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Governador enviou mensagem à Assembléia:

Aumento do Funcionalismo Estadua
o Governador Celso Ramos acaba de

��:�����:tl�::d�o::����:;}:tE2��;r�� india decreta estado de emergência: deter avanço Chinês
o Fundo de Desenvolvimento e Manutenção , �OVA DÉLI, 28 (AP) - Pediu-se às mulheres in- penetraram 25 qutlómetrca

da Educação e de Defesa da Saúde Públi 8101 onde ao Gov Celso Ramos ,A India pro:la?lOU o esta- �i.anas que entreguem.suas em te�ritório da índia, na

. _ �.

c�

reso ....0 de emergencra, enquan- [úlas de ouro para ajudar fronteira noroeste. Um por-
J e dispõe sobre o reajustamento dos venci- l .. to. às tropas. c�munistas o Governo a comprar ar- ta-voz do Governo decta-

mentos e salários dos servidores públi ENCAI\UNHADO! , De Washington -ececeu IOre1\ através de um cre chme�as _aPlotund,lrall� ��a rou q�� dois postos a 50 e

estaduais.
Ices

PROJETO êste telegrama. dito récn, barato e condi- i:�:�,:,ça:me:��nd�n�tó::� 77 quilómetros a leste de

Êste projeto vem completar outro re-.
pando p,osseguillwúl \

"Gcvernadcc Cclso na- �:lt:Ul����, �al�ecde:s�d���� pital de Bomdilla. O sre-
AVANÇO COMUNISTA ���g��l"e!�:���u a�:�do�:�

::mc�n ;�'�:�����e �:n�laj:: mos lhões de cruzeiros. Este' cre stdente da Republic;l. Ser- Um porta-voz do Minis- houve modificações na si-

centemente enviado, que objetiva aumentar
Co rniammcrrcano de' D2- Flcri,.illórAis _ Sau'a djto. que será ministrado ��p��v�.��h��ri����.71· ��� �:ll:Oosd�h���::a quedeCC����� ;�aç�oor�e;t!�O e�Il��de:���

O Salário Família.
:�:V�ll:;�;e: --;s!��, (';�

Catarina - Brastl :a�: :���r�:�rizo��el'��� dêres extraordinúrtos. ln- rruam Kibitoo, perto da onde os comunistas pare-

Na edição de terça-feira daremos no. Santa Catarina efetuada' .. Cleanlhu Leite �1l�en!C cultura e n ACARESC r�_ �:�s\veli�('�.�:�t:�: �:s����: ���.l���h·� ��l;���esa�� ���� ��:;or ����� d�:�����gOqUi�
ticiário mais detalhado sôbre a mensage"..l

em inícios dês1e uno, o GO] pt Mínha capn.c.id�l.(le Oi presentará finalmente' a
são e intervir em qualquer do rio Luhit. Disseram os lômetros quadrados que di-

�.' vernador Celso Ramos (>:1 rstor Executivo Supleni.e recnpcracõc dos campos, dos 1;; Estados do pais. indianos que (' chineses eam pertencer à China.

que vem beneficiar o barnabé de Santa Ca.- cnminhcu-lhe, para fhH!"l' tenho honra tnrcrmar deli levando no agricujtm- U1Jl

tarina. �i:n�i���i��:� c��tap��g�,�;� �::e::r:co:ar�tS ;:::��:�:� ni::�i�n�;:s:I::��d:s de ��i�_;� No IRTE ClUDE'se Social e através do D�iJ Uerrera ccruontoanõc dr. ranças da aprovação des '" •

o Plano de (,'êdito RU�'11 vida estarem esgotados re te pedido de nnancíamen-

ulá ��:�et�t�:ta:;na.EStado oe

��::;:��:l Pl:��:��: ��:����:�;�:��::��::E�:i� Omei1a�eauOs
Projeto de alta enverga- do Santa. Catarina Sela da no Méx.co, delibera

dura e de grande impu - ecnstderadc lego sejam re rarn os Estados Unidos ;:._

tãncta para o setor agr-r o cebidos recursos adicionais crescent�r aos seus atullis
la, com c-nsequenres re- esperando-se com otlm�·. fundos Já vmcutecos nos

percussões em todo o stsre r._o próximo ano pt Ate'l- recursos do BID de 200 a

ma econômico catartne.i- ciosos cu,:�:)!,imentO$ F,'- 400 munõ;s de dólares,
se, mereceu dos técnt-ce dl"jgo Intrjago jntambao

'

MAIS UMA DAS MIL

do BID. Quando em FI')!",::!.
nóp-Hs. um parecer pr. J'

nunnr favorável.

OTIMISMO NI\.

APROVAÇAO

LOCALIDADE DE RIBElRAO URU, NO 'm:;;TRITO DA

SEDE DO MUNICíPIO DE PRESIDENTE GETULIO FOI

CONTEMPLADA COM UMA UNIDADE ESCOLAR

zncam'nheoo O Prv"':O

à Washington o 'Jov�r 1.1-

dor Cel:;o Ramos teJ.U;.j,'H
fa ar Dr. Cleantho de '"' I'

va Leite, Diretor Bxecu i

vo do BID representando
c Brasil, solicitando-lhe
Informações sôbre o anda
mento do Prcjeto.

....,

Cortina
d'Ampeuo em

Seu Cândido
Manlo de NellP

11m trampolim de lança
mento que permite efetuar
saltos de mais de 80 me

tros de altura. Para a di
fusão dos esportes entre
os jovens, está sendo exa-,

minado pelo Parlamento
um pro,ielo que prevê a

constlw.;âo em cinco anos.

d(! 1.500 novtt� ln�tftn<;õ!'�
•

hochey. ycom capacidadr em

para 7,üao C5ºectadol"€5, � lia,

é uma das maiores esta

ções itali:mas de esportes
de inverno, tendo sido já
sede dos Jog.os Olimpicos
de inverno. As instalações
esportivas, uma entre as

mais importantes da Eu

rópa, crn.,npreende o "Pala
cio do Gelo", para os tor

� m- .\fnteTnll'!!!onn1� d",
W!JG comunas (1;1. ltá-

Embora nã- seja possi
vel o financiamento oa-a

Por tudo ISSO e por s"(
êste prcjeto o �ais impor
tante de tcd-s os que ia to

êste ano, a noticia e .I,IS ram remetidos a crgan s

plciosa- Caso se concrevr- mos de credito, a ncncra

z e êste financiamento p't foi recebida com real ua

ra o ano de 1963, teremos tisfação pelo Governo -to

à disp05ição .d,Os agriout- Estado.

_.MensQ'gem
Com o seu trabalho elt:::S realizam d po

lítica administrativa de Santa Catarina e a

judam a construir o futuro do Estado:
Quer coletando recursos que possibi

litam a construção de mais estradas, mais

escolas, enfim que possibilitam realizar a

administração pública, quer participando
diretamente dessas obras, êles estão sempre
prestando serviços a Santa Catarina.

Aos funcionários públicos - autênti
cos apóstolos da coisa pública - levamos,
na passagem do dia consagrado a seu tra

balho, as nossas homenagens e a profunde
gratidão pelo muito que têm feito por San
ta Catarina,

associa�ão nos Seivioores
rúolicus De Sahta Catarina
Mensa�em aos Scrv:�orr.s
Finalmente, o momento é chegado para pleno rego

zijo no seio de nossa laboriosa classe, porquanto, precisa
mente na data em que se comemora o "DIA DO FUNCIO
NARIO PÚBLICO"', estamos lançando a pedra fundamen
tal que concrenzará a mais untiga aspiração de todos os

quanto, como nós labutam por dias melhores, em que
pos�amos trabalhar, com mais segurança e menos preo
cupações, pelo bem gerill de nossa querIda pat.rla. Ê um

sonho que se realiza graças a compreensão e espirito pú
blico inigualaveis do homem que, que agora governa o Es

tado de Santa Catarinu.
Não haveremos de esquecer a inestimável colabora

ção do Sr. Governador Celso Ramos, e podemos afirma
lhe, representando a nossa numerosa classe, que a nossa

gratidão será imorredoura.
(Continua na 7.a página)

Aviões às terças' quintas e domingo -

Saidas de Florianópolis às 1145 horas -

TAC - CRUZEIRO DO SUL - FOlio"
3700 e 2 f 11.

Por haverem sido eleitos

deputados estaduais no

pleito de .. do corrente, Os

inspetores de nscalíaacüo

da Fazenda. servidores des
sa Secertnrla, e t.rinta ns
cnts especialmente vindos
do interior do Estado, ho-

menagenram, dia 23 do
corrcn.e, no rate Clube,
com um jantar resnvo. os
srs. Henrique de Arruda
Ramos, atualmente Dire
tor do Serviço de Piscall
aaçãc e o sr. Abel Avila dos
Santos, inspetor na cidade.
de Blumenau.
Partdeípnr.uu da home

nagem. o sr. Geraldo wet
zcl, Secretario da Fuzunda,
dr. Paulo Ba'le!" Filho. Di
retor da Caixa Economlca
Federal, H. Oswaldo Ol!n

gero vereador eleito junto
â Camara Municipal d(�
Blumenau, e dr. Rubens
de Arruda Ramos, dirctor
de O ESTADO.
Os flagrantes fixam dois

aspectos do jantar, vendo
se no primeiro o .�r. Ge
raldo Wet7:cl, titular da
P;I�ta da Fazenda, ladeado
pelos homenageados. depu
tados eleitos Henrique de
Arruda Ramos c Abel Avl
la dos Santos: no segundo,
parte da mesa de fiscais e

in�petores da Fazenda so

lidários à homenagem /lOS

dois. membro.

Inicio das Obras do
Hospital dos Servidores

Presentes o Governador Celso Ramos,
seu secretariado, outras altas autoridades
federais, estaduais e municipais e funciona
lismo, foi dado início, na manhã de ontem·
às obras de contrução do Hospital dos Ser
vidores Públicos.

Na oportunidade, destacando a impur
tância da medida e o que la mesma signifi
cava, falaram o representante da Associa
ção dos Servidores SI'· José João Dias de O·
liveira; o representante da Comissão d2
Construção Dl'. Fernando de Olíveira; e por
último o Governador Celso Ramos.

Em nossa próxima edição daremos Jll1.

pIa reportagem a respeito do
- .�

ii.
": 1.0'_"';;'; ;..".- :!;ê. _ •• [

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Dia 3/r1 --- SíÍ�ild(): O PAINEiRAJ àpre�enlQ1Hj no Um Tênis (!ilbe - HMTí MA mUNA
Emprêsa Edllôra "O ESTADO Ud�.

Rnn conscrneiro Mafra. IRO
'rejerone 3022 ,_ caixa Postal 139
Endereço TC'lcgrMlco ESTADO

tnrstor

RUb� d�e";����a RfAl'!lDa
DomlngOtf s'ernárides d' 'Aqulno

Renatore3

��tfonlo Fernando do Amaral e SIlva - Osvaldo

Colaboradores
Prot. Barreiros muio - Dr. Osvaldo R0drlgues
Cabra! - Cid Gonzaga - Dr. Alcides Abreu
- Prof. Othon d'Eça - Major ncercnsc Ju
venal - Dr. Milton Leite ela Costa _ Dr. Ru
bens Co�ro - Walter L&ll�e -- ;�ury Macha
do - Lázaro Ba-eotcmeu _ unu.r Carvathu

H��l\��; ��:�II�lÍ��la�.ct�ei��.;_'\�el�{� �g�Já;O
Alo,erto de Amorf-n - C. .laruundá, iditor de
rnrormaeáo Agrmnla - A:ná)do S. Thial;o

Dl:,PART�lMENTO ESPORTIVO
Redator: Pedro Paulo Machado
.n.�odalu:'t�. auxíjíares ; Ma1ll"Y Bo)'ges, �ul, T
LOCO e Gilberto Nahos

Colaboradores: L11�'ERSOS
Representantes

Heprel>entaçõe�' -A, S, Lara Ltda
R!o (GB) Rua Senador Dantas' 40 5ei andar
'rei: 22-59-24
São Punia - Rua vítôna ,657 - cçnj. 32 _

Te], 343949 '

POltO Alegre - PROPAL --=- Praça D Felicla.
n(j 15 - conj. 11 _ 'Tel.: '14-40,

A�!:n�es e correspondentes em todos 0$ ,.IU

níciptus de Santo Catarina
Anúncios mediante contrato de 'acordo C( ln fi

t<,heta em vl!!:ôr
A:3SINA'TURA P.:'WAL _. CrS 2.000,00
,T!'\D� AVUL:::.\ - CrS io.oo
.4. Direcão não se resJlO"1,s(/1)ilis(! pelos Cr17, ...df,
too emitidos 1l:J�' u1tigo" I1.ssinadas

P"ra a limp,lIza ",rofunda dó. poros

I.eite�tle ..Cilonill
"; , :�" 16)�Ii$fif,1J (y"i !

.

n:eni:-:o NILO SÉRGIO l1Jj;� se:'l IQ ani"-·'C1·d!.r:o o

:.,." ,:;1.-: (j l'llb"sr,o J!;,i:'nin ..

". j_ �i ..;,�;RuJ.0, en(;a:.l�\1 d.!
U" ,ILJ ,juu-l'enenL<: \la D, i{,)

P,11H.:b1 V":':H', ��.'ü (.;J.'
..: SUU exma. (;:,;�

(_;,)�' j€'l:'J

Du:ra, ó Nilo Sergio ofere
;,'\;-::\. a seus parentes c pes
"1):1" :lm,i;as uma lau�:l me

�:l de Ji.:os d:Jces e deJicio
,<as beb!das,

Desejamos ao Nilo Sérgio,
e seus genitores ininterrup
ft�. felicidades.

Fl�l,rc' r'S l'l�('<:!;ri:1S cte seus

dignos g-enitores vê passar

VENCE-SE
R�uPas c sapatos usado, em Perfeito estado
d(,> C' nseiv.xão,
Ver e trot�r com O sr V'lson Mend2S .

Rua Mcrt nho Cal lodo', 3 _ no horário dos
13 à� 15 horas,

Agradló,Fnfo e Mis'la de 7° Dia
!!:alolTIc· P:lti .�;'\ ct<l Silv:l.. FHho�. Noras, Genros e Ne

t')� aJ�f1de�em a tcdo� que os confortaram pelo faleci
mento de s::!tl e�_n�,so, pai, sogro e avô:

LVIZ BAT:STA DA STLVA

Qt'_-= fr..v�arap" tr-leO";'amas e que comp:trerer:-:nl às cerimô
n;l� �i� ;-'��I�lt:l,�en�e, Agl':1decem. tambêm, ao Reverendo
P�J!r(' 'João Cc.l'doso, celebrante da nilssa de "corpo Pre
sente".

"'utrossim convidam seus p:trente'3 e amigos P:'l.I·g a

rn'- �<l Q1l',' mlmdam rezar na Capela do Asilo de Mendi
('irl;lde, dia 20. às 7 ho;'as

PROGRAMA DO MES DE OUTUBRO
Dia 28 - Dom:ngo - Festa Infantil
Dia 29 - S�pundo-feiro - Bingo dos Rotaria,'

---- -------

Sociais

Mariza a "Gata Mansa", Vai Dar "Show" na

Ouerência Palsce Canlando Para o "Societv"
Confirmada a ::ln·

senca da linda Cantora �U-;

noites Cariocas Mniza, na

festa do próxrm- dia lf) -

O "Society" vai aplnuuir ;l

mais discutida cantora 'JI'l

suor-e na "No.te om 13J��K

üc'', com os 'Dez Brotos oo

Ano".

2 - No Rio r- Deputa 'o

e Sanbora ntvaro catao

n.ou-ucsi foram hOTe;'!'I

geados c.o'm jantar am-r}.

cano, na re-ídênca uo -a

sal C�,rJ- s E:luarcio de ��,.,':

za Campos (Tereza).

3 _ Movimentada re.c:s
tntanü.. aconioce-ú
ma's nos salões do cr rce

Doze de Agósio.

4 _ Nemeado S'lb-c�1o:!'(!
d:l C'lsa Civil do G VCI'!11

der Adtcmar de Barr'J3. o

dl" The�dor.o Le'is de 0:1
veira LeLte

5 - Fr�tejou idade nO';:1

ontem, o dr. Fulvio '-.-.I Z

Vie'l'a. 6efe ç1�' D�pa 1:'1-
1" el:to dei Relaçô<,s PUhl�

r:t$ d" P�hi.c o do G.�vêri1:l
- O cns:d Vieira em SOl"

l';;sidcncia, re�ebeu �Wl
l;'I'n}}o de am'g:ls, P:1Y!t ('�

melll:lrar o a::�nl2cim"n:,',.

Cam íl visita do P.,�,

sjden1e Kennr-çly 20 Bras)1
,já C\i(aV::l �endo. divulif'l."O
no Ro, que se"ia um du<,>

jq de belc:::a e el<,p:anc�a �n

tre as duas l'nmas: MarIa
Tereza GOlllarL e Jacqll;:<)j
ne Kennedy.

7 - S:>ra nn�lleado ,�_

cretar!o de Interior e .T'(1;

t;ça do Estada, ,o Dr, A;

mando Calj] Bulos.

8 - Procedente de ;Sáo

A�radecimenlo e Missa de 7.0 Dia

CARLOS PORTO
:Maria Szpoganicz porto, Abrào Selem�, sra. e filho,

Carlos Eduardo Porto, Lydla Porto, Euclldes perro�e e

\'iuva, filhos. neto, irmàs e cunhado, com'Jvlda

ap-'radecem a todos quantos os .cO:1í:J_:·taram pe!.:)

f<tle�imento de �eu cspôso pai, sogro, avo Irmao e cunha

do,
CARLOS PORTO

9COlTié\0 em 23 do corrente, nesta capital.

AIOUI MAil �(ITA no eltAtlL NO ensejo convidnm para a missa a celebrar-se, dia
29 segunda-feira, as 7,30 horas, na Catedral Metropoli
tana.

28/10/62

Paulo a Senhora zrea .v

mim, Ln companhtn de -aa

filha Elayne. Na cap.t li

paulista, E:ayne fez SU'lS

últimas c muras para o s.�.J

casamcn:o que será em :]2

aer. 5-'� prôx.mo.

ComI ma banna ..»>

Ne!y Sjlva, esta c"llqulst,,:l
do aplausos na Rádio n'"

r.o d., Manhã.

na cid3::Ie de

menos diseut do �"

Antõn o os 10, Míehcls. o
mcn-r c-u qU3 .rão dev�_;'1
ctrcntar em n ,�n tU 1

�

na P!·ÓX°!l1.3 semana.

ra (Vera üeatrz
anvor.,á ío onje�
p'\!'ta fe'lto de �nlg pa's,
Ch�o;"t!ane, recebeu C:J!I\,j

dados

12 - O ]' maJl(�e q'J? ,'

conteceu no 'ba;!e rl� 'i -

ffiJ sáb:tl.') \1'1 ricl'tcle (

Itaiai, ccnt llila a C:l!"f '-

13 - Ontem nos sa!i';,'s
d') O�car Pa'ace Hotel, :l

contcceu mais uma l'f'U

n ao danç'wtl:' da soci.?�"�

de Paineiras.

16 - O cornl Rectta uvo

do C -lég.o Estadual e ['1';

;��t.:lo�t::I�:�ã�e��:� ��
Te;t:-o Alvaro de' cerva !l.J,

17 Voltou a -estdtr !,:l

:=m;y

mais potente-mais estável-mais veloz
•

noViO
TRATOR -'SCRAPElf 619 C

CATE.PILLAR
. COM"SCRAPER"BRASILEIRO

reduz tempos ele dde e b�lxa cu�tos_de operação I
Fácil de

_ operar - contróle a cabo acionado a

ar comprimido. Capaz' de fazer curvas num diâ

metro de 9 rn. Construção unitária que facilita a

manutenç .o. f\:)vo motor com potêr.ca máxima de

280 H. P .. moderno e compacto. Servo-trens

missão C'), especialmente projetada, ou tr-ansrrus

são de "Enerõ1o Constant�" de 6 velocidades.
E o "Scraper", CJm o famoso desenho "Lowbowl",
a?,ora fa8rlc3.')) pela Caterpi!lar Bras'il S. A., em
Sã:) Paulo. lüiYl c3pacidade p3ra 14 m3 (18 p) de
c":!r'7"l. r "]ro� d=t. Junte a tudo iS80 o fato de que o

6,J (SC:��e atingir a vel0cdarle de até 50 krn

t::OR:iItD: ':;"11 por hora e calcule o que o Sr, pode ebiJE.rar dêJe!

VENdACONHECÉ.-LO EM (.) Power·Shift

r ',PORTAÇÃO

cdade da Its ja i o casal A

bdrm F�(>� (LU)

18 - A bo-i'ta c- eleg.r:r
ee Herc'Ha Luz, f:li v.sea

em um a das bouneues riu

círlade, com benssr TO a in

junco. ccnrecc'enad-, em li
nho galeria.

19

A\ran'�'-' ... ", ... L� S�e.",·i, 1":"4 -

"'ill ...[", C ...cho ,·r, ,-J<.>

Vi,.'_

;:!,:l na eco'b a da '']'.1-

mour". rruc acontece to r.is
0_, an s nn r-o-mntc o :)',

v 1l1:'1�'n.-1;, sol h I ri:: N'l�'l\

nJ� S _:�''''i do O'u.ie O,

de A�OS:,o.

CATE"IP1L.L .... rl E ';AT sAo MARC.e.- FI

restetvo
No a .

20 _ No �'m:Ht:c" -' J Ir

t5.:·,I�n,J r�O a ai �e,lhr.r "

.\"�nh n Ja.�e' Vil:'ira rAn ')

n�eL-) sua L 'h nha :)'8-,1
f' -'eiJcu con"l:da(b�

f':'ita de �lla Prim�ira

CJ'1"un:J[lJ.

21 - T�:".')":n pr,Jced';n
te d� B:'a,íl'a, chegou 'ln-

do

C' 11°.':1)r C"u�r-i''')
a nos' a c:dade, �

de nO'lembro. em de�file. [�,��c� .......,If!li!._
!' �nr:ú, na cirjo.de óc'1t1j, i

14 - .I\.niver�ariou ont�l'1
Mu'a A)1:1�ceid:l. R N, ""_

nha. Q;-J'if'ada :dUllU dI] C;o
légio 'Men,!no Jesus",

casa' Domingos de Aqu;:1(
(Lourdes).

22 - No próx'mo dla A

sel'á hnf'ada fi. n�v:J_ ::;1) e

çj,., de m')-le-:l� Prim'1vpr'l:

A rHl ro<'ão naque

Cidade, está a Car6'D JO
croni�ta soúal Sebas';;?o

ReiS'

23 ..:. Já �stao a V€!1:::a

na secretaria do clube 9'>

m2sa� para a soirée dn p,.')

ximo dia 14 com o famoso
Ank!to e sua orquestra.

O,.,ALDO JULO

HOSPITAL DOS SERVIDORES· HOJE INICiO
DAS OBRAS - Realizou-se prec'samente às 11
horas, sábado, com a presença do sr. gove1'nador
Celso Ramos. a quem se d,eve mais es�e grande be
nefício, o inic;o dos obras para o consrruçôo du
grande e moderno ·;;_d:fício do Hosp:rol dos Servi
d3rt',; Públicos do Estado, s tuado no terreno na.'!

proximidades da Matem dade CarméHo Outro

o prédio de linhos modernas e funcionais
pos.�ue capacidade poro 200 I,eitos e completo ser;
v'ço de ambulatório, obedecendo o atual e avanca
do técnica com o!'ganização médico hospitalar ':l
tendendo Q todos os ex;gência� modernos de um

estabelecimento poro a labori-:-so dosse dos servido
l'e',' púbI"cos cívis e' militares e que será construjd,)
pelo Govêrno do Estado, !'ob inspiraçõo do gov2mo·
dor Celso Ramos que assim. torna reol-dode uma

das mais velhas osph'oções do func-onalismo bor�
figa verde,

Ao ato, além do chefe do Executivo catorinen_
s,e, compareceu todo o seu se�r,etariado e dema;s
altas autoridades e funcionoL�mo,

Poro e'<;Sa solenidade, u.:;aram da palavra o sr

José Dias de Olive:ro falando em nome do Asõ\ocic·
çõo dos Servidor.es Públ'cos de Santa Cota:'ino �

dr Fernond8 de Oliv-cira em nome do Comissão
Crf1�trl!tol'a (1-') Hospilal e por f'm. O Governador
on Estado. �r. C'!t,,<'J Ramos,. dizendo do significo�
çõo e oltn final dade do grande obra de €Ievodo cl
Conce social

Mais uma vez felicitamos ao Governo do Esto�
do por e5"$O explêndida iniciatjva e O todo o fun"
cionalismo do Estado que sente feliz pelo cumprt
menta sol',me da promessa do sr, Cels� Ramos ago, ;
ro uma realização à vista.

15 - Na bagagE'>l1 ,ia oe

nhora_ Carmem Renau" ,C!r
cem-chegada da Europ�, (!

tjquctas autenticas de 1"

nomados Figul'in'stn� [>'1

F�ança Alemanha e Itád:],

aia
c,,,. 3Aíl JOSr. Kil'k Douglas

Jcannc crain em:

HOMEM SI�M RUMO
TecniColor

Cen��')

às 10 hs,

'!I'onp '\-1'1"1

MATINADA

J.ohnny Weis<muller
Ann RUlhcrford - CheLa - em:

TARZAN O ,VENCF.nOR
Censura até 5 anos

Censura até 14 anos

ás 1% hs, -.B A I J R O S--
Kirk Douglas
Jeanne C-a:n

Clarfe T,_'evor "m:

HOMF.M SeM nUl\lO
t:in. GLOBiA

Estreito Fone tl2;l2

Censura até 14 anos
ás 2 hs.

Jerry Lewis

ás33,i,í-7-9hs.
Anthony Pcrkins
Vera Milles em:

PSICOSE
Censura até 13 anos

Joan Blackman

-em-

RAnO DE FOGUF.TE
Censura até 5 anes

ás4-7-9 hs.

CiR.8I11.
Gary Cooper
D,cborah Kerr

CENTRO .oi.YIE 343'

-cm-

A TOlt'fVRA liA SUSPEITA
- CcnsUra - alé 13 anos -âs 2 hs.

J�hrmy Weis-m:.lller
Ann Rulherford - Cheta - em:

TARZAN O VENCEDOR
Censura até 5 an()s

Estreito P'on'! 6214

ás 4 -7 - 9 hs· ás 21/2 - 5'� - 8 hs.

Victor Mature Johnny Weis muller
Ann Rutherford - Cheta - em:

TARZAN O VENCEDOR
Censura até 5 ancs

Anne AUDrey em:

BANDIDO SANGUINARIO
CinemaS�ope TecniColor

Censuda alé 14 anos

(lHE RAJI,
às 5 e 8 horas

Cent'o FOf1t:!: �4":; JerrY Lewis
ás 2 hs. Joan Blackman em:

RABO DE FOGUETEKirk Douglas
Jeanno craill em:

nO!\1tM REM RUMO ATENÇAO
Atendendo cláusula contratuai para

a sevibiçóes do filme., NINGUE'M",
NINGUE'M MESMO, . será admitido no

Cinema" depois de iniciada a projeção
de PSICOSE.

TC(;\1iOalor
Ccn:;urn aLé 14 anos

ÚS 71/2 hs.

J,ohnny Weis�muller
Ann Rull1crfOl:d - Cheta - em;

TARZAN O VENCF.DQR A Empreza e Poramount Filmes S. A,

DIA 4 DOMINGO no Clube Doze de Agôslo no Encontro dos Brotinhos Em Trajes EsporJes Reprise o Come nlado Show LA BULA ITAUA 'Em Prol do Pequeno
'.

Jornaleiro. Reservas dê Mesas na-Secretaria 10 CI!Jbe Por Cr$ 200,00.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Desenvolvimento Interna

cíonen firmaram acordo
em Recife, através da Ali

anca para o Progresso, destl
nado à melhoria do abaste

cimento de água à cidade

l]c NataL

O Governo do Estado do
Rio Grande do Norte, atra
véz da SUDENE, também
soncttou ao BID (Banco In

ternaclonal de Desenvolvi
mento) um empréstimo no

totnt de o-s 315.544.400.00
para o mesmo fim.
A USATO-BrU'I.!l, segundo

os tõnuo, do n6vo ucorrín
assinado. colocará à dispo
sição do estado potlgunr
verbas atá crs 500.000.00000

a fim de que o Departamen
te de Seneamento do Rio
Grande do Norte possa e

xecutar as obras de dupllca ,

ção do sistema de abaste
cimento de água de Natal,
garantindo dístnbutcão su

ficiente até o ano de 1979.
A capital do estado é a

tualmente servida de água
através de 46 poços situa
dos nas dunas de areia, cin
co quilômetros a oeste da
cidade. Tal sistema cobre
apenas 54% da população
sendo esta uma das causas

do elevado lndlce de morta

lid.n.dcs infantil l'cgisti''l.do
na capital norte-rio-gran
dense,

A rêde de poços cada vez

'uals d('rIriente, tem ngra-

Por Walter Lange
N.2GS

Dr. Milton Kells, membro
da untvcrstuaoo de St-m

fOI·d· na Calj.lôl'n!n, (1('

nuncrou o seu superior. Dr
Donald nnvanport por t�l
lhe roubado a espôsa. I)

processo corre na just'C'R.
de Santa Clara. O mande
exige uma rudcnçeecão, ti

iegundn que "o r('ubo rte

sua mulhr-r Prejudlco'l a

Pasqualina Lehnert, ,,-e
71 anos, é UT,1l. freira q-te

, trabalhava no vattcano, :-0

tempo de papa Pio XII. ,ce
quem era pessoa de confi

ança. Depojs da morte de
Pio XII ela tomou conta do

Seminário dos .resunes .1\

mel"jCanos em otenícoto.

Pasquallna tcvo« c-ne-go
os dois gntos slnmêses "p,;

ter" e "MII?i" btchtunos
que o faleCido' Papa eeqoin
va o-uno. cuíc1nndo dos

mesmos com espe-oln l nte»

çãb.

'Você sabia? Jue °

comum, não soneto blsex·,J,
termina no dia eb semall.l

em que com"tiou? - q!';'!
nenhU.ll sêculo pode
meçar em qUfll"l.fl·l"in,
sexta,-fclm ou Sn.b:H!U? .

Que os dlflS de Nalfll e A

no NOVll são sompl·.e õs l;l-:!,�

mos dias da s"emana?_
Que Fevere!)o, Março c No

vembl'o começam no �le�)
mo dia da semflna? Qu<!
de 28 cm 28 ano:; ;'s Cil,cn

dá rios são Igmljs c as (Ia_

tns caem nos mesmos dio.,�
da semana?

Na escola: A prefesSl)rr,:
. "Paulinho, querO alguns t,.

xemplos de superlativo.;.
Qual é o superlativo abn

luto de doente? "Paulinho'

�orto. profeSsOra".

Azar ou sÇlrte, - Um fi e

guês la saindo de um cu."·

sfno apenas de cuceas; li
vera pouca sorte e o deixa

ram assim! O porteiro <,'a

servOU: "Deu azar hoj"!?·'
"Sim, mas ainda ljve SOI'

te, parei em tempo!'

Time is money! - ihl

comel'ciante admite um no

yo secretário e examina ·)s

seUs papeiS e documento3.

Satisf.ejto, lhe diz: "Be.n

bem. Vamcs começar IO'N

O trabaiho. Tempo é :li

nheiro. Como é seu noml:'?

"Pa ,. ,Pa .... Pa... "Pa
checo. O empregador: 'C��

tamente não vai Sf! inc')
modal' se eu o chamar sim

plesmente de Pacheco?

Audrcy Hepburn. estr�

la de cinema de HOllywood,
respondendo fi, uma pergll:l

t.a de como ela se s®tJa .. �r
ocasião da ftlmagem de

,

uma cêna amorosa, dlssp.:

'Sempre limpo bem os aen

tes antes, para deixar bof,

impressão ao ,n'.eU parce; ·'0
quando me beija. ASara �e

ôle sento outra coisa nc s

ta ocnsiêo, isto não mo II"!

terssu."

Claude Eatherty, major
aviador, comandante do

bombardeto americano qr.e

Juncou a brmbn atômtcn
sóbr€ a cidade de Hiroshi
ma em lD15, está atual
mente se ocupando e-n ra

xor (PSCUl"sOS e conrercn
cías pacíficas, corno "pr-nc-

tênjca pelos males que ccu

seu", conforme sua e"!lI"'I
sa-. Eather;y, que está com

45 anos de Idade já esteve

Internado nove vezes �'m

11m hOSPital de alienadu,�.
Sete, ve7.es foi preso, a,'u<:a

fio de aS.'laltos, roubos e oe'
b('deir:t,s, qu:tndo. Pr'r II',!CS

os melas. procurava amú"

tecer a sua consciêlwia,
perturbada cam consequê'l
eius causadas fi. populat;íio

daQue.la Cidade jnpone.;;·.1.,
desLruida pela bomba p ,r

éle bnçada. Pr.ocUrav:l'il
fazf'r-lhe compreender !lll,�

npenas tinha cumprido ar

dens recebidas. mas êle

respondeu: "Eichmall:1

tnmbém pdocurou-se dcf,�n

der alegando Cumpri ne�·

to de ordens recebid:l.;;" .

Roman') e Maria Mus,>(]o

lini espersm U'l' baby em

Dez€mblo próximo. r:j�J.

cdlança !:erá a primrir;\
que nasce com O nome r"�

ex-dllndor após ti sua Il1.')r

te, Romano Mussolini;) ')

seu fllho Irais moço e fi

su eS'posa Maria é U'i!a

irínã oa estrefa de clll'!m\l

Sophia Loren.

Agência do ucsonvotvírncn,
to Internacional, órgão co

ordenador das verbas apli
cadas pela Alinnça para o

Progresso, comprometeu-se
a adiantar crs 52.000.000,00
para a compra de equipa
mento e material e fazer

face as despesas durante os

três primeiros meses do

programa de obras. A aju
da norte-americana será

empregada na construção

informaçô.o

salln' "119'..1<=1

UMA VOZ NA PRAÇA -

Contendo crônicas e contos

de Silveira de Souza, será

êste o primeiro lançamen
to das Edições Roteiro, de

Florianópolis. Esta editora,

dirigida por Silveira Lenzi,
Silveira de Souza e pelo co

lunista, publicará traba

lhos de autores catartnen-

ses, visando dar maior con

ststêncta ao nosso movímen

to cultural, reunindo auto

res de diversas gerações e

tendências. Silveira de Sou

za é já um nome bastante
conhecido em nosso melo

literário: começou, [unta
mente com o pintor' Hugo
Mund Jr., fazendo teatro e

editando o mensário "011-

sts"; mais tarde passou a

colaborar na revista SUL.

A princesa Yasmtn, de
12 anos, é filha do fale<'i�

Ali Khan e da atriz Rita

Hnyworth. E:a recebeu :1.

gora uma indenização de

sua carreira na Unive,':.j- 120 mu D,M., quantia flue
dade." lhe foi paga por' Hervé 811-

_ chaton, por decisão da J'13

ttca de. Paris. Buchaton fei.
considerado culpado pc!c
desastre que vitimou A!i

Khan, quando o seu car-o

se ch-eca com o de Bucha

ton, cruzando uma rua de
Paris contra-mão-

Um viajante, desse,s que

pensam ievar todo o mun

do na 'boa conversa", che

gnu à venda de um "mal Ii

to" e Pergunta. "Ql:rr
comprar enxadas' de Plit''l

nço," O caipira: 'Como 'llf'

cê tá vendendo'?" "Qlla
mnta cruzeiros cada uma;
em dúzias dou deSCO!l";O",

Comprando dez dúzias dou

cinco por cento; comprali- JI�;;;IIIdo cem dbzias, tem dez par
cento; comprando duzell

tas dúzias darei vinte j)'lr
cento. ,."0 caipira: "En

tão quantu mai eu com�rá
mal abatirr.ento mecô mi

dá?" 'Justamente." "Escnj
ta moço: faz a conta q�1ln

tas dúzias eu pr�cisl) com

prâ pra mecê mim dá

enxadas di graça?"

de novos poços, que ror.;e

cerão 300 litros de água por
segundo, na Instalação d.,
Ilnh.rs de bombeamento, es
taçües de cloração e nas

de-pesas com a ndnnntstra ,

eào tõentcn c supervisão
dos trabalhos.
Os planos prevêem ainda

a dOfl.f":·lO lwlns F.,;laclos U

nldox, cip Cr$ I:!O.OOO.OOO.OO
crovente»tc cLi Lo! de As

sls1t'nrla ao comercio A

gl"Ír:JI:l.

A MAIS

AVANÇADA
CONCEPÇÃO

. EM CANETA$, �l
ÔcfflfXlclcr-'o2"

';1 I
PENA EMBUTIDA

3 modelos: cf SUa' .s(olJta �

'* E S C O L A R '�2� - tal'llJJa' prólfít:�
*' B E L A I R '02" - 'am,o� t:romoJtt

.. DIPLOMATA "6Z-_ 'ampa Fo/haJa a ouro

- GARANTIA E SEGURANÇA-
---_._--- ----------

JOSE PASCOA_ ROSSETI
VENCEU CONCURSO DE

CONTOS - A Comissão Jui

gadora do Concurso de Con

tos "Mcnotti Del Ptcchta".
de Itapha, atribuiu opré
mio de Cr$ 40.000,00 e a co

Iecão completa das obra de

Menotti. ao concorrente .ro,
sé Paschol Rosseti, de San

to Andre, S. P., que se a

presentou com "Dentro do
Balaio e outras histórias".
A comissão outorgou ainda
três menções honrosas aos

trabalhos de watnur Ayn
la, do Rio; João Antônio,
de São Paulo; e Jesus Bar

ros Bodnnuy. de Goiana .

1'RES DECLARAÇOES FA
ZEM HISTORIA - de Fi
de! Castro, pela Editóra

Brasiliense, c::ml tradução e

orranização de Eduardo
Sucupira Filho, prefácio de
Caio Graco Prado, que de
clara: "'Pretendemos, com

a edição deste livro, dar ao

'Público brasileiro, delibe

radamente mal informado

por uma Imprensa tenden

ciosa. elementos a mais pa
ra o estudo e compreensão
dêsse' acontecimento que é
sem dúvida, o assunto mais

controverso atualmente na

América. "Fundament'Js da TRANSISTOR PORTATIL
Revolução Cubana" (la. de- CARAVAN II
claração de Havana, 2-1- 3 f�ixas de onda _ 9 tr3f1SISlole::. _

sendo atualmente um dos
diretores de '"Roteiro". Pu

blicou, anteríormente. o

volume também de crônicas
t: contos intitulado "O Vi

gl:l e a Cidade", com pla
nejamento gránco e ilustra

cõee de H. Mund Jr. O vo

lume a ser agora editado

'Uma Voz na Praça" rea

firma as qualidades de nc

ctomsta de SS, dernonatr.m
do ser êle um dos melhores

escritores catartnenses das
novas gerações, com um es

enc personalíssimo, saben

do contar e integrar o lei

tor em seu mundo.
POESIAS COMPLETAS

DE FAGUNDES VARELA -

Volume 4 da coleção Estan

te da Poesia Brasileira da

Editora SARAIVA, tem in

trudução de Edgar Oavalheí
ro, organização, revisão e

notas de Fl'ederlco rosé da

Silva Ramos. Um dos nos

sos poetas 'românticos mais

conhecidos e admirados,
"Fagundes Varela enche to

do um decénio da literatu
ra brasileira", conforme a

centua com multa justeza o

Intr-odutor. Reunindo tóda
a sua obra, numa edição
das mais cuidadas gràüca
mente, com tevantarnen:o
de texto, a Saraiva presta
um Importante serviço às

nossas letras, ao mesmo tem

po em que coloca à dispo
sição das novas geraçôes
um poeta que merece ser

conhecido.

60): "0 Pensamento Mar

xista e o Partido da Revo

lução Socialista" (conferên
ela pronuneiada a 1-12-61l;
e "Cuba: Território Livre

do Analtabetlsmó" (2a. de

claração de Havana. 2-2-

61), além de dados biográ
ficos de José Martí e indi

ce de nomes constõlntes do

texto. compôe o volume.

(Para remessa de pu

bllcações: SM - CP 384

Florianópolis _ Santa
Catarina)

MDCHaDO & CID. S/I.
RÁDIOS G-E

m�(��
.

por CU l!Jl!J mensais

BELEZA E QUALIDADE NE5T'ES MODELO::;

Funci'Jna tanto com energia
elétrica como com 6 pllha�
comuns de lan!l>rna - 3 fai_

TRANSiSTOR PORTÃTiL,
moo. 21-26

Ondas meotce e curtas. -

e t-anstetores - Alça 9m

bulida - Antena 're trant -

Caixa de ponsn-enc de
TRAi-JSiSTOR DE MESA alto Impacto
ESPACIAL

xas de ondas

RÁDIO DE
MESA

'SEVEN SEAS
1�ll0 falanle de seis polega.
das - Caixa acus(rca - An_
leoa lnteroa - Ôlho magico

M
Vá 1;ge;'0 q""

:����: & elA. SfA.R-Jo,ãoPinton:2
COME:�CIO E AGÊNCIA

�e R. frOlono n:15

su;7n6�;t:cesa���0�:�s�e��a ou�n'doqUlzando a maneira de co- U
mo estabelecer o desenro
lar ·da vida no Tempo - e

só como Ele poderia fazer sencla do estudo da IIngua,
numa única formula solu-

clonou o problema apllcan_
do·a a todas as C>1isas nas

suas mais variadas mani·

festações, como uma sô es

cf)la mU.'lical.. Observe-

ruu.,;, <'ntre outras col�as, ns

regras gramaticais. Não

parfl!ce ter nossa vida ames
ma sequência de continulda
de? Como ela, começamos
soletrando as primeiras pa

�inas da vida e soletrando

hegamos a fase das ana·

dses quando a natural cu

iosidade d:1 juventude des

perta r as nossas emoções,
para, finalmente chegar
mo. -:tO ·pr 13110 da$" Ct:mJtl-

assim como o e na vida a

sua compreensão para o

homém, pois quando a ma

turidade nos faz compre
ender a slgniflc:I<;ão espi

ritual de eada palavra que

abrigue em sim sentido hu

mano da mais pura e perfei
ta demonstração- do anos e

d:! caridade, êle então terá

aprendido a lição da vida

e estará mais peIto de Deus

conseio dos seus deveres a

fim de completar a Sua O

bra. São observações senti
das ntravez de um:! filoso

fia toda pessoal - modes

tia a parte _ adquerida na

"gr!'rndf' �.'l{'ol:l. tln hnmnnl

dadc, no quoLidiano da vi-

e verbo e agasalhar
por um _punhado de creatu

ras conscientes d:! nece�sl
dade espi,itual de conjulga
rem o verbo AGASALHAR

com humanidade e amor,

não poupandO sacrifícios

pessoais nem os sarcasmos

e subtenidos com que pro
curam em vão anular a

gl"Rlldiosidade de seus an

!:eios, nobres e justos. E' um
sonho surgido da maturi·

dnde espiritual dos que só

mente �ão capazes ,Iquéles
que tem sentimentos de e

levadas pf'rfeição de sentI

mento; para a compreen

são o vigôr e o entusiasmo

dos mais jovens que podem
e devem dar continuidade
e apoio a um empreendlmen
to tão significativo para a

coletividade, represen tando

conforto e segurança pa.ra

os que, no Inverno da vida
estão sujeitos as intempe
ies do abandono.

da paradoxalmcnte tão

complicada, mais tão sim

ples. Dessa maneira, apren

detdo na escola do homem

a conjugação dos verbos

temos obrigação moral de

sabermos como aplica-los
nas suas diversas finalida-

do por construir a casa da

SOCIEDADE DE AMPARO

A VELHICE, uma grande
obra que precisa de tua a

juda. do teu amor. Cada do

nativo, cada ajuda, repre
sentará uma têlha. uma ta

bua. um prego, um tüolo,
porque reunindo todos os

esforços .�nma cooperação
canstante havemos de rea·

llzar esta grande obra que

rcpresen te o ideal de cada
um de nós abriga no mais

pI'ofundo de seu coração.
Isto e aqueles que teem co

r:lção.. e é para esses que
são dirigidas essas palavras,
nUI1.1 apêlo que possa con

gregar esforços para que

)m8!1ftm er coroadas com

exilas as lu(as encel-;\dns

des. Agasalhar, e um verbo

que abriga em si tlJdo um

mundo de amôr, seguran

ça e conforto, simboUsa u

ma grande casa acolhedó

ra e meiga.. E' sinonímo

de abrigo, onde a chuva nãlJ

chega nem o vento molesta

c o frio castiga.Assim, nós

que já atingimos aquela e

tapa das conjugaçôes pro
curftmo. a.p)it'R..,la num seu

Lido mais amplo, il"ub:<lhan

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



DR. {lO'VIS DIAS DE UtQ
(LINICA ME'DICA

Estomago intestinos, figodo e vias biliares.
Consultório; Rua Felipe Scbmídt n.c 38
Residência: .ll

Ruo S. Jorge, 32 - Fone 2721
Oiàriomente dos 15 às 18 horas
Atende dos 8 às 10.30 horas no Hosr,itol de Caridade

Prepare-se para o Futuro
.

Aqutrindo J.otes de terros, pequenos chócaras e órecs
poro indústrias em

BARREIROS
"o "BAIRRO YPIRANGA, onde está situado o Grupo
:scolor local.

Os interessados poderão dirigir_se dtretcmeote
ao ESCRITóRIO DE VENDAS DE IMOVEIS de

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

23.47 - Florianópolis.

DR. MARIO GENTIL (OSTA
MrDICO

OUVIDO - NARIZ - GARGANTA
CLlNICA E CIRURGIA

ESPECIALIZAÇÃO NA CLlNICA PROF.
JO,É KóS DO RIO DE JANEIRO

OPERA NOS DOIS HOSPITAIS DE FLORIANOPOLlS
HORARIO DE CONSULTAS: - Dos 14 às 18 horas

Pela manhã, horc marcada. inclusive aos sábodo�
Telefone: 2989

CONSULTORIO - Ruo Ten. Silveira 15 - Conj. 203
FOIFICI') PARTHENON '

CUNICA SANTA CATARINA
Clínica Geral

'" Doenças Nervosas e Mentais
Angustia - Complexos - Ataques - Manias

Problemótico Afetiva e sexual.
Trotcrnentc pelo Eletrocbcque com cnesteslo

Insulinoterapia _ Ccrdíozolovcptc - Sonotercpíê
Psicoterapia.

Direção dos Pslquídtrcs -

DR PERCY JOÃO DE BORBA
DR' JOSÉ TAVARES IRACEMA
DR: IVAN BASTOS DE A!'JDRADE

HORAhlO - 9 as 12 hs. Dr. Percy
15 às 18 tis. Drs. Ivan e Iracema

Endereço: Avenida Mouro Ramos. 2R8

(Praça Etelvina Luz) - Fone 37 - 53

._
. . REX�MAR(AS f PAlENJfS

. Agenle Oficial da Propriedade IndustrialRegtst:o �e marcas, pat'!J'te� de invenção, nomes cumerctals, titulas de estabeleCl1llento, mSlgmas, trases aepropaganda e marcaf! de exponaçao.

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

POLIS - CAIXA POSTAL 97 - FONE 3912

D3. SAMUE" FUBSECA
CtKUKGIÁO_DENTI�TA

. Preparo de candad;,;:s pelo alta velOCidade.
l:Sük0EN AIk.ülUI{ S S WHI I I:

K.adlologla Uentjrla
CIRURGIA t. t'K\JI'TESE I$UCO_fACIAL
(..on.sultofIO; KUQ Jeron'mo Coemo I (;I _

10 oncor - t-one LLL":J
fltclu�l',.omente com horo. marcada.

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

ADVOGADOS
AIJVUGAOOS,

DR. HELIO PEIXOTO.
DR. MOACYR PEREIKA.
PREVIDENCJA 'SOCIAL. - Recursos ó Juntas de Jul
gamento e Revisào. AposentaDOrias. I:::!eneticlos etc
QUESTOES TRABALHISTAS .

CI'VEL e CRIMINAL
Rua Felipe Scnrmor no. 3? - 20. Andar � Solo 4

MISSA 00 UNIVERSITA'RIO
Universitário assista todos as rtomingo.,s
na Igreja São Franebco as 11 horas
Missa do Universitário.

/ ATENÇÃO
Mudanças \ocois ou para outros cidades,

Serviços de mudanças.
.

Nõo é oecesscn., o engradamento dos móveis
lnf r-ocções à Francisco Tolentíno no. 34

fH'e - 3805

blico que fará reaji:.mr, no

dia 21 de novembro de 1962,
na sua <lede, à Praça Lau

ru Muller, nO 2, (fone ..

3410), CONCORRENCIA
PUBLlCA, nas condl!roes se-

guiptes.

I _ OBJETO DA CONCOn
iti!:N(..:lt\

AQUISIÇAO
1. Veiculo.. auw-motor, de

u�o geral, denominado Jcep,

man;a Wl!lys ou slmJiar
(especifical"J, modélo Ultll,
-:om traça0 nas quatro ro�

.as, força de ::Illli�, 6 cilin

dros em linha, 3 I'eloclda

des à frente e 1 à ré, tra�

çáo desJigavel, nas rodas

dianteiras e reduzidas em

todas as marchas, limpador
de pal"abri�a, estepe, eiS

pêlho retrovisor, capota de

lona, barra de torçao I'qul�

pado com macaco, chave de

roda e demais ferramentas,
unidade - um, quantiéiade
__ 8.
01 Camionete, Rural Willys
ou similar, (especificar),
modêlo 1.962, traçào nas

quatros rodas, com 3 mar

chas à frente, 1 à ré, com

reduzidas em tôdas as mar�

chas, equipada com cinco

pneus, cidade e campo, ma

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

II _ EST�P:rLAÇAO

lo mesmo indicado, o!lde se

rá procedido o exame de re

cebimento;

e) declaração de conhe.ci-

!;Hl",�, :;t:,d.Ud.S Udo l"lula ...v

!otan 1, U"'�"'" llou,v.

o - v" ",.IIVt:,vJ:i""'�, cOnten
av Pl"1.I1."JiS!'as Ou QUCUllleH-

4 - A Concorrência tl'0de
rá ser anulada, uma vez

que tenha siao preterida

,ht!IIW e :;Ulhlll;:;�'âo às nor� . LuS, u.tvt:rav I>t:l" ell"U�"u<!s

mas deste Editai e da Le- nu .i.Jeparc<WUt:"no 0e.tH,ni.l

gl:;laçao reI erente a Con- de CompraiS, a J:'raça Laur.)

formalidade expressamente

Diplomado pela Faculdade

Nacional de Medicina da
Universidade do BrasH

EX-interno por concurso da
Maternidade-Escola. (Ser
viço do Prof. Octavíc RD

drigues Lima). zx-tntemo
do Serviço de Cirurgia ri

Hospital I.A.P.E,T,C, do Rio

de Janeiro. MédiCo do Hcs

pItal de Caridade, e da
Maternidade Dr,

.

Carlos
corres.

PARTOS - OPERAÇOES
u.JENÇAS DE .SENHORAS
_ PARTOS SEM DOR pelo
método psico-profilatico.
oonsuitõrio: Rua João Pin

tu n. 10 .- das 16,00 às

18.00 horas. Atende com

horas marca�3s. 'i'elefone
J�a . _ Residência Rua

Gl'l1eral autencourt 101

Dr. Acácio

Garibaldi S.

Thiago
ADVOGADO

EscrjtÓl"Iu especialízad-
em Questões traoennstas.
Aununístraçào de bens

rmoveis Defesas fiscais
Rua Felipe Schmidt, 14

_lU andar _. Fones: 2alJ
'2"

5 - 'A Comlssao Julga
dora reserva-se o direIto
de anular a Concorrência,
caso as ptopostas apresenta
das não r orrespondam aos

interêsse.;- do Estado.

Forianupolis, em"l6 de
outubro de 1962

Hermes Justino Patdano
va - Presidente

Festival de Primavera-Verão no "12 de Agosto"
A Sra. Almira Goldner Recepcionou Com Um Chá
Allirinha a "Fada" no Reino das Bonecas

Do. Ed.th Gomo Remos. no Rerepçõo n.) resídênr!a
do casal dr. C<..lombo Salles, foi homenageada reco"
t-endo das mãos de uma menina, de neva an�", um

ramalhete de rosas, estando quase tctalmente recu

peroda de SUaS duas pernas, com o trotamento n�)

Hc-píto! de Reobtiíroçôo. Observe-se o Pcrronesse.
Senbcro Dayse S.:lles e colunista que' acompanhou
a r-ieruno homenagem que emocionou tôdos O'"

presentes.

MINISTRO

Chegará a esta oapttc.t,
no próximo dia v.nte e um

o Ministro da Viação, dr,
Helio de Aimeída. que

inaugurará a Usina de

Garcia (badragem) , neoo:s
de cumprir um programa

em nosso Estado, segurr a

'para Pôrto Alegre.

ADIADA

Mais urna vez foi adiada
a visita do Presidente Ken

nedy. A situação interna
cíonar 00 ernpediu sair dos

EUA ,neste fim de au-.

Comentam que Vira aoós
o Plebiscito,

JANTOU

Circulou na "Floriac9.V",
anos ardua campanha p')�
lítica o sj-. Djomiciu Frei

tas, eleito' deputado federal
mats votado da UDN. Jan

tou no Querência Palace

acompanhado do dr. nn-.

tônío Boabaid e dr. Faun

cio Reis. Convidou o t)o�
Iuntsta para promover urna.
recepção de verão em j(i�
neiro próximo no Iate Cru
be do "Morro dos CO!l�
ventos", Vai acontecer.

FESTIVAL
No Clube "12 de Agosto",

s�rá realizado prÓXimo dia
'vlnte e quatro, o primeiro
fest�vai de Primavera�Ve�
rão, cem tecidos da Mata.
razzo Boussac em benefkl�
db Hospital de Reabiiltaçà:;o
A Patronesse é a Sellh<lra
José Elias. Serão apres·d]
tados trinta e quatro mo�

delas, por' dezessete mo�.;;S
da jovem gUJU'da florian(J�
p.olitana. Na ocasião, Seif)
cortes de tecidos serào .,0:'_
teados para Os presentes.

eRA'
Na qUinta�feira, a Se

nhora Almira Goeldner,
recepcionou com elegame
Chá - Aconteceu um Sh,lW,
com a Senhora I\'one Brug�
mann Leal, ao piano.

CAMPANHA
A partir desta data ofj�

cialiso, a Campanha rio
séde do Clube "12 de >\_
Cimento Pró-Construção da

gosto". Um grupo de H;�

nhoras, zr.oças associadas,
já se prontificaram em 1:0-

laborar com o Colunista na

TROCOU
Na sexta-feira, a Senho

ra Alma Renau», trocou ue

idade e foi homenageada,
em Bvusque, onde reside.

EXTREAR

O Coral da Faculdade de
Filosofia da universiaft'.ie
do Rio Grande do Sul vai
sxtrear no Teatro "AI'vaco
de Carvalho", no próximo

RICARDO.
dia quatro-
A cegonha visitou o casat

José fLêda) Mussf na Md.�
ternidadg "Carlos Corrêu ',
no dia vinte e um. O ave

nino recebeu o nome se

RICARDO.
contra-se em New, York.
O Navio-Escola "custo

dia de Mello, que está coo
o comando do Com te. Er-,
neste de Mourão Sá '!,1�

c-nr-a-se em New YOdk,

• BONECAS
Logo à tarde no C,uhe

"12 de AgOsto",' será reali
zada uma bonIta fe.sta in�

fantil denominada-"Td.l'de
no Reino da;; BoneCas"· r·

Preesntado peLo coluni;:;tà
Celso Pamplona. Alzit;mha
Ferr·eira, será a "Fada"

NOVO

Quasi concluída as obras
do novo restaurante e ja._
dim de inverno Que 1i�3. o

Musical Bar do Royal Ho
tel.

TRATAR

Viajou para o ·Rlo e Br(i
sília, o Pref-eito Osvaido
Machado para tratar Je
assuntos lig'ados a sua ad.,
ministração,

CASAL

P�ssando um fim de se
mana no Vale do ItajaJ. o.
casal dr. Carlos Krebs Fi�
lho.

FEIJOADA
Segundo 0$ avisas mQ-���

reojógícos, a fetjoada
Ohácara do sr, e sra.

Mario Ferreira, em bene

nc;o da Campanha cont-a

t:J Câncer, será realizada
no dia onze próximo.

VIAJOU

Passando por esta oapt
tal, viajou para São Paulo,
o casal dr. Ingo Renaux,

FOTOGRAFIAS
O Foto R8ai, está expou

do na sua vitrine, as roto

grafias da Recepção e des

H'e de modas, na restdên

cía do casal dr. ootembo
Salles.

MARILIA

A nossa • .entrevistada no

programa Radar na !3')

c.edade, na Rádio Guare

já, foi a elegante e bonita

Marilia Peluzo, MisSo Uni
versttána.

DIA

Hoje, o functonahsmo pú

bttco, comemorara
"Dia".

MORENA

Rosaura Gil Marques,
bonita mOrena espanhola,
participará do desfile ..•

F.estival de Primavera-Ve
rã.o. da Matarazzo e Ma�il.�
l"aZZO Boussac, no dia 24 d�
novembro no Clube "12 .le
Agosto", em benefício cio

Hospital de Reabiiitaçao,

"NIVER"

Festejou "niver" ontem
o deputadc; estadual recé;.
eleito Sr. Walter Zigueili,

PRAIAS
O tempo parece QU� está

firmando e hOje, aconteeer
rá muitos passeiOS pelas
praias da "Floriacap".

Por hoje é só, Un>... bom
domingo para vocês,...
Tchau ..

CLINICA
A dra. Yara Odila No

ce�ti Ammon, abriu uma

��n�cuaa dl�e�:::�:.e�1at��a�
São JOrge, 30 "'-- De para�
bén sas crianças da "F,o�
riacap".

Ueaar.tamJnto Central de Comllras
Edital de Concorrência Públita N. '15 -lO'· 50

o Departamento Central ve marca, do material que presentante do propunente e outras vantagens; exigida pelas Leis e a omís-
de Compras (D. C. C,L de se propõem fornecer; à abertura das propostas. b j melhores condições de são importe em prejuízo

���f:;�i����o ��:ul�m�r;: 'ba�: c��ÇOa ������Çã� gl�; m! �uO;a:t�Cd�l:�o�oa:�� en:�ega�elhOre& ccndíçôar ��s8�o�c::�:����d:odaE���
to aprovada pelo Decreto que estão ou não Incluídas rão ser substitui dos palr de pagamento. corrêncta.

S.IP_�5_US�ôl/;)1)2, torna pu- as despesas de impostos, Registro da firma no Depar
2 _ Em j[!]H'jdade de

!:��:: !����s, carretos,
se- ����e��E�:��r�le �:n�o�� condiQôes, serâ da,l� ;refe�

d) condições e prazo de tarina. ��l�:taad�.irma eg�abelecida

entrega cto material, no 10-

cal Indicado: Departamento ;) - à� prvllu�La.:; de-ver ....(I
3 _ Em caso de absolu�a

�=:��a���le;,O�,lP;:��:a�a�: ::�;),a��:;;"�â�::rl��1 (iual
igu�:daae de prOlJOstas', se_

i),·ujJullel.iLt!1> elll �uu;;.� a� p"
rá sorteado () vencedor.

Os Interessandos deverão

apresentar os documentos
mencionados a seguir.

1 _ Propo�ta, selada am�

bàs as vias com Cr$ 12,00
de selo Estadual P. mais' a

Taxa de Educaçãt. e Saúde

-de Cr$ 10,00, por folha, em

envelope fechado e. lacra

do, contendo:
a) Designaçào do nome e

propo�

<,:Uln;ncJas.

.NtnA: Serão recusados
os materiais com dimensões
e outras caraterlstica.s a

quém das especificações, o

Que ócasionala eXigência
.

de substiwiçao, retirada

úrgen,Le, chamamento do

cle"gunJo colocado, exigên_
da da diferença de preço

pelo falt(,lso, caução futura,
suspensão do registro de

fornecedor, etc.

2 _ Na parte exLcrna do

envf!lúpe çuntenedor da pro

püsta devemo constar GS

�egumtes dizeres: CONCOR
RlmCIA PúBLICA N°

15�1O-50, (AQUISIÇAO DE
VEICULaS PARA A SE�
CRETARIA DA AGRlCUL-
TURA.

3 _ En"! envelupe separa·
do, contendo os dizeres do
inciso anterior, alem do
termo DOCUMENTOS em

caracteres bem destacados,
encerrar-se-ão os documen

tos comprobatórios de iden
tidade e idoneidade:
a) certidão

.

de Registro
na Junta Come.reial ou DiO!
rio Oficial que �enha pu
blicado o documento de
constit.uição;
bl atestado de idoneida

de, passado por Banco ou

duas fil'mas de comprova
da idoneidade comercial:
c) prova de qUitação- com
s �azendawst�al, Fe�
dt'ral e Municipal;
ó)

Müller, n" ;.,: \1,,11-:: i)'ilU,.
aLe as 14 horas do dia :n
de novembro ae 196�" me

diante r(:clb.o, em que se

menciona. a data e hora do

recebimeuLO, <l.sslnado por
Junciúnárfo do D. C. C.

7 - As propostas serào

abérta5, às quinze hora:.
do mesmo dia 21 � 11 - 62,
por funcionários designados
,pelo Presfdente do D. C. C.
e na presença dos proponen
tes ou seus representautés
legais.

"8 - Abertos o.; envelopes,
cada um dos intt!ressados
tem o direito de apõr a sua

rubrica nas folhas de pro�
pastas dos demais concor

rentes.

v
f: Iv o"-�

COMPRA-SE CASAS
Temos interessados na compra de (2) duas ca
sas perto.. do centro.

Oportunidade única de comprar uma boa ca�(l __

na P"oço d, São Jo,é p,éço de C,$ 650000,00·M 05-1-'-C-A·---L·---B------
---

Todo de t;;olo, com 'eceeno de 50 me',o,; AR�:) S.Jco do' LimC·.es em esquina muito valor!. 'ARA UM B')M PASSA TEMPO
�

zoda; COM SUA FAM.iLIA - RVUNIOES SOCIA�

DAHÇ"ANTEfI COQUITErs _ FESTAS DE ANIVERS/d.':OS _ CHA

VENDE.SE CASAS _

o - As propo;;tl'l.:., (modê�
lo 001, à venda na Impren�
�a Oficiai do E�Lado), de
verão obedecer às condi

çúes estanejechias neste E

ditaI, nas inst,ruções cons�

tant2s do verso das mes�
.

!:".<I.S, bem como às exigên
das ,do Decreto nO SF-

25·08�61/382, de 1961,
e demais dispo�iç(\es F,sta�
duais e Federais sôbre Con
correncias

TERRENOS:

no Agronômico com J 600 m2 de terreno dan
do para lotear.

Coqueiros,_- magnífico loteamentô perto do
.

III - JULGAMF"''''''''

Praia Club. pagáveis Em pequenas prestações.

Borreiro's- � vários terrenos bem localizados
Capoeiras � vál'ios 10f1es nos ruas: Waldemar
de OW'iques e Olegário S. Ramos.
Cancsvieiros - vários lotes bem situados.

Rê'mo PATlWL�A:-- SOCORRO
PQUÇlAL DE URGENOA IH. 3911

DANÇANTES _ ETC.

·.N;AR TERREO DO ROYAL HOTEL _ Te] 25' 5. !Portarla)

Consu!tôrio: l'ela manhã

Df. AydoR Ramalho
CLINICA DE C't1ANÇAti

no Hospital de C'Lridade.
'A tarde, no c:onsuU.orif
das 15,30 t-.!;. às 17.30 hs
CQnsultôrio: Rua NUIle9
l\olachado, 7 _ 1.° andaI' �
telefone 2"1:86.

Residência: Rua Padre

OUARTQ
A 10 MINUTOS DO CENTRO SEM REFEI<

ÇÕES.
.

ALUGA.SE A UMA SENHO�A QUE TRA"
BALHE FORA. OTIMO AMBIENTE. CR$
6.000,00 PEDE-SE RlõFERENGIAS. R MAJ0R
COSTA. 94

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



CHAPAS
I'

DURt

(LCBE "12 DE AGOSTO", Fest;val da Malarazzo Bouísac - Dia 24 de Novembro Em Benefício do Hospital· "Santa Catarina" de Reabilitação.
--_._'-----,

= -��,

PREVIDÊNCIA SOClt.L �I
'---' a.���

Livro com as piadas de DE Gaulre faz rir toda a FRANça
PARIS. outubro (BRASA O livro é um prodígio de Tudo o que conta o 11- certa ocasião, o advertiu, falava, contando sua in- para responder. Ninguem

- Acaba de ser publicado" humorismo e de inovaçóes. vro é multa coisa para ser durante uma visita às ruas tancia ao general. Em da- conhece De Gaulle, o soll
Les Mots du General" 'rodo Tem atê um capítulo espe- resumida, pois o repertórtn de uma vila. Ele, então, do momento a esposa do tarte. Dizem que todos os
mundo sabe que é o Gene'! oíaj intitulado "Modo de é vasto. Eis alguma coisa. com sua voz tronítroante: presidente dos Estados Uni- dias ele se informa sobre
ral" mas autor do Jívro. usar" para Que os leitores No dia 22 de agosto Ultimo "Convenceram-se de uma dOs perguntou: "Sabeis, Os discos gravados por
Ernest Mignon só é conhe não o leiam erradamente. quando do atentado, De vez para sempre que De preslente, que sou de ori-

tida na França. Todavl1 Como s'e fosse um remédio. Gaulle desceu calmamente Gaulle não me interessa gem rrnncesav'' E o gene- ��n��i����.. �UqU;�;�jda�com a pubucecãc desse ,i- Diz a recomendação: "Es- do automóvel perfurado de senão como personagem ral: "Eu tambem."

vro, que Logo será traduzi- tas historietas devem ser balas e disse: "No fundo, hístortca." Diz tudo Isso seria, sem :;�!a C:��d��. G;:;�li: u���
:�v�:a t:da;o�u�����:��s�: ��:a�i:as��Vid;S r:��en�� �:oq�:o q:�:mco:: o�a��� DeD�a�ll:ut��C::::�dOUqu: ��?? �el��O�u����s:ade::�� vez ficarei só."

novo autor será também que o coro, como no tea- me protegem". E ai entra o tem recomendado sempre
tIO grego, deve apenas su- coro, Imaginado por Mig- aos seus colaboradores:

blinhar a voz solitária. Es- non: "'Se não fossem tolos "Não perturbem o prest
ta deve ser cavernosa, pro- não seriam policiais." 'E aí dente senão em caso de

nunciado as palavras vaga têm os leitores, um exem- uma guerra mundial."

rasamente, apoiando a voz pro da técnica empregada Afirma Mignon que, dos
nas últimas sílabas. Reco- por Mignon, para escrever jornalistas. De Gaulle dis

mendl"
ainda que não se esse livro que será um se: "Escrevem, escrevem

deve esitar em modificar "best seüer" indiscutível. sempre,com o se não ttves

as re 'as do acento tônico Outl'a piada, atribuidu sem mais nada para ra

que 'as pausas devem ser ao general: quando pren- zer." E a um jornalista do

�ongasl E repetir a venta- deram Jouhaud, o primei- "Le Monde", o mais grave

de. ASfim, 'quem qu.iser le:, ro dos quatro generais re-
e mais autorizado jornal

tende�
ouvir, sentir, terá beldes do "putsch" que

que f zer exatamente co- caiu nas mãos das forças �: �:a�i:;e�al�,� z: m���
A PREVIDENCIA SOCIAL, mpi�d!S: s� d��:l�� pois as

��ey g;:ee����ou_�e n:�ni�I�� sou por certo um homem

�
alegre, sabe o que faço

::�t:�P:::�alh:���õ:IZ:� tu�:s eq��g�st�i����to ��� :�u ;��a�a�st: :�ãOnor:� i�;on�o "i�e;:o::,,���e�;��
família, sempre que sua

vro sózinho. Utilizou-se de
foi di diante de um nu- plicou: "Então, Prey, foi-

da dos jornalistas. Numa
capacidade de trabalho di-

mais três humoristas: o
croofn, como faz sempre lhe preciso um ano para reunião com os rapazes da

:ir���i�:id:e:::, �����:::�� desenhista Jacques Fai- �xir�n �a�h��ead�esdede s��� ,���n���: ch;;e t��oOA��c� :;;e�:��ida�:Cl���l�� a�:i
ele doenças, da invalidez, da

eant, que o Ilustrou com gener� Micro", por causa prendeu o mais burro e o
hoje. Porque amanhã, Ien-

ve���ia�:e m:�:e'p����íPiOS ��:,s Oinjl;r�a��:�!s eca::����; �:. s�� oa��: ��o omi�:�Or� :uai�ã�I�IC�md:e��:il;�!�u� do os vossos jornais, pode-
Jean Oau dml' I rei saber o que penso."

:u:�����r�:���ed; �� 7é��� �����, ;:e�iISci���co��: ���e�g:or,�;� o(�:e�::��)r :u�ri�:�a ���� ��:�;� te:eo 9�i:md�/!���:���a��
�a�o��r�:!i��Oo SdooCi��d�:��o� (que escreveu o prefacio) ���t�.f�r:o:�r:Vid;��: :������r:msal��ena B��:�i� do tomou oonhecimento

sadio a garantia da sobre- ��t!l��I:����;ib��U ���':� ser medido, pesado, julga- da OAS, De Gaulle disse, �:�:e;:tsJ�!:��,!,?iSS�: "�:
vivência do enrêrmo ou in- forço algum. O autor Mi-

do e, no final de contas, na reunião do mínistenc:
mais: no jantar oferecido

;:lIi��ti��:�Õ:!O d:tupa::�:ê� gon afirma que apenas 9.- �a:��e�:s c�emo o:!��ralh�; �:I:'te��:O=a :::i���is� a Jacquellne Kennedy, ela

cIo. paTa as quais contri- ��itt��[lS: ::��:sp�� ::�:�� Uaulle não ê um homem, o cla." E comunicou laconi-
buem Os trabalhadores das depois de grandes dificul_ que é então?" A resposta camt:nte o fato.

�
__'_

sive, por mês de efetivo e- emprêsas privadas: rAPe, eie não a dá. Talvez tenha Hã outra frase. lapidar,
• Desenhosxe�cició_ c;Iurante o mesmo lAPr, IAPM, IAPB, IAPTEC :�::, p;�� :��n�ra�u:� pensadO: "E' um humoris- que Mignon conSidera hu-

peri{ldo. E IAPFESP. (do livro As temia consequencias.
ta". moristlca, não se sabe se • PaInéis

pa���4 g�:t��::ç�:sS q�:t!� �i�:r:a��:istr:e a�e:����� gO� :�����e :u� ::d� M!� :n�:��:�. s::�����-S;er� • Pirrturas de
linas ou..

de fim de ano aos Ho!mann).
"MODO DE USAR"

piadas são de autoria de gunta: "Como se pode. go- prcpaqanda

10sll"lulo de "posenladorl"a e Penso-es �:,��:�;:;E'::;���E �:�:�:::���::��q�����f : ��â�a�IQSJ.I ve em' toda. a França, nem ciad num momento de, de- l----.......IIIIII

d
m;��O tempo -de Napo- sanimo, nos costumeiros

�OS 8anca'rl"os l,ão m, l"'�,onag,m qu, monologo, do g,ne",l, "A "�'JALI P.bIiCíd'"dr.id"" tanto motivo a p.a. pio< oalamldad" d,pol' d,
das como o bravo general um general imbecil. . . é

�Regional do lA.P. dos Ban- !�oGda:Sll��a�c::�� ��;:i� u� ge;::;�e!:tel��en::��ral rUo fernando mocho,h 6"

situação armada pelo des- pelo perigo é conhecido e I l°. <..ndar- fone 24·13

tino. faz tremel' seus colabora-
do"" "us .uaNo,t"" IPERfEI�ÃO-RAPI!)ÊZO REPERTORIO Eie sempre escapa, mlstu- .

ra-se ao povo. Alguem,

seus empregados, qualquer
que seja sua forma de paga
mente. estarão apenas obri
gadas, a completá-las, se

as mesmas forem inferiores
ao estabelecido nesta lei.
Art. 5 Nas empresas que

apresentem balanços se

mestrais, com atribuicão de

gratlIicações coteuva, a

seus empregados, a parce
la da gratificação corres

pondente ao primeiro eemes

tre do ano civil, poderá ser
•

considerada como parte da

gratificação de dezembro,
seja come adiantamento ou

complemente, conforme o

ano financeiro termine em

dezembro ou junho.
Art. 6 - Esta lei entra

rá em vigor na data de sua

publicação, revogadas
disposiçóes em contrário.

13U SALARlO: _ A regu
Iamentaçan da lei que ms
tnue o rav su.érrc diZ o se

gumte :

AI'(. 1 - A gratificação
ÍlLtitutld:t pela Lei n.

4.090, de 1:.1 de julho de ..

1962, nao se integra na re

muneração do empregado
para nns de incidência fis
cais, conu-lbulçân de ,previ.
denote social ou outros dius
previstos na Consolidação
das Leis do Trabalho, qual
quer .que seja a forma do
respectivo pagamento, in
clusive como despesa por
purtíctpacâo de lucros ou

de maneira mista.
Art. 2 - A gratificação a

que se rerere o artigo an

terior deverá ser paga no

máximo, até o dia 20 (vin
te) de dezembro de cada a

no.

Art. 3 A gratificação de
que trata e-ta Lei será cal
curada na base 1/12 (um

doze avos) da remunera

ção vaga em novembro,
por mês de efetivo exerci

cio, durante O periodo de
doze meses e contar de de

zembro do ano anterior, In

ciustve

Parágrafo Unleo: Quan
do a remuneração for va�
riavel no todo ou em parte,
o calculo da gratificação
se fará na base de 1/12 (um
doze avos) da remuneração
médi<J, no periodo de doze

meses a oontar de dezem

bro do ano' anterior, inclu-

SALAi PARA ESCRITO'RIO
mundial.
Mas será esse mesmo o

nome do autor? Provável
mente não. Dizem que se
trata de um alto tuncion,i
rio que, durante os ultim"s
anos, tem ouvido e anotado
todas as piadas de De os
Gaufle, decidindo agora
publicá-ias em livro. Fica
se sabendo, pois, que. De
Gaulle, além de tudo o

mais que dele dizem Iní
mihgos e amigos, é humo
rista. Entretanto, Mingon
(existe mesmo esse cida
dão?) não escreveu seu li-

Alugam se no ruo Jerônimo Coelho, 28, salas
poro escrttór.o. Trotar corri o Eng Zenon Cor,
los Gore.c - Ed. dos Diretorias :_ 8.0 and"lr

15-11-62
CASA GRANDE ntesrno vemo OU ARMAZEM

poro depósito \,pr.óxírno do centro .

COMPRA "A MODELAR o

TERREIlOS AVENDi--
I(ua- Tiradentes 53 � FlorianópoliS

VENDE"SE
40 lotes na Vila Palmira - Barreiros.
1 - lote 28x22 - Jardim Atlântico ..--- Bor�

1'eiros. (Bem próximo a Estrado Federa!).
1) - Terreno com 64 mtS.x8lQ mts frente pa

ra a Estrada Federal. Barreiros.
1 lote 12x30 no zona' balneário de Camburiú

próximo à sede dO lote Ci'ube.
1 - lote lOx30 no zàna bolneória de Comba.

riú próx'mo a sede marítimo dó Iate Clube.
.

1 lote 15xlS no z.ona balneário de Camburiú
próximo o zona Comercial

1 lote J 5x30 no Vila' Pompéio _ Cuirtibo.
1 lote com.a A'l"ea de 700 mt52 junto ao Hu.oI"'

pltol Protestante em Blumenou.
.

1 lote 14x30 junto à Fundição Tupy, Joinvilie.
1 lote 22x31 em Pilarzinho, Curitiba.

EDITAL no uso de suas atribuições
e tendo em vista o que
dispõe Os Atos Normativos
nOs. 4, 5 e 6 de 5 de se

tembro do corrente ano,
do Conselho Diretor do

Departamento Nacional da
Providência Social e a

Portaria DNPS nO 5.523, de
28 de

-

setembro p. passado,
CONVOCA os Delegados
eleitores para escolherem
os membros efetivo e su

plente que deverão inte

grar a Junta de Julgamen
to e Revisão, e os Suplen
tes dos Conselhos Admi
nistrativos e Fiscal, a to
marem parte nas Assem
bléias que serão realizadas
nas horas e dias e locais a

O Presidente da Comis
sào local dfl Eleições do
LA.P. dos Bancários no

Estado de �anta Catarina,

P.lIa suplente do Con
selho Fiscal _ as 9 (nove)
horas do dia 19 de novem

bro p. fuwro, na Sala�
n" ;lO" da DelegaCia Regio
nal 00 J..c., . .P. dos Bantá-a:xr:x::xrma:u

BOLAS
Sintéticas
para

BOLICHE

rIOS.

As inscrições dos Dele
gados-eleitores candidatos
C.II!VeldO ser feitas perante
a Comissão Local de Elei

ções de 12 às 18,30 horas à
Hua Tiradentes nO 15, 20
andar atê as seguintes da

tas:
Para membros da J.J.H.

até 5-11-62

Para suplentes do C. A.
até 6-11-62

Para suplentes do C. F.
até !:l-ll-62
Para as referidas ins

crições, os candidatos de
verão apresentar as cre

denciais a que se refe,rem

Os atos normativos 4 (art.
160),5 (Art. 150) e 6 (Art.
17°).
A assembléia de que

trata éste edital será rea

lizada com a participação
de pelos menos 2/3 (dois
terços) de Delegado elei
tores e em segunda con

vocação, no dia imediato a

mesma, e a mesma hora
local, independente de con

vocação e com qualquer
número de Delegados-elei
tores presente.
Dr. Túlio César G01ldin
Presidente da Comissão

Local de Eleições

,------------------ -

Varias cores e Tamanhos.

�����;<lt��i�,�c��e�a����
11IC<l5. Mesas e cadeiras d&

pl.!ST'CO reiorçado.
Artigos de primeira.

seguir discriminados:
Para membros das Junta

de Julgamento e Revisão
às 9 horas, do dia 14 de

novembro p. futuro, na Sa
la nO 303 da Delegacia Re

gionul.
Para suplente do Con

selho Admir.istrativo - às
9 (nove) horas do élia 16
de novembro p. futuro na

Sala nO 303 da Delegacia

!iJ\! MIUUlNtTE� ProdulosSinlélicoslimitoda
RUA COSTA AGUIAR. 590

TEL 1.l3_0744 - C. P. 12.495

SÃO PAULO

�rxlIIIIIJ

,

f
'

�

EXIJA A
NOTA fiSCAl
Df SUAS COMPRAS! ... e CONCO�fM A�

f:ORf�rO� EM ,,!UNHO f PElEMBRO
'

I � SEU TALÃO � f 1 Mil H �OSI�._------ -----
.........._-�._-- ..... _ ....�. :, .• '<t, •. _'-'�

í r '

C/dUO f/reparatório Contirlent!l
cu lSOS ESPECIAIS
IARA PROHSSORES
nE DATILOGRAr tA

AULAS PARA CONCURSOS
A .ITIGO 91 (GINASIO EM UM ANOI
PU.GINASIAL ADMISSÃO DURANTE O !>'tr

DI rlLOGRAFIA. . ,

•

- Baseado no� mal. modernos processos pe, ,(I,_
gógicos.

- Equipodo com máqulnal no'.(al

- Diri9ido pelo:
- PROF, VICTOR FERREIRA DA SILVA
HORÁRIOS, DIURNOS E NOTURNOS
Faça suo inscrição o Rua Dr. fulvio Aducci an_

,

. tigo 24 de Ma;o, 748 _ 1° (,-,dat.
;·i.·ESTREITO FLORIANOPOLIS
'\',.-+�., ...

t'

VENDE-SE
um:!. LAMBRETA ,1959),
Tratar Anita (;arH):IhH,

r;; - I,'nll(' ... : ;i1:0;, _ :!j;17.

',1 �;.;.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Atlé!im I ���I� R�mot O m�mlwr eu��tro ���f� m�e �� e�t��i�
"A�olJ� H����r" Seguiram; esperanço�os e confiantes,

toeineme determinou que da pdó,ima "ounda-C,i,. OS "rQwers" barngas - verdes
o �al�����a:t�O e����:� I�: ��I����n�a��:d�:n ��:o ;;.;� Animados e com muua dons elo técnico Alberto Va! 2 COM - Frederico nem Manoel suvetrn. wu.rroüo

basquetebol 'lerá [ntel-ulc balidos. Nesta cportuníín confiança nnx suas PO�S!- le, serão submetidos J. 111- pel ttruonc-íro e os rema- dos Santos, Ed�on Schmldt,
com o consrcsso de Aber- de devera ser determm-rdu bllldadcs para dar ao nos-ro 'en:-;i-vQs tretnarnentcs até dores norbcrt Thuilacker RUi Lopes. Erlch Passlg;

tUI'U, dia 9, às 18 horas e o DIA DO CRONISTA E�:;, EsLado dois titulas cont- a autevôspern do cnmnco e Alberto Btn-na. Aldo atcmer, Teodoro

o seu encerramento para o PonTIVO, c1nJ:1. que .devc, »cntats, seguiram, seX::l- nato Sul Arricrlcnuo ti", RC'· OITO - Jcbol Furtaj'\ Wal11 e EI'l1C',�t,o want F·

dia 11 com co Lradiclo)1al �:lTI::�eC���In;����. resu. ��::�� l���g�!� ::�:�doj);�:..� :���r�:�� c;��.:s; ���e�t���
timoneiro' e <'� remadores lho.

_ .. _

�oO�7�::i�0 P��IL �n���d���� je rumar para Buenos lU novembro. Dispõem ass.ru,

.Treino no Ginásio �::' da: �irt:w�:s'������ll�c� '�:asr�:����:e�� padr� s�U���
Na mannj de hcje corr dois com do Cachoeira J\). tocarem em rorma adequa

da â conquista dos páreos
em que nnervnüo. dcrcu
dendo Santa catanna e o

PIORO

RliDA rORES-AUXIUA'-ESI

MAURY 10RG'IS, RUI LOBO II

Glu.no NAHAS

COLABORADOR"S: DIVERSOS

----- -----__ .........,,---

Com três encontros, terá andamento no tardede hOJe o C:nlp;" ,nnta da Segundo Zono
P,:ra o (stodio do ruo Bocoiuva está programado o Pl'cll'� regl',nul cntro Atl.ético e Paula Ramos

tendo o prjm Iro como mandatário
'

.

No lu, nf), q�lilndo o Paulo Ramos foi mnndutá
nO',houve ornpotc xcm abertura do escore. No oporrunídode, um,';us dcfcuchum o invencibilidade edecidiam o liderança,

Hoje as coisas estõo bem diferentes pois o tri!
colar da Praia de Foro depois daquele OxO nõo mais
encontrou o corninho do vitória. Perdeu sucesstvc"
�entf', pul,o�do do liderança para o último colcco-;
çco que dl�ldl' com o P,lysondú, de Brusque enquon
to qU8 n trtcotor do Estreito, somente no jogO de en"
cerrcrm-ntu do turnll, é que veio perder a invenci
bilidade, isto em Brusque, quando do jôgo com o Cor
los Rsncux, ,nn qual S� dcooíu o pl'imeiro posto
que ambos dividiam e que hoje pertence 00 Almi
((ln!e Barroso. estendo o Atlético na terceiro co
Jocoçôo.

, ('-- pugna dcvto tarde deverá 5:€1' vencida pele
.A:tletrc? que rrcr1m:'nt::o possue melhor equipe. Pre
c�so trtunfcr n

__

Atfcnco
..
vislo que nõvo revés pró

tlc;>m,:,ntc.o l'If"ó do disputo do fase final do Es .

��d��J';OPOIS apenas duas vagas fornecerá o segun

B?m €nc"�!r,') d,'vcrá .presencior o público, lo'
ga mais no l-'stodlo do Praia de Furo.

Os quadro.,. sa/vb modjficoçõe-s, devel'ão atu
ar assim constituidos:

ATLE'TJCO - Perroro Morrec,n, Gereino ",,'
Mnnod, Mórcio e Sérgio, Rogél'io, aSei", HeJinh?
Runoldo e P<�r �rL{'o.

cia, Bento de A, J. lau-

reou.-se nas pisb, d ... tôda
a Amêrica, inrlu�ivC' nos

Estados Unido.�. onde rom.

petlu em '37, 3!J, 41 e 4.6.
Começou no Vasco em

1936 pelas mãos de Eugê.
n10 Rapapol't e acabou sua

carreira no São Paulo. No
dia 2 de fevereiro de 1049
sofreu grave d('g:lstre de
aUf;Qmóvel, chocando o

carro Peugeot ql.l(' dirigia
contra um ônibus da linha
Santo André·Capuava. E

perdeu por comp]('to a

memória, s('m recuppra·
ção, apeS:lr do elrmorado
tratamento a quI" foi sub
metido, inclusive uma lon
ga internar:lo numa casa

de saÍldl' 10'111 Cnmpinns.
Em novembro de 1952 O
GLOBO {f'z uma rrporta·
gem com Rpnto ele AMlis.
mas Hpt'MU' dr (l"('ul'I'lrtol"
mais dfo' trru' anos do ell'·

sastre, Bento C'onllnw\\'a
sem se reCOrdar rir nnda.
E sumiu paI' romplNo do
noticiárlo dos .10m li� j):-r
ra voltar onLt'lll dr forma

o Olaria no

,Rio-São Paulo
RIO, 27 (V.A.) - Com a

realização da Quarta roda
da do returno do Campeo·
nato Carioca de Futebol o

Ol;\ria parece ter finnado
a SUa partiCipação na

disputa do proximo tor·
neio RIo·São Paulo, uma

vez que conseguiu distan·
cinr-se bastante. do Cam·

po Grande. seu mais seria

concorrente. nas arrecada
cõcs. Os seis primeiros
colocados nesta disputa
extl'a e suas respectivas
fU'!'pcadações são os seguin·
t('s: Flamengo - Cr$
59.137.874,00; Flumlnpllse
- CRr 42.024.826,00; Vasco
- Cr$ 35.277.564,01)1; Ola·
ria - Cr$ 17.037.694,00, e

Cllmpo Grande Cr$
14.820.488,00.
PARIS, 27 (mRAB..,A",)"'�,."...".�

'�
.

20,00 horas.

JÔ!;o por demais per-igo
so para o Atlético é o que

sustentará na larde de h >

je diante do Paula Ramos.

Com rcsponaaoíndedes q .ze

lerá pé.a frente Que é a «c

não perder nem empat rr

para ter ctmnces da c,.�

srücacõo o Atlêtico nnecn

trará no Paula RllTIuS um

quadre sem qualquer !,,,�.

ponsabllldade que vai �,tl

dar apenas mais um co n

oromrssc pelo estadual, Ja

�indo dai as din:-u:rl:ld�s
que paI' certe> encon'
tl'lcolor do Esln lt)

chegar nt(' n viló, i'1.

E' brm rn·ovlÍ.v·'1 <: l'

tdcma P'q'lcl'da p!
allSf>I1l.(> (1,0 Úll-il(l'l ('

�m Il�j;,i po'

tarde dI' h"jl' ,

ao e:!'tlf'o (\0 P

E' viú\' ,I t�mh

cio Pinto rclorJ

mediárla·

A dir('to]'Ía (lO /lval �'-1-

t.ebol Clube conta com um

grande pbn(l para n tem

porada de 1963. NC'ste S�.1·

tido u PI'e�ldente Nicohno

inicia marcado para is 8
horas estará treinando ii.

equipe representativa dR.

Escola Técnica de Comé
cio São Marcos, campeã. d:l
Semana do Estudante Se

cundário de 1961 e que es

te ano tentará o bícaanp ao

nato. Para úste treino o

preparador Adhemid J\.�

tu-ou espera contar com [O

dos os jogadores ccnvo� 3

dos.

Em Blumeoou:
Olímpico X

Carlos RC!!i!Ux
O Pl'jl1riP�11 'enfeio !4:l,

'J quarta rC:d:Hb. dn re'Udno

do Cmnpeol1:tto da St'gU'l
da 7.on� será, travado IHI.

cidade de Blumennll, qu·\i'l

du e-slnl'iio em açiiD 38 "S,

qU!l.dl as do Grêmio E.iPOI'·
tivo O�ímpico e Carlos �Re
l1allX. este lutando pn.ra

conSefVnr a vice-liderança
mas com o pensamento ll:\

delTota do IIde-r que é o AI
mil'ante B!ll'roSO, que estil
I'tL em Bnls(jnc dando. com
bate no PaysandlL Otan.
ele encontro que os biUIllt'

nancnses assi.�t1l'iio, torN'n
do pelo triunfo do OIí'l1j)i
co ,o qual ninda dominr,o
úllinw, nesta CapiLaL c(;.

lheu U·lJ1_ll vitória ,.:;õbre (]

Paula Ramos. No turno o

Ca]']os Renaux levou a I1V'
lhor pai' 2 x O.

I 1<).,'

a IIl'ú'-

De Gaulle Juiz de Briga Por Futebol
o Esporte Clube B,lhla, vitoriosa ao Velho Mundo

que segundo o lema dos e contra a expectatiVa ge
seus milhares de slmpati- ral, foi o campeão da 1 Ta·
zantes "naseeu para ven- ça Brasil. sel! malar título
cer" pode orgulhar·se do atê o pres(-nt('. COnflrmnn
cartel de vitórias e con- do a sua pujnnçn. e trndl·
qui�tns expressivas que çi:'Lo, vem o tricolor da boa
possui e que multas clubea tcrra de compl('tnr uma
ct()� centl'OS mais :-rdlant;J- sérIe- d(' 50 jngos invIcto,
do.s e!'.tão longe de Igu.l- cntre oficiais e amistnsos
lar. A.�)fI1l\ é qu<" [lIndn,(!o no �upernr o Leõnclo, do.

mina0 úlLimo, em jõgo do

Campeonato, pelo escore

mínimo. Aguardemos, a!!;'n-
1':"1, ondp poderá cl1f��ar,
úe!,;b nr Taça·-Dtllsi1.

PAULA �AMOS - Pamplono; Eli Nery e
HomiJtlln; E'dlo e Valéria; Maurílio, Voltinha, Ra�
to, Benl inh8 e PitoJo.

Suicidou-se Bento de Assis Junior,
Astro MáXimo do Esporte Base

Natiollal do 'Passado
RIO, 26 (V.A,) _ A a]l. 307, foi autopsiado no

Tancredo !alou ao l'epor-
MORTE d!' .Jn:-;é nrnLo cle JML, prJo Dr. Sõve Neto, ter, esc];ll'eeendo que :1en
AS.'jJs Júnior n:,:) llr/clc fi· qur mandou proceder aos

tro de mais alguns dias :1n.

,cal' limit:\da HIJ notiriá- I'X.'l.IllCS toxicoló�ieos, pa- rá a oonhecer a Imprensa
rfo j)o!!ci.'l.I, linde ('.�tú 1'1'. ra {'on{!luil' sôbre a "causa a campanl1a que em]lI'I'-:!n
glsLl'tld:1 romo lIl!)_ls Ul1\ mor!.!s". A íamilla, Que derá o Aval vlsand" o ::a-m.

suicí{!iO, ol1t('111 ;']_ tarde, no }Jl'Ovl(ienclou a remoção peonalo de 1603 e o b�!llRio, inlV'rindo <I{).�r v!ol('n· do corpo para :l capela C estar de seus aSSOCiados,ta de barbitúriro cm pil'na d.O Cemitério São Fran-", .......
Av. Vieira S(mto. O, re'{is- Cl-"CO Xuvi('r. onde foi se-' A diretoria da AssoúÍa-
tro lem que pa.-,'·J!· o])l·h�a· pul!.nrJo ú.� 10 horas, ncre- ção dos Cl'.onislns Esporei-

!�I·J:;;���t�.�, P,�':? ��(']l;�:��� dit� 1]\le BenLo tenha sido vos de Santa catarina, >'1)1
" vitima de um acidente, tará a se reunir na manhito de Assis foi, .'{'111 dúvi- pois tinha ido à praia pa

dn, uma d'ls 'll:lifll'pc gla
:i:lS do alll'liH)w bra�ilei

roo Recon'list.'l. sul-ameri�
cano nos 100, 200 e 400
.netros rasos e nos rcv('1.a.
mentos de 4x' )0 e 4.x400 e

ainda no salw em dht,i.n-

ra tomar banho de mar.

�e�avap::,�:�:ta�o p��e::::: f. C. Bahia Com 50 Jogos Sem Derrota
mente não tinha queixas mad a Intervir
que justificassem o gesto bitroO num;1 delica�:moc:= l ���Sri=Ol�o �����:oS�jSi��<;��extr'!mo: Foi um triste fim trovE'rsla politlco·futebo_ te desencadeou tumultos
para carreira gloriosa. Que listica surgida entre duas em campo e fora dele, cauJlermanecerá inscrita para ex-colonlas francesas, o sando a morte de 10 pessempre na história do aUe- Gabão e o Congo, que ago- soas e ferimentos m mui.
tismo brasileiro, pelos seus ra, como Estados indepen. tas outms.
feitos notáveis. dentes, fazem parte da Por vingança, o govemo

comunidade {rnncesa. do Gabão decretou a ex-
A cont.roversln teve ini- pulsão do pais de 2.700

elo com gravls�lmos inci- congoleses, enquanto o go
dentes ocorridos durante e vemo do Congo ex-francês
depoIs de um jogo de fu- proclamama um dia de lu.
tebol entre os selecionados to nacional, pela morte de
doIs doIs palses, em Libre- alguns congoleses nos tra ..

ville, no Gabão. O Quadro glcos acontecimentos de
local foi derrotada por 3 senrolados durante a com.
a I, depois de ter dois de plicada partidn.

invilense, Que tão brilhan
temente obtlvernm a cla��i

ncecêc nas recentes eljmí
nato-tas prorncvçdas peta
CBD. Em Buenos Aires
tão ioga desembarquem.
os remadores, 'SOb as cr-

Brasil.

Eis como estão rorrm-Ixs
as duas guarnições:

Favorito o Líder, Mesmo Jogando
Fora de Sells Domínios

Na cjdade de aruscue es

terá. esta Lardf'. a equipe
do Almir:lnLe Da)'rosO qu�
bl'ilhant('lTI('n�e V('ll1 def8'1
dem.!,o o seu tiLulo (li' .ídf'l'
tendo ainda <IOIn!ngu ua1-·

flndo gol(,:ldo o AtlélkO; ;'ln
!taJaí, ]l�l,) rsrol'l' ele 4 "' 1·
Sel:'i �c\VI "':tl."jt) do Vi""

cemneêo uej.oense O ee

quadrãc do Paysanríú que
dcverâ experimentnr '.10'1,)

derrota, u,T.a vez Que, t:'ll

qU:ll Pauh Ramos com

o qual divide a "lantel'np_"

não bem atravessando i)l):)

f:1"e. No turno hOll"'e �111·

p:lte de ? a 2.

Na Pr.;sidência
ES!Jorlisla

da FAse o

Osvaldo Silveira
Tendo em vista a lice!l· HeI' efrluarlo do dia J J �e

<'a concedida ao dr. Al'Y Pc N"vrmhl'o n:J Capitnl P,1tl
d('jrn Oljvl'lrfl que. deven't. tenh:t. v('rl1 de aSllulTIir a

1'I!mnr par(\. Buenos Ai"eo-; pre!\irlêncl:r {ta Federat;ao
com" um rios delegndos da Aquática de Santa Cat<" I
Confedcl'n('fio Brasileira de n.'I o vice·pl'E',,·id('nff' e e�·

Desport.os no Camp"onnto portista Osvaldo SJlVl'il:l.
Sui A.:n,erlcnno de Remo, a

-Vende -se
NO ESTREITO - VENDE-SE 3 LOTES (,6 à vistai

1 no bairro No. SI'O. de- Fátima
1 no Av. Sto. Catarina

�b���'uO Tobias Barreto esq. Cosemiro de

TRATAR COM DElCYR SILVEIRA

no "A MODELAR" de Móveis

. ,".;.�.'-"

., A,.OS O! LAIUTA CONSTA�,'4

PELO PROG'ESSO DI

UNTA C:,UARIN"

NO SETOIl

ESI'OI<TlVe

- S"BES QUAL E' A SEMELHANÇA ENTRE PE·
LE' E O JOSE' VASCONCELLOS?
- nn
- AMBOS FAZEM O ESPETA'CULO S'OZINHO.

000
T rem \ .or • de palavra foi equêle
qUe disse:
"Oscar devia ",E!( banido do no

..
5

so futeb81 J;lmai� ve-stirá o co·
misa do Atlét'ca enquanto eu for
treinador". Sem comentário!

000 )

����:�Á D�SV���tgA�gSSAr:��,�:r��R��
CONVIDÁDOS PARA INAUGURAREM UMA NO
VA MARCA DE CARRO O SIMCA DOISIII

000-
•

Bote papo à pOI'lo do Café Nocio
nol:
- Vai haver uma revolução no

Atltilic-"J, Sabias?
- Não.
- De Campeão do TécnicCl e- O<l
Disciplino vai passar pOl'a Campeão
do Bog�Jnça .....

000

.

O FLA-"LU DE HOJE ESTA' IGUAL 'AQUELA
PIADA DO "LOURO": OU <;/tNHA OU DESCE!

000

Passnrom o chom<H o Paulo Ro
mos de RATOE I RA.
- 801' qUf'?
- D('p-ois qUe "pE!garom" oRA·
TO não e0rihorom mais de nin�

guém.
000

COMUNICADO ANTECIPArO:
NOSSO DIRETOR AVISA QUE O TELEFONE DA
R'DACÃO ESTARA' FO'RA DO GANCHO AMA.
NHÃ.·

.

000

- O President" dn ACESC vai
po!\SOr o MACHADO nas irre
Çlülol'idodes das diretorias- an
teriores.

000

DEIXOU D� �EGUIR COM A DELEGACÃO DO
PAULA RAMOS P'GOU UM SIMCA E SURGIU
EM BRUSOUE MOMENTOS ANTES no JOGO 80
T.ANOO JI.ANr::A. DESMAIOU QUANnO A DIRE·
TORIA, RI=CUSOU'-SE A PAGAR O FRE'TE. PERSO.
NAGEM EM TRES ATOS: BINHA.

JUVENTUS COMEMORA HOJE SEU
3.0 ANIVERSARIO DE FUNDAÇÃO

Poro alegria de seus dirigentes e Simpotizan
tes, comemoro hoje, seu 30. oniver;;orio o Juvcn
tus Fut�bol Clube um dos bons times do futebo[
varzeanà de naoss copitol No oportunidade esto·
rãa reun;dos todos quantos labutam e Iqbutoram
no cl.wbe para uma festa de confraternização.

: rgj\WAü!PII b licidade
I(��� if� '1" em SI., C.t••ln.

-.!.I-' (., COnfE-cfjão (' consenat;i'io d. palnt1a
flft toda o [sbO:o

-.1'
-
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ri I ma �
Novos Departamentos latino·america-

nos na União Soviética
M. Gocrgen

. Profes.'lor Dr. Hermann anos, desde 1955, na capt- Me-ruevideo, foi declarado

Desde que os soviéticos

com;eguiram transrormar

Cuba em centra de apoie
prlítico-estratêgico, e de

p)'('pagamla comunista, os

canais de infiltração n'1

�ubcontinenlC latino-ame

ricano estão sendo aumen

tacr-s e completados por
novas instituições Iatlnc

Ut.'l1cricanas, na csrera cu;
tural e diplomática de M0S

CDu. Departamentos mtms

tertuis c Institutos rauna-a

mencanos estâ-, sendo muI

un'rcauos e apurcllu).d.),.s
com PC1'itos de alto gaba
r.to.

No início de 1962 f<"'.ram

criados três novos Depar
tamentos para assuntos la'
uno-emcricenos:
1) Depnrtamcnt- pari' A

mé-lca Latina no Min,��é
rio de aetecões Exteriores

de Moscou.

2) Instituto Latino-Ame

rica da Academia Sovi��j
cn de Ciências,
3) Departamento pa-a

htst-rta dos países tanno
americanos, dentro da A

endemia de Ctênctas.
Até o fim de 1961 os as

suntos da Arréncn do N()r
te e do Sul foram adm.ns
trad-s por um único depar
tamonto. porque havia pon
cas rr-íncõcs dtplomatínas
entre a União Soviética e a

I\mrt"ca Latina.

S"l M"xlco, Argentina, TI

ruguny e Cuba manuveram

-enre-eniacões dlp·o.'l:to�.I
c�� mútuas eM suas caut
tais resnact.vas,
'rom ,1J-�e Interessante,

e neceesanc para os sovJ·
ttcos a oi-ganíeaçâo de um
Departamomento pj ópna

htlnn-::tmCl'jc:l110, quanao contra ouerrrcner oue �e.iá.

se concretizou o rea1.am('n f"r�!'g('nu a confiança dos

to das tClaçõl"s -dir)fon'lál'i- ' 'j'I('1V'l'1 e'Q p"'f>�tjgio que_defl_

cas eo.l'. o Bras:!. frut::t - E' que ele'eompre-

O Ch"fe do subdcparta- ��,��(\q\�: �������;;�Ci: ��
::i:�ê���in��a;:�����; ��� nrtl' dr. VilR1idade cívica e

terio;es e.ra: até a época u-a ::rr;ã��:�" ���:;����d') �:�
organização do nnVO qepJ.r m')t.!vo paça Ilue os advf>r
tnmento própriO, o ('xlem

sá rios se, tratem como etp\,
bnixador soviético n ...

, Móxi
n""� ;)1;'Ylie:ns. _

co. A. Kula1.cnkow, que o Sobranceiro, di!!;no, e�se

PRAVDA de 12 de junho estadistn provado. mndera
de 1962 classificou um 'ne sua exalt;lção e far. com que ------'

S
- --�-

Crito dI' primeira rrdem" o trahrtlho rCC'Ã)nstrutM de

A d cd P bl'
.

d SOchcfedonovode!')q�- seu govêrnose realisenin- sso1"'"aca-o os ervf. ores u teOI:! et'm,nto "cónOTO Jatin� da com maio, int,midad, ,,-I iii _ iI;;J. '.
am{!ricano Na tambem em com maisdinamismo' l
balxadrr do scu país em Empenha-se com ardor

Mpxico, de 1957 a abr!J Je na dr.fesa de todas .1S ques-
19112. t?"e� que encerram as aspi-
'Jvancvitch Ca1.ykin co.. TacCi!'o da UlJerrJnde e De

nhece igualmente bem o mocracia nas refOl'ma� mais

,mundo ocidental tendo ser url!entf'� trazendo uma bnn

vido durante a�,')s C�:"'IO deira em cujo retangulo se

chancelc-r da zmbaixqd1. �0 lê: InsrTllção, severidade

viética em Washin�ton. F?i orNl.mPTl.fárir:. moralidade

eie o cnefe da delegnçft0. administrativa, fiscalização
que em 1960 conduziu as nr econômica 'e.. trablllho.

gOciações' financeiJ'as e €_ Já pasl'lt! ° temp� do

crnômicas com. Cub1l' t,,�- ·�;;,�':::/�!;s�;ér.laisser rtller

:�n:n��le�r:e�Trat;:::I�: E' evidf'ntemente imensa

assistêricia" de tão dec:s;- �0�6ra oa P�l�: �al��:��n���.
��s ecounase��;j���:s Pe:�:]'�'� :�S�t��iTe::ran�� deBr�':I�
deSde aquêla época. glorifir<lrlo pelo seu passaoo
A terceira personage'll, enqr�l"rlf'('ido pel� ,aúrovei�

com grande experienr.ia e t!'1"l:ent" r.le suas riouesas,
capacidade em assuntoS::l pelas reformas cuidadosrt
tinO-,lnlerlcanos, é o eX-i";n mf'nte estudada-; e aplir.a
baixado]' em Montevide'J, da� a su::! �itllacão, si a na

S. l\:fichailow, que fOi rctj- ação e o trabalho sobreleva
rado de seu posto para <l.S rem à.s ni<;cus<'ões ínuteis, a

Sumir lj. direcão do Instltu burorrada opde 0<; procés
to Amêrica-Lat;ina da Ar:a �n_� dormpl11 :::omos cat.al;n

demia de Ciências e'Tl M,.·s tir.os. ao marasmo e al'l bem

cou. Serviu êle durante 5 daqueleS que se entregam

tal do Ur-uguay época elll

que a Embaixada soviett :a
usando e abusando da ex

trema liberdade que a \�giS
tacão e ,'J clima p-üuco dn

Uvuguay lhe oterececm-r,
se converteu cm cemac r-�:':':
cipal e poderoso de propa

ganda e ('rganização cerne

nista da A.llé1'ica do SI':.

A salda do Embaixador ao

U"llguay não deve ter .Joo

toda voluntária, uma vê;!',
queu imed.ataenontc após
seu resress - à Moscou, o mi

rnstro plenipotenciário. S�

rnoatow, lo. Secretário ou

Embaixada soviética C''1

"persa na non grata", ren

do sido obrigado a detxnr

o país a seguir os ca.mínhas
de seu 'superior.
Um ex-embaixador en

volvido em atividades i'e

gais no rjruguay e outr ç,

nersonauoadc soviética pt-in
etpa; da u-agédín cubana.
serão portanto ruturamen
te 0<; (l'l'ip,-f'ntf'S e monto-

1'(,� tntetectu-us da ponucu
reuno-amc-teona de Mos
cou. a cujo cargo fisar_l a

�70�:�:l���:3U!�:�:d��i1�I:S cj
ctenuücas C.'1'_ geral cc.n

vistas à Anuu-lca Ln t.lna

Parabens ao

'Governador
Terminada.s as campa

nhas eleitorais, .encerrado o

episódio decisivo da. ccn

qulstn, com alegria de uns

tristeza de outros (assim é

a vida), Celso Ram�s rece
beu mais uma vez de seu

p3V'.) a escritura pública pe
la qual os catannenscs sin

ceras c agradecidos se ulis

tam na cruzada redentora
que di!'I�c; dando a sua ter

ri). o a sua j."en�e o lagar que
merecem na xacão brust-

ao indlferentl-mo, nau se

cá de desespero como pro
i-·,},J.,m o", cerrou.zas, pelo
t.,;l",j,.IO In�f..1J·,H·" ;;1L,; ... ]':,

ja »cnto, t.ruaendo a espe

rança de melhore, dias
Passuo o pe, indJ tao a

nunciado: as urnas procra
marn.n o verecrc.u.n da

cccsctencta popular e o pu
triousmo do pJVO bmsuct-

1'0 vtu com ínteresse e tu

c.de., a verdaue que o cer

ca.a. numa apu.ucâo de

QUANTO
DE FERRO E AÇO

TEM UM CARRO
DKW-VEMAG?

846 quilos só num Belear._ 846 quilos que multiplicados
por dezenas de milhares 'de veículos, representam um

consumo gigantesco dos produtos das usinas siderúrgicas
nacionais. E o progresso .da Vemag, acompanhando a

constante arnptiação do mercado consumidor, garante um

consumo de ferro e aço cada vez maior.

volvimento da Vemag pode ser medido em tómo de "quilos
de ferro e aço consumidoo". Os números são impressio
nantes. Estão à sua inteira disposição para exame. Basta

que você chame um representante da Cofibrás.

!ri�� _.:.: InqSe�$i·J('!· à (leão Sol,l'"glO:; e�e,UOLU.) .oraen

de cdtos e vinganças. pos- ce p_;.a jud.cat-r

sulnd'l essa hentgnidade de

'cara-cr e temperürnerrtn
que o rr"n.)"1dr professor Be
nigno dI" 'rújtc, classifica te.dos peJu nn.uro

corno CIência dn Borida de de nussa Pátrfu, dessa Pá

extranbo a sentimento.� de trta dadivosa e bõa, mere-

ho�tillrl!lnrs individuais, cedera do amôr de seus fi

Ihus pa.u que se torne cada

vel. 1l1ai.; tarte, indis ..,oiuvel,
henta ;je.-eab;� egói'ill:il{).,[I
corrupçao - num regLlle
de verdad�i!'a fr:lter::-.idade

de tcdu� os brasileiros para

que nib e�teja longe a alvo

rada de saD2�la lima das

mai:Jres Naç0es ::lo rr:undo

_ Encnrêmos. pois_ com rc

tidáo e .animo se!eno a fei

ção de nQs:os problemas �

Tornando-se acionista e crescendo com a Vemeg, você

aproveita a oportunidade de participar dos lucros de uma

emprêsa automobilística genuinamente brasileira. O desen-

N. 8. _ Caso você já seja acionista de uma indústria side

rúrgica, estará numa posição privilegiada: investindo também

em ações da Vemag. você ganhará duplamente _ junto ao

produtor e à indústria consumidora,

PARA A COMPRA DE AÇÕES DA VEMAG, CONSULTE A

COFIH:RÁ.S S . .A..

ou $eusagentes aulorizados

CRÉDITO, FrNANCIAME:NTO E: INVESTIMENTOS

Sede; Pça. Antônio Prado.33 - 5,0 andar - Telefones: 37-7179 e 37-7170
Loja de Vendas: Rua Augusta, 2146 - São Paulo

VEMAG' E COFIBRÂS INTEGRAM AS ORGANIZAÇÓES NOVO MUNDO -VEMAG. GENUiNAMENTE ElRASILEIRAS

mos ir muito mais longe,
('iii beneficio de todos, am

p:bndo, à medida das dis

ponibilidarles de recursos,

o Serviço (le ReemlJols:lvel.
Geral rGê,ncros e Farma- ja com todos (Is seus sel'vi

eia), por t')do o Eslado. Não ços.

é muH" r;cU! !'e ressalte que PorJem os funcionários pt!
NÚ:'I:�':; ::'1 [m:Jm fundados blicos ficnrem certos de que

e e'Uo t:.l:l r;�{Tl) flmt:ion,t- nã-a mediremos esfôrços pa

menta, Cl)ma u:: (lo Brusqu"!,

Laguna, BJumc;nau Tuba

rão, Joinville e ltajai, sen

do que o de Brusque já es

tá em pleno funcionamen

to o Serviço de Reembolsá
vel Geral, devendo dentro

em breve estar funcionan

do,o aludido Serviço de Re

Mary Silva

(Cont. da 1'1 página) ne�essidades de��a abnega
da classe, tornando-se l1e

ce2sá:io que reivinàlque':
mos, no mínimo, um aumen

to geral dr 100%.

Estamos certos de quo, o

dignissimo senhor Governa
dor do Estado, compreen
dendo a gravidade da situa_

ção, re-estudará fi matéria
â luz dos novos elementos

que se apresentaram des
de aquela solicitação.
Os funcionários, mais do

que nunca, estão coesos em

torno de seu govêrnador,
certos de que, acima de tu

do, ele saberá ser sempre °

funcionário público núme

ro U'll do Est71d:J.

Queremos aproveitar o

en"c.l0 para cun,;ratular
mo-nos com todos pela pas

s:.lgem da data a nós con

sa�l'n{h, di�el'Hl() tt'mb';m�
da nossa in"b"l,,"�' v:;nta-

O funcionalismo do ra

zões de eObejo para estar
satisfeito, pel'ó:n�ndo, to
davia, um" ú'-iJka situa_
ção cuja s�lu(:ão r:ão mais
condiz com as circunstân_
cias aLuais. E' qll€', com a

elevação brUSca do custo
de vid" em virtude da as
fixiante inn:;,ção. o <lumen

t.o de 50Ge; sCilicitado pela
r.oo:sa Entidade para os ser

vidores e_:�ad:J.ais há mêses
atrás, não mais atende as

de de trabalhar, cada vêz

mais, pelo engrandecimento
de no��a A�sociação de clfls

�e a fim de que todos pos
sam sempre contar com a

assistência de que tanto
necessitam nos dias atuais'
em que estamos vivendo.
Não ficamos sô naquilo

que já foi feito. Tenciona-QUARTOS
Com ou sem Pensão. Casa de Familia.

Ruo Esteves Junior, 34 PRECISA·SE SALA,.... Para Escritório
Para Escritôrio.
Tratar com .(' dr. José Maria, pelo fone 2604, à tarde,

ou com o dr, Flávio, pelo fone &i oru - \:10·22 - 35-96.CURSO MADUREZA
GINASiO EM 1 ANO

CONDiÇõES
1) IDADE MINIMA DE 16 ANOS; Para ambos

os Sexos.
,

2) Os Exames constarão de nove disciplinas. os.
sim distribui das:

a) 5 federais obrigatória�;
b) 2 complementares obrigatórias escolhidos pe"

los candidatos;
c) 2 de caráter optativo, também da escolha do

candidato.
3) As matérias deverão constar do curriculo es·

colar do Estabelecimento em que o candidato se ins.
crever paro prestar OS exames.

4) Não s-�rá preciso prestar novos exames dos
matérias quI'! já conseguiu aprovação.

5) O aluno aprovado em todas as matérias re�e
berá um documento equivalente 00 Diplomo Ginasial

Matr'culas à rua Dr. Fulvio Aducci, 748 Estreito
Florianópolis.

(I:lll 81L1menau - -Procurar o Prof. Dorval Bar.
bieri)

Servicos De DATI�OGRAFIA
ACEITAM SE ENCOMENDAS
TRATAR ô RUA FELICIANO NUNES PIRES,

14 - à NOITE.

APRENDA CONVERSANDO FRANCES EM 12 MESES
ALEMÃO 12
INGLES 1�

ITALIANO 12

Yt\ZIG[l
Matriculas ab�rtas na Secretaria e

9""'\ U1�qUlP.l
CUr:SOS DE ('ONVERSAÇÁO PRATICA

Tra.jano, n, 1

(Altos da Farmácia ('.,,1t1'a1)

embolsável, naqueles Nú
clr')l;' aInda bte ano, já
eam fur.ci:mamento ri A. S.
P. S, C.. instalará dez na-

ra proporcionar-lhes me

lhores recursos de sorte que

possam trabalhar efetiva
mente para o bem estar de

nO.'lsa 'familia e de nossavos Nuclcüs ainda êste ano,
naeã'l.

Florinnópolis, 28 de ou

tubro de J962

Diretoria do

da A. S. P. S. C.
Conselho

soda c�ustica

FABRICADA NO BRASIL PELA
PRIMEIRA VEZ

CIA, ELETRO QUíMICA FLUMINENSE

Embalagem Industrial:
Socos multiFolhO$ (Papel e PIÓSlico) de 50 Quilos

Embalagem Doméstica:
Caixas de papelão com 24 pacotES pJáslicos de 1 1/11b

Representantes poro os

Estados de Santo COlarino e Paraná

BUSCHlE & lEPPER S.A,
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Pros::egue em nossa r a

pita] , ..
a campanha enceta

da por um grupo de estu

v'dantes visando a conet-u,

; cão imediata d'l. Cidade

Universitária
Ontem e hoje foram ext

bidos, na rua Felipe acc

midt, cartazes e disticos a

lustvcs ao problema.

O MOVIMENTO
�l

mais de dois anos, isto ê,
antes mesmo da crtacac
da Universidade de Santa
Catarina, antes, portanto,
de ter assumido o atual
ReitOr.

PLANO ANTIGO

O movimento. encetado
pela FEUSC tem atacado
rude c ímptedosamente a

pessoa do Reitor de nossa

nrntverstdede, respnnsabr

lizandc,,'J pela paraliza
çãe das obras da Oidaue U

ntversiténe.
o-rno se sabe as citadas

obras estão paraljzadas nà

o ,plano existente para

con�tr��ão .

da Cidade Uni
versuâría e um plano an

tigo e totalmente supera-

.�:��r�;���:a�c�:�:�dá��
de Engenharia a constru

ção de unidades destina
das a Engenharia ctvn,
sendo que, a existente e

�e Engenharia Industrial.

A DECISAO E' DO
CONSELHO

iJ�ESTADO
l� ,..4.'0 MAIS ANTIGO DIAJUO DI: SAHTA CATARIHA ,

FLORIANÓPOLIS, DOMINGO), 28 DE OUTUBRO DE 1962

Loleria do hlado de Silliila (alarina
EXTRAÇAO DE 26110/62:
1,.004 - ORS 800.000,00 - Fiorianópol�s
5.863 CRS 80,000,00 Florianópolis
1.586 CR$ 40.000,00 Florianópolis
5.816 - CRS 20.00000 - xanxeré
2.742 - CRS 15000,00 - Põrto União

EXTRAÇÕES DO MÊS DE NOVEMBRO DE 1.962

DIA CRS

CRS
CRS
CRS

CR$

800.000,00
1.000.000,00
800.000,00
80.0.000,00
800.000,00

16

23

30

Ocorre ainda, que a de

Cisão para que se construa
a Cidade Universitária não

depende exclusivamente cio
Reitor mas, sim do coesa
lho Universi,tádio do qUJi-1
fazem parte representan
tes da própria FEUSC.
Como se sabe, a trn.ver

sidade de Santa Catarina
é federai e o antigo pla
no existente de natureza
estadual para ser válidu ne

cessua Ser atuanaedo.
Os própr'ns representau

tes da FEUSC nunca 'eva

ram o assunto ao Conse
lho trníve-suén-, senc;o

que, sem a decisão desse

óngão o Reitor nada pode
fazer.

UMA OPINUO A

CAUSA DA

CAMPANHA

O motivo central da cam

panha movida pelos cstu-

dantes, membros da FEUSC

é a -ptnlão pessoal do Rei

tal' Ferreira Lima quanto
as nossas possibilidades no

que diz respeito a consu.u

cão imediata da Cidad� U

ntverszéne.

O Reitor em recente en

trevísta à imprensa, mani
festara-se favorável a CUl13

truçãQ.. de um Centro U�i
versttãno em lugar' de
uma Otdade Universitária
esta muito m.ais custosa lo'!

de conse-uçêo 'mais demo
rada.

Reunião do Srupo Supervisor
Sob a prestdêncía do ti� técnicos da Secretaria, L re.r-r dos Serviços de

tular da Pasta da Educa- cujos integrantes são: Extensão;
ção, Deputado Rubens Na- secretértc de Educação e Diretor da admínístra-
zareno Neves, reuniu-se cu.cura: cão.
sábado último o Grupo de Compete à êste Grupo:
Supervisão da Secretaria t-s: essor técnico, jurídico a) verificar o runcto-

de gdueaeâa e Cultura e Admir i tratívo; namento dos vários servi-

aste Grupo foi criado Diretor do Departamen- ços afetos à Secretaria,
vela lei número 2.975 de 18 to de Educação; bem como a conduta fun

de dezembro de 1061, Diretor do Depart.amen- clonai dos que nêle exer

substituição no Conselho to de Cultura; cem suas atividades, a fim
de criar condições mais

Re:!1legração' Dos' CO!l1vênios
O Titular d'l. Pasta da pagas sem mais delongas.

Educação Deputada Ru- Pois o atual sj�tema de

bens Nazaren,o Neves, de- tramitação dos proces-

signou a Sub-Diretora da sos de convênios 'e ainda
Divisão do Ensino Particu- o elevado número dêles,
lar Sra. Maria mês RU'n- m r:rejudicando os inte

pinelli, ,ara. elaborar um f- . ses quer do Secretário

estudo sôbre a racionali- quer das partes.

zação dos convênios, de

lll.odo que. Os mesmos se

jam feitos o mais rápida
mente possível, no sentida

de que as verbas sejam

ASSim através de.�ta ra

cionalização os cit.,ct'ls pro
cessos ,serão ('0'"),.11"1 .... <;

dentro do menor espaço de

tempo.

Em Blumenau as urnas falaram:
Atilio Fontana

Konder Reis

Doutel Andrade
Martinho Calado

Saulo Ramos

8.203
13.380

5.101

3.147
1.687

LEGENDAS FEDERAIS

P.S.D.

revoréveu ao trabalho e

auxiliar os funcionários .a

fazer melhor uso de seus

conhecimentos e habilida

des;
b) poSSibilitar o inter-'

cambio. de expe"iência e

id�ias entre os diretores
dOIi diversos órgãos;
c) localizar e atender as

necessidades dos vários ser

viços e relacionar os tra

balhos de interêsse geral a

SCljm e�:ecutados por or

dcm ce prioridade.
N l l"eunlão do Grupo de,

Supervisão, da Secretaria
da Educação e Cultura,
presidencia da Secretário
de Educação e Cultura,
Deputado Rubens Nazare·

no Neves entre os diversos

Isto dito a imprensa CJ· UNI-VERSITA'RIA reação negativa perante a

mo opinião pessoal e não A campanha encerada maioria d:;s estudantes, ta
coma a decisão quanto a. por alguns estudantes voráveís a construção ca
magno problema, que d�- membros da FEUSC, teve Cidade' Universitária, mas

manda grandes e eprcrcn -----=---==-----------------------------
dado' "tudo, peio Oonsa A FixacàO do'lho Universitária' fOI n

que levou os estudantes dfl. ,
FEUSe. atual campanha.

e' Defesa daNÃO DEPENDE

DO REITOR

A aprovação do plan:) da

Cidade untve-snérta rum

depende aa pessoa do reei
tor mas, do Conselho Uní

veraítárlc que deve estucar

o. assunto e se pronunciur
a respeito.
Somente então é que o

ReItor Providenciará os 0S

tudos relativos a coneec-t

cão do plane, caso asst:n
o decida c Conselho.

•

CAMPANHA

PRECIPITADA

Cemo vemos a campa
nha encetada pela FEUSC,
justamente na ausência do

Reitor que se enceriua no

Rio de Janeir.o, é um tan

to precipjtada pois o Can

seiho Universitário do qual
partiCiparam o� própnos
membr.-s da FEUSC. atn

da não se pronunciou a res

peito do importante assun
to.

REAÇAO NA CLASSE

Dr. Donato
Ferreira

de.Mello
No aro' de Janeiro, onde

residia, faleceu, ontem, o

nosso distinto conterraneo
Dr. Donato' Ferreira de

Mello, de tradicional fa
mília cetannérise, que por'
muitos anos clin\cbu nee

ta ·Capital.
O extinto era casado

com d. 'reonnoa Coutinho

de Mello e deixou os se

gutntes fl!hos: Dr. Donatn
Ferreira de Mello

� Filho,
Manu�l Ferreira de Mello e

Ilza Ferreira de Mello Ma

rinho, casada c.om o Tte.
Norton Marinho.

A familia enlutada,
sos sinceros ,pêsames.

,

Não darão
expediente
Os estabelecimentos ban

cários desta Capital - de.

conformidade com enten

dimento acordado entre as

respectivas administrações
_ comunicam que não da�

rão expediente nos dias

����:ot�sci���l�� f:r��a��� 1°,2 e, 3 de novembro pró-

de um Centro Educacional
ximo (Finado, Dia de To�

de Pesquisas. Contará o
dos os Santos e sábado),

citado Centro a ser criado,
devendo reiniciarem suas

���p, apri�������:�� ��'. ���!����s f:i�a�ia 5 vin�

6.629

ASPSCU.D.N. 10.3'98
P.T.B. 1.825

ANALISE: Observou�se, na apuraçã!), que os votos A. Associação dos Servi-

dados ao sr. Saulo Ramos eram, em quase a totalidade, dores de Santa Catarina

acompanhados de votos dados ao sr. Atílio Fontana, as- comunica a todos os fun

sim como a votação dada ao sr. Martinho Calado Junior cionários publicas, e espe�

era acompanhada de votos para o sr. Konder Reis. cialmeq_te. aos seus as-

Conferindo-se essas votações, observa-se que o sr. saciados, que .as festivida�

Atilio Fontana .obteve 6.629 dos pessedistas e mais 1.687 : des programadas para o

votos dos saulistas, o que soma 8.316 votos. Como, no en- ""DIA 'DO' FUNCIONARIO'

tanto, iograsse 8.203, con�lui-se que 113 ele.itores, entre PúBLICO", ficam transfe

pessedistas e saulistas, não lhe sufragaram o nome. ridas para o dia 17 de de�

,
Votação trabalhista, da reclamada. aliança, o ·sr. Atí- zembro', quando nossa en

lia Fontana não recebeu. um 86, para amostra. tidade completará 30 anos

� O sr. Konder Reis recebeu a votação udenista da 1e- de vida.

genda - 10.398 votos _ acrescida da votação do sr. Mar-

tinho Callado Junior - 3147 - o que, com a diferença
mínima de 65, compõe o seu total, isto é, 13.380, quando a

soma das duas votações dá 13.445.

A DIRETORIA

contrários ao modo pelo
quai se desenvolve a citada
campanha.
Assim é que a Faculdade

de Engenharia, entre ou

tras, lançou manifesto, que
publicaremos em edícao
próxima.

Prêco Mínimo
Suinocultura
Também há quem ar

gumente, que na entre
safra o preço do suíno
sempre será melhor e mais

alto, que o preço mínimo
fixado como se deseja, por
exemplo Cr$ 100,00.
Nada de maIs na argu

mentação'. A üxaçâo do
preço minimo visa não ser

um preço que dê prejuízo
do produtor de suínos.
Quanto aos preços que

dêem lucro, nenhuma me

dida foi tomada - o pro
blema da suinocultura ca

tarinense, é ter estímulo

para continuar sendo uma

fonte de bons rendimen

tos nas atividades rurais.

VAPOR DE MfRCU'·RIO
Como decorrência de

uma série de providências
que tem sido tomadas pela
atual Diretoria da ELFFA,
para o melhoramento da

iluminação 'pública, Flo

rianópolis vem, dia a dia,
nesse importante setor, ad
quirindo um aspecto mais

condizente com .a sua cnn

dtçâo de Capitnl de Esta

do.

Assim é que a Praça. XV
de Novembro, Jardim Oli

veira Belo e Rua João Pin

to, estão sendo profusa
mente iluminadas com

lâmpadas de vapor de

mercúrio; várias outras

ruas, inclusive um trecho
considerável da Coronel
Pedro Demoro, no Estreito,
são igualmente bem ilu

minadas por um moderno

sistema com lâmpadas mis

tas de vapor de mercú-

o Dr. Luiz Gabriel, Secreoorio da Agricultura, quando em

entrevistado sobre. a fixação do preço mínimo do quilo de

porco vivo

O preço mínimo para o

quilo de porco vivo, é uma

medida defendida pelo Dr.
Luiz Gabriel, Secretário da
Agricultura. Medida certa
e com acertados propósi
tos. O preço mínimo é um

estímulo ao criador de

suínos, seja êie pequeno ou

grande. Além de atitude
definida no objetivo de
Uma decisão administrati
Va do Govêrno, é também

intenção' franca 'C muito

clara, pois eseeguru ao que
cria a segurança de um.

preço certo nas flutuações
da oferta e da procura.
Há quem julgue que a

fixação do preço mínimo
do porco -vívo é inaceitá

vel, porque a fase de en

tre-safra e safra da suino

c�ltu,ra de,ve ser quem
orierita o preço que deve

ser pago ao colono criador
de. suinos ou mesmo ao

grande criador.

É multo claro que jus-

tamente o ínterêsse na fi

xação de um preço míni

mo, é evitar as flutuações
provenientes da safra e da
entre-safra.
O grande objetivo da fi

xação do preço minimo ror

quilo de porco vivo, é 3.5-

segurar um preço conhe

cido, visando amparar o

pequeno criador.
É possível, que exista

industrializadores de pro
dutos de. origem animal

que vejam na nxaçuc de
um preço minimo paI... o

quilo do porco vivo, uma

medida inadequada, supon

do, que 'se deve atender os

Imponderáveis da oferta e.

da procura. Entretanto, se

deve procurar evitar a de

sorganização promovida
pela lei da oferta e da pro
cura no complexo de inte�
rêsses do suinocultor. E

êste precisamente é obje
tivo da fixação de um pre
ço mínimo.

--------------------��

.
Coordenador Da Campanha

AGRADECE
Ainda com respeito a de orientar a população do

Semana de Educação Ru- interior para o perfeito co

Tai, publicamos pa íntegra nhecimento, dominio e
o ofício que o coordenador aproveitamento dos recur�

da Campanha Nacional de sos n>lturais e da possibi
Educação Rural, enviou ao lidades sociais do me.i.o am
oficial de gabinete do Se- blente rural. Nesse deside
cretário de Educação e rato, as SEMANAS DE

Cultura, Sr. Michel Cu..l·i. EDUCAÇAO RURAL sâo
Ilustríssimo Senhor' primuciais em importân-
Cumpro o grato prazer

de me dirigir a Vossa Se
nhoria para .lhe dar ciên
cia de quanto foi aprecia
da a sua inestimáveI
cooperação nos trabalhos
da SEMANA DE EDUOA

ÇAO RURAL, realizada em

Florianópolis, no período
de 10 a 16 de setembro do
corrente anú.

A tarefa desenvolvida
pela 'CAMPANHA NACIO
NAL DE EDUCAÇAO RU

RAL, do Ministério da

Educação e Cultura, visa a

um objetivo do mais_ acen

tuado civismo qual seja o

Bem pode Vossa Senho
ria calcular, por conse

guinte, o reconhecimento
desta Coordenf\doria a to

dos quantos movidos pelo
desejo de servir, vem pros
tando valiosa colaboração
no campo da educação ru

ral

Aproveito o ensejo para
reiterar a Vossa SeJ"lhoria
os protestos de minha al

ta consideração.
assinado:' Benjamim Go

mes Pereira, Coordenador
da CNER

São convidudos e ben

vindos para um encontro

com o orador dêste pro

grama, - o seuhor Rober

to RabeUo e.o mundial
mente famoso Quarteto

�'::::t�� ��aR:r' t��ea_f:�= _

���"�� 2�, h��:;at�� T'�t�� Câmara Junior Elegeu Conselho
tcada 'canea Diretor e Conselho Plenário

Adido Cultural Visita Secretário
Os G5 votos da diferença não podem ser atribuidos ao Esteve _em visita a Se� nhar do Dr. Fransk e do

PSD p6rque a diferença é a -menos! cretarla de Educação e Pastor Fios, manteve longa
O sr. Doutel de Andrade recebeu 5.101. A legenda de Cultura, e adido cultural palestra com o Secretário

um partido ficou em 1.825. Em que área colheu o candi- da Embaixada Alemã no de Educação e Cultura,
dato trabalhista a diferença verificada entre a sua vota- Brasil Senhar Ludwig Fla- Deputado Ruoens Nilzare-

ção e a da legenda do seu partido, expressa em 3.276 ckemp. no Neves, ocasião em

'Ô�?"

Sob a presidência do Sr. ternacional, etc.

Deodoro Lopes Vieira es- Na sessão de ontem fo
teve reunida ontem, mais ram eleitos os novos mem

uma vez, em sessão ple- bras do Conselho Dire.tor e

naria, a Câmara Junior de do Conselho Plenário res

Florianópolis.
.

pectivamente para o Con-

Diversos assuntos"- esta- selho Diretor Drs. Emanoel

vum na pauta dos traba- Campos e Francisco Gri

lhos, entre os quais, a lo e paru o Conselho Ple

eJ,.eiç4o do Conselho d�árlo Dr.. Ja,We Machqgo
R"pl'ben�rlllle.�. viagc:ll AnL6n�:) l:'crnami..,

SOTEJ.,CA, Ç(JJ1VPJ1r,:1n jn� rio Am/w.9] e 8I1v:J.

Para alegria do nona

rcpouteno. a ELFFA anun

cia agora uma nova con

tribuição ao embelezamen
to de nossa Capital. É que
ainda esta semana será

iniciada a troca das làm

padlls mistas por outras de

"va'jXI-r"""de mercúrio .nas

ruas Arcipreste Paiva, Pa

dre Miguelinho, Ilhéus e

Praça Pereira Oliveira.
Os braços atualmente

existentes nessas' ruas se

rão removidos para serem

instalados nas ruas Deo

doro, Jerônimo Coelho, Ti
recentes e Almirante Al�

vim,' onde brevemente se

rão adaptadas rêmpaêas
mistas de vapor de mercú
rio.

O Largo Benjamin oons

tant e a Avenida 'I'rcm

powsky, igualmente, rece

berão o nôvo sistema de

iluminação com lâmpadas
mistas.

100 ruas em

100 dias
Havendo já instalado üu;

minaçân pública em 95

ruas de nossa Capital, a

ELFFA no dia 8 de novem

bro víndoueo completará
o 1000 dia de sua mente

ria promoção, iluminando

paralelamente a 100a rua

de Florianópolis, coroando

assim, de pleno êxito, a

campanha iniciada a l° de

agôsto passado.

"King's Heralds" Virá a Florianópolis
Terça-feira, no Teatro

A'LVA'RO 'DE CARVALHO

manha empreendimento. Do
próximo lanche, que serão
citados sempre com alguns
dias de atrazo trarei as

novidades todas que apa·
recerem, num comentário
social restrito a nós mes�

Nos proximos dias

mais de�lh �
_

do falado
SI10W.

setor técnico.
Dentro da' filosofia da
descentraUz8?do cUll)-pre
aos Estados criar e man� . ·'''.A Vo.z da
ter tais centros de pesqui-
sas, de acôrdo com a Lei

Diretr�zes e Bases. Profecia"
CONVITE

Procedentes dos Estados ranjas executados pelo con

Unidos chegarão na pró- junto e Jerry Dill, baixo.
xima terça-feira a esta Os artistas e o organis
Capital, os renomados ar- ta, Sr. B. Braley,
tistas sacros que Cormiml o "ARAUTOS DO REli' são
quarteto "KING'S HE- semanalmente ouvidos nos

RALDS", do mundialmente programas da "VOZ DA

conhecido programa radia- PROFECIA" atravês de

fônico "A VOZ DA PRO� muitos paises, cantando

FECIA", irradiado por uma em inglês, português, ja�
cadeia de mais de mil e. ponês, ucraniano, vietna

duzent;(s emissoras dos cin_ miano e suarlll. Além dis
co continentes e no Bra- to, o quarteto "KING'S
si! por 250, inclusive em HERALDS" tem-se apre
Florianópolis, por emis- sentado perante grandes
saras locais, a saber: auditórios dos Estados Uni�

pela Rádio Diário da Ma- dos, Canadá e Amêrica
nhã aos sábados, às 15:30 CentraL Após terem se

e aos domingos às 8:15, apresentado em Belém, Re
pela Rádio Santa Catari- cife, Salvador, Guanabara

e São Paulo; Inclusive em

vários canaW qe televisão,
estarão nesta cidade.
Dia, 30 terça-feira, às 20

horas, Os visitantes se fa
rão ouvir no Teatro Alva
ro de Carvalho, quando o

diretor e orador do pro�
grama da '''VOZ DA PRO�
FECIA" no Brasil, Sr. Ro
berto R'lbeUo, os apresen�
tará e proferirá ligeira pa
lestra formando cantata

QUEM SAO
Organizado em 1937, na

Califórnia, o quarteto, atra
vês dos anos, Il"enovou-se

algumas vezes. São seus

atuais componentes: Ro

bert Edwards, primeiro
tenor e solista; J,ohn Thur

bar, segundo tenor; Wayne
Hooper, barítono, possui
dor de sólida cultura mu-

sical, autor de vários nu- com o público. A entrada
meros da maioria dos ar- será franca.

Sociedade De Amparo A. Velhice
A Sociedade de Amparo crianças. Portanto, todas a

a Velhice, num de. seus postos para que, com a

lances semanais realizado compreensão de todas vo

terça feira - 15 pp. na cês passámos concretizar
residência da Sra. Marga- os nossos sonhos de 1963,
rida Olinger Vieira, deci- mantendo um ritmo finan�

diu entre outros assuntos ceiro a altura de um ta-

roo.!izar um grande shaw

musical-artistico no tea
tro . Alvaro de Carvalho,
dentro de mais alguns dIas
contando para isso com a

colaboração de todas as

;pessôas especialmente; as

sUjls sacias contribuintes,
prometendo realizar tam

bem ng,.,,:Qw de novembro
um fo.bulow bingo de brin

CjUf'dns 12m hnmen,lgell1

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


