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mos nas vésperas <ia "n a

de Funcionário PUblico'
env.ou mensaucm à Ass")' n

oíére Legislativa, encam>

nhando o projeto de lei que

cria o Fundo de nesenv n
vi.r ento e Manut.ençao -a

Educação e de Defesa aa

Saúde Publica e d;spoe �'J

b:'e -: reajustamento (l',S
vencimentos e ee.ã-ics tt.'s

Cubanos Visilam o Muro da Vergonha

Estudantes cubanos an-

tjcastristas, exilados de sua

pátria, e,sUveram esta se

mana em v.s:ta à Berlilll

Ociedntai constatando cc'.n
-os próprios olhos, mais

uma .odiosa reali�açao elo

comun:smo: o rr:u,'o d'\

vergcnha, que divide a Cf.

pi\al germ-à.J;t.lca. separ,u:do
compatriotas e até fam\-

o "Funcionário N.o 1", Governador
(eiso Ramos, Benemér:lo da (lasse

dos Servidores do Eslado
Tiveram inicio, OflCj1.l

mfmle assinalado no C:.:l.
27 do corrente, as obras C'e

construção do H'wpila. elos

Servidorcs Pu})licos ·:.e

Sat* Ctibrlna: q. GQ,y�j...; !

nadOr CelSo .Rah1qs,. e,m

preendedor dêsse vUltoS:)

rr'elhoramento pilora a!11-

parar a classe dos func',o

náricS catarlnenses, m,\is

uma vez cwnPre a sua oa

lavrá empenhada há cêI'ca
de um ano quando con

cr':'!tlzava em ]..el essa gran
de e ...elpa aSPiraçao Ilos

servld,ores estaduais. Agp

Ia., no disc)lrso com qll"

solenizou Q comêço d'lS

obras, declarou que o e<1:

ficio estará concluldo al.1-

da dentro de sua gestii.o
governamental. ',I
O fUDclonalismo pUbiic:l

de Santa Catarina tem ri·

dro. no governador Cal�o

Rumos, um "Ierdadei:o
realizador dos mais avan

çados interêsses da r.. (

mero�a classe. Não foi p�r
outro motiv.Q que, já r'v
início' de wa adminh-;t':'R
çuo. mereceu da Associfl
ção dos Sel'vld"res Públlcus
o titulo de "Funcionado
N.o 1". dadas as ate't.�o�3
que Se:t.pre fizera vOlv�r
aos anseios do funciona
l-�mo. Homem de rec·)

nh(..'C!ldos peLldores crl!:'_
tâ.os. havendo sempre p:)
porcionado através de 1'lla

conduta em sociedade 1"'

m� em suas ativldadcs C.)
muns e em suas relaçõ�s
de cada dia os «-ais claro�
-exemplos de superi,oridatle
moral, .o Governador nDO

desviou suas atenções 11\5

necessidades dos que, m�5

atividades da adminlst'!i
ção pública são os cOlab\)
,radares do Govêrno, nl.S

diVersas escalas em que S9-

hierarquizam os el'vldod'S
do Eludo. Assim, nO elabo-

gislati'!OS, o BARNAD'!:'

cata; inense tera a sua Si

guraLlça perfeita. tranqllJ'
l'zando-sc srb os benel1\:l�s

que os orgãos de ass:�

téncja da classe ihe Ole

recem. Contituirâ uma das

classes que, em Santa Ca

tarina se acham RIaiS f.(J

lidament.e amparadas COfi

tra a eventualidades âa
existência.
O governador Celso R2.

mos fez obra co:npleta: '1.0

Invés de -simplesmente
prestar ao funcionáfjo liO

Estado auxilio o;!sporádl�O
u limitado a determinadas
contingências, realiza_.. a

pelna segurança sccial do

servidOr e sua prole, num

ampio sistema que com

.pl'eende desde o mparo lp

gal no eexrcício do traba
lho. até .o soc('rro na', 1:'

lhice e na doença. oem

como a tl'ailqnilidade a

cerca do bem cS10r d;l 1a

l�ia.
� J.
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Servidores Publico.'! de ScP\
ta Catarina ativos e ína-

ttvos.
'

Este projeto vem cornpte
mental' outro, enviado em

fins de setembro a Assem
b éia, que objellva aume-i

tal' o Salário j'amute r-n

150%, isto é, de e-s 400.00

para era 1.000.00, !ltende'l
do às necasetdàdea do f.rn
c.onénc que pOSSUi prole
numerosa, merecendo :.:::.

s.m, rna-or amparo fi

nance.rc do Governo da ee

teeo.
O reajustamento seta

rlal. que objetiva o aumes

to dos níveis de vanctmeu
tos e salários na base co

30%, acarretará ao ESt:l.

do uma despesa edíorcn.n
de eprcxtrr.aâamente, e.s
1.700.000.000.00 tum bnn-ic
e setecentos milhões "e

CrUzeirc!>,), presente o rato

de oue o acréscimo reper

cutil'á, ainda, na fixaçJ.o
de diarias de viagem,
cos de v!dp e [naalubrrdn
de, ndtcronats, tr!ênlos suve
tuuicões serviç,' extraorct.
ná"io, etc.

Tribunal de- Contail, tarao

os mesmos vencimentos

que os fixados aos Desem-

bargadores.

O pessoal contratado
também receberá o aumeu-

to de 30%, sobre o vercr

dos respectivos salários.
O Aurno ele Emergencra

às at.uals lamillas dos S;,I'

vtcc.es Publicas rateei

dos, pensícmta do I�onLe'
Pio MS sunctonár.os �''J.-

(r$ 1.400 Milhões Para Obras
Em Sanla Calarina

FLORL�NÓPOLlS, 14 -

o Governador de santa
Ca tarína, Sr. Celso Ram-os.

fazendo 'um levantamento
da exeeucão do Plano de

Metas do' Estado, afirmou

que, desde abril, foram

reanaacas obras no valor

de CrS 1.400 milhões, ocr

reepondentes ii. metade do

orçamento de 1062

No setor de saúde pú
blica e assistência social,
além de reformas ad:ninis-

trutivas, encontra-se em

execucào um plano de

imeoiato reaparelhamento
de centros e pestes de saú

de e puericultura em Fto-

rtanópohs, Bíumenm

treito, Araranguá, Itajai,
Join-Hle e em Lajes. No

momento. ésrao bem arüan

tacas as obras de constru

cuu do Hospital rnranut de

Fj",r;anó�iis e de Ala In
fantil no Hospital Geral
Maria K-ander BiJrnh,iUSen
e r.o Hospital Geral de

Itajaí.

EDUCAÇAO

Até julho ullimo - con-

Integrando a comltiv;l
que chegou onlem ao Rio
de Janeir ... , para preparar
a visi�a do P:esidente
Kenn�dy ao Brasil. figura
a Srta. Letitja Bnldl'idge,

wa).

Em entrevista concedir�a
à Imprensa esta man!!:!.;
delclal'ou o Almiran'·;e

Schoech que julgil'la qu� a

siluação no Estreito de

Taiwan fôsse a mesma i,ic
um ano atrás, como acon-

tece na Coreia.
R!:ipondendO a uma p�r�

gunta formulada POr U:ll

jornalista, àeciarou nno

ter c'ê:lc'ü de nenhum

movimento sig-nlllcatlvo dr),;

vista acima à esquerda,
quando era recebida no

Aeropõt to do Galeão pela
Sra. Lincoln Gordon, pre
parará no RiO os detalhes
relacionados com a estada
da prin1eira dama norte
americana no Brasil. Na
tato, mais ao fundo, vê-se
a Srta. Pamela TurnUle,
Assistente Social da Sra.

Kennedy, também inte

grante da comitiva nOl'te-

tlnuou - toram entregues
ao povo 700 salas de aulas,
estando em fase de execu

çâo outras 700, e prevista a

construção, até o fim do

próximo ano, de mais
1.500. Furam realizados

convênios com a Secreta
ria de Viação e Obras PU
blicas para o acabamento
de 56 prédiOs escolares,
Iniciados em exercícios an

teriores; com a aecretana
de Educação e Cultura, pa
ra realização de cursos de

especialização para pro
tessôres rurais; com o SE

NAI, para equipamento e

manutenção de Escolas In

dustriais: e com entidades
Es- particulares, para equipa-

buccs de Santa "::a1arl'1fl,
reserva-se ao Chefe do 1"'0-

der axecunvo e autcnzn,
çãc para concedê-lo D�

verá. ser concedido. rn.rrn

de á v.úva e metade .U:;

filhos enquanto rrenor '5

ou invalideS sendo oete. I
do na quan't;a de rns IlU,

cruzeiros às famílias ÚI'J3

ex-servld'Ol'es falecidos. cu
ja pensão atual seja igunl
ou inferior a cinco 11111

cruzeiros. 'As ramutas cuja

pensão ésuperjj-r a cinco

mil c.uzetros o :lbono ee.ã
de quantia �ariavel, a.é

çompíetar sete mil crua-i-

Os militares -eecrmartos

e da reserva remunera-ta
terão abono especiar o.e

20% sobre os eespecnv.is
vencimentos.
Lembramos. a título de

escíarectmanto que os m.,

tnares da ativa obt.vera-u
recentemente um aumen

to de 30% co�o gratifi.
cação por �isco de vida.
Os membros do .neetste

rio aposentados antes da

vigência da 'legislaçao de

triênios, lerão abono espe
c'at correspondente ao dõ
bro da percentagem de
gratificação adicional pur

tempo de serviço conren
da à data de a�osentad,J
ria, Sõbl'e os vencimentos

reajustados.
AguHrda-se agora, com

natural expectativa, a ari.o
vacão du projeto de t

í

com que foi beneficiado o

funcionário púbt.co L.I:

Santa caterina com !T! ,).'s

esta iniciativa humana no

governador ce'se Rarn.ts

que emre .o mundo de
trabalho e reenaecoes _ln

.

que tem vivido seu oov-r

no, soube compreende-r :.s

necessidades do nosse bae

nabé que com eu esforça
e sua bo� ventada, ta-a

bé:r. luta pelo progresso e

grandeza de -asnta Ca�3.-
rtna.

menta de escolas.

Prosseguindo, aünuou o

Governador Celso Ramos

que. foram concedidas a

estudantes de agronomia
cerca de 300 bÔlsas, aJém
de elaboração de :mte-pro
jeto para a construção de

Ginásio e Colégio Agrícola
e a criação do Centro prâ

Uco de Treinamento para

Agricultores e Técnicos.

Consta, ainda. no setor

agrícohl, a oonstrução de

silos. arma�éns, entrepos
tos d\!-.fl'igotlficos.

RODOVIAS

Falando sôbre Ptano Ro

dov;!Í.rlo f'�cHI...ereu Que o

mesmo prevê a con,.;trução
de cerca de 900 kms. em

estradas e rodovias. a fim

de permitir o rapido es

coamento dos produtos de

uma região para outra.

bem como o fácil trânsito

pelo Interior do Estado. de

lllercadnr1alj proc�ep�es de

ont.ro.� Est'ldn8. Do '!plano
ilÍ �e pncon oram em fase

de acabamento a qne li

gam .o munit'Íplo de São

Fran('isco a Porto União e

Blumenau a CurifibQnos,
e<;tando completamente as

faltadas as seguintes ro

dr,�iw<: Uio Pin!ado-Canol
nha!; Lençol-Campo Ale

g!C, Campo A!cgre-Piraci
cabll, GR2-Pouso Redondo.

Rio do Sul-Lontras e Lon

tras·Rlo Hereillo.

Além do programa nol'

.nal do desenvolvimento
agro-pecuarlo do Estado, o

Governador Celso Ramos

determinou a elaboração
de projetos u serem finan

ciados pelo PLAMEG e que

permitirão, em curto pra

za, a seleção, melhoria e

desenvolvimento das cul

turas de arroz, milho hí

brico, mand:oca, banana.

soja, amendoim; o apri
moramento dos. rebunhos

do gado de corte da avi

cultura aumento da pro

du,ção do suino tipo carne.

E:sse plano, já elaborado.
foi aprovado JWlo Minis

tério da Agricultura, e

servirá. de pro,ieto-padrão
:lO que SflrR de�envolvido

por êste órgão nos demais

Estados.

Em Fpolis O, quarteto
K IN G S H E R A L O S

eia com milhares de alu
nos matriculados.

Hoje, ás 20 horas, os

o.strntos visitantes se fa
rão ouvir no Teatro Alva
ro de Carvalho, desta ca

pital, os quais serão acom

panhados pelo Sr. Roberto
Rabelo, diretor e orador
da "Voz da Profecia" no

Chegarão hoje a Florla
nópolta, pela 'r'ec-cruaeírc
do Sul, procedentes dos
Estados Unidos, os compo
nentes do quarteto vocal
"Arautos do Rei" e o or

ganista Que os acompanha.
Os "Arautos do Rei" são

ouvidos no progran.a ra

cíorôníco "A Voz da Pro
recta" irradiado por cêrca
de 250 estações brasilei
ras, inclusive pela Rádio
Olario da Manhã, que
transrr: ite o programa aos

sàbados às 15:30 e pela
Râdio Santa Catat·jna. aos

donlingos às 8: 15 horas.

Organizado e.m 1937, I,la
Califôrllia, o quarteto re

nOVou-se .al�ul!las vêzes.

São seus atuais componen
tes: Robert Edwatds, pri
meiro tenor e solista; John

Thurber, segundo tenor;
wevne Hooper baritono;
Jerry Dili, baixo.
"A Voz da Profecia" é

um programa radiofônico
de fundo religioso que se

qualifica por sua elevada

orientação moral, cultural,
social e i;spiritual, abar
cando um sem numero de

v1��:s :��:��: �Õabr�id:" --------
humana, suas necessidades
e CGmo solver Os proble
mas em seus momentos di
ficels.
Mantem o programa uma

Escola por correspondên-

Brasil. A entrada serâ

Tomou Posse

franca. Todos sois benvln-
dos.

República
Federal Lamenla
o Procedimon!o
de Pequim

BONN. 29 fIFI .-

O- Secretario de E.�tarlo
von. Rase dec'arou !1vi�
p�r!lnte a b.pretlS.l (J"!. a

cap:tal que o GGv'1�1l,)

Feeà;al alemão .amcn a

profundamente') :>rlJcl..1i
menta arb lrál';", com o

qual a. Repol:J!ic'l POPW'l'
da China preten:-le lm�!l'
o.> seu� preteno.os J!rcI','s
na ! egiao da fronteIra ';I,m

a India.

O Go·;êrno Fedel'ul rn-

llunciou. de seu lad", a

qualquer aplicaçâo de Vl'l

lênc\a e acredita que qu .. :"

tões inlelTIflcionai,; em,-li.
tigi,Q só devem _;er �O'11-
c'onadas paciflca!reme. O
Governo Federal :::omUI <.:�

ende pel feitamente ou'e o
G"verno' indiano 1l'l0 t.c-"c
escoiha no smeios 'le r.':_;_

posta no conflito Impa I:J
pela China, m:lS e�?e:'a
que o litígio enc"n']'e llr>l�

wlução pacifica.

Associando-.se às Cf!'" t)

mOraçóes do dia de h!'Je -

que li consagrado a'.lS Co

ntel'ciarios - O ESTADO
não da.ri[ t'xpediente, mo

tivo P.OrQUC .,nio circutal'a

RIO DO SUL
Aviões às terças quintas e tlommgo _

Saidas de Florianópolis às 1145 homs-
'PAC - CRUZEIRO DO SUL - FOllts l
3700 e 2111.

Y:lSÓS cle guell;a
tas Clll)\t'SCS ati
(lS comuolstas

possuem cêrca de 20 5uoma
rinos. não dispond.o .porem
de cl'Uzadores.
Ao ser indagadl) se hat::.l

encontrado algum suom�,

r!n� comunista em SU'll>

patruihas ao longo da C""'
ta da China, re5Pond':!'J.
que não. "Os comun·s�J.s

ch)leses têm- um nUml�!'O

razoável de pequeT),os Hd- (Transcrito do Jornal

vias de guetra. capazeF de do Comércio).
realizar um bom trabal�'
porém não tão bom qUI\�l� --,------
10 o do, no"ona';,'., ,o;. O "E t �o"n.eses �u da mal·jnha amE' S al'lcana', acrescentou.

comUlllS

slli e::j'.l,C
chmc,"-cs

o :Almirante Scnoe"'l

passara o cemando da 7·"

Esquadra All:erlcana ')0

vice-Almirante Thomas H.

Moorer, no dia 13 do '::0"

tubro, fi fim de assumir .j

novo enear!;O de SUbch'!fe
d.ls Operar::jJt's N<'''?ls l).l

�'�a:l:"S\lllt\IS ela ACOI'Olla�l-

Em discussão na fts'sembiéia o aumento· do funcionalismo estadual
o governador cersc P t-

Os ruvers de vencimentos
da Magistratuj-a, dos M:

nistros do Tribuna. ue
c-ruas e do Mirnsteno

Publico, serão ígualmen
te aumentados, estanco a

nas. O!; estudantes cuba- elevação constante na " .. _

nos tomarum parte no re- cala anexa ao p.-ojeto (1 ..,
cente Festival Mundiai ela lei que se encontra na A�-
Juventude rea:izado em He sembléia.

slnque, onde fo.:-am lllljJ{.' Df; SeC1'elál'ios de Est;1-
didos de dizer a verda':le do, c Chefe da Casa CP"I
sôbre o qSe se passa cm e o Procurador Geral tia
Cuba, por ter sido o r. ,,1- Fazenda Pública .iunto.:lo J

��v;eio�o�:���is���.(}min� -----------------No Rio a Asslslenle hpecial
da Sral JacquelitÍe Kenned1

realmente um. vanguard��
'o.

O Hospital dos Servid:>
res Públicos de Santa C:l,

tal'ipfl. �ue tera nreac-m;-

���p';�l�n;��� v:��:�
encontro de uma da.;;: ,ma .�

préplentes necessidades �e

.cunllO soc:aJ, v:n.cula.t1·lS

parti culann�n�c- .t vid.a "lo

funcLonál':o e de sua »l")

je· Dentro dos �eus ('bje,:
vos, haverá larga área ce

assisténcla a todas fS

-err'e ·g�nclas. contra <.os

quals !$e d.etlate comume.l

te o h<'lllcn'. na preocupa

ção natllld' de preservar a

saude da fzmília.

Gra�a.'! fi coni'erg':'!n'!,a
de tais .objetivé.'5, '!oJja e::- Assistente Especial da Sra.

pressão material esta ag1- Jacq!ldine Kennedy, espO-

ra na construC;-lo do H��- sa do presidente none-

pltal. cúm a Lnalidades do americano, e que acompa-

Instituto de Prevjdênc,a do nha seu maridO ao Brasil

Estado, em que se trans-
em novembro vindouro. A

��:m;:�c�nvâe:i� ��O����!,� _8_'·_ta_._L_et_it_'o_B_a_'d_"_d_g,_,_a_m_,,_',_.n_a_._�_

��;,,����: ��:��t" '�;� Almiranle Americano (omenta a

SilU3Ção no Eslreito de Ta:wall
TAIPEI, 29 (O.E.) -

O Vice-AIrr:ll'ante Wllli;).t�

A. Schech que acaDa dc

de:xar o pôsto df' Coman

danle da 7.11. Esquadra .f1,_

rnericana, chegou aqui (,n·

tem para uma visita de

deis dials embarcando :;<._;:a

tarde para Naha (Okín�l.-

So Ramos. tCIllOU posse, Ih)

Palácio do Guvêrno, cOmo
Prefeito Provbório de Mon.
ie Castelo, o sr. Julio Men
des de Souza, 'A solenidade
est.iveram prest'lttcs o J��-,
putaclo Antonio t\lmeida c

o Prefeito rceém-ele:to da.
quela comuna "'Senhor .11)-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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ELEAZAR. de CARVALHO
Aclamado em St. Louis

SAlNT LOUIS, - Elea

zar de Carvalho, regente
da Orquestra Sin 'ómca
Brasileira, conquistou aquí ,

notável triunfo. dirigindo
a Orquestra stntôntoa de

Saint Louis, como maestro

convidado.
O maestro brasileiro teve

a honra de inaugurar a fl3"

temporada da Sinfonia de

Saint Louis. nesmcumcíu

se de sua tarefa mugníffoa
mente e estabeleceu um al

to padrão de técuíca a ser

seguido pelos segumtes on

ze maestros ccnvídados pa
ra reger a orquestra.

O .scu t.tunro musíeal
obteve-o com uma ru-ques
tr.r ainda cm etesenvoívt

monto, tcvand-i-n rr"Hçi-;
tralmonte através de pas

sagens de dtrirH exocucão
A obra inaugural do pro

grama foi a "SInfonia nv

3 �m Um Mo\,lmPllLl1", de

John D'mald Rouu. que, n.r

pla1/ía, f;;e mo:::tr::lva apa-

rentemente satísreírc com

a execução de sua peça,
De ncôrdo com um criti

co, a cnrcete de Donald
Robb. conforme foi apre
sentada por Eleazar de

carvalho, "é uma obra :1-

g-udável, de esmo seme
lhante ao de Hlndemith".
(Paul Hindemlt h foi um

dos croreeecres de Donald
Robb).
Outro critico declarou

que a sínranía foi "vigoro
samente apreeentadu", a

crescentando que "seria um

prazer ouvi-Ia sempre".
Depois de explicar, sorri

do. a sua der-rota nas etet

ções para a Câmara dos

Deputados, pela Guanaba

ra, disse que e novamente

candidato - mas ag::rra à
posição de maestro perma
nente da Orquestra Rlrrtô

nica de Saint Louis

Sociaisv codecmevo:

- MARIA LUIZA NA FESTA -
DOS "DEI. BROTOS"

HOJE: oj� 0;-
COMERCIA/RIO

1 - Muito simpático e fi

g-adr.ve! o wceckç-nd :10

conr rtável chale da rem!
lia carão. na pr::>:fI. de

í

m

b.tuba. Dornínandu a ele
gàncla e slmplicidadc I>

casats Jorge K'lnder ncr
nhausen IDeia. 8<'n�i0 'II·
berto Nóbrega j TC"'�Zl e

Paulo Buuer Pilho 'M."i
amo Também r coiun.s-a

participou dos :I�r'lt!&\',"i�
dias na manção d,'s Ca
tão.

Na cidade de Tuba- de .elegãncla dos -nee nrc,
tos do Ano" e represr u'-m

res de cidades \";.111as. na

na te de sábado e:a 1 G. o

cueênc.c Patace, 'Ipr. ('TI

a a mais linda cnr-t ra

das n··)1"s caro-as. �I!.!l"i
za a I!:ata mane r.

rio o "clube da Lady na

próxima quinta retro. -c-e

pctona.â com um -na .�.,

quinze senhoritas cue p�'

t.cíparào do de .... :;!(' BJ.I'}�ü
no prúx.mn dia .:!P<lPS"ê'�. Na data de hoje, dedicada

a húRiend,lIl·ns ii. classe or

delra e iab:ir;Oba do €0-

mereraric, rerca conjuíga
da q\Ae é na anonima cone

tl'U('�J a ri(ju(�." vartos a

Leis Jhl' ,,,ár) dl'd,('ar!llJ; pelas
cnUd:l.dcs qu(' Il)f' I'slão Ii

p'ndao na dl'r(':;a dns seus

dlrdl'JS c na c:onqui.�ta de
suas rr.ivindir.aç{)es
Al.ra'l&s do Servic:J 80-

cinl do CO.llérrio - SESC
dn Federação do C:Jmercio
dr'ls Empregad:ls no Comer
cio e do Sindirato dos Em

pregfl(l')s no Comerei>:). re

presentand':! o primeiro o

o kleall:;:mo dos emprega
d')l'es e os de mais

emp'·egildore� e ')s demais

intere 'ses dr>� PMpregad::rs.
varias departamentOs fun

clenam ('r)m o wut8l' ob

jeth-o d� lbes garantir uma

asslstêncía condigna nn

prese:vaçiio de seu be.n-es

tar social.
O Comerciário é. mercê

cessa crteetacão. 1)0$ dmx
de hoje, uma Unv:a IlIY'ljllll
scra de prO�l'('I'i.';(J. r::', (,ollíl0

as d('m�i� d:ts:ws (IUP 10r'

mam a sodf'oad", (JI!'.:;.nl
zada, um elem('nto a !)ti.h
na -máquina (jIW l.r:J!1Jlh:l

pa.ra :1 formaciio de um ('lI

ma de bem-e.st:1I' /lO cün

junto ha: mônif', das AI':1n
des e:nprésas qUI� se (";for

çam pa�a I('VilC a Nar� di

as melhore� e de m(']hor

compreensão entre a$ ('1'1:1-

turas bt>m int..e!'l('!onadas,

Por isso. saud:1m')s, nes

ta oportunidade, a cla�se

comereiária, tão dosa das
suas obrlgaçõe-s, tão com

preensiva dos seus deveres
e de servil' o p::rvo,

'1 _ As senn-res: .ir.a

qui r Monteiro d" ca-ve

lho Ado;Co B10:eh Vi{'t:J� Bo

eas Otávio Gu utc: tvcnr

Lopes; Ange;o S� tI;!'; ;

H;,r.ri S�{.n�e Js" C'l!a��,�,�

�i 01.n.(;i:io OU'l!i'Jel"o: J\l9,1

11 Em pró ;la R·�:!L·

F'm'.n:'l;,) dr C')!'!1)j1L U;J

câncer súbndo prox.m-, 1l.J

'I'r-al.rn /'.. V:1)'1) di' r� t- v:..�:vJ

r('�·jl:1.1 do fn_ TUJl 1JÍ:'I.l'i5ta
PelCr Sdlmltll:lu.(''l

ga Ramos t..�m ,1(11) V.SoU 12 __ n ... v,,1t,,:t n"'Sfl

Eempre acompa'lh�a� c.o rt,c �. ('irl:';\" I' 1'('lll:'lOrlO "o'n mui

s(:nhor Peter GOldbel"{. bOloo 11� late C 11')'� jo J>:�, 1:1.' (1'{1'1('·.1 o r:\ 3.1 f':tr.;]o

de Janci!'o em pro In :':1- 1('114/ Mc:!c'!,os ILJ"

Limpe' os PQTOS profundamente

c°"Leile,'1It!�/onla
.e gOflhe� 4e1��Q !

3 Sibado (' c.u:lI.:' DüZJ llmat Upl'ni_)-jo cpt (j, v:'J..

CI Af::"ostil ao"n�L'r�u ('0'11 DU!'i:.l1lc o j:lJlt�J.1" rj,dl-' lj- J3 _ S/;I):l1n ;lP. ir'-�:'·O
mov:menLada soirt·<! e!1�.� te terfi. rr; f!e 'Ir l1ô I' ,.. .11\1! ,n rlr-"pl1 a II invil'a
ramento da �(llnI1.l O,::on um!) nOl'3 coler:;.':! j"L':",) ";\"':'.� mr�!l.nle P.'1'Wi. rJ�

to!ol'ca eT. nos�a cj(J ,-h'. 'che�J_da da Frnl'}ç� P,·a,·J!ia A prl'Jmoça- foi

d1 L-on� r'I"1' d:l{'ue!Jl ci

d:l(jp e H"'undo clitamc:o

inf-:rm�.ds a an'm"da f",,-,

IR henpfir'er!ee �r:ont(';�f'lI

n�s _�91;;"� do N�r:únal Bra
si::a Hotel.

4 - �tá $enr\o >;;S":.t;d

d� em nossa cidade o· Fõ,'

geriheiro Theodoro np. 01:·
veira Leite Sut. '''rele da
Casa Ci ii do gr,l'emddc:
Adem::!)' c!e e;lrro<;.

S - Am9.nbã clJ:!le::�:1-

rei o casamepto da cl(!Jde

de Laguna 'Que un u as f:\

xil as CarneÜc. '8<\"er.

1.1 AvrlDn B�n,,!h.
CUNIC.\ DE CRIANÇ.\:-;
ConsuJtório: Pela manh:'i

no Hospital de C'lrida,lp.

'A tarde, no cl>n�llItóri.

das 15,36 !>!'I. à!l 17,30 bs

Consultório: Rua NUlIP.!i

Machado. 7 _ 1,0 andar _

9 C::mI:rmou inI<\ o "e,;";".

ç9. na festa do ;JroximD
dia 10, representsndo
elegãncia da cidade de

B)'ll�que. Maria L�,'2:a Re

naux.

Para Natal Presentes Oue Va�m
Fortuna Além de ChamDallne e Whisky

Conf"rrre (lmn!o divulgaçõo já em principio�
doe novcmbrt". serõo iniciados os 'vendos pera Natal;
pelos 3 A M')delror. em todos O� seus departamentos,
m;!is pelo moravilh:;'';a Moaie Bout'que e ainda pela
pcpu/oriss'mo e barat-2iro Grutinha.

As compras de Cr$ 7.000.00 O vista dõo direi_
to an presente de uma f�níssimo chamDagne. A mP')

,...,,, of8l"tn rI.p' festoll serô(I concedidas às comp.",s de
í�C; 11 00000 Del .... crediÓr'o. A_� comoros de CrS.
5.c; 000,00 forõo ju� o um litro de wh'�ky de fino quo
lidade.

A/ér,., d"'s${l festa, 5erõo d:stribuidos entre a frl'!
aUE'''Tia 6 voliosí<:simos presentes" cui .... montante, no

"prdode s"'ma um valar qUe repl'esenta uma fortuna

�ãa ('<: f.. "
....�,.,.,onte4 fortuna" abaixo descriminada�:

1 f;"'u',-Iõficador lustrene
1 ,..,n,,�;'lh'l de inntor em porcelana
1 h",Iõ<:<:irn ... tc,r-.etp de lã
1 ró,-l,'l rpC0.-,to" Semp
1 rpf'il"'�,·...,,-Inr Ch",moion Triunf ..... �up('r (lIXO P

f,nrdr>'lente 1 lote de terreno no magnífico Jardim A

tlôntic'J.

5 - O m.�m!ll::> R:C'll �c.,
f:lh':! do elegante casa' FuJ
via Lu:z Vieira (M'1.r!a Lpo
n:da, f,estejoll 31.1a pnmfl-
ra Comunhà'l.

14 També:I". estamos
inf�rmados de que sef'l no

meado secl'etá>Í') da S�.Ú

de do E�tac1o o senhor c!;.

Armand,o Valêl'!n rle A�,i,·.

FAZEM ANOS HOJE

- Marcos Alv'm Martins
� sr. I:::Oson Di Bernardi
- sr.'Ard é lviell() Filho
- sr. Luurivol Schmidt
- !ol'ta Nilmcr Livramento
- ,;ra,' Alme Pereira Gonzaga
- srto, MOJ'ina Leite do Casto
-- ,'1 Mórc'o Wendhau:;en
- sr. Acayr Silva

t .. 1 .. fone ?'YR6.

Residência: ROIa P'ldT0

Roma fi)! _ ,.... tefone Z'HU10 - Além da pa1l!.d:t

IIÓfonso Vasquez Lopes- Vva
e ser.hora Sidnei Noceti

Tem () p- C'l.N de Participar o contrato de coso
m�nto de seus f·lhos.

OOVENTRY - INGLATER- E' po�sivel que o poder
RA - As peSS(l:ls poderão de seleção do sexo. negada

brevemente escolher o sexo a tódas <IS ge!'ações ante

de seus filhos -. uma es- riores. seja nOSS0 dent':,.o de
c�!ha slmp.es. [pas carre- pouco tempo e a grande
gada de ('feitos p)tenr;ais quescão ê saber como o ho

p9.ra o futuro, de acôrdo mem o poderá usar com a

eom um relatório ;opresen- cêrto.
tado ao Co:-.selho Britâni- O homem, se deixado a

co de I<)'l'�ia, ora reunido seu critério u�aria ésse po
nest:j·cidade. der p3ra conseguir um e-

O relatório, intitulado quiUbrio de filh:Js e filhas

"Rep�oduçã� Humana' f')i a:G"nça::do pequena dife

preparada por um grupo rênça entre homens e ,lllU
de trabalho cujos 12 mem lheres na comunidade?

INDU8TFTAS INS_4.LU- re:; que desejarem concor-

FRES: .....,... O "Diá "io Oficial reI' ao pielto, deverão ser

da Uni;;')" de 9 do corren· feitas perante a Comissão

te. publirou a Portaria de en�a_regada, no horário de

6 do> a"ôst.o. baixada peh 12,00 às 18,00 horas, na Se

m;ni�tro de Estado dos Ne- de da Delegacia, à Praça

gó{'los do Trabalho e Pre- Pereira e Oliveira. 80 an

vidência Social. tendo em dar - Procuradoria Regio
,.;.�f a o r�5ult!)d0 ii que che naL Os interessados deve

VOU !1 C"'mis�ão desl;znada rão apresentar as creden

para rcvi�ar e atualizar os ciais exigidas nos Atos Nor

ouadros das industrias in- mativos 4, 5 e 6, de que tra

saJ'Jbre.<:. tam os artlg'os 15 e 16 dos

A Portarl:l está contida mencion:ldos Atos.

J. ROQUE E IÇARA MARIA

/toqui R. G S. -- 27 - 10 - 62 _ Fpolis
_..."...' .�.l.

ChJA OU APARTAMENTO
P cci�o paro alugar no centro.
11'otar em OSMAR, nésta redaçôo ou peo t:;

ldan<! 3022.
.

!mJcfação (::lar1nense �o
Min:stérl0 Público

Os sindicatos vinculados �
ao IAPC estão pro\'!dencian ,j .

do na !:scolha dos seus "_"""'",""_

Delegados-Eleitores.

bras inclulam um sacerdo

te, um pf'lqulatra. um gine_
cologista e um biólogo.

O exercício dêsse potIer
não levaria à redução da

p:.Jpuiação. pcl;:! faLo de os

pai� tendo conseguido u:n

rapaz e uma memna, não

quererem mais filhos?
O grupo de trab:liho con

cluiu que o assunto era mais

de especulação do que dl'

juizo moral, mas que se

levanta�iam questões mo

rais se o poder fôsse ltSa

do p9.ra criar um dcsiqui
líbrio acentuado num sen

tido ou noutro no número

P'" "'l"Io;P artiO''i,<: e �P\lS pa
'fi,.,. .. :>f,.,� O r>'l'>r!rn d:;,s ati
vj.-J:::r.r:I"� P r>n"'''''rõe� in�alu
bres comp"p('n.-Je onze It,r.ns.
a saber: Arsênico _ ch1lmbo

O Sr. Oswaldo German(

Fernandes, h·e.idente do

Sindicato dos Empregados
no Comércio Hoteleiro e Si

milare3 de Florhmópolis, a
tuai Suplente na JJR rio

rAPC, é um dos fortes can

didaLos a membro efetivo

da reíe,ida JJR, comando

com o apõio de grande nú.

mcl'O de sindicatos d::> in-

Por o('Qsifio da SSOJe'l.

d:v!es do lançamento La

pcti·a fundamental ..10 H"3
o>al dos Servidores <'l)_
b .'·:JS o E'itado, o Vr!;,;,
r "ca A<�oc'açdo Cl',l,
1'�II�n�( {lO ?vi n;'lt,;tJo p"_
b::('. dr· Hc_io .;;'l.�i:OttJ (Ip

I)!�ve 1':1 d "'Illu .\" ex 't'

lentil'�-"lO �ellhor '"J.-�v.!·_

nadei, do Estado .') :::.cgu:!l
t� +,,""grama: "GJVernarl1r
C?:� Ramos - ?al"l.CIO ;,�

1!'1''':1') r'ca N�.�a ....;_
5(':�nd --:10S nU'.n'f"slaçops
jú.tI:b fun('ionalis'l1o eS�:I
dua! pelo lanr::Intc!l,t .1 J'e

pe1ra fundamental !:IoSjll
tal S�rvidores F.;:õtadO vg
fe::cit:J.mo:, Vossência m<.l!S

êsse magnif:cQ empreen-!i-

�"LDO 1II�'-'

CORAL RECITATIVO DO C. E. DIAS VELHO
Mais uma excelênte apresentação mais um

sucesso absoluto, enchendo de arte e lntel:gência a

noite de sábado último foi o presente feito á cuaa
platé'a florion'J'Jolitano; pelo Coral Recitativo do Co
légio Estadual "DiaS Velho"

T-eatro com Ictoçao completa. Gente quP. -s;lbl'
que recitativo é tombem mús'CO sem notas e 00

mesmo tempo com tedas as notas no música da pa�
lavro,. no voz humano, do harmon'a do tenor ao boi
x') profundo, da melodia ao forte do expre!-lsão, num

conjunto odmirovel com pautas e tudo mais que Cl

propl'ia polovru p:">de fazer para reproduzir na fala,
os maravilhas dos sete notas musicais.

Assim é o Coral R-:êitatívo, qUE 00 mesmO tem

po que pontua os versas, r'�pr-oduz fielmenle o pr,>!1-
sarnento do pceta numa interpretocôo de arte (' in�

teliqêncio paro -êricantomento dc;; espiritos afínadn')
com a eV0klcôo da ;>"te �dizer

O Dr9Qr'oma, �eleto. dificil, completo.
CúsiJ'Yl·''''' de Abreu. Machado de AS!-lis, Luiz

Delfina, Mf�:n de Andrade, Cecilia Meíreles, Crwz
e Souza F"l"llno",,, Vorp1o, Manuel Bandeira, outro
v-ez M('lnuel 8('nneira e Castro Alves.

Umo verdadeira reveada de almas de poetas e

suas noe�iBs
E u""'a plcteio CHIta DO"a aplaudir com vibra

rôo e e.,tqsiosmo os fiéis j'ntérpretes daquela magni
f'ca hnra de arte.

Que a mocidade do conceituado "Dias Velho"
continue progr-edindo cada vez mais e mais nõo só·
mente para manter bem elevado o nome daquele Co�
légio Estadual com') paro eXaltar o espírito culto de
nosso DaVa e da nosso terra,

Voltem pois, porque é certo que o esperamos
.

para novos .sucessos e novos aplausos.

- fósforo branco e se'JS

compostos - hidrocarbüne
tos - mercúrio - perigos
de infecção carbunculosa,
brucelos<l,mormo e tétan':!
- rádio,- raio X e substân
cias radiotlYas - sUica ---.

sulfeto de carhono _ ou

tra:; aUndade -, operações
e ocupações insalubres.
ELEIÇCES NO INSTITUTO
DOS COMERCIA'Rr0S: -

Chamamos a atenção dos

InLet'e�.\,lti'J�, II" 1',úI"al ue

C:lnVQI'n1'S.o qlli') cl;lá sendo
pu))]]r·.,tI'l nqli .lorn:lis des
"a C:::r.pll.fll, n,if'IIIl:.r [I:; elel

çõe.s p:\1':l. )11p))llll'O� da Jun
ta de JUIr;:1111"r:t,) (> n"visi:i.o
Comclhr) i\dn]lnlsLraLivo e
C:msclho FI.�r.'1] do Jnstit.u
to de Ap::rsent:lC!ol'1a e pen
_iÕ(,� das Comerciários _ I.
A. P, C.

I - P;lra membros da
7unta de Julgamento e Re

Il�5.o. às n::>ve horas do dia
14 de novembro próximo.
I1 _ Para SUj)lcnte do

t;on�elho Admi!'listratlvo. as -------

nove h':!ras do dia 16 de no

vembro p�óxlmo.
III - Para suplente do

Conselho Fiscal, às nove ho

ras do dia 19 de novembro

próximo.
Lembramos que as inseri

ções dos Delegados-Eleito-

de cada sexo.
teriar.

Desejamos-lhe hoa sÓrte.
Sll'W!CATQS: - Os 5.n

die .... tos (bs Jornalista.; Pro_
fi ,:-;iullais ue Santa C;I�aJ'i
na e o Sindlr:,ILo dÚ.5 Empre
gados no C/IIl(in'i!) fbtelcl
!'O e SiJlli�:I"I'-; rir' F'11l'Íanó_

polis, estão rnnvf,('.undo 0S

seus associados IJ.lra um'].

as::emblcia geral ext.ra:J1'dl

pária a realhal'-se !las pró_
ximos dias 27 e 23 do c.:lr

rente. com a 'er,uinte o,dem
do dia: EscoJ!la de três no

mes para DelegJ.d::>-Eleltor
para a JJR, Conselho Ad

minisfr:ltivo e Conselho Fls

cal do I.A.P.C.
RECORDE DE VELOCIDADE - O Capitôo Ro

bert S"wC'r>' tl<J rt...(ÇO Aérea dos ERtodo"" Unidos, é
v sto à {<;.(Ilil'rda após d�"ee!' do "Hustler B - ,)6"
(ao fundo), aviô',) ('In que bateu o recorde de veloci
dade no vóo Los Angples - Nova Y<lrk - Los An�

g�les, cobrindo a distôncia em 4 horm. 42 minutos

e 32 segundos, ó velocidade média de 1.761 km/h.
O bombard<l'o de asas em delta foi reabastecido por

oviõe�-tanquc o jota KC - 135 t.rês vêzes durante o

histórico ·vôo. A direita, vê se o B - 58 aterrando
em Lc··; Angeles, QPÓS quebrar o recorde de velocidade

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

���fl1 �I�JW

!Iv harun·........·iJ

ruo lernondo mo.choc.? 6

I lU, ,.ndo.r

..:
(one 2�_13

A

\

�fIÇAO-RAPID�2
DIA 4 DOMINGO no Clube Doze de. Agislo no Encontro dos Brotinhos Em Trajes Esportes Reprise o (ome nlado Show LA lEUA ITALlA Em Prol do PetlU8II0

.�_'_,__
Jornaleiro. Reservas de Mesas na Secretaria' dó Chi,be Par OS 200,00.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



co nünero um
)
V COMPRA

MAIS
DO Dum
COMPRA CONTlNUIDADr Df PRODUÇÃO

COM AS PEÇAS CATERPlllAR GENUINAS

FIGUERAS S. A. ENG. E IMPORTACÃO
Av As�'s Rr"lul 1154 PORTO ALEGRE - Rio Grande do Sul

F,IÕ)IS' Cachoroiru do 5ul, Florianópolis I! Blumenau
Ca:erpllh" e Cal s�o marCaS ,jOgls1radas da Calen>llla, T'''Clor Co.

DISCOS DE EM6RU.GIM
Perfoilo••ob,odclo.a'!Mcto •.
SUaI dimem';..•�o "010 •. A
elp�.. "ro do ,I",., e Q lue

ocl",�o <I" di,.c·buI. oe aço
'''';0 rl. o<&d" Com a.riOidao
.';Q�n,-iOl do c,".,pill"r_ �I".
ni<idod� e p",,,I�li"l\O �m .ue.

'u�.,I",", decOfIlolafo ...m Com
ouo ,"o "j"". I.ia unilorm ..

• 'U"_., r�du.lnd" <amid.rO.
v.lm.w_ade'lIo"."".. ionado
par,up.,oq"""i""'"'a.

Câmara Junior Elege o Conselho

Diretor e o Conselho Represenlanle
A Câmara Junior de conselho de Repsasentan

Florinnópolis esteve reu- tes da conceituada enti

nída sexta-feira em sessão dade.

plenária de cara ter ordi
nário. oportunidade em

Que foram debatidos en

tre outros assuntos, via,

gem à Sotelca, convenção
internacional, etc.

Constava, tnmbém, da

pauta dos trabalhos a

.eleição dos novos membr0s

do Conselho Diretor e do

Sendo que para ocupar

os referidos cargos fornm

eleitos, respectivamente,
para o consejno Diretor

os Drs. Antonio Grillo
.

e

gmunoej Campos e para o

Conselho de Representan
tes o Dr. :ayme Machado
e o jor. Antônio Fernando

do Amaral e Silva.

prossegue
certos de Que, acima de
tudo, ête saberá ser sem

pre o funcionário número
um do Estado."

ESTIRPE DE HOMENS JA

CONSAGRADA

O orador seguinte é o

Dr. Fernando de Ollvelra,
diretor do ncpurtamcntc
de anúdc Pi!l>lka c As

Sf'SSOI' de Saúdf' do PLA

MEC. que fala em nome

dn Comissão construtora
do I.h1spltal, dlzr-ndn que
fala em nome dn rf'fC'! leia

couüssõc Q\lC' o escolheu

para representá-la.
Desf.ne.mrln que o Go

vernador Celso Ramos per
tencc a uma estirpe de

homens já conxnnrnda em

Santa cntru+nn c que há
rnnts (Ir 50 anos a hl.�I,úrla
do Estado uno se escreve
sem osso. presença, o Dr.

j'emnndo de õnvolrn frisa

que o atual Chefe do Po
dor Excr.uLivo "revctn alto

esptrtto públíen o tem uma

porsonnudadc profunda-

ná rtu, desde o mais hu

milde até O mais gradua
do, a mesma assistência
médico-hospitalar, o ora

cor faz questão em desta

car que, desde o início, em

"tôdas as fases do traba

lho o Governador Celso

Ramos deu à Comissão a

m.us ampla liberdade de

ação, aprovando as deci
sões dos técnicos" e que a

comissão entregara o tra

balho que permitia o início

das obras.
.,_ Não tenho dúvida _

conclui o Dr. Fernando -

que as gera coes futuras

saberão ser -gratas a V.

Excla. que assim passará à
História como tantos ou

tros homens de sua remi
lla já o fizeram.

FALA O GOVERNADOR

Encerrando a, solenidade,
o Governador Celso Ramos

prcnunctolr .0 seguinte im

portante discurso, que di

vulgamos na integra:
Acredito estar, neste mo

mento, dando início a uma

das obras de maior alcance

social. integradas no Pla

na. de Metas do meu Go-

Govérno para os servido- vêmc: o Hospital dos Ser-

res públicos assinale-se ês- vídorea Públicos. Ao faze-

te". lo, na data comemorativa

Logo no Início do govêr- do funcionário púJJ!iCO,
no nomeou uma comissão Instituido para realçar mais

para realizar os estudos do a ação dos que se dedicam

Hospital dos Servidores. A ao serviço público, desejo
equipe técnica ficou cons- expressar à raboríosa ctas

titulda pelo arquitetos wat- se as afirmações do meu

my Blttencourt e Molses aprêcc e as p-eocupeções
Lys e pelos médicos .rua- que p05SUO. 1"'0 sentido de

rez Campos e Fernando de assegurar beneficios que
Oliveira, sendo os estudos constituem dever �o Estn

finais submetidos às ccn- do. Não vai longe, ainda, o

slderaçôes do Dr. Odatr dia em que visitei oficial

Pedroso, cuja equipe é mentê a SUa Associação,
considerada n mais abali- J quando pude exprimir-lhes
enda da Amerlca do Sul e'� meu entusiasmo e tôda a

que ccnclutu por declarar j minha dedicação, decla

que se trae.. do melhor.l rundc-rae. pura .ccnra mi

nbsocômio de Santa Cata-:!"! nba, o funcionário número

rina e um dos melhores do�J um do Estado. E agora.

Pais.

I
quando decorrido mais de

Informando que o nos- um ano, posso anunciar

pita! possui 200 leitos dis- que, fazendo eco ans apé
tribuidos pelas especlali- los e sollcitaçõ�s ditados

dades após o estudo dos pela contigêncIa da vida

índices de morbldade ocor-
-

presente, ençaminhei â

ridos entrc os funcioná- Assembléia Legislativa pro

rios e quc dara ao funclo- jeto de lei que lhes

zac:lO das Nações Unld:1.s

pa;a a Agricultura C 1\;1-
mentação (FAO) rCUllj!·

se-á nesta Capital. cm ju
lho do próximo ano, a i"lill

de considerar cS relatóriO;;
sôbro. os progressos canse�

guldo spela FAO em S'la

campanha mundial

;;����,:��:'�'à;�: :�,�;�� Gatar;nacem agora maIs de 100 E�- •

tados. IA FAO foifundaad l'ffi

1943, numa conferenf'.,a
rcnlizatla em Hot S!mn�.s,
Virginia, por Ini�g_tiva '."IoJs

Estados Unidos.

monte humana".
, ..
_ Entre outros benefi

cios - diz - ji concedi
dos em menos de 2 anos de

11 postos de coleLa e re

distribuição constitul�ão a

rêde que O Banco de San

gue furá funcionar, n� Es

tado, a partir de janeiro
de 1.903. A organização
dêsse Serviço de Hemote

rapia eslá a cat·go do Dr.

Mário Roberto Kaznlako

wsld contratado pelo Go

verno c;l(;a�lnense para co

brir o setor. À ficha fun·

clonai dêste facultativo,
aillda jovem, ê a scgulnte:
Hospital das Clinicas, Hos

piLai do Câncer, Mltterni·

dade São Paula e Banco de

San�uc, todos da Canltal
lJandl'lranl,e. Tr:lz('mlo�o a

Santa Catarina. o Sr. Ccl-

Cozinheira

o Congresso da FAO Reunir-se-á

�wii�E:��F{��E.::�Sh:1fq:�::,�;;:�a �a�: Banco de saD�ue no

PARTIOA� OE
FLORIANOPOllS EM

olÀ� ÚTEI� AG

9horas!

novembro p. futuro.
As inscrições dos Delega·
dos-Eleitores candidatos,
deverão ser feitas perante
a Comissão Local de Elei

ções os candidatqs devcl"i"lo
comparecer as +"8.30 horas,
no local acima ·indlcado c

atê às seguinths datas:
I _ Para (Ílembros da

O DELEGADO DO INS- Junta de

J!'19amento
e

TITUTO DE APOSENTA- Revisão, atê dia cinco
DORIA E PENSOES DOS (5) de novemb p. futuro.
COMERCIARIOS, NO ES- II _ Para �lplente do
TADO DE SANTA CATA- Conselho Adm\nlstratlvo,
UNA, no uso de suas atri- atê o dia seis (6) de no-

bulções e tendo em vista o vemb:o p. futuro.
que dispõem os Atas Nor- III _ Para suplente do
matlvos 4, 5 e 6, de 5 de Conselho Fiscal, até o dia
setembro do corrente ano. nove (9Y de novembro p.
do Conselho Diretor do futuro.
Departamento Nacional da Para as referidas Inscrl-
Providência Social e 11 ções os candidatos deverão
Portaria DNPS n.o 5.023, apre�entar as credenciais n

de 28 de setembro próximo que se referem Os Atos
passado, CONVOCA os De- Normativos números 4 (art.
legados-Eleitores para to- 16), 5 (art. 15) e fi (art.
marcm parte nas Assem- 15).

so d('s Estados Unidos, 1('0 blêlas que serão reaJiza- A Assembleia de que tra·

centemente, era, "em vl!r'; das nas horall e dias abai- ta êste edital será rell11za-

dnde, um feito historico·', xo discriminados, no Edl- da com a participação de

que oferecia promessas pa-
flclo do IAPC a Praça Pe- pelo menos 2/3 Idols têr·

ra um significativo pr.l-
relra e Oliveira, 8.° andar, ços) de Delegados-Eleitores

grsso na expansão do 0.;(;-
nesta Capital, a fim de es- e, em segunda convocacão,

mércio Ir_·undial �m bas�s
colherem Os membros efe- no primeiro dia útil seguin

multi-laterais· ;�:si:t:���:nt:s J�u�t:ev�� ��l, à�o:e��:�q:e�ra�Ú�l���
�ist!�:1 '�uan:ap:l���I::n��:�� ,,�, nossa crença que as !��::��to :0:ev6:��e�h�: �dep���ee�t�:nt/�:sen���
'antes do Acõrdo G"ul le

C'Portunidades que agora _;C AdntlnÍlltrativos e Fiscal va convocação (Atos Nor�
abrem a uma cooperaçilo, I _ Pal"il membros da mativos números 4, 5 e 6.

TarifaH e Comércio GAT1', maiS ampla nas relaçóes Junta de Julgamento e artO 29.28 e 27, respectiva-
em principias de 196�, po· comerciais e econõmi�'ls Revisão, às nove (9) horas. mente).
deria sef (' melh.or meio Ó� darão importante COnt:l- do rlla 14 de novembro p. Em, 25 de Outubro de
resolver o problema da r')- buição para o fortaleci- futuro. 1962.

��11�:�.C�o�11:�:lti:��.t.'OS �:l:�? �1_I�::��d: sr.ml��!� TI _ Pal'!'"'sllplcn.t� rtlf" DALMmO DUARTE-.-S_JL-

.. M.j:,;,,�i.........""i;i;';"'·
-....-....ÍIO,]#4....JiIo·iÍi�·ÍO!'' ......i'Íi'.......�"'''�'''·''I�/;i;,;,...'i:..'-�.<I.n...''ia_,'''x...�i<.;��'..."""�'d"-:_AAr

luncionam�nto
so Ramos dá cumprimen to
a Important.e item do Pla

meg, no terreno da saúde

pública.

SEDE E POSTOS

O Banco de Sangue fi

cará sediado nesta CapItal,
de onde se estenderá o

atendimento a outros pon
tos do ter!itórip barriga
verde. Provisoriamente, te

rá suas instalações na Ma

ternidade "Carmela Du

tra". O B.S., com a maior

amplitude, abrangerá os

leitos do Estado, do indi

gentes e particulares, de
um modo gcral.

PrecIsa-se ..te uma cozl- r.es Plrc,; n.o 17 _ Nesta.

nhelra à rua Feliciano Nu- 4-11

Horrorizados os EUA Ccm os Ataquei
Comunistas Contra a India

WASHINGTON, 29 (OEJ
_ Os Estados Unidos �s

tão horr.ol"]zados com �s

ataques defechado pelas
tropas comunistas chines:\s
contra destacamentcs ele

derea da India nas pr.)�
ximido.des da fronteira.
Comentando tais ataql1%

Lincoln White, Chefe �le
Imprensa do Dcpartament.o
de Estndo, declarou: ·'Est')-

l"IortOrl7.IH1/r" i'lnnt.1'l a

ação v10ienta e aBresel\',�

das tropas cOm"unistas cni

neas contra a India. No:;

lias Impatia v.oltam-e pa�a
a India. quando ela pro

cura fazer frente a é_,;te

d-esal"o sem prInciPieS à

sua integridade nacional".

Perguntado se a Imim.

tinha solicitada, ('IUÇI",!
mente ,qua'quer ajuda '.('1S

Estados Unido!;, respondeu:
"Que eu S:1il.:.a. não fOi t:c'tI'O

llenhnm p!'diclo oficIaI n!')"
se sentido".

Para ilustrnr o esfôrço Interessei-me pela asststen,
do meu Govêrno, no sen- era médfeo-hospitalar ao.

tido de melhorar a retn- funcionário, a que se corôa
bulcâo ao servidor público. agoru com o começo das

é importante assinalar que. obras: dêste hospital, que

em julho de 1960, um re- acolherá as famílias dos

gente de ensino primário funcínnártos, que lhes dará

percebia Cr� 5.50000 e re- asststêncía médica, lhes da,

ceberá, se aprovada a lei rã confõrto, lhes dará tran

pelo Poder Legislativo, a qullidade, e lhes dará certe

part.ír de 10 de outubro Z:I de que têm uma casa

corrente Cr$ 13.800,00, a onde possam recolher-se
saber. com um aumento de quando vencidos pela doen

CrS 8.800,00. A essa quan- ca ou pelo cansaço.

tia, adicionados os triênios, Não desejo aplausos, nem

que podem alcançar 64%. os procuro com as medidas

correspondente a seguran- que venho adotando, porque
ça de que o nosso profes- as devo, principalmente, ao
sor primário, o nosso pro- auxilio inestimável que me A Sheaffer's 'n:'perial é. � única c�nela com pena cilindrica. E ISSO

ressor rural, nesta altura, prestam o� dive�sos setores �� �������lc:::r����a�e'C::l��s�:�i:. s���:;:;c��:o����
aposentar-se-á com cêrcu da admm:straç�o, colab:>_- cece ao mais alto padrão técnico. Linhas bonitas e modernas. Em

detVI;!ea ��n;i���ei��:�ren_ ��:!�sn�o:::.��ç��n���s:::�� ���� C:::ais���d�:�ia:mc��� �h������ b������; Sh�:�:��s �eG��:�:
ça e é um vigoroso estór- colhendo aos recursos ne. I�a. Sbearler's. Inclua na compra de .sva caneta Tmta Sknp - a

co. Não ficou aí. contudo, cessá rios pa-u que sua exe-
umca com RC-35.

a minha preocupação pe- cucêo se concretize. Preocu-

�,',ns�::'id�::: A;'���l��� :��� ��:;op���c�� c���i� 'SHEAFFEF(5 lêLegrs lutíva o projeto de responsabüíríade de haver .

sr;;"
lei que reorganiza, trens- cumprido o meu dever. o

��n���:I���CI=m dO�ns��t\��� �1�:�:�O�711eadop���1e�:��da.�: COM. REI-'RESENT"COES STA, HLWiIo. L1DA.• RUA FELIPE SCHMIOT, 52. SALA.._.i

���:: ÓI��O�S����. o Aqt�:�é� ��::P:���e :l::!Or:�'ns:g��� Circulando o
rrAnuário da Serra"

�tado contribuirá, em cão nas urnas, a três de

1963. com a iOlPor.tã,ncia optuoro do 1060. Cumpre
evaltada em CrS . me, com estas palavras e

300.000.000,00, será possível com as minhas homenagens.
executar. naquele órgão, dar por iniciadas as obras

uma politica de asststên- do Hospital dOs Servidores

c!a efetiva ao funcionalis- do Estado e transmito à

m9, que se define, entre classe. de coração. o meu Sob a compctenl,! cti,..�-

outros pontos tundamen- abraça de compromisso de ção do r. Antônio L. I�J.'.
tais, com auxilio-natali- que esta Obra estará pron- /
dade e auxilio-enfermida- ta no prazo previsto, sob às _

...

e8'íà�õ '1e" 'Sanl�
frn J3neil'O

justa os vencimentos e

salários, e visando à próle
numerosa, mandei elevar o

sarárto-rumíüa para mil

cruzeiros. E qunnto aos

vencimentos e salários,
uma elevação da ordem de

30%, cuja pepercussão sõ
bre risco de vida e Insalu

bridade, sôbre adicionais e

triênios, importarâ num

aumento Que alcança a

cifra de um bilhão e sete

centos mil cruzeiros. Espe
ro, com estas medidas, de

volver ao servidor público
o poder aquisitivo preexis
tente à data da última re

visão dos vencimentos e

salários.

Os postos dt:: redistribui
çâo: Crlcluma. Tubarão,
Itajai, Bumenau, Joinvllle,
Rio do Sul, Lajes, Canoi
nhas. Caçador, Joaçaba e

Chnpecó.

COOPERAÇ.z.O DOS

oe'ADORE::..

Aspecto de grande rele-

'.

1-·--

no ...
Iídade das programações
IIgru:l.as ao setor da cusa

própria. Mandei elaborar,
na Assessoria Técnica do

Poder Executivo, um pro
jeto à Aliança para o Pro

gresso, que visa :10 nnen
ctamento para construção
de três mil casas destina
das aos funcionários pu
blicas, cuja entrega fiz, em

mão, ao Cõnsul Americano,
no mês passado, na visita
oficial ao Instituto Brasll
Estados Unidos. Para co

roar essas medidas com a

colaboração dos servidores
públicas e a dedicação dos
setores administrativos da

Saúde Pública do Estado.

,/

Já está circulando ,',n r�so c -edctonuco pe1_f's
connccaos jornalistas , .• -Slllta Catarina o "ANU,"

RIO DA SERRA". orç;L"
destinado a divulgnçao '::';1.

gente e das c-Isas da ·I!

gião serrana de nosso E�·
tado.

bes Garcia, A. ::C7.!l1" Ma.
chado e Ayré Carnc1111,
apresenta o "Anuár ío da
Serra". em seu <:Xem')l:lr
matêr:as $elecion,ldas ·dcn:
tro de bem organizada pr.
ginaçào.

Instituto
.

de Aposentadoria e
Pensões dos Comerciários

vância é a colaboração que

podem e devem dar os

doadores de ;angue. Nesse
sentida, o dr. Mário R.

Kasniakowskl dispôs-se a

realizar U�l ciCIO de pales
tras clucidativas, atravês
do programa "A Hora do
Despertador", da Rádio

Guarujâ, a partir desta se·

EDITAL DE CON

VOCAÇAO DAS AS
SEMBLÉIAS DE DE

LEGADG-3-ELEITORES
PARA ELEGEREM OS
MEMBROS DA JUrtTA
DE JULGAMENTO E

REVISAO, E OS SU
PLENTES DOS CON
SELHOS ADMINISTRA
TIVO E FISCAL DO
INSTITUTO DE APO

SENTADORIA E PEN
SOES DOS COMER

CIARIOS.

Conselho Administrativo,
às nove (9) horas, do di:"!
16 de novembro p. futuro.
III _ Para suplente do

Conselho Fiscal, às nove

(9) horas, do dia 19 de

rossivel uma reunião �o Gatt
WASHINGTON,:.!9 (O,,;) A troca de corre�p.onden.

_ O Presidente Kenndy cla cntre cS dois estad\s-

e o Prlmeir .Mlnlstro D!�- tas foi divulgada, hoje, p::!-

lenbaker, do Canadá, est.lO

considerando a convelll'i l

c)la da ccnvocação de uma

conferência internac!ol1�1
e mnivel ministerial, pa:a

exp'orar aS possibilidad�s
comerciais do Novo MUll

do abertas pela Lei de Ek

pansão COIr.erclal No:.e

Americana de 1962.

Respondendo a uma caro

ta do sr. Diefenbaker Q"d

tada de 11 de outubro, suo

geriu o Presidente Kenn�-

la Casa Branca.

Em sua carta o Pr.f3i·
dente Kennedy, disse o

Primeiro Ministro Cnad�\l
lie que a nova lei de com�r
cio aprovada pelo Congr�s-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



........-IOR. ClO'VIS DW DE WQ
CUNICA ME'OICA

Estomago Intestinos, figodo e vias biliares.
ConsultórIo: Rua Felipe Schmidt, ".0 38
Resldêncíc:

Ruo S. Jorge, 32 _ Fone 2721
Oiàriamente dos 15 às 18 horas
Atende dos 8 os 10,30 horas no Hosr;.ital de Caridade

Prepare-se para o Futuro
Aquirindo tores de terras, pequenos chócaras e drecs
poro indústrlas em

BARREIROS
no "BAIRRO YPIRANGA, onde estó situado o Grupo
Zscolcr local.

Os Interessados poderõo dirigircse dtretcmeot
ao ESCRITÓRIO DE VENDAS DE IMOVEIS de

onO Julio Malina
'{ue Felipe Schmidt, 14 - Sobrado - Fone -

2347 - Floric:mélpolis.
_�----------

----

DR. MARIO GENTIL (OSTA
M�DICO

OUVIDO _ NARIZ - GARGANTA
CLlNICA E CIRURGIA

ESPECIALlZAÇAO NA CLlNICA PROF.
JO"� KÓS DO RIO DE JANEIRO

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

Pela manhã, hora marcado, inclusive aos sábado�
Telefone: 2989

CONSUL'TORIO - Ruo íen. Silveira 15 - Canj. 203
Ff>IFlcn PAR:�T:.;H.::EN:.:O=--N _

CUNICA SANTA CATARINA
Clínica Geral

., Doenças Nervosas e Mentais .

An�ustja _ Complexos - Ataques - Manias

Problemótico Afetiva e sexual.
.

Trotamento pelo Eletrochccue com onestearo

Insulinoterapia _ Ccrdíozclorcptc - Sonorercpíc
Psicoterapia,

g�eç:ER�Y r61�ógr BORBA
DR· JOS� TAVARES IRACEMA
DR: IVAN BASTOS DE ANDRADE

HORAMO _ 9 às 12 hs. Dr. percy
15 ãs 18 hs. Drs. Ivan e Icacem.a

Endereço: Avenida Mauro Ramos, 2ga
(Praça Etelvina Luz) - Fone 37 - 53

EDITAL verão apresentar as cre

denciais a que se referem

Os atos norma.tivos 4 (art.

16°),5 (Art. 150) e 6 (Art.
17°).
A assembléia de que

trata êste edital será rea

Ilzada com a participação
de pelos menos 2/3 (dois

terços) de Delegado elei-

AgeDle Oficial da Propriedade IDdustrial
Registro de marcas, patentes de �flvenção, nomes co

merctats, títulos de e.5tabelecimenta. insígnia8, tnues de
propaganda e marcas de exportação.

Rua Tenenle Silveira. 29 - l° andar -
SALA 8 _ (ALTOS DA CASA NAIR - FLORIANO'.

POLIS - CAIXA POSTAL 97 - FONE 3912

D3. SAMUt:� FORSEtA
CIRURGIAO_DENTISTA

Preparo de cQvi-dad.:s pela alta velocidade.
�OKDEN AIROTUK S S WHITE

Radiologla Dent .. :HlO
CIRURGIA E i'R,",'TESE BUCO.fACIAL
Lonsutrcno. t{u(.j JeranLma c.oetnc I (;I -

I c andar - fone iLL'::J
Excluu'f'amt:nre com horas marcadas

ADUOGADOS
AOVOGADOS,

DR. HtLl() I-'tlx'l) roo
DR. MUACYR P"KEIRA.
'PREV!DcNCIA SOCIAL· - Recursos o Juntos de Jul

gamentO e Revrsôo. Acosenrccoucs. Bene+íc.cs etc.
\lUbl0E5 TRABALHISTAS
CI'Yl:.L e CRIMINAL
Ruo i-ellpe �chr""dl no. 37 - 20 Andor - Solo ..

M!SSA DO UNIVERSITA'RIO
Universitário assista todos {lO: nomingu�
na Igceja São l"rarlCi�c(l as 11 horas

Missa 00 Universitário

ATENÇÃO
Mudanças 10�ai5 ou poro outras cidades:

Serviços de mudanças.
Não é necesscn-, o engradamento dos móveis
lnf r-cccões à ruo Francisco Tolentino. no. 3.4

I"'e - 3805

Or.lMvió"t· 'fflérffi?dê·:;Jmortm
. .. .

',.....
..

�

. ADYOG1QQ·/�;: ...

·1l:Bla:i!B��bE,·��!:ldo lee:ed�:�da;: -.
__ -+�__ =��_,._.,���

Unive·rstdade do Brasil
EX-interno por concurso da
Maternidade·Escala. (Ser
vlçó do Prof. octano Ro
drigues Lima). Ex-Interne
do Serviço de Cirurgia r.I.
Hospital I.A.P.E.T.C. do Rio
de Janeiro. MédiCo do rros.,
pltal de Caridade e da
Maternidade Dr. Carlos
ccrree.
�ARTOS - OPERAÇOES
....DENÇAS DE 'S"ÉNHORAS
_ PARTOS SEM DOR pelo
método pSico-pro/ilatlco
aonsuuôno: Rua João Pjn
-u n. 10 - das 16,00 às

.

18,00 horas. Atende com

noras marr-adas. 'reterone
;01"":) ._ Rp<:jnpJ1r!)i RII"

General �!ttencolll't uu

Dr. Acácio

Garibaldi ).

Thiago
ADVOQADO

EscritórIO eepecieueeo
em Questões trabalhistas.
Admininração de belli

rméveís Defesas nsceía
Rua Felipe Schmldt, 14

-1" andar - Fones: 2lHJ
'218

TERREIlOS A VENDA
Rua· T-iro4entes 53 _ Ptorian6patis

VENDE'SE
40 lotes na Vila Palmira _ Barreiros.
J - lat-e 28x22 - Jardim Atlôntico _ Bor_

�·eiros. (Bem próx mo a Estrado FederaD.
J) - Terreno com 64 mts.x810 mts frente paro a Est!'oda Federal. Barreiros
1 lote J 2x30 nÓ z.ona boineório de C�mburiú

próximo à sede do lote Clube.
J - lote IOx30 no zona balneário de Combariú próx mo a sede marítima do lote Clube.

.

J lote J 5x 15 no z-ona balneário de Comburiú
próx·mo o zona Comercial
• I lote 15x30 no Vila· Pompéio _ Cu'rtiba.

1 lote com a A'f"'eO de 700 mt:s2 junto ao Huw.
pltal P"(Jtestante em Blumenou

.

1 lote 14x30 junto à Fundição Tupy, JoinviHe.
1 IQt-e 22x31 em Pilarz.inho, Curitiba.

PRECISA-SE SALA - Para Escritório
!'ara .l!:scrltoflu
Tratar com (' dr. José Maria, pelo fone 2604 à tarde

ou com o dr. Flã-vjO, pejo tone •• _ _ .10·22 _' 35.96.
'

RA'DIO PAIRUU�A: SOCORRO
POi.l(IAL OE URGEMCIA m_ 3911

�
..

_��:;;--,---
I �" ,', ,"U/p I! lil i C i II fi d e

.��'j;•
"'V· •. - ,,,. ".._

/ .. ,

'

ü

.. C.Ul"lh'C�ãO
e cons.r�ação de pioJ.,iis

eln tOd3 o Eshtio

.. �'
.

..

"�

SALU PARA ESCRITO'RIO
Alugam se no rua Jerónimo Cc'e!ho, 28, salas
poro escritór o. T:·atar com o Eng. Zenon Cor.
los Gore a - Ed. das Diretorias - 8.° and-'l.l

15-11-62
CASA GRANDE f •• esmo 'lei, ,a OU ARMAZEM

poro depósito
pr.óxlmo do centro

COMPRA '·A MODELAR

VENDME CASAS -

Oportunidade único de comprar uma boa caso
na Praça d2 São José prêço de Cr$ 650.000,00
Tudo de tijolos com terreno de 50 metros;

n� S..:.co do LimÕ.'!s em esquina muito valo�'i,
zoda;

TERRENDS:

no Agronômico com 1600 m2 de terreno dan
do poro lotear.

Coqueiros - magnifico loteamento perto do

Praia Club. pagóveis em pequenas prestações.
R-ouPas e sapatos usado, em Perfeito estado
de copserv.oçõo. , Borreir09""It....... vários ternenos bem localizados
Ver e tratar com o sr V·lson Mendes Capoeiros - vo!·ios lotes nas ruas: Woldemur

P.�,L·a as I·de"i(!;ls i11.;· Rua Mol"t nho Collodu·, 3 - no horário da.,; de Ou:·iques e Olegário S. Ramos.
;crições, os candidatos dc- 13 à,; 15 horas. .. Conosv.i.eirds � vórios lotes bem situados.,> .,�

':,\ '<i(�Yfk<kw1i.t:"��'''''iX L':;lzy :fj�\i.1rJW.*ft_!:&\�({\\(�,;!,:;�f:(

.:!o C. F�

REaSSUMIU
Ontem o dr.. Jade M::.ga

mães reassumiu
à
t fun

ções 'de Secreta I � Je Sr.

gnrança Pública.

BEATRIZ
Na Casa de Snúd� "Sio

a-ce snão. 9 oceonna ·H�l
teu o ":l�?l W -vn r�'I"""�;

de Lourdes) EUn'3 no d' ...
24. A mcn �11l rü·

nome de ncatrtz

F"UNÇõji�S

o capnão de corvct.. E

mI'o Soccl ca r encr. -e u

(l Imediato da E.AA·MNl. e

passara suas runcoce no

5. Naval. ao Capltll.o ãe

Corveta Aroido Ntcotau Pt�

ranhos Peder-neiras,
será substituido na Del-.·

gaeia dvs Partos dI' $ 1':·. n

c se pelo capitão 'renente
Nelson Murilo Mnrtf ns..

BANCO

Residindo na "Flor,a('al)
o dr. Mario Roberto Kaz

niakowski precedente CoE:
S. Paulo que veio tundar
o Banco de Sangue roec
tro Hemciejáptco care-t-"

Nino Valsani Canlou no 12 de AgoslO
Dumara Pinto no Festival

do Dia 24 de Novembro

Eliane Lins com sua encantadora voz, contou o

melada 'SE O ·AMOR FOSSE ISSO", gravado por
Luiz Henrique Que está 00 seu lado acompanhando
cem violão. "SHOW", na res.ôênc o do casal Dr. Co
lombo Sclles na comenrcdc Recepçôo. que foi em

bcneticio ia Hcsp.rcl de Reabilitação.
SHaW pr!)A mo dOIUIIIf,O, rLO

.

Nlho versem. cantar 11- 1 2de Agosto La BeHa Ira-

rico I. de melodias ltu!jll.lUo;
deu shcw no mustca r Bar

v aíou para POrto A'eg:�,
para cantar na TV pira

tini.
. RECEPCIONOO

lia, no Encvntrc com ca

nrcnnu-s em benencio da.

case do Pequeno rorna'cí
co

SOLUCIONADA
Felizmente parece que a

situação política .nterna
cionat está quasl solucwna
da. Em óro.ea o tra�ad'.)
de a.c de Janeiro.

O casal dr. ê'ernando
Pihto (Ansstacla) (a Luz,
n-. sábado recepctoncu ccn

'vídados do garoto :dll:�·,·<"
nensej uma das metas tÍ;J. Aúrêli.a Que tez a Prir.l'�;
P ameg. Foi índícndo p'!.IO.s· rI' ('..orn""�J.o.
drs, Danlla Duarte Looat....

Dumara Pintr-. parnctpa
rá do Festival de Primf'.Ve
ra Verão da M<ltar<J.z3J a

Matarazzo Baussac, em be
np.ficio do Ho�pital tle Rea
bilitação dia 24 de nove t·.
bro no clube 12 de Aq-o"t1.

MUSICAL

Filho e s'ernand., Os 7al�1J
de Oliveira.

FESTIVAL

CASAMENTO

MrDELoa
No

. ,r'1grama Radar na

Sociedade próximo sexta

feira, na Guarujá entrevís
tarei duas moças modelos
que participarão 1.0 Fe;!ti
vai da Matarazzo Mat�raz
zo Boussac.

ELENCO
ANKITO cr-rn o se\! :!li'n

co de testa, estará se apre.
sentando no 12 de Agos�o
dia 14 próximo

Instituto de Aposentadoria e Pensões
dos Bªncários·

to:·es e em segunda con

vocação, no dia imediato a

mesma, e a mesma hora

local, Independente de con

vocação ·e com tjualquer
numero de Delegados-elei
tores pre ente.
Dr. Túlio César Gondin
Preslder.te da· Comissão

Local de Eleições

. Em ...aguna, c e�tstro r-se

um grande accntecimmvo

social, c casamento oe uu

th Marla Carneiro com o

dr- RUQI 'aeue-. no sab ..co

que p�sou. O CaSl\l l?a"lo

Carn,e!rb recepc!onou "::;

��'i��dbS em '1U� ���i-

:8aOTINHOS

··A� UM B0M PASSA TEMPO 'COM BUA FAMiLIA _ R"UNIOEB BOClAlt-.

OAJic,;ANTEP, COQUITE1� _ FESTAS DE ANlVERS! d."OS - CHA

D:\i:Ç,wTEB - ETC,

.N1'jAk TEMEO OO.MYAL HCrrm. - Tel 25· 6. !Portarla)

CI��MlS � cartazes' �o aia
�ilIe SAn Josr.

CeD'l"> P'ODe: ad3e
as 3 e 8 HORAS

Anthony Perk!ns

Janet Leigh

Vera MilIes "'.

EM

PSICOSE

CenSUra até 18 anos

cml.ln
CENTRO r<YlE HJf
as 2 - 5 - 7V2 - 9 hs.

Sessões das Mo'}9.s

Aldo Fabrlzz!

Giuiia Rublnl

EM

A FELICIDADE VEM DEPOIS

Censura até 14 anos

C"'e BOn
Cent'o

as 8 HORAS

Sessão d as Moças

Aldo Fa.brizzl

Giuila Rublnl

EM

A FELICIDADE VEM DEPOIS

Ccnsuda ate 14 anos

-BAIlIOS-
CiDe GLOBIA
&trelto P'one 8252

O Presidcnte da Comis
são local dI! Eleições do

I.A.P. dos Bancirios no

Estado de ·"!.anta Catarina,
no uso de suas atribuições
c tcndo em vista o que

dispõe Os Atos Normatlvos
nOs. 4, 5 e 6 de 5 de se-

tembro do corrente ano, _

��pa��ann�:I:t� �������I �� C�rso rJreparalório Con'i�len'e
Providencia Social e a. CU 1SOS ESPECIAIS
Por�al"la DNPS nO 5.523, de !ARA PROFliSSO·RES
28 de setembro p. passado, nE OATILOGRAF" iA
CONVOCA os Delegados A.U,"AS PARA CONCURSOS
eleitores para escolherem A (TIGO 91 (GINASIO EM UM ANOl
.os membros efetivo e su- PU.GINASIAL ADMISSÃO DURANTE O ��"
plente que deverão )nte- DI rlLOGRAFIA
grai\.a Junta de Julgamen-

_ Baseado na. mail moderno. processas pe i".
to e "ttevl!âo. e os Suplen- gógicos.
nt�Sst,:�� os c:n;7�:�� :d7�=

.

- Equipado com máquinas nala,
1\ _ Dirivida pelo:

marem�arte
nas Assem-

_ PROF, VICTOR FERREIRA DA SILVA
bléias q to serão realizadas

HORÁRIOS: DIURNOS E NOTURNOS
nas hor s e dins e locais a

Foça suo inscrição a Rua iJr. Fulvia Aducci an.
segui( I�criminados: tlga 24 de MO'.o. 748 - 1° ,.Idat,
Para mt:mbros das Junta ESTREITO FLORIANnPOllS

i: :�f::�n�o d�a��ViS��
novembro p. futuro, na Sa
ln r/' 303 da Delegacia Re

gional.
'._j..cl suplente do Con

seli"\o Admlrlstrativo - as

9 (nove) horas do dia 16

de novembro p. futuro na

Sala nO 303 da Delegacia
Regional do I.A.P. dos Ban
cários.
Pata suplente do Con

selho Fiscal - às 9 (nove)
horas do dia 19 de novem

bro p. futuro, na Sala
nO 303 da Delegacia Regio
n..,l do I.A.P. dos Banca
rios,

As Inscrições dos Dele

gados-eleitores candidatos
deverão ser feitas perant.e
a Comissão Local de Elei

ções de 12 as le,30 horas ã.
RUa Tiradentes nO 15, 2°

andar aOO as seguintes da-

tas: _

at�a;�11�:2mbros da J.J.R. VENDE-SE
Para �uplentes do C. A

ntt> 6-11-62

às 8 HORAS

Herry Krug.er

Flcheline Presle

ENTREVISTA COM A MORTE

-: Censura .- atê 18 anos -

r.in. IMPEBIIi
Estreito
às 8 HORAS

Pane 8211

Gary Cooper

Deborah Kerr

A TORTURA UA SUSPEITA

Censura atê 18 anos

CINE RAJ'.

Pone: 342""
as' -7-9hs.

JOhnry Weis muller
Ann Ruthe,rford - Cheta - C

TARZAN O l'ENCEDOR
Censura a 00 5 ancs

A'l'ENÇAO
Atendendo clausu'a contrntuai para

as exibições do filme, NINGUE'M
NINOUE'M MESMO ... será admitido no

elnemn" depois de inlciadf't a projeçãO
de PSICOSE.

/' Empreza é Poromuunt Fi Im('s S. A.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Conhecimentos' humanos debe-
a ;�:�!�� jã :o;;:'�:o:

Ia ra-o· fome d o� 9lobo
::�esp:�t;�::'!:��: ,��b�;

ver Os meios necessanos pa; doenças animais, e os tra-
r a alimentar, até o final talhos dos veterinários a-

deste século, a vasta pcpu- britam à penetração do

racêo que resulta da ore- homem civilizado antigas
sente explosão' demográtt- áreas outrora interditadas
ca atravessada pelo mun- humanista e para a própria escala no desenvolvimento neríclamento de alimentos cento na produção daquele pela presença da tsé-tsé e

estubítídade mundial. Se e meltiorta dos recursos <1- e sem o emprego, em larga pais africano. outros flagelos.
consultarmos esteusucas grícolas' mundiais. O prin- escala, de fertilizantes. O� � - Postos artificiais de 6 - Bem sucedidos cru-

das Nações Unidas veremos c:pal ponto de ataque, na o resultados do uso mode- concentrados proteínicos, aamentos já foram feitos

que. população da-Ter-ia, de pinião do perito britânico. rado das ultimas, na cul- algumas vezes com suba- com o gado em áreas tro

cêrca de 3 m.Jhcea de al- era a educação das áreas tura do arroz e do trigo na tãncias vltaminicas, ele. picets e subtropicais intel

mas, será duplicada por subdesenvolvidas, não uma China, bem como na cut- mentes metálicos raros e ramente desfavoráveis.
volta do ano dois mil, e po educação técnica ou mera- tura do milhete e amen- aditivos hormonais pode- 7 - A produção de 37 mi

deremos calcular a urgôn- men e teórica, mas ao con- cotm no Norte da Nigeria, riam ser de grande valia na lh5es de toneladas de pel-
ela que a reveste a solução t:ário, de natureza geral, foram altamente promísso- conservação da pecuária xe, dos quais cêrca de 30

desta perigosa e ameaçado- que, "lesse acarretar um res. nativa durante os períodos milhões são utilizados pa-
ra questão. maior mimem de brocoe es 2 - Especialistas em so- de sêce. Algumas dcencas ra o consumo humano, po-
A sinistra conjuntura u- pectenaados e, em conse- lo e medicas poderiam mt- da pecuàrta poderl�;m ser deriam ser aumentados em

cima foi o tema escolhida quêncla subst.mctat au- nistrar valiosos conselhos debeladas pela adição de cêrca da metade, por pro
pelo cientista britânico Sir menta futuro na produção não só sôbre o uso racional pequenas quantidades de cessos cíenuncos. sem o

John Russell no Simpósio agrícola daquelas regiões. da água para irrigação e cobalto e outros elementos menor perigo para as re-

da Associação Britânica pa Ioeacâç de fontes subtérrâ- metálicos raros. servas ictiológicas do gto-
ra Q Progresso Cientiífico, Tais conhecimentos po- neas, mas também sôbre os 5 _ vacinas, remédios e bo.
em 1960, onde arnmou que derram ser alinhados abal- perigos da írrtgaçãc exces- ----------

a fome não precisava ser xo! alva, que poderiam formar

te-nica nos próximos 40 1 _ Poucos países subde- represamentos de água, a

anos se os presentes co- senvolvidos poderiam produ cumulucão de sais ou criar
nnectmentos humanos rõs- atr boas colheitas sem tns- condiçõ�s favoráveis ao a

sem empregados 'e� larga tulações Industriais de be- parecimento do mosquito
maíártco.

\,

3 __ Botânicos e quími
cos orgânicos criaram em

taboratórros processos alta

mente eficientes de matar

ervas daninhas; limpar ma

tas e aplicar fungicidas e

fumigantes às sementes an

tes e depois das semeadu

ras. Experiências a êsse

respeito foram feitas -em

Gana, e propteíaram um

aumento de 20 a 30 por

mBE "12 DE AGOSTO",

Á tareia' é da resp.msa
blndade da ciência e dos
governos através dos seus

I,,_p�,,;�ivv:; insuumentoa
p"l.t,{.cs e eccnorracos. Os
cranttstas estão cõnscícs da
ímpcrtâncía de sua contri

nutcãc n» erradicação defi
nitiva do p.nblema da fo
me e da su ..mu�r,ção, e per
essa razão de envolvem es

tudos constantes que visam

o emprego Imediato de p.o
cessas que possam" a curto

prazo, estancar as necessi
dades crescentes de um

mundo assustado e famin

to.
A reme e o crescimento

populacional desmesurado

constituem o maior desa
fio para a nossa formação

Coopere com a

Ilê-me
.sua

mao ...

A.S.C.R
•

II
Eu fhe garanto - , multo duro aprender o andar na minha

idade ••• Os múscl!!os não obedecem. Só com muito esfôrço
conseguimos mover as pernas. Damos oiguns possas com ati.

mismo e, de repente, os fôrças nos f.:lltom e nós col�os. Mos
nos levantamos depressa para ondar e tornar a cair. As vêzes

a gente chora ... Assim difrceis são quase todos os nossos exer-
t

cicios e estudo'i. Mas I) !'.ocriflcio compensa: eu, por exemplo, já
melhorei muÍ'l"o e estou certa de melhorar ainda mais, No futuro

espero ser como Você. Para prosseguir minha recuperação e da

tantos crianças como eu - para atender a milhares de outras

que sofrem o que eu sofri - precisamos de seu auxilio. Ajude.
ooflosl O que' pouco para Você será quase tudo para nós I

.

.

-

CENTENAS DE CRIANCINHAS PARALITlCAS APELAr.'
PARA A GENEROSIDADE DO SEU CORAÇÃO - AJUDE

-AS A CAMINHAR COOPERANDO COM A

ASSOCiAÇÃO SANTA CATARINA DE REABILITAÇÃO
Envie o seu Donativo para a Rue General

Billencourl,102.

APRENDA CONVERSANDO FRANCES EM ·,2 MESES
ALEMÃO 12
INGLES ,�

ITALIANO 12

ZIGIYA
Matriculas abertas na Secretaria e

91'1'1 w�qlllP.l
CURSOi" DE C'ONVERSAÇAO PRÁTICA

Trajano, n. 14
(Altos riR Farmácia eor.trar

mas que diferença!
A. qu�rl1idlde é pequena ... m;LS a qw.lidade i- !"",:d,! t F� ....

menta em PÓ Royal - o pequeno segr�o dos grandes êxitos na

f�lIur. de bolos, bÍ$c:Oitos. pina." uma infinid..:.d .. de outros pr:ltos.
F.ermento em PÓ Royallorna a m:asn ma;' leve e macia ... propor.
c.ona ur"lcrC$<;;memó-uniforme .....alQnuosaborn><uraldQ;sd".
m.is irgreditntes.! I're�rjdo em IOdo o mundo há qu� um dculo,
o. F�nncnto em PÓ Royal � muito melhor e m.is econômico.

VEJA A DIFERENÇA ROYAL:

CRESCIMENTO OESIQUAl

tlm t.rm..,la Inferior pro."O«l
um cr"sr.f",en//) (1<Jlyuol�"ptt.
Judlca OI de"'al� '''uredlm/es
"'''laUaN''''pUiJ.duu""p63tQ

CRuelMENTO UN"ORME

Aaedolev"4/J"ledc"fiuy"lpro.
p"rtlOIUJ um crB.mlmNII" 1m',
(dto. li maua rica ddldru".

hllo ••mp'." tradicional e Inccnlun.U•• 1

lollnho .erm.lha do

FERMENTO EM PÓ

Royal
GR,{TIS, Pan receber >. '·C:vtilh. Roy.l" com tiezen.., d ..
receitas iJUSlr:zdu de bolos e p"'tos nlgadO$, escreva a D. t.bna
SjJvetr.l-Diu Postal "79 - Rio de J�nciro

Moi. um P'�'d�.o d. qualidad. do STANDARD BRANDS OF BRAIIL INC.

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

Sistema de Cobrança do Impôsto de Renda
t':'f�':�' (�:),;P�'�:g'�; \ Sera* Bperfe·lçoado �:;:'�':'h��:o'h:����dm�:
Renda de todo o Brasil, pro nístrauva
movem uma convenção na- De qualquer forma, e uma
Clonai de 23 a 28 de no- oportunidade ímpar dada
vembro entrante: '1;'em o de Arruda Pinto, vem rece- põ.sto,

a margem d.a conten

e�pO_�Ç.ÕJ.� para estudo e a

patrocinio da sua Divisão, bendo na sede localizada à. da, seu: vez p�ra.mtel'ferlr )oo'�J�itt,.d�·��i,S.. :;;,.�,. �:;":��:�=:'�;:�m:
o mais lmportante- setor Rua 4.ntllõflo. de Carvalho .....i�di6a'�I�xPor 1iI dQ! -m1J.t agenbe!t-filleM$"""tW--tttl'" ártSfãs, 'm!§fá�r liiê6mpte"_
tributário do Ministêrio da n. 29, salas 1.301-6, teses e feItos. � o�ssoes das leis posto de Renda nesta Capi- ensões e votar medidas sa-
fazenda e é organizada pe- trabalhos, para debate e so em vrgencia. tal, com autorização do pre lutares de melhor entendi-
la Assocíacão dos' Agentes lução. etdente da República, há menta entre contribuinte e
Fiscais do' Imposto de Ren NA SEDE DA A. E. C. de ser. aproveitada para se nscal.
da. do Brasil. PRESENÇA DOS CONTRI

BUINTES

Traz como objetivo prIn
oipal o aperfeiçoamento do

sistema de aplicação e co

brança do Impôsto, ofere

cendo ao contribuinte a fa

culdade de expor e discutir

nas sessões do conclave, a
través de seus diversos ór

gãos representantivos as pre

tensões e mjustlças, que
não são poucas no nosso

sistema fiscal.

A Comissão Central E

xecutiva, sob a Presidência
do Agente Fiscal Armando

ga!o:S��cia���=;;iOEm��� ----;:---:----:-----,,-- _

oaccnvítes endereçados gesto de alta compreensão Serviços De DATIVOGRAFIA
às attas autoridades, as as- da sua diretoria, cedeu o ACEITAM SE ENCOMENDAS
:���:ç�es�o� C!::r�b�����S� �:�e ::lã;ra�:ss��n�a�ro���� 14 _2�A���T�. RUA FELICIANO .NUNES PIRES,
faz que o evento se revista ma de trabalho. Sabemos

de importância e traga be- ainda, qU'3 o Govêmo do

nértcoe resultados rectpeo- Estado aquiesceu na reali-

zação das sessões solenes

E' uma das poucas opor- no 'reetro MunicipaL
tunldades dada lias contrt- Só êsses fatos_ dizem da.
buintes, pols tais congressos importância do conclave.

vêm sendo mantidos até
então em ambiente fecha- MAIS DE MIL

do, ficando o prmctpal in-
teressado, que é, justamen- Dos Estados estão cbe

te, aquele que paga o ím- gando vários trabalhos e

Washington, - Cêrca de

60 milhões de refúgios an

ttatômícos e lugares que po
dern servir para resguardar
o homem contra chuvas ra_

diativas, em caso de uma

guerra nuclear, foram as

sinalados nos Estados U-:
nidos, revelou ontem O Es

critório de Defesa Passiva

do Pentagono. Em "latódo --CURSO MADUREZAsobre o programa de defesa

�:dO����ãi:f�i�il'd:���:� GINAS�O EM 1 ANO
cubana, o Escritório de De- CONDiÇõES
fesa Passiva disse que o ar- 1) IDADE MINIMA DE 16 ANOS; Para ambos
mazenamentó de rações a:li 05' Sexos.
mentícias e de produtos

.

2) Os Exames �onstarãa de nove disciplinas os •

farmacêuticos eleva-se a SIm distribuidos: .

•

mais de 80 milhões do dolá- a) 5 federa:s, obrigatórias;
b) 2 complementares obrigatórios escolhidos pe"

los candidatas;

candi�a�.de caráter optativo, também da escolha do

3} As matérias deverão constar do Curriculo es·
colar do Estabelecimento em que o candidato se ins ..

crever para prestar ot' exames.
4) Não será preciso prestar novos exames das

matérias que já conseguiu aprovaçõo.
5) O aluno aprovado em todas as matérias rece.

berá um documento equivalente ao Diploma Ginasial
Matriculas- à r.ua ,Dr. Eulv,io AduG-ci) 1-48 Estr.eit

Florianópolis. .

_ ;,",!
. ,

{Em Blumf'nou - Procurar (1 Prc...�: .,_�fV(1� Elor. _,(
b,or.)

-�. ----�--- �- '.:�ffi����
.

DEBATE E SOLUÇA0

60 milhões de abrigos
antiatômicos nos EUA

Exames de Admissão
Colégio Calarinense (1962)

Inscrição até 14 de novembro.

Provas:,19, 21, 22, 23, 24 e 26 de .novembro.
DocumentdS:
Certidõo de idade (11 ànos, até 31 de dezem

bro de 1963), ou fotocópia autenticado - nõo acei
tamos pública formo. nem para fins escolares.

Atestado de Vacina r-ecente.

Atestado de saúde ou abreugrafia.
Certidão de batism_p ou documento equivalente.
Todas os documentos serão apresentados com

firmo reconhecido, menos Certidõo de batismo.

Inscrição: Cr$ 500,00.

Nota: a) - A Pmva de Português será elimina.
tór'a devendo" aluno tirar na escrita no mínimo 5 .

Haverá Prova mal em Português e Matemática obri
gatàriamente Em Geografia e Históri'a sàmente pa
ra os que nõô alcançarem 5 ou mais na escrito.

b) - Os alunos reprovados poderão retirar
seus documentos a Partir do dia 15 de dezembro em
diante.

c) - Poro a matrícula no lo. série os condi
dotas ópvem f1er no máximo 13 anos a completar até
31/12/63.

Expediente da Secretaria: das 9 às 11 e das 15 às

17 horas.

res e está n ponto de ser

colocado nos abrigos junta_
mente com instrumentos

capazes de deter as' ra

diações. Alem disso, 31 mI

lhões de exemplares do li

vro "Proteção contra as

chuvas radiativas", bem co
mo dez milhões de outro

sôbre a construção de re

úgios domêsticos de baixo

2ls� foram disl.ribuidos tt
j)0pulflr,lio.

O SECRETA'RIO

8/11/62

QUARTOS
Com ou sem Pensão. Cosa de Família.

Rua Esteves Junior, 34

OLHOS - OUVII10S - NARIZ..
.

e GARGANTA " .,'.
Operqções .dos· Atv'líGOALÁS por· p�o'Ce�so

O!ODERNO·' •...

EQUIP9 de OTORRINO (uriico no Co�i!orr
p,oro exame de OUVIf)OSj' ;/NARlij .�_.

GARGANtA .

'

.... ,

Refrato' BAlfSCH' 8 LOMS po,'W reCeito
de ÓCÚLds ..., . .

Ua tQmenta 'dos SINUSITE�il.or ULIRÀSÔM:
Dr. GUERREiRo. da Fori$ÊeÃ'"./

.

CemSULT-AS "E�A M-A,�HÃ�' E<.�f?J�M·:�,E�·;.":�:
�:���:��: = ��: ��,r�'·��nh':{dt3,:�;��:�::��!�:�t:
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o Campeonato do Segundo Zona tev€ prasSe
guimento domingo tendO' o líder, o Almirante BorrO
soo com autoridade derrotado o Paysandú nos dom

ta, assim o nOsn de';:l(·re nios dr vjce campeão brusqut·nc;e que, assim, h;.olotJ
dit.ado, futebol a dem('ns- se no lllt'mo posto. Em Blumenau não houv.(! o e"·
traI' toda fi .<lua rrag,'iâ(la'l'" contro Olímpico x Carlos Renoux (tllC' fir"u f'lnro hfl

naux. pl'úsenl,eando i) ;:Illblko ie i1 no·'h:!. Aqui se efetuou o clás"icn Atlétco x rnU
Caso o conjunto bru.<; Crll1 e�p{'I,lÍclllos a l:l.mer�tii. lo Ramos. que, como no turno, finalizou sem abert�

quense r.onslr;:n v!tOI'ia� se Vt'is tle !lldlsClpl!na e lal- ro do pscore não deixando de haver, nos instantes ft
teci as:'\egurada �\ sua c!as ta de educação <,soortiva. nais e log" àpós o encontro, dois "sururus' que tive
siflcarflo 11am. n etapa li veram como pivô o traiçoeiro e covarde atacante- He"

�:�b�O a ca�:�de:rl�t�'nta�0���1 NoJiclas da Secrelaria dã"Agricultura �i;�o�e:�Vl!���ef�:��=u;:s,
o massagista Mora·

colocará ° A L ;' (o. t , C O O senhor Secretório q,a Agricultura, Dr, Luiz De luto e!'tó o esporte amador de nosso terra.cm sua pcn:;egui<;ao, na Gabriel, r{\cebeu no di�5, eis seguintes pessoas. Jo. F,,[('ceu A'lvaro Ac'oli de Vasconcelos-, nome sobeja��::d: !:lt�e���/�.11 ti!::: sé Curtift, Prefeito de açador que tratou dos proble mente cl"nhecido -e admirado nos me'os sociais e e�
mo..:; do agricultura em Caçador e suas soluções: 01", r-ort'v(\". Foi um dos pil"neíros do esporte do tênís f''''

�t'i: ;������i���9��n��:t�li�o���;�r�ç��e�:g;� ;�r�t��;��rt� �;nisr�:���, cd;'q�:ft���er:u���r���Pôsto Agropecuório de- Rio do Sul, oe no dia 26, os fni dircfM do Dt>partomen!o de Tên:s. Seu posS'3e:<tãdio elo Guarani em I- seguintes: Lédio Sovimondo. José Tpzvisol, VItória l'I""nto de fo"mo inesp,.rodn, con!lternou bastat'ltetoupava N�rte, dependemio Justi. vereadores do Município de Jacinto Machod0 Quantns com êle priVaram. Por olqum tempo prestn�de accl'l�s enlrc 3�n �t�ã� t��t�����,:��ord�aa�����(\�� (:e�ro r���llo Vf'��faFéli9.- ��a�j�faes�m�v�lili�ol:r�,�rt���� �m���ii �:��a�ó�r6�:' ��tl,
teAr ;lntem pelR.. manns..

) deixom�s os -exprestlões do nosso profundo pesar.

�:��'t�:f+T�:"::>-::";
�;,

COLABORADOR'S' DIVERSOS

.1U10 ....ULO MACH"'DO

lIDA rORES-AUXIUAII.ES,

MAURY 10RQr'S. RUI LOBO I

GILJQTO NAHAS

derrota.
Aos 43 minutos. d" poso

se (lo holão, Carlinhos re
crJ,ru for'" ent-nrtn prop
sttat de J-Ir1inh", o ouat
minutos antes já o hnv'n a

ting'id{l nn 1'0:,;10 no nr-ar
rar :1 bala. FOi a e-nte. A
tra'cão do nvnntr-. moencu
com os ue-vns de va'e-r-,
oue de im"dlalo nf!r�dill
Hcllnho. E�lr r:!<:�()nrl('ll .1.

ap:'ress:5'l (' ("11 �f'(Tuida ro

m� eOl'1110 a��u�ln(lo (''1'',

r('u par'"! um hell, n"j SUl'
glu um "'Ul'urú" t"n'.lo a

Prosseguiu o

Campeonato
CARIOCA

A CLASSIFI
CAÇA0
Após a reallzaç'io da ro

dada de domingo, eis CI)

mo se apresenta o campe
nato catannense em $'Hl.

zona, sem computarmos o

jogo que sera Ira 'lado lsta

noite ·em Biumenau ent·re

Olimpico e Carlos Renau,:
1. Lugar _'", Bal'rof\o olP?,
2. Lugar - C. Renamc 5

3. Lugar - Atlé'.lco 8 p,
4· Lugar OlímpiCO e P�l

meiras com 10 pp.

,5, Lugar - Paula Rm:"1'Js
do com 13 pontos p.

6, Lugar - Plly ...mdil 14

RIO, 28 (V A,) - Em

prosseguimento 3,:J ce-npc
onato Carioca d!! Profl<;';l

Dnailto o Flamengo aoa:el'

ao Fluminense por 1 tento
a 0, gol assinalada por Gt-r
san aos' 5 mjnul0s da cta
pa iniclal·
A renda do encontro ;)_

PlAcÃiiifESPORTlVO DE'O ESTADO'
CAMPEON"'TO CARIOCA

tingiu a cas ados Gr:';i .

8.339.030,00
Os de'l1als C'Jtej('S

Certame apresent;Jram
seguistes reSullados:
Botafo 1 x Bangú 1.,
C. Grande 2 x AI!:��'l('a 'J

Flamengo I x Fluminense O
Campo Gt'and:ô! 2 x Américo 2
Botafogo J x Bangu 1
0lari0 I x Mcdurcira O
Bllnsucesso 1 .,( Sõo Cri<;,,-;)v,JO 1
Conto d:) Rio 1 x Portug�wso 1

Somente hoje o

Jôgo Olím)!co x
) 1

Carlos Remwx

�enda Cr$ 346.150,"
Olaria J x Mad"
q,enda Cr$ 40.5:'..0 C

Porlug-uf'�:t 1 x C

Renda C .25.75\).'
Bonsucc>;:,:o 1 x

vão 1

PRO'XIMA
je o cotejo qUi'! -:}'Õ!vcna' �e!
realizado na tarde de 1.0

CAMPEONATO PAUUSTA
LO- FIcou para à l1"llc de 110

ComNc:ol 2 x Polme!!'a.; I
Sontes 3 x Taubate O
COflntions 3 x Pruden�ina I)
(;uoroni 1 x 15 de No\'er:lbr::l O
Sjo Paulo 3 x Jabaquar . .J 1
pc.;tugueso 2 x Ferroviória J

Sábada â n�;
C. Grande x F

Domln�o l' ta.
Vasco x Bot a rogo
Madudell'a x n,1�l[;b
C, do Rio x Qiarj\l
Portugu{!Sa x S, Cristôvto
América x Bonsuc,.sso
Em lacaio data a se,'em

designados.

mingo na ... c:dade de BIll
menau' que teril. ��omo pia
tagcnistas !\11 esquadros ào
Olimplco e cio Canos H.e,

CAMPEONATO GAUCHO

Gr.omio O x São José O
I-lc:.mengo 4 x Pelotas 2
GU:.Jrani 2 x Juv('ntude I
Floriano O x Farrapilha O
AI,noré I x Cruzeiro O

CAMPEONATO C'"TAnlNENSE ARTILHEIRO DO
CERTAME

PGula Ramos O x Atlético O
Berroso 2 x Poisandú )
Carlos Renaux x Olimpic •.> (adiado)
P<'''pera 1 x Atlético ) ....
Hr:rcilio Luz 2 x Henr;qu� LOQe 1
F-:rroviá-rio 2 x Minerosil 2

CoxiaS 4 x Atlético 1
A�1f _ i�lo3
6"ependi 2 x Ipiranga 1

o Centro avante gaúcho
Saulzinho continua lide·
rando a tnbua de artilhei
ro" com 14 tentos asSlll:;
lados sa[l'llldo de QURren:i
nhn com 12; Amacllldo 11
e Hf'm1q - (_I 9i
10 tentos aSSln� dos.

dr Cl'rlame do Estado O rI>

tctjo dever:'! seI' realiza'.to
.c�ta noite 'es�ádlo Baixl\da'

Já são comuns '111 CP tas

de pu&llat" e indisclpl:f"I"l.
que se verificam 9_' EsLil
dia Adc'rc Konder. QUIC1-
to cnals: descrece f) mais
frágil e despido de quu l

quer técnica fica I) fuwuui
da capital, n-nts anm'!ll!.:\
a tndrscrpuna PrOPOl'Ci:l
nada. por atletas e tjiJ'IJ"l1
teso
No turno. após 1:1 jogo A

uéuco x Paula Rum..« -c

nas lamenttlvei,s se oosen
rolaram envolvendo U:ti'll
co e atletas. Naquela �IJflr

tunldade, tanto auetas
como o técnico IIêlio Ri)
sa foram suspensos. No i.J
timo domingo.:l.s ce,:�s

Juizes Capixabal
para o Camoeo
nato Brasi'leiro
VITORIA. 29 (VA.) _ A

Federação Esportiva Espli'l
tosantense apresentou ! rês
nomes dI' árbltl'o:; cani;..:a
bns a Confedcl'aç5.0 Erasl
leir:!. de Desportos para a.

tua rem dUI'ante o Campc
anato Bda.sllelro de 1"ul('
boI que se avizlnh:t,
Sã.o ales os senhorc .. J:l1

ro Siíva, Dilson Bart'c,::o
Moreira e Mauro GU�'�la
ráes.

voltaram a se repetir com

agvessao mutua ete va.er.e
e Hehnr-o, parttctpundo O

massagista do C. A. cetu
rtnense Moracy Gomes
dando pessimo exemolo acs

atletas que até então VI

nham se conduzindo ÍJ<::!l..
A nota íntcrnssnnta fOi a

atitude cio sr. Jose A:l1u
r.m .tccnrcc do C A· C,,-!,�

nuensc, que. ln{'pinrH!à
monte .e--so.» ucrmtsmo.
tomou c. mrc-orone Q:�S

mãos do locutor VOlante
da Rádio Gun-ujá e par
sou a p-orcrtr p'1.lavfn<; o

rensívas ao árbitro na .,,:.or

tida, tentando, asstrn, f.'1.
zer com que a slmpariua
emis!j,ora !ugi.�se à sua 1],
nha de conduta. Tal rato
acontcceu contl'a ,1 YOi'.'a
de do relerido locutor. já.
Que ° sr. José Amorim -'.\Jo

mau ° miCrofone de as.�al
to. E o sr. José Amorim é
,reincidente, am ofender Ar

bitros, querendo, a";3'IlI,
destaque per::mte :) públl
co e a FCF., ja que lameu

taveimentc pe1tence ii Clo·
lllissão TécniCa que L'llta
rá de nosso scle:::;QI13.J'l as

s:m como Moracy GOlnfS.
E' preciso que medillas dis
ciplinarcs Justas Sejafl' n�

plicadas aos Illdisdpl!!ll!
dos, bem como \l !;:r. Sr.
O"ni Mello prec1s.'l 111a's
c11idado na. f.'gculha. tle
seus auxilíares, qlW, .O!Ln
e meia PI'OPOI'Ciünam [1'111.
ciasí dando a deruoru;tr�r e

x.emplo de indisciplina Vol

.., "NOS Dl U..UTAoCONST.u-;'•

•no PROGPIiSSO Df

SANTA CAlARIN"

NO '!Toa

ESPOkTlve

- PEDRO PAULI) MACHADJ -

Hoje a Federacõo Cotcrtnense doe Futebol foro
convocoçõc dos [oçaoorec escolbtdcs pel� 10Cl11
coul Olive ro para crcst.rr serviços oe futebol cor
ga verde que vai it-rer vtr em mo s um Cumpeon,
Bmstte 1'0. Os nomes dos que serão convoccdos la
vemos 00 conhecirne-r-c dos ,,�s·'os leitores obten

corovcçõo. pois nenttum J V,1Z ele agcra se l'rg.Je
contra a escôlhc tcr., per um c-mhecedc.r p��'fun
dos coisas que diz�.,., ,-::.-�pe't,,1 oo futebol "ossoo
t co" Mas como te e �1�,,�t'J.,ic:ladl'! de declarar, n

\'(1S nomes poderão s�r ccrescenr.rdos à ltsro doe; c

vcccdos, entre êt-s l a ... ,,;,'<. Cuto- 'e. que considet
mos em ccnd.ções � congiW\tar o comando do C

q ....e. emb0ro nã!J cctcouemc- dúv das quente ao

.or dos demais craques que dtsp It l:';:O (' pôsto, en

étes Norberto Hoc x- astro por todos os I itulos b

�:��:�Ó F:���u�d�'II�'1���:::��t��:����" d���ti�9S�J�.:��ua
er-sctos íncícts, �:> pno-efros testes através rle jag
com quadros n(')lóri:: «en-e ccdcrosos e t - ;) te·"r
r..;,,' levcrú paro .' »ca • e:f. o', er-r cor-d'cões pa
dOI' combcre a gauchos ali porani1t'ns�s é pOI' dem
reduz cI() dado às precórtas coudtcõos f.ncnceircs e

que se encontro o entidade presidido pelo desccrt.
to Osnf Mell<1 que se acha ós volto" com os probfem
do reformo do estód!o do rua Boc riuvn oroble
êsses, por cssm dizer, ccnstdcrodos inadióveis
mo Saul Oliveira formnrá o time bcrrtqo-verdo?
meterc! humano de que disoõo é excelente, jó o d
se em certa oportunidade. A cxrêncto de tempo é q
deveró influir na rf'ndimimto do quadro, Mos, ccrr

fiando nos possibilidades técnicos de cada um dos
craques, 'do seu espírito de colaboração, sem dei x

de rnenciooor- a Coesão qUe não pode faltar à equi
ocredtamos que nosso participação nc, grandioso l

tame que se aproximo deverá ser coroada de suce&
so como sucedeu no anterior Campeonato quot'ld
coube-nos a conquista do maior galnrdõo jó obtid
pelo valent.e Estado "ulino, qual seja o de Campeã
do Região Sul do Brasili

XX XX
Já -em Buenos Aires se encontram os 'rowers'

Que terão o gl"ata oportunidade' de defender -as côref
do Bras"1 no Sul-AmeriCano de Rcmri marcado paro
o dia 1 J de novembro no Copit:ll portenho São 26
remadores, 00'.:; quais' 12 fornecidos por Santo Cot�·
rina, que, assim, revelo ser uma nutêntica potêncl�
do I'emo nocional. Até o dia do competição haver.:!
tempo suficiente para c�cá los (Im formo odcquad<l
à conqu'sta do cetro. Enquanto aguardamos o gl"OI1
de dia, vamos, através do noticiário de Buenos Ail'es,
ocomponhando os pr.eparativos dos guarnições, tal"
ecndn, é doro Paro Que nada venho a pl'cjudiear II

boa formo dos "rowel'S" brasilf'iras.
XX XX
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LONDRES, outubro rr
erasa ) - A polícia de Not
tingham reviveu, nestes
dias, a f;lbula de Ali Ba
ba, quando entrou no sub
terranco enorme da CEl sa
de Richard Hett. come:'eian
te de 47 anos, proprietârio

de imóTeis e de algumas
garagf'lls, lã fazia cinco
meses Que ,I policia de cln
CO eOlldaciol; andava procu
rando U!'U ladrão mtsterto
so. eSp"c1aJl..zado em "11'11_
par" apartamentos cujos
moradores estavam ausen-

---__ .__ .. '

---- - --

Edital eleC....... Píllfica
A �CAR[SC torna públ co que se acha aberto aconcorrerx-ca públi�a pc: a vendo de uma camionetam"'''--'I} INTE RNA1 IONAl modê!o B·_ 120 tipo

�o�\��;/n�Q7�/���'�QJ6�4b�;�9t��õo nas 4 rodos,
, O� inl('rt:�s�df�s codcrõo exomtnor o rcferid:'l vercuia n,"J Escr tO�'IO Cen.tral co ACARESC à Rodovm

�r�l�� �e�'�i::e:"��rlanÓP(.!liS, no horário das 7 -:'5'

O pf(>çn b"se paro propostos 6 d,.. Cr-S920.000,00 tnoveceotc, E" vint.., mil cruzeir9�i.As propoem, dcverõo ser colocn(!os dentro de
um ;l1v:Jnr,f" ff'chodo e no envplope escrever "Con"
correncro rl" Com c,m't(l Intpl'nõltionr:;J" Este eiwelope deverá c,.�r C(,IO('adn à'c-ntl'o cko (llJtra sobreccrta
(> enderr'r.mh ao Escritório Centl'al da ACARESCnesta ('idode '

.

Na proposto deverá constar em letras bem regivo s o nr'lml" e encel'eço do proponente e a importàndo oferecida

,

A� prepostos que opresentarem importónciosinter o e� o CrS 920 ooo,qo (novecentos e vinte mil
cruzeiros), serão cnulados.

O pag.:.-mento dev ' ser inte'Yal e a visto.
P?ra tonto o vencedor da concorrêncto natodo ret roda do veículo deverá apresentar o 'co�provente do depósito efetuado em nome da ACARESC

em um dos Bcnccs de Plortcnóoolts.
.

As propostos serõo receb'dos pelo- Escritórios
ote o di", 15 de nflVembro de 1962, e serão abertos
no E.scritÓri,., Cmtral da ACARESC em FlorianópcJínn ri,o 25 de novembro de 1962, em visto dos' propo.nentes presentes

---- -_ - , - ,-----

I
ALIANÇA PARA O PROGRESSO - Uma faixo

de "AI;ment: s Par:) o Paz" ("Food tor P,eoce") c(!
b, � pifhas de SGCCS de leite em pó, prontos paro s(>�
rem emborcados em Nevo York paro o Brasil, sob
os auspí� ':}s da Ak.nça pora o Prr)gres!'lo. programo
em p'ol .do de�€nvolvim(!nto eccnôm'co e social do
herni!'lf6rio. A r�messo em que.;tõo totalizou embcr·
ques de 40 m Ihõe de' quilos de leite em pó norte.
americano para o. Brasil.

- �reso e con1uzi:lo diante -!�;;��,l�t.�r:;���� a do

do juiz. "leU declarou: Declarou a Sociedade que
"Eu avena� queria vingnr- o número de casos de cân
me. Túdtl o mundo me ti- cer uterino, um dos prin-

����;�;;,���:��i���� F'-ed-era-çã-�d-a�-A--&a-demiasde Letras do 8rasll�
Que tod') a �undo". Sob a presidêr.cia do snr. mia em seu seio acadêmicos preocupação de substituir Credo de A;sis CasL,o, da cais (.Il-b��e,;, um estudioso

Mas o juiz nã.o acreditou
na his�órla, principalmente
quando Hett contou com"

agi::!. Entrava n,jS apana
rucn..,ús c a primeira caL,>a

que fazia cra examinar as

pias o áS banhe..;"". Se es

tavam enxutas, sabia que
os moradores não eswvam
em casa, ha muito tempo.
Entâo roubava. Se as en

contrava umidas, rej;ava
se. Vinha ex(;rcendo essa

dificil atividade há nove

meses. Durante esse tempo
roubou objetos no valor
total de 70 milh5es de cru

zeira.�. Um;1 pJ.rle vendeu.
O jlli? cm1derl'lu Hett a cin
co anos de pl'id'io

tes. Os roubos eram prati
cados com regularidade im

p.esslcnante, sem que os

policiais pudessem seguir
uma boa pista.

Aflnal, lembraram-se -

!. sempre assim ;_ da Sco
nano Y" rd e um detetive
foi enviado, para desfazer
a essa unam, certas dúvt
das . começava-se u acre

ditar CjIlC o ladrio r.isse um

tio,; ctncos mil Fantasmas
que povoam a ilha.
O oetcuve da Yard, He

guindo as liçõ('.� 'de suer
Icck Jtolmcs, mas empre
gando métodos dedutivos
mats atunuzndos," ecn

seguiu. nr-atmente: desco
brir: I) eue o tudrüo mo' a

va e,'l N(JtI"n�'l'.I11: 2 Que
era o comercranw Rlchard
Hertt.

A principio foi um pou
co U,,,W1J a...:ruJJ",u· h,IS Ué

uucces co cec ...uve. Hett
er ... uni ccurerc.an.e nco

,;ehl cuvída. m ..;,; nonradis
_",luu, Ç.l'S�I:SI-,:;) .....e qual
quer rvrma. após 1.IUI�a dls

cua-ão. reso.veu-se llill.e:

uma vietoría em sua casa

Q'.lando se descobriu que
uma ertruda ocuna dava

para um -ubterraneo, as

dúvidas desapareceram. Os
puhcials entraram nJ sub
terrâneo e o que viram era

algo dlficiJ de acreditar.
C;}:r.O na cova do ladrão da

velha lenda, havia lã urna ri

queaa Imensa: jogos de

cristais, prataria, cadeiras,

'seres, aparelhos eletrodo
mesticos, vasos, quadros,
tapetes. r'Jupas finas, tudo

rigorosamente disposto, co

mo numa g(ande lojn e -

.coisa de nossa era _ t.udo

ri<!'Jfo:;;1me:'lte catalogad::l e

fichado.

uma L",:hRRETA ,1959).
Tl'lltar t\n1'f., c!:lrll:ll!1i,

67 - Fanes: 3305 - 3797,
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Mais de um Milhãu deNorte '_ Americanos

já se Curaram do Câncer
pessoas nos Estados unidos cípale ratô.es de mortalida

de entre as mulheres, so

freu uma redução de cêrca
de 50 por cento. n'1s últ,i
mos 25 anos, como resul
tado dos diagnósticos pre
coces 'C de tratamentos ma ,

resultado dos notéven pra

grecscs registrados no com

bate ao câncer, nos ultimas
25 anos. mais de 1.200.000

Ja se livraram cesta 'temí

vel enfermidade.
Em relatório anual, divu!

gado nesta cidade, a Socie
dade xorta-Amert-ana de

Oancerologta calcula que
mais 177 .000 pessoas serão
salvas entre as que contrai
rão cfmcer e:n 1963. Dêsi.e

numero. um 44.000 paden
tb ;"ão se sah' .lflam. se

Jotié Aagu"Lo, realizou-se a

s2ssão hebdomadária de 20

d:J concnte, C::Jm pe{luena
aSllisténcia de académicos.
mas em condições que, es

pecialmente no que diz res

ptito à repre:.cntação da A

cad<,mJa de Letlas Catarl

nense, merecem mais am

plo registro, por isso que a

deleS:lção da referida Aca

demia, ocupada pdo pro

fessor Arnaldo S. Thiago,
teve de tomar part.e saliente

nos nssuntos aI! tratados.
Antes de tudo, OCupou-l':e

o delegado catarinense das

comemorações, que estão

sendo leVadas a efeito no

Centro Catarinense, do ceo

tenarlo de nascimento do

marlnista Virgílio Várzea,
a respeito de cuja obra li

terária desenvolveu oportu
nas considerações, aprovei·
Lando o ensejo para retlfi

c,lr a data de nascimento
do escritor citado, que ê de

6 de janeiro de 1863, ha

vendo a revisão deixado es

capar um erro nessa data,
na História da Literatura
Catarlnense, onde, por en

gano, estâ 1865.
Em seguida o delegado

catarlnense comunicou â.

casa que tivera, em sua re

cente viagem a Florianópo
lis, entendimentos com o

presidente da Academia
Catarinense de Letras, Dr.

Othon da Gama Lóbo d'E

ça, DO sentido da de�lgna
ção de um outro delegado
que o pudesse sub.!it.ituir
em suas constantes ausên

cials, resultando dcs�es en·

tendimentos a próxima de·

signação do acndêmlco ca

t::!rlnense, domiciliado no

Rio de Janeiro, Arnaldo

Brandão. a respeito de cuja
posse na Federa<;ão das A

cademias de Letras do Bra

sll, o dr. Gama d'Eça ficou
de providenciar, como fa

till :1111('S '.:> :'I ,I! o. il::l·'pr.
tiglosa entidade que agre-

guns dos paises que se a- contest.ou as razões do a
ch:1.1ll na dinnLf'll'a da. el� l::!rme que "lnha de dar n.
vlJlzação ocidental, homens seu conh'nele eat;lrlnensc,
de ciência que. inveStindo sp passo que os snrs. Refi

('ontra as te'lldt>nclas espil{ ""{'mlcos Astlorio de Campos,
-tu!! Ts "s ô;, c'.�J1L'·i::'ir c'idciúifl 'f _ cll':ts ili Jo'nv,lIa •

na, demonstram �lt�ita Ba
r,

e del?embal'ga�r Al- ............----.....;....;.....::..::;;...--.....
.

l �, '

.

. S··esTirdr;.-·' r;jf'elt4�'rrftje+f.n:!W··61fW'q.

is eficazes.

Segundo o I'� tório, 75
p'1r cento de cân..:eres pul
monares podC'riam 5 e r

C\'1.2Cos, se dp,ixasse de fu
mar. De acórdo com os

cá,h'U,O'S, �.OfJO homens e

5.500 mulheres morrerão
de câncer pulmonaJt no

próximo nno,

de todos os E�tad:ls Brasile
iras. O presidente Dr. Jo
sé Augús!.o agr;).dr�eeu essa

cOl11unic:lclio e declarou a

guardar c�m muit.a satisfa
cã-) o bOm reslllt:1do d�ssas

dcma:ches que assinalam
da parte do seu confrade
S, Thiago. o carinho co n

que o mesmo tr;lta dos In

lerc�ses da Acadf'mla e que
p:-rttuce e da Federação,
de que é sócio li'Lalicio.

SÕ�'re as comemorações
do centenário de Virgilio
vartea, em parte cordml, o

que realizará na ultima se

guhda feira, 15 do c�m'ente,
no Cen�ro Cntarinense, u

ma con!'eréncla que teve
piellJ exito, ocupando-se,
durante duas horas, do no

tável escritor catarinense,
cuja vida e cuja obra têm
trabalhado em colabora
ção com Vlrglllo Vãzea e

outros grandes poetas e
escritores nacionais do seu

tempo,
Depois dê1>se aparte do

Dr. Aslério de Campos, a

Quem o delegado· catarinen
se agradeceu tão preciosa
contribuição, prosseguiu és
te oom a palavra para fa
zer um apelo aos seus con

frades da Federnção das

Academias de Letras, e a

todos os escritores brasilei

ros, no sentido de contrar

rCl't.:lrcm, por lodos os

meios e. modos ao seu aI

Ct.lh.:l::, nos I!ú'os que pu
blicarem, nas colaborações
para os j:lrnai� e revistfls,
nas conferências que reali
zarem, no exerciclo de fun

ções públicas, as desmedi
das atItudes maLerialistas
e ateistas dos homens de

cicncla hodiernos, de al-

o reratórro. intitulado
"Cifras e Dados sõbre Q
Câncer em 1963", foi dado
a pub'J:.idade, na véspera
da 4!:1a Reunlã_o Anual da
Sociedade. aqui. A reunião
que deverá prolongar-se a

té ;> próxima sexta-feira,
contara com a presença de

uns 1.000 cientistas, médi
cos e 'lutros inlp'êessados.
Calcula (relatório que.

um adidono.l de 700.000
can€;;:rG.<;O"- • di."nosticados
e tratados nos ultimas 5
anas serão curndos, Isto
l';«nifil"1. que hã, atualmen

pelas suas cllaç",e,; mat.e·

riais, no auge do argulho,
da vaidade e da obstmação
contra a idéia da existência
de Deus, tôda):; as divil.J.s

m:1nifestações d::! Inteligcn
(;ia L:midora, aquelas que
::iC reierun ii. essencia da

Vida, mesmo com relação
à espéCie. humana, cuja to
talidJ.de de au-ibuLos su-

�:r��lf��.çal�e���cw�::;7c:Lre
mediante a confecção de

cérebros elelrônicos, robôs,
com as sua� aplicações da

Ioros;,:ílH:.�;e, de células vi·

vas plt de,; .ell'.:.(;ndiJ.d.l;;;,
atê encor:tLl�('lll um mt::to
do pelo qual possam pro
duzir numa nuiqulna autên
t1cas funções intelectuais
bwna.nas, como afirmam
John von Neumann, John
Kemeny e outros sãbios in

vestigadores,

Perguntando �os .seus i

lustres ::;::�:�des se já ha
viam lido os mais modernos
livros, em que tais assuntos
são tratados, com02"0 Futu
1'0 jã começou", de Roberto

I��n��e:h:�g���l:� :::se� I

E d i ç õ e s Melhoramentos
vêm dando à publicidade,
demonstrou o delegado cu

tarinense que esse esfôrço
do materialismo sem Deus,
trazia enormes perigos à.

civilização cristã, pois co

mo se sabe, os prinC'Íplos é

que governrJUl o mundo e

tais principias, dissolventes
das bases eternas do CÜ,;
ti::mismo, est:1Vam cont.rl
buindo para afundar no

cúos a humanidade.
Em veementes apartl's

o dI'. othon Costa, da Ara
demla Ca.rloca de Letras,

O total d.a ajuda finan
ceira aos estudos de Inves
ttcacôes na lutn contra o

te, 1.g00.0OO norte-arnert-

ce r- ...s r- aumentou de
1 n"" n'lf) d<> doláres. em
1"'- 7 ., l�(I.noo.OOO, em 196".
r-te teve »or resultado a

descoberta de 20 drogas
úteis no tratamento de,

canos curados de cánecr.
embora 700.000 não serão
dadas por curados, oficial
mente, até que tér.hani vt
vida cinco anos sem sinais
da m-néstt-. :l. contar da
data do rt.a'tnóstico até o

término do tratn�11ento.
As dC'j)es:l.<i feilas pclfl

Sociedade. em p,��quis:,s,
du�ante o Ano Fi::ca! de .

1!l61-62, somaram

11.54:).5l13 d'll"res, cJ(;.vandu
a mais de 108 milhões de
dólares O total gasto em in

vcstigações desde 1945,

câncer. No mesmo penocc,
o número de en-toes nos

Estados Unidos e Canadá
ap�ovadas pelo colégio
Norte-Americano df' Cirur-

"\!'r,,,tnu d" �1() pn·
J"1 f." pn'��'t!.<;Sll
d'z o rl'l:l:.úrio - foi segul
d'} ·de um u,1'11cnt.o no nú

mero de. celítros de ensinos
e tratamento,

Atadcmia Maranhensc, c jU\'CIIl, clllpn!;;.ado pelas ra

apiaudiram com ent.usias- z..,es espirnualistas Que ou�

1110, havendo este último se I'i:'a, pedlll permissão para'
alongado em considerações declam:tr magnífico poe·
de SU:110 valor social. con- 01:1 soiJ;'o a Divina Criação,
_;iderando mesm'l, cumo en_ que loi unI belo coroamen�
:;inavam os !iVr::lS antigos lo dI.' t:1o promiSsora tertú
em que fizera a sua. primei- lia aear!c.mica, levando ó
m aprendizagem intele,ctu- pl'e�idl'>j'('. Dr. José Augus·
ai, Que "o temor de Deus é to,:l.O encerrar a sessão, a
o prill,,;pÍ'J da S<iberLna", eúngralular-se com o dele
e flue �em a obedicncia a gado C:ot:lrinense, pela sua
êsse preceitO, as multidfi.'·; l'eliz ini<':laliva de promo�
eOndu1.idas pelo matel·L'l.- ver e,jsa cordial discussão
lkmo impenit.ente {Ic!lvai- em t5r�o de problemas re

ram " tendem a conduzir 3. "fmen',I' de magna impor
!lUb'/e�5ão, pelos seus exces- tância pa.:a todos os povos
sos de tõda ordem. a ordem e e!lpe"lalmente para o nos
social. Em oonsequ(\ncia de 80 caro Br�s,i� _

soda cáustica
11'

CRiSTALIZADA EM ESCAMAS

FABRICADA NO BRASIL PELA
PRIMEIRA VEZ

CiA, ELETRO QUfMICA FLUMiNENSE

Embalagem Industrial:
Saco. multifolhos (Papel e P16,lico) de 50 quilo.

Embalagem Doméstica:
Ca;lIas da papelão com 2A po;:otu pl6sticoI de 1 1/2 Ib

Representantes para os

filados de Sanlo Catarina c Paraná

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



, amos:fônciÕnarIô>públic'D'1iumêtrííni'�'prosse ue no cumpnm'êiífo
de suas promessas - Hospital dos Servidores Públicos

"_ Acredlto estar, nêsce estaduais e municipais e "'_ t êste um momento
momento', dando Início a funcíonalísmo. de regozIjo para nossa
uma das obras de maior No local se encontra- classe, porquanto na vês-
alcance social, Integradas vam, além da perspectiva pera do nosso dia, con
no Plano de Metas do meu do estabelecimento hospl- cuíetamoe uma das mais
Govêrnc: o Hospital dos talar, outros quadros com antigas reivindicações da sua oração frisa que 11

Servidores Públicos." indicações precisa.'; da obra nossa eesocrecão, ou seja, Associação vem prestando,

Assim rnícrou sim dís-
e a informação -de que a vemos nêste momento o

cursa o uovemedoc Celso construção estaria a cargo Início dos trabalhos da
da aecretane de Viação e construção do Hospital dos
Obn!.s Públicas, através da Servidores Públicos, que
Diretoria de Obras Públi- será concluído antes do
cas, CO.-.l financiamento término do benemérito gc
do PLAMEG e do Monte- vérno do senhor Celso Ra-

Ao ato solene de Inicio
simbóllco das obras com

pareceram o Governador

O senhor José João Dias de destaca o alcance da me- Celso Ramos e sua Exma.

Oliveira fala em nome da dieta social tomada com o Bspcsu Dona Edith, secre

ASSOciação dos Sen'/dores, ínicia da construção do tános d'! Estado. outras

Hispital dos Servidores. altas autoridades federais,

Ramos, ao dar começo, no

sábado, dia 27, véspera do

dia do runcí-nano público,
às obras de conetru-ãc do

.magmüco Hospital dos

Servidores, a ser erguido
em terreno bl.uauo enc.e a

Maternidade ca enete Du

tra e a Rua Bocalúva.

SOLENIDADE

mos também Sue. E:r:ma. Ex

posa Dona Edíth Gama Ra-
Ao falar, encerrando a ('P.

rimorua, o Govemador Cel
so Ramos, reaiça a a�ao dos

. que se dedicam ao serviço
público. No flagra1l:e ee-

mos, o Cel. Lara Ribas, co
mandante da Policia Militar

Pe(ltn''"i. (18, Presidente da

Com Is�ão encarregada de

proceder aos estudos pre
liminares da construção.

O Conjunto "Briisília Samba" na BBC _

Em sua recente excursuo lhido - e que coutou co.n

pelo exterior o conjuer.e a v-oz de Francisco cert.ss
''Brasiiia Su rr.ba" dmguío e Marta Kelly -- será tN�IS

Per Humberto 'retset.e, míudo esoecraimente oe:o

Serviço Brasilei ro da BBC,

quando em Londres t:>1 dia 28 de outubro, domm

ccnvtdaoo a gravar pa.a go, às 20,30 hs, - hora r�
a BBC. ° progruma esce- Brasi11a.

V1Vem nesta pacata Florianôpolis varias boquirrotos
e escrevinhadores polítiCos da nobre raça daq!!ele espa
nhol do "l-lily gobierno cwu?"

E como há, eles são do contra.

Queixavam-se de que a Capital era destelTb sem

policiamento.
Veio a Radio Patrulha. Reprovaram-na!
Vieram os Catc.;rinus. Ficaram irritados,

atitude de críticos insaciáveis I

Esta coluna é acusada de indtvidualista. E na mes

ma recriminação está a de não serem assinados Os con

ceitos aqui emWdosl
Ataca-se o preto, por não ser branco, porque se o

!ôsse seria por isso a4acado!
Se a coluna não assinada é personalista, a assinada

que serei?

do &�ado,"e o Eng. Haroldo

pio.
O hospital contará com

200 leitos e serviço ambu

Iatórto completo, atenden

do plenamente às suas n

nulidades.

mos, que de nós deve me
recer sempre a maís pro
funda gratidão."
Assim começou seu dis

curso o Sr. José João Dias
de Olívelm, primeiro ora

dor da solenidade e que
falou em nome da Associa

ção dos Servidores Públi-

MOMENTO DE REGOZIJO

coso

Acentuando que os fun

cionários tinham sobejas
razões para estarem satis

feitos, em certo trecho de

dentro de suas possibilida
des, serviços médicos aos

funcionários, mantendo um

arnbutatórto com três con-

sultórios médicos. sala de

curativos, mjeçóes, banhos
de luz e gabinete dentáno .

O Hospital dos Servidores
"virá auxiliar e mesmo en
campar estes eerv.cos'',
prossegue o orador, que
continua dizendo que "os
funcionários, mais do que
nunca, estão coesos em
tômo de seu gorernaoor,

(cont. na 3." pâg.)

Nêste flagrante, colhido por Tribunal Eleitoral; o de
ocasião do inicio das obras sernbargador Arno tioesct.:
de construçào do Hospital Presidente do Tribunal de
dos sennaores, vemos, da_

esquerda ooro a direita, o

deputado Joào Estivalet n-

Justiça; e o ministro Nel:wn

Stoterau, Presidente do Tri
bunal de Contas.

Situação Econômica Atual

Mensagem aos Comerciários
res, Presiden�e da Assem-

bléia L,giSlativa; o cesem- de Santa Catarina
bargndo! Ivo Gwlhon Pe-

.
�

reira de Melo, Presidente do". Na comemoraçao, a 3� de outubro,. do DIA DO ,
• ���:!�I��I�in:,F�:s�:Ç��v�� �Ot:��lO aqduOel�:t��� fi
, desenvolvem seus esforços, na a�ividade comerc.ut,

• suas manifestações de reconhecllnen�o à varori,a

• classe que, por todos Os títulos, tem sido, de rorma ,

Preocupa o GATT Inconteste, um expres�lvo elemento. para� � progresso ,
_'. • das empresas e da propria econonua catarmense.

.•
O �:��:� !! (B:c��d�- :a�se���a��:o��n�:�:���� f cons���=:��\re�;ir:�r:rci!;i��th�� d:�r::i:�e�el� , Reassume o Magnífico Reitor:
Geral sõbre Tarifas e Co- em esc�la mund.ia,l. E:l-' SESC, SENAC e Federação do Comércio de Santa (;a-, Preveniente do Rio de ausente de Flor!anópolis,
mêro'o (Gatt), sr. Van quanto ISSO, � comere-o e.� , tar1na, o propósito de continuar emprestando aos JaneirO, onde tratava de assumiu as altas runcoes
Ocrshot, da Holanda d.s-e produtos agn��las e trjj)!

•• seus infatigáveis colaboradores, os ser�lços def,Sas" asuntos relacionados a-s de Reitor da untversrdaue,
ao srepreesntantes de {4 cals" a �bohçao d� re,- Instituições, num congraçam�>nto do capital � trace- j tnterésees da üníverstdace o

"

více-aettor PI'oleS';Oi'
países memores do Orgn- tantes tarifas ouenntauves • lho, e num clima de tranquilidade e paz social, para. de Santa catanna, cneg u Luiz Oswaldo d'Acàmpcr.r,

��:m�nt�U�méS�ro��e��c':�: ��:c;;;:r: c�!i!�Ci;�ea c:: • o progresso da pátria c��::do soares_. Glavam . . •
a csta capitaL o profess,r ��:�;Ci�.aOF;;::::S�� li';.�

lacion.ado a sua proprla ressidade de n01�s red�n- _ Presidente �a Federaçao. do c:>merclO. João David Ferreira Lurui, reira Lima, rea,;sumlu na

sobrevivência., tçoÕs"qut.:"n;fa�orjas=' d:�mas��;�. '. �od��NC:.�.selhos RegionaIS do SESC e

II MagnifiCO Reitor. DUrante data de ontem sua honL'n-

Com eefito, acreScen�OJ, " ,,'" .... os dias que permane'�"u sa inveslidura.

r.'?::��:::=�;=.=::
-

'-Ô''Cusi6dío-de-Mello" em Hamburgo
B;�:;�:�����c�s� �,�����n�a�l:me� far�as �rasilciras no [Ina e em A1ster - &an1âval a �or�o
ta capita' anunciam que o Govêrno Federal ia AIema HAMBURGO - (Por Pe- lebre jard�m zoológico de Os hóspecles braSileiros !l. despedida.

;�c�:;:���a ::de�=foc�l= �:e:n�::ofor��;�mar;p jt�: ��::��a;-�:��:�:"::r��� ��:�:{:C2�tr�� ;���pe �:; �:����: �����un::�de ,�� lá:��!�a:toaso to�e�:conuaI�
Aiemanha recebeu instru-' sentante de todo o Prv:> de Hamburgo as faraas e�- um regimento de blindc.- rYens aiemãs dentro de 11'11 burguesas guardar30 if'-

ções para notificar OflCi:\t-' alémão, para, que '1 amiz3.de curas e os bonês branco;. dDs terminou com um em. quadro que muito realç'lVil. corclaçce.; jn�squeclveis e

;oen�oV:rnbre���e;��:I�l��� ��e�:eni�: ::os :��:r:�'lh� �:::�n:!gU�a��:�scto�; �:����!�sMii��:i�:!�h�C�- �esbe;:i�:tt�:s eS::S e�:��:� ��imo:n��a;uàsO abra:I��I��a���
A'ra�e d(l

.. I��, por Bon�,:. da e intensificada. �::ad: '�:����:d:sr:e�r;; Custódio de Mello, mUlt,OS �: ofl��ais cea��=:;�S' �r�� ��rs:�:::. ����:C�o��ha:��
Os resultados do pleito, em números que lião men-

I I.
O lindo barco-escola abaD. deles tinham sido atraldos imediatamente um ambl(n

tem, indicam que o P.T.B. foi absoluto no processo de donou o porto de Ham�JU'r- ; pela banda de músIca ljllC t.e de eonfraternlzaçao.· E

"cristianfz<wão" do sr. Atilio Fontana.
. go e muitas amizaci�s, al- deram um concerto na na festa não faltaram (\S

Se o P.S.D. não se percebesse em tempo da manobra! gumas delas que .1Ã. 13.r.a. maicr praça. da cidade. "fljl"ts", os olhares ace.$o.�,
a es�as horas os senr(dores eleitos seriam os srs. Konder vam de 1960, tiveram de O 'apogeu da visita d') as caricias. Um ou outro

Reis e Doutel de Andrade.
seI" interroll':,pidas. 'Custódio de Mello", f.oi o cadete ou marinheiro te-

E a agremiação, amplamente majoritária no E-sta-
Durante a estadia Ol'�!:.- baIle dado pela Com·F,.- rá deixado o seu coraç..o

do, receberia um ATESTADO, que impediria que seu's
nlzára-se um grande 'pra' dante. Escolhera·se por IC. em HambUrgo e não devem sincera amizade entre o

dirigentes pusessem a caTa na rua.
grama. Durante cinco di<l.s ma "Carnaval braSllciU·'. ter fQ,ltado as lãgrimal; ·.ia Brasil e a Alemanha.

POtL::a:e� ::::::�:� ::I:�.�;P�;ar;c;:"�:�:����on:� os cadetes e marlnneJros )
todos os quadrantes antes de se comprovar no result�- RlD". 111"'''''110

brasUejros ·foram hóspedes

do de cada urna aberto.
II III"UII�IC da Cidade Livre e Hanse:.i,·

Diante disso, o rompi1rtento com. o PSD, é um desa- tlca. E como OS hambur-

gravo a quem agravou e não a quem foi agravado! gueses têm o coraçao abcr.

Mas. por isso mesmO, é U11U1 decisão gasconhesca, to para tudo que 3eja m�.-

muito cômoda e .altiva para Os eleitos e para Os que rlnha, não admira que os

precisam 1USLificar, tei lora, o insucesso eleitoral. hóspedes brasileiros tlZ-

A bravura do gesto, entretanto, não. é nesses que se nhBm sido recebidos C',m

refle"Je. braços abertos. "Terlamo.;

lo r::::p:�c:::�� i;:�Sf.�a!e b;�t��r;:;: ��s::����cados pe� f8r/f� terfvzidas �: ����� ���e=�o�u��:
Em nome de u.ma lealdade que ilraiu, a cupula tra- FlOQIANÓPOU!J. ITAJA/ JOINVllE. dete "para aceitar todos OS

::��i�l�e '��e:)��i: :l��;;��:.e de cobrc!r do PSD a Ieal-

CURITl8A, PARANAGlJA= CANrog (i filO :nvl�::�jl 0em ����ad�
Essa, cúpula, todavia, fez pior: tendo sido desleal, Exa. Oura preto veiu ex-

extgiu leddade; tendo errado, cobrOI� o erro 11.11 própria pressamente a HamOu!'�O

carne dos companheiros, em vez de suportar .. !hes as saudar OS seus cOFPatri'1-
consequéncias sÓzinha. li'.C C�UZEIRO d SUL tas. Foi urr..a seqmmCla de

TrailUlo o aliado - que re/lgiu a tempo de salvar- ,,'. li\. O recepções, de cc-cktails, de

se - traiu' depois os correligionários, atirando-os fria e visitas à cidade de pass:�jos
��((:!rml!"tll!'-'(fCT torrrr. do Quat. na maioria se salP0lt no

pelo porto e pelo� arrcd"'-
". fia::; (' rI'1S dip'nll'-'� erot''''''

lC. Oj':c:a�s cadelrs e �r._

De(!o/amlo. a.�sando
;::1;'

Representando a Comissão do ae ouves-e, dizendo estar
encarreguda de estudar os certo de que as geraçõ:!s
planos 1)3la a construção do futuras saberüo ser gtatas
Horpttal falo, o Dr. Fernun- ao Governodor Celso Ramos.

O-:ESTADO
•

-. COI/" lUIS AJfTlCO DIA�O IlE SAlCU.CATABtNA ..

FLORIA.r.ü.t'U....... i:), t rerça-reiruj , so de Outubro de 1[162

OUTRA DAS MIL

Prossegue o Govêrno Celso Ramos con.�truj1!do Escolas
em toao o terri ôrio catarinense_ Esta conslrul(la em

Batéas Canoas mtmidpio de Campo AZRgre beneficiarei
cel;.tenas_ de crianctnhur

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

cordaçãD a certeza que e-s

ta vj:-;ita do "Custodio �e
Mello", como j:i a VIS fia
anterior, esteve desde ()

primeira até ao último mo

menta oob o signo de uma

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


