
n r a s r o s
I

RUBEN8 OE ARRUDA RAM
__O_" ,L

I
j

GERENT.

lJOMINGOS FEP.liANDFS DE AQUINO

ANO XLIX
N.O 14.562

João Goulart reune-se hoje com Governadores

NITERóI - 5 (OE) da Companhia aeecuetra de

Bnarga Eh�trica. A classe

pretende aumento ,.salanttl,
gratificação de 400 cruae! .

Mazzili na Ale

manha

cap.tal numtnense ctevor.t
ficar as escuras � parta'
de amanhã caso nao sa

j.arr. atendidas as reiVllld.i
caçoes tios trabalhadoras

ros POl' ano de
salário famiJia.

rcsc.utameme as 5 es.gêu
eras expostas pele Primei

ro Miinstro F.del Casco ?

apoiam. resolutamente a

justa luta pelo neroico e

br-avo povo cubano ccn

t.ra o ímpertalisniu (ias E.,·

tados Unidos-

RIO - 5 (OE) .- A '::011-

vue do Governo da A�e

manha Ocidental vrajat a'

hoje para Bonn t.:. P.r"'i
dente da Câmara Feder�+.
O Sr. Ranran Mazsítí S6i''Í_

substttuído no pôst.o ?�,,)
Vice-Presidente Osvar-io,
Lima Filho, do .t'TB de

g,
erraras

"','(',rveia ,"êm Pernambuco.
de, �l� 1:10, . :n�. um
,,",, '''('''><'1 ,t' "w1(l;·'l""""'r,""",".�"",,-,�--<'-_......

55.000 ,g.Il r. �. de \�'hjs:n. f
�

.

Na cozinha rabalham 72 aJeceu
pessoas e nada menos de
224 stuarts velam pelo
bem-estar de 1.255 pas-
sageiros

rara-se 2,4 milhões de
- O n1aj 1). rI.d.viÇl de pas- oV'JS: 204.500 kg de avee

���i.rUlS..l1� &. � ..Ft;_.. 117n') 1,.r. 1,..-' .�
cera., o 'I).anoÚt,ic·' cele- kg- de' ;:gDPt�:J'e :,lI.I)�/k
brou recentemente a sua tros. de nata batida, para
centésima traveste do só citar iguarias. Bebe
Atlânticu entre euxhaven r am-se mais de meio mi
e Nova Yoi k. 'Nos 648.000. Ihâo de litros de cerveja de
km percorridos o navio barricas e mais 9€0.000
de 30.000 tcncraeas, a an-

tiga "Empress ot Scotland"

transportou 103.000 pas- S 't C I
.

"""0', per o,",'ão do an a a arma presente ao Encontro
centenário divulgaram-se
ctr ras tnteerssantes trans- Nacional de Educadoresformaram-se paezmhos �

300 t de farinha, consumi- A Capital da Rcpúouca se educacíona! se-ao ca n.-

.,_..�-.....'CtOt_ reun�, desde ontem, 1l1P.i;- bem debatidos, cm espec n j

CONCILIO; fres de todo o Pais que os que dizem rp.speltO.l.
.participam do Primeiro aplicação da Lei ce Dj re-

RECOMEÇOU ::���:�o a,�:CiO�:� de :::� tnaes e Bases ria EduP'.l-

. cão nas Estados.
CIDADE DO VATICANO prineipai r.naiidade o 05- O' Estado de Santa C&.-

5 (OE) - O Concilio Bcu-
'

tudo para apl.caçac (1')S tarína faz-se praasnte nas

Fundos Nacionais de gnsi

no. Convocada peto Mmiv

tro de Eciucação, pruressor
Darcy Ribeiro, a :mport'll1-
te reunião será encerrada
no dia 7. InúmerJs outn,:!

assuntos de majl)r interes-

mênicc reiniciou esta ma

nhã seus trabalhos em sua

12.11 congregação gera:, ce·

�::t�s�e s������: �:���:
e o aniversário ja CaL' '.

ção de JcJão XXIII.

RESUlTADOS OFICIAIS DO PLEITO
EM SANTA CATARINA

A Comissão Apuradora do pleito de 7

de outubro, do egrégio Tribunal Regioné"l
Eleitoral, ao que estamos informados forne

cerá hoje á imprensa o mapa geral dos reslll
tados, devidamente homologado,

Assim, em nossa próxima edição, pode
remos divulgar os resultados oficiais do

I pleito,

BRASIL QUER A REFORMUlAÇAO
DA ALIANÇA

RIO - 5 (OE) - O Mi- goeiações bi_laterais CQ'll

nistro sem Pasta Sr. C.,l- os Estados Unidos, re!ati

vament.e a aplicaçao lia

programa Aliança para (I

Progresso. O Sr. ·Qt:;:)
Furtado disse que o Go

verno brasileiro mantê]\ll

ponlto de vista de que o

programa de ajuda nort..!

ameicano requer li- refnr

mulação de seuS metade"

para pOder ser aplIcado
efetivamente. Manifest,·).I
também a certeza d.e CJ11'!
os enfendlmentos "'me a:,··

JERUSALEM - 5 (OE)
O Govêrno israelense a:p�
vau o plano para a insta

lação do primeiro trans
missor de televisa o no

pais. Porém serfLo televi

.

..f!ionados �xc!usivamen�('.
\ '�J"OS:l"flllHtS r,dt!ca(:jonai�. garào êxiln,

o "PREMIER" E A
CRISE CUBANA
RIO - 5 (OE) .- O "p,�

mieI"" Herms Lima de.eri

viajar hoje para Brasl;ia,

dépoj5 da permanência de

mais uma semana na Gua
nabal·a. Ncs próx;mos aÍ'�;
o Chefe do Govê�'no aten

dera a convocaç�1O do S�·

nado para prestar escla,e

cimentos sôbre as diretri_

zes da política do Govê"rno
em relação a crise no c.:t..

ribe.

CAIU A B-26
VIENTIENE - 5 (OE) -

Um bombardeiro 8.26 ocu

pado por 2 norte-:lmenc".�
nos e 1 vietnamita caill
esta manhã na PemnS'J"l
de Kam·/lu. ·enquantu eie-'
tuava a missão ie apOiO a.

um psôto avançado ataca
d.o pelo. Vietcang·. Os .0;11'

p:"\urr.' � �"\"lao ;)C"'Ccera"l

\lO n("j(j{'nlr.,
.

de
ceu Ahsxen Lazarvna Mi

koyan, esposa· do vice

primeiro-ministro eovieu
co, Arrastas Mikoyan. A

informaçào foi dada pelo
diario "Pruvda", orgão ofi
cial do Partido Comunista
da URSS .

KEY WEST. Flórida. 5

O vice-primeira-ministro
sovteuco Anastàs Mikoyan,
connnuará: suas entrevis
tas com o primeiro-minis
tro cubano p'idel Castro,
"apesar de sua dor. pelo
falecimento da sua esposa.
ocorrido sacado à tarcte
em Moscou". declarou uma

emissão da Radio de Ru-

MUNIQUE _ DaD) _

Novo salário mnumo. Irabalhadore"s
discutem com Ministro do Trabalho
Os dirigentes smdícala todo o território. nacio-

que integram o Comando na1.
Gelai dos Trabalhadores
estarão reunidos amanhã
com o Ministro João Pi
nheiro Neto. do 'rrabatno
para discutir o "quantum';

Em Munique está em cons

trucâo uma tenda de circo

de 'cimento armadt. O cê-

lebre "en-cus Krone" re-

solveu edificar a sua sede.

O circo será inaugurado
no dia 23 de Dezembro e

te.a uma capacidade de

4000 lugares. O sistema de

tonstrução do telhado con�
e a vigência dos novos ni_

Os estudos elaborados
pelo SEPT, que seráo en

caminhados hoje ao titu
lar do Trabalho e que
prevêem um reajuste mé
dio de 55%. dos niveis
atuais, serão {)bjeto de

discussão no sentido de se

estabelecer uma margem
superior de reajustamento
para compensar o periodo
de carêr.cia que haverá até
a vig'ência dos novos salã-
rios-minimos.

A 1.0 DE JANEIRO
De acordo com Os enten

dimentos realizados até
agora entre os dirigentes
sindicais e o Govêrno Fe

deral, as novos salários
minimos deverão ser de

cretados ainda êste mês,
embora sua vlgêr:cia deva
ser fixada a partir do dia
10 de janeiro vindouro.
Desta form,l, como o SEPT
elaborou as taxas de rea

justamento com os elemen
tos sobre o custo de vida
coligidos até setembro úl
timo. a elevação do custo
de vida durante os meses

de outubro, novembro e

dezembro ficarhl a desco
berto, se não houvesse o

acréscimo referente à pre
visão do comportamento
dos preços nesses periodo
de carência.
É provável que o pró

prio SEPT forneça essa

previsão, ainda esta sema

na, a fim de que o Minis
tro do Trabalho leve., ime
(.!iii �amellte, para o 0011-
selho dt'! Ministros e para
o Presidenre dn República
;1 minuta do resper.tivo de

crelo,

nadares. 50 mnnôes ce

ete.toros deverão cen-pate-

RIO - O Sr. Ran.urr

pessoas dos professores EI

pidio Barbosa ê Osvald">
Ferreira de Melo resp2C
tivamente Pres,idó'nte do

Ccnselho Estadual de Ed<.I- v,!na, c[\pt:ld� em Key titui uma il1teressame S0-

cação e ASsessor rJe Ed:...- _w_"_t, '_"_Gà_'_'_"_m_'"_, "_"_d'_'"_'á_n_'o-_n_"_n'_O'_o_,m
cação do PLAMEG ·e a'11-

bos representantes do Go

vêrno do Estndo; e o prot
Orlando Melo. na qualIda
de de convidado do MiniS
tro Darcy Ribeiro.

.. Enti§ades
dos Estadas

ae':onautic:\$
Unidos es'tto

MazziJl( viajará hoje per
via aérea para a ?epuoll';�t
Federai' da 'Al<!'l1anna', a

convite do eovêmc .!-l

quele pais. O Sr. \IIaz:r.t:11
será substituis}0 na pJ"(,�:_
dêncja da Cârnaca .ros

Deputados pelo :;;:. osvn

do Lima Filho.

BARCELONA "Sspan:1,t
Fortes inundações votta

raro à assolar a regla.Q ":0

Barcelona, tendo as auto-

� ,�i4.�.#"���o �mcdi.1,1.:;
de emerg'encla' para ,1'.1-

pedir as desastrosas con

sequências das últimas o:;n

ehentes. Em duas locali

dades que estavam prau
camente em reconstruç:l1J
e!TI virtude das inundaço.�5
ocorridas à. 5 semanas, as

águas estão subindo assus

tadoramente alcançando.
vàr.os ed:ficios das ruas

centrais.

BRASILIA _ instara- ';e

hoje- em Brast.ta o primei

ro encontro de educadores
convocado p,elo Mírus+-o

Darcy Ribeiro. O concrave

se destimu-á ao exame etc

plano de educaçàn que

tramita no Senad,:t s'enc

ralo

SAO PAULO - J plen'"l
rio do Tribunal ReglOn8.t
Eleitoral de São PaulO vai

se reunir hoje p� 1:a ap;:')
ciar. vários recurWs jnter
postos ao pleit.o de 7 d·;)
outubro. l� passivei '-I.:·c
ainda hoje sejam proctr.
mados os vencedore" C;o

pleito em São P J.uio.

MIAMI - A Hádio de
Havana infol"lllou qur::- o

cõrpo do pilõto norte ume

ricano Rudolf Ander.san
fei enviado para as -E.":'�:.t
dos Unidos. O jlitô10 CO'110

se sabe foi morto qUUlllt'J
realjzava um· võo sobr<! u

território cubano.

BRASILIA - A Calm.ra.
dos Deputadas nidara ho

je um novo período de C:i
fôrçó concentrado. Os ;;

deres pal·t:dàrios vao,;e
reunir nas pI'ÓXlrilUS nOI·',.�,
a fim de pepararem os a�

suntos que entarao 'la

pauta, eperando·.,e que J.

partir de amanhã IU'.. ja
quorum sufjcient� naquela

�asa do Congresso.

'-\
WASHINGTON - A ()lo.

ganh:ação dos Estados
Americanos v.oltal."á a re't

nlr-se hoje para �xalllill� r
a crise CUbana. A r€Ul;jão
de ·'"emed�ênc·t foi olkjto
da pelo Oavêrllu �li>. Arge,l
fina.

experimentando um nOVl�
•

inv.ento, o 'Skyhook', guia·
daste aêreo de��inado a

operações de sJ.lvamen�o

-em regióes de difícil ac'}<;-

50, mesmo por helicop'�
ros. Um dispositivo mc.:

tad.o no 'nal'Íz' de uma ae

ronave a hélice ou turO:)·

héíice permite fazer d."'··

encaixa a Carda em ",U'l

aparelhagem grontal, pro-
tegendo-a do alcance cas

hélices ,em movimento. 1-' J1"

meio de um mecnismo u;-

BRASILIA - ;; (OE)
A bf,ncada fedentl da UfJN

deverá reunir-se amanl'.ã

a fim de design,,�' ,) l:'1VO

lideI' do Partido >la GamJ.

l'a Federal, cargo v..go ,:0"'.

a murte do Deputado }._Ik-

pec:al. a pessoa C! eni;il.O

içada para bordo. Nas t.)

tos, conCepção do fun-

do novo gUl·.\
dast", aéreo c um aV::LO

"Nt'"ptunt;"': já adapta0.é)
o m·esmo fim, atU:t;�
sendo sumetldo afica \)';0''.0 H 11m o:)

l)('la pl'ssoa it !:CSICS,
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SR, AUR(NO .üQ,."!i"O!{lO
DA SILVA

}<'>ll�S, grato assinalar na

efemertda nue 1)'fU1Sco.'.'e
.o aniversario nntnhcjo ce
nessa prezado colega �
trabalho sr. Aurino Honu
rio ela Silva, pessoa muito
rcacionuda em os nossos

neiro

Outra
"- sru. vva. Mel''!o'Jes R!-

beiro Viégas
- sra. vva. Maria teaura

Caldeira
- sr, Osvaldo s'emences
- jove.l�, Jorge Luiz Le�\Os
- sr. Arn(' Oracoer

= J��:� :1e;:B��ll�ar?

metes.
Fazem AliO!; Huje: -

major Ignácio 'scrba
- corener Costa Lino
-- sra. Iná Simas

SR. 1QM iAilSTA DOS SANTOS-
Ê com p' azer que as

sinalamos, na data de ho
je, o natalicio do sr. João
Batista dos Sant::JS. Dire
tor-Secretário d,l Federa

ção das Indústrias, do
Serviço 'Saciai da Indús
tria de Santa Catarina, e

presidente do Sindicato d;1
Indústria da Panificação
desta capj�al.
Indu�tr.:;;.l e comerciante

v conteá71ffltos
c7\�1 U{ ,, l-�

Sociais
tubro do ano de mil nove-,
centos e sessenta e deis.
Eu, (a) Maria .ruract da

Silva, Escrevente .ruramen

tada, o sutn-crevo. (AI Dal

mo Bastos Silva, Juiz de
Direito.

Marb .rurecí da Silva,
Escrevente Juraffi2ntad:l

JUIZO DE DIREITO DA 1 fi

VARa DA CQMARQA DE
FLOR:IA'NOPOl1IS

Edital de leilão

_ ,0 das ,�Ir'r.iíes U1lidas.

1\
2 - Merece os meihore�

,>�-.
1 - O Presidente ela con

federação rcanonat do Co-
I mérrtc e senhora Charles

- sr. 'rérc!o Areas ·te 'S0'11,Cl. Edgarrí Moritz. receocrona-
- di'. Antônio Dias Cal- ram convidados no mara-

vilhoso e.üócs de festa do
Iate Clube do Rtn, onde n

pais agem e o luxo éra en

cantamcoto. Emb-rixadcrcs
Adidos Cutt nrnts. aente do

eorpu DiplamalIco c Jo-ua
listas. rorn:» Oi" convídados
do elegante (,::I�;tl Moritz
qaandc era festejado o 17

aroi-'er�{It'io das Nncóes U
nidas.

cuja direção colegiada o Colina", na noite dJ últi
sr. João Batista çlos San-'''-.... mo sábado, �os salões dél
tos acaba de ser eleito há Lira Tcnis Clube. O "shaw"

elogi.)!, a rilovimentada fes
(;a denomin.ada, "Haiti nil

pouco, após retoi'nar de
uma proveitos;) viagem aJS

Estados Unidos, Canadá,
e Mbçico, onde foi atuali-

seus conhecimentos
SÔbre a indústria de pani
ficação. e, ao mesmo tem

po, participar de uma con

ferência rotál'ia ,interna-

O Tribunal Superior
Eleitoral, �m sessão se ..

crc.ta. decidiu reduzir d'!

duas para uma hora o

espaço de tempo
do aos partidos para a

lOllrador
DOBRE SUAS COLHEITAS!

loseticidos e� pó ou em líquido. Diversos
lIpO� e lórmulOS poro o extermínio de qual·
quer espécie de progo do lavouro
hviCldos lotai e Seletivo elimlnom os er

vas dllllilllloS eVitando assim o imprOdutivo
Habalho Ide CopH'Iar, Faço uma V:Slto ou

peço il1tolllloções 005 labrlC"Jl1tes:

BUs.c"'LE ,& LEPPER.·S/A.
"JOINVIUE RUA. 00 PIIINC1PE, 123
BlUM,NA,U' �u" e"usou�, 175

apresentado. teve a respon
sabilidade do m('S1110 o cro

nista de O'A GAZETA" Cel

SO. tendo como atração que
foi vivamente aplaudida, li

cantora Neyde Maria. De

parabens o cl'onasíta em

questã') e a Sociedade Pai
neiras.

O mou tal' ElALMO BAS

TOS SILVA, 20 Juiz sues

t.ttuto da IR Circunscrição
Judiciária do Estado de

Santa Catarina, no exerci

cio pleno do cnrgo de Juiz

de Direito da lR Vara Cí
vel da Comarca de Floria

nópolis, S. C., na forma da

lei,

FAZ; SABER aos que o pre
;';tllot euJI.,u, de ieuuc virem,
ou ode connecrmento tive

I'bfl que. no ena aa de no

vemusu psuximc vindouro,
as-üõ noras. a poeta do edí-

PRttf.IOA� OE
fleRlAHÓPOL� EM

OJA� ÚTEI� AS ,

"
bém a senhor-a Dalva S em nossa cidade, a bonita

Vela, ambos da socteuaoc uh-ira (�;s B:I.L�jni

paulista, (Maria Helena,

5 - O esperado -ecttat d)
rumo-o pianíata pator Sh
rníthausem. reuniu nos sa

lões de festa do Ca

.,.
11 - O Prefeito Osvaldo
Machada a nl'�ócios de in-
teresse de cidade,
encontra-se em Brasília
D. F, cuo ft Terra. Foi lançada

anteontem de uma plata
forma espacial que se, acha

em órbita em tômo do

nosso plané ta. Essa »iata
forma. segundo se crê, se

meniente a que enviou 11m

veículo a Vênus e-n 1 !l(j1,

pesa �t �els tonel 'l

das.

MOSCOU. 3 (APl - O

laboratório aspncinl sovié

tico "Ma:tc I" continua

em seu vôo vertígtnoso ru

mo ao planeta vermelho,
com todos seus sistemas

em funcionamento normal,

,;::.un�? inforrlçõis ,
�'us-

,O veículo �spacial de

três toneludas, carregado
de equipumentos fotográ
ficos e cie:::tíflcoS, é ornais
pesudo até hJje enviado ao

espaço interplanetário.
A na\'e eSDilcial trans

porta uma e�tac;ão inter

planetária de 893 quilos,
que baterá faLOS de Marte

t!'ansmitirá pel') rá-

Além de fotografar o

plan{i�1.. "MateI' 1" deve!'ã
enviar à Terra dados reco

lhidos em seu caminho,

porém �lla princtpal mis

são é dcs�ob:ir f)� �"grr

dos da supercície marcia-

p-ilis. 12 - Estamos sintindo a

curicsidade da resta do

6 - Est.amog tnrormados próximo sábado. que será
de q.ue é realmente -mara- nos salões do Querência Pa
vnticso. o

aJ]'Õl.!.'t:lme�n
o

. dO.
lace. Uns-

_COll1.e:1tRI11.
pela

ce-ar R::1?10S I Lip'i.'l., ('01'0.-. belez�
e VI':O suave de 1\10.

fd'l com {Il1UJU\d:If. .. ,e�"..tJ'j�%<, g'Jt'�L.!llanci::' �Et,p.a1lambem. a b�l!soil\1fl.. uaisa- � seu "f.iíh w' entre-1\iZes
gem que é Av. Atl)a' dica. vermelhas. utros. sobre a

pa!:ada. de e bom

Eleg'antes
7 - Na p!'óxima quinta
feira. Bingo em pró do Na-,

tal da aiCrnçu Pobre, PrQ

moção dOI senho!'a Edith
Gama Ramos Primeira D1l'
ma do Estado, nos salôes
do clubc Doze de Agôsto.

An;)'

13 - E· os moços mais dis-
em sociedade, vaI-

a fazcr serenata,
A�guem, loi visto" centa

11')ras em um dos bairros
chic da cidade acompanha
d;) de seu violão ..

8 - Marcado para o próxi
mo dia la o casamento de
Aldo. R::cha um;, das De

bLltni1tcs desta coluna, com

A carne ainda por preço elevado, porém vai sobran
do sempre.

O povo tem se desinteressado pelo artigo, nD que fai

muito bem.

E OS CHAFARIZES PORQUE NUNCA MAIS ACENDE
RAM? O interesse que o público vem demonst'flmlo pe!�
j:€quer.O p.llque ao Jado do Palácio, principalmente pel�S
arianças, onae 'estãJ expcst'Js várias aves e um pavlo
real. quc se sente feliz em poder mo�t!'ar aquele grande
léque oem aberto de cores vivas e variadas, são atração.

Pena é que nunca mais acendernm os bonitos chil'

fariz!'!s que ali existem e não se sabe porque, que tunts
graça davam ornament,mdo o parque com suas luzes

coloridas e esguichos de cores atraentes.

Tambem varias globos da iluminação estão apaga
dos, ficando aquele magnifico local às escuras á noite,
dando um aspécto triste ao parque e contrastando com &

farta illlminaçã-o da rua?. ,

.

Porque não se toma uma providência para faz!'!r re

alç;lr aquele ponto de atração, principalmente das cri

anças?
AfJ.ui fica nosso apêlo, que tQ.mbém o ê de 9lÃant�s ali

vào ter c 1::Ullcnlam C'�sa all:;cncia de iluminação .. ,

C,. Ayrlon Ramalho
QT.lNICA DE CRJIANÇAS
Con_sultórip: Pela manhã
DO Hospital de C'lridade,

�s l��;:e, b:� às cO�;��Ó�jsf
Consultório: Rua NUIlp.s
Machado • ., _ 1.° andar _;.
telefone 2"86,
Residencia: Rua Padre

Roma. 63 _ Telefone 2"1H

GENEBRA (ENS) - '�'S mo de cobre ,provavelm"!".
fornecimentos de CbUll1JO te aumentará em mal.s de.
dêsle ano serão inferior:�s cinco por cent.'), àicanç,m
à demanda ,em 7'>.000 to do assim nôvo recorde.

neladas, enquanto .os \�e ,A oferta ,e a deman<1a de

zinco talvez a excedam ,)1:1 chumbo segundo o mes�o

pOUC(l segundo úm boletim relatório, virão'). equi!i-
public'ado nesta cidade pc brar-se p.or 'Volta da pr),
io Grupo de Estudos sõ� meira metade de '1963, e:e
bre o Chumbo e· ,o Zinr�D, vando-se desta forma a -i:,;:

de qUe fazem parte 23 pai tração,'a eIaboraçao e o

ses, consum(l, senda que a úl•
O GrOpo de Estudos, que tlma dessas fases sera li-

acaba de celebrar' sua .sex geifamente Interior a cle

Ta se�ó.o, dl,iSg que (I COl1,'1.I 1D62,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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'

cult.ural da América Latl-. seguintes livros: L) Hístó
na e as bases históricas' ria' do Brasil de 1500 a ..

do seu desenvotvtmento ( 1945; 2.) Mun ua.l da Hístó-

tu:�r:n:�a���iS:ee;Oi�e e:� t �:u:ec:n�:t���_:�i:;�ca:U;�
primeira guerra mundial � com um suplemento: Ame
a América Lat'y-la, nem os rica Latina de 1939 a 1961;

j��nalistas SOV!�ticos doml,'
3.) As guerras de lndepen

cntedos em pipises latino- déncía da .emértca Latina.

americanos, conseguJllam O Instituto Etnográfico
reunir e divulgar conheci- i da Academia de Ciências
meatos sólidos sobre esta � está preparando uma séne

pa;::'��mm��dl��gUaS lati- ! ia: ��:!���Õ�s'inCt�JI�� �í��=
no-americanas eram qua � tico de provar a grande
se esquecidas nos progra-

�
compreensão da União So

mas �,coJal f5 E1.;.iétlcos. vteuen para com o nacio

Em 1956/57 menos de 2000
.
naUsmo laLlno-amerlc:illo:

estudantes em toda

unlãOll.)
Os tesouros das cultu

aovteuca aprenderam es-\ ras indtgenas,
prmhol ou português. 2.) As nações da América

Latina (
•

A rrnse Inicialmente cl- 3.) Origem e desenvolvl
bda ctrcunscrr-ve com pre mente das nações reune

rl,:�.., Os atuais estercos so nmertcanxs.
víõücos com o objetivo de O Comité Central do Par

rormnr grupos de peritos tido Comunista prevê para

par!!. assuntos taurto-amc- 1062 a <'dlc:ao do livro In tI-

demos em lodos .os eam- tulndo : "Os partidos comu-

poso em que a sua

pr.esen-�,
nlstas da América Latina

ca se faz mister. História, em sua lut.n Ix·ta unidade

etaoioma e economia da da ofnssc O])I'I·{u·la e a rren

A'11.ê:ka Latina estão sendo te ecmunista nntt-Imperia
lecinnadns nos ginásios e lista."
nas universidades sovtétr-

Prof. Dr. ncrmauu M.

Goergen

Uma revista soviética pu
blicou recentemente urn ar

tígo insistindo na urgen
te ecucacãc de peritos para
a AmériCa Latina. Consta
do artigo a seguinte frase:

"Quem quer vencer na com

pf:t.h<�lO (na ' Arnértc., f "!I

na) deve edificar o ediflcJo
dDS seus connecunentcs pt!
la base e de mesmu deve

empilhar pedra por pedra.'
A revista "woprossuy Is

torl]", cm seu número de
abri! de 1942, conressou ser

necessana urun reuücn

ção e m"difkac:-no dns ('0-

nheclmentos caóticos e de

sordpnndos sõbre:1 slt.un

çáo poliLica, ecnnúmica e

raso

O e�tndo do 11nrt.ngllês e

c��:1nhol, a�sinl r,omo dos

d\alr(.os Indígr.nas, é inten

.�Ifir.ado. (Rádio Moscou Ir-

1":ldia em dialetos indigi
nas!)
Em colab'Jração com dl

v('rsns insli�ui<;ões e edito

ras estatni.�, a Academia de

Cit'nelas elaborou para o

"Instituto América Latinn"

e a "Sessão de história dos

paises latino-americanos"
um impresslon!!.nte progra
ma de publicações.
Pr('vê-se a edição dos

--------------------�

VENDE-SE
Vende se um CAMINHÃO FORO, em ótimo

todo. Motivo de mudança, preço de ocasião
Ver e tratar '"la RUA VALGAS NEVES N.o 101

ESTREITO

Exames de Admissão
Colégio Calarinense (1961)
lnsc1·ição oté 14 de novembro.

Provos; 19, 21, 22, 23, 24 e 26 de novembro.
DocumentoS:
Ce;·lidão de idade (11 anos, até 31 de dezefY\�

bro de 1963), ou fotocópia autenticado - não acei
tamos público formo nem poro f,ns escolares.

Atestado de vadno recente.
Atestado de saúde ou abreugrafia.
Certidão de batismo ou documento eqUivalente.
Todas os documentos serõo apresentados com

f;rmo reconhecida, menos Certidõo de batismo.
InsCl"ição: Cr$ 500,00.
Nota: o) - A Prova de Português será elimino_

tór·a. devendo o aluno tirar na escrita no mínimo 5.
Haverá Provo oral ('m Português e Matemático obri

gatoriaml'nle. Em Geografia e Históri"Q somente pa
ra -os que nôo olcançnrcm 5 ou mais na escrita.

b) - Os alunos repr-ovados poderão retirar
seus documentos o Partir do dia 15 de dezembro em
d·onte.

c) - Pa�·o a t)"Iotrieula no 1 a. série os condL
dotas· devem reI" no múximo 13 anos o ccmpletor até
31/12/63.

Expcdient.e do Secretaria: das 9 às 11 e das 15 às

17 horas.
o SECRETA'RIO

8/11/62

ParfL o mesmo :1110 de .

lD02 e.�(.á pi evlsl,a a erlJçií.u
d� :l llvrúl! COlll os seguln
t.es titlllos: 1.) O.� proble
mas econumleos da Améri
ca Lntlna.
2.) O passado heróico dos

povos latlno-a.mel'icanos.
Também em 19(1� o ··Ins

tituto das relaçücs lnlemn

clonais" pretende cdltar os

seguintes livros: L) A co

operação económica entre

a União Soviética e os pai
ses da A'lrica, A'sia e· Amé
rir:l Latina; 2.) América
Latina e o Direito Interna

cional; 3.) Gula de viagem
pela América Latina.
Brochuras em grandes

Quantidades estão sendo

prep,lradas, tratando da

história dos operárros e tra

balhadores do campa, dos

movimentos de libertação
latina-americanos e da in

fluência da América do

Norte em assunLos latino

ame:·lcanos.

A "Editora oe Literatura

�o:��� tnb!������ 5��
o titulo "'América Latina -

hoje".
E' provável, que só em

1963 este programa possa
ser executado em sua ple
nitude.
Já se conhecem as ativi

dades e caracteristicas dos

Ini>Mtutos correspondentes
da Asia e da. Afrlca em

Moscou, que, sem dúvida,
marcaram a Intensificação
e o recrudescimento das a

tividades palitleas e sUllVel'
slvas soviéticas naquêles
continentes.
Sob a. aparência da ob

jetividade científica, tôda
lltebtura programada des

tina-se ao serviço de politi
ca expansiva soviética. Pois
não se trata apenas de in

terpretações acadêmicas,
mas sim - e Isto de acór-
do com as doutrinas mar

xistas em vigor - de mu-

dar e modificar a estrutu-
ra social dos paises, por
melo de Interpretações dia

léticas, atualizadas, cuja
finalidde não ê o conheci

I
menta, mas muito mais l

.

ação política.
E' previsto, sobretudo, �

elaboração de "soluçõe�
p:lra os problemas latlno-

'

americanos, para que co-

�ntlnlstas e progressistas da �
América Latina tenham ost.

assessores de Moscou sem-�
pre ao seu lado, pelo menos·
em forma. de literatura. •

Completando o programa.
são previstos intercâmbio
com cientistas e Institutos
de pesquisas e universida

des latino-amérlcanos, or

ganização de cursos de ex

tensão universitária para
convidados latino-america
nos. e de um "Centro lati

no-americano' em Moscou

par� visitantes latlno--a
merlcanos, que serão sub

metidos durante a sua es

tada à constante e Insisten
de doutrinação dos seus

nnfitrlões.
O conjunto dos planos a

quí denunciados transfor
mará os novos Institutos
numa espéCie de Estado
Maior para a direção supre

/Oltl da pOlítica soviética em

todos os países e em todos
("IS l"C1mnf; rlr! ·"lrln nnclon:\1

latino-am�l"icanos.

s- um sim bolo uc Milão. Si
tunda na praça centra! da

cid<lde, ergue para o céu
seu conjunte de torres pon
Ieagudas; tem 14B,ll! rnts.
de comprimento por 87.80
de largura no trauscepto:
em seu Interior existem
4.440 esta tuas. Cinco secu restaurantes e Icjus de IUX::l.

los transcorreram ria data Na de Santo Eustor-
do tntcto de sua ccustru- gto,

(Continuação)
ELEIÇOES NAS

QUIAS:
VANTAGENS: Além da

remuneração citada ( rs.
3.290.00 por sessão), g am

os membros efetivos da

JJR, todas as prerro nti

vas atrlbuidas aos.fI cio

nários públicos, tais mo

li(:ençn para tratamen de

saúde, licença pnra t ta·

menta de pessoa: da ,mí
lia (!ilho, esposo, esposa,

país etc), licença à gestan
tE:, licença para Serviç� Mi

lItar (todas essas liceJjlcas
devidamente remuneradas)
e férias remuneradas. fal

tas em virtude de casamen

to, falecimento de cõnjuge,
pais filhos ou irmãos.

CONVOCAÇAO DE SUPLEN
TE: O suplen�e só poderá
ser convocado nos casos de

impedimento legal do titu

lar ou desde que a hipôt.ese
se enquadre entre àquelas
em que o Estatuto dos Fun

cionários Públicos Civis da

União assegure vencimentos

aOs funcionários.
SECRETARIA: - As JJR

terão uma Secretaria que ê
constituida de servidores da

Delegacia. Ao Secretário da

UR, alê·m dos serviços ,Id

m1nilit-H.t.fvo��[e.,
tarlar as sessões da Junta

'::::ompete, ainda, ao Secre
tário da JJR, registrar a

�ntrada, saida e andamen
to de todos os processos. Re

dlgir o expediênte normal.
manter em ordem o arqui
vo e rigorosamente em dia

as atas das reuniões. as

sim como o �ssentaniento
das Resoluções acomp:mha
das dos votos vencidos e de

claração de voto dos mem

bros da JJR.

Os Membros das JJR, por
determinação do RGPS, são
segurados obrigatórios da

J:espectiva instituição. Es

tão dlsp.ensados da assina

tura do ·livro ponto etc.

Como informamos no i

nicio, dia 16 e 19 serã� es-

cão e entretanto ela üín
dn não está terminada; em

====w
CiA e octz.; "I

:

colhidos Os suplentes para
o CA e CF. Os próprios rte

legados-eleitores que re,

novarão as atuais JJR, po
de-ão votar nas eleições pa
ra suplentes dos Conselhos
O DI�PS, sotuctonanoo uma

consulta que lhe foi dirigi
dil, esclareceu nã-o haver
númer.o pt·efixado de 8uj)len
tes para as representações
classistas, que Intégmlll os

CF das Instituições de pre
vidência. Assim, devem ser

considerados como suplen
tes todos os candidatos que
na forma dos atos norma

tivos nos. <\ e 5 e da porta
ria nO 5.023, que obt;ive

rem 40 por cento ou mais
dos votos atrlbuidos aos

candidatos, Que nas eleições
diretas· p:lra suplente con

Quistaram a primeIra colo

cação.

SERAO D�3CENTRALIZA
DOS OS SERVIÇOS DE AS_
SISTENCIA MEDICA DO
LA.P.C. 11;) R.G. SUL.

Ao que Ludo lI1clica serão
cfe�ivadas as medidas des
cenurauzaooras dos servi

ço.') medico::; elo IAPC no

Rio Grande do Sul. Confor_
'me jh noticiamos, LJ"<lla-sc

}; um plano elaborado pc.-

�nl���d[;'� d��'!��S e

���
tad:Js da União. Plll a o Rio
Grande do Sul, o que atual
mente oferel:e melhore.,
condições de implantaçâo
do nO·w serNiço, serão des

�entmlizad�s par,l Nóvo
Hamburgo e São Leopoldo.
com postos de atendimento
em São JCI·õnim�, Monte

negrJ e Osório. Caxias do
Sul cc.n postos em Vacaria.
Bento Gonçaives e Canéla.
Neste Estado, segundo

estamos informados. o pri
meiro m�nicipio ;I seI" con

temp:ado é Joinville, que
tem um bem montado ser

viço médico e com possibi
lidades de atender postos
em Hajai, Blumenau e Rio

do Sul.

ciaís continuam a premo
ver

•
meios para seu matcr

ec.ocrc-amentc .. - Na mc�

111<1 praça da Catedral e.s

tá a Galeria vucno Erruna

nuel, a maior passagem
coberta da Italta, cheia de

a igreja ccnsagra-
da a estemesmo santo, cu
ja construção prjmit.íva era

do ano 315; ai encontra-se
° -Sepulcrum Trium Mo

gorum'', grande tumulo de

pedra que encerra rellquiaa
de outros tempos; a tradi
ção djz que elas pertence
ra.::n a�s tres J·eis magos. E

foram trazidas de Bisancio
por Sant� Eustorgio. - No

Corso Magenta está a igre
ja de Santa Maria das

Graças, que segunda a tra

dição foi .construida no 10-

cal onde existia a vinha
de Leonardo da Vinci: no

mosteiro domlnicann que
lhe ü-a próximo está a ce

leb:·c Ceia. de ·da Vinci. Que

mila�ro",amev.te �Scap"Ou ln

táta num qombQ.rdeio de.
lD43. Não se. ppde deixar de

ver em MilãD o celebre Tea
tro Scala. Colocado entre

Os mais impo:·tantes do

mundo, sua fama alcança
os quatro pontos da terra;
aí assistimos a um dos con

certos realizados por' SIl:I

orauestra sinfônica. - Po

d"_'se dizer que um cemi

têri') é bonito? Aquele. de

vares, leitores. que vier a

Milão, vá "PI o seu Cerili
tério Monumental e dê a

resp::n::ta. E' um verd:tdeiro
museu de escultura fune
raria: cabe-lhe perfeita
mente a dcsign>tcão: ê bo
uum€'ntal e não cremos

que h'lja outro no 'lltrndo

qtte se lhe po",�::r. igu;1lar\

morada.

lho de suas parlas de bron
ze. - Em Siena. cidade Que
fica próxima a Florença.
tivemos a sauerecão de ver

a sUa praça central, onde
duas vezes por ano, se rea

Jisam os conhecidos feste
jos do Palio de Siena. co

memoração que vem de se

cuias. - Os Lagos de Como
e de Lugano, conchas cucr
as de agua azul, encruvadns
entre montes verdes salpi
cados de vnus e boteis, de

Fornos ver Pisa, com sua

Catedral cunr.ená nn, toda
em mármore, com 'seu piso
em mosaico, pulpito em

mármore Lodo trabalhado
e maravühosos quadros ii
oreo; m<ls mais digno de

���:;��i:l�cta�:�a �u: ats�aJ
"O!I"C, a celebre torre de Pi
sa. Com um desvio de cercá
de 40° causa até certo re

ceio passar-se o seu lado
na parte Inclinada; mas .em

seu exterior não se vê uma

fenda e as colinas laterais
que circundam os diversos do? Montando-se em cur

estágios se manteem em vas perigosas vamos zígue
oerrettc alinhamento, nu- eague.mdo encosta nctmn,
ma verdadeira perfeição vendo quase como ao nrc.m
geometrica. _ Florença, o ce de nossas mãos os pie-is
berço da Renascença tteua- ccbert.os de neve: e lú P;l
na é um teliea rín de esta- ra b.uxc vamos dcixnnrln
tuas e monumentos. A Ga- essas aldeias sulcas. numu
leria dos onctme e <I "Log- visão corno de estarmos H

gia de I'Oroegna
' são repo- olhar um pano verde ("]1"10

sitorias conhecidos em todo de flores e, denlro del:!.s, li
a mund pel nl1mero e vaIQ-j· n:a poxção de casinllaS rl�
das estatua� e> qttadrns que. músiea. !oessfi& I',�II �()le e

as enriquecem. A bel.eza das .tes,. os sulços, sfto rft/) ex

linhas da torre' do· campa�. .�ertOli: 6- UliL1lld\)lillS· "Clll e

na rio, a catedral e o batis- xecut.1:-.

teria, este Isolado do cor

Po principal do edifício da

igreia, são rralmente ad
miráveis pelas combinações
de cores de seus marmores

e peJa delicadesa do traba-

cores alegres, são visões
que deleitam mesmo a um

observador frio. - E que
dizer então desta travessia
dos Alpes. de automovel,
transpondo IaS. Gottnr-

Interlagen. Ouiubro.
1962

Sulça

V. de Sant·Anna

soda cáusUca

o castelo Sfol"!f.i"I. o.ntil!;"J
residencia senhorial do
(·qude!" Franc.isco Srorza
governador d2 Nmão na se

;iunda .met.ade do s.éc\ll� I�

.'e .oitu:!. entre O� mefhol"t'�
monumentos da ddade. -

T ��n'1'·d0 da Vinci traba-
lhou na sua decoração; é
Il lO Ii>UoleU de ane da ci

c1'lcl€'· " �o!1ta com coleções
magnificas de quadros de

pin.u.cs celebres. Muito

pouco existe da antiga mu

ralha da cidade. mas mui
tas das suas portas são ain_
da conservadas como mo

numentos históricos. O Ar
co de Triunfo, na Praçn
Sempiol1e. foi idealizado

comemorar as vltó
dr Napoleã� 1°; mas

e'1'. 1822. conl suas decora

Gões devidamente �rans!or
madas passou a co�sagrar
a Paz coni a Au�tl"ia e de- joioville • Blvmeoov • Cvritiba

_= d_ica���_r_'i_d�ss�e._�p,�,,:·.__����=======::====

CRISTALIZADA EM ESCAMAS

FAIIRICADA NO BRASIL PELA
PRIMEIRA VEZ

CIA. ELETRO QUiMICA FlUMINEN-2_E
Embalagem Industrial:

Socos muhifalhas (Papel e Plá'lico) de 50 auilos

Embalagem Doméstica:
Coi�as de papelão·com 24 pocotLS plásticos de 1 1/2 :b

Representontes poro os

Estodos de Sonto Cotorino e Poroná

BUSCHLE & LEPPER S.A.

,

�a(/anhar
.'1
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DR. CLO'VIS DIAS DE UtQ
; CLlNltA ME'DICA
Estomogo. Intestinos, figodo e vias btltcres.
Consultório: Ruo Felipe Schrntdt, n.o 38
Residência: _�

Ruo S. Jorge, 32 - Fone 2721
Oiàriomente dos 15 às 18 horas
Atende das 8 os 10.30 horas no Hosr,ital de Coridod.

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

BARREIROS
no "BAIRRO YPIRANGA, onde está situado o Gru&::o
Zscolor local.

Os interessados poderão dirigir.se dtretcmeot
ao ESCRITÓRIO OE VENDAS DE IMOVEIS de

ono Julio Malina
I:{ua Felipe Schmidt, 14 - Sobrocfo - Fone -

2347 - Florianópolis.

,�--------------

DR. MARIO GENTIL tOSTA
M�DICO

OUVIDO _ NARIZ - GARGANTA
CLlNICA E CIRURGIA

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

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

Pela manhã, hora' marcada. Inclusive aos sábado�

CONSULTORIO - R��I�t'�"Si�:�� 15 - Conj. 203
FOIFICI') PARTHENON

CLlNICA SANTA CATARINA
Clínica Geral

Doenças Nervosas e Mentais
Angustia - Complexos - Ataques - Manias

Problemático Afetivo e sexual.
TratomentCl pelo Eletrochoque com anestesio

Insulinoterapia - CordiozoJoropio - Sonot.erapla
Psicoterapia.

Direção dos P!:iquiótraf -

DR PERCY JOÃO DE BORBA
DR' JOS� TAVARES IRACEMA
DR: IVAN BASTOS DE ANDRADE

HORAhIO - 9 às 12 hs. Dr. Percy
15 às 18 bS. Drs. Ivan e Iracema

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

REX-MARCAS E PATENTES
Agenle Oficial da Propriedade Induslrial
Registro de marcas, patentes de invenção, nomes co.

merciais, titulas de estabelecimento, insígnias, tnues d4
propaganda e raerces de e:tportação.

Rua Tenente Sílveira, 29 - l° andar -
SALA 8 _ (ALTOS DA CASA NAIR - FLORIANO'.

POLIS _ CAIXA POSTAL 97 - FONE 3912

aa SAMUE:' FONSECA
CIRURGIÃO.DENTISTA

Preparo de cavidades pela alto vel�idade.
BORDEN AIROTOR S S WHITE

Radiologia Dent.ár!c
CIRURGIA E rRO'TESE RUCO.FACIAL
Consuttónor-Ruc Jerôrümo Coelho 16 -

lo andor - Fone 2225
Ellcluuvomente com horas marcados

ADUOGÁDOS
ADVOGADOS'

DR, HtLlO PEIXOTO.
DR. MOACYR PEREI RA.
PREVIDENCIA SOCIAL. - Recursos à Juntas de Jul

gomento e Revisão. Aposentadorias. Benettctos etc.
QUESTOES TRABALHISTAS

•

CI'VEL e CRIMINAL
Ruo Felipe Schmidt rrtJ, 37 - 20. Andor - Solo ..

M!SSA DO UNIVERSITA'RIO
Universitário assista todos os domingos
na Igeeja São Francisco as 11 horas

Missa cio Universitário.
--_ .._--'-

ATENÇÃO
Mudanças IO�(1j., 'ou paro outros cidades:,1I'

Serviç0s de mudanças.
. �

Não é n�cessarlO o engradamento d,?s move s

IM ,..,,(Jções à Fronds,:o Tolenllno. no. 3.4

fwe - 3805

APRE�DA CONVElSA.NDO fRANCES EM ,2. MESES
ALEMÃ\) 12
INGUS' J'

ITALIANO 12

VAZIGI
Matriculas ab(�rtas na Secretaria e

8J·rj Wi'qUIeI
CURSO!' DE C.ONVERSAÇÁO PHATfO

Trajano, n. �4

(Altos da F'armácj� ('O(,ll'ai

CIIrso r Ireparalório Conlj�lenle
cu 1505 ESPEt.IAIS
!ARA PROHSSORES
nE DATILOGRAF·.A

WLAS PARA CONCURSOS
A tTIGO 91 IGINASIO EM UM ANO)
PU.GINASIAL ADMiSSÃO DURANTE O A"'"

DI rlLOGRAFIA
- Baseado no' mais mode ..nol proce,sos pe ;c.�
gógicos.

- Equipodo com máquina, nOJO.
- Diri�ido pelo:
- PROF, VICTOR FERREIRA DA SILVA
HORÁRIOS, DIURNOS E NOTURNOS
Foça sua inscr1câa a Ruo Oro Fulvio Aducci an.

tigo 24 de M".o. 748 _ 1° CI.,da'
tSTREITO

.

J:lORIANhPOllS
- --

-----------

r=r.;;----r-

�� p ".b ���: �!�.'
er COl1f'õc.'ão t' conser"o:u.3. de p .. lnéi,

em lodo o E!.t:..�o

SALA� PARA ESCRITO'RIO
Alugam �e no rua JerÓnimo Coelho, 28, sal,ls
pera escritór o. T:'otar com o Eng. Zenan Car
los Gorc:o - Ed. dos Diretorias - 8.° and!lr

15-11-62
CASA GRANDE r, .esmo vel' 10 OU ARMAZEM

poro depósito
pr.óximo do centro

COMPRA "A MODELA�

VENDE-SE
ROUPaS e. sapatos usadas em Perfeito
d" Cl,n5ervoçõo.
V�r e trolor com o sr Vilslln Mendes

Ruo MOI t'nho Cal_lodo� 3 -< no hora rio
13 às: 1'5 horas.

..

AO MILAGROSO PADRE
REUS.

\GRADEÇO AS GRA:_;:A:;;
ALCANÇAD,\3

IRENE SOARES

Dr. Walmor Zomer
Garcia

Dtpz'mado pela Faculdade
Nac nal de Medicina da

U Made do BrlI3il
por concurso da

de-zscota. (Ser
viço o Prof. Octavto Rú

dri
do rvlço de Cirurgia Ij

Ros tar I.A.P.E.T.C. do Rio
de

I
nelro. MédiCo do Hos

plt de Caridade e da
Mat midade Dr. Carlos
Cor a.

�A OS - OPERAÇOES
uV NÇAS DE SENHORAS

RTOS SEM DOR pelo
m' ode psico-profilatico.

ttôrtc: Rua João Pln

10 - das 16.00 às

Capsúlas acolchoadas transportarão
passageiros em 1966

LONDRES (B1'I8) - lojas esterlinos. cêrca de 1/7 do meta. AS menores verccida

'rJlttenrourt. 101

pr. Acácio
l'

,Garibaldi S.

Thiago
ADVQOAW

Esc;rjtono �spec!al1zad;
em Quel:itõe� trabalhistas.

AtllillnlSLraçao de benl
lnl(JVCIS J)elesas fiscais
Rua Felipe SchmlciL, 14

_l° andar.- Fones: 2;)11
"lO

VENDE"SE
40 lotes na' Vila 'palmira - Barreiros,
I - lotc 2Sx22 - Jord,m Atlântico - Bar.

reiros. (Bem próx mo a Estrado Federall.
I) - Terr-eno com 64 mts.x810 mts frente po

ro o Est:'ada Federol. Barreiros,
1 lote 12x30 no fana bolneór:Q de Camburiú

próximo à sede do Iate Clube.
I - lote IOx30 no zona bolneório de Cambo

riú próx mo a sede marítimo do lote Clube.
I lote 15x 15 na z<Jno balneário de Comburiú

pr6x'mo o zona Comercial.
1 lote 15x30 na Vito Pompéia - Cu'rtiba.
1 lote com a A'reo de 700 mts2 junto ao Hu�·

pltol P··�Jtestonte em Blumenau.
.

1 lote 14x30 junto à Fundição Tupy, Joinville.
1 lote 22x31 em Pilorzinho, Curitiba.

PRECISA-SE SALA - Para Escrilório

úítimos anos várias emprê
sas tem gasto constderevere
sornas em dinheiro pesqur

sando a possibilidade ae ii

perfeiçoar vetcutcs basou

dos no principio.:la 10.:.1·

moção sõbre cotcnões ce

Assim CS técnicos Ilnt.ã

mcos chefiados por cnr.s

topher cockere't.
ram os estudos vtsanco .:0

locar em pleno -uncíon ,

merrt-, dentro de quau>
anos, o xove.car. [rman ,:,:

resb-s do seu pri':deCes3·')r
aquáttco o ttcverc-ert.
O uoverca- foi consice

rad- pelos técnicos bruãu,
eos como a l�gação ideal

entre Piccad ly, ccracao «e

Londres e o Aeropol·to dr>

quela cidade. O percurso
lei arre 15 mtnutr-s, uma

hora e quinze m'nutos '11�

nos do que a rresma 1,s
tàncla por rodovia.
p.anaja-se desenvolver

um rnodâlo que ligaria ,111:'.1'

ble Are. em Londres, ao Ar

c- do Trilltlfo em Pane,
transportando 150 pas ;:\

geicrs a uma vetoctoace c;e

300 mi "has por hora , ..

(482.700 km;; e a eugennc
levaria apenas 60 m nu �i);

para cobrir a dtstâncta.
O Hovarcar devera pes-ar

43 ton�la'das e �eu custt' 'je'
• construção serâ de 150 mil

preço de um gtg'antesco a

vião de passageiros, muno
embora a quantia a Ser nos

pendida na compra dos tri
lhos sõcre os quata correra.
possa vir a elevar o custo
geral do aparelho.
O Hovercar seria de }

mensa utilidade no trans

porte a irnga dístfncía de

passageiros pela sua rnpi
dez. seu custo econormco

e o Inegável conrôrto '.11e

proporcíonarta. Protuernes
c-mo os cé congesuona
mente de trérego seIJ9.1O

Inexistentes.

des, com uma carga ae pas

s�eiroo, po�eria resolver

o problema de tranpcrte
subterrâneu, ataves (Ia i'm

çâo de vários carros :.:0'

mande asstm o 'acvertre.n

A 300 milhas por hora o

Hovercar levaria cêrca de

1 e 3/4 de nora para arcvn

çar gd.mburgc paj-tmdo
de Londres quase c '_leSI1\)

tempo dlsp�nsado Per uma

aeronave a jato voanoo a

duas vêzes a velocidaue ú�

cruzeiro do ncver.iar.

Mais de cem anos se oas

saram dasde que roram ;�1

trcduzid03 os serviços f�r

roviértos regulares entre cs

drvcnos pontes fía Ul';\·

Bretanha. Se o Hovercar
vier a ser utilizado regular
mente. como esperam os

técntc-s. ocorreria por C':I'

to um notável avanço UIl

transporte de superncre e

a Grâ-Bj-etanha vortar a :}.

Iídear o mundo com esses

avanços como já o fez 8'1

tertormente com a máqul
na a vapor e o Hovcrcrart.

S ... a -noústrta cruanc..

aceitar a idéia dos téontcn
e Inverter substànciars ...a

pltais no descnvolvlment,o
dos estudos, o primeiro Ri)

verear de 150 lugares p-vle
ri estar em runctonemcn
to dentro de quatro anus.
O aparelho operara ,',0

mesmo principio do HOVPf
crnft. c-m um sistema ce
suspensão e calços na -ua

parte inferior· Os cercos
empregam jatos para gera:
e sustent-ar o colchão de ar _

Que suporta o veículo. E
xhtlr1am Inúmeras aplica
ções para o Hr-vercar.
Poderia ser usado co.no

um rapido, sem paradas
entre cidades e centros u r

l)anOs 'a -vebcidade de :mO
ou 300 milhas/hora ou

gartazes �o dia
--BAlBaos-

:r 'J!tIA

Fone «125:1Estreitei
- às 8 hotas-

Michel Auclair
Pascale Pelit

.... - _-
Mtctre11m! "Preslltr-" -.-

-em

BRóTO PAItA O' VERAO
- DyaliScope - Eastman�olor

t:streJk f'one e_

RA'DIO PATRUl�A: SOCORRO
POliCIAL DE URGE"CIA ItL. 3911
�.,

-----�

llOl.A MAil fIÓnIn. DO IfIASIL

leNDE-!E
ljRl8 L",�8RF.TA ,1959).
Tratar Anita Garibaldl.

67 - Fone,... : 3:u15 - 3'::17.

Agr:lde".o ao Pad�'e H.�us

Uma Graca ll'r:ançan ..

Adão D. Ely

estado 'ICAFEZI�HO. N�O'I
, C,�kL r>i�{!� c�

das �� __,

CIN�MlS
tine !iAI! JOS'F

Cenn'
às·3 e 8 hrras

Leonardo VllIar
Glória Menezes

_NOrma Bengell
EM

p PA=·rc�:S�nr
Censura até 10 anOoi

. " .... !tITl.
CEN"MO ..1V,F,. :'4="

5-71/2-9horas

EM
JACQUES TATI

EM

MEU TIO

Tecnicolor

Censura até 14 anos

as 2
- Sessões das Moças -

CANTINFLAS

NA MINHA TERRA E' ASSTM
Censura até 5 ancs

Ct..e BOI)
Cent/o

- às 8 horas-
- Sessôes das Moças -

CANTINFLAS
EM

NA MINHA TERRA E' ASSIM
Censura até 14 anos

Face: 34:'5

(lHE RAJI,

l-'u!'a J!:scrlLOl'W
'natar CuiO , dr. José Maria, pelo lone 2604, à tarde, -------------------------

<lU com o dr. Flávia, pejo fone IH... - ",0·22 - 35'96.

- às 8 hotas-
Lea Padovanl - :!m _

AI DOS VENCIDOS

CASAS -

Temo" comprador poro casas no centro

- VENDAS-

Por Cr$ 650.000,00 vendo uma caso na Praça
em Sõo José com 50 metros de terreno;

No Saco dos Limões uma Ca::>O bem situado.
No Agronômico, uma Cosa ótima em terre

no de 1.600m2.
TERRENOS _

D-versos lotes com finonciómento em Coqueiros
Barreiros, Estreito e Capoeiras.

Em Conosvieiros> por prêço sem igual. de fren·
te paJ;'o o mar.

CHACARAS -

.financiamento em Coqueiros.

MUSICAL BAR
.'ARA UM B0M PASSA TEMPO COM SUA FAM.iLIA - Ri'ONIOES SOClAIh

DAJj�ANTEP. COQUITETS - FESTAS DE ANIVER8.ld.';OS _ CHÁ
DANÇANTES _ ETC.

':'NDAR TERREO DO ROYAL HOTEL, _ Te} 25' 5
..
IPol"tari.'

'Farmácias' de Plantão
2 _ Sexta feim (feriado) Farmal!i. Noturna
3 _ Sábado (tarde) Farmác:a "Itôrla
4 _ Domingo }o�armacl:1. VitOria

10 - Sâbado (tarder Fsnrnac.a Central-

11 _ Domingo Farmáci3 Central

15 - Quinta feira (feriado) Farmàci" Moderna

17 _ Sábado (tarde) Farmãcl.l Sto Antônio
18 - Domingo Farmácia Bto Antônio
24 - Sâbado (tarde) Farmac'9 Catarlnense

f5 - Domingo Farma;:18 Catarlnense

� R. Trajano
- Pça. 15 de Novembr"
- Pça. 15 de NovemblO
- R Felipe Schmidt
- R Felipe Schmldt
- R .cão Pinto
- R Felipe Schmidt
- R Felipe Sch:nidt
- R. Trajano
- R. Trajano

O serViço noturno será efetuado pelas farmácias Sto. António, Vitória
Central

12 c 12.30 horas será efetuado pelas
O plantão diúrno compreendido ent.re farmácias Vitória e Central.

2 - Sexta feira (feriado) F&rlllác!9
4 - Domingo FarmáCia
11 _ Domingo Farmacia
15 - Quinta feira (feriado) Farmàcia
18 - Domingo Farmacia
25 - Domingo Farmár.:la

Indle.na - R. 24 de Maio
Catarinense - R. Pedro Demoro
do.Canto - R. Pedro Demoro
Indiana - R. 24 de Maio
Catarinense - R. Pedro Demoro
do. Canto - R. Pedro Demoro

o serviço noturno sera efetuado pelaf farmácias do Cant.o, IndIana e Cata
rlnense.

A presente tabela não poderá ser aiterada sem prêvia autorIzação dêste
Departamoculo.

.ouLubr0 de 1962

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



A Petrobrás vai instalar. onda
de petróleo em Caunin as

RELEMBRANDO ANTIGA cem grande satisfação A propósito, cumpre re- ber-se de sua capacid e engenheiros e altos runcto-
SONDAGEM noticiamos que a Petrobrás saltar as esperanças da comercraver, com 2.35 nãnos.

- Petróleo Brasileiro S. A. grande empresa brasileira, de profundidade, agua a Noticia 'sem duvida aus-

Canolnhas (do Corres- - vai instalar nova sonda nesta zona do norte cata:!- Os resultados de nova p - pícíosas, mormente. ante as

pendente) de petróleo em nosso muni- nense e sul parunaense. furação na mesma toe: - e..peranças dos canotnhen-
cíplo. Nas regiões vizinhas, do,/ da de. Esta, a 30 de [u o ses sobre 11 ertstêncre do

_---------- Paraná, vemos as Instara- último, havia atingido .. tão precioso ouro negro em

MA·RTE .. l continua sua trajetória ��:tso,��aM:t::�I�:a�:, �� ����:�ne d:oti���fU�d;� e nO���áSSOJ��sas esperanças
dade bem próxima da nos- ludida publicação. não são Infundidas. Lem-
sa. E o xisto também exís- bramo- nos ainda, multo
te, em quanttdnde aprecia- bem, da aintlga sondagem
vel, em Papanduva, munl- levada a efeito no subúr-
cipio desmembrado do nos- bio Agua Verde, lá pelos
so aqui em terras barriga- anos de 1.930·1.932.
verdes. Certa oportunidade, pa-

lestrando com o engenheiro
encarregado dasuela eon

daiem, dr. Axel, ouvimos de
a sua senhoria esta expres

são: "Aqui há, ou já hou
ve petróleo!". Exptícou-nns
então que através dos mi
lênios P01' vezes ocorrem

tremores de terra, ou mo

vimentos -uuterrãneos que
podem desloca:' um lcncol
petroutero de um local
para outro. 'rutvês nüo
tossem bem estas suas ex

pressões' de técnico ante

pessôas terces mas Ó eco

tido de sua" palavras, era

este mesmo ..

Completou s. sennorta

que o exame do mateoat

geológico não lhe deixava.

duvidas sõbre sua optmão:
'Depois, a sonda foi embo
ra .. , Per que???
Hoje, passados trinta.

anos, volta o Brasil, agora
através da Petrobrás, a

COHDIÇóES d t 61'
I) IDAOE MINIMA DE 16 ANOS; Para ambos :�tn:�Pi��

r

Õ:oal:m n��:��
os Sexos. esperanças, sejam poeíüva-

2) Os Exames constarão de nove disciplinas. os. das e qué çleste planalto
sim drstríbuidos: tão lindo de Santa Catari-

a) 5 federais. obrigatórias;
•. . na, jorre petróleo em

b) 2 complementares obrlçctónos escolhidos pe- abundância, para I) Brasil
los condidotos;

. . ..

.;�
tanto necessita

ç).2 çte coroter optativo, tombem da esc�ha do,;� t

�nc!Pção 'eco-

'-cQQfl�'
..

..,:_ '" .;.,;.;�........ ,a;..-� para. garuntta

_�d;e;se�u�s;g�,.�n�de�S_;d�"�,,n�o�s�!�Ii&6����������ii�'JEiNP���"�.�������'�:<�������__3) As matérias deverão constar do curttculo es"

��:�:,d�o;�t��:;��;,,;n:�o�:sque o condjdoto se ins, Prl·mel·ra USI·na Ato"ml·ca 'da·'·. I N O I A4) Não será preciso prestar novos exames das
matérias que já conseguiu aprovação.

berá ��Od����e��o;���v:l�n���� ��pk,��r��n���t O Departamento ç!e(E- 190.000 k� cada uma com�, l�tric declararam qUE! a ..geradOres a.. vapor de gr"t.-
Motricul09 à ruo Dr. Fulvio Aducci, 748 Estreito'

. n'ilrgla da Indla .�ab'a ce preenderão a encomenrta, usina atômica oe Tararur \:de 'Porte, com séde, eí�1.

Flori(��o�il�menou _ Procurar o Prof. Dorvol Bar. _ ":�:��:el�a :�:u�:oen!� �:e��U!:á t:i;odao °e����:� :���z:r r:�� d�o��:�"a�,',���:ne����, f:��::rá �,�
bieri)

.

1'.·..
' gla atômica, destinada a n:;lento ê serviços COrreld.� mânio levemente ern:�q1Íe. :�� �d.iS. -1lt��h,;,�eIaq..ores,�':i:i\l,!'a

T

g�far 380 mil qy.i1owa�ts tOs, bem Cerno a pl'imeLl'a cldo, e rep'i-�.s�ta a·

de. a usina. I ,

de \eletricldade a cust�1;i carga do combustiv-ei' na... malar po�'l� r�� 'ZQje enco._

.----------'------------__.;.-'------"-....,...,.,-'..,.,...,.---.,=.,., I':�nferlo,res àqu�l,.eS\profi�J _cle�},,_ (;�� i;;�' I � �o�.�:-::erlc�no� ��:it�a�:�1· ti�i;o:ap��:acl����rá e�
'Fi_-IQ,OJ /1/\ Jr1DQ.I//.'C

.

zl,dos por usina conv�n'·io A USina 10ca1izar�se-a '�m trato assinala o negocLO de 1966 e sua energ::L g,erv'rã

L nJI--U vvr L....J, UMA DAS MAIS POBRES nal da l·eglâo'. Por·ta-voz Tarapur, cêl'ca :ie 90 q·.Ii. malar vulto l'ealizado m::Sj o;_(Is.estªdos indianos de 6t1
dessa entidade governannt:n lômetros ao norte de HOI!l- 84 anos da- existência Q,e jarat·e Mal'lg,rashtra.

CAPITAIS DE ESTADOS DO B R A S/L. tal; ;nfo,mou que ° equipa, ba;m", di"e , dc. Bnab"�. nossa oo!"panhia", obse,- EXPERIENCIA,
mento', do tipo â agua t('� E acrescentou:

.

IIVOU porta-voz .da Genef/ll
vent.e, será construído pela "O investimento mont'l ,a Eletrlc.
General Electric nos-. Est<l:- 100 milhões de dôlar.es p)
dos Unidos. rém a energia. será 'produ-

MOSCOU 5 FP-UH) -

A estação' interplanet:\,l'i:l.
Marte I continua sua cov

rida para o "Planeta ver

melho" anunciou ontem

a RádiÕ de Moscou. seca

do foram estabelecidos 2

contatos pelo radio com a

estação e foi verificado o

funciOnamento de diver
sos aperelhos Instalaaos a

bordo, assim como a d.s-

tãncla entre Marte I e a

Terra e sua vetocldaue.

As indicações permltl-
ram COmprovar que odes
via real de Marte I €nt

sua orbita se situa dent ..o
dos limites prevrtc.

A 2 de novem'sro o o!J

,senatórios ovíettcos foto

grafaram a estação pner

planetária e o reguete coa
:

mico cote- um fundo ne ccu

ncturno. Nas roioeeenes a

pareceram como estretns

do tamanho de í-í.e e 13.a

grandeza, respecuvamenea
Ontem as 9 horas GMT (6

noras de São Paulo) a es

t,anã() cosmrea Se encon

trava a mais de 975.000

ccnometros da Terra afa!;

tanoo-se deI aquntro q'J •.

lometros por segundo. O

contato por rádio com a

estação é regular. A tem

peratura interior é menu

da entre 20 e 30 graus ccn

especjalista scvtéuco e Th

eletronica. O cientista fri
sou sue OS problemas apre
sentados pelas comumea-

ções espaciais, por radio.
a grandes distâncias, po
dem ser resolvidos ;,lar
melo de ampuncecoras
que produzem muito. ptru
cos ruídos estranhos, cons

�ruldosl recentemente, a�'
Sim como por meio ue an

tenaa capazes di! emjuir
teíxe s de ondas de rádio

multo estreitos e por an

tenas receptoras ee gran
de suPerficie.

Vladimir Siforov acrc.:;-

centou que para sconcrnt-
zar enerila que se gastarm

rapidamente num vôo pro

ícngado pelo espaço, OS a

parelhos que se encontra-c

em Marte I podem ser cc

locados em funcionamen-
to Per meio de ordens 0'1

vtacas por rádio -íesda a

Terra.

VIDA EM MARTE

UE' passivei que a vid;'l.
exista soo uma cu OUt,',

fonm aem Marte, ptaneta
similar à Terra", deciarou

o astroncm., soviético r'a

lIx Ilyn durante um.a pa-
lastra acerca de Marte rn

RADIO

tigrados. As bate-Ias SOI3,- de Moscou.

res funcionaD 'lI0�- -.,.. � VÔ<>s cosmtcçs pji_a
mente ,� ��t�:ns�!�:m�:rte��e����e�

fundida. atreves da H.ãdiO

INTERPLANETARIO

O apareihos eletroni�'J':;

que se encontram a oo�d.-)

do Marte 1, pode'l1, em te.
se assegurar o c('nt3!.l
co'm a Teroo.l a uma dlstim
eia superior a 100 milhões
de quilometras declaroa

a TASS, Vladimir SlfoNV,

do solar não serão prova
velmente passiveis ate den

tro de alguns se'::'llos-' a·

crescentou. Por este �o
tivo, concluiu, "para os

que vivemos atualme!lte
na Terra os reSUltado;;;
Que podem. proporCionar o

foguete Marte 1, sobre Mar

te são swnamente interes
santes"·

RECEITA

Sübre sondagem de pe
tróleo, a empresa estatal
está perfurando em União
da Vitória, Pnraná, A 30 de

junho, conforme a publica-
ção. \
"Petrobrás", a profundi

dade atingida pela sonda
era de 1.354,80. I

Em nosso estado, em regi
ões próximas da nossa, te

mos a sondagem em Pôrto
União. com 810,30 de pro
fundidade a 30 de julho.
Em Taquara Verde, um

peco que revelou n enstên
cia de petróleo, restando sa

�.

CURSO MADUREZA

GINASIO E� 1 ANO,

7529044.000,00
�I �� ���.ggggg
903066000.00
781210000.00
431.300000 00
339.870'000.00
271950000.00

� 245 f)1I,0 000,00 ,

141.044000,00
I 36.249.000,00.
I 1 1.479.000.00
102.716000,00
71. 185.000.00
63740000,00
62.649000,00
56300000,00
51.698.00000
40.607000.00
·,6.330.000.00

APENAS DUAS CAPITAIS TÊM ARRECA AÇA
:FLORijINOPOLIS: TERESINA E CUIAS

MUN/C/PE:
AJUDA A CO/.tBATER OS QUE SONEGAM

IMPOSTOS:

NÃO TERÁS MELHORES SERVlÇOS.•

QUINTA PA'GINA

mais potente�mais estáVel-mais veloZ

noViO'
TRATOR -'SCRAPEIf 619 C

CATERPILLAR
• COM"SCRAPER"BRASILEIRO

reduz tempos de (ido e baixa (ustas de operação I
Fácil de operar - controle a cabo acionado a'
ar comprimido. Capaz de fazer curvas .nurn dià
metro de 9 rn. Construção unitária que facilita a

manutenção. NOvo motor com potência máxima de
280 H. P., moderno e compacto, Servo-trans
missão C-J, especialmente projetada, ou transmis
são de "Engreno Constante" de 6 velocidades.
E o "Scraper", com o famoso desenho "Lowbowl",
agora fabricado pela Caterpillar Brasil S, A., em
São Paulo, tem capacidade para 14 ma (18 ja) de
carga coroada. Junte a tudo isso o fato de que o

619 C Cat pode atingir a velocidade de até 50 km
•••••••• por hora e calcule o que o ·Sr. pode esperar dêle I
VENHA CONHEC�-LO EM (.) Pewee- Shift

Entre outras instalações

FIGUERAS S. A. ENG. E IMPORTAÇÃO
Avenida. Assl .. Brasil, 164 - parto Alegre - Rio. Grande do_S .... 1

<=111 .. 10;, Cachoeira do Sul. Fle>rlanopolhi e BI .... rnenau '

o..a.T.....'U.._ li!: CAT _4.0 MAAe...� -'\taG.l.'-T"'tlDAi!.."'ttA c:"Ta'U"'I,,!,.AR T",,a,(;To,, eo.

POTENCIA E ECONOMIA

zida a custo infenor ao

�erado por usina elétrica

comum na mesma regiao"

Os dois reutor�s nUcle:l
res à água fervente) de

pioneiras, já fOl'ft'll con

tratados com a Genel'al

Segundo o dn H. J. Bha
bha, presidente da Comis
são Indiana de Energia A
tõrnica duas unidades de

O EQUIPAMENTO

Técnicos da General F-

duplO Ciclo, serão proje�d.�
dos e construídos pelo d('

parlamento de equipameD._
tos de energia atômica ca

Eietric, duas usln'l snuct.-;!3
elétricas de grande põrt�
no exterior, uma na A'e
manha � outra n:1 ItaHa
'Na Alemanha pr.oG.uzira 250
mil quilowatts e se .oC'lll
zarã perto de Gt;ndremmill
gen, ao sul,·do pais. Na I�â
lia será a' de Gerlgliano
para 150.000 kw, cujas obras
se encontram em fase fi
naL

RIO DO SUL
Aviões às terças quinta� t donnngo -

Saidas de Florianópolis às 1145 horas-·
TAC -- CRUZEIRO DO SUL -- Fone<
3700 e 2111.

Missa de Um Ano
HELENA SALUM

A família JORGE JOÃO SALUM convido aos
seus parentes e pes�oas de suas relações paro o MisS>Q
que mondará celebrar, dia 6 do corrente Vês, no Co
pelo do Asilo de Orfãs à", 6 30. boros, -em intenç:30
à olmo da sempre lemb'rado e saudoso IDo. Helena
Solum, pela passagem do 1° ano de seu falecimento.
Por êS'5e ato de piedade cristo o famílià SALUM des·
de já agradece o todos quantos comparec-erem.

PARTICIPAÇÃO
Ildefonso Vasques Lopes Vva

e senhora Sidnei Noceti
Tem o prazer de participar o contrato de casa.

menta de seus filhos.
'

-""'��l:
J, ROQUE E IÇARA MARIA

companhia. sediados efJl
San oJsé da Canfornia;
fabrica que será tamb3m

responsável pelo forneci
menta da carga IniCial c'.o

ccmbustlvel nuclear· O
departamento de turbo,';

Preciso de elementos capazes e com vontade de gafih.ar dinheiro. Apresentaveis, malar, com referencias po
dendo. ganhar superior a Cr$ 20.000,00. Não servem p�ssoas
�esatllmadas. Tratar rua Tiradentes, 64, no horario de 17
as 19 horas. � .• �.A.....�.! ..•dl'}' : Jtdlt.

CASA OU APARTAMENTO
Preciso poro alugar .no centro.

lefon:r���2�om OSMAR, nésto redação ou peo te·

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

Cozinheira
Precisa-se de uma cozi- !les Pire,!; n.o 17 _ Nesta.

nheira à rUa FelIciano Nu· 4-11

Serviços De DATllOORAFIA
ACEITAM SE ENCOMENDAS
TRATAR à RUA 1-i::i..ICIAi>lv NU! lES P1RCS

14 -i,\ i<,j.:.il... .' ..

'.
'

�_·�'�"-;:7:��;�S-:-j.� ..i71k:'(:

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



PlDRO PAULO MACHADO

IEDA rORES-AUXILIA�ES:

MAURY &OR""5. RUI LOBO •

GILB<no NAHAS

COLABORADOR-S, OIVERSOS

PILO PROGI!tISSO Df

IANTA CAlARIN..

NO SITOI

ESPORTIVO

arroso: 2 x 1 sôbre oFirme na Ponta o

Paula Ramos
---------_o seu ponto de honro. ti-

Carlos Renaux perde um .pre
ponto, melhorando

do Atlético

definitivamcnt.e ocandc
marcador em 2xJ

Detalhes técnicos:

Jô�o - Almirante Bnr
J'O�O 2 x Paula nnn-os I, em
nnjer. •

].0 tr-mpn - Bar-roso txu. CIOSOFinal narroeo 2x1.
tauem a favor de SI.,,). es

quadra. Elipcrava-.-;'� que o

tricolor da cupttn viesse a

sofrer uma goleüd'\ ta: o

írnpctn inicial .to C·'.c:1CO
bttrrosistn, na etnnn com

pternr-nmr. Tod:lvi1. 1:11

n:10 aconteceu ;>0':;;' ,tOS

ooucos o Paula.. Ramos fr,j

XI' a1·rilfln(l!\.,e passou

r que os cle.ncuf.. (1,:

quadro :lutlig--onlco'
'"braS�m para m

Icrcnca. Porém, o

Ramos com todos '

�::JS ccnsegulu li,,;;

do plHcOird. marro

úrttmos Instante

dn, por intenuerl-

cxtztr algo além da expru

tnuva do líder ;1>010.00 C.l

tabela prol' 2xl no reduto

A equipe do Pnu'a _i{'l

mos nesta p'
dada do campeonato e:«

dual, sr dr

G(.:lcadores, Mit'Ja aos 8,
Mixo. a 1 e Amil' aos 41) m.

Quadros: Barroso: '&.-:!i

'Vai; Roberlo, Morcn zc

qutnha e Loca; Nélinht1 c

Lujelnho; H('lio, Mll"'1a, I-�-------
Rn uutdo (Gutugnj e uodo
corto. Paula Ramos: Car
Hnhos: J. Balisla, N,,!�';y e

Hamílton: E'dio a vc eoo:

chancesNa nruuetra fase ji :1

Barroso manteve a ride

mncn du placard conaíg
»ando l.ogo aos 8 nünú�:Jl :J

pl"lmrit'(' tento que seria n

unlco desta etapa.
Mima, foi O ::>"'11 au'»r.

Na xegundn r-tapn logo a

1 minuto, Mima voltou ::..

m-vínn ntnr o mrreat;o.

ddalando para Jxu a c', ,-

tcm ale !t:lj!ll di

rrontou nu C!Cllt'l c., Alnu-.
ran1e narroso.

Malr,l":ldo a :lU'!. pcssnna
coiccacu» o 1.I"!c",')�' fia ca

pital, rc.f("J"i':ldo '1:1 r-tu
guarda pI'lo CQ;IClli:lv .'j')
latern! J. Balista que 'lC'I�

bcu de cumprir -nna 1'1-

posta pelo TJO. �GI1. i,;:u

Melhoraram sonqvcrrnen
te as chances cio ctucc A·

t.cuco cnrunnousc cI::!.,ra

capital com respeito a sua

ctassmcneno para a ctúp,l.
final do campeonato, zom
do.s. Acontece que, na tar

de de antoonto-n. o c-ines
Renaux desta roua nau

conseguiu bater seu -uua

gonisla como aconteceu no

tUrno verificando um em

pale de OxO. No tUI,l') o

c.ubc tricolor havía ven-í-.

do pela contagem de zxt.
Com este empate o caries

Rennux ficou d.scanemdo

lnidatIo O XXV Campeonato
Brasileiro de Futebol

FOi iniciado domingo o

Campeonato Brn�ilell"O de ------

Fute-bol como a p:l.l·tl1o.,
Distrito Federal 1 x Me.lo

n Ely VaI tinha. Piróla Amlr
.i:n e Bcmtlnho.

Arbitragem de Lo.1l1rl�O
Pedro da Silva e renda de

cr$ 92.45000.

AnOi\!na'lidadn. n.to hlJ'6-

Ganbou O Sanlos
O Clássico
da Rodada

G1"0>\50 1.

ME J.)A"M�l/
BO/IJE!J

o Campconato Brasileiro
que nêo vem sen.jc otnaüo
com Simpatia peiall Fcdera
cões da Gunnunn: a ano
Paulo e Rio Granun C<)

Sul, que alegam mult.lplcs
prrblcmas sem compensa
eõo técnica e nnancei��,
foi mantido pela -CBD �:'l.
Que a grande mu.orta cus

Federações' ünedaa c favo
rável ao mesmo e inCI,l-'li,
ve o· próprio reg<llame;1�O
do certam·e em !:ICI! cap· ,11_
lo 1.0 fala da Obt'!r.:lLo)";e
dade da partlclp:;u:ão Ges

ftllados.

li-

,.l.ir
- --'---""�'-'�"----

,.In Serão Indicildos
ra Especializada

loga:dores
Pela (

SflO Paulo, 5 (v. A.) .

Em partida renhidamente

dtsputadn em que o locuc �i

esportivo Pe-dro Luiz este

v-c ameaçado de -ibanuon.e
a transmissão em ví rtuda
da decisão tomada por
oertos dirigentes corll11ja
nos qUe ameaçaram cor:fI.r
a tmet'gia dêtrlca do esrg
dia para que o correto io'
cuto!" não vollas�e a dJ�f."["
ao micrf'[one que o Cor:1-
tlans e.':itava. usalldu e ::l.b!l-

• ��II���S do a�:t: V�:le��!1i�
tians por 2 tentos a I, c'lm

gois assín!!.lados por CO:'.
tinha e Pelé paro. esqll,t
drão de Vila Belmiro, �n

quanto Cácio Msinalou o

único tento COrlllt!ano,

vacâc e tirocín:"J dr) nos
n-ens da imprensa. espor
tiva.
Em prj nciptn a entidade

gaúcha t�mbém é cont-á
riu a realizaçâo do certame
brasileiro muito embora,
apeSar 'do CI.l�npe('n;1l,J
Gaúchl) em pJ.eno anda

.mel/to, c face :lOS com-'
pl"O!Ui:'!so.� (10 lnl"t"nac!'JI1'd

�[l�d;aÚ�'B;I�tl�'�l.:- :.:
sente ao Brasileiro dco F',)
tebol com estréia mat'r,J�
da p;tra O próximo dia ?5
do corrente,

A ímprousa f' j. :t,'l'ta

do Rio Grande d.. Sul '!.jJ(·n
tar;', os jogado,·,:,:; que ce

vem ser convocnao-, para
formarem a Sele!iü,·, Gaucl1a
qUe I'nfrentarâ "S par:ll1'"l

ensr'> no Brflsileiro de Fu
tebol.
A (.\(>(:i':i"io foi V�mada pe

Ja Jlróprj:t Fed,'r;l\,io G,,;t

cha num !l:esto dE" confi'l.n

ço. �:l cUllaeiJarl!! 3!.;_nl) .. '-

eraiJte 19 Mil Expectadores. Botalo
e Vasco Empataram Por 1 Tenlo
RIO 5 (v. A.) - Em para Sal)flrá que atlr

prosseguimento fi') ellmpefl- inapelávelmente decrl<'tu;

nato carioca de pro!ls;üO
nais Vasco da Gama e

Botafogo não ch.:!gal"!\m a

cOI'respO!lrler a f'xp('e!ati
va na partida qui' reaUla
ram na tarde' d'l! õntem em

Maracanã peran�e os

79.221 espectadorC3 pre!;en
tes ·Os pl'imch'o.� qUlr;�e
minutos de íõgo !)crtcnr.e
mm lnt.ciramenle a equ'pe
dc São Janu(trlo quc d�u

a impressii.o que> ganb:\r!:i.
facilment(' a eO!11"nda. 1\

pós os f1l1ln7.e minut.os ini
ciai" entrptan!.o o Oot'lfO-,
go pas...ou a comanda" as

ações deixando patente ou

peJo menos ra1.('n.;!o aCrC'il

tal' qu(' o Vasco .'.rna eOffi

pl('!.alllcntc csmn.p;acto P'�t.o
alvinegl'o carioca ,111e (>\,c

gou a ensainr alguma.::
boas j('gadns por mtPr."'é
dia de Garrlncha' q\l� eTi
tretanto não InfJlIcncia!";H�l
no mal·cado!".

Amigos, o assunto

porttvc de maior íurcres
se na caoíta. do zstànc m

última se:ru.na, l:1i ,,!C:ll
dúvida aquela 'cfr,ente ao

jogO "Paul::!. Ra:r.os x At,;(!ti
co Clüarincn.�e q'll' pn:h
d!cou I�t·:tndtmên�· a a�l.J.;.·

Ç�'Lfl dr) .�!'. G'ih· .. ··o Naha"

QU(', mr',ll" a: �n, PI"··':1U
m:lis uma \"C�. (.11"" [1;', a�

tica� r('Hn� e::mtl J. <;ua pr ,
soa SfLO inju.,ta.': e ó: �nr

padcr;ts ponjue a par':d3
atê aqurl:' mo.nen',J Vl'1')J
sendo f:",('il (Ir c"llduzn·. O
sr. Gilberto N:\hl.l e S(!US

auxiliul'rs 11.1" ,·nco'1'.IJ
v:\m dificul(bdc' 11:1l",1 di�
ril".ir a mr:s:ma :lr: ar dos

ilH'Jclrllt('s v,rjf:(!�·!o,· M�s

não poderia pegar a ooi.l e

"chícotá-Ia" para Cl.:-n·I"O

do gol oU assina'ar tellt�:s

nüo marcados pe)o A'.;I{i,i_

co. A arbitragem do f,r,

Giibrto Nahas em Parte ['li

boa c nâo potle m0reCel" 0..:1

criticas injustas dp. cet10s

c ..mrntaristas. HOuve> ape
nns U"'ll lance dUVidoso 'lue
nua ehcg"u a p!eju(ljcar
seu bom desempenho. A

proveitando ao ensejo qUf.
ro desfazer palavras dg�s
pelo flr. Evaldo TeIxeira
em meu nome :nelllin(jo
a.� cm comentãrio ese\":to

por mim c lido por cle ao
n'icrofone da raJio Anil;!..
Tomei oquela d"ctsâo �omo

verdadeiro atentadt) a mi-

Os cariocas po�:;;ucm 1<1

�_-ptm:�13eog
baianos 1.

Em 1923 passou a ser dis

putado em earater ofl.}ial,
lendo tanto Os pauJlslfl.s
como os cariOcas o titu!.:I
de t.etra campcõ::!s.
1\ hegemon.la "stá contu

do eon{ o.� paulist.lS que Ih'S

últimos 4 anos mante1n o

titulo·
O primeiro certame f(,l

vencido pela seleção de S:'o
Paulo em 1962.

Aulomobi!�!rrm
Faz Mais
Um Vílima No Rio: Sal!lzinho

Em S. Paulo: Pelé A r.cnda do cncontro :1-

tingiu a t'''. .<:a dOIl cr$ .

3.928·500".00 e o arbl�r() ,ri
o popu!nl" S:11L":10 (in Fede
ração Paulista de Futr
boI.

Em acidente fatal
lr\l!mn qUinta f.";".l !:de

CéU n:l ci(l:lde d.) M",:;ico,

CO:n 21 anos de idade o

c�peão mundial d.ns 24

horas dí' Le ... Mal1s. c elo

G .P. Pal'is, Ch'H1l'l.CQ R(,
drlgucs, ídolo do McxíC'o

que tantas vitó:-!as ;:on.�,=-

guiu pal'a a sua P,Ur:u e

parn o automobililimo �1U.1

diai. O acident.':) �e d�t.I

quando Cham:leo pHot\.1.!ld�
a. sua maquina "Lo:':ls" C" �l

a velocidade de 100 (IU�ló
metros entrou ve:ol'.1I1f-nte
numa CU1'va em forma de
"U" chocando-se COlltr�. o

mUl"O prolct""Or ·e a,rrenlcs
sando Chamaco a 14 metr'JS
de distância. vindo o mc,,

mo a falecer na mes:t. CO

('Perações do hO�!lilal ;:1-
cal de Balbuema. O Presi
dente da República do Mé
xico compareceu :10 feretro

��:;t���s�u�r�����l� fel

RIO, 5 (V. A) - Cum
prida a sexta rodada do
campeonato carioca. em seu
l'ctUI"110 de pJ'ons�lonais o

'c'ent.r(':lvante Sa.ulziní1'l,
pertencente ao Clube de
RcgaLas Va:lco da Gama
continua a liderar a clas�
sHicação dos artilhei!'os

a hlstor:a é lo ,a. (':'l;l- nha pessoa �e nada f,em
pridís.�lm.l mesmo" SI.' nàú c()ntra Gilberto Nahas oU
nos falha a me:Jl')ri:) c',- outl� qualquer árbitro de
nw�ou no . allad.J a '::Irde .... nossa. F.eàeração. POUC!)
Qtland" :1'guns (.']em"'llto:;
atJl'Licn[\I'� ('.am. r,aram J.

elogiar e a n�t"a�lar o ."".

Gi!brrto Klhas, pflra eJI,e o

mesmo vics"e a amOI�I'nr
a pài"tida n f!m ,ic fU('jJl
tar a vitória do qmc :lo
conlincntl'. Inclu<ve :11-

gun<; CJ:"l11('l1!os do Paula
Ramo.� foram "',u;iva(lns"
- CO!ll", se oi.!: na :;u":1

110S int.eressa que OS senh,l
l"CS Augusto Casér f' EVllido
Teixeira tenham vito duas

J)ena!idades máximas uao

Garrincb:t, Arlindo
rcntlnha, AmarUd6 e

galo.Edilal de Concorrência Pública
cariocas com 14 t.entos, se

guido de perto por Quaren
tinha, do Botafogo, com
13; Amarildo tambem C;o
Botafogo, com 11; Dida e

�nrique, do Flnmm:gc-,
com 10 e Rodrigo. do Flu.
minense I�m 8.
Em são Paulo Pele con

tinua d.espontando como

llr·tiiheiro, cum 29 tent.os
a�sinalados, seguido P'lr
Sill'a do Corintians, CO'11
21 c Coutiriho, também ':10
Santos, com 19 tentos ma,
cados.

assinaladas pel(' árbitro, A ACARESC torno públic-o que se acha aberto a
concorrência pública para vendo de uma camione�a
marco INTERNATIONAL modêlo B..:...... 120 tipo
pick up, ano de fabricação 1959 tração nos 4 rodas,
cor verde, motor n.o BD 24065i91B.

Os interessados poderão examinar o referido vel

cuia no Escritório Central do ACARESC à RodoviG
Leoberto Leal em Florianópolis, no horório dos 7 09
13 horas diariamente. I

O preço base paro propostas é de Cr$ .. ,

920.000,00 (novecentas e vinte mil cruzeiros).
As propostos deverõo ser colocadas dentro de

um envelope fechado e no envelope escrever "Con
corrência do Camioneta Internati(lnal". Este enve

lope deverá ser colocado dentro de outra sobre.cO"!"ta
e endereçad,) ao Escritório Central da ACARESC,
nesta cidade

No proposto deverá Ccns�ar em letras bem legÍ
vés o nome -e endereço do proponente e a importôn.
cio oferecida '

As propÔstas que apresentarem importôncios
Inferiores a Cr$ 920.000,00 (novecentos '3 vinte mil
cruz-eiros), serõo anulados.

O pagamento deve ser integral ( a visto.
Para tanto o vencedor da concorrência, no ato

tia.s da retirada do veiculo deverá apresentar o compro"
qunlro iinhas. N:l et'J.p:. vante do depósito efetuado em nome do ACARESC
complementar coube ainda em um dos Bancos de Florianópolis. •

ao Palmeil"ns nwvimenltl�' As propostas serõo. recebidas pelos Escritório>;
o marcador alravés dI' Car- até o dia 15 de novembro de 1962, co SCI'�O "bert(1s

no Escritóri" Central da ACARESC em Florianópcli
no dia 25 de novembro de 1962, em visto dos propo_
ncnt.es presentes

Mas na mjnha opl�liao e es

Wo pessoal de julgaI' as

coisas acredito que um

lance duvid"so n,'í,o podEria
pfcjudicar o bOt!l traoa1ho

do sr· Gilberto Nahas. Se

érro houve foi por pfl.':'c
do próprio Atléti�o! Seu

treinador, inclusive, tomeI!

da aparelhag'em usada p.or
nosso colega Carlos Alb'�:
to Campos da Radio Gua·

ruj:i, para' proferi)' pala
vras dc baixo calão que
nOlll !'Iiqucr podemos rcpe ..

tIl' Il.qui. Enou o Atlético.
alguns de seus compon('n
ti'S r- os cronistas que cr(
l.i"nrant sev.ernm('nte o tm
b"lho do sr. Gilbet'to N�.
has c ainda llqucies que
tenta)·am eon'.'el1c�r o :ir
bill'(' e al_guns clemel"'�os

�r �al��r�::n�o: ::��:)('J
nentes do Paula RaIlHJ; f!

ao sr. Gliberoo N'aha· "s
nossos sincero CUlllp .:_

mentos _por havcrem t1I"D
vado SUMI honestjjact('; c.

honradpz. ,E de esquocll''l' P.

homens aSSjm q!i:! S)nlij
Catarina ncec.'lsi�a no :-;(!
tO!' esportivo c não de :t

r,remlru;-ões suicidas '"IlHl
("(1.I1'IJ('m venocl' jõgo con_
l:1ndo com o nuxilio do
til"blf,l"o e de seus própr'os
I n.dverSáI·ios:. Que cantj.
nurm sempre a;;;!;im o �r.
Gilberto Nllhas e a. equipe
M Paula Ramos que hon
rnrnm sobr('manelt'a o d�
Jlorto de nossa capital
último õomingo.

Na etapa complementa,' o
Botafogo voltou cr)m ma;,;

dlsposiçüo para a �uta ev!

deneiando um j')�'o prüll
co e .objetivo que chego'l él.

surpreender a.o St!U aave.r-

sá rio que desde ll$ pr1mci
ras manobras mostrava-;;e
mais armado e coeso de_n
Ira da caneha ra��.ndo P�'

rigar o último teduto tio

alvinegrO ca!"Íoca com es

tocadas perigosas, que- !,O

mente não caiu !)m vid�íd�
da prescnça scmpj'e segnÍ'a
e valiosa do golciro Mau

ga que podc sei' apontai:)
como o melhor homem j�

campo. A djsposiçao bot 1-

fogl.tenses logrou o .Intento

desejado aos dois minn!:lS
e meio da segunda. etap'l
quando Amarildo lazend0
'Valer a sua categJrla Imo
!ismável de crimpeão do
mundo num pique sen�&�
clonai pela csqu"rda c:'u

zou a pelota para Quarr:tl
tinh[\' que aproveitando··se
de uma falha clamorosa de
Ita colocou a redonda llO

fundC' da rede defenrli ia
pt>lo goleiro cr'Jzmaltil'lv,
Apôs a marcação do tent0

esperava-se que .) Botafog'l
fosse >:f' ag!gant.'lr aenl,"t)
de campo, ° que na" aCr)'1.

!f'('CU já que a presença do
Vasco se

. féz 3�ntir :1"S

\'inte e três mlnlJ11)'l c mCIO

aind do lOeltlmtlo tempo
quando Lorico ntl"1"la aV::Hl

çada pelo centro Oe1y'C'u

para que raeilita��em 'l vi

tÓ"la do lime do 11 B.C. :rIê·
lia Rosa entreta.nto des
fez toda a trama ao afil'
mal" catcgol'icamf':1te q ...e

seus pupilos luta.riam até
o final da pugn.l, e <;e 1:

vessem de p('rdf'r perde
riam lutando até o f1:1:1I.

Emf!m, .v:íria.� coi:;as a

c�l1tecer..'m antes daqlleie
clássico medíocre qUI; só
feZ prejudicar mrds ainda
o desenvolvifl1�to do f'rt�··
boi da ilha. No domingo as
coisas pegaram faf;'o: vendo
Que a COisa realmente ,,�
tava dura para c, lado d'ls
atleticanos Marr':e') apre,
ximOn-se do �i. bi;!":J :,Ioli
citam quC o mcm:.o mn:
en.:lse lima penalidJ.d( má.
xima Ini'xislrnte ati!" .[1)1
do que o prl:'f.ln.r:!dor Ar.\r.
rim havia. dito. 'que Gil.
berto Nabns (ria auxJ.!la'· o

AtlétiCO· E GiJbe;t�1" r,"�, ..

mente aUxiliou meUS a�i!\
gOA... auxilit)u, P('fflue
deixou que a pnfma as .• r

desemolasse por ,nats 7
minutos qunmlo �('U ct,··WI
eru l�rminá-Ia n'l he;ra
(,xiita. Ou sC'j!l aos 90 Irl
nlllOS (Ir lU!,l. M:,<; (l mj,o;
CO nno rUJ',1 (l \lcI'nt(' sem
(In" (' �(' tA,m,' o �tidlQ.
por ele )"�CPi!3(t.). E lO! ()

Que :lconteceu. O árbl�r

Vingou-se o Palmeiras. Abalendo
Seu . ai Por 2x1

A l'cpres('n1açio
m.clras conseguiu
sua derrol:1 sofric!
do Olimpieo, no

larde de domingo
;"grou permanCC'.�'

lugal' lia clas.::ib
..ai fazendo COII.

.mente seu malOl' l'
cer mais dois ()O,
l:íbua. de coloeac' ').
O clássico blm 'ue"]1�e

que �e desenv'Jlvf'i.I no ('s

!:'t.dio do GUA.r:In�' 'lU E:lU

pava Norte, n:lo ':hegou r.

Ogl':1rl:1I' pois flmbrt� as "I'j\li
pes drecpci'1l1al·am.
Na prlmrj)'a etaya v,'n·

eeu o PRImeiras por lXO,
('om gol conq\li<!la:lo P01'

Int.cI'médlÇl. d� Leal. Re!illl
l!1do in�to pois n�almente
o Palmeiras i1avh .sitio o

P,'I- menos ruim dent·ro

f '!.n'.c

('14,'" linho�. npl"Ovcltando um;).

d('re�a pal'dal do arquei�'o
Isnrdo. Porém C'!.tOI"ZC, !o-

(;r-

grou diminuir' fi r.onÚ\g·�;n
para 2x1 nos últimos 1'11-
nulos qu;ndo o Olímpico
empl·p.endia lima reaçii0
Que chegou tnrdlament,e.

A sêtllT!a rodada
iniciada na noite de qU8
ta t-<!Ira com .os eneont
Flumin('nse x BOnSlIee
São Cristovão x OlarJa
Portuguçsa x América,
Quinta feira jogn

Flnmengo x Campo ora
de, Bangú x Can�o do RI"
Vasco da Onmn x Mlld1I

B�;�fOgOfl��:dO :eesc!�

Igradecimento
Filhos, nom, r,f'nros, netos e bisnptos ainda cons

ternado� com a. morte de seu f'stimâdo 'p:1l, liO�I"O, av ..... e

bisavô. WALTER DORNBUSCH, agradecem fi lodo� qlle
r.ompareceram ou se fizeram r(pl"B�enl.:"r ao sepulta
ment.o c aos que anvla.ram flôreli e pesa.mf'K

Agr:1dcecm tambcm ao dr, Ney Gonzagll pela sua

dedieação e zêlo profblsional nsslstlndo-o em seu� \l1!.1-

A ar·bilrage.m esteve a

t'IlI'r,o de Roberto PaUlo de
Lima e. a arrecad�ao so

mou cr$ 75.050,00, !jClldo
n nota desto..nte da parti
dn S:l expulsões do� joga·,
dnI:.e.� Jair alme1ras e

JUl"sndi; 'do OlímpiCO por
troca tie- p.onta-p1s.

mos Instantes.
Outrossim agr3decem ao sr. Pastor Fios, pelas pa

l:1vras de consôlo proferida sem casa « no cemit.erio.
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MOSGOU - Lideres co- de alto nível com o prí- Ie do Partida Comunista

munistas da Polônia, Ale- metro ministro xruscnev. da Polónia, wtatüaraw 00-'
manhã o-íentet e Bulgâ,rla segundo informou a agôn- mulku. chegara hoje a es

e!lContl'am-se em Mosoou ela nonoícaa "Ta&S". A ta capital, procedente de

para manter conversações agência Inüíocu que o che- Varsóvia, e revelou que o

_-.-- --------- _._- primeiro secretário do Par-

tido Comunista da Bulgá-

fnformaÇao literária

ORA BOLAS - Agradeci
menta - A todos os n08:;:)1-\"

prf'sldcnl( fi da acnuonca.
sem cuja Inestimável CO�a

boracúv rene sido impO\;
síveJ escro.ur êste ítv-o

os comovidos agradccrmc.j,
tos dQ. autor - assim abre

seu uvro OAA BOLAS, o

ARArUA, conbccrdo e ao-e

cindo nu.nc-rsta ex cola

bGr:Hlor do [crnnl '''Ultimo.
rt-rn''. ORA BOLAS C o

volume n. 2 da ceec.rc

Centelha da Livraria rEctl�

tora Francisco Alves
netc lemos um dos ml\lS

sut.is e mordazes cnucos

de nOS�(lS tempos, Já Qui>

Srrglo Andrade, ú Arnpn1L
vat

.... 't1Óhl da slmplr>;I p.udn '

para se ('rguel' mais e r"j.Jr
ar uma visão do 110sS0 ::A

ção epttcu o juiz correu

Pepe! Cobrou! aansacion u

Defendeu de cabeça o -i

lealdo zagueiro visitante' 1

NoticiáriQ Internacrcnub
_ Salazar também vat

lançar u.n ronuetc a 'ua

- só O'Je vai esperar
.

,\

lua chn.a, qUe é mais ffl-

Netas policiais: - Se na

qw:lc �omp() houvesse ')'111

ctu até boje estnncrn \i;

som saber quem matou A
bel.
Notas sociais: - foi ,l�

ma festa rculmenta espe
tacu'ar. lima res� e0:110
Copacabana nunca '''11' �

r,1ml .todos estavam :r�'�

r-nments v<'fitidos.
vün -nuarouc. SÃo Pnu!o

Mr· dá mnn Coca? - �lhll
(:1.� gramas

Ris nlguns nchnôns: Obedecendo à praxe da.!?
PrOVAS de que Deus � "orelhas" com texto alta

nraenetro: _ Quando apre mente elr-gtóso nas edit:.h
sentou um problema se-te ras (ati do próprio autor)

ao govornndor di PrOV1'1� D.. obrn que se vai iqr, .ara
.da o governador lavou <'s puã �ambém tran.'icr·ev'=!

mãos, tmchos diversos, de pec·�o
nlii:dudcs as mais div�t"-

política Nac!flnal: - .-,0 sas. EH:;, por .exemplo a @

lítico é esse sujt>ito qllc Edcr Jofre: "Li;) livro ete

usa cinco. can;tis dc te)!!"!i um só golpe". E a 00 gu-

sio para provar qUe e p�j- vernador Car'!alho nntJ

bre. fam.oso por seu oaoour'3-

NCgóc!OS & Investim�,1�. mr: "Muito agradeCloo y;�

tos: é tamanha a cte,-
'

tel' enviado seu livro, gra�

confiança neste pais {Ile, .
tis, sem nenhuma deS])<'!'i;

quando ':oce afirma � te p'ara mim" E para en,;�r

tal �.t,jeito é ti()lle�t.o, ouu'o rar, a do ex 'primeiro """'11

logo salta - e -1uanto e nlstro Trancredo Ne�'>s

que êle está ganhando r.is um retrato preCiSO de d';'
to?; No momento em_, t;züê term!nadlJ tipo de pOIt-ti'�:L:
Deus disse "faça-se a ,õJ.Z "'Trata-se, sem 'lombra ue

a Light entrou firme, 'A dúvida de rbra, lue alla�

distribuiÇão é minha!"" não obstante. sem tOdaoi,�
Esporte: falta na Ji- desmerecer como e ObViO

nha média: vai cobrar Pe aliâas" 0. que porven.;':!\il.
de! Atenção, senhores ou- seria o de me'nos traz, C',-

vjnte.]! .pq�para-se Pepe tarte, alternati\,a; Que ,j'l�

pal'a cobrar! Forma-� a trrsSim, seriam COntu·jo

barreira, Pepe toma dist ...n muito assas tergiverst_ij"õ.
ci:l, grande distânCia At'!n vas",

Clube Doze d,e Auosto
DIA 14 DE NOVEMBRO

Wi feriado) _ SOIRll:E E
SHOW _ ANKIlFO o rol

do mCJVimcnto do Cinema
N�wirma!.
l\;1rrsenla com o seu

conjunto de 'Bailes sob a

MESAS NA SECREJ'A
RlA O@ 'CLUBE,

ria, 'redor zmvkov. cuja
chegada na sexte-rcrra
passada não havia sido
anunciada, se entrevistara
com xruscnev e partira
em seguida de regresso pa

ra seu país.
aorcdua-sc ou ainda se

enccnun em Moscou o

chefe do Parttdo Comu
nista da Alemanha onen

tal, Walter UlbrJcht. A

-vrass'' Informou que Ul
bncnt e SUa delegação se

haviam entrevistado com

xruschcv no dia de ontem.

O presidente da Tcheco

ssrovéqutn, antnntn No

vctny, passou três dias em

Moscou, esta semana, ten

do regressado para Praga
na quarta-feira passada. A

'vrass" não tnronnou sóbre

o assunto das conversncõcs
entre xru-a-nev e os líde

res da Europa ortontat.

E�S!ls convcrsacõcs pro
vocnram uma onda de

conjeturas entre Os coser
van-uns ocidental" A maio

ria deles concorda em que
rcruscncv pede ter ínror
modo os visitantes sobre a

reconte crise cubana e

seus provévets efeito') so
bre as relneões com o Oci
dente em particular com

referência â sl�uação em

Berlim. Não se antecipa.
no entanto. nenhuma de-'
ci�ão que possa. afetar ra�

dicalmente a atual po,si
ção com relação a Ber�

lim. Notaram que a últi

ma reunião importante sô
bre o assunto fora a reu

nião de dlL'igcntes do Tra�

�ado de Varsóvia. realiza�
da a 7 de agôósto de Ig61,
que concedeu autorização
à Aleman:la Oriental para
erigir a muralha de 8er�
lim, o que foi foito seis
dias mais tarde, Conside
ra-sc que '!:(unlquer llovl�
dade importante sobre Ber

lim terá que ser discutida
numa conferôncia conjun�
ta.
C\; ob'ier\'adores nota-

ram que alguns lideres
vermelhos trouxeram, em

sua comnanhia. ilnportnn
te.c; nsse;sorcs Ideolõgicos e

e('onómlcos, rny.i"1O pela
qual se supõe (IU(' () prin
cipal Lem:J. rias eonvcrsa�

çees tenha sido o econô
mico.

'VAltCAtW C�ROU 4.&

ANlfR5Á'l�IO DE :JOÃO xxm
VATICANO, 5 _ O

qunrtc amversártc da co

roação do Papa J o ã o

XXlII foi comemorado
h.JJe na Basilica de São
Pedro com uma ccnmôma
solene a que assistiram 73

cardeais e cerca de dois

Jio de Trento, realizado no

século XVI (1545-1:>6.j).
Aliás, ainda nos seus tem

p 's de selHlnarlstn o atual

Papa estudou detalhada
mente a vida de S. Carros

B,,!!'omcu, cncgnnoo a es

ctvvor a sua. histórin r-ui

mil padres conciliares. Por sete volumes, s',b o título

concessão especial do Pa- ;'A Visita APo.�tóllr!:, de S.

pn. a missa de hoje f::li ee- CJ.f;OS Bcrromcu ti Dioce

lebrada no rito ambrósia- se de Bcrgamn, em 1575",
no, Intruduaído na Igreja na qual se refere às suas

no século IV por gnntc atividades naquela regtão
Ambrósio atuando como do norte italiano, de onde
onoíante o Oardeul Oio- é também natural o Sumo
vann! Bal!l:-il.a M:mtlni, Pon�ifi('e.

Arcebispo de Milão. O EmIJ:Jl·;1 a mnror
Cardeal Montini atual- da

mente com 64 anos, foi o

primeiro prelado erevauo :'l

púrpura cardlnalicla pelo
atual pontifice.
João XXIII foi transpor

tado na sedia gestatória e

acompanhado pelos preta
dos, A:) entrar na grande
Basílica, o cõ-o da Cape
la Síxtína entoou o -Kyrie
Eleison" por doze \'êzes
consecutivas,

. até que a

procissão pontifical che�

gasse ao altar baldaquino,
que domlra tôda a B;lsili�
ca, Antes do inicia da

mis5a. todos os cnrdeais

pwsentes, à rrenLe o De�

cano d:) Sacro Colégio,
Cardeal El\gene Tis�crant.
desfilaram perante o Pa

,pa para b·eijar-Ihe ú anel

de São Pedro. A o rcdor
do trono p:tpu! t:)lua'·a.n
a'isento ·sessenta e oito

cardeais e m,lis de t.rint:l

cliorigo::; llão-ca�éliws ccn�

vidadas para a'sistir aos

traba1bos do C-::ncillQ ná

qualidade de observado�

res,

APÔs li leitura da Epis�
tola, o Sumo Pontífice

pronunciou uma alocução
em latim, na sua maior

parte dedicada a S, Car

los: Borromeu, Arcebispo de

Milão e uma das maiores

Hgul"fl.s dI) célebre Concí�

pura exortar os padres
ecncmnres a se dcdtcu
rem às doutri:1:l.� uasíces
da Ig e-a de en-te e a es

tudar as mouutcacões di
rad.rs ;ela vida moderna,
Para r-se. citou as pala
I'ms de S. Paulo em '.Ima

d"ls suas Epi.�tolas: "lr�
mJios! Mantende�vos firmes
e ,\pegad-:ls aos ensinamen�
tos que rf'cebestes. por pa
I \I'rfl': 011 por escrito".
Como se sabe, já _ por

rHl'ersas vêzes o Sumo
PJntifice afirmou que o

ntu�\l Conci:lo não se des�
tina a trat.al" de novas

doutrinas, nem de fónnu
Ias ::;ensacionnis, embora

procure explorar conve�

niPJltemente o terreno pa�
ra colocar a I�:cja (;af;óli�
C:l p?rfeltamcnte de ac!!l'�
(]o) com a rClllidade dos

tempos' rhtidel'nM,
Logo apó� o encer�

remento da missa solene.
o Santo Padre assomou à
janela dos seus aparta�
mentos pnrtlculares, no

Vaticano, e deu ti habitual

bênção dominical do meio

dia ii. mnllld;\o de milha
res df' pcs.<;ons aglomf'l"n
das na Prar.a. de S. Pedro,

Pôrto União tEÍ,r.á .casa .rural
in,estimento govel"� na rêclc de Ca<,as RUl"a{s

namental supcr;1)1" a cl\ICO que o Oovêrno constroc no

,milhões de cruzel�os, EHtado de Santa (Jatar! 1:"'..

"Ol1ti·o municipio cat·.l':l� Nêsse sentido, o .t'lanlcg
nem.e, no extl"cmJ no�·t(!, firmou convênio [JILe pl"r'\"e
Pôrlo União, sefá InclUi,l:)
------,_.------. _----

PORQut .'. FLOR1ANÓPOLIS i UM MUNICípto POBRE

dlrecão do Maestro SILES

exclusivo dos discos R.G.E.....__• _'_

um Ext:aordinúrio SHaW �!)STA DE C'.lfÉ·1 ,MUSIChL.

ItN:fÃO Pf,C� l!\FÉ zl'r .....

IMPOSTOS PAGOS EE.hQ_S MUNíCIPES

UNIÃO,. .. 49,9";'
AO EsTA'O$) 43.6%

,MU.NtcíPIO. \6. !5�'!

o impôsto arrecadado pelo Muni
cípio é aplicado exciusivamente
em Serviços à Populaçõo: em Es
colas, Ruas e Estradas, Limpeza
Pública, AssistênCia Social. etc.

MUN(CIPE
PARA QUE TUA CIDADE "A�
FIQ.UL M,AIS POBRE, PAGA TIU

IMPÔSTO COM PONTUALIDAOl

/

Eu Ih.

-

CHlTENAS DE (RIANCINHAS'PARAUTlCAS APELAtI
PARA A GEIIlEROSIDIlDE DO SEU CORAÇÃO - AJUDE

-AS A CAMINHAR COOPERANDO COM A
ASSOCIAÇÃO SAMTA CATAP.!Wl DE REABILITAÇÃO
Envie o seu Donativo para a RI!� General

Biflencourf, 102.

Estu�antes [stranoeiros na ftlfMANHA
BONN (lF)

Nos últimos dez anos o

número de estud'lntes es

trang'eiros nas universid:l,o
dcs alemãs awnentou notã

velmente (quase dez ve:;:es

mais) - segundo se pode
constatar no estudo pub!i
cado pcín Dr· Pleiffer "!!Js

tudanles Estrangeiros' n:'.s

Unitversidades da. Repili:ll1
ca Federal e de Berl im O
cidental."

são os da medicina, �:l [prênda a técnica, OS amo

c;encias n:osófico-Iiteq- r;caD.'Js asiáticos e afrtr�a
rins, da técnj('·, e da� ;::.(! 1 n:::s e�colhem as faculdn_
eias naturais. Enquanto n" dt') de filosofia e matêq·is

europeus estudam com r.le afins,

\------------------
QUARTOS

Com .ou sem PensÕo. 'Caso de Família.
Ruo Esteves Junior, 34

O autor 6.nalisa as po·ni
billdades dos estrangelrls
em estudarem na Alema

nha e reproduz, em anexo

documentos destinacLos a.

regulamentar .os seus es�:.l

dos, como por exemplO, ".:i

�isposiçóes sobre jnstltui�

ções especiais paraA estudan

te etrangeiros que prÉt!n
dem facilitar.o inicio dos

corsos, sobretodo pelo en�

sino da língua alenta.

Em 1962 41,0% (8.600

de tOdns os estudantes f S

tl"angeiros vieram de j):llses

eu\,opeus,27,8% (5,700) dr).
Ala, 12,1% (2.500) �a ."rri
Ca 10,2% (2.100) da. Ame

rlc:'1. do NoMe c do ,Sul. Os
Clll"�OS (jne fl11·�rm 1). ii;

t'"sLuctantes do estrang21ro,

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

OLH.OS - OUVIDOS' - N ÀRilZ
e GARGANTA i •

Operqções das' AMíGDALÁS ;or "p;o�:;sso
QlODERNO

.

EQUIPO de OTORRINO (único no Copito')
poro �xome de OUVI�OS; 'NARIZ,· ._

GARGANTA
.

•
,

I�eholor' 8AU-SCH'li LOMB pá,ra' rec'eJI:J
de ciCÚL(js

IT"o!Qmento das,SINÜSITE{ !?Of. ULTR�SOM

..Dr, GUERREiRo da FONSÊCA
I CONSULTAS PELA ·�ANHA

..
E ,/li TARÓI:.

Cbn�..,IIÓrlO _. RU!1 ,1�o·:�iO\Q�5':� �
,

��·R-"'·";�··'� R�·" ·in"'· ·ãmi ;:'�'�.Z:','
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(astro e
j!AVANA. 5 (O ESTII.

OO� - o Vice Pnmer,'o

imJn.i�tro soviético Anas.ás

'''���an .

embora acatado
: �;�á!;j'alec.l:hemo de sua es ,

, �: �4:j.:�o;:O!to;ri�C::OU_:���:

tro Fidel Castro, por dUM

horas e vinte e ::inco mi

nutos, no palácio do Govêr
no. Nada se divulgou a

"","'':'!t;�""""Y,""7'�'''�,'!!<''�'''''�''''''!'4",,,,,,,,,?��''!'"'lf$tlf!''i,'J'''' ""'l'O'"1'V·*'i,f'""'II''''F''''''''f't�ll\''''I''iJi..e;;+Fi:4:..,:lt*1
MykOian (ontinuam Rel!nidos

..

eras norte americanas pa
ra que a retirada c.�)s fo

guetes balísticos instai-i-

EXIGENCIAS

O Governo cubano, eu

quanto teso, ccn�jnua In-

dos peles sovtétícos em <::\1 sísttndo, através de seus

respeito das conversações, ba seja feita com ínspov ,
meios de divulgação

que se :;- presume tenham çãc na própria ilha. trme cinco exiaenctes feitas B.O,)

versado -sõbre as exigen- nota distri�uida apos as Estados Unidos para a 050
----------------- primeiras conversaçcas eu luçâo da crise. Entre estes

tre Mlkoyan e Castro 00- figura a retirada dos ncr-

CON'�URSO PA@A CADEIRAS V/l�GAS �i�:i��::���d� �z::n��� h:sear:��:�n�: �:a�::���
ç��:����lt::�, d��::::� :a:Íe��;o�ar�oe��::!� ! ���:o�;I��:sl; �::�';��s;�� ':l:d:; a���!e:_s�e�u�nfJ:�
Rup,ens Nazareno I' Neves, rem um;�plano a fim de] ranças de que o resultado cinco pontos estão mr-hu
designou os proressôres que se.ja�ealiz�do o con-" das conversações reforce dos no temário das cenver
LídIa cauaco, Diretor do curso ...pera as cadeiras cada 'Vez mais a estretta seções entre Castro e Mi-
Departamento de nduce- vagas elGStentes nas Es- amizade entre Cuba e :l. kayan. Na, manhã de note
ção -e Luiz Barcelos do colas NOrlnats. URSS.

a rádio oficiai cubana d; ram que o corpo do M�j::lr --- -1

::�:��A�:��:;�:::.:��:� o·�EJSTADOteõo pela Embaixada siu-

I..;:� :��:re:;�:ic��o�nte:�� '-. e. :o IWS untO DIWO Dt SMIA (ATAlmA •

Cuba desde o rompirnen',»
FlonanopOlls, t-r erça-ic.ra r, ti de Novembro de 1962

Revelou-se que as auto-i de relações entre Washi',,;
dades cubanas devctveram ton e Hav�na.
,o cadáver de um oficio.l - ------

da Fôrça Aérea dos Es.t,,;i.

fundiu novas expressoes de

apoio das organizaçoes sin

dtcets Aa exrgencies de Fi
dei Castro.

OFICIAL MORTO

dos Unidos, morto quan-lo
realizava uma mlssao 'de
reconhevimentc sobre Gil'

ba, a 27 de outubro. Inter

mentes autortaados russo-

Técnicos em Saúde Pública
visitam Santa Catarina

"Dentro de pouco tempo
Santa Catartna pede-a,
se tornar O Esh,iO 11.1:;1'

da região sui, no campa
da Saúde Pública", decla
rava o Dr. Hem-íoue Mn.'a

PenIdo, Superintendente .ia
Fundação Especial de .':l::Vl·

.
de Púclica e representa-r.a

va-o em sua visita ao nosso

Estado, o Dr. Arnoldo Bos
cardrn, Diretor da mre-o
ria da Região Sul, daque'n
mesma Fundação. O Sr.
ce'sc Ra.T Os, que se acha
"a "'.... :·'lle�cendl) :'B ng'e.ru

enferm�.::a.úe, -eceneu ,'5

técnicos em seu03 «cosemos

particuiares, na entrevista
onde também estavam pre
sentes os Engenheiros Dr.

Anita Petry, nrre'cr do De

partamento AU;:ÕílCffio ce

Engenharia Sanítárin e Dr

do Ministério da seu.to

junto. à COPLAN. em re

cente visita, na última r.:

mana, ao Gcvern-ríor I.;�!

so Ramos, no va.àcío 'la

Agronômica. Acompanha-

;'No primeiro flagrante, o

<;i'Dvernador C€I:\.O Ramos.
D.f. Henrique Maia Penido,
stiperintende:;te da Fun

dação Serviço Social, de

Sriúde, Pública e Dr. Ani;:')

Petry, diretor do DepartJ.�
mente- Autônomo de En

genharia Sanitária, duran

te a reunião realizada no

Palácio da Agronómica; no

segundo, o Dr. He!lrique
Mula Penido; o acadêmico

Marcílio Medein.:s Filho,
do sec')r d� imprensa do
Paiácio do 00' zrno; D�.
Arnaldo Moacardin, Dire
tor da Diretoria da. Região.
Sul da Fundação I:?erviço
E�:c: ial de Saúde Pública;
Engc!l�hri,.O' Sanitarista Dr.
Luiz Maria Camacho Leal;
Eng. Anita Petry, quando
palestravam no Palácio da
Agronômica com o Goyer
nadar Cel�d Ramos.

Joinville. 2.11.62.

Sr. Redator.
't .�

Leitor as�iduo, sem dúvida, do Buscap-és, venho
extrur.har que ,os resultados da' eleição de 7 de outubro,
neste municipio, não tenham sido anaUzados ou, cita
dos como prova da inte.gral cristianizc.ç4Q ,da

.
caodida-

turá Atíllo Fontana, pelo PTB. :
Se êsse partido, que tanto reclama. -o cumprimento

de uma composição político, houvesse cumprido a m�
ma, o candidato pessedista receberia aqui mais de 12.090
vq__tos. reprêsen.bLdos pela soma dos votos do PSD e do,'
P'I'B, sendo na legend� federal (com diferenças mini-,
mas na estadual) 5.971 do primeiro e 6.664

�

do segunqo,
O sr. Atílfo Fontana teve 8.350 votos, 'os quais' re

presentam, também com difexençu mínima, a votaçãô
.

do seu partido somada aos votos dados ao sr. Saulo Ra
mos (2.295). A diferença, como se verifica, é de apenas
84 votos.

' c

AS legendas trabaihistas ohtiveram aqui 6.664, tia:
federal, 6.207, na estadual. E o sr. Doutel de Andnid'e
recebeU 9.517 votos. Feitas as médias fica patenteado
que o candidato petehista receheu aqui mais de. 3.000
votos pessedistas, enquanto o sr. Atilio Fontana rece

beu nihil em contrapartida, pois quem ac{)mpanhou u'

apuração víu que houve uma constante nos votos ao sr.

Saulo Ramos, .constante essa que era a votação do sr.

Atílio Fontana.
As demonstrações que essa coluna vem fazendo fi

cam assim com a absoluta veracidade ainda uma vez

evidenciada através da apuração de Joinville, municipio
que deu' enorme contingente ao PTB.

O acôrdo de 1960 em bi-lateral - apoio do PSD ao

candidato trabalhista ao Senado e apoio do PTB ao

candidato pessedista também ao Senado.

Estando agora axiomáticamente pr.ovado que o sr.

At.llio Fontana não recebeu votação alguma do PTB,
como pode ser cohrado o cumprimento do acôrdo? Do
acôrdô nll" o cobrador não cumpriu?

E.!isª, na.oJ -�t, Redator.-Grato pela publicação.
A, R M.

f�
"

TITO VIRÁ AO BRASil

Cabera au Tribunal Su

perior Eleitoral a apura

ção geral do referendo de

6 de janeirO, com os resul

tados fornecidos pelos Tri

bunais Regionais Eleito
,

rais de todos ()s Estados,

'proc)amando o�icialmente
() resultado em sessão- es_

peclal, cuja, ata, assinada

por todos os juizes daqueJ:l
côrte e pelo procurador Presidir os trabalhos da
geral da. Repúhlica. será MeSa na escolha. do !lar') cursos secundários e a Fa

:�C;:i;::�aES::S ���g;:�� =:st;:re�aeraIA�V::t�:��e�� culdad� de �eologla lI!ti

tes daS: instruções aprova- América :Ir: Sul, Pastor
Editôra, aiém de cent.en

.

A MEJÁ das pa:ra a apuração do
Jaimes Aitken. DepO!S ele �: :��:j�d::�ti����g:e���

�:�:�:a� ��e�r:����de �il� serem sugeridos pelos mem- patisantes do seu lerri�
"A gTande receptivJC:a..-..e posse ontem, às 15 i;lora:;, EDUCACI'O.N'Al 27 de dezembro para, re.';-

bras alguns nomes tt:-.e r:o.

dos trabalhos e .., lncondl� em cerimônia que t.eve lu- pectivamente, a designa- •

�i:::� ��ó�liv,e��a,�t:m�:�: ;i:� �aJ�:��:�a�\�:ns��:= Expande-se ti en'sino em ção dos membros da Junta

O d d Ad ddo a oou',a do ',"C"5'" q ,e são d{) cargo, no P,""',,,',
Santa Catarina, - dentro Apur,ldora e dO.SI· es�ruti� r e'm o voga os congratula ,se., ... v ... daquela prioridade "gue de- nadares c aUXllares, e

vem aicançan,do o Uover- -------- ve gozar o setor que; tão de : �::r:��r���: o e�r��= com o Procurador Geral�;ú�: V�::I��a�o ������. No Rio o Reitor �:��VOI���;�:�I�:mô� 'do o -Brasil. Os demai" O Dr. Milton Leite da que Blassl, apresento
Gcvernador Q Dr. Arnold;, co. A educação é pedra prazos pro,cessuals e nor- Costa, Procurador Geral Vossa Excelência e demalt

Ferrel'ra li'ma anS'ular no progresso dos' más para a votação ohser- do Estado e Presidente do membros dêsse Egrégi'l
povos.

' ., vad{)s normalmente pela Egrégio Conselho Supebor Conselho, efusivas congra
Segl:iu .hoje para o Rio No Estado, sob a égide Justiça Eleitoral foram do Ministério Público, re- tulações pela realJzaçã

de. Janelro � magnifico
i do at�al Govêrno, o ensino mantid{)s nas instruções ceébu do Exmo. Sr, DI'. do primeiro concurso para

reitor da Umversldade de é impulsionado em várias aprovadas pelo TSE. João Batista Bonassis, Pr('� 'ingresso na nobre carreira

Iii.anta Cataripa,. Prof. Da- frentes, podendo-se desta-
. . ,.

sidente da Ordem dos Ad- do Ministério Público, ve
vld Ferreira' LIma, onde car a execução de dois .....M' ,. vogados, Se,cção de ,Santa lha aspirnção da classe,

�re�::sá d: U�:���;�:dea�� ��:n��� ur;:os d�a:s.mer:�� ACESSO DE nA- ���ari���m�ri��ouin�:Ci��� ���trib:�� par�uv��pri:
Santa Cat'lrina 1000 I d I d BR 59

dêste Conselho, em reu- ramento cultura Ida equ!·
O magn�fico

.

reitor Fer- q�ais g�:��e P:�:: fã, e: JA,I A··", nião de 4 do corrente, pe superiormente dirigi

�:i,'"p��m�ice�e:e�t;�bs�t::ai;. flo"nngCOion.almC.'nnct,o.,; 0c"otm"p'......dn'_. Por seu órgão te:-re<:Cll- ����:1���;0 �:��� ��n�:� par V. Ercia." ..

....... tativo em' Santa cata:í:If.>:-.Luiz Osvaldo de Acampô- dendo estabelecimentos de
o 16. Distrito Rodovlá'�,)

ensino de maior' ,enverga- Feedral, o D.N.E.R. tom(ll!.
dura em construção,

as prOVidências iniclad<!.s,
A par disso, o Govêrno

.no sentido de pos.sibillc1'l·t'ó!

:!�:U�s in��os:t�::sesc�� o acesso da cidade de Ita-

larlzação gratuita,; através jai à BR-59.

do sistema de corivênios e Ainda com te'açao �IS

atividades federaIS no Es

tado, destacam-3e as mc

didas .preliminares para 9-

retiifcação das águas do

1'i.o Itaiaj'�Mirim, no trecill)

Boa Vlsta-Brusquf'.

Nada há de positivo sô
bre a data da visita do
Presidente Tito, ao Brasil,
aléru da que ficou assen

tado em declaração con

junta divulgada no Rio,
durante a visita do Mi

nistro das Relações Ex
teriores da Iugoslávia em

maio passado. Na ocasião,
o Chanceler iugoslavo re

novou o convite ao presi
dente João Goulart para
visitar a Iugoslávia, ao

mesmo tempo em que. foi

confirmada a visita do

SALDA'RÁ AS
DIVIDAS

R!O _:_. 5 (OE) - O p,',,-

sidente da CompRnnia N'l

ciona Ide "ÁLCAT...IS" dp�

dar,ou que até, o fim 1(,

ano, a emprêsa terá sald:-.

do suas dividas n"1 extel'icr

e no país. As declaraçêcs
do Geenral Pau'a Frei'.,ls,
foram feitas em tace dI.:

Marechal Josip Braz Tito,
ao Brasil, o que poderá
ocorrer, em principio, em

junho ou julho de 1963.
O assunto, ao contrário

do Que foi noticiado, não
foi discutido no encontro
cesta semana entre o Em
baixador Marian Barisic

;�ess:u:;�����;:�� �:��o;e!�=
: - ....------

rredo Bernarde-s, perta
voz da Embaixada da. Iu

goslávia no Brasil diz Que
os diplomatas debateram
as repercussões da crise

cubana, tendo em vista

que -() Presidente Tito, em

carta endereçada ao Pre

sidente Goulart, pediu -a

mediação do Brasil, na

questão, cuca-restados Uni
dos.

ADHEMAR NO
RIO,

SAO PAUW -" (OEl -

O Governador eleito de' .

São Paulo deverá viaj u

O novo titula�' tomou

Boscardin.

A seguir, foram disçutI
dos ·problemas do finan
ciamento para a execu<':-1o
das ohras ,;, os novos e:n

preendimenlos a serem t("\
mados, estando J DAE3
realizando intenso traba

lho nêsse sentido aluanú)
dentro d� vigOros� �ist�m"
que perlJ"',H�rã p, perh:!I:,o
cumprimento dos serviÇ')S
plau��ados.
r--------------------------

bolsas escolares para estu

dantes desprovidos de re-

I ... cursos.
'�

A meta educacional é
mna realidade 6ri terras

Adhemar no

Paraguai
Convidado pela presi

dente do Paraguai, gen.
Alfredo Stroessner, o sr.

Adernar de. Barros visitará
aquele país durante 4 dias,
partindo de São Paulo

quinta-feira pela manha.
O governador eleito será

homenageado pelas auto
ridades 1zinhas, receben

do inclusive a condecora

ção da Ordem Nacional do
Meríto.

Congr�sso de
Arquitetura

BRASILIA - 5 (OE) -

Estão sendo esperados n .. .je
nesta caPitai 03 arquite
tos estrangeiros que parti
ciparam do Congresso In

ternacional de Arqújteturn
IndustriaL' O enccrramen�
d.o certame será efetuado
ná. capital federal.

fíístruções
Aprovadas

farifag ,""vzidaG

FLOflllllVÓPOLliJ, ITIlJIl/ JOINVILE,
CUflIT/M, PAflIlNl/GIJA: f:A/llTOC • RIO

Luiz M· Camacl�o Le-J.l,
sanitarista que vem ceser.c
volvendo seus iraoamcs

naquele Departamento.
Os técnicos mostraram

se vivamente ímpress.on... -

dos com os serviços de
Saúde Pública em Santa

Catarina, declarando estar

Prontos a conceder os nu

'{lI.03 necessáríos para o

erossegu.ment., das coras

em execução e planejamnn
co. Resaaltaram. o erogta-.
ver trabalho .que se vem

raaendo com a ..n'garuzacnc

ãe cursos de aperreiç ):\�

menta e.cursos !Ilctrutlvu::"
na preparação do peSSOa:
".estlnado a s�rvir Os sel,á·
res aa tiúude PÚblica. Ou

�ro lmportante ;>.onto 10-

�lizado dUI'ante o enCo::H

ao foi o dos :;erviços Cle

.:r.n'Õ!amento do meLo {dB
leto, águas. !'i:xo, etc.}, sel,�

ia Já cnaaos vários curs'.",s

�m e.,coias do interior, on� declarações de CarlOs :_,[;,- para o Rio nas prOXlma:l

je .os servidores do Esta-./ cerda feitas tamoem _.�h) horas. O sr. Ademar ce

da com O auxilio ae po-
exteriod, fa�ndo reteren- Barros manterá converS.l

!{C�, Instalações' samtãr-;:ns cias a vida da "Compan�h ções com elemento's de V,'l.-

e bebedouros, têm oportu- Nacj,Qna� de Alacalis·'. rios partidos políticos.
..

o.idad� de praticar Os Ll",(
IJalhos de hn:,pe�3. pUOlJ",a

�.taria, of""'oJo ,"m'o NOVO D'i'RETOR DA PENITENCIÁRIA
,.)em �s, crianças cxempiCS

�:.::�;� 'vf;!�C�p�:a�:;:
'

TOMOU POSSE
itS (6( estações de tra�,"- O Capitão Paulo Cardo�o da Pedra Granc!e. está

Q1ento estão fazendo .CUe- vem de s�r designado il81.1 marcada para: a tarde de

sos fora do EstaM, çujlJs Governador Celso Ramos hoje.
ensinamentos serão postes para e�ercer o cargo d.e-D\-· -----

em prática t�o logo terml- retor da Penitenci.'Via do

nem o aprendizado. Estado.

JAC-CRUZEIRO do SUL
�fMPf/f UMA 81)11 VIAGEM

._ .. , ......�.,.....-_ ..

"

catarinenses.

Comissão Apuradora das Eleições
de 7-10-962
EDITAL'

De ordem do Exmo, Sr. Desembargador Belisário
Ramos da Costa, Presidente da Comissão Apuradora,
comunico ao.s delegad{)s de partidos e demais interes
sados que, nos têrmos do artigo 36, da Resolução
'no 7019, do Tribunal Superior E:Jeitoral, o relatório da

referida Comissão ficará na Secre.taria do Trihunal Re

gional Eleitoral, pelo prazo de três (3) dias, a partir de

amanhã, para exame dos partidos e candidatos. Findo o

prazo supra, os partidos poderão apresentar
ções dentro das quarenta e, oito (48) horas

Florianópolis, 5 de novembro de 1962.
David Gomes Mendonça

Seeret.�t"io ria Comis�ân Apurndnrr

reclama

seguintes,

N'Ovo 'Presidente da Me�a Administra
tiva da Igreja Adventista do Sétimo Di

Acaba de ser

unanimidade da Mesa I\d
m.ntstrauva, o Pastar Gc

r-al da União Sul- Brasuot
ra da Igreja Adventista do
Sétimo Dia sr. Oswaldo

Rodrigues de êsevedo, em

virtude de ter sido escc

lhido o ex-Pastor Geral da
rerertda entidade Sr. M(,I

sés Salim Nigri, �omo Sr ..

cretário da Igreja na Amé

rica do Sul, por ocasiã'J
do recente Congresso MI<1l

diai dos Adventistas reali

'zado em São Francisco d3.

Galifornia ÉstadC's Unidcs.
A Mesa Adm·nistraf;lva.

da. União Sul-Bragile;!'a
da Igreja Adveni.i.sta t!o
SétilTO Dia, reunida llJ

Instituto Adventista de 'En

sino acab,a de eSl!olher seu

novo PastOl" Geral, sr. Os

valdo de AZevedo qUe pQr

quatro anos vinha dingúl,
do a Associação 'Pauiista
da Igreja Adventista do
Sétimo Dia no- Eataào de
São Paulo·

mantém escolas ]losPitw
assistêniia �ociai por m�'
de lanchas no Rio Ar

guala,' Ribeira e Lit')'
Paranaena (em con.\!t�
ção), escalas primárias, I,;
náslos, o Instituto Adven

Voltarilll1 a pedir-me uma explicação sóbre
que seja ato falhado.

O c{)nsulente deve ser politico. pois indagoU
a cristianizaçlio do senador Fontana, por parte
PTB, foI um ato falhado.

Respondo que nã{), É que é preciso não conf
dir ato com golpe!
'. Ato falhado, para exemplificar, cometeu aqU
professor que, ontem, ensinava aos alunos al�
termos de comparação:

- Feio como a necessidade; folgado como cal&
rinho de palhaço; marcado como porta de ferr
n,l Serra; triste, como a consciência de Judas; trai"
do com{) candidato não eleito; forte como o

mengo, sózinho em primeIro lugar ...
O ato está -em que () ilustre mestre é vaaca

doentinho da sUva!

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


