÓae:fm,.�:!nd,n���a'�bd'�I,rcet:a� do�a- ��se;���:sa� ��::i��
dia 21 de novembrO de 1962,

dl condições e prazo de tarina.
no Estado.

-- de anular a Concorrência,
nu sua sede, à Praça Lau-

entrega do material, no IQ� caso as pwpostas apresenta
1'0 Muller, nO 2, (fone..

cal indicado' Departamento 5 - A:; propostas deverao
;j _ Em caso de ab:;oluta

das não rorrespondam aos
3410), CONCORR�NCIA Central de Compras. Praçl\ Ser ap!tSt:ln�lida� em dual

ígu�:da{le de propostas, se.
ínter�ssef do Estado.

PUBLICA, nas condll;oes se-
Lauro Muller, 2, ou local pe V.ilS, c"m li 1"1.Wf1ca do:;

rá sorteado o vencedor.guintes.
�� ;::��i���í�����:dee ::= :�l���,n:e�:��:l�:a����l�':s�: 4 _ A Concorrênda pode Forlan'Jpolill, em 16 de

ceblmento; heul 1, tic,,�<: ·lJWIO. rá ser anulada, uma vez outu�ro de 1962.
.

I - OBJETQ DA CQNCOR-
b _ v� t"l1ve'úpes, conten que tp.nha S!dO preteridaRt::to;C1J\.

e) decbração d� conheci· do propo��as ou documen-
1I.ento e �uhmlsllão às nor�

lUas dés�e Edital e da Le

gi.,Jaçâo leJ"erente a Con

correnclas.
N01'A : Serão recusados

os mate:'lals com dimensões
e QULraS carateristicas a

q\lém das especificações, o

que ocasionará exlgencla
de sub�tltuj"ção, retirada

urgente, ·chamamento do

segundo colocado, exlgen
ela da dl!erênça de preço
p�lo faltoso, caução futura,
su::,pcnsão do registro de

fornecedor, etc.

'ARA UM BI)M PASSA� COM SUA FAMiLIA _ R_VUNIOES 80C�

• !W;jóAHT""� "":l'BIIua_",,!·� ..-OS - �
DANCANTES ._ ETC.

Cll�ldA� 2 taHizes nO óiB
CIl.e 3AiI JOSr. -8 A I J B o S;:-:'

Cenn·) "oue. 3d:H

ás 3 e 8 ru. ':ia. GLOBIAKirk Douglas
Jeanne Cram
Clarle Trevor .cm:

HOMEM SEM RUMO
Tecnicolor

Fo�'a�
às 8 hs. ....... .

Victor Junco - Columba Dom�".,g,U"-em-

A VIRTUDE NUA ,

Censura até 18 anQS

Est.relto

t:ia.lInHermes Justino Patrlano
va - PresidenteLU.'>, oeve1"au :;t:r encregUt:lS formalidade expressamente

nu uepa.rv ......ltlltQ Central
de Compras, a f'raça Lauru -- - ----

_

Müller, nU i (Ione :J4H)).
até às 14 horas do dia 21
de novembro de 1962" me

diante recibo, em que se

menciona!â data e hora do

recebimento, assinado por
tuncionario do D. C.9.

AQUISIÇAO'
1. Veiculo, auto-mot.or, de

u"'o gemi, dénomlnado jeep,
marca Willys ou slrmlar

(especificar), modelo 1.962,
'.om tração nas quatro ro

...la.. força de 90 HP, 6 cUln

dros .em linha, 3 velocida

des à frente e 1 à ré, tra

çilo desligável, nas rodas

dianteiras e reduzidas em

todas as marchas,. limpador
de parabri�a; estepe, es

pelho ret:"ovisor, capota de

lona. barra de t.orção equl
pJ.do cam macaco, chave de

roda e demais ferramenla�, 2 _ Na pal·te externa do
unidade - um, quantidade env�lope contenedor da prO
- - 8. posta deverão· constar os
" Camionete, Rural Wlllys seguintes dizeres: CONCOR
uu similar, (especificar), RItNCIA PúBLICA NO
modelo 1.962, tração nas 15-10-50, (AQUISIÇAO DE
Quatros rodas, com 3 mar- VEICULOS PARA A SE
chas à frente, 1 à ré, 'com CRETARIA .DA AGRICUL
reduzidas em tôdas as mar- TURA.
chas, eqUipada com cinco 3 _ EIr. envelvpe separa�
pneus, cidade. e campo, ma do, contendo os dizeres do
caco, chave de roda e de- -

inciso anterior, além do
mais ferramentas unidade termo DOCUMENTOS em
- um quantidade - 1. caracteres bem destacados,

:lI - EST!P!JLAÇAO encerrar-se�ão os documen

tos comprobatórios de iden
tidade e Idoneidade:
a) certidão de Registro

na Junta Comercial ou Dia

rio Oficial que �enha pu
bUcado o documento de

constlt,ulção;
bl ateRtado de Idoneida

de, passado por Banco ou

duas flrmas de comprova
da ido.Qeldade comercial;
c) prova de Quitação com

aI; :Fazendas Estadual, Fe
era'. e Municipal'
dl procuracão. �E' f0r n

caso, passada a pessoa R'e-
.

CENTRO
às 5 e 8 horas

O. W. Fb,cher
NadJa Tlller

-em

EL HAKJM

EastmanCOlor

Estreito
às 8 horas .......; ,

Jerry Lewis
Joan Blackman

./

Censura até 14 anos
RABO DE FOGUET�
Censura: - até 14 anos .�;:- ,

7 - As propostas serão
abenas, às quinze hora�
do mesmo dia 21 - 11 - 62,
por funcionários designados
,pelo Presidente do D. C. C.
e na presença dos proponen
tes ou seus representa�ltes
legais.

-

a - Abertos o� envelopes,
cada um dos j!ltt:lressados"
tem o direito de apôr a sua

rub(ica nas folhas de pro
postaS" dos demais concor
rentes.

ClI!eBOn
CentJ o Fone: .S4..°!i

às 8 hOras

Oary Cooper
Deborah Kerr

-em-

A TORTVRA DA SUSPEITA
- Censura -:- até 18 anos _

(lHE RAJI.
ás 8 hs.

Jchn Richardson
Bal1bara 'Steele em:

A MALDlÇAO DO DEMONIO

Temos interessados no compra de (2) duas co�
.' sas perto do centro.

VENDE.SE CASAS -

Oportunidade único de comprar uma boa caso
na Praça de São José prêço de Cr$ 650.000,00
Toda de tijolos com terreno de 50 metros; EDITAL DE CONVOCAÇAO

Assembléia Geral Extraordinária;
Ficam convidados Os senhores ocionist� des·

to Sociedade poro a assembléia geral extrooriliná.
ria a realizar-se às 14 haras do 15.0 (décimo' quin
to) dia seguinte ao da prlmeir.a publicação do pre.

C��:�i�:jt�� ��d�'�;i:? ?f���I'�a�?osE�:��a�t�..
23. nesta cidade, com a seguinte

• ()esenhos
• Painéis
• Pin+uras: de

propaqanda
• faixa"
• flâm ... l"s

n:) Seco do Limfus
zada;

9 - AS propo.�i-% (mode
lo 001, ii. vendo.- na Impren
"a Oficial do E:;�ado), de
verão obedecer às condi
ções estabejecidas neste E·
ditai, nas instruções cons

tant�s do verso das mes-

1::a.s, bem COlllO às exigen
cias do Decreto nO SF-

25.08:61/382, de 1961,
e démais di�po':iç{\es F.sta�
duais e Federais sôbre Con
corrências.

em esquino muito valol·i.

na Agronômica com 1600 m2 de terreno dan
do para lotear.

TERRENOS,
Og Interessandos deverão

apresentar os documentos
mencionados a seguir.

1 _ Proposta, selada am

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

Taxa de Educaçãl.l e Saúde
de Cr$ 10,00. por tolha, em

envelope fechado e lacra

do, contendo:
a) Designação do nome e

endereço da Ilrma propo ..

. nC'nte.

Coqueiros - magnifico loteomênto perto do

Praia Club. pagáveis em pequenas prestações.

Barreiros - vários terrenos bem localizados
Capoeiras - vários lotoes nos ruas: Waldemor
de OUl'iques e Olegário S. Ramos.
Canasvieiros - vários lotes bem situados.

ORDEM DO DIA
I) - AumentQ do caphal social corn "Lucros

REtidos", créditos em conta COrrente e em dinheiro;
"'2.) - Alteraçã.o e atualização dos estatutos

sociais;
3.) - Outros assuntos de interêsse do socie

dade.

ru.Q fernando moehocl.? 6

I lD...-ndbr· íon. 24·13

PERfEI�-RAPlllÊl

III - JULGAMF'''''''''''
1 - Pela Comissão Julga

dora, posteriormente, será
declarado vencedor o pro.
ponente que oferecer:
a) !vienor prer.;o, (::lÍ1sicte

mndo-se desconlos bOlli�

IM 'DlO PAmUIt'a! SOCORRO
POLICIAL j) �NCIA Ta. 3911. .

'··:JJ�t.
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III PREVIDÊNCIA SOCIt.�_ '\1

, a.� i&U;&-__õ
ENTIDADES DE FINS FI

LANTRÓPICOS:
DECRETO N. 1.117, de }O

de Junho de 1962, regula
menta a Lei n. 3.577, de 4

de Julho de 1959, oee Isen

ta da taxa "de contribuição
de Previdência dos InstiLu

�os de Aposeo tadorla e

Pensões às entidades fUan-

Art. 30 Fica concedido o

prazo de dois anos, para
que as msutuícões nian
trópicas obtenh'am os De
cretos da utHldade Publica
a que se refere o artigo an

terior.
Parágrafo único: Enquau

to não forem lavrados os
citados Decretos serão véu-

trópicas. dos pam os efeitos do artt-
O Presidente do conse- se 10 da Lei n. 3.577 as

lha de Mlmsbrus, usando "declarações de Utilidade
das auicutcoes que lhe coo Pública", já expedidas ou

fere o artigo 18. ítem III que venham a ser expedi
do Ato Adicional à ccnsu- das petoa Governos e câma
tuição Federal, decreta: ras Estaduais e Municipais.
Art. l{j, Compete ao con- Art. 40 O Conselho Na-

selh:> Nacional de Serviço clonai do servtcc Social ex
socrnt, certificar a condi- pedirá um certificado pro
cão de entidade fi!antrópl- vnorto de "Entidade de
ca para servir de prova no fins Filantrópicos", véu
Instituto qe Previdência a do por dois anos as Insti

que estiver sujeita a rnsta- tttutçóes que se encontra
tuicâo beneficiária da tsen- rem registradas ou que ve-

çâc, prevista na Lei n. nham a se registrar no Con
3.<;'77. de 4 de julho de . selho.

1959. Parágrafo único: 'As rns-

ParágrafO único: - Cabe ututcões filantrópicas, que
ao mesmo Conselho o [ul- mantiverem organizações
gamento dos titules ncces., hospitalares ou para- nos

sârios à declaração de trtt- pitalares, registradas na Di
Iidãde Publica. visão de Organização xos-

A! t. 2. São entidades fI- pítalar, do Ministério da
Iantrópiecs, para os efeitos Saúde, o Conselho fornece

decreto, as Instituições que: ré o certificado, a que se

a) destinarem a totand.r- refere o presente artigo, in
de das rendas apuradas ao dependente de qualquer ou

atendimento gratuito das I tra formalidade ou exígên-
suas finalidades; , ,;;; era.
b) que os dlre�_ores" só-,� Art. 50 Este Decreto entra

("',..� 011 lcmâcs, nao perca-e em vigor na data de sua

bam remuneração e não u-: publicação, revogadas as dls

sutruam vantaaens ou be-· posições em contrário.
nefícios, sob qualquer titu-Q BrasiUa, 10 de junho de

lo; � 1962; 1410 da Independên-
c) que estejam reglstra- � ela e 740 da Republica

das no Conselho Nacional ã Trancredo Neves

do Serviço Social. � SoutO Maior

�-J,

PARTIDA� OE
fLOIUANdpoll� EM

OIA� ÚTEI� AG

I <', 9horas! ;

���
,

-

AVISO
Deparlamenlo Cenlral de Compras

.

�

Edilal de Concorrência
Pública N'o 1�9-68.

o Departamento Central de Compras avisa aos

,i"teressodos, qLl>" o Concorrência Pública nO 1 O -

09 ..,._ 68 referente à confecçõo de cuoões para sor_
.

teias do ':SEU TALÃA VALE UM MIL�O' será rea

lizadp no dia 29 dêste mês de outubro.
. Departamento Central de Compras, em 17 dE"

outubro de 1962,
(Hermes Justino Patrianova)

PRESIDENTE .

(�rso fireparalório Conl!�lenl!l
CU lSOS ESPECIAIS

�ARA PROFESSORES
r"lE DATILOGRA',A

AULAS PARA CONCURSOS
A ,tTIGO 91 (GINASIO EM UM ANOI
l'AE_GINASIAL ADMISSÃO DURANTE O J,'I'j'

OJ rlLOGRAFIA
_:_ Baseado nos moi. mode..nos processos pe.rtl.

gógJcos.
- Equ ;podo com máquina. nova'
- Dirigido pelo:
- PROF. VICTOR FERREIRA DA SILVA
HORÁRIOS: DIURNOS E NOTURNOS .

.",.,. Faça s�o inscrição o fiua Dr, i=�lyio Aducci an ...

�",;.1....ti90 24 de MC7,O, 748 _ 1° c.ldat:'" ;: .. I

'. fRÉlÍ'O
_" __

.
_ ,/LORI,I(NÓPOLIS·

1!I������._�"���l"'\r(1;'(��J;��rUt:.':·��,,
• �,�j

rise econômica inquiefa as po-

pulacões dos paises comunistas
P or Erich�ichelsen A Rádio Praga, informou balhadores tiveram que ser que ser usada para pagar a

em 28de julho que as me- empregados do que fora admissão de novos tr_aba-
Graves lacunas na pro- tas não foram atingídas no previsto or�glnàrlnrmente. Ihadcres, de modo a nao fi

dução industrial e agrícola que toca "ao aumento da Em consequencla, grand� cal' comprometido o progra

e sinais de inquietação po- produtividade do trabalho parte da verbadestlnada a ma de aumento dos níveis

pular fizeram de 1962 um e à redução dos cu�tos. de melhoria de saJários teve de produtívídade.

ano pobre, até agora, para produção". Grande tnsaue-

L-E-
-

O-N-l-SM 0--os regimes comunistas da fação reina entre o povo

Europa Oriental. 'Porque a produção de itens

Relatórios recentes do OiSI(;08 como moradias e

aumentos não acompanhou
a expansão demográfica.
Os porta-vozes do Govêrno "Ama o teu próximo" é
informaram que, em fins um principio bíblico. Uma

de julho de 1962, havia um determinação milenar que

dertcíb de três mil apat'La- valoriza e eleva o ser hu

mentci em relação à prt
meu-a-metade de 1961, em

bora • população tivesse

aumerttadn de 37 mil almas.

Dos

a1
rtamentos construi

dos, g ande número apre

senta "inúmeras deficên
elas".
De onstracões estudan

tis em Prag;, em fins de

março! a primeira em seis

anos, oram causadas a

put en mente por uma que

da na roduçâu agricola em

relaçã ao ano anterior. A

frustr ção estudantil foi ex

p.esse por meio de slon

gans ulpando a escassez

existe te no sistema eco

nômic cMmunista, assim
Tais solicitações - díspon como !Ploração capita-

:0 �v:S:am���t���:!��oco: t:: PJs
lideres sovíétí-

têm ocasionado descunten., Na olôma, a produtivi
dade o i'rabalho tem su

bicl.,.. uiftJ lentamente, ad
vertiu a �ádio de Varsóvia,
no fi cte julho. A expee

Uva d Jm aumento em

grand e!cala não se con-

e, "por isso, mais tra Consideramos dignas do

bloco soviético apresentam
um quadro de índústrías

que r:ão conseguiram cum

prir os seus programas por.
causa de ceücren-ses ad-

ministratlvas e relutância

dos trabalhadores em au-,

montar a produtividade
sem melhores tncenuvos
materiais.

A falta de Incentivos e a

coíettvízacâo colocaram tam

bém a atividade agricola
nos estados comunistas em

estado de crise crônica.
Na Alemanha OrientaL

por exemplo, o regime tem

soucttado com Insistência,
como o fêz em 28 de julho
pelo jornal Neues Deutsch

land, que os trabalhadores
"aumentem seus esfôrços
no sentido de lograrem me

Ihor Indlce de pmdutívída-
de."

tamenro entre as classes
trabalhadoras. Refugiados
do leste alemão atlrmaram
no Inicio de agosto que ma

nue;_ta\iue.; de protes� es

tavam ganhando corpo nas

Usinas Químicas walter UI_

bricht, em Leuna. "Os �e
rentes cia fábrica", queixa
vam-se .os trabalhadores,
"estabelecem metas de pro
duçao cada vez mais am

biciosas. Nós, porém, pedi
mos apena.s mais carne,
manteiga e outras utilida

des, em' primeiro lugar".
Os comul;llstas da Alema

nha Oriental não têm con-

��Õ��' d�!t������\����
tos. A situação tornou-se

tão grave 'na zona soviética,
em agôsto, que o regime s�

viu forçado a recorrer ao

racionamento da carne pe
ia primeira vez desde 1953.

As donas de casa foram o

brigadas a inscrever-se em

um só açougue aos quais a

presentam cartões de com

pras que lhes dão direito

de adquirirem quantidades
limitadas de carne.

Jacques Schweidson

mano, Integrando-o na es

sência do que é eterno. Um

liame do coração a outros

corações. Uma fonte ima
nente de lrmanízação.
Tôdas as religiões tem o

amor como principio bási
co multo embora os desvios,
dos seus propagadores e

que a historia consigna.
Nesses desvios trocavam o

amor pelo ódio. Transfor

mavam-se. no que Sartre

qualifica de destruidores
ou assassinos "sagrados".
Isso aconteceu com bastan
te frequência no passado e

acontece, com Intervalos e

em circunstâncias mais res

tritas, ainda no presente.
Não obstante esses falsi-

flcadores, permanece, em

tôda a sua magnífica gran

deza, o principio biblico de

amor ao próximo, Irradian
do calor e luz nos corações
angustiados e dando um

conteudo altamente huma

nizante às religiões.

apreço e l.oo_ção vánas or

ganizações, de ramitlcaçao

US omove
ln,","oolonal, p,,"cando

"r e ptegandó a amizade e a

,.. I "1id,,iodade ao pc6xlmo.
A

�n'
ão Santama rense Sem pregar o amor, tão

de Est dantes,�tará .reo- p�uco presente nas rela:
lizand no proxlmo dlD 3 çoes entre os homens, fi

de nO\lembro um baile na xam-se na finalidade de

ddodel de Sto Amaro._ De estabelecer laços de boa ca

mostrqndo ass:m um '-és_ maradagem e no pro�sjto
��rç�n!��' d�0���6�� ��e:t��;d:: :::::.t�:::
do sontomorense. citaremos o Rotarl e o

Paro este baile a USE Lions, que sem a�uarem na

vem convidar todos os eS" esfera dos altos e aposto
tudantes secundário<;. do lares ideais, limitam-se ao

capital do Estado . objetivamente útil.

C e r t os d.e poderem E' do Lions que preten-
contar com a presença demos falar, sem desconhe

de grande número de es· ,c�r os serviços valiosos pres

tudant�s deSde já agrade� tados, Igualmente, pelo R<l

cem I tari. .

• O Llons é uma organiza
ção internacional que tem.

por lema "servir". E serve

de. verdade. .

; Os seus c1ub�s se contam

por: milhares e se espalham
por dezenas e dezenas de

palses. Os seus associados
são recrutados nos setores

mais dinâmicos da socieda-

de.
•

Nem em tôda a parte se

AIt()t..A NA_ PEfFE1TA 00 lIlUIL faz sentir a sua atuação

Agradecimento e Missa .de 7° Di�
Salomé Batista da Silva, Filhos, Nck�s, Genros e e

tos agradecem a todos que o.i" confo:ç*'fAm pelo fa! ci-
mento de seu e�:�, ;:;I���o�Aa.1M,���
que enviaram telegramas e que

compar.�o\e,".l.'.�
cert ô-

1110S, a sua amizade para .

i��'com os companheiros mne nlas de aepúltamente. Agradecem, tami?é�,.

"t'
evere do

rantes e a sua decidida e- sente" João cerdoso, celebrante 'da miSS�',de' rpo re-

ncíêncía na solução dos
Outroscím convidam seus parentes 't abti s pa aproblemas locais. Não ape-

missa que. mandam rezar na Capela do 'Ãsjto
I
e Me dl-

:ss o����:�ejt��.t��, cf:�= cidade, dia 29, às 7 horas ./
tribuições de esfõrços e dei ; .'

ação que a perda de tempo

C I
-

ENGENHEIROe o di,péndio de enccOia. O ocaçao -não arrefecem. dtA Federação das Industrias do Estada de
��a.

�;'���:!���li:;���'t�: ����i:�{E���:��:h�f�;t����7; posso, e.��:
netários e pessoais. E' o para inteQrar seu Departamento de Pr

,.

b
Paro melhores esclarecimentos, áS

�:n:���a:o c��a�;:�h��, �e:� dos poderõo ?irigir se à sed� .desta Entic;fa
p_itais e escol�s. São 1)olsa:l, Laoerda. Coutrn�o, 8, na�ho�ono,das i��10-6
::n::!��ão SS��vi���r:: s:� ,�L � J� '.�. I .. ,�·",���
neamento

.

qp.e se estendem,
quando necessár.io, para fo
ra do pais, como o caso, fo-

calizado na nossa presen- Com ou sem Pensão. Casa de Familia.
ça, nwna. reunião em Ams- Ruo Estevoes Junior, 34
terdam, com relação a Guia

na Holandesa.
Si nos fôsse permitido �

dar conselhos diria aos com

panheiros que tenham pos-·
slbilidades: viagem! E quan
do o fizerem entrem em'

contacto com os clubes con·

gêne'res. Terão, dai para

diante, perspectivas mais!
amplaS nos seus propósitos.
de servir o próximo. De ser_

vir a coletividade. De' ser

vir com interêsse, com de

dicação e até muitas vê

zes wm o mais' fraterno a-

com o mesmo releve e ert
ctencta. O que é natural.

Mas, em roda a parte se a

firma presente pelo culto
da boa amizade e do ecn-

vivia entce os seus compo

nentes, o que não deixa de
ter um significado positivo.
Os que, como nós, viajam

com frequência, constatam
ao primeiro relancear cos

ol.hos, a ut�idade do Lio

msmo. Os marcos da sua e,

xistência e atividade logo
se projetam.

l\I�ulLas e muitas vêzes a

sua ação ultrapassa a es

fera do servir e se afirma

vigorosamente, em causas

de. magnitude para o meio

ambiente.
No Chile, no Perú, no U

ruguai, no México, nQS ês
tacos Unidos, na Itália ma

ravuhosa, na Suíça e mui
especialmente, entre os pai
ses percorridos, tivemos o

portunidade. de sentir o va

lor do Iíontsmo. comprove-

\ fmpermecbtllzcnte de

oçõo permanente com

pega normal para
argamassas

SIKA S. A. Produtos Químicos para Construção

Vendas em FLORIANÓPOLIS,
Tom T, Wildi & Cia.

Ru'J Dom J. Cêmerc . Av. R. Bronco - Ter. 2850- 3503-3128
--- .......,.- ....

Servicos De DATlmGRAFIA
ACEITAM SE ENCOMENDAS
TRATAR à RUA FELICIANO

14 - à NOITE.
NUNES PI�ES,

I

Q U A R TO S

O raciol..tamento da man

teiga já está praticado há

algum tempo. Quanto a ba�

tatas, o ítem -principal na
alimentação dos alemães,
as quantidades fixadas nos

calltõ.es
.

de racionamento

foram reduzidas, enquanto
os preços sofreram grande
alta.
A prOdução agricola con

tinuou a cair pelo tercei
ro ano consecutivo. Desde

1960, quando os comunistas
da Alemanha Oriental vir
tualmente coletIvizaram 00_
da a agricutura, a produ
ção de verduras, aves, car

ne e leite tem dado prejuí
zo.

Esse declinio vem corren

do apesar da promessa do

chefe. comunista Walter UI

bricht de que a Alemanha
Oriental ultrapassarIa a A

lemanha Ocidental em con

sumo "per capita" de ali

mentos, nos fins de 1961.

N a Tcheco-Eslováquia,
que se. segue à Alemanha

Oriental como a nação ma

is industrializada do bloco

soviético, os altos funclo�
nários tambêm admItiram

sérios revezes no cumpr'l
menta dos planos econômi-

PRECISA-SE SALA - Para Escrilório
Para. EscritórIo.

. j

, I
Tratar com·C' dr, José Maria, pelo fone 2604, à tarde,

ou com o dr. Flávio, pelo forie 6. __ �O·22 _ 35-96.

VENDE-SE CASA
Residência de material, pronta para ser ocu.

pado. com sola. três quartos. cozinha WC,. quarto
p banho galpão nos fundos e ainda com alguns
moveis, situada no praia da "Ponta do Leal".

Trotar com Livramento, na Rua José Cândi,

.

do çla Silva. 580 à tarde no DER.

I}aqanhar

.1

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



PIDRO PAULO MACHADO

RfDA rORES-AUXILl"'�ES,

MAURY 10."'15, RUI �080 II

GILS'nO NAHAS

COLABORADOR"S: DIVERSOS

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

.----J Maury Borges o

absoluto do tôdas as ZD?1..t'
do estadual, desta tempo
rada.

"Não farei milagres, mas

darei II máximo do- meus

esforços para brilhar cm
üeresa das cores de Santa
Catarina, pela segunda vex"
Ce-m estas palavras o pcn
tep-o .Aj,y:erindo falou a re

portagem quando indagado
sôbte ,a sua imlicaçin p.a
Ta os primdros \ 1·f.:inanJ�l!.
tos do sorccionnuo bar'rp''l
verde.

x x x

o atacante Nilo, que se

encontra sem contr:,lo G)I:1

o E.�pf)Jte C!UI)C, NorOc)'p,
dI;; Sã,., Paulo, esteve e-:n

Jtajai. onde trrcinou ent.)'c
os marcili.�rn,� dt:nlomlr',i1-
do útinws cl\lld:('(i�' fl�l'-,H
e técnica_�· Foi (\unvlda(Jo

��':��I���L:��l'r��:�'�:��i;��
Dias e Almil':lnlf> Barro�o
estão no pir,," para Ul!1-
tratar o jogador.

A dIretoria do Almirante
Barroso dcv('l"!Í. indw'l .

ncsté fim de semana. o n;��
me do apilador Edeva .do

�oclho para dil"j!:;ir a ,)Q�_
tlda em que o clube tom"l
rá parle diunte de Pfy�'1l'.
dú em nl"u ·que. prb qual"
ta roelada do rdll1'no ai"

estaelual catarilH'llSe.

x x x

A �m'prensa de B!l.lmen'1u
acredita Que. pe'.o meTI'),:
dois jogadores d3VCrium '.�

convocadcs para os Üeinus
iniciais (lo selecionado CH

tarinense que iJltervirá 120

brasileir() de futebol. Tril
ta-se do quarto zaguei�0
Remeu. PCrtenC2nie ao ()
11mpico. atualmente em rx

cepcionai fase e o ataca'1te
Catorze.

{) atacante barroris!:u
Deba continua na lideran·

ça· dos artilheiros d0 cam

pcunato barriga-verde ZOTI:>.

dois, co mIO tentos s�gu·ti
de Mima truTbem do alvi

verde com 7. Peja zon.t ir�s
OS principais goleadores 3U")

NOrberto Hoppe do Caxi�s
com 10 gols e Miltinho ,:r

América com 8 gols.

A renda apresentada d..)

Domingo próximo. se�:1.

çlonal sou todos os p.oW":;
dt" visLa deverá ser O cu

bnle que travarão as equj
do Próq.)l}ra ambos de Cri

ciumai, pelo cr./.T.ipeona.to
calarinensc, zena um. O

Atlético nesta oprtunidád�
defend2rá a posição de Íl
der com 4 p.p., a.o lado d
Hercí.fo. ao passo que.

Próspera lutará ,pela "O

.'lição de vjce líder, cC!

dife-rença des líderes ,c.i!

apenas um ponto.

/

x x x

A diretoria do Avai. e;;t.á
s-et;n qualquer cQmpromisso
a cumprir, mesmo porqllo
emprestando vários de S2U.Q

jog'adores à clubes da C"<l

pital, mantem-se inativo
Acreditam os mentore.. a
zurras que somente a �ar.
til' de janeiro é que o clu
be deve voltar a atIvida
de. realizando uma série de
amjst03QS pelo interior do
EStà"o. prepar:mdn n r&

x

Homenageados os Craques
da Seleção Juvenil

rig;ent.es e atlétas que par

ticiparam do Campeol1ata
Brasileiro de Juvenis, r'.!.l

lizado na Guanabara, qU<1J.

do com grande 'merecimen·
to. obtivemos o terceiro ,u

gar ,além da Taça. "Disd·
plina",

sente, be mcomo o gol.�r-�
Acácio. Nossa reportagem
recebeu convite do sr. .JJ.,é

Elias Julliare, na pessoa (l.i!

ncsso companheiw Gílberto

Naha� que, na época do

campeonato, acompanhou
o ceriame como enviado 1a

ACESC. Por superiores rnnti

vos. Gilberto não oode
co.m,parecer. Felicitamos \,n

tretanto a Liga de' Joi'l

vilie por esta justa home

nagem a.as componentes fia
seleção.

Naquela oportunidade n')S

so selecionado esteve �e

presentado por atlêtas dl'l.

Liga de Jolnvllle e mais

Helinho e Acácio, da Cal)i-
tal. Obtivemos resultadn3 _

brilhantes, derrotando O!;

mineiros e Paranaenses e VENDE�SE
1.Jma LAMBRETA ,1959).
Trnflu' 'Anit:1 G�ri1)ahH.

"""-'."", ',n
"J� $'

PAU�LA

NO SITO.

lSI'O"TIVO

07 A..05 DI LABUTA CONSTA" c

PELO PRQGPESSO DF

UNTA CA"'ARIN�

ME DA/MEl/
EO/UÉ!

RAMOS

cão, como incurso no art.
120 de Crdigo Penal nesôea

ccrporats dolosas), com ot-

rCi�o ao "nursts" uma '1(;?

que cumprisse as concc,

ções impostas pela Justjça
que. embo-a fnclutsse r, a

pronncã., de ucbidn.s arco-

01jcas não vounva.» ao rua

pr:;(.icil. do fll'tebol Ia\) .;1

n. fl.5�(i � T.J.M.G.J.

- não resultara do e"er 'l

cio do esporte, mas dê r.:fo
consciente e v.olllnLru·io rlc

��en;e�d�,er�����:lC ��!�� "1Si1!li����BfI
fessado

gria que é permitida ou ;i-
__ .

���: :�: ���� �b�::�:aq�� Dl. Ayrton Rdmidbo
jnconsideradrurncnte exerci- CLINICA DE CRIANÇ,\S
da, não se pOdem incl'iIl1i- Consultõrio: Pela manb.1.

nar suas consequênci�'.-'. no Hospital de C'l.ridade.

ainda que previsjveis. ccm�
'A tarde, no consultor!,

necessaria ou eventualmell- das 15.30 �s. às 17.30 hs

te lesiVas. Enquanto hO!!Vt;I Consu]t(irio: Rua Nuno;9

licença para as pugnas es-
""achado. 7 - 1.0 andar -

portivas. corpo a corpo o
telefone in86.

que se há de reprim'\" é tãu Residência: RIJa P�dre

somente a aplicação1de �,l- Roma, 63 - 'relerone 2Hi'

pes proibidos ou a vi'J- -

IenCia.inutii. Assim dout.l"i-I. GAST' Df: il�fE'· �
naVa 19ualmente PedrO Ver I

"Il li J. �,

::���t�e������i��,t::t:i�� CNTÃO Pf,C� l:!\fÉ Zi'f"'·

lendas esportivas'_ .salvo
-----�

;��:�::::.��n�;:t�'�;

®
metidos no exercício de um

direito.

.
Dizendo qUe era fora .de .�

duvida que as violenc;u>: ��,.
re�ultantes do

eex.
rcici� Oe

1

I
atlVidade e�portjva lIC_it'l �I�'
esca.pavam a repressan, .......
umar vez_ que- o agente-...nã.c
houveSSe j)l"Qcechelo du)o,�Cl. .

ou culposamente, acrescen- tIil:\UMA!!lPF.ftfEIT"AOOillRM'11.

cnt:lrlnenscs estarão cmpe
nhncl.os em mais um cam

peonat.o lJ]"asi,eil� da mo·

d:;lidnrlp de fllt"bol Prr.J';g�
sional. TrEio, mais uma l'e7.,
lutar pela sup]"�m:lc1a d:J
"as.�ociation" .narlonal com

certa. possilJi;adede para >IS

nossas COI"('S. /I. csquad!'.l
c�ll,arinense vni tf'nta.· reu

lizar sua melllOl" "pe1'f01:
omance" (le todos .os ccrta
mes t"jue parLicipou. devt'n

dn, para Isso s.e apre.<:t'.nt;.r
com uma et"juipe bastante

coesa ,principat;nente no

que' r.oncerne à linha de

frente quc> ate então núo

chegou a corresponder a

cxpf!ctativa do storced0-
rcs cataril1fmscs já que �j'<;

alTcmates a "gcls" fQ(:J.1n
quase que faihos nos cam

peonutos passados .No úl

timo certame em que parti·
cipamos, sc não contamos

com ll'IT'�a eqUipe Letalmen_

te coesa c ofensiva Prf'li

m�nal·mC>I1tEf. era ótima ('m

matéria de fuLebol Un�.1.

das melhores selcções t;1l

vez {jue já !';e fOl"JllOU 10m

nosso Estado com um G,ü

nête em ótimas condil,'op.J,
um Marréco não m'Ó''nos

inspirado, um IV{l excelen
. te, urn Zilt.on extraordiná

rio ,mr.· Ivo muito bom e

u mValério eslt1pendo 11:.1.

defensiva, sendo que 1l;1.

ofensiva Idésio. Teixeil"i
nha e Almerindo desponr.'l
va!:1li, enquanto Galego e

Nilo os acompanhavaom de

perto

Na direção do selecion�·
do estava o não men"s f::;'·

mosi Saul Oliveira, um

mais perfeitos entendedc

res do football "associ�.
tion" de Santa Catarln.\ e

no preparo Arruda Saio·

trroé, que tem prestado rel�

Vantes sC'rviços ao de."-porto
catarinense. Est'e nno. te

m·os qUase a plana con'/I,'

Çã3 de qUe os trabalhos

concernentelt ap_ n('s!tm -

�:;�n��o E�l���;i��i�':r.:d/':

Nossebanco 1

Domingo à Tarde :

A TLETICO
�-:--:- P-=e-=-=lo=-��:_:C�ampeonato da 2a. Zona

1·:��1�!:;;';Ç���do;.!�!�, I � fâlandode.codelra... O Campeona-to-O-a-n-c-ã-r-io--de-f-·u-'-e-b--
�: �::o ,,�;;�o L�';'�:;", .�::;:,�o:O';:d��,::oc�:ito�:

I
;;[}:I!'eJo1;{./�_ pudera' ser decl·dl'do amanha-co�saruçao çJe SU.l sede !lit.l:(patico grêmio ii. cuia
�

SOCial, tendo já s.do cea- frente se encontra o espcr-
_�_�_�ll�_':_i:_��_e_nod:""��::,��� tssta António Dia,

:�a�,:';:�2�:1;:�eo��� Ei��;��� �i;����f'�:���� dOO f:�:;!eo�:itoati���:U:;� ��o��,�noa;U{��� j;g:::r ,';� ����.o :��::�n:7!::,�n��,,� ;�;;::�'!::,��J;, '::�. �
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dil'ctoria do Metropol c�ta- teso durante e opbios jo. portivo Joinville deu eXM
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