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do FuncionalismoAprovado AumentoAssembléiana
.. Na madrugada de 31 de outubro a As

sembléia Legislativa aprovou a mensagem

que para ali enviou o governador Celso Ra

mos aumentando o funcionalismo estadual,
ma�istratura, ministério público e outros or

ganismos, e criando o Fundo de Desenvol
vimento e Manutenção da Educação e Defesa
da Saúde Pública.

Ciovernadores pronunciam-se
pelo PRESIDENCIALISMO

RIO, 31 (V,A.) - A :?- dores será encerrada hoje, gregal! ao grupo, p.aruu-
vogacêo pura C' slmptes r1J no Rio de Janeiro, quando carão e acertarão pJaI1.�
ato adíclonal número qun- C,l1CO participantes, agora definitivos sõbre.sua par ,1-

tro, para l'estabeleclmen- aumenta do para aets, enn cípacão na carr panna nua!
to da autoridade do ro- a chegada do governador pró-presidencialismo, (1.,'::
vêrno foi a decisão m'li:; deito da Bahia sr, I..')- pretendem iniciar no pro-
impor'tantc da reun.ao dos manto Junior, Que se (1- ximo. mês.

governadores. patrocinada
pelo sr, Magalhães pin:,o,
em Belo nc-íeontc, e qt.e

Combates entre Indianos e
Chineses Prosseguem

NOVA DÉLI, índia, 31 Os vermelhos, com suas diancs enviam tropas re-
(V.A.) - As tropas Indla- linhas de comunicação es- guiares, a tôda a pressa
nas contra-atacaram on- tendidas sôbre as escarpa- para estabelecer uma li�
tem os invasores chineses das montanhas do Tibete, nhn defensIva a uns 4vermelhos com uma bar- ainda reunem reforços, se- km. de largura, na pas-
reíra de fogo de morteiros gundo se informou, e pa- sagem "Se", para Impedir
e tav.rram tanques atê a rece que a qualquer- mo- uma incursão dos chineses
entrada das planicies de menta poderão ocorrer contra as réi teís planícies
Assam, entre sinais de que grandes batalhas. Os 1n� de Assam.
a ofensiva comunista se

toma mais lenta - pelo
menos temporàrlamente.
Forçados a retroceder re

petidas vezes, desde que os

comunistas iniciaram seu

avanço sóbre !t!; agrestes
passagens montanhosas do
Himalaia, há 10 dias, os

guardas indianos que cui

davam dos postos frontei

riços, armados apenas com

fuzis, demonstraram maior
resistência ao chegarem
reforços regulares e armas

mais pesadas em seu apolo.
Um porta-voz do Mlnls- .

térto de Defesa do pri
meiro-ministro Nehru,. ao

dar os primeiros detalhes

sõbre o uso de morteiros

por parte das fôrças india

nas, disse que a posição
mllltar continuava bàslca
mente sem alteração, pela
perda de um pôsto na

fronteira tibetana, no cen
tro da fronteira noroeste

da índia. Os indianos ain

da demonstravam indícios
de tomar a ofensiva pela
primeira vez, com infor

mações de operações expe
rimentais na vanguarda,
contra pontos fortificados
dos comunistas.

-r.-

A matéria, apreciada em sucessivas reu
niões na p:davra dos srs- Laerte Ramos Vic I a

ra, Volney: de Oliveira, Fernando Viégas e

Evilásio Cson. peja oposição, e srs, Antônia
Almeida e Pedro Zimmermann pelo Govêr
no, loi aprovada por 22 voto sa favor e 13

, contra.

Primeiro Encontro
:::.�:,;:: �"r'n���l��:' �:� Naciunal de Educadores

OUTRA DAS Mil terá sequência na campa-

cri têrio politico orientado
pelos diretórios munici

pais 90 PSD. Foi. ímedtta
mente, contestado pelos
srs. Raul Schaeter, Anto

nio Almeida Il Osny Regis,
que aürm.rram haver o

Governador Celso Ramos

deferido praticamente a

metade dos 3.800 pedidos
de bolsas, não havendo co

nhecimento sequer de

indeferimento, e que as

retacões Iam diretas ao

gabi�ete de despachos do

Chefe do Govêrno e não às

mãos dos dirigentes muni

cípnis do PSD, e que tais

processos, após estudos na

DEP. MENEZES CORTES
DEP. MENEZES CORTS 'Tendo como principal finalidade o es

tudo para aplicação dos Fundos Nacionais
de Ensino, deverá se realizar, em Brasília- de
5 a 7 do corrente mês de novembro, o Pri
meiro Encontro Nacional de Educadores..

convocado pejo Ministro de Educação, Prof.
Darcy Ribeiro,

Inúmeros outros assuntos de maior in
terêsse educacional serão debatidos, em es

pecial os que. dizem respeito à aplicacâo dn
Lei e Diretrizes e Bases ela Educação nos

Estados.

De Santa Catarina, representando o Go
vêmo do Estado, participarão (lo importante
encontro os Professores Elpidio Barbosa,
Presidente do Conselho Estadual de Educa -

ção e Osvaldo Ferreira de Melo, Assessor de
Educação do PLAMEG,

'}'am"'m, a convite,r" Mini<;tr•. 'da ""
ducação, participará da reunião o Professor
Orlando Melo, devendo, seguir sábado para
Brasília.

.

Os governndcres que:1,
tuam numa área nuturat
mente liderada por Maga
lides Pinto, debateram am

plarr.eure os aspectos pOSI
tlvos e negauv-s do atual

regime de govê-no. CO'l

chlindo pela necessidade
de oferecer ao Congrus-ro
sugestões que posaibllitgm
estruturar o futuro siste",!!.
presidencialista em ba��3"
novas, sem os vicias que o

caracterizam -cctuc 'um �IS�

tema ditatorial.

Na sessão de 30 do cor
rente o sr. Fernando' VIe
gas comunicou à Casa
o trágico desaparecimento,
em desastre aéreo. do
deputado federal Menezes
Côrtes, fazendo-lhe por
nienortsada biografia, e re

querendo, como homena

gem da Casa. a suspensão
da sessão. O sr. Antonio
Almeida, ootemperando na,

de ver matéria da mais alta

de importância em aprecia-
ção, apresenta substitu-
tivo que, em votação,' é

aprovado, pedindO a sus

pensão somente da Hora
10 Expediente.

Esta construída em linha Missioneil'o, l1umicípio
.Piratuba é outra das mil. BeneJiciarâ centenas

cl'iancillhas
Em dois dias de conve.

sacões. sob O comando ue'
M�galhães Pinto os (;'0-

vernadr-res Aluisio atves,
do Rio Grande do Nora:

Nei Braga. do pamnâ: S,:�

xas Daria. eleito de SerS'"
pe: e petróntc Porte�'a,
eleito do p.auí. examln-
ram em profundidade a

".. .....çõp �... pais ". � .

pO;;!Fão- Quê pr�dE:m !;.
dotar, daqui !>VI;' eien-e,
em relação ao gov';rno te-

secretarIa da Educação
eram então remetidos as

mãos do sr. Celso Ramos.

O sr. Antonio Almeida

Eleições de Arrais Provoca
Explosões de Alegria SUSPENSAO DAS ATIVI-

DADES DA BASE AtREA observou que o sr. Adernar
RECIFE, 31 (V.A.) - grupos carnavalescos. Ghisi cuidava de genera-

suas sombrinhas, seus es-
Os srs. Dib Cheerm. an- lIzar uma questão de. tão

tandartes � sua alegria: _ tente Almeida, Ivo anvei-. grande responsabilidade.

do�r!:�:;Os êo���a��I��lÇ_� •

�:neci:!�d01�:V!�S *:0 ��ã::em�l\� � &:1l.�P�-
tard�, quando o sr. Miguel ponto de vista do sr. Fer-'Arrais acompanhou uma

nundo Viegas, contra à ANTONIO ALMEIDA: PO
romaria ao Morro da Con-

simples suspensão das atl- SIÇAO NA CAMARA FE-
ceíçào. em Casa Amarela, vldades da Base Aérea dn DERAL

���: ���.l n��:�:rJ:s�fa�� capital, conforme possível
O sr. Antonio Llmelda,

Oliveira, cumpriu a pro- �:�:;��:SÇãoF!�:tlt��::= da tribuna da Casa. dlri- -------------------�------

:::aV��;iO���r�ez��·SO :�� das. Os parlamentares que ���-seOa��ge���ga�e�ut:�� Prossegue a' guerra Fr,"aterce aos pés da padroeIra ��u�a�aa�a �ã!rib�;apa�e��� fede.ral a 7 de outubro, pa-
do Morro. All, o prefeito ra d,eclllrar não haver des-

GENEBRA, 31 (V.A.) _ que o Oeste considerar es- le, e o inglcs Pet<:r 8mi-foi envolvido pelOS abraços
que, a ser extinta a atlvl- cido, durante a campa-

Os Estados Unidos e a In- senclais a qualquer tt'ata-de populares, que o deixa-
dade da Base como ponto d d 'b'

-

dram quase meia hora sem
ofensivo ou defensivo, panha, ao campo da de- ��ar�r�a u��:�a�On�iêti�:t�: n�cleeal�:OIc�:oarm:spro���p01e�!���r�uando chegou
criasse a Aeronáutica, ��:7,"&�:v;n�� t:�:��e c;��� sistir de sua oposiçã:l con- cleares. O embaixador nQr-
lugar da primeira, um

mandatário do povo há tra as garantias minimas te-americano, Charles Stel-
hospital, uma escola de
sargentos' especialistas ou

Cinquenta mil recifenses
saíram às ruas na noite
de domingo, numa �plo
ração .de alegria só coei

parável à do Oarnaval, pa
ra comemorar a vitória
do prefeito Miguel ernus,
que foi levado em triunfo

nos braços do povo desde li
Rua Nova até à Pracinha,
onde, de um palanque, as

sistiu ao desflle de 32 blo

cos, frevos e maracatus.

A festa ImprOVisada pela
popUlação teve como sím
bolo a alegoria de "Zé
Ninguêm" - um gigantes
co boneco que glosava a

alusão depreciativa ao elei

torado do prefeito - e

contou com a adesão dos

pásslstalS dos Caboclinhos,
do Leão Coroado, dos Le

nhadores, do Cachorro do

Mamem Miúdo e de outros

O envio de armas, por
via aérea, por parte de

norte-americanos e britá

nicas, que deverá ser de

grande Importàncta, para
êste flm-de-semana, elevou

as esperanças da fndle,
que em certos momentos

chegou quase ao ponto de

desespero. Tanto os Esta

dos Unidos como a Ingla
terra deram ao governo do

primeiro-ministro Nehru

um vlrtu,al cheque em

branco para que solicite as

armas de que necess;ltar,
para repelir os chineses
no Himalaia - e até mes

mo para levá-los alêm da

disputada fronteira.

deral.
A reunião dos Jovern:J.-

thers di::;seram aQ repH�
sentante sovletico, SemyoJl
Tsarankin, que os recentes
acontecimentos em Cuba
tinham dClll�llstrado a im
portáncla de tal espécie de
contróle intemacional que
as potências ocidentais es

tão pedindo como parte do
convênio sobre armas nu

cleares.
Informantes Iigad:Js â

conferencia dizem que tan
to as declarações ocidcn
.is como a re" posta de
Tsarapkln, du:ar.te a 40/'
sessão da subcomissão da
cônferênrl:l desannamen
tista, att1almente em re

cesso. são v<l7.!ldas e::11 têr
mos ponderados. Não hou
ve mudança de p'lsição,
entretanto, tudo ievando o.
crer que o impa�se entre
Leste e Oeste será resolvi
do em breve.
Referindo-se â' recente

troca de mensagem entre

Kennedy. Macmillan ü

Kruschev. disse Smlthers
os três dirigentes parecem
"achar que o momento não
deve ser perdido. m'tl.s sim

prolongar�se" Acre<Cf?nt<JU
que K!mchev tinha c<m

cordado C:llll a inspc_niio
inter!"aci'Jnal no prOjetado
desmonte das bases ::;ovié
ticas em Cuba e que essa

mesma cendição deveria
ser inclulda em qualqut:r
tratado de proibido das

provas nuclares.
1

ao cenno da cidade, o sr.

Miguel Arrais foi erguido
pelo povo� que o conduziu
até o palanque sob palmas
e gritos de "Viva ArraIs" e

"Viva o governador de
Pernambuco". O governa
dor eleito acompanhou as

evoluções dos clubes car

navalescos do palanque, em

companhia de seus filhos e

de sua mãe, que jamais
vira um cal naval de per
to.
O carnaval extra prolon

gou-se até às ultimas ho
ras da noite com O povo a

cantar e sambar nas Ruas
Nova e Primeil'o de Março,
na Avenida dos Guarara

pes e r:a Praça da Inde

pendência, onde o recifen

se comemora os grandes
acorltecimentos.

doze anos, nua fazendo

promessas, paI' OULro ,::t",o.

Nada tinha que o desmere

ce,."se na vida pUblic<1., e a

votação que recebera o

sen:;1\)j.I1ZOU. Agl'ade�ia seus

eleitores, nL certeza de
honraria o pôsto que ss

sumiria na Câmara Fede

ral, sempre atento aos re

clamos e reivindicações de

Santa Catarina.

��-------------------------
outro organismo de infra
estrutura, 'tal o prejulzo
que sofreria FlorianópollS,
em caso contrário. Do sr.

Fernando Viegas foi apro
vado criação de uma ço
missão Parlamentar Ex
terna para tratar, junto
às autorIdades competen
tes, dêste i)SSunto e do
abrevimanto do têrmlno
das BR-59 e 36, e contj
nuação das obras da Uni
versidade na Trindade,

BEM RECEBIDOS

Experiências Nucleares Prosseguem
norte-americana, a gran
de altitude, sôbre a ilha

Johonston, a menos que

surjam problemas do tem

po ou técnicos. O artefato

detonado hoje, lançado de.

um avião, figurou na ca

tegoria da megatonelada.
ou seja, sua fôrça explo
siva equivale a um milhão

WASHINGTON, 31 (VAI
- Os Estados Unidos rea

lizaram, ontem, uma pro
Va nuclear na atmosfera.
na zona de provas do

Oceano Pacifico, nas pro
ximidades da ilha Johns

ton, segundo anuncIou a·

Comissão de Energia Aoomi
ca. A ultima explosão nor-

EPITACIO BITTENCOURT:
REIVINDICAÇÕES DE

IMARUí
.....-{l.�1

O deputada Epitacio Bit

tencourt discorreu sõbre

sua recente estada no Rio,
onde, juntamente com o

deputado Joaquim Ramos,
esteve' nns repartições fe

derais competentes tra

tando da ligação Imal'ui
Laguna com acesso à BR-

59, via Perlchil, encurtan
do em 20 minutos o que
hoje se faz em duas horas

e meia. Alegou ser ess,) a

reivindicação de. Imaruí,
facilitando estudantes cur

sarem ginaslos outros cur

sos em Laguna, e a impor
tância econômica que Te

presntarla ,o acesso para
tôda a população daquele
tradicional município, evi

denciando o interêsse e

dedicação do deputado Joa_

quim Ramos no trato da

matéria, junto com o era
,*r. " �

ASSEMBLÉIA FAVORAVEL
AO BLOQUEIO DE CUBA

A Casa aprovou telegra
ma do sr. Tupy Bareto ao

embaixador Lincoln Gor

don, expressando a solida
riedade do Legislativo à
atitude do presidente Ken

nedy Impondo o bloqueiO a

Cuba, pelos motivos já de
conhecimento público.

te-americana seguiu-se a

outras três provas que, de

segundo informou a Co- aproxiríladamer.te. A deto-

missão, foram reulizadas nação fel realizada por

pela Russia, em seu pró- volta dilS 11 horas da ma

prio território, durante o nhã. Foi a 34.8. prova
fim de semana. norte·americana anuncia-

Informou-se, por outro da na série de experiên
lado, que esta noite será cias que estão sendo lev;\

efe,tuada outra e.xplosão das a efeito no Pacífico.

toneladas de TNT,

Reeleito
JERUSALEM, setor de

Israel, 31 (V.A.) - O pre
sidente Izhalt Ben Zvi foi
eleito por 62 votos CQntra
42, pelo Parlamento, para
um terceiro quinquênio.
Ben Zvi, que conta 78 anos
de idade, era {I candidato
unico. A oposição votou
contra um principio, uma

vez que não considera le

gitimo o exercício do man

dato presidencial por três

Militar para o pcliciame,l
to. onde vem se destacan
do pe:a sua eficiente f'

tuação.
" OESTADO" envia ::tO

ceL Antônio de Lara Riba.;,
Comandante Geral da PVI,
congratulações pela m·'.�
nírica iniciativa,

Continuam pere"; ren'lO

as ruas da Capital os "Cl.

tal'lnas", Atenclo�.Qs, >:Ies

colaboram com o trán::;l'o
(. te:n cuidados eSpeCI?,lS
pal'a com as crlanc:nhhs.

Como se sabe, os "ca',l
ri nas" loram .(l::;pcc!alm.ô'n
te treinados pela Policio I

NOVO MUNICíPIO:· RAN

CHO QUEIMADO

A Assemblêia homologou
decisão unânime da Cá
mara Municipal de São

José, criando o municípIo
de Rancho Queimado, atê
então distrito do primei-

Acadêmicos Seguiram Para Curitiba
reito da Universidade de
Santa Catarina.
Em Curitiba, os referidos

acadêmicos tratarao .le

interesses do Centro Ac,l

dêrr.,ico XI de F.everelro.

Como se sabe, os alun:},;;

de nossa tradicional esc'):').

de ensino superior excllr

sionarão amanhã aqu(..�a
cidade a convite da Facul.
dade de En cnharta (·1

Universidade do Parana.

Seguiram hoje com df':,

no a Curitiba via aêrc:t,
os acadêmi�os Ev·ertún

Jorge da Luz, PreSidente do
Centro Acadêmico XI cc

Fevereiro, Antonio Ferna'l

do do Amaral e-Sllva, pre
sidente do Centro de Es

tUdos Penais Edson Nelson
de Ubaldo. 'Presidente do
PRA e Vlce-Pre�ld'ente :,0

\;: Centro dp Estudos P.emli';,
,
·tod(JS d:l Faculdade de i:'j�

Rlà DO SUL"O ESTADO"
vezes consecutivas. Ama-

nhã, terá lugar a cerimô
nia oficial ce posse do pre
sidente. O veterano lider
do Partido Mapai fóra elei
to pela. primeira vez, em

dezembro de 1952, depois
da morte do primeiro pre
sidente de hl'acl, Chaim
Wcizm:lllll.

CRITÉRIO ELEVADO NA

DISTRIBUIÇAO DE BOL

SAS ESCOLARES
Em virtude dos dias 1 � 2

serem feriados. não dar"!·
mos expedipntes ('Dl· n·}.';�

SI!. Redação li' or'cm,\!"

Aviões �s terças quintas c dommgo -

Sairias de Florianópolis às 1145 horas-
TAC - CRUZEIRO DO SUL - FOliO,
3700 e 2111.

O deputado Ademar Ghi
si, llde,.r da. oposição, pre
tendeu que as bolsas es

cola'rs cuncedida� pelo
Governo implic:.\Yam Ctll

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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FAZEM ANOS tlOJE

- menn:t Mar,a Apar�"T,
da Perc:ra
- s:-. Harddo Pires
- srta, Iolanda Ta'/fl1'es
Neves
- sr. dr, percy João Bornn
- .<:r. Alvaro ,H�nl'ique .�e

C:wnpos Lo�
...tt \ .....·,��Joalrti_7!
da S:lva
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Tounnior'

E' com Imeruo pra�:!l'
que l'cg':stl'�mr..s hoje o. ,1"1:'

-\'(�fs.7.r'') n:lta.:�jo'. \l'fLn"':o)�
r!rlo ontem do nO�so ,,·l11\.(l

prezado amigo 5enhol' i<'�r

maceuticn De ,\ltic'mo

TO'lrmier. Prh.idente .jo

PSD e influente POllt'"o

do PrOi'pero MU!�i{,lpio �,e

FARAO ASOS AM.ANII,\

rridt
_ srta, Ange!a G,ams • Ararangu5. e pessôu 111l]i.
- sr. Bento Oliveira ti,,�'mo estimado da pOVIl!..
- Sr PI'im" Diegoli Inçâo. pe'as suas eleva1ns

srta AibeT"t"na BCI"Ch'l1r vHtud�s de {',oração ;l�S!O

- sr. Carl"s Mjl"OWSKi
- srt1. Dulet:'ll1éll' Zon1'.\1'

H. Máccio M,lt't'ns
.

,- sr, dr. W:1'rnir Dias
- !l'. dr. Ayrton Salgado
- sr. Car:o,q J. C· Li?lsner
- SI'. cap. Ayl!on Jono fIe

Souza

a prova em atender;) ),G>

vo c.:r sua profissão ver {a.
deiro apostoio, Bem mcre

cc r I·egi.�tro deotas lilln,13.

O ESêad,o que o tem co (la

grandc am:go, nesta 0901'
lunidade envia pelo seu (ii

retor gerente Domimç."Js
F. Aq'\ no cumpr:mew. s

Sociais

c7\�1 lI{�l-....L-

v cQ/7lec/;'nentos

Na artigo de hoje, volto
a bater na mesma tecla da

Codificação e com mats
l.dul", tentando através
desta coluna, alertar mi
lhares de catannenses que
se d.zem urubancnsers de
verdade. TO! no a Irizar que
a Umbanda proprfamen ce

1 1 .:_ Nos satõe, da $Q d.ta, nuo e essa 1.Jmtiandi
c ccode Gucrcrw na c.do nua que se ve, com f.equen
de de Hajai dia 24, mais ela em certos "terreiros" ou

uma parada de elegôn{'ia centros", e par ucutarmente

Banqú apresentando cs em grande m.uor-ia, como

noves 'medeias da cole passarelas de desrues de

cõo prtmcverc'verõo. O modas, palco de diversões

o.,.cntec ment., está. o c!,e

..�
sen<;Tç(;.e� exóticas e cheia

9" do crcmsro SOCIal 5e-,. .re dlssiderueg - que. cu:n

'oesttôc Reis. que no mov paradas como gatos, dentro

menl'ada nOll,e vai tl:;ç;CI r .... ;:: um saco, todos miam al

r>1ÇJ suma Mls:; Elegarte,.. to e s-e arranh,IIll.. -

BO(lgú Nào! Isso nâo é Umbanda!

Ruth Maria no altar mór da cidade de Laguna
MARCILlO Cantou Para o "Sociely"

1 - Dava entrada na 4 � Muito apreciadas ros e Cranista Celsa de

Igreja Matriz da cidade e corneritodcs as jÓ:as do 'A Gazeta"
de Laguna os 18 horas senhorc Cesor Ramos (Lu
de sobodo p.p., a eteçcn" cv), usados no festa do
t ssimo Ruth Mario Cor cosamento de Rud Affon
neiro, Para sua bencôo 50 Bcuer (Ruth Mario).
nupctot com o senhor 01'.

Rudi Affonso Bcuer -- 5 � De mabs prantos
Não só pela beleza eteçôn ocre Buenos Aires o Locu
cio e simpl cidcda dt! ror Leu-o Sonc ni Pr esi

Ruth Mario compareceu dente do Clube de Rego-
o Igreja do Velh:l; Lagur>cl tas Mart'nelli. Em B. A
o mundo social eleçcntc a senhcr Sane ni partici
do Estado de Santo 'Cotcr- pará da reçctc ln+ernoc!o

ina, mas pelo elevado no nc.1 campec-nat:J Sul Am�

me das duas famíl,os GI'.Je I'icr:lna

enioo se uniam. Elo tilh"
da Prefeito e senhora O,

Paulo Cúrneiro (ludm·
ro) êle, filho do conheci
do Industrial Harno Baue,'

(Benta). O lindo e qlStcsc
vestido de Ruth Mario em

orgondi, foi uma cap�i
chosa confeCção do mor! s
t..:. carioca Mary AngeliCa.
Que tinha como campl�
menta uma longo cauda
acompanhando o fino veu

prêso a uma sngelo gri·
na Ido que me.lhor emoldu
l"OU o rosto de Ruth M:J

• A recepção que foi n.:-s

salães do clube Blanden,
esteVe a cargo do senhor
Eduardo Rosa, merecendo
cs melhores elogios o ;!s

merCldo se"viço de bar e

copo. Estornos inforf"'"1:J
dos em alguns mil cruzei

ros, o" lindos pl"esent�s
que reec-e�'am os TH'I�

��fo���I� r"Ur:z e, .R'.dt

2 - Geol'g€ Alberto

Peixoto o moço que ago
ra d rige a Rôdio Santa

Catarina.

3 - Em recente reu

nião quondQ um "socie

ty" festejava 'n ver" de
aente elegante, o jovem
Morcilio Medeiros F lho

deu "Shaw' de v olão e

voz bossa nova.

6 --' Dona B.f;tp ossic

tente dos Produlos EI za
b",th Arden continua am

pl'endo o niJmero de cli"
entes pel-o seu esmerado
:;erv co. A Moquiad:l]'a
:...m questõo atende no

salão "Trés Joli",

7 � A comentada fei

joodo pr0moçã:'> da Red �

Femin na de Combate 0::1

Cóncer. será no p"óximo
d:a 11, na se::'e balneár a
do clube Doze de Agôsto.
(Praia Club(!).

8 � Aniversor"Qu' do

mingo último, o senhor
N lsen' C;Jriom Ass;stf':1
t(Õ do Supprintêndenci-:J
dQ SES!. em Santa Cato·
mia.

12 - A elegonte Be;1�
triz Miranda reuniu O jo
vem 'S:lciety itojaien�e
em sua bonita "esidência,
poro um coqu lei com

danças e muit" wisky.

13 � A mais lind,J

:;:nt::!r:) do Bras I Moi:ta
(".....

' to rnCln�o vai dor
"Shaw'" no festa "Noite

Em 8lr.:ck tie:>", nos salões

do Querêncio Pabce Ho

tel d a 10 próximo.

14 - A Diretora d';
CiIJb€ Doze de Agósto ne

Dróx:m:> dia 14, rec::!pci'_"
noró f :?us associados po�o

e ele'1onte so'rée obri-
!hant;cla pelo arqueslr"
do aplaudido c�mico do
cinema b:'asile'ro Ankit'J

Talvez sêja apenas apeli
dada de "umbandinha"

taiv€z!. - Dessa lorma

ou de outr:l, proclI:ando
lançar em campo, suas ig
nm'antes e diver�cntes ali

nidades c criando ai:!du
suas próprias falanjcs. SI;lIS
uni�()·.; 4UN(Jj GUias I)U um

soberbo arixá imaólnfl·
ri;).,

Nào, meus lrmãos! .. Is
so não é nem slquer 'um
b Il1dinha"! Iss:.! é m!stifi

caçào, é animismo proiun
ào, e leviandade, é per!"u·
maria, ê fantasia gratuita,
é C:lmercialisLa, é mate!ia�

U.;;IrIO bar;Tto, que não há de

fato nem classificação. -

Abro um ;:tarên�esls e já
que toquei na tecla, torno
a frizar que não ccnsuro

nenhum Centro, nem tão
pouco fulano ou beltrano.

'A mim, nào cabe tal jul
gamentD, porque, trabalho

n;l 'umbaD.fla para a Um

banda. Aos que f1carenl em

dúvidas, deixem que suas

consciências lhes digam.
mas, antes de tomar q\lal
quer iniciativa, examine-a

bem, e côlha o fruto bom e

maduro. Sou simplesmente,
com') um outro poderia ser

um Delegado de uma En

tidade Espiritualista e Frn

ternal que luta sem cessar

ao lado da Codificação, e

sei que, tornando público
mir:has obserVações e estu

dos, estou cumprindo com

o encargo a mim conferi

do e sempre tendo a fren

te, convicto de que, sendo
leal comigo mesmo. esta
l'ci sendo com tõdos os Um

bandistas Catarlnenses, -

agora digo, ''Umbandlstas''
- e estou de màos atadas.

almejando a verdade. ser

vindo de instrumento, don

de sem individualismo, re

gionalismo ou p�econcep

ções, tendo, através desta

coluna. cumprir meu dever

junto à Confederação Es

pirita Umbandista do Rio

de Janeiro, tentando aCOl'

dar, sem distinção. a. men

te dos milha.res que se dI

zem Umbandistas e fazê·los

sentir a perfeição da Lcl

a grital', unisSOl1amentc o

Alertai!!!, em prol da ver

dade. do amor ao próximo,
da humildade, da caridade.

enfim, da verdadeira Lei

de Umbõlnda ou séja a Um

banda Universal - fecho

agora o parentesis.
Voltando ao assunto, l'eL

conheco que estou sendo

brusco', -mas, e preciso sem

pre provocar-se um cho

que. quar:c.o alguém depen
de dêsse clnque. para li

bertar-se do sõno hIpnótI
co e anímico. E para os

que utilizam a Umbanda (1

viver dela, dizendo-se en

tendedores profundos da

matéria, simplesmente na

ignorância de projetar-se
vaid�s;\mente como autori

dade "sabichona" do assun

to, e nem desconfiam que

essa mascara ê temporária,
que ê, uma parasita que

9 � Lúcia D'Avila r< 15 � Em "Encontro
cebeu convite do clube da ó Brotinhos" domir'1gú
Lo::ly, poro partiCipar drJ p'róximo no Clube Doze

festo

Qije.
acontecerá n(.', }.'C Ag6sto () 'Shaw" j_a

salÕes cI:l clUbe' 7 de '.-fú? ,fia ttõt'o d� b('ncfl'r.io
lho prox mo dia deselse'"e Caso do PequenO Jorna
no cidade de Tuborão. A leiro.
movimentada noite de ele

gâncio e ca�"dode conb- 16 � Sábado, o famú""
rá com o participação dI" so pianista PetA!" Schmi

desfHe Bongú, que ser'; thousen no Teatro Alva

em pról do Caso da m(:�i �
ro de Carvalho num reei

no Abandonada. tol prá Rede Fem'nina de
Cembote ao Câncer,

10 � Sábado, "Haiti"
na Colina' nos Salões da
Lira Tên's' Clube pr0n10
ção do Sociedade' Paim+

17 - De Paro bens G

ca�ol José Lemo� (Vera),
pelo nascimento de seu fi

lhinho Marcello,

MUSICAL BA�R
e mUlta� felicitações a "\Ia 'ARA UM BI)M PASSA TEMPO COM SUA FAM..L.LIA - RliONIOEf: SOCIAl�

Exxa Familia. 'DAlivANTEP, COQ,VITETS - FESTAS DE ANIVERSId.lOS - elIA

DANÇANTES - ETC.
,Nr,lIH TERREO no ROVAL HOTEL, � Te1 25' 5 rportaria)

- .s�. Odv V�r�Ja
- sra. Ilze G!vana Lino

No escritório

Regulado! (;(· ... If·i,·a \]ormali;;,] ,]� rTtn�Õcs
dos ór�iío� !(.'ITliTliTll)�. ,', il;T!,r]n �ls.il1l "rI,· ...� ..Stc

de ncn;os qur' (','nus (::�I'" lJi"s provocam,

Farmácias de Plantão
2 _ Sexta feira (feriado)

3 _ Sâbado (tarde)

4 _ Domingo
10 Sabado (tarde)
11 - Dorr.�ngo
15 Quinta feira (feriado)
17 - Sábado (tarde)
18 - Domingo
24 Sábado (tarde)
25 - Domtngo

F?I':!:ár:i. Noturna - R Trajano
Farmac:a Hilória - Pça. 15 de NovembrO
:t'armact:1. Vitoria - Pea, iS de Novembto
FarmáCia Central - R Felipe Schmidt

Farmaci3 Central - R Felipe Schmidt

Fnrmac!:! Moderna - R .cão Pinto

t'al·mácl,l. . Sto Antônio - R Felipe Schmidt
Farmácia Sto Antônio - R Felipe Schmidt
Fal'ma<.:.9 Catarinense - R Trajano
Farmaclél Catarinense - R Trajano

O serViço noturno será efetuado pelas farmácias Slo. Antônio, Vitória e

Central

o plantào diúrno compreendido en1,:!

12 � 12,30 horas será efetuado pe!aõ
farmácias Vitória e CentraJ.

2 - Sexta feira (feriado) Far-rác!(I
4 - Domingo .FarmáCJa
11 - Domingo Farmácia
15 Quinta feira (feriado) Farmáci:l
18 Domingo Farmác!a
25 DomIngo Farmâ:::13

Indiana - R. 24 de Maio

Catarinel1se -- R. Pedro Demoro
do.Canto - R. Pedro Demoro
Indiana - R, 24 d� Maio
Catarinensc R. Pedr:l Demoro
dO.Canto - R. Pedl'O Demoro

o serviço noturno será efetuado pel�� farmácias do Canto, Indiana e Cata
rlnen!le.

A presente tabela não poderá SH alterada sem préVia autor!1ação dês��
DepartSimrento,

DSP. em Florianópolis, e:n

Luiz Osvaldo D'Acampon. outubro de 1962
Inspetor de Farmácia

cont.untna o COrpo, a al- e a falta de bom sen . ..)! -

ma e o csprn.o. asses são SARAVA A UMBANIJA U-

Os inimigos li" vcroauetra N1VERSAL!.
Umbanda, na verdade, não
sabem, nem a razao ceia ANIVERSAR'::O: 'I'r- n-,

qual nela estnc me.idos. cor-teu à 25 do co I' • ,r u

sêo escravos do seu
.

Eu", aniversario nata d.i

p2L1 r alta de personaljdade nossa preaadn p :ii L.' D.
e conhecimentos, vivem AYDii. BARÇELOS

presos a bet.a da rata.toa- Iodtxá' do C{'n,"O I

de. Iugtndn sempre da ver- "São Jerônimo", cesn II

dade. tomando-se joguetes fo dos parcnces. amiv e

conscíemes. na, ma iS de confrades, Ç$ maIs ).)

rnesponsàvers. E.i:i o por- e merecidos curuprí.r n

que. da Codifie .cào de Um com VÇ!O.s sm r d r ;1-

banda. Não n.e renro ao ;1- cttacões. E'I nl me c:

glometado que ·:C pQ5Sa rs- mília umbandtsta c.rt 'i
zer d�'IHL'e al!_,um"s rendas aen-e. da u. U, C c: o c

r.�pidta.. ou urues. tocas E. U. e meus fam'lbrf' �';

sujenàs a uiu de tc rmtnado te Delcuado ,�Ullll'rl:1H n :1-

"'Cel1lro" (l'.I "lPcdcracão",
que ;'s p:::,,::;rt dirigir. Não é
l1:lca disso, A Codlfi:'urã) a

que me refiro, f? wna luLa ---_:_-�ltrcmenda que ,se terá 01:(, • Desenhos.

\realizar em tom) de nu-

Ih�:,es" d� ':Ct'I�._ros'.�' I.'�e�: • PainéiS
d:1 ..

'.
tenC.l !" .' 1.,l.as Pintu.-os de

���;iO:S'��;�:Ü�.I;��;��aded��
C)

prGôpaqando ,

����l::�rn�:>�!":Ji�:��� ��I��� • faixaç �

t�rpl"et.ac:ce.:. cspl:'ltas em • FrcmlAlas
t,o�no de um só p:Jde:. de i-----
uma so <..-RDEM, sendo. e�-

�sa ordem incontestàvej� rs.�U publicídiltl \

:��:: �eN����;;AL'A!e��:!i� j F?

:\�nel��t.aj!e �:��� '!:r :ax�:l�� , ruO /O, :1,,:,<1 ".'

d:::.de;ra Umbanda, uma re.1 1°. t..�d"r b.- ,.J

ligião perfeita, dentro dos � IPl"ln.ciJl)!; da Moral e da iPERff:h"t\l)�P.AP,Otl
Razao. banmdo-se d:1S so, L---__

.

__
-

ciedades, tiJd:l a' corrupção

CURSO MADUREZA
, GINASIO EM 1 ANO

(:ONDICõES
1) IDADE'MINIMA DE 16 ANOS; Pera omu0s

os Sexos.
2) Os Exames constarão de nove disciplinas c�.

sim di'\tribuidas:
.

a) 5 federo S obrigatórias;
b) 2 complementares obrigatórfl")s escolhidas pc�

los canéidotas;
c) 2 d� caráter optativo, também da escolha cio

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

colar do E"tabelec menta em Que o candidato se ins
crever poro prei'tar as exames,

4) Nõo será preciso prestar novos exames da�,
matérias que já conseguiu aprovação.

5) O aluno aprovado em todas as maté�'ios (ecc

beró um documento equivalente ao Diploma Ginasial
Malr cuias â rua Dr. Fulvio Aducci, 748 Estreito

Florianópolis.
(Em BIUTT](>nau - Procurar o Prof. Dorvol Bor.

bieri)

PARTIDA� OE
fLORIANOPOll!: EM
DIA� ÚTEI� AG

9horas!

_.�

DIA 4 DOMINGO no Clube Doze de Agôslo no Encontro dos Brotinhos Em Trajes Esportes Reprlse o Come nlado Show LA BELLA ITAUA Em Prol do Pequeno
JQmaleiro. Reservas óe Mesas ná Seérelariá do Clube Por Cr$ 200,00•

• � .. �� .. --: ,'<:i"

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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x-con

o sr. Diretor Executivo
ti:l ACARESC recebeu da
Bu<;ch'e & Leppcr SA. de

JOinvil;e, uma carta �<;�;_
nada pelo sem u.retcr AJ
junto. que trunscrovemcs
na integra:

o PASS,".DQ

Hã quatro anos occn-
nor que atua'mentu tem 44

anos, conoreeu, ntravf>fI
de amígos, a estudante de
direito Nemouo Lcthb'ldl:'),
quo linha 14 anos rucn .«

do (]\IC ele Poucos 1llf':'::"S

(!pprjs. os d::l!.� eram m�rl
do c mulhc!". A nn!lCjll elo

"A ACARESC _

Serviço de Extensão
Rural

Fpo!is (Se)
rctnvme. 17 de ouunno

de 196 2

Prezado Senhores:
Pel:! presente vimos acu

sar o recebimento ca sua

CO� respondcnefa de 13 ti"

corrente, acompanhada de
4 programas de dcmon , .

tração de resultado. real!
zados com o adubo por i"lG,j
rcrnocroo.
Desejamos transmitir a

'r.j. , ..0<11"'--. ..·"

Edilal de Concorrência Pública
A ACARE$C torno público que se acha aberto a

concorrência público paro venda de uma camioneta
murco lNTERNATIONAL modêlo B - 120 tipo
pck up, ano de fabricação 1959. traçõo nas 4 rodas,
cor verde, motor n.o BD 240657.918.

Os interessados poderõo examinar o referido ver

cuIa no Escritório Central do ACARESC à Roaovio
Leoberto Leal em Florianópolis, no horário dos 7 às
13 horas d:ariamente.

O preço baflc poro propostas é de Cr$.
920.000,00 (novecentrl's 1...... vinte mil cruzeiro�).

As propo.'-\tos deverão ser colocadas déntro de

��rr:�;i�o�� f�cah�1�n�àno':t:�����n�f��e�€�e ':���
lope deverá S€r colocado dentro de outra sobrecorta
e endereçado 00 Escritório Central da ACARESC,
nesta cidade

No proposto deverá COns·"r em letras bem legL
ve·s o nomE' .f! endereço do proponente e a importôn
cio oferE'cida

-

- "Nossa vlda. nestes út
limos tempos, tornou-se
CCT pletaments írnposstvro
- disse II jovem ,\dv"ba l:l
- Não Pedinmos ser VISt..:-;

juntos. Quando ternos 0.;

ta atre, por exemplo, SClI

tavam"-no� separ-ados. ,oe
Iizmante acora ludo a-a

bou. E estou certa de que
ma:s cedo ou rnaís tar-te
meu n:arido pro "ará sua

inocencia no crime de q'te
foi acusado e tnlustame»
te cvndennrt..'

aprovam
��-�t:�:���f:�����

-

E-S-c--o--t-l-�sma-
linha de produtos e es:)�· Sábado, dia 27, as 14 ,10 res r.:se0teiros do inlerlu'.'
claltdades agrn pecunnas ras, foi instalado. num d.J3 O curso está sob a onen.a
para demonstrações aOS no salões de SESC. o curso ue cão do Sr. Llno Schlefftõj.
mens d .... campo. Comissário. de E"coteirfl", dcckee, escoüsta dos mais
conaretu'aroo-nos C0'"}1. com a finalidade de prepr, c-nnecedores do assunto o

��b���i�oPe��a:���e�� A� rar elementes capazes (f,> cheio daquele ideal. pro-

CARESC em nosso E!ltajo ;;�:�:�,�e:m °s"as!T:����:�O �.��:d��:id��ee �oon�:c�t:smo
o qnnt tanto necessita pro

gredir na técnica .lgncoh,
a fim de proporciona- m-e

Ihor rendimento por área
de cultivo.
Sem rnats ep-ovettaenos o

ensejo para csiema--ntcs
as nossas cora'ars snud 1_

çôes subscrevebio-nce co-u

elevada estima e aprece 'I.

tenciDsamente Buschle &
Leppoe SA. COT.·. e Ind. _

As.<:':.nLura. l1egí1el
reter Adjunto".

usuveram presentes '0-

lem dos membros do éo_J-
selho Regional, vários cne- nossa juventude.

como elemento c-opcrndor
na formação do r.:arâlér .0;-. :

Irmandade Senhor Jesus dos Passas
e Hospital de Caridade

Fundado em 1765

COMEMORAÇÃO DE FINADOS

Por ordem do D. D. Irmão Provedor convido to�
dos Os Membros da Mesa Admin strotivo desta I rman
ecoe bem como os I rmãos e I rmãs Para, no próximo
dia 2" de novembro. comparecerem à Igreja do M�ni
no Deus o f.m de tomarem parte nos Comemorações
de Finados, os quais constarão de Missa aS 8 horas
e após o real ucçôo desta incorporados, vi$,ta à Ne·
cropole da ·Irmandúde para aspersão e orações de
proxr:. .

Consistório da I rmcndcde, em 29 de outubro de
1962.

--

"SGRAPElfCATERPILLAR
DE FArrf!CJW�fJ NACIONAL:Q 435 F

.�;:
l'

..dt.'
mm;mr..lfi fi� Ja<

•

14 -r-r' (18j ) C8 C :lrga coro'3. ]a - Ideal ??t ..

ra trab _.::. h;:-(r c :.m és -ir � ';";tes 07 ,-� 0'0\
"

.,

._�.�.:

A Caterpili.ar Bra ii <J )"'8 f ·'C.:1· O "
cr pcr

' N: 43.'5

scr!e F - co n a 111 r�'\ 'I"! .i '(a JIQS-i no mundo

inteiro! O "Sere-i .1". J'::- hr" d·, 4 rNl.)·�, é

acionado por c-i-dr � a .e lho e. p ·S C"i'.' ct-le

(2J,5,23, de 12 lon s. e 26.5,-:;, de I :' c. In

grande capacidade d . c ·.r ..:::a sob b-Ix: pr le ar,

A caçamba de desm'io "Lowbowt" rê· ·li:� r c '"ler e

distribuir fàcilmente �'rar,l quani.t i
'

!� ma'r i 'I em

menos tempo. Venha cc 1 cer o p i-o "Ser rper
'

Caterpillar bra- ileiro - a melhor soh .) rara os r r'o

blemas de movimentação de terra a d.etaoc.as medi ...B J

Procure seu distribuidor ceterpttlar

que

das poderiam oferecer. prr

cebeu o especialista que o

efeito foi !T.'agnífico. TO(j.\s

as mulheres que o ollvl,I°.1

perderam O ar de hostil!

dade. AIg·umas sorriam.

FIGUERAS S. A. E::S. E IMPORTAÇÃO

um françês que !"IOsSUt e!�

g,mte escritório pa QUl:l'a

Avenida, está dedicando

seu,\; estudos s·obre PSIC,l

nalise e sua grande eX;Je

riencia de maqu:\<Idor e pc

rito em beleZa femin:!'.'.\

para a cura de doentes

mentais, seguind() tl.r lnP

trdo inteiramente pess<:,!..t

EXPERIENCIAS

Explica François
suas primeiras eXpeflel1-
c:as praticas tor;lm feita::>
em 30 mulheres reunidas

colct:va':I:-ente no "Manh ....�

tan State HOSPital" de No

va IOrque. Eram 30 mu!h!

res desgrenha.das, mal ve?

tldas, mal penteadas, co.'1·

olhos aiuclnad('s ou ine};

presslvos. Sentava-se d,

ante delas e começava a

talar como ce estivesse Se

dlrlgjndo � crial1r,as·

Foi ator na França, �a

zão pe:a qual sabe aproxi
mar.-se dG público. Quan
do percebeu que as mulh2

res o ouviam< atentament�
mandou cha.mar, de uma

sala vlzlnh�, uma be11s31-
ma modelo profissional
bem penteada e nem ma�
qul!ada. A !T'ulher parect""tl
ao auditÓrio, uma Crtatu,;l
do ('utro mund.o. Era e�r�

minada. contemplada
FrançoiS expdcou, entiio

que embora ela parec�s!;e
uma princesa ou fada qual
quer das que a viam n:l

quele momento poderiam
parecer-se com ela. ""Toc'!a
rmulher e uma p!"ince<;a.
mas depende dela. �dl,1
então Que cada urna se fS

Ave .... id ... A .... l .. e�"'t<lI, 16·� _ '""'<;rt,.> "'!"'� "', - RIo G��nda do Sul

F!1I8'''' C ...Choel." rto Su', lqorj�"'<:'l·oll .. "" 9Iu.,.... .............

Está carta é mais
reconhecimento .:los me-i
tos do trabalho desenvolvi
do pe'o Serviço de Exte'r,·
são - ACARESC em favor
d-, homem do campo c "»1

teste-r-unhe vauosc, pcrs
além de trabalhar no r<l_

mo agrícola a Suschle .�o!:'
LaPPer sempre tem COOp!'l.

Moacir IguOl'emí da S:lveirá
rado com a ACARESC. �<!n

Mordomo d.o Culto Divino.

;:V:'J�::d:,?;e:�:��::��� -----------M-'--- Tratamento de beleza obteve
'l�i��A::'��; ,:;:��;�\� Agradecimento e Issa melhora até em mocassr. Diretor Adjunto da BIIS A família de João Pedru de Oliveira a'ndj ,
chie & Leppec .::I", JCrnvil- consternada com seu falec menta, ocorrid� -dia 28 • fJc.

próximo passaGo, no Colonia Santana, cum'pre o d::J- esqulzo ren·lcasloroso dever. de agradecer a todas as peSSOuS qUe o

confortaram e acompanharam o seu feretro. NOVA IORQUE, - out,;.. cura das molestlas forçasse para ajudâ.lo a

Convidam, outrossim poro (I m sso de 7 o D; I br.:> (IBRASA) _ FrançfJ��, tais". melhorar .o aspecto que 'o

que mandarão celebrar em sufragio de suo or'ma, no
dia 3 do corrente (só boda) às 7 horas no Igreja de
Soa Lu z, na Pedra Grande.

. Vende se um CAMINHÃO FORO, em ótimo
todo. Motivo de mudança, preço de ocosiõo.

Ver e trotar '"Ia RUA VALGAS NEVES N.o 101
ESTREITO

'As mulheres", <ilz ·�le

"adquirem frequent€=mpn·
te, com seu estado de a!�

ma. compl2xOs de inferi!)

ridade, de culpa, de ma.i1I"
de perseguição f>, cO:ll ISS:!

arriscam-se a destruir com

p:etamente a prooda bcie

za. Tend(' em conta ('$<;1'

fato. eu atuo no scntica

oposto, e reconstruindo fi.

beleza das mulheres at��a

das da mente. consigo "pur

veezs curar muita deseqJ\
libradas".

Nà(' se pense que Fran

cals fala de mulheres afe

tadas de neurastenia. F.le

afirT'a curar loucas verrJa

dadeirament.e e graves;

tem curado segundo afir

ma caS!'H considerados ir

rec�perávejs, pa.::ien1es Q'Je

não reagem nem m�mo 'l.

cura do el.etroehoq'Je.
- 'Tive sempl·e mu,la

crnf:ança nessa minha !e

oria e, já quando viVIa l�a

Europa. dediquC"i-me a p,,- -
_

��2i l�r:f::::�!:���a·o��-
feito da beleza no equili
brio mental da mu;her. Ec
mente I'ecentl'mcnte,
Estados Unidos, tive a .\'(11

te de prder pôr em pra�.l·
. ca minhas, teorias, 1!1'iJ

o apOio de i)ustr�s p!liqub
tras. Já hã um' ano ,tl"aha

�9qanhar

As proj.Jostos que apresentarem imp?rtôncio.s Dl. Ayl'loD Rclloalbo
infer:?l"es o C�S 920.000,00 (novecentos e vinte mil) ULlNICA.

UE CllI,\NC;.\::oi
cruzeOo��g�e��(�t�n��:�os�er integral e a vista. L CtlllMdtúfiO: I'ela m�"bii.

Poro tonto o vencooor da concorrência, no ato �
no Hospital dc C'lrldaue.

do retirod:1 do veículo deverá apresentar o compro- �'A ta.rde, no. C"iJS�Jtorlf
vante do dépósito efetuado em nomE' do

ACARESCI
das 15.J� l's_ ns 17.3n hS

€m um dos Bancos de Florianópolis. Consultorlo: Itua NUIlt!9

As propostos �erão receb;das pelos Esç:ritórios. !\1achafto. 7 - 1." �ndar -

olé o di 15 de novembro de 1962, e ser�o abertos teldune 2186.

no Escrifóri C<::ntral da ACARESC em Florianópcli Residência: nua Padre

no dia 25 d� novembro de 1962, em visto dos propo R.uma. fi::! - T.,It't"n., 21M'

nentes presentes

UMA A UMA

Passou então a maquilA:'
uma por uma. E faJ:lvtl

sempre, explicando o q"J

faZia, COIr.1O numa lIçao í'.

lementar. Elas ouvIam t,l

do, com atenção e interrs
se. Quando depois de ptLS
sarem pelo rápido lrat.1-
mento e depois de pentf'J
das, tomavam :) espl.'lnr
para se verem" riam .:(!
alegria·

Todas as se-Tanas Frnn

çois volta a visitá-las aju
dando·as a se maqullarl),n
ccnseguindo excelentes : "�I
sultados no equilibrio psi·
quico de cada uma da:'l mu
Iheres internadas, "egund,
atestam os prõprios meni·
coso Houve casos de CUl":!.

total e caSrS de esqulz.o("p
nia em moças de 17 ou 13

anos, que melhoraram sen

sive1mente pelo metodo de

François, depo's de tere-n
"fracassado todos os ')U

tros, incluive o elet"o-�h.o
que.

Serviços De DATIL'OGRAFIA
ACEITAM SE ENCOMENDAS

14 _:r�A���Tt. RUA FELICIANO NUNES PIRES,

QUARTOS

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



��)� .... Flol'fanõpolls, _ 2�110flr2'
.

'O ESTADO _ b ;'�js�a'�tjgb- Dfóriri de Sont; tatar'Jna .'" •
H

Floríal;ópolis, _ 1.0 111/02-

Dr. W4lm Zomer'"fj������Garcia
Diplomado pela Faculdade
Nacional de Medicina da
Unfverstdaàe do Brasil

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

viço do Prof. Octavio R(.o·

drigues Lima). Ex-interno
do serviço de Cirurgia d •

HospItal I.A.P.E.T.C. do Rio
de JaneIro. Médico do Hos·

pital de Caridade e da
Maternidade Dr. C.arlos
corres.
PARXOS - OPERAÇOES
",OENÇAS DE SENHORAS
- PARTOS SEM DOR pelo
método psico.prolilatico.
Vonsultórlo: Rua João Pín

to n. 10 - das 16,00 às
18.00 horas. Atende com

horas marcacias. 'rejerone
JI'J:I';; _ Residência RU:I

General Qll.tenr.nurt.. 101

REI-MARtAS E PATENTES
. Ageale Oficial da Propriedade laduslrial
Registro de marcas, patentes de jnvenção, nomes co

merciais, títulos de estabelecimento. insígnias, frases de.
propaganda e marcas de exportaçào.

Rua Tenenle Silvetra, 29 - 10 andar -
SALA 8 - (ALTOS DA CASA NAIR - FLORIANO'.

POLIS - CAIXA POSTAL 97 - FONE 3912

DR. CLO'VIS DIAS DEw.a
(UNICA ME'DICA

Estomago _ Intestinos, fígado e vias blllcres.
Consultório: Ruo Felipe 5chmidt n.o 38
Residência:

•

Rua S. Jorge, 32 - Fone 2721
Diàriomente das 15 às 18 horas
Atende das 8 ós 10.30 horas no Hosr,ital de Caridade

Bingo Pró Nalal da Criança Pobre Dia 1 no "12"
Carmem 'Rosa no Festival Primavera-Verão

se de Futebol, que extrearà
em dezembro contra o ven

cedor do Jogo Paraná e Rio
Grar.de do Sul.
PERDEU

_ U congresso Nacional,
perdeu um dos seus gran
.:.O::� uder es, 'o uepuCado M�
nezes VOI tes, que faleceu
num acidente aéreo.

Prepare-se para o Futuro
Aquirindo lotes de terras, pequenos chácaras e óreo'
poro indústrias em

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

Os interessados poderõo dirigir_se diretcmeete
ao ESCRITéRIO DE VENDAS DE IMOVEIS de

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

2347 _ Florianópolis.

ea SAMUE:' FONSECA
CIRURGIAO_DENTISTA

Preparo de cavidodt:s pela alto velOCidade.
BOKDEN AIROTOR S S WHITE

Radiologia Dentánc
CIRURGIA E rRO'TESE BUCO_FACIAL
Ccnsunono: Rua JerÔnimo Coelho I ó -

lo andar - Fone 22L,
Exclu.i.omente com horo. moreado,

PR:..>MC·;:AO

- Próxi'mo sacado, "HaI
ti na conna''. uma pnnuu
cão du c.ube "setoe.rus',
com orientação de ce.sc

Pauip.ona.

ADUOGADG1
ADVOGADOS,

DR. HtLlO PEIXOTO.
DR. MOACYR PEREIRA.
PREVIDtNCIA SOClAL. - Recursos à Juntos de JuJ
gamento e Revisão. Aposentcocncs. Benefícics etc

QUESToES TRABALHISTAS
CI'VEt e CRIMINAL
Rua Felipe Scnrrudt no, 37 - 20 Andor - Solo 4

ç--------------------

DR. MARIO GENTIL tOSTA
MEDICO

OUVIDO - NARIZ - GARGANTA
CLlNICA E CIRURGIA

ESPECIALIZAÇÃO NA CLlNICA PROF.
JOSE KOS DO RIO DE JANEIRO

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

Pelo manhã, boro marcado. inclusive aos Sábado:;

CONSULTORia _ R��I;I:�eSi�:�r: 15 - Conj. 203
fI)(FICI'") PARTHENON

SR H,ER1BERTO

- Circulando na "Floria

cap", o ex-governador sr.

ncnoerto nuree.

momentos antes do eesr.re

qUI! participaram na CI'

mcntada Recepção na lu

xuosa residência 10 easur

dr. CIIIt:.nóo âncs. que rOlI

-ru uencnc.c do lIosp,lal
de Reabiiltação.

Da esqydír. - a� aenuiau-
-

tcs Marli Ziesemcr, Iassre

Felipe, E1i1.aiJelh Duarte

Sih'a. Celina Iracema. <"er
J. Ida Apal'('cirla Silveira.
Stllange SUfll'cj 'I.e rn c

Carmem Luo.a Carneteu,

MISSA DO UNIVERSITA'RIO
Universitário assista todos. os domingos
na Igeeja São Francisco as LI horas
Missa do Universitário.

INDICADO

_ Mauro Borges, gover
m.dor de uoíés, roi indica
do comn candidato a vice

Presidente, na chapa uam

JK.
PARTICIPARA

BINGO
_ Está marcado para o

p.ôxtmc dia se-e, no "12 de

Agôsto", um Bingo em be
nefício do Natal da Crian

ça Pobre, que está sendo OI

ganlzado pela Presidente da

Legião Brasileira de assís

tência, Da. Edith Gama
Ramos.

(UNIU SANTA CATARINA
Clínica Geral

,_ Doenças Nervosas e Mentais
Angustio _ Complexos - Ataques - Manias

Problemótico Afetiva e sexual.
.

Trotamento pelo Eletrochoque com onestt:sla

Insulinoterapia _ Cordiozolorapia - Sonotercpíc
psicoterapia.

g�eç�gR�� �gl�óbEf BORBA
DR· JOS� TAVARES IRACEMA
DR: IVAN BASTOS DE ANDRADE

HORAh.IO _ 9 às 12 ns. Dr. Percy
15 às 18 ns. prs. Ivan e Iracema

Endereço: Avenida Mauro Ramos, 2g8
(Praça Etelvina Luz) - Fone 37 - 53

ca.mem Rosa Caldas.
participará do Festival
Primavéra-Verão da Ma
terazzo e Matarazzo Bous
sac. no próximo dia 24, no

Clube "12 de Agósto", em

Benefício do Hospital de

Reabilitação tprô-crtança
vítima de paralizja Infan
tm.

ATENÇÃO
Mudanças loccte ou poro outros ctdcdes-

Serviços de mudanças.
.

Não é r'1I:!CeSSarLo o engradamenlo dos móveis

(u'e � ;�ào�oe�
à ruo Franc:isco Tolentino, no. 34

IDADE

Dr. Acácio

Garibaldi S.

Thiago

....... Trocando de . . idade,
hoje, o nosso particular a

nugu Dr. Percy Borba.

FAVORAVEL

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

_ Esta Coluna no plebl
cito, é ravoráver ao Presi
dencialismo.

FORA DO AR

Dr. fMvio'·" méilf êflmorim
- 'ADVÓO"A-IÚ1:::' •. --

ADVOGADO "'MISS MUNDO"
_ Amanhã, não será

transmitido o programa
RADAR na Sociedade. A

Rádio Guarujâ, estará fo

ra do ar, em virtude da da

ta.

CORALzscrtténc especreneao
em �uestóes trabalhistas.
AdminisLração de bens

rmoveís Defesas rrscats
Rua Felipe 8chroldt, 14

_l° andar - Fones: 251J
"'6

- "Mlss Brasil" III, Ve
ra Lúcia aaoe. na terça
feira viajou pela Panair do

Brasil, para Lcndrea, onde
concorrerá o título de

"Miss Mundo" no próximo
dia nove. Sua bagagem foi
com alto mulas. Levou u

ma "Baiana clássica" e o

novo "estlio ée malandré" '.
confeccionado por Evandro
castro Lima - Compõe-se
de bíusa bordado com cem

milheiros de lantejoulas e

"slort" chapéu de pala e

um tenco no pescoço, com

pletam o traje novidade da
nossa representante.

_ Próximo sabado, no

Teatro "Alvaro de cerva

lho" vamos assísur o Co

ral da Faculdade de, FIlo

sofia da Universidade do
Rio Grande do Sul. Vere

mOs também uma mostra

de Al'te Plástica,

ENCONTRA�SE

Nota�reslWcia.uSúllliijlB nos Jmnal�llis
Profissionais �� Santa Catarina

do Sindicato; 2°) os que suas contribuições. (Art.

sem mouvo justificado, se 12. � 2°, letras A e B).

atrasarem em mais de três Florianópolis. 30 de ou

meses no pagamento de tubro de 19�2

çcmenta-se que o Gover
nador ido Meneguetti, e

lelt.o rriIIlt.emeaUe AO IUo
G!a.nde do SuJ, eáconsea
se em Tubarão.

TERREROs A VENDA
iluCt'-;TrrCldentés 53 ---!.. II'torlon6poJis

VENDE"SE
40 lotes na Vila Palmira _ Barreiros.

·

1 - lote 28x22 ---'- Jardim Atlântico _ Bor,
re.ros. (Bem próx mo o Estrado Federal).

1) - Terreno com 64 mts.xBl0 mts frente po
ra o Estrada Federal. Barreiros.

· .1 lo�e J2x30 na zona balneário de Camburiú
prOXlmo o SEde do lote Clube.

. , I, - lote 10x30 no zona balneário de Cambo
nu prox mo a sede maritima do lote Clube.

.

·

1 lote 15x J 5 no zona balneário de Comburiú
prox mo o zona Comercial

J lote- 15x30 na Vila' Pompéia - Cv'rttbc.
I !ote com a A'rec de 700 mts2 junto ao Hu_�

pltal Pmtestante em Blumenou
'

I lote J 4x30 junto à Fundição Tupy, Joinvilie.
I lote 22x31 em Pilarzinho, Curitiba.

_ O Deputado Diomíclo
F·reltas. ao Colunista: "U

ma das minhas campanhas
no Congresso, será o turis
mo em todo o Estado de

Santa Catarina.

CONVOCOP-
A propósito das criticas

renas pelo metutínc "A

GAZETA", a Presl*nc1a do

Sindicato dos- Jornalistas

Profissionais de Santa ca.

tal ina esclarece que não

cabe qualquer parcela de

resllon�bilidade ao Slndl

cato pela inclusão, em seus.

quadros, de elementos por
ventura alheios à classe e

aOS quais, não obstante, te

nham sido fornecidas car- -------

t,''"' p>'O""'on.',, p'" C'.r50 r Ireparalório Confj�lenllj
órg5.o competente do Mi-

r;Llstérlo do' Trabalho. O Es- CU l50S ESPECIAIS
tatu to, c,uja vigência data ,'ARA PROFliSSORES
de 15 de abril de 1955. diz r'\E DATILOGRA".A
no seu artigo 60: "A todo A.ULAS PARA CONCURSOS
Individuo que participe da J. (TIGO 91 (GINASIO EM UM ANO)

calegorJa, prepostos em ge- PU_GINASIAL ADMISSÃO DURANTE O /1.....",
ralo satisfazendo as exlgen- D.6 rlLOGRAflA
clas da legislação sindical - Baseado no! moi. mode�nos processos pe '-a._
assiste o direito de ser ad góg;cos.
mitido no SIr:dlcato." E o - Equipodo com móquinol nOJOI

§ unlco: "No caso de ser a - Diri�ido pelo:
admissão recusada, por fal- - PROF. VICTOR FERRlIRA DA SILVA
ta de Idoneida,de devida- HORÁRIOS: DIURNOS E NOTURNOS
mcnte comprovada, caberá faça sua inscrição .a Rua Or. Fulvio Aducci on�

re:::urso do interessado ao tlga 24 de MO' 0, 748 _ 1° II' .do.
Ministério do Trabalho, 1n- ES"taEITO

dústrla e Comé:-ciO."
A prova da profiss5.O Ó

feita "mediante carteira

profissional" acrescenta a

lêtra B, iiem II do artigo

_ O Dr. Saul Oliveira,
convocou os atletlls para
formar a Seleção Catarlnen

CASA OU APARTAMENTO
Preciso poro alugar no centro.
Trotar cem OSMAR, nésrc redação ou pec te

lefone. 3022.
-BAIJIOS.-

Cine GLOBlA
Estreito P'One 4252

FILME' I?ARA HOJE (5.a FEIRA)
às 7',0;, - 9% hs.

Victor Mature
Anne Aubrey ".

EM
BANDIDO SANGUINARIO
CinemaScope TecniColor

Censura até 14 anos

FILME PARA AMANHA (6a. FEIRA)
às 2 _ 5- 7'h - 9!h HORAS

Dercy Gonçalves
• _em_

80' NAQUELA BASE
Censura até 5 anos

(ine SAn JOSF.
Cen&\.,

• "one: SIIM
as 3 e 8 HORAS

FILME PARA HOJE (5.a FEIRA)

• às 3 - 7% __, l:J% HORAS

JerrY Lewis
Joan Blackman em:

EM

PRECISA-SE SALA - Para Escrilório
r'al'a .I:!:�CrJtoflO
Tratar com r dr. Jose Maria, pelo .fone 2604, à tarde,

ou com o dr. Flãvio, pelo f9ne ,h.... _ .:10·22 _ 35"96. RABO DE FOGUETE
Censura a te 5 anes

FILME PARA AMANHA (6a. i'EIRA)

às 3 - 7% - 9314 HORAS
Clint Wa:ker

RA'DIO PATRUU�A: SOCORRO
POLICIAL -Df uaG�N(lA TfL. 3911 EMAndra Martin

A LEI DO MAI_S VALENTE

Censura até 14 anos

CiD,81l1
CF.Nr".o .,'(Yl1!l lI43'

FILME PARA HOJE (5.8- FErRA)
ãs 5 _ '7% - 9% horas

Jacques Tati
EM

FLORIANóPOLIS
----- CillelMPEBni

EstreJte Fone.
FILME PARA HOJE (5.& FEIRA)r �\�:=:-��-

- ----

i
I �<; '11 i P II b I i c i d;j d a

II�J�
,

3
cOo . ::n::,:::� ::'::1::'. Iem tf,)::J� o Est:'u:o

.

�......... -�-

Herry K�uger
FlcheUne Presle

EM

ENTREVISTA COM A MORTE
_ CenSUra - até 18 anos -

7'.
1\1 E U T I O

EastmanColorAssim. cumprira indag!u
se o· ::iindicato pOderia re

cusar in.:>criçáo nos seus

quadros a <>.lguém que se

apresente ponador de Car

teira profissional expedida
_ sem qualquC'r intet'[erên
cl:l do Sindicato - pela
Cf'�lI,'acia do Trabalho.

Censura até 5 aneS

FILME, PARA AMANHA (6a. FEIRA)
as 2 - 4'!: -- 7% - 9% hs.

Jerry Lewis

Joan Blackman
RA�O DE FOGUETE
Censura até 5 anes

Ct-..e BOn
cent,'o Fone: ""'""

FILME PARA HOJE (5.a FEIRA.
às 8 HORAS
CANTINFLAS

EM

FILME PARA AMANHA (6a. FEIRA)

DerCY OançaJves
EM

80' NAQUELA BASE
Censura até 14 anos

VENDME CASAS -

Oportunidade único de comprar uma boa caso

na Praça de São José prêço de Cr$ 650.000,00
Todo de tijolos com terreno de 50 metros;SALAi PARA ESCRITO'RIO

OHE RAJI.Um Ilv'lVlmento que vise

portanto, ao pt_cendldo ex

purgo na entidade da clns

se não poderá partir oficiai
mente dn Diretoria. mesmo

porque
_

a exclusão de asso·

clado somel'!te decorrerá
da cassnÇUO de sua cartei

ra profissional pelo ôrgi\o
do Minl1!tério d') Trabalho. ----------------
ou dentro do dispo!'ltlvo es

tatutárlo que apenns pre
vê dou casos para essa ex

o.1"f-15'1fr ,<'Md,l-

Alugam se no ruo Jerônimo Cc�.1ho, 28, sal;ls
poro escritór O. T:'atar com o Eng Zenon Cor"
los Gore o - Ed. dos Diretorias .:_ B.o andar

15-11-62
CASA. GRANDE r,.esmo vell'O OU ARMAZEM

poro depásito
pLóxlmo do centro

COMPRA "A MODELAR

n:J Suco do Limões em esquino muito valori.
zada; FILM& PARA HOJE (5.a. FEIRA)

às 8 HORAS
Klrk Douglas
Jeanne Craln
Clarle Trevor _.

HOMEM SEM RUMO
Tecnicolor

na Agronômico com 1600 m2 de terreno dano
do para lotear.

NA MINHA TERRA E' ASSIM
TERRENOS:

FILME PARA AMANHA (63,. FEIRA)
às " iIORAS
CANTINFLAS

Coqueiros - magnífico loteamento perto do

VfNDE-SE FILME: PARA AMANHA (6a. FEIRA)
às 8 dORAS
Hardy 'lCruger.

Praia Club. pagáveis em pequenas prestações.
ROUPaS e sapatos usod(y.'ó em Perfeito estado
de cónser\toção.
Ver e trotar com o sr V'lson Mendes.

Ruo Mortnho Ccllocl:;, 3 - no horário
13 ôs 15 horas.

NA MINHA TERRA E' ASSIM

Cens\lda alé 14 anos

ús B HORAS
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ruSE"12 DE {GOSTO",

FRATERNA
Arnaldo S. Thiago gual jamais desfrutaram

Os homenS', det,(agaria ir
rernl!>slvelmente.
TOdos pressentem a a

proximação da hora deci
stva, que vai soar DO eter
no carrtíhâo que assinala,
segundo, os sucessos histó
ctcos. Pressentem-no, uns,
procurando colaborar com

as fôrças do Bem, para que
a favor destas seja inclina
da a balança da infalível

Justiça Divina; outros, in
diferentes ao curso dos a

contecimentos, instados pe.,
las suas tendências perni
ciosas a se cunseuvarem

jungidos aos seus maus há

bitos, praticando atos que
os impedem de se aproxi
mar dos Elementos supeno
res que orientam para a

Felicidade, conservam-se,
assim, como instrumentos

propulsores das calamida
des sociais, o que é uma

Infelicidade, porquanto se

rão arrastados, em conse

quência de suas más ten

dências, para outros planos

Estamos na plenitude dos
rampos apcceupuccst Do

embate dessas duas po

tências - a do Bem e li do

mal - segundo as quais
foi sendo estruturada a al

ma humana, no curso do:

séculos, conferme tenham

os homens se tncnneco à

Virtude ou ao vício, vai

result<lr, se predominar a

Paz social, em cujo magnâ
nimo ambiente traçará o

traba:ho fecundo o álveo,
retnímo por onde desliza

rá, plácido e tranquilo, o

Imenso rio da FeUcidade,
hã tanto sonhada pelos sê

res inteligentes qUJ! habi

tam esta verde morada da

casa de nosac Pai Celestial;
mas, se predominar pudes
se a segunda, uma tremen

da guerra que de novo

levaria a espécie humana

para a salvagerta, desti

titulda de todos os Instru

mentos da mais bela e gran

ôtosa civilizaç::r, como 1-

Coopere com a

D-ê-me
.sua

mao ...

ín íerforas do Universo!
Em recente mensagem es

pirltual para 1962, trans

crita de uma pequena rô
lha argellana pura êste

jornal, mediante tradução
portuguesa, afirmam os

amissàrtos do Divino Mes

tre que "se forem recusados
êsse apõlo ao Bem (que a

cima preconizámos) e uma

real participação nele por
um grande número de cns

tãos, de crentes e de es

piritualistas, então desgraça
a esta humanidade assas

corrompida para saber

se dirigir por si mesma; e

desgraça sobretudo aos que

se tiverem recusado por
tibieza, por lassidão, H cum

pt-ir a vontade de Deus!"

Isso quer dizer que nino

guém se poderá eximir à

respnnsaullídade de -com,

partilhar nos acontecimen

tos históricos, de suma Im

portância, que no cenário
da vida internacional, tan
to qu:mto no restrito âm
bito nacional de cada povo

A.S.C.R

eu rha garanto ;: ê multo duro aprender a andar na minhq
Idade ••• Os múscu!os não obedecem. Só com muito esfôrço
conseguimos mover os pernas. Domas aíguns passos com oti

mismo e, de repente, as fôrças nos fchcm e nós cern-es. Mos

nas levantamos depressa para andor e tornar a cair. Às vêzes

a gente chora •.• Assim difíceis são quase todos os nossos exer

creias e estudai. Mas" sccriflcio compense- eu, por exemplo, já
melhorei mUNO e estou certe de melhorar ainda mais. No futuro

espero ser como Você. Poro prosseguir minha recuperação e de

tentes crianças como eu - para atender a mHhares de ou Iras

que sofrem o que eu sofri - precisamos de seu cuxílio; Ajude.
-nosl-O que é pouco para Você seró quase tudo para nós.

CENTENAS DE CRIANCINHAS PARALlTlCAS APELAtI
PARA A GENEROSIDADE DO SEU CORAÇÃO - AJUDE

-AS A CAMINHAR COOPERANDO COM A

ASSOCiAÇÃO SANTA CATARINA DE REABILITAÇÃO
Envie o seu Donativo para a Rul' General
".... Biltencourl,102.

' ": .

ADVERTENCIA
estão se precipitando com

tanta celeridade, que não
há mais possibilidade de a

êles nos referirmos nestas
nossas colaborações, pois
que ao serem noticiados já
outros mais surpreendentes
sucessos estarão ocorren

do ..

Eis que se confirmam in

teiramente as predições de

Jesus, referindo-se, no Ser

mâo da Montanha, à "gran
de tribulação": "Quando
puis virdes a abominação
da desotnçâo, de que falou

o profeta Daniel, estar no

lugar santo, quem têr aten

da; Então, os que estive
rem na Judéia, fujam, para
os montes; E quem estiver
sóbre o telhado não desça
a tirar alguma causa da

sua casa; E quem estiver

no campo não volte atraz

a buscar os seus vestidos.
Mas ai das grávidas e das
que amamentarem naque
les dias!

E orai para que a vossa

fuga não aconteça no in
verno nem em sábado; Por

que haverá então grande a

rucêo, como nunca houve
desde o principio do mundo
até agora, nem tão pouco
há de haver. E se aqueles
dias não rõssem abreviados.
nenhuma carne se salvaria;
mas por causa dos escolhi
dos serão abreviados aque
les dias.

Então, se alguém vos dls
ser: Eis que o Cristo está

aqui, ou ali, não deis crédí

to; porque surgirão falsos

cristas e falsos profetas, e

farão tão grandes sinais e

prodlgtos que, se possível
rõra. enganariam atê os es

=

=='=rt
III PREVIDÊNCIA

�,)Clt L II
e' a.�.n t!.VúJtto:_.L::.

ELEIÇÕES NAS AUTAR

QUIAS: _ Aproxima-se o

dia 14 de novembro, data da

renovação dos atuais mem

bros efetivos e suplentes
das Juntas de Julgamento
e Revisão dos Institutos de
Previdência Social. Nos dias
16 e 19, conforme temos no

tíciado, serão escolhidos os

suplentes do CA e do CF,
respectivamente.
Os sindicatos da Capital

e do Interior do Estado,
preparam-se para escolher
inicialmente, Os delegados
eleitores, aos quais compe
tirá fazer a escolha dali
novos membros das JJR.

QUE E' UMA J. J. R.?
Criadas que foram pela Lei

3.807, de 5.9.1960 e regula
mentadas pelo Decreto n(
148.959-A, de 19.9.196&, omm::

cat:,llter de órgãos colegia
dos, terão a finalidade de
decidir tôdas as questões
de ínterêsse dos beneftcíá

'rios e das empresas no âm
bito íunencícíonei de cada
IAP. Portanto, compete a

cada JJR julgar originà
ríumente os débitos de con

tribuições das empresas vin
curadas ao Instituto e apli
car as multas por infração
das dísposícões regulamen
tares. Devem rever, "ex-or

tícto'', sem efeito suspen
sivo as decisões relativas a

benefícios, proferidas pelos
chefes do� respectivos setô
res da Delegacia ou pelos
agentes. Quando julgar In

dispensàvel, devem solicitar
à Delegacia informações e

delígêncfas para o bom de

sempenho das atribuições.
Contrariamente ao que

se pensa, não está afeto à
JJR a direção da Delegacia
e nem tão pouco deve to

mar deliberações de cará
ter normativo. O prôprlo no

me diz -JJR -. Julgar os
casos concretos de. ínterês
se de benefício e emprêsa.
Está. vedado, portanto, al
terar atos juridicamente
perfeitos�·""-já. celebrados de
acôrdo com a .legislação an

terror. A dir,.eç�o da eutar
qula cabe exclusivamente
ao Delegado, a quem está
afeta a Presidência da JJR,
cabendo representa-la em

todos Os atos necessários,
mantendo a ordem e a har

monia dos debates. Ao Pre

sidente cabe, ainda, fazer

a distribuição dos proces
sos, mediante sorteio, aos

Relatores, atender as di

Ilgênclas e pedidos de in

formações etc.

DE QUANTOS MEMBROS
SE COMPõE UMA JJR? A

jJR é composta de 3 mem

bros, um representante os

empregados, outro os em

pregadores e o Delegado da

Instituição. Reunem-se na

sede da Delegacia, ordiná
riamente, no minlmo duas

vêzes por semana ou tan

tas vêzes quantas forem
necessárias até o mínimo

de 16 sessões mensais e,
extraordináriamente, sem

"'pre qnf' mcessárlo -f�r. por
('onvocação do seu Pre�i

('h�I1t(' l(J d(']C;t:tdo) ou pur

ihlcl.tLivu de (jl!(t!cjucr du"

I

seus membros.

ssrtroos DOS PROCES
SOS: Como dissemos aci

ma, cabe ao Delegado da

autarquia, mediante sor

teio, a distribuição dos pro
cessos aos dois representan
tes classistas. A Junta só
funcionará com a presen
ça de h"ios os seus mem

DiU::' . cada Relacor teca pa
ra t:6ouolv Uo: CI:Lúa prOL<lS
su o prazo ce ItJ ld!,!zJ cnus,
a COI1"ar da data dó rece

bímenco. APOS' o término
do prazo, na, primeira ses

sao que houver, o preces
so entrará em pauta, - para
julgamento. Havendo mo

tivo justificado e a critério
do Presidente da Junta, o

prazo de 10 dias para es-
. tudo, concedido Intcíalmen
tê;" pDdt'!'t"ser'dilattMo por
mais 10 dias. Está impedi
do de votar aquele que ti
ver interêsse direto no ca

so ou estiver ligado por
parentesc-, até o terceiro

grau civíl às partes inte

ressacas convocando-se, nes
ta hipótese, o respectivo
suplente. - Os dois repre
sentantes de classe - em

pregado e empregador -

percebem por sessão que

comparecem, até o máxima
de 16 (dezesseis( sessões

mensais, uma gratificação
Igual a um vígésstmo do

padrão de vencimento atrt
buído ao Delegado 00 Ins

tituto. No IAPC, para ci

tar um exemplo, cada re

presentante ganha Cr$ ..

3.290,00 por sessão ou.

Cr$52.640.00 por mês, sem

incluir o salário-família de

crs 2.500,00 por dependên
te.

(segue na próxima edi

ção)

colhidos.
Eis que eu vã-lo

predito. Portanto, se vos

disserem: Eis que êle está
no deserto, não saias; Eis

que êle está nas câmaras;
não acrediteis.

Porque, como o relâmpa
go sai do oriente e apare
ce até ao ocidente, assim

será também a vinda do

Filho do homem". (Mateus,
eapltuln 24, versicutos 15

a 27).

FalsoS cristas e falsos pro
fetas, quem os não assina

lará nos atuais mentores

desta Civilização, desviada

dos seus rumos salutares

pelo orgulho dos homens e

minentes da ciência, mas

Infelizmente jungidos ao

ateísmo e ao materialismo,
falsas, perniciosas rncso

fias que os induzem a de

moníaco esrôrço para subs
tituirem tudo o que nosso

Bom Pai Celestial crtou,
por matenat., fórmulas que
intentam até a subatttutr

o homem criado por Deus

por outro homem que êsses

arrogantes sábios preten
dem fabricar, alucinados

peló êxito de suas experi

ências no campo da eletrô

nica e de outras nquisíçôes
da ciência, como fizemos

ver aos leitores dêste [or
nal nos comenténos com

que. lhes apresentâmos os

recentes livros dados à pu
blicidade: "Iguais aos deu

ses" e ''0 Futuro já come

çou".
Verdadeiramente aluei.

nados pelo inaudito orgu

lho, -proreuaam' êsses rat

sos crtstos ,desviando de

seus rumos sadios os. enor

mes progressos do espsrt
to humano, uma felicidade

que pretendem ser desfru

tada pelos rabos com que

aspiram a substituir o pen

sarnento dos muos de Deus

e d'�bll1h'o�d5l;' "'Pen'tl'tôiJ
numanosr!

As previsões do Divino

Mestre, por isso, evidente

mente, estão em vias de re

alízaçâo. Esses mentores

satânicos da Humanidade,
desgraçadamente, farão ex;

plodir a guerra. Mas os dias

,terrív�is serão abreviados,
como afirma o meigo Naza

reno, por causa dos esco

lhidos.

Apliquemo-nos, portan
to, ao desenvolvimento das

nossas fôrças benéficas, ho

mens, filhos de. Deus! Te

memos os rumos da carida

de, da bondade, da indul

gência, da virtude, atenden

do, assim, ao apelo dos

Mensageiros dei Senhor!

Eis o que temos a lem

brar aos nossos irmãos, nes

ta hora difícil dos tempos
que chegaram, como os

guias da Humanidade nos

anunciaram desde O século

passado!

OLHOS - OUVI DOS � N A R IZ
e GARGANTA •

•------�.� 1"
"

Operoç6es das AMíGDAlÁS por· proeesso
OtODERNO '

EQUIPO de OTORRINO (único ;'o;Capitatl:'
poro �,;ome de OUVI,E>OS, ;'NA�ll' �_

GARGANTA
Ref rotor' 8AIJSCH' S LOMB -pqra�':'r�ceito

de dCÚLds
.

T(o fomenfo das SJNUSITE{p",·u:.,rR/lsoM
Dr, GUERREiRo d.a FÓNsÊCÂ
/ CONSULTAS PE�.A MANH� E':; 'fJ ;.:T.Al\eE_,,-._�_,,_r:ons>lllór"o - Ruo J'6õo ·Prn10.i,'35 ·;·/�on;1!:\�56t;,·
Re"dene'l} - Ruo Ftl'J)! Sehmicu 99 �F'ónê, 3560'

APRENDA CONVERSANDO FRANCES EM .2 MESES
ALEMÃO 12

INGU� "
ITALIANO 12

YAZIGI
Matriculas ab�rtas na Secretaria e

\
81'1-1 wj>qwP.)

CURSO� DE CONVERSAÇAO PRATICA
Trajano, n. 14

fAltos d� Fnrm�ri� C�c,t,rali. �

UMA

Exames de Admissão
Colégio Calarinense (1962)

Inscrição até 14 de novembro.
Proves: 19, 21, 22, 23, 24 e 2ó de novembro.
Documentos:
Certidão de idade (11 anos, até 31 de derem

brc de 1963), ou fotocópia outen�icado _ não ceei
ternos público forma. nem poro fins escolares.

.

Atestado de vacina recente
Atestado de scúce ou abre�grafia.
Certidão de batismo ou documento equivalente.
Todos os documentos serão apresentados com

firmo reconhecido. menos Certidõo de batismo.
Inscrição: c-s 500,00.
Note:" c) - A'Provo de Português seré elimina.

tóre devendo Q_ oluno tiror na escrita no mínimo 5.
Haveró Provo 'ore!' em Português e Matemético obrl
çotóncmente Em Geografia e História semente pC!
ra os que não alcançarem 5 ou mais na escrita

b} - Os alunos reprovados poderão 'retirar
seus documentos a Partir do dia 15 de dezembro em
d:ante.

c) - Poro a matrícula no lo. série os condi.
datos. devem '!ler no máximo 13 anos a cômpletar até
31/12/63.

Expediente do Secretaria: dos 9 às 11 e das 15 à�
17 horas.
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MAURY 10RQliS, RUI LOBO •

GIL.OITO NAHAS
'
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SANTA CA,.ARINA

NO SITO.

I ESPOUIVC:

------tI

B o TA F O G O não quer saber de seleçõe
RIO, 30 (V.A.) - o Botafog» esta

disposto a negar seus jogadores à CBD e

Federação Carioca de Futebol para a for

mação das seleções brasileira e carioca, se
gundo a decisão do presidente Paulo Aze
vedo. Falando a jornalistas, o presidente
alvi-negro declarou que comunicará ofici
almentc a sua decisão às duas entidades.
que, em breve estarão convocando craques

para formar nas seleções guanabarina
(com vistas ao Campeonato Brasileiro) e

brasileira (para - a temporada amistosa no

Velho Mundo.

x DIA 9 O INICIO DO ESTADUAL

DÉ BASQUETE ADULTO
Não haverá Metropol

Atlético

Justificando asua decisão, disse o prt
siden!e Paulo Azeredo:

- O Botafogo tem um elenco de pro
fissionais dos mais caros' do Brasil. Para
fazer face às enormes despesas com Iôlhas
de pagamento e gratificações, precisamos
de dinheiro. E dinheiro só se pode ganhar
excursionando.

UMA GPiNDE VITO'RIA. DA F.CF,

Quando
Brnst'en-a

José -rotenunc tas impostas aos n0S,C,

'ia Silva ztnbos?
Nossos aplauses ao s-

a contederaeôo ni Mello Sun atitude

por se� ónt;10 eSl)Ccinli?,\l
dlJ. apl',csen1ru a tabe],-� ',lG
ca:r'peomüo b·a:o.Hell'O, ;1-

camos na expectativa :lJ
protesto dos mentores da.

F;::deraçâo Catarjnense de

Futebol, quanlo acs noss/)�
adversárias,

Achamos na 01)�rtun7da
de Lenha sid.Q descn,so Ja

GOD. para com Os no,�sls

pafl'dr,og· ls1c parque �r_

mos os campeões da Ib

giio Sul até o dia do, 'ní
cio' das d:sputas, Dal, :l

nossa Insatisfação pelo Q'le

Se passa'!1):()s pelo Para

fl" f' Ri,o Grande do Sl:I,
"""de até Juiz .de Fora, ie

riamos, forçosa'llentc, a�o

ra, que provocar \) encon

tra �ntrc Pal':\nú e Rio G.
do SIII ]1:\1';\ dep�is ent.�a[
mos na liça. Os Cntarincn
ses d:;viam rcceb":- o p':e

vilég'jo comcguid�),
pelo preSidente Omi
e dentro da mesma CeDo

fazer Valer os 110SSCS direi
tos de cabeças de rhav1'.
Uma atitude qu:; ,'e"0-

menda .() presidenle OS:1i
Mello � nós a l'eeOnhB�e
mos de grand,e impor�ân
cia para � futebol cat:'\"i
npnse, que já '1dQu!!'ju Slia

maioridade e nno deve pü
dir homenagens gratuitas.

Devemos nos TIl,:mtel: na
estacada em defen do es
porLe de Sia. Cai-,arina, ta
zenda, com que ,JS diri!;:E:ll
tes da Contederação Bl'fl,:i
leiro de DC§IJOrtos nos colo
quem no pcdei'ltal que lla.;
é apontado, por justJCJ, E
Per termos demonslJ':l(10
o valor e a pujança dr) Cu
tebol catarinense.

Santa Catarina. pr,ec;.;,�
',er reconhecida como li!;']

Estfldo quc já possue um
futebol dcxcnv.oli'ido PU'

que relegá-la a p,ano Sf'.

Clllldárlo qllnndo trm,--.� o

",gar marcado pehs de:ro

Cozinheira
Freci2a-,se de --uma cozi

nhe}!'a.3 rUa Feliciano Nu-

ce tóda a aoclhldn das

P01'tl.�t�s de Bt� CaL �

pOl'q\1(' sonhe, num ::,(l

lO de lnlranqu'l'lhd.,
tempo para a prepar:1.

A NOVA

DIRETORIA DO

S. PAULO FC.
Recebemos e agradece

mrs o segtiin'te oficio da

d'reloria do São Paul.o F.

C. desta capital:

�
rimo sr· Redator

E:'l]l0rtivo do
Jornal a Estado

Prezado Senhor

C('nfurme ata d,e

Ass('mb;éia Geral, rea!i7.a�
da em 20 dê outubro de ô;',

comunico à V. S.; que ,f"i
elelta e emposada para ge
rir os destinos do S. Pan:/)

FC. desta capital, no b;e·
nio 62-64 ,a seg'uinte D{:-e
toria:

Presidente - Juracy
Gruvêa

1. Vice Presidente _ E
nio Pessôa
2. V, Presidente Dr. A,

bel Capela
Slecretá�io Geral _, 0-

rion Costa

1. Secre:tário - Carlos
Nazareno Fialho

2, Secretário -,Osni C')S
ta

TesOureiro Geral _ Dr
Cira, Cordeirl)

1. Tesoureiro _ atá 'lia
Fraga.

2, Tesoureiro - Danilo
Serratine

R('dapor do Conselho _

Na�areno Cosme dn Rrsa
II - No ensejo, apro'/ei

to n. ()portunitTade P.'ll'{l. '1.
pre."('nt,.r os protestos c1'l
mnis elavada estl-m'a e (,
tinta consideraçi'i.f',

Orlon.CostA
Secretário GI'f:J.:

Não moi jogarão domingo .Metropol e Atlético
em benefício dõ)\CES"C, isto deVido ter, o bicamp�ã_o
do Estado solicitado ontectpoçôo para,saba�o e �Xlgl�
do hospedagem de clube rico. com o qu,e noo conccr

dou d.retor!c da enlidode de classe que ontem m,es
mo t�legrafou paro Dite Fr-eitas agradecendo e oe

sistindo db oferectmenro.
-- _-----

-_._-,----� � ._-

QUATRO EXPULSOS

+- Mais quatro jogadores
foram ex pulxos do gram-e

do, nesta rodada do, retur

no do zona d01'>,
acrescendo a .isto.

dos indisciplinados.
Helinlic, do AD.; vareno

do P.R.; Jorge do Bar.:

wmace, do Pays. CC·.:11 l\�

notas negras da ! o-uc cs

po.uve de c-nuns

EMPATE NO

CLA'SSlCO
A equipe do .�

perúrio e pJ

grande c];lo:li!'o
ma logral'fun
de d('p',j
lada F,

Fet'ro,'lário c

pa1arum Prl 'X: o H(;j_cJ

Ho Lnz dCrJ'UI,li por u:\1

minguado j11.1car ao I-lcn

rjfjUe Lage, por '>.xL

FERRINIlO
-A l'epre�('nlaç9.o d,o F�I'\'O

ViÚl,jO cJepoig de não cf}n�

��eguil' lIll1:1 única Vlté,l';,�

no turno, manLónl-se 'até a

gora jnvicLo IN rcttn'IlU

Venceu ao Hercí'.io Luz f

.() Henrique Lajc e empiL

tau com o Próspera e o

Minerasil.

OUTRA POSSIBILIDADE
Também existe a pos .. ;!

b:lidade do Atlético perder
e o Próspera vencer, ctas

siftcando neste caso, Hercr

lia Luz e Próspera. so-t

também dar-se uma- vuõ
rh do auouco e um em

pate .entre Pl'n�prra e IrCf
..

ct.to crasstncanôo-se as'
_

sim HN('iiio L1IY, e Atletiél')

rlmbos f'lIlpatrldoJ; cc'm 5 r.

Perdidos.

bóm sofr,er qualquer su-

presa pois no caso de um'}

vitória do Anéuoo c 00

Próspera e u-na dernta

h ai-ciüsta, a liderança, rias
sn rà ri. ser neupadn pela A

L��Lico, devendo Prospera
c Hercil lo Luz decídn'ern

à pei-te, a segunda vaga,

o ;,J-

,1IlI1.,'n

,) j.';;�o

a Campeonato E&tad'l:l.

.de Basquetebol Adu.rlP ,eJ

tá eO�1 sua data programa
da para. 'o Próximo dia ,9
de noverbbro e mpôrto 11

nião. quandd ser-i realiz,,

do � Congresso .-11' Abertu

ra e a seguir os jogos que

se
. p-oíongarâo até o oía

11 quando será eresuado o

congresso de gncsrrameu

to às 20,00 horas. 'Ei51 como

está elaborada: a tabela de
campeonato.

Doze de Agosto x

Tamandaré
'ramandare x

lpiran�a
Doze de Agosto x

Cruzeiro ....

Dia 9-
Doze de Agcsto x

Ipiranga
'I'amandaré x

Bandeirantes

dos nossas atletas e fac!li
tar a ta reta dos, dlrtgentes
da FCF quanto u onrnntaa
câo da embaixada que te

vnrá a poderosa "esquadra
de ouro" catartnense
Nôs que sempre vigia

mos os passos do Sr Oaní

'Mello cr.ucunôo n'l n'�)

(Iria' das veses-eütujes �e

não nos parecem certa,'>,
voltamos com êstc -scncr
para realçar .sua louvável
inictat.íva em' defesa dos
int�l,{isse esportivos de nus

aa terra. -I
Que os atletas ccnvoea

dos para representar S!�
Catarina no cnmpeon.uo
Brasileira, saibam compre
ender o ingente esrcrc-, do

p,esirlente da s'eoeracão
Catarrnense de Putebui,
dflnrlo o mãx'mo para flue

sejamo!,! bem renresema
dos no certame brnsneír».

DIA 10-

Cruzeiro x

lpiranga
Doze de Agosto x

Bandeirantes x

Iplranga
Bandeirantes
Tamandaré x

Crusaíro

DCA 11 -

Cruzf;'iro x

Bandeirantes

CAXIAS

INVh.. �")

AtuClndo COlllr,) o. AllcLi

co df> Sio FI':lllC:SCO club"

\qu elhe cOrtou a- ,�érie in·

vicla d�)O�oS o Caxias
venceu, ]ofl::tndo em C'l,�:l

llrr 4xl. Noiberto HO-::lJ);'
2, Alminlllte e Ceceu fo-
1';)111 os goleadores eax'en.

.uma 1,,..M.BRETA ,1959).
Tratar AnUa Garibaldi,

67 - Fones: 3305 _ 3797.

ULTIMA VOLTA
O certame estadual,

um terá sua úlLima N

dada realizada ua tUl'd(
do p dlJmmgo com a efetu'J,

(i)
��ne���ll &:g��n:��u�1 ����,
Prospc1u x He, elllo Lu,

FerrOvlano x A Onerano
..o�A SEGUNDA VAGA

A segunda vaga devei" �Ser disputada ent:e At,k- .,..11tleo e Prospera havendo
p01:srblhdade do atUal !J

der, o Hercilio Luz, tum '15Ol..A MAlI PE1tFf:1'TA OOMAIIL

Também alertamos ao Tribunal de Justiça Des"
portiva para que seja severo 00 máxin"Kl, Contra tais

vem reorganizar o Gremio �e�a��c��ebnetoÀt���oe�vao:;����s����o;:�n�, ���gne2��:���ino te:::��s �U:eo����� a� duas -equipes se de-fr-ontaram o O x terminou em, pa

va-se acétalo, �������: ��q�����a P:r�:�� eR�soo,,:,�:a�am�:���:�O elemento feminino que castigadas com penas mais suaves, As c'ênas volta- Paula Ramos EC_ indic'\"�

)sempre teve destacada a ram a se repetir como se houvesse uma reprise po pera o jog.o AtIêtico x ?

tllaçào nas regatas de 011- rém com outros personag'ens. pesta feita coube' a' Hé" Ramos o árbitrc Nilo Si!·

linho e Valéria i'riscarem o fósforo'. enquanto José va tora do prazo estabeJe-
Amorim e Moracy Gomes se encarregaram de acer:l_ cldo (72 horas), foi feito IJ

der o "estopim" qUe estourou, justamente no final do sorteio entre- os árbit,·os
cotejo� \ j ::��:�:�� ����!� �: i _

O Moto Clube d� Floria· Moracy Gomes é outro elemento que volta às C.F, na última quinta fe:
nópolls está �laborando páginas esportivos para -envergonhar o Passado de uma

lima prcgramação esporti- gloriosa equipe com atos de selvageria· e se prevale"
"fl para o próximo dia 25 �:r q�ae�N��o-tTE��bar':;�G8É!��',on�do�0��lm��de novembro, a ,;er reallza

confusão e mois 'SOU MILITAR E VOCIS (GUAR.da nf'sta enpjtal. Trata-H, DAS) NÃO TOQUEM EM MIM' quando os guardasde ,uma Gincana que d:-- de n'ossa Polícia cercavam o indisciplinado massagis'"vera contar com 30 ma- to do Atlétieo. São êstes os homens: José Amorim e

qll�nas, aproxlmadament�. Maraoy Gomes que foram requisitados para formo_
cUJO sucesw d_ePe:I.!.d�.i! rem na.comissão té,snico do .FGF. Que infeliz escorhaj Jaim. Destri" Julgav� q""
<'!TI< milHo do :lpolo d" lJÚ- Ainda .está em tempo do FCF v,etar SêU5 namesj

as reuniões eram efetu:l
biico ,

..
.

! das: s sexia.s feiras,

Cinco equipes disputa1ão
no próximo mês de novem

bro o campeonato cata:'i
nense de basqueteboL Dé)
ze de Agosto de FLorianó
polis, Cruzeiro de Joinvil!e
Bandeirante de Brusql1c,
Tamandaré de PO)'to Uni
ão e Ipiranga ,:le Blumc
nau.

MaTo6'ICLISMO n

O Moto Clube de FJo:'ianó
prlis deteflmlnou p' ,'a fJ

próx!mo dia 25 d:'
hro a realização '1
Gincana que teni
cal a Praça do J
túiio Vargas,

tl'Ol':l, vcHa1':\ aSl;im apre,
tigiar os relll'adores do cm

be rubro negro,

-------1 Mau" Bo'9" _

Ma's uma vez a partido entrp os dois tricoloresdo Copited, termina em grave "sururú" Evidente ..

mente, dirigentes do -Atlêtico e jogadores não l;e
c-onformanoo com o empate inevitóve delixaram·se
envolver por fatos' injustificáve'is terminando 1J0r
proporcion<lrem ao público cênns·dc pugitato.

uma �a!\����sA:����� ���n����t��im:�!�:i.CÓan��
exemplo de- péssi'ma desportivídade, manchando o seu
pa?sodo como atleta. resolveu atingir o ál'bitl'o com
p'alavros de baixo calão e com o agravante de afir
m�r ao, microfone da Rádio Guarujá, arrancado dos
,,"!aos do colega Carlos Albcl·to Campos, de que o ár"
bltro era um LADRÃO e que nado menos de três pc·nalts haviam deixado de sercm assinalados pelo a�
pitador. I �

Como se vê o falta de Compostura oe de sereni"
dade imperam n'este membro do diretoria do Clube
Atfético Ca-tarinen5e. agremiação qUe mercê de
seus on� de vidãrirmou"se no conceito da impren_
sa catarinense como o CLUBE gA TE'CNICA E DA
DISCIPLINA. Hoje, entretanto o qu.e se vê são essas
cênas lamentáveis, envolvendo· o seu próprio membro
de diretoria, quando êsf'e deveria ter a missão de a
calmar os exaltados. A indisciplina é condiçõo para
que seja punido, Que seja efetuada uma Assembléia
Geral para estudar o assunto, pois o clube do Conti
nente acima de tudo por ci€ver resguardar a discipk
no e nõo fomentar a indisciplina.

ME DA"
..
MEl! QJ.. ,xG

t BO/Ut.! �
"lbeR.ro flti.VI/

De há muito vinho se registrando, nas disput
dos Ccmoeonctos Mundiais de Footbcll uma velho
curioso co.ncrdênctc. que, pelaS vários vêae, em q
se repetiu, passou o ser encerado como escrita ma

cento. Desde o início do primeiro certcme mundi
de footbal!, efetivado em 1930, que consistiu na
servocõo de que os ootses que fornecessem o artilh
ro na Copa jamais sogro" se-iam cam�eãe.s mun.dio'
da mcoolídode. A exemplo o Uruguai fOI o prtme
ro pais o sograr-se compeõ., do mundo pelo pt-irn
rc vez na "Coupe Jules Rtmet" ·e entretanto o or

lheiro daquele ano foi o centroavante argentino S
btle. com 8 tentos.

Quatro anos depoi, o estranho fatalismo volt
o se repetir quando a ltúlío levantou o campcona
mundial de '1934 e os orttlhetros foram Conen e N
jedly, pertencentes a Alemanha e Tchecc-Eslovóqul
respectivamente com 5 "çools" cada.

Em 1938, -'a s-eleção "oau-ra" voltou o bisar
f_pito sagrando se bicampeã mundial e pelo primei
vez um bJ'asileiro descontou como arttlheíro do Co
Leontdos do Silva com 1 tentos cssínolodos.

Por ocasião do quarto Copo do Mundo efetiva
no Brasil em 1950, quando no Guanabara assistia
as emoções de um grande mundial, o fatoi ismo v

t'JU o se repetir lá que o Uruguai seçrou'se camp
mos o nosso incomparável Adló'mir de Menezes i
mais consentiu que o seleção oriental fomecess.,
artilheiro do mesmo, ,já que só o êle caberia o di
to de fazei' vibrar o público çucnabortno com :'le

goals' impossíveis cssinolados em numero de 9 E
torcedor brasiJeiró, qu,:;; havia perdido (1 Copa pnrn
no<;sos irmõos orientais vibrava por ter fnrnecido
artilheiro do mesmo, enquant() o "Queix,':!da" rece

grandes, valoroso\'; e extraordinários prêmios ofe
dos pelo comércio e industria do então Distrito Fe
rol,

No ano de 1954, o húngaro Kocais foi o n

Iheiro com 11 tentos e a Alemanha sagrou Se camp
A velho 'escrita repetiu se ainda em 1958 ;:>e

última vez, quando o Brasil saqrou�se campeõo mu

di<ll pelo primeiro Vl'Z na história da taça Jure!'! R
mrt (' o artilheiro foi o exll'oordinário centroavar'l
fp,ncê', Just Font;J:ne qUe os<;inalou nodo menos

13 tentos, Passando ci e;er o maior aoleadnr do Co
em todos oe; tempo�. Como se verificou até OflU'
nenhum pais campl'ão conseguiu fornece'r o artilhei
ro dOI Copo

Finalmente, o que até -entõo era 'tido como e

tranho fatalismo e velhn tobú foi qU'?brad8 extroor
nàriamente neJ'l selecionado de footboll que pa,'ti
pau do .mundi<ll, fornecendo uma duplo cp· artilh'
rs (' sogrand�e biCampeão mundial de football

Vavá e Garrincho juntamente com Jorkovi
da IUQoslávia; L'eonel Silnches, do Chile; e Albert d

hungria com 4 tentos assinalados foram os goleod
res máximo� do VII campeonato mundial de fute
ediçõn 1962

Nesta altura do.<1 acontecimentos dentro dê
assunto, cabe até uma pergunt::.: o estranho fotoli
mo voltará o se repetir em 1966? Estarl"i0s todos to
cendo para que não SIC repito, do contrário 'terem
oue torcer paro que o Brasil não mai7i forneço o
tilheiro da Copo. Mos, não há pessimismo depois
t,; que quebrou tôdas os-escritos e tabús, Poraue a
to que vinha acontecendo até então pelos vórias
zes ·em que Se 11epetiu pode ser tdchada como un'l

velha e tradicional escrita que nOliSOS raf)azes r!esbao
rat"ram lá em pleno Santiago, Tarcerem05 pa:a q
o Brasil volte .0 bater todos os recordes e a quebr
todos os tablfi em 1966, ló no velha Inglaterra q
nos deu os primeiras li<;ães de "association.' Aí sirTi
seremos tr'i. de fato e de direito.

,

-

SORTEIO DE ARBITROS 'AS
S.a FEIRAS
Tendo em vista que o

Assim, fica sem' efeito \,r

passivei pr"testo do P31li::;

Rarnrs pOr ter feito n in

dicação fora do prazo, j:J
que o PreHid'l'Iüe d.o Clubt.'
d'l E.�t.J'elll SoHt{tria, dr

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



IMPRESSOES A VOO DE
PASSARO

29a. da série

AINDA ITALIA - Agora
aquí na neue botamos o

pé dirétaml"nte na Europa
c vamos aproveitar para

dar um giro mais largo pe
to chão. Rumando para o

norte viemos aqui rever Ve
nesn, a cidade que nada.
Estivemos antes em Assis,
ter rc de S. j;i'ranclseo, nu
mn de cujas bnsüícav jaz
seu corpo: também em As

sis vimos o C�J po de Santa
Clara, depositada numa ur

na dc vidro na cripta da
b:1:;Hica que lhe é dedicada.
E' curioso ver as vilas e

pequenas cidades da Itátla ;

gl utn.e.t c edificadas sn

br monte -, com rua-tnhas

t' tta casas em estilo
an t vm:I,f\'ando aínd»

Os re. tos das n.urulhas que
as protegernm em tempos
ides. Assim também é AS'

siso

Trampondo Os Apenlnos
que correm do Norte UI,)

Sul, ntmvcssamos paru o

outro Indo da I'álla e che

gamos á bela Rimini, bal
noárín conhectdo sobre o

Adriatlco; uquí a cidade
conscrvu SU;1 parlc anLiga

e extf'nd�u-.�e para o mar

edificanrlo-';e p')rém em es_

tilo mndrrno. Ravcna,
tambim snnrr o AdrliLi�o,
é parto moviu,(:nf.,ldl, P,ll'
cndc e:.t.a maddr.l d:l. Yu
gt;:;Jâvia d.di do outro lado

du m:-l.r. - l"nr1l1t rlunQS i

nalterada a Vr(,('z:l qll(' vl
m',� há rlr-z an'I.� :ltr:\7.; é
um rnr.1.nlo dr, eh1:l.dr. SI
en'.rrtanjn �P.1I :l�j)ef:I/) ex

teriur r.�o mudou, :IS suas

lOJas, os seus hotf'is, "cus

rcs'nurantes, se a�unliza.
ram toth':. exlstindél-')s lu
xuoso�. E�ta pnÇa dc São
Marcos, com seu comp:llla
ria, a h:lsliica .sobrc cujo
p::lltlco monumental estão
os imprmetltes quatro f'rtva

los ele b:'onze trazidos ht'l.
sE'culos da venr:ida Tur

quia; com o palacio dos
"doges". antigos se::.hores
dc Veneza; cercada par
edifici')s sõbrios, mas de
uma harmonia que encan

ta, e a complettt-la, dando
lhe vida, os bandos de

seus pombos. é ela toda
cnfiO um s'Jnho. Os ter

raços de seus cafés, onde

orqucstras ao ar livre de
leilam .�rus frequentado
res, �ão p'mt;� que r'lJlvl
d:l.m a um r('.:-JOu�o drpoiS
de um dia movimentado.
As SU,1s viélo.s, que aqui
ch1mrrm "calle" ramo em

espanhol c não "via" como
noutnls ,cidades Italianas,
s[to ruriosa�. umas aqui
enfeitadas com trepadei
:as, .outras /lU cortad�s por
uma ponte. - É. Interes

sante ver o pintor a caiar
a pnede externa de uma

casa trepado numa escada

colocada dentro dagua; o

carregador que faz uma

mudança enchendo a t.m
cha com camas, mesas e

trens de casinha; o aju
dante de pedreiro que en

che seu carrinho de areia
retirando-a de uma Ian

cha; o viajante que chega
ou que parte navegando de
gondola ou em lancha a

motor, aqui chamada de

taxi, em dtrecão ao seu

desuno: inle�essante· e

tri�te ver-se o velho que
morreu ser levado também

por agua para a ilha que é
o cc.mitl!rlo. Tambem aqui
são feitos enterros de luxo
e comum: o do rico vue

em gondola com quatro
gondoleiros uniformizados,
e seus acompanhantes se

guern-no também cm gon
dolas; os outros, Os 1'0-

muns, vão de taxi, mas

uma com') outra das em

bncações são ígual-nente
enfeitadas condizentemen
te com a situação. CDn�
trariamente, é alegre c

p.Jctir:o ver o par de ío
vens que acabou de se ca

aar sentado a . pôpc de um

tnxí todo énfcitndo, cor

,cada d0S convidados, se-

gulr seu íunerano. - Tu

do isto e multo mais tem

se em Veneza. Ir á ilha de

Murano, ver-se como os

artesêe, de uma das suas

[,;9 fabi-ieas de cristal Ia

brtc.rm em nossa presença
os casos. candelabros, en

feites os mais delicados;

navegar até o Lldio de Ve-

neza, onde como agora •

está se realizando a 31�.

bienal de urte, com a re

presentação de varias pai
ses, Inclusive o Bras!!;
pas-otar de gondola par
entro os est.ottos eannes,

passando sob a ponte dos

Suspiros,
-

a ponte da Rial

to; «trocar-se (�parta da

casa que pertenceu a Mar

co Pólo.. oh Veneza, és

untcu. _ Não é que esta

mos ficando pccur ')�? Se

rú .ínnuencta do meto? Va

mos parar!
A praca de sêo M:lrtos,

com rrente para o mar,

fica o pnjanín dos Doges,
anuros senhores de Vene

za. Sf'US governantes. le

gfvladnres e jul:>:es desde
6D7 até 17!l7. Cento r vinte

ro.am r-los, c "('Ih retra

tos, plntudos por 'rmtore

to e por seus ersctource,

VAPOR DE MEiWjRIO

Continua 2 ELFFA heneficiando nossa Ca

pital com os seus melhoramentos.
Esta semana foi instalada iluminacâo a va

por de mercúrio no Jardim Pereira Oliveira e

R1Ta Arcipreste Paiva, e vapor de rner('úrio
mista na Rua Almirante Alvim e Larg() B(-'n
jamim Constant.-
E' possível à ELFFA realizar essas obras em

nosso Capitat, revolucionando verdadeil'a

mente o nosso sistema de ilumnacâo, graça��
aos recursos da Lei n. 3.085 - pela qual o
Govêrno do Estado chamou a si a respon'la

hilidade pelos gastos com a iluminação públi
ca de Florianópoljs.
E' de se' assinalar também a estreita assi·,:

tência nue a Diretoria da CELEqC -- "",I

IJessoa de seus diretores dr. JúIio 'Zadrl"<:1w
e Hermelino Largura - vem prest:lndo a

ELFFA, de modo a permitir-lhe acabaI exe

cução de um vàsto programa àe benfp-llorias,
o ou;:'I1 veio efpnvampnfe a�sef,?;lTr:lr a Flor,')

nóoo1is A C{lndj'--'�I) da cidade mais hp.m ilu

Minada do Estado.

Notícias da Secretaria da AIIriculluril
o senhor Doutor L'l:Z

Gqbr'cI, Secrr.tário da 1\

Irr'CU·tura, re6rhell. no dia

29. as �e'-�u'ntes pessoas:
dt'. DIll'val Henriques J:l

Si:va, Chefc do SNVIÇO ri�

Expansão do Trig.o, �lIe

tratou do assunto refere'1-

te a trilkultura. cr.t::ll'lnc'1-

se; dr. Manoc! Antônio F'u

gaça de Alm('ida; Dj'11.:�s
Anlunes de OlivC'ira, fULl

cionário da DilTL!;ria 1a

produção AnimaL

Magnífica Iniciativa
"Os C:ttarin:1S" (foto) l'J- Militar· riRnopolltanos.

ra111 -muito hrlll reeebid,)!'. Bem uniformizados, Está de parabens o Cn-

pela ]lI pular'-LO flori:lllOP'l- licitas, êles percorren: �s mando da nOSsa l"orça PÚ-

lHana qur. ilHO t('m poUj.lJ. l'uas da CHpita"i e já se blie:l que Lal1tas h�'l1('rlr�

do ('ll)gl(\� a InlclnUva (fl. eonsijtHcm m11 motivo :e lem j1r,oporc1onad" U. San·

nossa. tradicional rolle!;). justo orgulho para a fI")- ta Cat:ldna.

enretkun U1>- paredes do

salão nobre do palado,
uma peça de 55 metros por

25, com 12 metros de alto,

-----------

em vão ltvre, sem qualquer
r-otuna. Na parede dos

fundos ha uma tala pinta
da por 'rtntorcto represen
tando fatos da vida da rc

publica de veneea: méde 8

metros por 25. contem

lado J101' um ennul esl:� a

prisão com os calabouços
em que erum lançados os

prisioneiros antes de se-

1.200 figuras humanas e

tomou 8 anos de trabalho
do pintor para ser terml
nada. - Separada do pa-

Indianas Lançam Contra-Ofensiva
NOVA DE'LI, 31 (V. A.) - As tropas m

dianas, apoiadas por violento fogo de arti
lharia e morteiros pesados, lançaram ontem

uma contra-ofensiva contra os invasores da
China Comunista na fronteira nordeste, con
trá-atacando, assim, pela primeira vez df'�di!

que os chineses invadirám em massa o ter+i
tório hindu, há quase duas semanas, Um
porta-voz do Departamento de Defesa infor
mou que as forças indianas contru-atacar-u»
em dois pontos da fronteira, após dois dias de
consecutivas retiradas em cue sofreram rf'r
tes baixas.

-

..... -.a;

A ofensiva foi anunciada depois da emis
!"ilo de uma Ordem do Dia pejo Comandante
Cheíe do Exército Indiano, Gencr-! P. N.
Thanar. Que declarou às suas aguerridas tro
pas que "o inimigo está sendo contido em tô
das as frentes".

Apenas um dia, a India havia solicita
do auxílio aos Estados Unidos, que se COI11-

prometeram � enviar-lhe o mais )'ápidamf:'n
tc possível armas e munições para o fOI'taleri
mento das suas defesas. Os contr�-:;lta(llH'�
jndi?�H1:'i foram desfechado,,; nas pruxi,.,j/l�
d,." r}p Jilnv e no setor de Sohit. no e'XtrPl11l)
"'r�on''!J ,la frente, perto da. fronteira com �
Birmânia. ... .

__ - .. ....,

Encontro Entre ReprllSenlánle1
Americanos e Soviéticos

.. Nações Unidas, 31 (O E) - O primeiro
contato entre soviéticos e norte-americanos

registrado desde o início da crise cubana o

correu ontem, quando o delegado pcrma ..

nente dos Estados Unidos perante a ONU,
Adiai Stevenson, se reuniu com os represcn

tes russos Vassili Kuznetzov c V,alenan 7.0-

rin por ocasião do almoço Que êste último,

presidente em exercício do Conselho de Se

gurança, ocorreu aos membros dêssc orgão
na séde da delegação soviética' Todavia, co

mo somente os membros do Conselho cornpa

rec=rnm (10 ág-ape. não se achava, nrr-sente o

norte-americano Me CI()�r. encarregado pele'
Pre<.;:;(lent� Kennedy de di,.i!1ir, em nome (los

F\:fAfloo;; Unt(ln<.;:: as negociacêcs OJ1(' c '" .1"-C'''n_

ralam na ONU em tôrno da ouestâo de Cub«.

---�,

Lavrador
DOBRE SUAS COLHEITAS

Nova Experiência Nuclear
Washington, 31 (V. A-) - A Com;s,:,o

de Energia Atômica anunciou (lHe 3 União

Soviética realizou, ontem. nova e,-=nIo�,ão

nucle-ar ahnosférica de potênci� inte"l'�H'diá
ria, isto é. entre 20 mil e !lm milhão de tone

l.das de TNT. Trata-se da 26a. experiêneia
da atual crise.

Em Havana o Mediador Brasileiro
HAVANA, 31 O Estado) - O General

Albino Silva, Chefe da Casa l'ili]i(ar da pre·,
sidência do Br"";sil. que se encontra em Ha
vana como enviada especial do Presidenie
João Goulart· declarou: "A missão Que me

traz à Cuba, é contribuicão do Govêl'llo c do

povo brasileiro, para soI�ção pacífica da atm�l
crise e para o bem da humanidade". Ontl-!ln
o Gene-ral Albino Si1va mantrvo encontt'o
ccrn o Secretário Geral da ONU, U. Th,nt.
..:; ....m (lHe tr::mspirasse o assunto tratadtl O .,..,i·
Jitar hrasiJeiro projeta deixar a capital <,uha
na amanh5.

Cien1ificameI'l!e dQJ;odos. fornecidos emJór.

mu:a� especiais poro diferentes culturas, de
orordo com a natureza dos solos. Diversos
IlpOS de odt,bOS poro br'l1alo, cano, mondi.
oco. :vm(" nllho. arroz, t>':IIÕO. !fIgo. pomo.
res, Jurd,ns, a1c

BUSCHlE & lEPPEI1 SIA.
'lOINVlll� �u" 00 PP'NCIPE, 12$
9tI!MEN�U: �u� B�USOU!. 1I�
Cl'�ITIBt" DES1M8ARGAOO� weSTPHAtfN, Hl"

PORCWÊ .FLORlANÓPOLlS E UM Mt.H\HOíp!o

IMPOSTOS PAGOS MUNíCl'PES�LOS

Á UNIÃO .49,9·/.

AO ESTADO 43.6%

AO MUNiCíPIO 6.5%

rem julgados; só em vê
los sentimos arrepios. A

comunicação entre prisão
e pnlacín é feita pela cele
bre ponte dos Suspiros.
assim denominada por By
ron. porque o prisioneiro,
condenado ou absolvido,
:1::1 atruvessar para o pala
cio, depois de julgado, ao

revêr a luz, daria um sus

piro de satisfação ou de

tristesa. - Um dos mata

res encantos de Veneza

são as St1:1S gondolus e os

seus gondoleiros, Dizem

que construir uma boa

I}::.ndola só os venestanos

podem Inxr-r devido ás

particula:idJ.des que seu

casco oferece; todas são

tguaes nas suas dimen-

soes, tendo onze metros de

eomnrtmento com a lar

gm'; maxtma de 1.25 me

tros Tio centro: nos enret

tes c adornas elltretanLo,
elas variam conforme o

gosto e as posses dos gon
deter-os. Estes, de camis:ls

Jistada� de azul, chupeus
de palha C.')In fita verme

lha, levam-nos alegres pe
lo labirinto de cnnaes que

eonsutuom 'IS ruas de

Veneza. Mas não só gon-

dotas navegam aqui; lan

chas maiores, g r a n d e s

me'mo. fazcm o serviço
d,: onibus dentro do Gran

d2 Canal, e alem destas,
como dissemos, temos os

taxis. modernas e velOzes

lanchas que atendem a

p'\ssageil'Os mais exigentes
ou mais apressados.
Vel'!!:'za. Outubro de 1962

V de Sant.Ana

POBRE

o impôsto arrecadado pelo Muni
cípio é aplicado exciusivomenle
em Serviços à População: em Es
colas, Ruas e Estradas, Limpeza
Pública, Assistenclo Social, etc.

MUN(CIPE
PARA QUE TUA CIDADE "AIl
F IQUE MAIS PO 8 R E, PUlA TEU
IrAPÔSTO COM PONTUALIDADE

A R R E C .� D A C. Ã O
-_------_._---
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,0 �á Famoso (orard� Universidade do Rio Grande do Sul Apresmllar-se-á Sábadó ao Pú�ico Flotianopolilallo

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Movos Objetivos da Educação Rural - Não Pode Haver Desenvolvimento Nacional Sem Educação do Povo - Declarações do Professor Amaral Fontoura
Entre os distintos mem- simples escola de "primei- nha em favor da educação Santo e Ceará, com seu tardada aqui a organiza- são possível do Secretário teiro. Os professores aguar ta Catarina vírâ a ser em

bros do "Seminário de tas letras", com o objetivo das- populações rurais? "Centro de Treinamento" ção de um "Centro de de Educação de vocês. dam a palavra de ordem breve um dos Estados que
. Educação Rural", que aca- de ensinar a ier.vescrever e - O Seminário serviu de Itanage. Treinamento" para prezes- Trata-se de um moço brl- do Secretario de Educa- servirão de modêlo e exem-
.ba de encerra-se nesta contar, mas tem uma fun- para mostrar o grande tra- - E Santa Catarina? sôras leigas, idéia Jevan- lhante e cheio de vontade 'cão. Cada dia mais se di- pio pa-a o pais, em ma,

Capltnl, esteve presente o ção educativa da mais al- balho que 'se vem reaü- - Tenho a mtpresão de tada pelo dinâmico Coor- de fazer algo em benefício funde a convicção de que térta de educação, tal co-

professor Amaral Fontou- ta relevância: preparar as zando em Minas Gerais, que nesta admirável terra denador da Educução Ru- da Educação do povo ca- não há "desenvolvimento mo jâ acento-e nos mais
ra, educador brasileiro, novas gerações de campo- pioneiro dêsse tipo de edu- ainda hã muito, por fazer, ral, o professor Benja- tarinense, tão amigo da Nacional" sem educação vanaõos campos de ett
especialista em Pedagogia neses para viverem melhor cação, sob a maravilhosa em matéria de Educação mim, e multo bem aceita cultura. Durante o desen- do povo. Juntando-se todos vidade humana, para or
e em Educação Rural. Ter- no campo, incutindo-lhes fôrça propulsora que é Rural. Seria de grande va- pela secretanc de Educa- rotar da semana fui con- Os esforços de professôres gulho dos catartnenses e
minado o conclave, fomos novas atitudes a respeito dona Helena Antipoft. Des- lor:l. criação, aqui, de uma cão oeste Estado, o Dr. vidado para fazer algumas e autoridades estaduais e de todo o Brasil que ad
ouvir S.S., a fim de apre- da saúde, da alimentação, tacam-se Igualmente. São rede de "Escolas Típicas Rubens Nazareno Neves. palestras para o protes- municipais certamente San mira este grande Estado.
sentar a nossos leitores da higiene, da agricultura, Paulo, Rio Grande do Sul, Rurais". Também me pa- sarado, no Instituto de
uma espécie de balanço da da vida de ramüíe do tra- Estado do Rio, Espirita rece que não pode ser re- RENOVAÇAO EDUCACIO- Educação. Tive. ocasião de

importante reunião de Flo- balho artezanal do desen- NAL PARA SANTA CATA- ver o quanto êsse prores-

ri�Ó;:'I::�sor Amaral Fon- ;����:�w:: co::�:� lIum!nação de Florianópolis RINA :;l�do���tã de de7�{��ar_�:
toura, que Já tem leciona- da Educação Rural não, A cejntar catartnense Assetnbléia Legislativa, a - Alias, remata o pro- nas correntes da Renova-
do em varias das mais ím- pode ser apenas ensinar ganhou novo aspecto ��)_ Eiffa encetou a campan-ta ressor Amaral Fontoura, cêo Pedagógica que vêm

portantes Faculdades su- matérias (Linguagem, Ma- turno, graças à tnstaracae "100 RUAS EM 100 DIA8", tivemos a melhor Impres- conqutstandg o mundo in

pertores hraslteit as, Inctu- temática, Ciências), mas
em suas Principais ,1<)S que se aproxima de seu fl- --..::_----:_--..::_----=-----------------------

�i:ec:tó�i��v�� ��;V�:SI�!= ��:p�j�d:�r �ai�o:�;na ds� ��:;a�ed�;:��o�as Je �l�;orR�!;u����na��rSa!�!:
���r�da�Oi !::�:;� �i��!�� �m� ��:t��el�:is Iif:��z�-IO De outra parte, contando iluminadas, de mT.-R nora

��:�b�� �:ta1�E�GR:�s� CE�1f l-/fTL 000.000) PRO- :�o;sp::�:v�r�:o�:rc;,�= �:;i�?.utra, mercê a grande

cola Superior de Guerra),
".

FESSORAS LEIGAS tado, em lei votada pela

o mais alto instituto cut-
------------

���al va:t� �;!rl;:d�:��C: se�eN�s��\'�;e�:�rári�!��:1 (urso de Aperfeiçoamento
compreende nada menos Fontoura, veio lembrar que. A Secretaria de Educa- lho Estadual de. Educação.
de 10 volumes, todos sob o hã llO Brasil nada menos

título "A Escola VII/a'·, de cem mil proressõras Ieí

abordando os temas do gas, Isto é, moças que não

Psicologia. Pedagogia, So- tem preparação para le

croioeta. Didática, atc.
_ Professor, perguntn o

repórter. qunis Os objetivos
do "Simpósio de Educação
Rural"? Julga o senhor

que êles foram atingidos?

NOVOS OBJETIVOS PARA

O ENSINO RURAL

_ A finalidade princi
pal do Seminário, em boa

hora organizado pelo ilus

tre e dinâmico Coordena
dor da oamoanne Nacio

nal de Educação Rural, o

profes�or Benjamim Costa

Pereira, foi plenamente
atingida: dinamizar os

educadores e serviços de

dicados à educl'ção rural,

que estava sofrendo de

um certo "'recesso" por

fôrça das circunstâncias
que o país vem atraves

sando.
Em segundo lugar, foi

ótima oportunidade para
confrontarmos os trabalhos
realizados nos diversos es

tados brasileiros, desde o

Ceará até o Rio Grande

do Sul. -Ficou afirmado,
mais uma vez, que a Esco

la Rural não pede ser uma

clonarem. No entanto, o

cão e Cultura, fará reali
zai' no perlodo de 2 de

janeiro à 17 de fevereiro
de 1963, em Florianópolis
um curso de aperfeiçoa
mento para professores de

Cursos, Normais e Regto-
nais.
Este curso será rnmís-

trado no sentido de orien
tar os professores dos ct

tados cursos, pois, que de

acôrdo com a Lei Diretrl-

zes e Bases, passarão a

Ginásios Normais.
Essa transformação será

paulatina e obedecera pla
no proprio de acôrdo com

o sub-item 3.2 e adendo do

Parecer nv 1/62, do ccnse-

Desta forma o primeiro
curso contemplará 28 uni
dades escolares estaduais,
razão pela qual torna-se
imperioso o desenvolvimen

to do professor normalista
que rege as mais Impor
tantes secções.

O curso será supervisio
nado por um coordenador

geral, assessorado por dois

secretarias e os professores
serão contratados pela Se

cretaria de Educação den

tre os do Quadro do Ma

gistério do Estado.

Oportunamente voltare

mos ao assunto com me

lhores detalhes à respeito.

Lolel ia do Estado de Santa (Q!arina
SA'BADO: Cr$ 800.000,00

Preso o

ficava
Foi preso onlem pehl

PoliCia de F'orianóp,olis o

falso tintureiro que ha vá
ries dias vinha agindo I!:ll

nossa Capital.

O golpe do meliante ""·l

o seguinte: apresentava--;e
nns residências dizendo-se

entregador de uma det-",�·
minada tinturaria e p�,.

guntava se havia tern·)!;

para lavar. BT_. caso afirma

tivo, os ternos estariaml

irremediávelmente perdl
dos, pois, em seguida, o

Jespertinho apossando-�e

Falso Tintureiro
com os ternos
deles ia vendê-lo:; a con[,'�·

cldos receptadores·
Graças a atitude pront�

do Comissár'o da DOPS 'J

"vivo" foi preso e na pr'-ª.

sença das autoridades, aPOS

alguma relutancia, acab0U
contando tudo.
Diversas familias de FlCo

rianóprlls foram vitimacl

do "conto" do terno que
apôs a confissão do aeus2-
do est�o sendo ioc'allzad(s
e devd1'>idos a.os .seus legi
timas donos·
A reportag'e�. én:. conta

to. com o Comlssár!.o H(!L-

ferifa!) ff!dvzida<

FLOrJIIlNÓPOL/{]. IrMA/ JOINVILE,
CUf/lnM, PAIlIIAlI1GIJI( {wnor: • RIO

bert Ruck, que Ue.svenc.<:>:l
o c"so, pl·endendo o mCIlI!!'

A .C. autor das referid'-,s

proesas, ped:u que alco,'

tãssem.os a populaçao eOll

tra (s falsns tlntureirQs

que dlz('ndo-se empregad�'s
de bntulw·jaS não dão re

cibo da roupa.

O menor, A. C .. de cQr

prela tem 17 an.Js de Id .. -

de e' uma estatura de ..

1.50 m, caml boa convers ...

não teve dificuldades e n

aplicar seus

gOlpes.
numero�o�

A Sec)",etatla da Educ<L

ção e Cultura, par intermé
dio do Departamento de

Educação tem sob.o ,S'IU
encargo a execução do De
creto e faz lembrar as di
versas en:,prêsas que at�·
agora não se manifestarar.!
a ,respeito, que o precei,o
Estadual estabelece uma

de crS 100,00 Pqr 1ia par:!.
cada empregado. a par,'r
da data estipulada.

As r.elações dos empre
gados devem 1'>er i<>1tas l!â
fôlha individual f�rne.!id;t
às emprêsas, constando o

numero de !ilhes me.t'·i
culados, bem como se f\S

tudam em escolas est'l.
duais, municipais ou parti
culares.

to 10lA IroWS PERfEITA DO RltASr_

JAe � CRUZEIRO do SUL
(ifMPRf. mA BOA VIl1CEM

A Delegacia d�3lgnou Ci

investigador Osvaldo Fe':

reira para Proceder ao re

colhimento dos ternos ql..:e
foram vend!:l-rs a con-ne-
cidos receptadores.
Pediu-nos, ainda. o c.:o

missárÍo Ruck que �lert"'s
semos as vítimas do ··et.

pertinho" para que com

pareçam a Deleg'lcia de

Ordem Política c SQCial,
onde já se acham varios

ternos, que foram l'eCU!Jt'!
rados pelas autOridades e

€-slão a dispOSiÇão de SÇ'IS

iegillmos dlmcs.

Engenheiros Para Fiscalizar Obras
O Secretário Rxecutlv')

do Plameg, dr. Anes Gu::tl_

berto, desIgnou profjssi')
mtl·s de engenhlll'ia, a se:

vIço do Estado, para flscl�
lizarrm obrns em eXC('l1

A

é um setor ativado. nos

n-opósttcs de melhorar a

produçâc dos gêneros eu-
mentícios, pnnctparme-ite
ligados com os predutos e

derivados de origeml ani
mai.

No sentido de empreaa r
maior ênfase:l. execução
do Plano de Melhoramen,;()
de Pastagens ArtifiCiaiS. o

dr. Luiz Gabriel, manteve

demorado encontro com cs

têcnicos menCionados e

ainda visitou com os' dr:>.
Rodolfo Ferreira e Ez<!

�iel Maia Filho! direto:
da P,rodução Animal, Ca.i
das de Cuba tão, onde '::0-

lheram amostras de plo;llt
ta-s de pastagens natl"las.
Também foi visitado a .f�_
zenda Ressacada e á tarcie
o dr. Rodolfo Ferreira !')i
a São João Batista tudo,
naturalmente no- interêJ.,e
do Programa de Me'hor 1_
mento de Pastagens Arti_
ficiais.
A meta da produçao tl-

URSS quer desmonte
das bases americanas

na TURQUia
MOSCOU, 31 (V.A.) _ A Estados Unidos". Sugerindo

Radio de Moscou disse on- que o Próximo e o Extre
tem que os Estados Unidos, mo-Oriente- devem conver
em troca do desmonte das ter-ter-se em regiões 11-
bases soviéticas de fogue- vres de bases atómicas,
tes em Cuba, deveriam re- acrescentou a Rádio de
tirar seus foguetes nu- Moscou:
cleares da Turquia. O Pri- "A liqUidação das bases
meira-MinIstro Nlklta Kru- militares dos Estados Uni
chev proJ)ÕS, sábaoo ultl- dos na Turquia serã uma

mo, que os EUA retiras- contribuição honrosa ao
sem seus foguetes da Tur- fortalecimento da paz (t.

segurança bãsica dos po
vos. Isto poderia repr�sen
tar um passo paxa a ate

nuação da tensão mundial,
um freio à carreir:1 arma

mentista e a proscrição das

provas nucleares". Disse
tambêm que dessas bases
turcas sairam Os aviões
U-2 que sobrevoaram o

território soviêtico como

espiões. Mais adiante, dis
se: "O Govêrno soviético
emitiu uma ordem para
que se desmontem em Cuba
as armas que os norte
americanos qualificaram de
o!ensivas. O Govêrno do
Presidente Kennedy deve
prestar atenção aos pru
dentes reclamos dos POVQS
e, em retribuição, retirar
suas bases nucleares da
Turquia".

D�ESTADO
,

II!J O MAIS ,UfTlI;O DIAIlO It SANTA CA'IAiIMA f;

Florlanôpolls, (Quinta-feIra), 1.0 de Novembro de 1962

Melhores
Melhores

Sem Pressa, Porém Sem Perder Tempo o 'Pmgrama de Melhoramenlo de
Pastagens Artificiais, Já Está Em Pleml Execução

o dr. Luiz oaonet, Se- Raul Rlggenbacher; o (.1". grfcola é uma preocupncêo está sendo executado. se:n

cretá-Ic da Agricultura, América Bernardes. do Píano de Ação do GJ- pressa porém sem tumbem
esteve, reunido, com os se- O Plano de Melhcrnmea vôrnc Celso RRlrIl-OS, que perder tempo.
nhcres técnicos do Labo- to de Pastagens ArtificEI.JS,

em

ratórto de Química Agrr
cola e Industrial. no dI:!..

26 de outubro, para tra+aj
de providências sõere a.

execução do Programa ce
Melhoramento de Pasta

gens ArtifiCiais. O prcg('a -

ma [á vem sendo executa

do ,porém corra a presença

do dr. Rodolfo Ferreira,
Chefe do Setor de Pasta

gens da Secretaria da" A

grtcu'tura do Rio Grande

de- Sul, com aéde em Va

caria, achou Sua Senh.Qr.;;)
de fazer um contacto de

supervisão nas atividades
da experimentação de

pi1n1a.s for.ra�lras, que
faz parte de um ajuste da,
Diretoria da Produçao A

nimal, com o Lal>o.ratól·i.Q
de Química P irícola e In

dustrial.

Os técniCOS que estl ve

rarIll na 'reunião com o dr.
Luiz Gabriel, fora,n o t�r.

Aloísio Leon, Diretor do
Laboratório de QUlmica
Agrícola e Industrial;

quia" em troca da retira

da, pela URSS, dos seus

foguetes em Cuba. Mns
não se referiu n esta ofer
ta na carta que dirigiu a

Kennedy, domingo, quan
do prometeu desmontar as

bases soviéticas de fogue
tes Instaladas em solo
cubano.

Disse a Rádio de Moscou
que a União SovlêÚca nun

ca atacou a Turquia e não
procurou fazê-lo de forma
alguma. E ajuntou: "To

davia, ao contrário da
União SOviética, Os Esta
dos Unidos compromete
ram-se num ataque ar

mado contra Cuba no ano

passado. A ordem de ata
car a ilha da liberdade é
ouvida constantemente nos

Para tratar de ':1terês.�l13

dr> sua admh.!straça.o, ".�-

PrefelJo Sizenando Andrade
,ras Sua Excelência

dias de sua pel1manénr.',n
nesta Capital. devPrá mano

f.('\' eontat1i:; "lJ\11 . rto";'3

li!�ados il e�fl'ra (l-J GUI'.'

nl).. Ç,lt;Jrillellf;e,

•

rurn ars

Pastagens

;
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Govêrno Con11ruirá Prédio Para o

Corpo de Bombeiros em Pôrto União
CrS 5.955.841.00 serão u- visãc de Fiscallzaçao e

pucadcs pelo oevêrno de conr-õte. E' de resseuar-se
Santa Catarina na eons- o rnterêsse com que a 3d

trução do edifício Que SP'l'- ministração estadual curda
vira de séde ao Corpo .je de espalhar beneficios per

Bombeiros, na ciriade de todos os quadrantes r;o

Pôrto União. A obra vai Estado barriga-verde. Sac

se realizar mediante o co- as escetas, as novas rolj(J
t�ato de empreitada firma- vias, as pontes, 0'5 e--':':1'lc;03
do entre o Gabinete ce publiCaS, etc. põrto Unlf�o

Planejamento do Plameg e carecia de instalações p;:.

a firma Construtora M.n- ra um Carpo de Bombeir03

zenbacher Ltda. O praZ-':) a altura das necessioano.'S

para conclusão dos sel'Vl

ços ê de 300 dias. O Pl:3.no
de Metas do Govêrno elo

Es�ado exercerá anuni3.

fiscallzação do andamentl)

dos trabalhos, por sua Di-

de seu desenvoivimen'.o.
Vai nr encontro dessa a(,

piraç_ão o G.ovêrno Celso

Ramos, atcnto aos proble
mas de tôdas as comunas

catarinenses.

r'n"(I":'--�{, rm pj "ri:'I1nIt:>.
J�ll�F'nll";I:1 Rlli :--'l;Íll. 1 '- " �r.-Si�('n:lll,lo !\.n(\I·:\-

;J.,. .-f!'!-- -f-=";��o;"\��i�ii,t.��i��.�S;. ,,;,"',"'i'O
<[, T", n.\-

Brasil precisa dessas mo

ças, que se sujeitam a le
cionar onde as proressôras
diplomadas não vão, ou

vão e voltam logo. Dai a

importância dos "Centros
de Treinamento" para me

lhorar um pouco a cultura

dessas abnegadas trabalha
doras da educação rural. E

ainda há o problema, atê

hoje não encarado pelas
autor'dades, da supervisão.
Não adianta muito treinar

essas moças durante. 4 me

ses e depois soltá-las de

novo, nas roças, no mato,
nas fuzendas, sem orien

tação posterior. E impres
cindível criar um corpo de

supervisores, que vão de

escola em escola, periôdi-

�:�:��:' d�Svarcen�rosess:: ---------------
T,,'nam,nto, o 001" d, Ensino Primário Pelas Emjlresas
�:� P:��::IO,am�!� n��� o pl'azo para a entrega Como- se sabe. o Gove rn<>

ajuda. �:sded:�a::eç::�o:od;::�l� �;et��::dO'd:tr;;��a::o ���
EDUCAÇAO RURAL EM prêsas com mais de cem, Cultura baiXOU o Decre,-O

NOSSO ESTADO SE 22-08-6211895 e que f'l\

_ Professor, quais os es- prev�st_o pela. Conslituiçao publicado no Diário 0ficI..J.i

tados onde se encontra Federai, tel'minou no dia do d�a três de setembro,; a
mais a"ar:::-=a a campa- 31 de outubro. refendo Decreto estabele

Cia o prazo de trinta de

setembro para o encami
nhamento das devidas (l\)- --------------'---

, �x�;�i�:de :a�te�;:ldOf!
prorrogado atê 31-10-62.

do Grupo Escolar de Vil9.

Del Pai e da Casa Ru,n:,,1
Regiona.l d,e Campos :No

vos; engenheiro Jacojlo
Telxcil'a Tas�o, Reside)ll�

��o ,DE�.r,L�m( �u����p�

Simpósio, de Economia Social
O Diretório -\cadêmi,'o Dia 6/11 - "Economia.

da Facuidade de CienCl�5

Ecc:-nômicas organizou o

1.0 Simpósio de Econom;:1

Social com o seguinte po
grama:
Dia 4/14 _ "Plane!;>,

mcnto Económico" _- Pn'r.

dr. Clátldlo Acur"o - PÔ;:

to Alegre.
Dia 5/11 - "l!,lgunll A'io-

pectos do Subdescnvolvj

rr,ento: Politica Agrária" -

dr. Glauco Olinger - Flo

Tlanópolls.
.

Sreial Catarinense" - pr"!
dr. Alcides Abreu - F!�

rjanôpoiis·

Local: 'Salão Nobr.e da

Faculdade de Direito

Hor�rio: 20 (vinte) h·)
ras

3/4 de frequência as

Conferências e Debate� d:.)
rão direito a Diploma
As inscl'lçõés 5ão reltas

no D.A. ou no local dus
Conferências.

Novo Diretor da Diretoria de Economia
e Assistência ao Cooperativismo

A Dlretol'ia de Econemia
e Assistência ao Cooperat;
vlsmo tem novo direil��',
que t.omou posse ontem dta

30 na secretaria da Ag_ti�
cultura. O novo diretor, e

o senhor Waldomlro Má
chado de Lima,

Carlos Hermes, funClOnli·
rio da Diretoria da produ�

ção Vegetal; dr. Célia Cu'

nha, Diretor da Dlretor:3
da Produc:ão Ve�etal <.1&

Secretaria da AgrICUltut"l;
senhor Arno Oscar Meyei',
do MunicípiO de Bom Re'

t:!ro; dr. Carlos Meyer, vl
retor da Diretoria de Se,"
viÇes Especiais e senfíü:
Zenov Korenowsky, da Fe

deraçã.o Catarlnense de

Desportes Universitários.
,

O senha!" Doutor Lmz

Galniel, Secretário da A

gricultura. recebeu, no ·dia

30, as seguintes }j,essoli,s:

Coral e Mostra de Arfes Plásticas
O Diretório AcadêmlCO

VIU de Setembro da Facul
dade de Fllcsofla, atraves
seu Departamento d.e Cui

tura e Imprensa informa,
que juntamente com o Co

ral e Coral Falado da lI·

te todo o dia de sabado. e

à nOite, at' apôs o espt�
táculo.
Assim se exprimiu, =,,0

"Correio do Povo" o crl::
Co Aldo Obino, Fazen:iO

niversidade do Rio Grand� uma apreciação dos tr'��
do Sul, que se apresent��a balhos e assinalando ,S

sábado próximo ao púb!:co, n'nêtodos de Investigaç.io
florianopolitano, vira urna. dos desenhos e xnogral'u�
mostra de artes plá8tlC'l�, ra: "As artes plast!c't�
consistindo de _xi,logravur!!s Ir..ostram sentido de 9€:0-
cuja compnslço.o foi orieTl_ quisa e renovação. Nos a·

tada por Francisco Sto- gradou em geral a orip.n
cklnger, 1.0 prêmio da úl- ção marcante, a busca du
tlma Blennl de São Paule. ,renovação de expressão, �

A m.ostra que sprá mou- técnica e materiaiS empre-
tada no saguão do Tea�l"o· gados, num conjunte) gl,�
Aivaro'!"dr Carva1ho p�.-_ bal de�ma arte desenvC'l
maneccrã aberta ::w'.lpúnü_ ,.; Upu grntrQ de um pad.·.llf
co flm·innop,,;it.!!no .d,Ul''!Jl __ .._.i.":.A,t,lJ;'1lizado"

'..; .", <:tí� -%." .'
to .' 'i- ; ( ,.�).:,.':ij,._-!.:.;:f���-d:\;:;;�[;ii'::'iiI-:í\I·IiiiIIiiliII�ULl
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