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Republicanos apelam· para que Kennedy
anule a promessa de não invadir CUSA

WASHINGTON, 6 - ( OE.) - Re

presentantes Republicanos da Câmara e

do Senado norte americano fizeram apêlo
ao Presidente Kennedy, para que anule a

sua promessa de não invadir Cuba. Reco
nhecem ambos a importância primordial
da retirada dos foguêtes, mas consideram
que estê procedimento tem valores secun

dários, ao lado da eliminação de Cuba co

mo base para subversão e a revolução e

outros graves incidentes para o hemisfério.

Asseveram que o Presidente Kennedy ao

comprometer-se a não invadir Cuba come

teu talvez o mais grave êrro dêsde o malo
gro da tentativa da invasão do ano oass=

do na Baia de Los Cotchinos.

G u e r r a de Fronteir'as
Indianos Capturaram

NOVA DELI, 6 (V.A.) -

A India anunciou ontem

que suas forçns abandona
rum a mats importante
posjcão protetora do passo
do Knrakorum, que vai
da China Comunista nO
vale da cecnenura e ao

subconüucnte andreno,
através do maciço do Hi
malaia,

Pontes bem informadas
revelaram. alem disso, que
o primeiro-ministro re
wahurlnl xeuru rejeitou a

exportação contida numn

Nmguém desconhece o

empenho C'Jm que o Sr.
ceiso Ramos, na sua cam-

o panha eleitoral de 1.960,
proclamava a urgente ne

cessídade de dar à região
de Florinópolls - abran

gendo todos os mur.leíplos
da sua perorena - um

-sístema ele desenvolvi

atento atuante c rápida,
eepae de '\I.emoJB:,.J)J. e$P8";
rança da. graftije massa

empobrecida, o desanimo

por dias melhores e a In-

certeza. no proprlo futuro.
Homem de longo convi

via com essas populações
sofredoras, Quer político
através da sua liderança;
quer economtco e social de

entidades como o SESI e

a Federação das Indús-

trias, era de bem se com

preender a sua preocupa
ção, atestadol na platafor-
ma da sua campanha e

• contIda na afirmação atual
do seu Governo, de pro
curar para êsses munlci

pios soluções Que conti
vessem a rparcha do de

semprego e da consequen
te pobresa economica.
De Inicio, atendendo aos

reclamos turist!cos da

ilha, determinou a :'econs

trução imediata de tod:ls

as estradas municipais que
conduzem recantos
mais pitorescos da Capi
tal; exercitou. através da

Secrebria da Agricultura,
um plano de produção agro
pastoril, garantindo não só
o abastecimento da cidade,
como proporcionando con

dições de melhoria de vida

para os moradores do co

nhecido "cinturão verde";

Hidroelctrica, produzindo,
pOrlsso, energia bem mais
barata do que a Termoelé
trica de Capivari, e ainda

sem o inconveniente da

perda de transmissão, bei

romdo a casa dos dez por
cento, SUa construção era

um Imperativo a que não

poderia fugir a operosa
capacidade do G'Jvêrno
Celso Ramos. Represen-
tando um reforço de 9.600
KW no sistema interligado

p rossegue:
Três Aldeiasmais

carta de seu colega sovte- das primeire.. vitorias In

troo. Nikita Kruschev. pa-
- díunas desde que Os comu

rn que se pusesse fim b.' rustes chlneses ocuparam
luta "ínconoicionermente'', : Towang em 2>! de outubro
Um perta-voz do gover- ultimo,

Lama quando fugiu em di

reção à Indla. Apesar das
intllllSas nevadas, Os ca

minhos permitem ainda o

trafego militar - segundo
os tnrcnnnntes.

Foi anunciado que tam

bem há luta nas proximi
dades de.W,dokg. na ex

tremidade óríeuta! da li

nha Macjaahon. proxímt-

dades da fronteira com a

Birmanla. Trata-se da ou

tra extremidade da gigan
tesca. tenaz dos comunts
tas chineses contra as

planicies de Assam e us

[azldns petrolíferas do Dig
boi. Foi Informado que os

chineses se encontram a

cerca de 300 metros alem
da linha MacMahon.

pur revelaram que os co

munistas estão utilizando
a antiga rota do Tibe, na

direção de 'I'owung. que
foi aproveitada pelo Dalai

no disse que a posição h.r- Fontes militares em 'rae-
via sido abandonada "hã
vartos dias" como parte
de urna "retirada prepa
rudu' previamente. A ba
se contava com uma pe
quena pista de aterragem
e está a uns 170 km de ----.------------------

outra rota na extremidade
ocidcntal da Ircnteu-a, que

possivelmente virá a sei'

utiltaada para mpa nova

invasão dos comunistas.
Em esferas militares 1'e5-

p.msaveis foi anunciado

q�le a Chir:a está enviando

gl'�ndcs contingentes e

enorme copia de material

lJ(�i.i('o à Iocuhdade ele To

wang, na extremidade
oríentní da linha M_,',.<

Mahon, que une, através
do Himalaia, a Bírmanía .('

Penitenciária do Estado

ftem n o v 0(0: I r e t o r

.�
o Butan.

cckular» que pode S1",'

um r;'eparatt"o� p;jr� i .n-

'�' ;'nl�' .,$W'·
(,\ 'A;>{.� 1'. ���'�"

...

'

Jornais \da India-
.

ruror,
rnar.rm neíe. que f(H'ç'l� na

cionais capturaram três
aldeias existentes entre

T()w:;U\� e Ja;1'!_ Trata-c-se

pulares·

No flag1'a1!te, o Dr. Paulo Cardoso quando fazia a leit1t1'a do teJ'1l!o de pOsse no

cargo de diretor du Penitenciária, apare'cendo a/nr/o. o jurnaZist I Gustuvo .Neves,
(fae re"pr;nde pela Secret.a1ia de Inlerior ii l1lstiça

•',.I
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SANTA CATARINA GOVERNO COMANDA PROGRESSO
planificou uma assis(encia da CELESC, era a .'S_,J\;(''''')

mêdlca constante e efetiva aguai dada pelas {');u,,,e ..

por toda a região; criou produtoras, em cujas obras,
escolas em abundancia e agora aceleradas, nssen

levou aos desamparos a as- tam-sc as bases do pro
statencía social de que ca- gresso e do deseuvolvt
reclam. Mas. se para o ct- menta do tuorat centro do
dadão cetec H:llll;..,S.. essas

medidas e caéàs provtdên- nosso Estado. J(J. dispõnta

elas, tinham o sentido de uma nova éra para SOLHa

estancar o desemparc em Catarina. Já se abre un.a

que. vJ.vJ.a ,meiQ,. mit;\.O de clareu·ó\, como cue' arar-
cata.rln&nses. pa:m. o· oe- �," -.Ii ::r:'_ �,
vernador Celso Ramos, a anseios c-rruues cf-· ('.:t(t.
dinamica da sua admínts- rinenses. E o trabalho já
tração teria que objetivar cnmeca a obedecer a voa

soluções moLÍS profundas e do desenvolvimento. t o

mais condizentes com a Governo que comanda o

gravidade do problema. E Progresso!

foi então, na linha mestra

de toda a estrutura do seu

Governo - a energia eletrt
ca _ que foi buscar não só
os fios dil força energetica,
mas os proprios condutores
da esperança e da fê dessa

região catarinense, cuja
prosperidade precisa acom

panhar a marcha que marca

o ritmo atu!\l do Brasil. A

Usina Garcia. antiga aspi
ração dos municlpios de

Florianópolis e circunvisi

nhos, tinham o seu Inicio

protelado desde 1.958.

Embaixador Prega Ajlldà acs

Conlra-revo!uncionários Cubanos
WASHINGTON,

- O embaixador �:a CJ<,/I
R:ca na Organiz:içao d '.j

Eüad"s Amfricaê10S '::1'

clal�ou hoje num pr�gr,,:"":�
da voz da América que o

regjn:t: de Fidel Jastro se-

ria liquidado em pouc<'s
semanas, se f;e prOCesse :1.

r')[o:! juda aos contra,:,�\.o!ll'1-
ciçnários çubanos ql;e
Iam no inte:riol' do ,Jád.

Segundo o djplomata CO�

tarlqt;enho. o pl'�Stlgj(' ('(

F.de. CasfrD está ban:o �

hã clima de reVclta no P

:<ército e nas Milicias Pl')-
Tomou pDi�e of1rialmen- Paulo C:lrdoso que duas

te no cur�o de l)1;;-etor da razões o levar:lm a acei
Penitenciaria do Estado, o tur o cargo; priméil'o, se

IX.. Paulo CurdoS{), ofici:.d na para colTe.�pond(!· de

/

RIO. 6 (OE) _ Revel·m'

se nesta capital �ue o �')
ver:aador eleito de Sao Pau

ADEMAR ADiOU A VIAGEM
AO PARAGIIAI

lo, sr. -·Ademar le BarrO.,
resoiveu adiar sua VlS'r.a

ao Paraguai marcada pa-

ra a prÓXima quinta fein.

Indica-Se que Q liC1er iJo
pullsta foi acometida ce

mau estar durante a :1ci),e

passada o Que o tena ,.,

tennjnado sua dp.cisao em

adiar a viagem.

d:l. rellervu. da Policia Mi

litar d.: Santa Catarina. O

ato t.cve lugar na Secreta
ria do lnte: ior e Ju:)tiça.
segund:l·feira última. CODl

a presrnç.l do õI tual res

ponsavel por aquela PastJ..

Sr. Gustavo Neves; do Sr.
Procurador Oer:ll do Esta·

do, Dr. Milton Leite da

Costa; do Comandante da

Policia Militar. Coronel
Antônio de Lara RIbas; do

Sr. Promotor Dr, tulo Ca

vaJlazzi. oficiais da Polici;l
MilItar e' amigos do Dr.

Paulo Cardoso.

cia necessáriq,. alimentan
do-lhe a idéia de que sairá
dali recuperado para rein

gressar na sociedade, da

qual êle, vOluntáriamente,
se afa!ltou. Situou muito'
bem o problema da fami
lIa do presidiário (verda
deiro problema social) que
se agrupa n'lS proximida
des da penitenciaria. for
mand� auténticas favelas,

â esp"ra que seu chefe se

ja lilie; lado, após cumprir
ii pena que lhe foi impos
ta. Di: se esperar, contando

para isso com o apoio cer

to do Oovernador Celso
R.lm'�s_ poder ali aplicar
Os mais modernos princi
pias da doutrina peniten
ciãria. dentro da mais sa

d\a. honesta e humana ado

ministração.

Ontem pela m:lnhã. no

G;lbinete do Diretor da

Penitenciária do Estado, o

Dr. Gentil Telles, ex-Dire
tor daquela Casa, transmi
tia o cargo ao DI'. Pauio
Cardoso, na presença do

Secretario do Interior e

Justiça; do Comandante e

oficiais ela Policia Militar
e funcionárIos. Logo. a se�

gulr, cm sua mesa de tra

balho, o D". Paulo Cardoso
inlcla,'a

tração.
a sUa adminls-

RIO --:.

- O-presideme J'Já'J

Gculart que se encorc.u
desde ontem no R:o, es'a

neste mcrncnro ccnceacn

do audiencia VD Patácro
das Laranjeiras.

RIO �-

_ Ontem a no.te Uj'(li

chegada à ouanabara.. 'I

pret;idente JOão GOUj:l�'!.

ma n t-eve enteudlmentos
com ::J P ...·,m1·er H,-,I'1l11'.� :"i

.

rua e cem o Mtn.stro cio

Trabalho Pinhe:l·o Neve-s,

�.����tf�'" Ai�

;��,:�_�.:'�l�a���i�����
nejro do próx'mo ano..

RIO -�

- 6. Secretaria da 'saú-tc

do E�t3.rio da Ctuannoa-u

j nicíarà hoje umn '1' .' '\

campanha contra 11 pu- c

\n:elite no EstadJ. A info"

mação foi dada pl'io priJ·
pr!o �€cretál'ie da sau �e.

HAVANA
- Prosseguem 1S neg·')··

ciações entl'e o vice jlrJnle!
1'0 m'n'stl'o Sovi6tico A

nastáci MikCjan e o 'P;""�

mier Fide! Castro'. Parti"i

pa_r das negrcia:;õls scibr;::

o desmantelamen�v das ba

ses sovi�tlcas '_'lll C'Ii):J,
no e;o cubano alem do

Premie r Castl·o, q, sr. R"lul

irmão do PremieI' CUM,'H,
Erneslo "Che'· GuC\ ara, 'C

Presidente Osvaljo Do"

ticos e o Presiden' e ao 1:15

tltuto de ReforllLl Agru-

NOVA IORQUE -

� O jornal "New Y'·l'k

Tjlnes·' diz esta manlu

que à desmant:.'latnenl,'l

das bases de foguetes e.YL

Cuba, já iniciado '!C1l10 :))'0

vam as fotcgral'ins coib'

das em vôo,s rasantes ,p_

pre�,ellta o primeiro pll<o�o

para a solucaçào ria rece'l

te Crise no Cari!Je

CIDADE DO
VATICANO -

- O Concilio Er:umen,r:}
voltou a se reunir as 9 li.,;
de hoje, hora:le ROlN•.

Esta é a dêcim'l terce:-,).
sessão do Concilio. Estil ' . ..:

un:da na Ba"ilica d.::! 8;,1,.,

Pedre a congreg:tção ge'".!
do jmpol·tante conclave.

PARIS _

� O Conselho
cional da FPflnr.a, PI·Ur.':1-
mau !':olenenlcntc hoje f)S

resultadcS oflcia:s do plc
biscito n!alizado !l" dia 28
de outubro. pelo qual J

povo Francês pr;Jnuncjr,u_
·�e em Tã'i,o,�, a "'''içao ,'�)
Pn'sidentc �;dil H\'J)ltbltr;�
pelo sufrág'io �lil.1hrCrS'al.

". ,/::<"'<�<,

uma forma mais efetiva à

confiança que o Sr. Celw
Ramos tem nêle deposita
do; segundo. sendo funcio

",ário do Es1:ldo, �oderia,
:lssim, auxiliar mais dire

tamente a administração
estadual. Declarou ainda

que não poupará esforços
para proporcionar ao sen

tenciado tóda 'I aJsistên-

ENCONTRQ CARVALHO PINTO
LOMANTO JU'NIOR

S. PAULO 6 (OE.) - O

Governdor Ôarvalho ?inl.o.
recebeu h.oje a visita . ..;�
gcwernador eleito da Ba
hia Sr. Limanto JUnlor. n

Ch�[e do EXeculj'/o bahia
no abordou Cem o govetll:\

dor Carvalho Pinte dIVP.;v

sos problemas administra
tivos a interesse de am�

hos .os Estade>s. tendo o .;.t.

Lomanto Júnicr revelacill
que já formou um gru!1)
de trHhalho para levan�a-

menta da situacâo em Seu

Estado. O P,I'<Ofessol' Car
valho Pinte prometeu dOtr
toda colaboração ao Esta

Após, a nssina�ura do

ato, o'Secretario Ou!)tavo

Neves, dirigindo-se ao no

vo Diretor em breves pa

lavras, falou: "Não tenho

duvidas de que a confian

ça que o Senhor Governa
dor do Estado depõe nas

QUillidades de caráter e de

espirjto de V.S .. se fundam
em antecedentes duma vi�

dft. dedicada. noutros se-

dO
.. cO-irrrão. ficando

certado ·entre os dOIs grvt!r
nadares a coopençao t�c

nica e ajuda para o plane

jamento e administraç. o,
ficou acertada tambem a

vindade têcnic05 bahiJ.l

llrs para estagiarem ·"m

São Paulo.

VOLTA AO MORRO COM

ILUMINAÇÃO PU'BUCA
Segundo estamos informados a EL�'

FA, para encerrar a sua brilhante campa
nha de iluminar uma ce.ntena de ruas d��
Florianópolis em apenas 100 dias, pron!9-
verá a iluminação total do' percurso Volta
ao Morro, beneficiando dêsse modo aquêJe
imporfân1c recanio turístico de no.';:;a be:h
Capital.

-_. � ._4_;:___ ._;�-...-.__ ',
.. ____
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MARISA a "Gata Mansa", Vai dar 5how Com
Conjunto de Caste'an

l-No restaurante rio tos.

Alz.nnha

nesse muito connectco .'L

ear Mnrío Fl!"rreir,t 111'l)

é dox br- tos -que onncv-u

msts graciosamente o

"Twi�t".

8 - P.fO

aplaudIdO "chow".
...

filha. dt; 12 _ viníou ontem parn

o RI,! d� Jrln(-:ro o senuor

Cn�ll'1l'!I -y':rt(i':trtt MfJ' ,I�,

PI ':Il1cn1C- da Conlede'r,

C'J,� Nacional 01.9 CO,i,":'

.cto.

13 _ A <'!'nh'lra Ivone :3.

Lon! ro: li 11"n '�f.:tct.1 ,1'\

fl"tn do ''!.(.I11ITlP,'' u lJ!,lO

(,� r!:I' GIIlI}e DJtC

de /I!!:ost,.

na !!:,'cja Sã" .ro-.

L9.�Ô:l Rodrigo d" F�'('I"I'

'a ben�ão nupcla\ da .. !!

nhot':(à He!ol�a J5al�\ c'ral

ç" ,,��hcr S�fg:O :;':)"nrI'S, ,O
1l0jVI.)� e dignas fr< T iLl,; � 1-1 _ J�n':tn�o no l'e,�

recepc:onnam 0r c'mvid � _!J.u. n <I'! (li)' :;'nl'ia 1"'1.

dos lozo apôs � Ct"»'iffi<l :1 !'" J), r?'�l·'· DiretrJl'-

I"I_'Ug!:Jsa _ A�an�"('lme,,"ll {'.l;�raj da A"':c-moIPla L"-

Sc,('[ais, .('1.I1I1,1r:'I1' 111:\ a '1;', JV rIo r:il:d,' (' ��-

;j.nvom ca"nl da <Ul-:<:(L�,:( (l!' ,nt (I", D:l',') ",'\l'Vnl�",

1:1"Ij',('sOn Kue .. �,.�r e .,/'-

nh 1':1,

15 _ Em u:n b'Jnito :

pr. '!amen:o nJ. c!l'lcata ti\)

E>'!1�nhn ci ::n'n�o uit:'mo

.'IJ'ent�(', ti 'I ::)\':m�ntada "1'

�e?"'ào

F' n dm?n1r- sat)"J"i'l

.;:cri a e"pcrada f .. rta "Nr]

t" 'l' l3"ac![-I'e', n,s I"rI.

Iões do Qnel'ênw\ Pa''\�-:

E"tá com a re':;J�1I1sao:�'
d'ldr d1 decora('i,<"> da n),t�

(1(' ,:,ir'�nn('ia o "enr-/'I"

11 _, En, Pll)! ,:Ia C'1.q

req\len-:1 Jorna-e:ro. rel-,
zou-se deming:o últ.imr. Maneio R. Gl1 ).'ln1"lsa, �,-

I11c:fmC'l1t,:do' EnCOl1t"o ,"C e::mlJ:lllhada pe10 (;.--nju"'''O
Brotinh..--s nos �a�ôes ,:!o de Caste;an dará :<cu Sh(iW

EDITAL

!} _ Amanhã, -1('nniec l

iJ K ngo em' p:ói dr> n:'1: 1,

uo� p:Jores ncs -"!lJo;;s do

C�ube O Z€ de A� 'sw, u:' _

prn.T oção da SxmõL. ce ..

nhora Ed:th Ga'n:l E·

10 C rcu:and:J no R':t

Queréncla Palace o dr. Pau-

10 Carneiro, jantava
companhia dos casais: se->

nhor c senhora dr. Alclfj:�!-;

Abreu ISara), senhor e �!'

nnora dr, sergio carpetc.
(Suelyl.

2 _ Comentando COl.nS

da sociedade It-ljalen-"
chcg-ou ontem daquela ;.

dade o jovem acadenw!o' de

Direito 'Delflm 1) Pe.x.':,(.;

Filha,' ,

3 - E-r, �ua fl>si(lenC;'-l.,'
recebeu para um hln:at, "

ca!<al Rubens PerC'ira 0::

velra ILeny). O hOTena

geado ('ra o di', Maunci.a

dos Reis.

4 _ Procedente de 1-'v,';:;

Alegre, o deputad" '"l.lljI

Hüi�e e SU,l bon' ta e eH

gant€ senho:·a.

5 Ankito c sua fam,,-

!'a orquestra d:a 14 P:'o'(!

m'J e�lal'a abrllhaJltsnoo a

movimentQ-da 50�l"ee -F,S

salões do Clube Doze ri>;:

Agosto _ Reser'!;:a de m.:!

S:I.s- na S�c:r('tarla- do (;"t

b,.

6 - Já c.--J1\ct:al1(10 (t 11-

j;llrnr ent,!'c llroles 'le. dl'!;'"

l{ique �a soclcdarle -J"7CC
R,a:llO". O ,bl"Oll) ,'111 ques

tão em I"t-cente 'l"eunip. )

soc:al foi vist:l lJ'uito bf'n:

ac' mpanhada, De pa",�-

�:f1���!�I��n��S:I�Jc�,��',�

de Jan<::1"o, o ca"al 1hni
,\ff-n�o Batl'er iRtltlll.

Cube D.oz·e de Agô�;to CO'll
� a�Jl"e�entação dn '''�no'''l
"La Bella Itãlia" _ Ros<,u-Par ticipação

Antô�io M lioli OSIl'1�r C:�lç(,1lv"', l)
Sebostiana M!linli O"marina Gonçr:llves -"--__

I
Tzm o pr,.:,zer de partic'par o naivad'J de

filhos,
WILSON E ELENITA

4;11;62

Rua Mllis S/N Ruo Gonçalves D'as �3

Criciúmo S. c. Estre'to - !=polis

In11;lIlIo tíe Educação e Colégio
Esladual "DIAS VELHO"

EDITll.L

De !Jrdem ti:> Sr. DLetor comu:Jico a'Js interessado,>
'lUI! 0:-; Examt>s de Admisllão :10 Ginásio, serao realizados
;,;. l,;arLir do dia 12 de dezembro do corrente ano.

!'.:,; ipscrições serão feitas nesta Secretaria do dia lG
a :j() de novt>mbro, das 8,00 as 12.00 horas.

DOCUMENTOS: Certidão de idade;
Certificado do Curso p: imário;
Atestado mêdlco com abreugrafia;
Atcl;lado de vacina;

'ses.: Todos Os document.os com firma reconhecida,

FlorianõpollS, 5 de novemb�o de HJG2

Wally Bernardlni. Secretária _ Reg,. nO 4988

9/11/62

CURSO MADUREZA
GINASíO EM 1 ANO

CONDICOES
l} IDADE MJNIMA DE 16 ANOS; Para ambos

os Se2isos �xames constarão de nove disciplinas. os.
sim distribu;das:

a) 5 federa s obrigatórios;
b) 2 complementares obrigotórtlls escolhidos pe"

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

candidato.

3) A'iI mate rios deverão constar do curriculo es"
colar do Estabelec menta em que o candidato se ins_
crever poro prestar OS exames.

4) Não seró preciso prestar novos exames dag,
motérias que já conseguiu aprovação.

5) O alu'no aprovado em todos as matérios rece

berá um documento equivalente ao Diploma Ginasial
Matriculas à ruo Dr. Fulvio Aducci, 748 Estreito

Florianópolis,
(Em Blumenou - Procurar o Prof, Dor·vol Bar.

L bieri) ....=____,_____.....�...IIoo'.J..b.la.._,--J--.�
"

;
..'",.1

ra Gil,

a. b_Onit.a "1rUl!u.'i'1.
('111

.Pl"el)Urativ".s par:l �Cll

ql.i.,t' �gol'a perten.e 1J.O�':t .Ai�am\nto np p,1"r:Xll1lO. �1asl;lcif:!dade, feha' estrela :i .,.../ afta .• l !

17 - l\.lar'len(! Abt",ha

GOUlART preuara discurso
pensando no referendu I

RIO, 5 _ (O. E.) _ Ores _ se,á orientado n') .;:en ag:J:a, do pl'ob]ema da re

presidente João Goubrt tlão de um cb:lmament1 a llJvação do Conselho de

intensificará esta 'semana n lIn1a a'ção polítIca e admi- !\:inlslros, o sr. João Gou

caxpanha do refe,endo, ni<'tralha_ visando a uma lan, pretende c'Jr.centrar-

cundado da ela'boração do vitó:';a sellre os mtlltiplos se na campJ.nh" da l'evo-

discurso que farâ no bia�da problemas do pni�. gacão do Ato A<lir:i'Jnal n

República. o qual _ sc- Livre das preocupações 4, não sem nntes voltar a ou

gund'J revelou a assessô- que lhe teria a realwrt,ura vir a::; prinrip:Ji� conentes

IMPOSTO PREDIAL, ATOS DE ECONpMIA E TAXA DE

LIMPEZA PUBLICA DO MUN!CIPIO
4° Trimestre de 1962

p'.:í"cuJ, (I) país. especial
mente .lquelas que se pro

p:lCm a V,mar pJrle n'l mo

vimenta, como as lideradas

pi'lo g(lvc.nndol' Ma;.:,a.h::i.es
PI:"tr) I' 1>,-1') s('ll:ldljl;"Juste
llno J<uhlL�('j1(·k, além de

seu proprlo par lido, {J PTB.

PLANEJAM'P.t:TO

\ De ordem do Sr, Diretor do Depart:Jmento da Fa
zenda. torno oúbiico que, dur;mte fi ('OI"l't'llte mê' :".1' 111";
cede:'â nêsle Denarlamento â c6br:lllra d'l impo<;to (> 1.:1-

xas acima mencionadas, corresPQndf"nte ao 4° trimr;�;tl'e
do corrente exercício,

Findo o nl"1lzo :tcima, os aludidos impo�tos e laxas
serão acrescidos de multa de 20'.�.

Departamento da Fazenda, 5 de novembro de 1!)(j2

AURI Vieira, Chefe do Serv. de Contl'ó!e da Teso,u
raria

/

O pl"(><;il!r nL(' Goulart, em

seu pr<l(\llll<"iatn('lIt'l, reve

lará as lirihols fundamen

tnls do I)l"Jl�l'rlll1:l ndm!nls
tr:�tivo de p'(lV('1"1l0 (lUe está
H'lldo ebhol':\do )10' unIU

cr/l,II�)(> I,hl'nadfl pr-)o minis

tro �wm pfl.':ta Ccl.�') Furt:l
- 'do, e fixará a p'J,<;!çâo poli
tica do atua) govérno e suas

pretensões em torne da

c:msulta popular.
_ O chefe do govêrno de

verá reunir-se amanhã. no

Paló.cio das Laranjeiras,
com onze governado!'�s. em

novo encontro d:J. se:'i(' des
ti:-:adn a' tra<;al" os rumos da

l'ampnnha em favO!' do'

presidclldalislll(), Na quar
tn-ff'ira. p1�$i\'elmente. O

pr('siclent<' manterá l"'mtato

com o .-enndor Kubitschek
e com. outros diri�ellles pes
sedistas. Ainda e�ta .�ema

na, tnmbém se reunirá com

líderes trabrl)hisbs.

_ .....
"

fidel Castro Ac �·a a ln peç
-

o
da Cruz Vermelha Internacional

GENEBRA 6 <DP!) - O

Comité jnternacícnal

CI'\lZ Vermelha anunciou

ontem que C}lba lICeitCi.'1
que os navios que se dir:
jam a esse pais sejam ins

p.ecionado para determl"u'tr
se transportam armas creu

stvas da União sovieucc
Os detalhes da Insper,S.o
serão detel'minaJos em

c-nrerencia que reauzara

Paul Ruegger. ex-oresice».
te do Comitê da Cruz VC�

motha j nternacíonat, coro

representantes dos
.

EEtTU,

URSS, Cuba e jcacôes 'J

nídas- Rusgger cnegarà
hoje a Nc:va Iorque,

Nn capital cubana I)

pr.me-ro více-prtmefrn :1,\

ni'tro sovtr-uc« Anas-ns
M.kol:l.n nrossaua suas cu

éoeaeõcs com f' :)nme'n,
m�ni�tro Fidel C,:,,�tro, N:i.c
se recebera'!l no',icia!< �')

vbre o desenvolvir,eOlo de
c' nversaçõcs -e �c I�n"i':l
quant::J tempo p'�rmancc('1't
em Cuba o enviado. Não' Se>

!<nbe igua;mente se Mi-

Segundo a. mesma. fO'li,e '
fog-uetes s(:vietic'l::; em Cu

O) cner e de prOtO::!OIO ia ba.

Ministério das Relaç&,"; "Ta Kung Pao' (jor:"1'l1
Exteriores de Cuba: Arrrc- do" negócios ?úbll.::)�).
nto Carrili(', fez a entre},\ lembra a decla'<lçao de

onerei do cadnver ao em- Fidel Castro, a p-Ime-eo
baixador dlt Su:ça, no a�- de novembro, c acresc-u-

reporto tnternactcna r .rose ta: "Este discur�o nego I

Mar�i. 0" rest-e martats claramente. às NDÇOeS Cn:
do aviador foram transpor das o direito d? venúcnr
tactos em um avtâo da P'u: sôbre o terrttór!c CUD lI"O

Amer-cau. c�l"cialmente o desmantelamento das .-tl-

fretado p-Io governo suíco mas ofensivas c,�l.ratri_ll-

kOj11ll pas.'!ará p'>!os E�1rI

d.as. Unidos e m�i.1a Vjnge'l
de regress� a Muscou.

Em Wa�hingtOi1, IO"':':S

do g-verno se negara'11 ::l

fazer dcc'arações em r�\"

cão cor o anúnc;" d:l C:\:;;

�ae�m�l�ea, �sor���<�a\�e���:�
amr-ric:lfloS sabre CUbe!

continuarã" até 1ue Cad, '3

aceite a inspeeã-J inte1':1a
cional sobre o te\TC"IlQ .

Aproximadamen,e 30 .Ins

petores da CruZ Vel'mf>lh?,
partiCiParão d:J, opera';t'l
que durar,i um mês. dlt a

declaração, Acre�centa '1\1e
a inspecâ" terá lugar "e 11

alto mar"

A Cruz Venncih" foi \llP)\

cionada peja primeira n:.l

em relacão com a cl"so:!

cubana quinta-fel"a da !!o:!

ruana passada 'luando o

�lme:(O-",ice-m�lbllro r:..1'$

sb Ana�tas Mili.olan SU!!;t'

riu ao secretarie-geral in.
terino das Nações Umd'H,
Thant. que aqUela. orga":,
zação internaciollal pode
ria fiscalizar os embarqL'.es
destinados a cuba, atraves
do b' oqueio nor�-amerier...

ne, assim como o desma:1-
telamento das busc,; de

foguetes rusws cm Ha"f.-

CONVERSAQOES

HABANA 6 (UPIJ'

e plntnd ... de branco, eorn

u -n
.

emblema desse pais. A

EmbaIxada su'ce em Cu

ba encarega-se tios assun

tos dos Estados trntdcs

naquele pais, .ces.íe o rem

pimento da rereeôes -e:,:-';"t

n1!1bO"

O tornar tam-":'� ,;)1.1""].!
ca uma sér o de fot, gra

fi�s 'Ílo4ran�o o -avrac 1],

2·scsldestr:,ljo ... em te·r:'·

Dlvul�ll a�ndn/ a ,foto .ri·)

ferelro çontf>nd ... 'os def;;:l�

ia" mortais de Anaei'�o'1,

quando eram tr,lllspo"I-:!.'J
dos a" avião, N:l legend!l'
'Ei-�e: "E"te é J Iro <i�

um pI. to sue se (;OI1":lt"",1-

Vfl A espionagem fler-ea"

cae, fornecidas pc.a u-iao

sovréuca''.

Pr-r outro iado, o jo,'Il:\1
denunCia "as garantias ,',1,

das pelo impe rl:ll!smo no ..

te americano ag1"r,��IVO per
�U1t- própria nruueeza (1'$
não pode engunru- o !)'IVIl
cuõano. Acha:TI('!I !lUI' de

fender Cba e os I';n('o )1';\1
tos de seu proar-oua dL'

re.v.nô.cacões. !' 11m cc .",'

sagrado de todo pa��
chdisla",

Continuam' a,> conver,ia

ções cntre o Vic�-pflm�lr�
mini�tro soviético Anastn1
Mikúi::lIl e Fide, l:ast,Q

Parlidpa:r.. tamb�m o pr�
s;dente> Osvaldo Dortl";)s,
o vlce-primeirO-Tlin1stro e

m:n�st!'<)s das Fó:ças Ar,,-,,;,
das, Raul Castro, e o mJ

nijstri das InduslriaS', Er- • .1

nesto Guevara (1 presid'ln.
te da INRA (in.�tituto N'I

cionaI de Rcfçrma Agra
Tia), profes�or Carlos RA.

fal'I Rodrigues � Emi-!io
ArHgones membrOS do S"

cretariad�-geraJ rins ORI

(Orsanizações R"!voluc\QIl<t.
rias Integradas) e, pur
parte dos soviétir.os, o em

baixador soviético em Cuba,
Alexandf'r Tioenev·

ENTREGA DE CORPO

O cadaver do iJiloto (1:.-I.S
Fôrças A1'Inndas dos Esta
dêS Unidos major H.uaoloh
And�rson, foi entregue �,_,_
las autoridades cubanas' ao
embaix;ld�r da �l1iça �cn

Havana, sr. Emil A, S'_'I
delhofer. O jornai oficlnl
do g.oVerllo, "Revolucil'n',
afirma que j��o [oi fci';)
em CUwprimento da Pr1-
me!<sa feita Pel" pnmeh'O
ministro cubano Fi:k'l
Castro. ao secretario da O
NU. U Thant, Outrossll'll,
revelou, pela primeira vez

que o avião foi derrUbadO
pelo fogn das baterias ar.. .•

tiaêrens cubanas, quando
viorava o espaço aereo �

penetrava profundamente
na pa,:e ocidental d.ll. lIh:l.

,

e que era. U111 ap:uel\lO

�1!.,..1llAUíB""

BRASIL CONTRA

WASHINPTON 6 (FP

SOLTDARIEDADE
CHINESA

UPI-UHl - O
'

Comel'l,)
da O]-gan'zaçrio {!a� E,�r�
doS" American03, reun"I',
ontem à noite apl"ov'"U,
por unanimidade uma :.('.

s-luçào da Arg"'n',ina Y(Jli
citando que aqueles pals,'s
que e�tão pre�tando (lJU{/�1
ou a p_r.:mleteram para o

bloqueio contr .. C'lba, \'!'II.

Jizem :1' edidas r:l,� coor,l�

naçã ... :l fl.!ll de r:lciutar as

suas operaç�es. O aele::;t:

do do Brasil, P:>na Mal.

Ilho, embora tendo votaio

PEQUTM" 6 (FP Ui-Il -

Ma'� d(> quatroc<:�lfos Hui

lll:1-l1·f(>�lrn·I'�. m'nitos :J,·s

Q.uais v ndos dn ,uredürt',,>
d� PeOll,m, ct>,fi!'\ra:r �':l

frent� a Embai:-m,ia de SlI

ba a fim de dar seu a-;>rJio
aos cln�' pon!o!; propo;loS
por F!dd C.lS""" C01'1r:

condlç:'\o para a ,sOIUÇ,')

da cr:�e cubana, ,nUnC1.11,

a Ag'encin Nova China,

Os d'pl ... matas c!ubano�
de Pe,!ulni. e o <I'aet.ari,'

g'eral da ASS"C'flC�IO D:::'11o
cr:i.ticn de Ad-·o.'uJo� de

Cuba, Je�l1s Va;dl'$ G1"

cia, atualmente �'l1 vi;ta

ri China Populal' di;;tribt,(

ram insignas cUQanas �I�

quant4_ a multi/Li1 gr",:lva"Cubtl' Sim. ;nnqu..:s 0:1.')'.
Na me"ma r-cas,ii,o, -.ln

grupo de art!�tns repl'es(_'l1
tava sõbrc um h i:Jlaao ':_I-

ma ccme:lla sob!'� "O P"'r
-

a favor da propo;;ta :írz

c-nstar exp'ic:tamenie (:t·
não concordaria de :11:

nhum modo que 'e fm'�·
preja�se essa po�i�ao CO:1',O

favoravt>1 â fornl.1ça... (Je

um b'oco 11'ilitlll' sub-rr·;ç.
ena]. O pl"/?siden�!! do C:;n
selho esclareceu, log'). (1.1..:'
a aprovaçãn da "CSnltlr5.o
não t!nha t'ealnY'ntc :11
sentido e apenas viSava a

'I cOI'denat'ão d�!' np:::,a(:'}"�
dos paises di.�popos a Pll�
ticipar do bloqU"io m:�;
tar.

OU'ro,
uma p�ça mtltulada Cq

(i)
ba E·tn Certa de Vence "

Na iI en�1 prac'!; a 01,11- I

tI"o ,,,t,,, ",:'me; ,te

bande'ras cubam!,� c de
reli atos de Fldel Castro
A lmorr-n�1 de Peqlllm

cont nua apl �vanclo s�m

re�r-rvas a nega'lva do r" I

mrlro III n'�trf] t'll!Jnn" FI
dei Castl0 à Insu('rao local
de desmantelllm�nto

--_ ... - --- _.,.---- �.-

�-('j OI'FALDO .ULO
"OS CATARINAS" DERAM CERTO Foi mesmo uma fe
liz iniciativa a criação dos "Cntarinas'. Sua presen('�
nas prllças e ruas da cidáde, silenciosos, atentos :l ,�I'ua
devei es, manten'do um policiamento dife.:ente, já atr:llu
as silnpa'tlas d0S florianopolitanos.
Sua pl'est>nça nos Cinemas, notadamente nas sessões

populares das 15 hOI'as, diaciamente, tornou-se uma lll'

cessidade. oois, aqueles rapazes educados corajosos e sa

bendo cumprir sem discrepàncias seus deveres, soube·
ram se impor no re.�peito de todos, fazendo cessar as

piad:ls ,e COlllcntários insupo:·tnveis que vinham recla
mando providências sevcras e coillitivns ne�se sentido.

Que os "Catnrinas" continuem na sua ronda que tan
tos beneficios vem prestando á populaçâo, enquanto por
outro lado, a "'Rádio Patrulha" continua a cumprir seu
prograUla a contentonum serviço de atendimento á se·
gurança �t,i.b1ica que continm� a merecer o.' aplausos do
floriar.ópolltano.

FAL/lNDC DE POLICIAMENTO,. Voltamo-ll'Js para o

rr.1i"ialllC'nto ('[vil. Sente-se que nesse setor alguma coi
sa necessita engrenar bem, Os roubos ultimnmente t'::'m
eontinu:ld') C' já agora em fase maior. Residências fami
liares ate durante o dia, têm sido assaltadas e roubadas,
enquanto varias pessoas apresentam queixas de terem
sido vitimas de roubos. E não são roubos dt> pouca impor
tância, mas ate de grande vulto, como últlmamenle tel11
acontecldo.

Naturalmente, esses fatos devem preOcupa' a nossa
palíela civil, que segundo estamos jnformados, estâ to
mando providência para o reaparelhamento daquele Im

portante setor de que tanto depende o sossego, e segu�
rança das famillas,

PRETO NO' BRANCO Amanhã, êste jornal diVUlgará o

mapa �eral do" resultftdrnr;- dt'Vldnmente hmn()}oA'!ldo"
da_,> cleicu€s oti�l::i.is do últimu pleito eLeitoral néste Es- ,OIIIJ
tado,

_-",

�

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Observadores médicos es

tão preocupados em que
era industrial posse trazer

ii. Ame: rcn do Sul, Arrtca e

�!:ila, as mesmas ameaças
que nu ano pussadn paira
ram sôbrc a América do
Norte e Europa.
Com efeito, a tuberculose

de há muito se vem asso

ciando às cidades super
poputadas. situadas em pai
ses que atravessem a fase
d� revotucâo Iudustríul.
Mr,léstla que no século

provam que a tuberculose
não dísunnue tatsntos.

SegundO médicos especta-

� .��

I� �REV!DENCiA � ')CI/:"'1
'-' a-c� l!hU:ta-__C'''

Dcnomtn.r-se nc-íodo de

cm-cuctn .1 lajls(1 uc Lt'nlj}U
dur:,nl.f' o (lU",! (Is lJl'nl'fí

ci:1riuS niin tóm dtrcno a

determlnad.rs pl'psln<;{)cl';,
em raziio de mnua Il:LO hn
verem )1:0',0 II 1\1�1Ilrl'O míni

mo de ecntrtbutcõos I'KIgl
(I.'L� l}'1l'a j'.%é Ihn. (AI'Ur,o
3:; (b Remttnnn-n!n Gemi

da Prevídôncln scetat.i

Considera-se benefício a

prestação pccunláiín extgt
vel, a todo tempo, pelos be_

neücténos, segundo as con

dtcões tuxattvamentc esta

belecidas no Regulamento
Geral da Previdência So

cial - Artigo 37,

Não é computável o tem

po correspondente a servi

ços prestados à emprêsa ou

o exercrcio de atividade ain

da não vincutndu à previ
dência socíat. (Art�go 59,
parágrafo 2° do Regula
menta Geral da Previdên

cia Social).

Aposentadorill por velhice

poderá ser ad'llllrid:t pela
emprêsa, quando' o segura
d-a h""luver completado 70

ou 65 anos de idade, confor_

me o sexo. Nessas condições
seri considerada eompulsô
ria, garantida ;10 emprega
do, pela metade, a i:;deni

zação prevista nos a:tigos
478 e 497 da Consolidação
das Leis do Trab,Llho.

A pensão por morte ga-

lese é cnusnrín por bacilos

tubérculos, em rcnnn de es

tüetes, que se locomovem

atmvés de pnrtículns em

suspensão no meto nmbien

te, Uma vez aspiradas ou

ingeridas na numentacêo.
essas b.mtértas podem mul

tiplicar-se em quaisquer
tecidos humanos, partícu-

simples e Indolor na peje
do ante-braço, sendo têo
eficaz quanto outros bas
tante complicados entertor;
mente em prática. Este nô

"o teste preventivo revela

a necessidade ou não de fi

pessoa ter que sujeitar :L

outras providéncias que de
terminem estar o lndividlfn
entre aquele número de

pessoas _ relativamente

reduzido _ portador de

tuberculose ativa. que re

que:' tratamento.

rnnttrá aos dependentes do ---------------------------

�:��E:,��:!�:��:':�:�:..��: Ordem dos Advogados du BRDSll
da de urna parcela tnmur-

S Car 19-ual a fiO por cento do ecça-g de· SANTA AI"R1NA�;�::� ,';'\,,;:'O::,�:;"��'�a'o: H H I it
ela mr-suia sposeutador+n. .EDITAL NO 10062 elo e remetido à secção. éronso M. C." da Veiga

cua.ucs forem os depen- 4. O voto devera ser reme- João Eslivalett Pires

contes do segurado, nté o ELEIÇAO DOS MEMBROS

n.àxrmo de 5. tArtigo 84 do DO CONSELHO

Rcguhunento Ge.qal da
Previdência Social)'.

s . A eava as açoes
que se Industrializam
XiX liderou o índice de listas, o primeiro fator res- larmente nos pulmões. Pela Rosental. da Universidade

mortalidade nas nações 0- pcnsável pela in ttm.r liga-I destruição de células e ou- de rutonots. EUA, os cten

cidentais, a tuberculose cão entre a motéeue e a in� tros efeitos, a tuberculose ustaa dos Luborutóriag Le

ceifou a vida de grandes dustrfalízacân parece ser o" pode ser fatal dentro de a- derle Ievarnm a cabo um

vultos da cultura européia, rápido e descontrolado cres: nos pu mesmo de nrguns teste cutárteo padrão, com

como xaets, Shelley, Cho- cimento da população nas o propósito de facilitar os

pin e Paganini. A poetisa grandes metrópoles. Outro programas de erradicação
Elízabeth Barrett Brownlng é o fracasso no Isolamento Além dos remédios - que da tuberculose. O teste é

chegou mesmo a perguntar das pessoas atacadas. proporcíanam ao organis- conduzido em operação
se "ser gentn" não era a-

mo as defesas necessárias

penas um sintoma da doen A DOENÇA E AS PE'3QUI-
- o repouso é vital na re-

ça. 'podavia, as estatísticas SAS cuperacêo dos doentes.

Seis milhões de dólares

Como se sabe, a tubercu- tem sido. empregados em

pesquisas contra o mat so

mente nos laboratórios Le

derle. nos Estados Unidos.
Seus cientistas frisam. to

davia, que metade dos 50

milhões de vítimas da tu

berculose no mundo intei

ro não sabe que está doen

te.

Recentemente, em traba
lho conjunto com o SI". S. R.

Por morte presumida do
segurado, que declarada pe ,

Ja autoridade judiciária
competente depois de 6 me

ses de sua ausência, será
concedida uma pensão pr-r
visória na forma estabele
cida no presente Regula
mento. (Artigo 89 do Re

gulamento Geral da Pre

vidência Social).

o auxilio doença impor ,

tará em uma renda mensal

correspondente a 7070 do
salário de beneficio acres

cida de 1 % cêsse salário
p.Jr rl!.da grulW de 12 coo

�l'ibuições mensais realiza
das:

O �bono de permanência
em serviço consistirá em

uma renda mensal corre��

pondente a 25 por cent:.o do

salirio de beneficio e será

devido a partir da data do

requerimento. (Artigo 108
do Re!!ulamento Geral da

P:·(.'vidência Soci:lll.

1. De ordem do sr. dr. Pre-

tido com a antecedência
suficiente para que esteja
nesta Secção na data su..

pra citada.
5. Dentre Os nomec costa»
tes da relação abaixo, deve ..

râo os eleitores -scotber
vinte e um (21) nmr.es, da

tilografando-os na cédula

voto.

sidente, e nos têrmos do

Regulamento da Ordem dos

Advogados do Brasil, con

voco os senhores advoga
.Q.os ínscrltos nesta Secção
e no pleno gôzo de seus di

reitos, para a etetcão dos

novos membros do consê
lho Seccional para o biênio

1963/1965, e a realizar-se
dia 10 de dezembro víndcu

ro, -no período de 9 às 15

horas. na sede desta seccao
cse. Montepio, 3Q andar),

2. O voto é obrigatório e só

poderá ser exercido por a

queles que estejam quites
com a anuidade de 1962.

:% Os advoga�p.� I r�ident(·<;
no interior do Estado, ou

os que estejam fora do Es
tado, deverão votar da se

guinte maneira:
a) colocarão a cêdula-vo

to em envelope pequeno,
sem qualqller sinal;
b} êsse envelopf', junta

mente com um ofíCIO ;;.0

Presidente da Secção:l, co'n

a flrma reconhecida. será

colocndo em envelope ofi-

Forianópolis, 5 de nu

vembro de 1962

ALTAMIRO SILVA DI

AS, Secretário Executivo

RELAÇAO DOS ADVOGA
DOS RESIDENTES NA CA

PITAL E QUE PODERÃO
SER VOTADOS PARA O

CONSELHO SECCIONAL

João B;Ly�r tubo 'r
Pedro de Mama Ferl'o

João David Ferreira, Li-

Henrique João Müller
De][im Mário padua Pel-

xalo
Mário Mafra
José Boabaid
Alnro Millen Silveira

Henrique Berenhamen
Rubem Moritz da Costa

FLORIANÓPOLIS, UMA DAS MAIS POBRES
.CAPITAIS DE ESTADOS DO B R AS'; L

SA-O PAUUJ
RECIFE
BELO HORIZONTE
SALVADOR
PORTO ALEGRE
IT"Ral

C 'liRA
BEL

-

FORTA -ZA
VI rORIA
MACEIO·
ARACAJÚ
NA lj\L
·JOA PESSOA
GO NIA

O LU I Z
ANAUS
LORIIJNOPOLlS

-SINA
8A

RECE/TA TR/BUTÁRI. AR�AOA
EM 19 (5 O",

\"
;

\.

o

7529044000.00
...1146276000,00
926699000.00
90306600000
781210000.00
431 300000.00
339870000.00
271950000.00

; 245 f,1',0 000,00
141 044000.00
I 36.249000.00.
I I I 479000.00
, 02 7 I 6.000.00
71185000.00
63.740000.00
62649000.00
56300000.00
51.698.00000
40607000.00
16330.000,00

/?

INFERIOR À E

/VlUN/C/PE:
AJUDA A COMBATER OS QUE SONEGAM

IMPOSTOS:

SEM MAIOR R CEITA NIfO TERÁS 1'.1ELHORES SERVIÇOS_.

Altailll:o Sllva Dias
Raul seret.e cardes

Raul scneerrer

Carlos Loureiro da Luz

JOão Baptista Bonnassis

Enio Demarla Cavallazzi
Leclan Slowinski
Antócto Dias Carneiro

Rubens Arruda Ramos

José Dnura

Moacir Oliveira
Francisco Assis

João Luna Freire

Nelson Abreu

José A. S. Thiago
rtnmnton J. Hildebrand

Heitor wco. Stotnor
P�\.11o Felipe
Antônto A Llsbôa
Renato Ramos da Silva

Duarte Pedra Pires
jeernaudo Mer:de,l\ de Sou-

z� Fo.
I

Hamllto:l d .. �l')ura Fer-

Eglê Malheiros Miguel

Luiz Eugênio jjelrão
Aluizio Biasi
Getúlio José Uba

Olga de Momas Garbelot
to

Moacir Benvenuttl
Manoel Bastos Laus

I Carlos Gonzag;t Fo.
Nilson Elpldio da Silva
Zeferino Angelo Piazza
Neusa Santos Machado
Edm.undo Acacio Morei-

m

Aderbal Ramos da Silva
O,�waldo Bulrão Vianna
Aldo Av!la da Luz _

Wilmar Orlando Dias
Ell1nnoel da Silva Fontes

Elpidlo Barbosa
Luiz G. N. Stotz
Jo�ê da Luz Fontes
Zany Gonzaga
Telmo Vieira Rlbell'o
Jú"é de ·Miranda Ramos
Nicolau Severiano Olivei-
'"

Rafael Cruz Lima
Of'.ni Medeiros Re2;is
José Felipe Boabaid
Nilson Vieira Borges
João Carlos Ramos

Alcebiades V. S. Souza
Norcu Ramos Filho

Antônio Gomes Almeida
Mári>J Ln urindo
Lauro Luiz Llnhares

Aldo Severlano Oliveira
.Alcides Abrcu
Almir José Rosa

Dllennanelo Bl'ito

Robel"to Lace1'da

Dant.e de Patta
Geraldo Gama Salles
Reinaldo L;leerda

Gecio Souza Silva

Walter Jorge José
Nilton José Cherem
José Murillo Sena Costa

BaulOlivelra
Sylvia Carneiro ela Cu

nha
Jesé Ruhlnnd Junior
Alexandre Fco. Evange

IIstn

Hldalgo Homero S. Arau

jo
Antônio Helnzen
Carlos E. Vle!1-"as Orle
Emiliana Cardoso da Sil

vo

Nazareno "Francisco Nap
pi
Yolclori Billpl)comt

7-17-30/11/62
9/12/62

o-opere com a

Eu fhe g('lran!o - • muT!o duro aprender a andar no minha
idade... Os müscv'cs nõo obedecem. Só com muito esfórco

conseguimos mover as pernas. Domes oiguns passos com o'!i.
mismo e, de repente, as fôrças' nos faltem e nós caímos. Mos
fiOS. 1�·,..ontO/Ms depresm porq. ondor e tornar (I coiro À.s vêzes

o gente chr)ro ... A�sim difíceis são quase todos os nossos eXer-

cícios e estudo'). Mos u�ocrifjcio (:ompenso: eu, por exem;:>lo, jâ ! t
melhorei mui!o e estou certa de melhorar ainda mais. No futuro
espero ser como Você. Para prosseguir minha recuperação e de
fanfas crianças como eu - poro atender o milhares de oulros

que sofrem o que eu sofri - precisamos de seu auxílio. Aiude-
-nosl O que é pouco para Você fieró quase tudo para nós I

-

CENTENAS DE CRIANCIKHAS PÃRALITICAS APElAtI
PARA A GE�ERO$IDAnE DO SEU CORAÇÃO - AJUllf

-AS A CAMINHAR COOPERANDO COM A
ASSOCiAÇÃO SANTA CATARINA DE REABILlTACÃO
Envie o seu Donativo para a RUi General

.

Bittencollrt. 107..

tine SAI! JOSr. -BAIJ B05--
CenGl"

às 3 e 8 heras
Leonardo Vlllar

Fone: 3d3ifJ

i:iDe GLOSiA
Estrelto Fone 6252

Glória Menezes

NOrma Ben�ell
ás 7'1.: - 9V2 hs.

Sessões Populares
CANTINFLAS

EM

o PAGADOR DE I'ROMESSAS

,lireção de Allselnt(l Düartr

Ct'nsura atê 10 anoe;
EM

NA MINHA TERRA E' ASSIM

CENT"lO 1'(Y1E 34S'

ao; 5 c.8 hs, Censura até 14 anos

Gary Locl:;:wcod
Basil Rathbone .Cine J.MPEBlü
Estelle Winwood em:

EstreitC' Fone 8211

A ESPADA ]\IAGICA
- as 8 horas

CANTINFLAS

EastmanCOlOr

CenSUra até 14 anos

EM

NA MINHA TERRA E' ASSTM

Censura até 14 ano�

CllJe HOlY
Cene�'O Fone: 34:""

- às 8 horas_

Lea Padovanl

- as 8 horas

Gérard Blain

AI DOS_ VENf.JmO!õl Jco.n Claude 13l'ialy em:

Cel1"Ul'a até 18 ano:; os PJtll\10S

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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DR. CLO'YIS DIAS DE UttíA
i (UNICA ME'DICA .'.....
Estomago. Intestinos, figodo e vias biliares.
Consultório: Ruo Felipe Schmidt n.c 38
Residência:

•

_� ... _ ..:

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

REX-MARUS E PAJfNJE)
AgeDle Oficial da Propriedade Indas.lrial
Registro de marcas, patentes de invenção, nomes CO�

merciais, títulos de estabelecimento, insignias, frases de

propaganda e marcas de exportação.

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

POLIS _ CAIXA POSTAL 97 - FONE 3912

Dr. Walmor Zomer
Garcia

Diplomado pela Faculdade
Na�onal de Medicina da
Universidade do Brasil

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

viço do Prot. Octavio Ru

drigues Lima). Ex-interno
do ServIço de Cirurgia ti,
Hospitai I.A.P.E.T.C. do Ria
de Janeiro. Mêdico do nos.

pltal de Caridade e da
Maternidade Dr, Carlos

Correa.
PARTOS - OPERAÇOES
",QENÇAS DE SENHORAS
_ PARTOS SEM DOR pelo
método psico·protilatico.
aonsuttõríc: Rua João Pino

Lo n. 10 - das 16,00 às
lJ,OO horas. Atende com

horas marcadas. 'rejcrone
30:75 - Residência Rua

OenerR_1 �lttenc01lrt.. 101

Modelos de Crislian Dior na Passarela do Clube "12
de Agosto" Em Benefído do Hospital de ReabilHação

volta aca.Rio de Janelrõ, SIl
rã. um dos vaHoscs pre

mias,

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

BARREIROS
"o "BAIRRO YPIRANGA, ande está situado o Grupo
Zscolcr local.

Os Interessados poderão dirigir_se dtretctnecte
ao ESCRITóRIO DE VENDAS DE IMOVEIS de

OHo Julio Malina
Rue Felipe Schmidt, 14 - Sobrado - Fane -

2347 - Floncnécolls.

aa SAMUE� FONSECA
CIRURGIÃO_DENTISTA \

Preparo de cavidodt;s pela alta velocidade.
BORDEN AIROTOR S S' WHITE

Radiologia Dentár!c
CIRURGIA E PRO'TESE IUCO_FACIAL
Consultório: Ruo Jerónimo Coelho 16 -

lo andor - Fone 2225
Exclu.ivamente com horal marcadOI

FESTEJARA
A menrne-jr oce Mari:l

da Graça Lopes, restefara
os �-2US quinze

próximo sâbado.

CASAMENTO

Foi marcado para o pró
ximo dla primeiro de de

zembro, o casamento -Ie

A da Rocha, com {I Cam

tão Alvair Nunes, na cn
tedral Metl'opcJitana, as 11

horas e os convidados a

pôs o Ato a,lIgloso Se,:,;:io

recepcicnadcs na residên
cia dos pais da »oívs sr. <!

Sra. Aldo Rocha.

AD�OGÁDOS
ADVOGADOS'

DR. HELIO PEIXOTO.
DR. MOACYR PEREIRA, I.
PREVIOENCIA SOCIAL. - Recursos à Juntas de J":ll
gomento e Revisão. Aposentadorias. Benefícios etc.
QUESTOES TRABALHISTAS

C['VEL e CRIMINAL
Ruo Felipe Schrrudt rI"). 37 - 20. Andar - Solo ..

DR. MARIO GENTIL (OSTA
M�DICO

OUVIDO - NARIZ - GARGANTA
CLINICA E CIRURGIA

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

OPERA NOS DOIS HOSPITAIS DE FLORIANOPOLl5
HORARIO DE CONSULTAS: - Dos 14 às 18 horas

Pela manhã, hora marcada. Inclusive aos' sábado_'
Telejone: 2989

CONSULTOR lO - Ruo , en. Silveira 15 - Conj. 293'
FJllFICl, PARTHENON

.

MISSA DO UNIVERSITA'RIO
Universitário assista todos ft" domingos
na Igeeja São Francisco as 11 horas

Missa do Univcrsitárm.

DIRETOR
Pelo convetr da TAC_

Cruzeil'C! do Sul, chega-á
.logo à noite na 's'tonec-m''
o sr. Osvaldo Manso, Dt·
reter Comercln l da r. .R.
Matarazzo.

ATENÇÃO(LINICA SANTA CATARINA
Clínica Geral

Doenças Nervosas e Mentais
Angustio - Complexos - Ataques _ Manias

Problemático Afetivo e sexual.
Tratamento pelo Eletrochaque com cnestestc

Insulinoterapia - Ccrdíozolcrcplo - Sonoterapia
Psicoterapia.

Direção dos Pslquíétrcs _

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

HORA&.IO - 9 às 12 hs. Dr. Percy
15 às 18 hs. Drs. Ivan e Iracema

Enderel�;o�v���1�in�a���) �m��;,e2�� _ 53

Beatriz Rexa, com sua rau- na. comentada recepção d;l
tasja de E3l)allhoJa, n:� U· PaI1'6,l1es�e Ora. DaYl>t· Sal ..

castão em que den "show" lei.

FEIJOADA
O sr. Baldícej-e s'nomenc

será o responsáVel p"l(l.
feijoada, do próxJmo -Io
mingo no Praia Clube
pró-Campanha Contra o

Câncer.

Dr. Acác'o

Garibaldi S.

Thiago

Mudanças tocots ou poro outras cidades:
"'i

Serviç��od: �:C�����l: o engrodamento d?s móveis.

lnf ,'wJções à Francisco TolentJno, no. 34

Twe _ 3B05
W.....'\RC BOHAN Curitiba, com a ascoma de

Ra.nha das Debucuntes 52-
Tudo indica que estarei

presente. Este ncontec.,

mente será no próx.mj, sà
bado.

No Festival d·c Pnmavc

ta-verão da Mntarazz» e

Matarazzo Bouasuc. proxi
mo dia 24, n.o Clube 'T! ce

Agosto" em benencic do

Hospital de Reabüuaçao .-

.�rãc. oPl'es!l.ntad'ls cto!s
veuosíss.mos modelos ce

onst.en níor ue.- Pat·i!.l
confeccionados por M.l.:·C
Bohan, com tectc-s da Mj!-
tareseo, exclUSivamente pa
ra o Festival de sac Pau-

!�·jd�qS�:�t�·��� o

d�,I� ���
retores àas r. R. Matarazzr-,
que ésees dois mude'os [o
ram escolhidos pura a1Jt! ..

lhantar o Festiva! do ti::!.
24 nesta cidade. Duas mo
ças da nCSS3. soc:edade, Yiil)
vestir. o.� referidos Ves�i�
dos, que pela prinle!ra vez

,.em FlorianpOljs, r.el·ao a

presentados pelo lam�ls"
costureiro francês. Com cs"
ta noticia de pnraben..; e
mundo elegante da "Flu
riacap".

GALA
"Noite vienense- (,'1.0

rc'n-, das valsas) uma Ct38
futuras promoções do Cu
lunista em. residência par
ttculnr em traje de gala.
Será em benefíCio ce-uma
entidade filantrópica.

ADVOQAlJO

Escrjtórll) especianeec-
em Questões trabalhistas,

Administração de bens

rmoveís Defesas fiscais
Rua Felipe SChPl1àt, 14

_10 andar.. Fones: 2ã11

_

'\216

ALMIRANTE BOITEUX

E' esperado hoje ne��:l

Capilai, o ALmir,mte No"_
toe Demai-ía Búiteux, ru
reter de. �rtos f' CQ8,a�,
que esrã inspecionando V�
reaactas co Capitamas d\.'s
Portos em ��nta Cata�"1* ......
CONVIDANDO

NIVER

TEIlRE"QS A Y���
Ruo Tiradentes 53 - F�orjanópolis

O di'. Gujlhenne Re.
naux, recebeu muitos CUDl
IJI:imentos pelo "níver''
que hanscorreu no cli�
doh.

APRENDA CONVERSANDO FRANCES EM ',2 MESES
, >

ALEMA.. 12
INGLES ,�

ITALIANO 12

Y A Z- I G I
VENDE-SE

40 lotes na Vila Palmira - Barreiros.
1 - Iate 2Bx22 - Jcrd.rn Atlôntico - Bor,

reircs. (Bem próx mo o Estrado Federal).
J) - Terreno com 64 mts.xê I O mts frente po

ro o Est!'ada Federal. Borre:ros.
J lote 12x30 no zona balneário de Camburiú

próximo à sede do Iate Clube.
J - lote 10x30 no zona balneário de Comba

riu próx ma a sede marítimo do lote Clube.
1 lote 15x15 na z.ono balneário de Camburiú

pr6x'mo o zona Comercial.
1 lote J 5x30 na Vila Pompéio - Cu:rtibo.
1 lote com, a A'l"eo de 700 mt!';2, junto ao Hu ....

•

pltal P:'0testonte em Blumenau
J lote J4x30 junto à Fundição Tupy, Joinvilie.
1 lote 22x3J em Pilorzinho, Curitiba.

Os Srs. e Sras. dr. .rcse

Rosario Araújo � dr. M.-,·

n-et de Souza Barros, 2;;

tão convidando para .o I!'\

sarnento de seus tllhos Tã

nia e Tenente EUCllct��,

prôx.mo diu alto dE" dez��.

bro. as 17 horas, na Igreja
"Santo Antônio". Apos a

cl�,.inõni:a religiosa, os

convidados serão reCepCli,}
nadol; no Lira T. C.

ANUNCIOU
"anê-a-arec'', ccuncrcu

o casamento do maneqUim
Izabela Campos, com o cl:'
neasta Paulo Cêl;ar Sarra

ceni. para .Q prõxlmo ano,

• Matriculas abl1rtas na Secretarlél e

8J71-I w�qwel �

CURSOi' DE CONVERSAÇAO PHÁTlCA
Trajano, n. 14

(Altos da Farmácia ('.or,tn'!i
NOVO MUNDO

Chegaram ontem, a ��ta

Capital, destacados repre
sentantes da Orgnnlz'lÇão
Novo Mundo-Seguros, no

Rio de Janeiro l'ar�n{>, e

Sant� Catarln'a os srs:

Jaime Moreira Alaor O.:l�
san Boenner e Nemésio
Heusi, são hóspedes ào
Querência Palace noteI.

AO MILAGROSO PADB.J�
REUS,

\GRADEÇO AS GRAÇA:3
ALCANÇAD.' 3

IRENE SOARES

C/drso r 'reparatório Conli�IÉmte
CU .1505 ESPELiAIS
!ARA PROF�SSORES

!"IE DATILOGRAr,A
AULAS PARA CONCURSOS

A .ITIGO 91 IGINASIO EM UM ANOI
PU_GINASIAL ADMiSSÃO DURANTE O • .""

DJ flLOGRAFIA
- �a�eodo nal' mais mode;-nol processol pe

-

G._
9091COI.

- Equipado com maquina. nO/OR
- Diri!1lido pelo:
- PROF, VICTOR FERREIRA DA SILVA
HORARIOS, DIURNOS E NOTURNOS
Faça suo inscrição o RUQ Oro Ful'fio Aducci Qn_

tiqa 24 de Mo.o. 748 _ 1° o.ldOt
ESTREITO

.

FlORIANhPOllS

THALIA BINGO

Hoje no Clube "12 de A

gaste, será realizado o

Bing.o em benefício do �u
tal da Criança P.obre _

Uma passagem aérea TAC
- Cruzeiro do Sul -:-- laa e

Fui convidado pela Di·

retoria da Secleda le Tnaha

e pelo cronista s0l!iai D:no

Aimeida para partiCipar 'lo
Bai'e das Debutantes c!�

PRECISA-SE SALA - Para Escritório
1"'a1'1I. .I!i:;Cl'ltOl'llJ

Tratar com (' dr. JOl:\é MarIa, pelo tone 2604, à tarde,
0U conl o dr. Flá.vjo, pelo tone .1 _ _ .10·22 - 35-96

MUSICAL BARRA'DIO PATRUL�.A: SOCORRO
POilCIAL DE URGENCtA TtL 3911'

.'ARA UM B0M PASSA TEMPO COM SUA FAMiLlA _ RHlNIOEe SOCIA�
DAJivAN-re:r, GúQUITEJS - FgSTAS DE ANIVERSI u.�OS _ eRA

DANÇANTES - ETC.
:"N')AR TERREO DO ROYAL HOTEL _ Te1 25' 5. !Portarlal

Farmácias'de Plantão
�·amE·SE 2 _ Sexta feira (feriado) Ft>.]·;nár:),

3 _ Sábado (tarde) Farmac:a

4 _ Domingo FarmaclJ.

10 - Sabado (tarde;' Fal',mac,Q

11 - Dorr.1ngo Farmáci:il

15 - Quinta feira (feriado) Furmácl!J
17 - Sábado (tarde) !,'armácl.\ .

18 .::... Domingo Farmácia

24 - Sábado (tarde) Farmàc.9

25 - Domingo Fanna::la

Noturna _ R. TrajaM
�'itôrla - Pça. 15 de Novembro
VitOria - Pça. 15 de Novembl(l
Central _ R FeUpe Schmldt
Central _ R Felipe Schmldt
Moderna - R não pinto
sto Antônio - R Felipe Schmidt
Sto Antônio _ R Feljpc Sch:nidt
Cataripense - R. Trajano
Catarinense - R. Trajano

uma LhoMBRETA ,1959).
Tratar Anita Garibaldi,

67 - Fnnes: 3::105 _ 3797.

Temo" comprador poro ca!;as no centro

- VENDAS-
O serviço noturno será efetuado pelas farmácias Sto. Antôn:o, Vitôria e

Central
12 c 12.30 horas será efetuado pelas

farmácias Vjtôria e Central.

CASAS -

Alugam se ,no ruo Jerónimo Coelho, 2B, saias
poro escritor.o. Trotar com o Eng lenon Cor.
los Gorc:a - Ed. das OiretOl;ios :____ B.o and".lr.

15-11-62
CASA GRANDE r"esmo velllO OU ARMAZEM

paro depósito
pr.óximo do centro

COMPRA '"A MODELAR

Por CrS 650.000,00 vendo uma cosa no Praça
em São José com 50 metrcs de terreno;

No Soco dos Limões uma Ca�a bem situado,
No Agronômica, uma Cosa ótima em terre

no de 1.600m2.

O planta0 diurno compreendido enl.o

2 - Sexta feira (feriado) Fal'mfict::l
4 - Domingo Fnrmácl8
1l - Domingo Farmácia

15 - Quinta feira (feriado) Farmá.ci:J

Indiana - R. 24 de Maio
Catal'inense - R. Pedro Demoro
do.Canto - R. Pedro Demoro
Indiana - R. 24 de Maio
Catarinense - R. Pedro Demoro

'

do. Canto - R. Pedro Demoro

ll�Tade",o ao Pach,' X,eus
Um:l Graça '!\!,:ança'1 ..

Adão D. Ely

TERRENOS - 18 - Domingo
25 - Domingo

Farmácia

FarmáCIa
. O Ver5QS lotes com financiamento em Coqueiros

Baneiros, Estreito e Capoeir'i!!;'
Em Conasv�ejras por prêço sem igual, de fren

te paro o mar

o serViço notu;�:n:�:á e�tuado pelfl� farmacias do Canto, Indiana e Cata

A pI;esente tabela.. não poderá SEI' aitera�da ,§.çm préVia í!-utori�ção dêste
Departamento.

DRP em Ji'1(lI'ÜlrH)Poh�, e'11 outub:'(' de 1�(j2
Lili;: Osvaldo O'Acampo!'l
ln.�prlor do. Fnnnflcia

j.' ..�.� ,,,.,"�"--

CHAC�RAS -

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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India recebe remessas maciças de
material bélico dos Estados Unidos

NOVA DELI, 5 - As cidade defensiva do Exér

fórças chinesas continua- cito indiano. Os chineses
rarn avançando pente de completaram pratíoamen
Demchok, no extremo sul te a ocuapço de todo o

da frente de Ladakh," se- território que reclamam

gundo rentes informadas, em Ladakh. Por sua vez, o

enquanto continuam che- porta-voz do Ministério de

gando asp rimeiras remes- Defesa da índia, em seu

sas aéreas de material be- noticioso diário, declarou

üco norte-americano, a, não ter nada a informar.

fim de aumentar a capa- As novas armas norte-

Volta ao Mundo
IMPRESS6ES A VOO DE bom, caído, levantar-se pelo

PASSARO proprio esforço; o que se

perde em comodidade, ga-
32a e última da série. nha-se em valor. Tentare

mos mais uma vez reerguer
SUlSSA - Berna .. bem, alguma causa das cinzas

aqui com uma dupla ma- que devem ter ficado. E si

gua a nos oprimir o cera- a sorte nos ajudar, volta

çâo, somos forçados a ra- remos aqui para reencon
ser ponto final. - Uma trar nosso camlnhn inter
magua de ter de íuterrom- rompido. A.1&- breve, leitores.
per nossos passos e a ma-

gua maior por um golpe BERNA, Outubro de 1962
com que fomos atingidos.
Foi uma fatalidade, mas V. de Sant'Anna.
não nos lamentamos. - E'

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

QUARTOS
Com ou sem Pensão. Casa de Família.

Rua Esteves Junior, 34

VENDE-SE
Vende se um CAMINHÃO FORO, em �ótimo

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

ESTREITO

amertcanas foram man-da
das imediatamente para a

frente do setor nordeste,
onde as tropas indianas
foram rechaçadas nas mon

tanhas que -levam às pla
nícet, de Assam.

Informa-se que os índia

nos receberam noticias de
sanimadoras do primeiro
ministro Nikita Kruschev.
Carta enviada, ontem à

noite, pelo líder comunista
a Nehru, segundo fontes

informadas, não alimen
tam as esperanças de que
os russos possam conter os

chineses que atacaram em

treze pontos da fronteira.
Os informantes acresceu
tam que essa desilusão Já
róra sentida a 20 de outu

bro, dia .em que os chine
ses atacaram, quando
Kruschev informou

Nehru que o Kremlin

apoiava. as pretensões ter

ritoriais dos chineses .. A

informação saiu publicada
na imprensa soviética vjJ.
rios dias depois.

Dr. Ayrlon Ramnlllp
CUNICA DE CRIANÇAS
Consultório: Pela manhã
no Hospital de Cuidada.
"A tarde, no consuJtórif
das 15,30 bs. às 17,30 hs
Consultório: Rua Nunes
Machado, 7 _ 1.0 andar _

telefone 2''786.

Residência: Rua Padre
Roma. 63 - Telefone �U81

EDITAL
JUIZO DE DIREITO DÃ' Ía
VARA DA COMARCA DE
FLORIANOPOLIS

nonons, S. C., na forma da
lei,

Edital de leilão

FAZ SABER aos que o pre
sente edital de leilão virem,
ou dêle conhecimento tive
rem que, no dia 21l de no-

vembro prcvímo vindouro,
às 15 horas, à porta do edi

ficlo onde funciona o Juízo
de Direito da la Vara Cí

vel, à Praça Pereira Olivei

ra na 10, o porteiro dos au

ditórios deste Juízo, levará

o Doutor DALMO BAS
TOS SILVA, 20 Juiz Subs
tituto da 13 Circunscrição

Judiciária do Estadv de
Santa Catarina, no exerci
cio pleno do cargo de Juiz
de Direito da la Vara cí
vel da Comarca de Floria-

Dgradecimento
Filhos, nora, genros, netos e bisnetos ainda cons

ternados com a morte de seu estimado pai, sogro, avô e.

bisavô, WALTER DORNBUSCH, agradecem a todos que
compareceram ou se fizeraI:'l representar ao sepulta
mento e aos que enviaram flôres e pesames.

Agradecem tambem ao dr. Ney Gonzaga pela sua

�o�c��:tan�e:.êIO profissional assistindo-o �m seus ulti-

Outrossim agradecem ao sr. Pastor Fios, pelas pa

��_C���SÔI9 pr�feridas em casa e no cemitério.

RIO DO SUL
Aviões às ter�as quintas e dOIDmgo -

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

VENDEDORES
Preciso de elementos capazes e com vontade de ga

nhar dinheiro. Apresentaveis, maior, com reierencias, po
dendo ganhar superior a Cr$ 20.000,00. Não servem pessoas

�esanimadas. Tratar rua Tiradentes, 64, no horário de 17.
as 19 horas. n"� '.I,.JJid

CASA OU APARTAMENTO
P'reciso poro alugar no centro.
Tfator com OSMAR, nésta redação ou peo

k>fone. 3022.
.

a hÜb!icu, leilão, a quem
mais der e o maior lanço
oferecer, sôbre o imóvel a

baixo descrito, penhorado
a DUNAS HOTEL S. A., nos
autos da ação executiva,
que lhe move o BANCO CA
TARINENSE SOCIEDADE
COOPERATIVA CENTRAL
DE CREDITO ACRICOLA:
Uma área de terras com .

84.4000 m2 (oitenta e qua
tro mil metros quadrados),
conforme certificado de o

cupantes expedido pela De

legacia de Serviço do Pa
trimônio da União, em

Santa CatarIna, sob ns. 3 e

4, de 7 de janeiro de 1956,
de acorde com os artigos.
127 e 132 e seus parágrafos,

do Decreto-Lei nc 9.760, de
5 de setembro de 1956, devi
damente cadastrado
mesma Delegacia, S.C., nc

4.900, à fls. 100. Dita área,
que está situada no lugar
denominado "LAGOA DA

CONCEIÇAO"', nes�e. Muni
éípio e Comarca, mede 240

metros de frente e 350 me

tros de fundos, sendo de

conformação retangular e·

fazendo frente à LAGOA

do mesmo nome (leste). SÔ

bre ° terreno assim descri

to estâ. encravada uma área

de propriedade dp qovêrno
Federal, com l7,50m de

frente por 60m de fundos,
na qual há um prédio onde

funcionava a antiga agên
cia dos Correios e Telegra
fas. O terreno é também a

travessado por uma estra

da, que dá acesso à Igr:eja
da conceição, com 6 m de

largura.

E, pa.ra que chegue ao co

nhecimento de todos man

dou expedir o presente edi
taI que será afixado no lu
gar de costume e publicado
na forma da lei. Dado e pas
sado nesta cidade de Floria
nópolis, Capital do Estado
de Santa Catarina, aos vin
te e seis dias do mês de ou

tubro do ano de mil nove
centos e sessenta e dois.

te, Eu, (a) Maria Juraci da

Silva, Escrevente Juramen

tada, o subrcrevo. (A) Dal
mo Bastos Silva, Juiz de

Direito.

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

o Chefe da 13° Zona Elei
to/ al solícita o compareci
mento, com urgência, lia

Cartório, suo a rua Viscon
de de Ouro Preto 57, dos e

leitores abaixo relaciona
dos, mmúdos, de seus titu
las, afim de tratar de as

sunto 'de seus ínteréssee:

Abalar Damasceno da su ..

va

1�!1��-i T;�:il���,�
Adalgisa da Luz Silva
Adelaide de Jesús Rosa
Afonso Celso Vieira
Alair Souza

Alayde Silva
Aroerrína Soares Walf

Alcides Rosa

Aldo Silveira

Alfredo Manoel de Souto
Alexandre Manoel da Si!

Ana Amélia dos Anjos
Silva

Antenor ,Antônio ..Te.ilf,eira
Antonio da Silva

-

Antonio João da Silva.
Antonio Mauricio de Sou-

António Zeredi
Aracy Zimmermann
Arão Bonifácio de Senna
Ari Çióffi Pires
Aristides Paulo - da

.

SiJ.va
Aroldo Alzemiro Rios
Arthur Schlemper
Ary Machado Ramos
Aulindia Wnnderley da

Silva
Aurea Seemann Sell

Ayres Batista de Souza

.Ayrton Luiz Scnneider
Bernadete Maria da Silva
Bernardete Gonçalves da

SilVll
,.

nemarcina, Rau_pp To,·
Torriaz

.' ,

Bertholdo Nunes de Souza
Bonifácio da Rosa

Carlos Belmonte Reis
Carlos Cesar de Souza

carmen Eugênia Bauer

���;lnfi3erga:minl d�
Rosa'

, Ciróba Juventina da Sil-

Silva
. \ ,

Dirço Abelardo da Silva:
Doralice da Silva I

th:;o���:tdo Amaral.Mi
.

Ecely �r.9ncisca· de. Seusa
Edebrando Duar�a .sn-

Edison Xavier
Edith D'Aquínn Silveira
Eli da Silva ·Rosa
Eli Maria da Silva
Eliane Sehlemper
Eloir Silva
Elsa "Adelaide ctctorma
Elvira Maria Rampa
Elvira Teixeira da Silva
Enedina Lima da Silva

Erico Xavier
Erna Zulmira da Silv,a.

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

\ 9horas!

osmª)ino Domingos da

Si�:ári0 q� silvai
Feliciana josé dos Santos Maria Amália Melo da

OSV:ild,irila.. MU�i� �a Silva

Fe!iciano Jerônimo da Sil
.
Silva OsvaIQ'o.' da Sil eira

v.a Maria Andrade da Silvei- OsvaWo Ramir Rocha
Fellx Silva ra Othilla ouveírer da Silva

Maria Bernardete Atayde Otilia 'rcmaaia �e Sauza

Patricia cabrallTeixeira
Paulo Camilo

df
Silva

Pedro Antônio íetra Fi

lho
Pedr.o Paulo .Wagner

tos

Estefano Luiz de Souza
Estefano Nicolau sava,
Euclides Ramos

Florinda Maria Schmídt
.s'rancísca Elisia Vieira

Francisca Glória Silvei-
ea

cha
Manoel Ramos

Maria Albertina Vaz

Wagner
Maria Catarina de Souza
Maria coelho da Silva

�����li:c�ú�!c�adaR��:!a Maria das Dores D'AvUa

Gerctnn Rúsa -

_.,__R��;ia dik� ecuea
Herinfda Ventura

-

das Maria Ely Vieira
Neves Roza \ Maria grnesüna da Ro-

Souza

Hugo Joaquim Truppel
Idalina Zapelini

-

> l'

Iracema Maria de Souza
rracr Silvam) Rios
Irany Maria dos Santos
Irineu Machado Santiago
tsotete Rampi
rsonna de Souza Ramos
Ivan Cerqueira Souza
Ivo Gumercindo de Sou-

Ivone A'vila dn Silva
Ivone Matos Silveira
Izabel Maria dos Santos
Jaime Virissimo. da Silva
José Emanuel Sampaio
José Eufrázio Felisberto

da Silva
José Horácio da Silva
José Paulo da Silva
José Sales dR: Rosa
José Tasca
José Torquatro da Silva
João Crysostomo da Sil-

veira

João José Sshauffert
João José Vieira
João SilVa
João dos Santos
João Goulart dos Santos -

Joanilda Schlickmann
.Janna Bertholina de Sou_

Raimund
Silva

• Roberval

Rodclrho dai SiL.va
Rosa -de Lima 'SBva
Ruth' Gomes dos Santos

sebastíão Luiz da Sílva

snvío, FelicIano da 'Silva

��:!�:��:�eco dos San-
Santos'

da

Marina Santos

Tanuí Tavares

;TeteS1$à'( Sih1as
'\1ald�" Rodlli�ues
Valda Pereira da Silva
Valdir Dias 'retxetra
Valdir Xavier
Valmira Silva
Vanda de SOuza

VerônIca Jordelina Sizenan
do
Vicente Siegel Filho
Vilma Thereza Rosa
Vilma 'I'ereainha Willain

Virginia Rosa
Waldemar

I
Victoria dos

Santos
Waldir Domingos de Souza
Walmira Ramos de Souza
Walter dos Santos
Wanda Maria Siqueira
Zaida Maes Savas
Zeferino Silvestre Ramos

Zenildo ROdrigues da Silva
Zilda Leite da Silva

. Zilda Mendes Ramos
Zilton AlUno Vieira

va Hermelino ROdrigues Fi� sa
Clóvis Tertuliano dos San lho. Marta Esther da Rosa

tos Herondína Maria dos. San Schlíchting
Concelina Maria de Souza tos

. .

Maria pavoríno de. Souza
Daci Oandidc da Silva Hilária. Catarina Belli Maria ,José Ribeiro
Dácia dos Santos .Rocha Hilda Franciscelina da. Maria d�e Lçurde sda Sil-
Dionei Irati Barreto da .snve

.

va

Horácília Machado de' Maria Mônica da Silva

Maria Nazaré Schmidt
Maria Salomé Rodtigues
Maria Zilfl; 'I'aY!lres .:,
Mar��m �l1tkook�1 1.:1:
Manha Vwna:
Marina ElIer Santana

Marina Maciel Vieira

Julieta .de Oliveira Santos
Julio Pere.ira de SQuza

Juracy Malvina Rita
Laura Corrêa da Silva
Lealcina M�.ia To.maria

Leda Ãvila Ramos
Leocádia Maria de· JesÚIi

Soares ..... ,---"-....----.::.,.L"nidas Adolpho Çosta G 3.Sn Df. CH É 1 ,Souza
,"

Leopojd� AI�ixo da Silva
Lizete Sant"u"a' Rocha
Lourd,es Lira q.e.Mir.an-da

Santos

, Lourjval Vie.ira Santos
.

Luci Jorgelina da Silva
-

Luiz Carlos Toletntino de
Souza
LuzIa Schierighini Xa-

Marinha Seixas Ribelro
Marlene Lavma Silva
Marlene Leonor da Silva

Souza

Maura Scemann

Maurllla Anna dos aan-.
tos

Maurilia Hoog Satorato
Maurilia Izabel dos San-

tos
Maurisa Maria da Rosa

Matilde da Silva

Miguel Cabral da Silva

Miguel Manoel da Silva
Nabor SeU
Nadir Ferreira Farias da

Silva
Nadir Maria da Silva
Neusa Maria da Silva
Nilson José Vieira
Nilton Manoel Soares

Nilsa Coelho de Siqueira
Nilza Eugênia Serafim

.

Norma Maria da Silva

Odilia Angelina Silveira

Olga Inez de Souza

Olgalina Costa de Souza
01ympio Zimmermann

Oracilia SoaTes
Orl'lilda' Scharf Medei�os

Vieira

Osmarina Souza

Florianqpolis, 5 de Novem
brQ de 1962.

Luiz Alberto de Cerq1Lei
Ta Cintra, Chefe da 13a Zo':'
na Eleitoral

Clube Doze de Agosto
>DIA 14 DE NOVEMBRO direção do Maestro SILES

0,5 ferIado) - SOIRÉE E exclusivo dos discos R.G.E.
SHOW - ANKITO o rci um Exti'aOl:(!lnáno SHOW
d(! movimento do Cincmél MUSICAL.
Nnciollal.

ConferI'! com o orlglnl'll.
vier da Rosa

Luzia da Silva Régls
Luzifl Demt'tTio da 8ilv:1
1\1:\110::1 1�1'lir'i�ll\ll eh 11,,-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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nDRO�. LO MACHADO

.ID"rORES-AUXILlA�ES:

MAURY .CP ..s. RUI LOBO •

GILBQTO NAHAS

COL�BOP.A[)ORFS: DIVERSOS

Ser� domingo mesmo o primeiro match-trein
da ele<ão =�;:�������:'�::::� '!���.�. �e_�!�ir a .,�ir��!i! da ACH�

tentes de autoria do JOv.'!'" manhã de nnteonrem, em Como se pode obscrcnr n l'!ali.:ad:t com senos ]lO-
Mario Tito. A equipe ou-r- sua séde provisória, a di- [mpcrtânctn da crs II IIHl.S Iinnncotrns com a setecíorm.jo.glda por Osny ooncerves rete-re da Agsoclaçao aos 100.000,00,· que ccnsteva uo r, 1I1od('I:l.�·:1O de cstncto fr.
deixou boa hupressao. Cronistas nporuvos ee -rcamenro da Utu-io dextl- Aeorro KOI,jI'I·. r.utanov-

Santa. Catarina. nado a ACESC, foi cancc- Ih(o portante recursos nn.ui

Aberta c sessão foi 'j;"h. ln da- cofro.s )):11'a faz"l' rrcme ".,

pelo 1." secrel:'ll'lo a AI.a. cu x x x prnndcs do-pesas com ;l.

rnnnlãn nntcnor tende Por sugestão do cOle,�'1 - _- ----.--- .. _. _

sido nnrovarrn. Bln aegut- Oüberto Nahns r"i aprova-
do » 0>"'0 d, ",uln o (;::;'iocilS (unira iJ lei, do Recessoofício ao ar. Or-route d."\.

seguintes têrmns: "vosso dos Cronistas Espol'tlvos de

pedido regtatro ind�:)ferido Santa Caturmn 1'111 "v,Mais uma vez o Estádio Adolfo Konder hi pai. fundamento essa Intatur-
Co de cenac; cnttdcsporttvcs, ali tõo comuns pratico- çâo conLituir patrimomcdas por elementos irresponsáveis, derrofcdos no fute- sccfr-dndc sem cara ter f'.

��'�e���mfz�;c;����n��n�� :o�it�o:Ó:�ii��n�:s �:scu����. Iantróptco vg assim mel-

verdoceíro, personoltdodes. E' <:Iaro e evidente que ��n�o����:!çô::��! �4����
��i�of��� ���!o��tsoSat�;fa�'s:á��it��n�:� �')o� t�r:: um vg alínea B pt
pulsão e o TJD ainda os penalizo e o foto se dá Saudações Diva Figueiredo
quando os ânimos' estã:) quentes �ê bem que conde- Lima - Chefe Serviço AD-

náv�is tais práticos dentro de um campo áe futebol.
Falo de celtas driçentes e seus ovxtlíores. que derro
tadcs, passam-se ao ridículo encenando .e dando _00
público mostras de Sua.i verdadeiras personalidades
doentias e malevalas ao esporte. Falo desses que co':
mondam equ'Pes e dão aos atletas mãus exemplos, já
�e lhes falra capacid'lde para dirigir, teorias e téc.
n 'caS para· vencer uma partida de futebol. Falo das

que lamentàvelmente têm entrada franco na i-ede:
raçõo Cotal'inen:<>8' de Futeb::JI" pertencendo inclu:o>ive
à direção té::n:ca ce nOt'�o selecionado ou dele faúm-

P"1 ."1 O p "�ntro de domingo contra o e"o ��t�r:�·i.,���t�f:sS ���t��r:�f:t�s ef�lt�s�;a!o��s "'����-II rrlSte· lxi, ',,', o técnico SauJ Oliveira que o dp.smarolizam-se parque ao atleta nenhuma punição
con,!lmío tricolor faca a utilizacão de vários é �mposta e volto a jo�ar; destes que arrebatJm das-
jOI!�rlOl'CS ('nnsjdera�los reserv�s do scratch, _ �ea���ep����ta:��c�ç��c��o;Zb���a o���n�"�� ;:�;;���n�
a fim de p"nnitir Que os mesmos se nmntc.

do palavrõe� e in�l)nvenientes. o_ revelia das emissô-

nh.Wl "ln fonstante atividade, o que porle- ��;a��s ���: i�:��:S��e��·c�orc�:��:i�e�s� nj����
rá fat'f'r('","i_los pois assim terão chance d � falto. à �q'�ip� uma C�efia. té?nico mais Co�az e

II·
C mws dlsclpl nada. Disclplma e ordem e respeito. A

ti :lrl'lr1 rl .... 'mll para igual com os c()nside� ordem depende da capacídode do chefe o respeita dp
rnrlos ti�J]. '('�, no que c�ncerne àI posições �n!e t��n����ç��st���ê�;a'tr�����r ôJo��it�:ori�edo �pJeclOnado, do C. A. Cotar;nense, assacodas· cQntro as árbitros;

pelo-; s('us constantes insucessos devem ser l'e!:lpan
didas com cavalheirismo e scr2nidade. Nõa ímporta
que venham elos com má fé. As vêzes, o ataCJue in,
fundoco é frut') de rec;sent'mentos ou de interesses
contrariados. Um cheb que se preza deve agir de
madl) o que todofl os atas' de sua �quipe possam ser

plenamente j ....·"tificados, A desculpa ja se tornou COl'

riqlirüa: arbitrag2ns. Na ultima particIob Atlétí
Co nõa podia r�rder,. paro nõo perder a '('hance da

O atacante Ba�Ta Velhl, ta que Im já renovou o �/��Si�i�o���: gmp:u��a�����e�:v:�� ;:;,���opo����pcrtenc�nte ao futl'u,,! seu contrato po rmaiS da?,1 já estava dcscJQ';sificado. Cabia ao árbitro fazer ojoinvLcn ':" te:":o jnt� �r'�- lc.mpol'ltà:ls, aguardanrlo "s-€I'viço", dando o vitária ao Atlético paro contin'Jal'd:) :l 'ielc(,:,<o "ar; ga v""uc ti\o sÓll1l'nl.e os mentor,.:,,; nas di5putas. Nõo existiram gols e inúmeras foram
Que di. put u o c('l"t:tme "lf(- l11arclljstns que tennme o as chances perdidos e par isso um ppnalti terío quecional de amador,'�. CI.I'- prazo do atual eOllLl'at.o ser assin;lladn, Resultado. O árbitro roubou tl'ês Pe-�ific:lnd'>- (; 11 terCf'i··� para dai' entrada do outr� noltis, como') já roubol'a 'outro árbitro no cotejo 00
lugar, foi f.) g r.Ol' ua na FCI". turn"'. DC"v:11"J'izÕlm a otuaçõo do adve!'sário. atfi-equipe do C:ll11}Q Gran'le bu:nda aos {lrbitros as resultados negativos 00 invés

de reconhecerem os erros qu� se veriticoram no

tl'onscorrer do partida,
Ninquem pod, chefiar, sem possuír um miní

ma de quolidorl.. ;n:'ltos ind·"'pensáveis. Todo chefe
deve ;JQil' ma;s "pensar. E pensar antes d'e agir,
paro nãn per(!. outoconfrale e o serenidade· qu�
trazem efeijo<; ( rali70ntes para si e paro' o e-

quipe. A com , dt, atitude,> 6 essencial para o e-

xcmrla on" (:r icldil.�, E ne·'l'e ponto c C. A. Co-
tal'inense vni I-'f> muito mal dingída, com cen�s
!Cm rf>[)rise nr 'on08 quase sempre pelos mesm�
individuos J Amorim, dotada de oersonalídode
ciclóide, rcpl'Lu em campo e rcpetirá maís vêzes as
cena.� que jó prc)[)orcionára em cotejo anterior, QUQn
do o resultad., lho!;! foi adversa. Falar de arbitragem é Foi entregue 00 público de Itajaí. no última
difícil. Aos outras mais abalisados fica esta função. quarta-feiro o revisto denominado REVISTA RU-
O que não existe entretanto entrG os árbitros da FCF BRO-ANIL, 'que trm o assinatura do sr. Gabriel Cal·
é isto que dizem de bôca cheia: "Rouba" Os arbitres lares, um dos baluartes do Clube Náutico Marcílio

Para o Transporte �1���ê�Ôl�:e��e���i��; �s:� �� �n�����s��u��'r ela�: �i�r�d�i���\st�r:��:r�o�u��i� ��;du;a��tem��s f�;��:
sificaçõo. O que as equipes precisam é joqar mais fu· quos anos até Os seus fleitos mais recente!,: quando
tebal e .se dasíntel'essar menos pelos arbitragens. Já despontou como uma dos maiores fôrças do futebol
se t.Qrnau um vício atribuir aos árbitros a culpa pelos catarinel"'l"e. Cumprimentamos nesta oportunidade
revéses. E' a táboo de salvaçõo dos técnicas e de 01- do r-egistra 00 seú autor sr. Gabriel Callares, pelo tan ,

RIO 6 (VA) - A CBD quns atletas-. Procurem então os diriaentes aCltstu· çamenta da revjgta com votos de plênú sucesso.

fêz um apêlo à Aedonáut i- modos a criticar duramente cs apitodores uma fór

ca, no sentido de ser .� ... <:; rrlllla capaz. de 1'l0Iic"7:frem árbitros de outros locais.
litado o transpOrte d!\s Falham as árbitros e falharão nor tado o sempre co

delegações de futebol rins mt1 uma contiqência normal. Mas poro falar '11(11 das
Estados Que particlpar·'lo ��i:���('�: c�� J��� �m��1�a;a��;:;; �:��ho exis-tem

���'�;lá��ti�:��rn��1ll �:,ct��; ��m�a:�:::.� �:�s��e��I� Ma" coma d:z Platõo, "Os sábios falam por.
� t" Brn�lr!ro de Fntenol rn ;�J�l�ê'Ri,��g��n��iSa �,l;a dizC!r� �s tôlos porque de

tre seleções.

wocaçâo pela Federação C 1

.cboL dos jogadores que (

.. a seleção que disputarr {I

Brusileiro de Futebol, já e. Ie '-_

F' pl·e�cntand".�e pe"nie o

públlc{' de Irub}'
tarde de domlnr-
gutu bo)n resutt-verão l'

, campcm.��o
os mesmos "apresentando para os tre ;]: ..

mentos. e s �ã� ministrados pelo téc 'o

I �SaulO' o qual jiI determinou qu-. -:

__
" londa de codelpel ...

prOXIITIO in�o, no estádio da rua Bu �t�
_ ,í)/1. '. / r;.;: I

va, nest.i Ca ital, será levado a efeito o ;>ri- IlJi!1!21P_I/A..A�_meiro lt'S4(' r' , escréte Que enfrentará a me- �--------"''------__'

, lhcr enuipe da Capital, na atualidade, e que°

é o coniunto do Atlético, conforme divulga
mos há dias em primeira. mão,

I I) 'e ou amanhã poderá vir a seleção p

realizar o primeiro ensaio coletivo, se não O

fêz ontem'

o t "cr.:co Saul Oliveira domingo esteve
em Tijuc- acompanhado dos demais mem

bras da C",onissão Técnica da SeIe<;ão, tendo.
opor�l1n:uadc de observar os craques do Me.

: tropol CTle deram combate ao onze do Tira
dentes. (1 .� teve que se curvar ante a maiO!
c:1icgor;a do hitamp,eão do Estado que mtlr�

cou três tentos contra um dos locais,

frente a 1'Oi' ugues3 COlll

2 gols,
PENALIZADO

AGORA SAI
-

o c"nhl'Cldo nrbitro Pe
dro Manoel M:lrLins. pert:m
ccnte no qU:l.Urf.) de :Íl'bi
Lros da [,iga ltajaicme oe
1ksporl.o.�. vem cle .'lel' SIU
penso POI' 250 dia.:.. Pda
Junta Disciplinar D'e iJO.·-

PaI' várias VCl':(!S a im
prensa lIotiCi"u a l'eali?:'l

ção de uma eomp('ll():l.J
au't.omobilí�tJcn. p,�mlh"{Ía
pelo Moto Clube de BlulUll tiva,
nau. Contudo as CI1UVil.�

surgida,;; nl).S 'vesJeral! (,h(.

Queles dias 10rÇ3rnm o

transferência da competi
ção Q.ue oferecerá Va.losrJ,�
brindes e premios em (!!_

nbeiro. af'S prImeIros ;:Ol�

cados· O Moto Clube c:?

Aviões da FAB

Blumen:lu marcou 1).1'.'3
domingo a rea1iZ:l('ao d.:!.'l
ta prova já tantas
transferida. das Delegações

TERMINARA'

Tel'minará na Pl'OXllr>:\
segunda fdrü n cunu'["o
do l':nqueiro Tvo Mf'Y�'1' co!).}
o Clube NúuL!eo Mal'Cllio

l'ec.§;) alvlrnLra POid .com

da. ncssou-so :10 expedter; ..

te' regfntrando o teteera
ma onunôo do RiO de Ja

neir» cio CNSS v:\sado nos

Drcgrarta e F3!'!n:'cia Cn

tm-ínense. "A AssoCLa{.'l'l

última reunião. aurovou re

meter a V. S, o presente

oficio, certa dr- flue eera

bem Interpretado o ::1.0"10

abaixe, Estando em forma-
cão a se'ecâo catarinen-n
de futebol com cstre.a
marcada para os primeH"l�
dias de dezembro, e L.-

-------1 Mo.�·ory Surge,
F.nalmente, após um longo. período, v{)ltoll 00

noticiário da imprenSa da copítal a equipe do Bocaí:J
va Espol·tc Clube, divuigando a passe de. 3ua nevo di
retoria Coma Pre�idente foi ele'ta a Sr. Sylvio de
Carvalho Meira e como Vice-Presidente; � �r. hão
COTlos Balista. os quai:-j terõo o responsabilidade de
fazPr com que o clube volfe a disputar na próximoJ
temporada {) campeonato regionel. Denl re 05 ele
mentos que compõem a novo dil'etoric encontramos
como elementos ç.onhecidas do público :J sel.;j',etól'ia
Silvio Serafim da Luz e o ::::hefe do Depto. T61'nica,
sr. Bencd ta Santiago, Serão portanto, dais mern

bm" deslacm::los com que contará () fjocoiuvo para
SUa caminhada na certamp regional d(: 1963, den
Ira da Muol diretoria do simpático Bocaíuva t:-lparte
Clube. Felicidades e muitos êxito� sõo nasso� '/etos.

,

O ccrtnme da zona um, campeonato catorinen
soe a exemplo do que acontece com a zona d'lis- \'I'm

apI'e_<;entnndrJ um ótimo nível de arrec.Jdoç6es o qUe
bem oteslam o intercssf' do pública sui'no p�;la ;ca

lização do"; jogos, Nas p1'imeil'Os cin(�0 rorludas. com

ponentes do turno a soma atingiu Ci'5 731 199,00.
Juntando-se com as outros três rodadas já realizados
pelo turno a sorna eleva-se para Cr$ 1.173.749,00
cabendo a maior renda o primeiro l',doda do returnô
com um mantantf> de Cr$ 195 250.00.

/
.

O Clube Doze de Agôsto vai, rT"ais uma ve7., Te

pl'esentnr a basquetebol de Floríonápolis num certa
me de âmbito estadual a se realizar nJ. (id-:dc dt�
Pôrta União no!! próximos dias 9 la e 11. Nesta 1)

pt1rtunidade' o clube dozista tenlõrá alcançar o 100.
titulo esf'odual para a MIlITópol2 caf.:lrinense. en
quant.o a Cru7F'irn, rC!presentante de Joinville, vai se

empregar poro arrebolar poro o Manchester a 7d'
canqui<;ta da he9,emônia do basquetebol adulto do Es
todo. O certame que será patrocinGd_o e organizada
pelo Federação 'Allética Catol'ir.t'nse, de'l8rÚ l'eves·

ti r-se de grande brilho.
Po,rticipnrõa do çampeonato estadual cinco e�

quipes, cada qual representando sua� respeCti"as ci
dades. Por Florianópolis, leremos:) Doze de :\gÔsto.
O Cruzeiro t'epresci1tará Joinville. o !pironga por Blu
menau e a Bandeirantes por Brusque. O Tamanda((f!

seró a representante da cidade que sediOlá o camp[!o
nota. ou se-ja Pôrto União,

,

O ponteiro esquerdo- Almerindo, atualmente nó
Atlético Operário, de Criciúma, esteve em It::ljaí. on I
de tratou do seu ingl"esso no Clube Náutico Mal'cilio
Dias. Das conversoçõe,s h.,avidao;; entre atleta e dire
tores podemos afirmar que' o clube fêz uma pnpos
ta dà extrema esquerdo e êste por sua vez fiCou de
estudaI' cament4ndo-se que o propogta foi boa e <lue
Almel'Ínc.J'n" op6's dezembro devem se l�er r rlJ1'a
O futebol itajaiense,

...

.., AI'IOS DI ' .....UTA CONSTAY."

'(lO PROGP6I;0 D'

"ANTA CÀ"'ARI"�

tiO SrTO.

fSPOIITIVO

MINISTROS

RIO. G IVA) - Alendm

cio ii tlcris:lo dos ctuecs

l'(-nn�t.lf)� C111 AssemOlt·\,!

Gí'ral. n FI cc-eca« Curte

(':1 de FutebOl tentara .for

rubnr n eu que criou o re

cesso no futebol necton.r
A dellberaçúu do oonsetnc

Nacional Õ'" Desportos eu

trará cm vigor, oücier-r en

te este ano, com a puruü,
sacao das aliv;daues em to

dos _rs clubes. no pedicd-r
de �6 de dezembro a 7 ce

íenerrc
EXPQSIGAO DO

CONSELHO :>E

rtodo.

Em ,oficio à CUD
te l'cn'liado li!) Conscl'1')
Nncional dos Desportrs, a

Fe::lenção Car!"f:R de 1<"'1'.
boi pede n l'evogaçuo d'_'s,3
lei. pob ,:m �e o..:ho(;[l1' curol
a ll'g slu(,'ào tnoalhh-tfl.
Cf 013 H �abe esta maLen:l.
fl'ge dl'vÍ!la rcntC' :l qu�.:;

P'�ciud Es,orl;Yo de "O ESTADO"
CAMPEONATO CARIOCA

Vast:o I x Bota fogo 1
Olaria O x Canto do R'o O
FlLlmincns{' 4 x Campo Grnnde O
13'-.n�(jc('�">o 1 x América 1
S, Cf i:,lnvQo 2 X Portugucsn O
Banou 2 x Madureira I

CAMPEONATO PAULISTA

r:(lnlo,> 2 x Corintirtn<; 1
Ft'frovi:íl'ia 2 x Sã(] Paulo O
.Palmeira" 4 x JoeOClU:Jl'O 2
F'partiva 4 x Bot:lf090 2
(.[ .111l"'rc()1 <1 .'( Prudl'ntina O
f',Jnrnr".t ê' 3 x Gl!tlraf'li 2
Portuguesa 2 x 15 de Novembl'o 2

CAMPEONATO GAUCHO

Broc;il 1 x P-Intos 1
Internac:onul 2 x Farroupilhn °

Aima.c 1 x Juventurle O
r('lo!o'l O x Brasil O
Flal'i:lno 4 x São José °

, cm m:,:>m cmmf
CAMPEONATO PARANAENSE

Oll'it-ba 5 x Britania 3
Ferroviária 3 x Agua Verde 3

CAMPEONATO MINEIRO

Atlético 5 x Vila Novo 1
Bf1la Vista 2 x América 2
Cruzeiro 1 x Pedro Leopoldo 1

CAMPEONATO CATARINENSE

i'\l'llcC]n 1 x ,u['('Ja 1
Belglca 2 x I ug:Jslavia 1

Barmso 2 x Paula Ramos 1
Carlos Renaux O x Pdif<sondú O
Polrneiras 2 x Olímpico 1
Hercília Luz 2 x Próspero t
Ferroviária 1 x Atlético Operário .1
Caxias 3 x Boependi 1
América 4 x Ipiranga 1
Metropol)3 x Tiradentes O
Estl'elo 1 x Atlético 2

CAMPEONATO BRASILEIRO
./

Distrito Federal 1 x M(Jt�� J

AMISTOSO

Figueirense 2 x Imbituba 1 (em Imbituba)

INTERNACIONAIS

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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R uniu-se a Direlori Af
classe. ('\I'vit\,lrnClI!
dcnctu-tso. mediante

desconto c�p('d<tl et.o:;iplIl�
etc a vosso crjt&l'io. certes

de contarmo" com sua va

Ilesa cOl:lboração', íirm-r

mo-nos a�nciOsamló!me. Pe

d-o Paulo Machado, a-os.
e Gilberto Naras, secre

tário·

t Cont., da 6'1 págtnu)
dos nesta iniciativa (,.e

grande valia para o nosso

sa'ec.cneeo In-mamo-nos

atnnj-tosamente. Pedro Pau

Ir Machaõo, Pres. e Gil

berto ,Nahas. secretario.
x x x

Também foi aprovado o

envio do segu.nte onero �a

.�r. Ady Brrgidc da Silva,
cirurgião dentista SOll';i
tunda Sua' coiabcrace., )<1-
ra com os associados tia.

ACESC. Eji o texto: nmo.

Sr. Ady Brígida da Sirva.

Em sua újtuna -eumaa c-
-

ACESC deliberou enviar a

V. s .. 0 presente. .qoiicitar.
do seus bons ofícios para o

'

atendimento drs associa
dos. de nossa entidade de

Lavrador
DOBRE SUAS COLHEITAS!

(e"ttimlação da ultima págüu()
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

-ouce Caiei as

Paulo Avila
2.658
568

2.391

6.570
3.650
4.241

2.275

Pedro Ivo M. Gomes
Legendas Rodrigo Lobo

Vânia Faraco

watmor de Oliveira
Walter Roussenq

msenctccs em pó ou em liquida. Diversos

tipos e tórmurcs poro o extermrmo de quer
Quer espécie de prego do lavouro.

êrvrcoos rotor e sereirvc elimlnom os el·

vos doninhas evucnoo assim o Improdutivo
trouomo de capinar Faço uma v'snc ou

peço rotcrroocoes 005 rcbucomes:

Partida de Representação Popular 27.477
Partido Social Democrático 210.475
Partido Trabalhista Brasllelro 64.055
pn-tídc Democrata Cristão 27.500
União Democràtica Naoícnaj 149.235
partido xoctal Progressista 18.396
pal'tido Social T/"abalhll!\a 11.434
VIJ1'lS ('01 Rr':lIH:() 37.551
Votos Anlll:l(!oS 9.173

SObJ"f'l!f1rta :1 Menos

x x X

Por sugestão do 2.0 ·�e

creiauo Mnury Borges, r.u

debatida a �colha da. '1"l.�, '

ta para ser conSldcrurt:l,�!doravante r- Dia- do cron:s-
,

ta Espprtlvo'e:r.· sume cato

I

63.905
150

SOMA

Somente Legenda

60.1.055TOTAL

PARTIDO DE R,EPRESENT/lÇAO
riria. Venceu a surestec 1;0

coJega Gilberto Naha<; quePOPULAR
BUSCHLE 'II. L�,,!,EIt-,S'/�'
··JOlflVlttE RUA OÔ PIi.)NCIP[. In
B(lJ,�<NAU WA II�USOU�. tJ�
'(UQI· ,8A: otSEMIIJ>.P.GAOOIi. we�TPHIIlEN. 44'··

TOTAL 555.305 indicou e. data de jundacao
da ACESC, ou seja ala 24

de julh.o. PvrtanLo a par-
tir de 1003

'

Antônio Piche!.lí

Argnmirc Raultnn Mendes
Ali de Mela Moshnurm
Al'Iindo Alberto 'rrentr-n
Artidónro Ramos F'ollf'S
Candldn Marta Bnntpt
Elvert de Oliveira

4�?60

(l3�
1.090
�.314

J nS2

1.!:i89
059

2.:171
z:J5
670
423

260
466

188
388

PAR'l'JDO SOCIAL DEMOCRATTCO

A�l AvllR rlO/i ARntos fl.:!!!7
Altlr weher rlt' Melo 3AII

Armflnrt'l CH]j) nlllo1S 3.7110

Ail'llEtn Bresoln fi :::11

Alll H1 Vlrt:d Rnmns �J '!;i!)
C ..cnr M Il·torano :1.ftW
I :il) (':1. I·m fi.:tl;j
F:' ... ·,r l·�\Iv·lnl 2.f193
gdmoud Jor!,!"' Jose Sallbn 6.071

I,:lgVdi'l Lunnrrll 4.660

F.ljl1..lr·i" nmencourt 0.:100
Erwtn Pr-ade 1.185

F.urlldes Glar:zotln 3.108

FI'll',IV:lntc Angl'lo Ma.�.inllni H.139

Hrnrlque de Arl"uda Ritmos 12.B12
Hnmherto Mal'hadn 4.:H1

Jvn R"j" M/Jntenegro 6.393
JlJão Bértoll 5.923
Ivo Silveira G.:!28
João B'):lventurn 3.204

João Custódio da Luz 4.0711

Jcsé EOllftnid 016

Jose Gonçalves 5.lm
Latire l/.:ck, 5.0B3
Lf'cian Slov!nsk! 7.'i48

Manoel Si,quei:a Be!lo 2.598
Mathilde Amin Gh'1.ncm 3.422
Melch'ades Fer�andes 2.019

Nelson Pedrinl 6.225
Nereu Celeste Ghlzonl 4.470
Nilo Bianch�1i 6.700
I\'I'I"n Km:ker 6.210
OUo Tr�nnephol 1.261
Pau!? Henrique Rocha Faria :;.947
P�ul0 F!li'is 7.331
Plínio Arlindo de Nes 4.991
Raimundo Mayr SObrinho 2.667
RClbert:) Cyro Corrêa 2.157
Waldemar Salles 8.043
WalCf'miro Mnzurechen 3.J28
Waller Vicente Gomes 5425
Zal1i Gon�&il 2.406

espontvos d!"' Santa car . a

rtna terão o seu dia t:SI)P

c.ar.Firme na

llderança
o Caxias

,----,--

Deparlamenta Estadua' de ...
n.: n da úll. pág.) do Estado o Plameg, n ciência, aos erros interes-

ma.\:; condizentes com us Casa Civil, ·a acc-etanc ao ses do Governo de Estau:)
exlgencf as da reaíjdgde. Educação e Cultura, a Se prestando. por outro Jado,
A atual Dir'ecüo-Gerul crota r!a da Agl";cultura. '1. vajtca-s servjços aos este

do DEE, sem prejUJzo q-s Oo-r.Isaâo de zna-g.a E!e·· rãos dos nossos protnemns
Inqué_r:trs priorltãriOS que trlca o Depart::l.lllen10 Es e ao próprio corr.ércio e

integTam o Plano Nac!(,nal taduai de Saúd,� r-UO(i,>:;., indústria em lhes racuj�!l.n

Érico Müller

Encerrando a -esseo. h'i

. lavrado em ata um voto r.c
,

proteste da éntioade ':ii?:

cresse contra o treinador
José Amorim e Moracy G')

mes. por ntjtudes mcr nve

n'entcs no estúdio- da F"

c!cl'3.ci\" 'Catarinense de

FU](·t. ., po'· ocasião do.!,',

teJo' enlll":,. Atli'�"') e PaUl!"!

Ramos, efet.un.do ·Iia '1.8 de

outubro. Res,llv8u ain:l-a a

entidade de classe diri:;:ir
ofic:c a diretoria ·ln C,u':lr

Atlé't·Co· Catal"in"!n�e ;·c

licitando �U3. a!.e"çao' P. -

ra fato. sug�ritldo q_u� o

tre nadar sofra a con<li'

quência dos seus :.!os ,'� -

leal�. cem seven ;J\llllÇ;'.v,
c�bi'Jei� (':;,m ?� "()1.:-; no·

mas r':J .c�porte qu'� ex:gmc
adma de tudo a ::I"�-:;�)'i
na.

Fc ancisco Furtado Mala
nervtcjo de castre V. Filho
Henrique José R. da Luz

'

Hilártc Milanez

Inocente xavter Alves

couunua ir-r-e a eq_u\p::!
do õoxías Fut'ebo} cluoe na

lide/�l1ça do campeonato
cat arnen-s zona tres. rx-.

Jairo Torres

J(J.�é Ghizzo oenovea
c csé Junkes

Jucélio Costa

Lauro Tricllé�
Livadário NlJhrega
Lourenco C:diri

conS(:;f;t�i\l dcrrot�r an ell.!'l

co do Ba?p.mdi ,"0 rechtlO

advel·sário q:ll" 3xl. A!:":l:-
534 r'lllle 2 e TLiü 1c pennlti

757

:t1l41 v-8m desenvolvf:ndo pl·e.,::"

te.TCl).te, c.:)adjuvada pel\Js
Cl�eUas de tod s os Sf""'

res do DEE. um]. ReJO r."

do dad�s .e informaçoes (!s

tatisticas neces�á .. tas 3. .�e

gunnça e expan'lPo dlJS

o Banco de De!lenvclvimen
1.0 do Estado, a .'\CARl!:SC:
a SOTELCA, a Fundaçãc
SESP a FederaçJ.o das �n

dustrlas. a Fcde,·>rçao ri:.�

A�l'oc;t�ÇÓ()S RUI'ais etc, ...
a quem o DEr: POSStOi!it�11
e vem p-sslbIEt'l'1dO pi'f
cio:;.os sub:.1dlo<; estatlstl
eDS para a elabnY'Içao n',s

esludos e planos ja m9..s

variada natureza.
O DEE d".�:a lorroa,

vem at('nd.endo, ,'om e�!-

marcaram para )S caXlell

!;es. EnquU!Lto JSSO (' Amto

rica ve,nc:a ao .Lpran'�1.

uor 4xl m3.rcb"3.nda :;"1

vice lider·anea em bUS"·l

da classificaçs.o Zf>zmh'j.

Ri'!;a e .D'di 2. gO:E"ara�11

para :JS diaOos r'lbros. Nu

tcrccir,.. encontro Ja rodP.

da ') P_Lético passou sen·'.s

dificuldades. par:l ven·�{'f

ao lanterna o Es.rê,u,
pela contage.r.. 1e �X1.

Mauricio SpaldJng de Sowm
OsvalC;o TClxeira de Melá
Srdomão da Silva M1.L.tus

V:::.gemil":) Jãblon':ikl

Fran?; Josef Si.!hWclghofC:r

585

71Í
398

2.0iliJ
488

seus negócIOS.

De parabénE, p"lS, o �H(')
p:-io G.o7êrno do Estado
p-r manter e prestlgLar
um órgão cujas trabalh'>5
são reconhecidamente '.1-
teis e reclamados, cada vez

maiS intensamente lace �

cO.Tpl-exidadc drs' probl':!
m3S que emergem da vida
mx!.erna.

s·cnfido de um m" bOI" ("1-

tro�amlnlo d.o s;!,"viço ��

tatistico c' fi :)s úrgaus rir.

admin:straç�,O e:;t,rUuar· '\s

s·m. alguns leVatllamen �3
el:�alist:cos proje'.arfos ;}�IO

r�.)pl"io DEE est'io sefld"

SOMA

Sómen�e Legenda
27.462

15

TO"fAL 27.477

exeeutad:)s atravês da reciF':

municipal de c('lr.ta ao I.

BGE. gracas n�ste P:l�ti
cular; à c�laboraçã,o, Sel"l1-

to�a�a::)t�le �:�i:ã�n����;,� :��iO�r:ln�: �:ta�:�:�:;o�.��l EXiimes de Admissão
�·.I"avado paI· ter o sr. J'J.:;� . n>.clpé'.l. Ultimamente, ja
Am"!"im �e apod'Õ!rAdo 1:) como frut:JS dêst� bene!l('o Coi' I C t

•

(196'1)m'crofon, para se dir!�!·· cntrosam�nto vârlos 0'·- eg O a arlnense L
com Pnlavras ar) apitart'll f:;ics estaduais e -Jutras 1':1 Inscrição oté 14 de novembro.
Gilberto Nahas, 'Jfendentl.:l Ldades tem se :alido, in- Proves: 19,21,22,23,24 e 2ó de novembro.
(' vioJand" os i"r�s cn�a'·!- tensamente, dos recUI'l)05 Documentos:
n"nc·ns c'nlrari.u:::do W(!�,<; estatísticos do DEE. D�n- Ce:tidõo de Idade (11 anos, até 31 de dezern"'
..u i�oa" (,.Uelt;; ·1.'10 �I_'��h�. � êic:o,-, f!gtlrtim a Jl:SSe�'iei ·bro de' 1�3t' OU fotocôpia autenticada ___:. nõo acei.
A decião foi tomada ;,:or ria Tée.nica do Ooverl.o tamos pÚbiicO form.o nem poro f,ns escolares.
unán·midade. Atestado de vac'ino recente.

Atestado de saúde ou abreugrafia.
Certidõo de batismo ou documento equ;valente.
Tudos as documentos serõo apresentadas com

f.l'flII(' reconhecida, menos Certidõo de batismo.
lnsc:içõo: CrS 500,00.

.

Nota: a) - A Pmva de Português s-erá elimina.
tár a. devendo o aluno tirar no escrita no mínimo 5.
HovNá Prova oral em Português e Matemática obri
got6riamentc. Em Gcog�afia e Histór,o sàmente pa
ro os (IUl' nõo alcançarem 5 ou mais na escritct

b) - Os alunos reprovados podel'õrJ ·t·ctirar
seus documentos a Partir do dio 15 de dezembro em
d onle.

c) -,-. Paro ri maj(ícul:l na la. série os condi
dutos· devem 1'€1 no múxima 13 anos o cempletar até
31/12/63

Expediente da Secretaria: dos. 9 às 1 J e das 15 às
17 horas.

PARTIDO DEMOCRATA CRISTAO

Ad:iano Curi
Dirceu Sald,�nh:l M\.miz
Honorato Tomelin

II"11ci:) Dell'AllLonio

l.l68
lJJ43

1.429
1:114 Classificados

João Kleis l.��� 'HéfCrrO Luz e
4.3U7

Atlético OoeriÍrio
José Pinto Sombra

Luiz Bianchi
Málio T. da C. Mello
Nereu do Vale Pereira
Ni!o Munaretti
O�car F'ont:Jn

O�".. a!d"1 De!!J. Giu':! ina
Paulo F. Penso

Ruben Furtndo
Urbano Berioldi
Walter Hermann Meycr

·1.t49
2.112

1.470 Mais d.ois. c·ubes �ao I

nhçcidos oue tdqU"ri\">ln1
rlin·1L<> �", par1it:!y.l.r�al ._t:.
fase f'nal d� campeon:-l.�a
calarineme- de futebol. Pa

lamas dl Hercilio Luz de

1 .08� I

•• fiN·
1.6[:6

SOMA 209.329
Somente Legenda 646

TOTAL 210.475

UNIÃO DEMOCRATlCA NACIONAL

354

2.IH5
404 Tubarão e Atlético Opern-

rio de Criciuma.. sobranClJ

desta f�ita o Prõsoera ce

CriCluma q_l,le viu sua c�<:1

cc c(\mple�a:nente apagaoJ
de disputar o título es-,'i

dllal, a�. pe'rder para cs

h(l"c·li�tll.s por 2xl, eomi',
g!J enflll:lntO!J Fei'rOVla�h) -4""'--
lll"ancava mais um pont.')
do ALletico ao empat"ir
Per lxl. Assim sendo, �':?r

Jíiio Luz, Atlético Operá
do e Metr.opoJ, sel·ao (,S

três I·epresentantes aa ,ç

na SIII. no r-stadllal (!"lI.'
seri Iniciado após o bra!::
leil·o

27.47!)
21

SO:\1A

Sómcn·.e Lege'ndaAdhemar P. Ohlsl 6.521

Affonso Ohizzo 8.363
Aldo P. de Andrade 10.339
Alfredo Bcrloluzzi 2.274
Aro:) Sievcrdt 3.017
MílIo Z'Jnta 4.846
Cf'I�1) Ivan da Costa 5.5;]0
Cr�:1J" dr Araújo Oóss 1970
IXtntr 11. F'. dI"' Palta 2.112,1
EI'/;l!t10 O. J WilJ"l"(llng 3.5!l7

FrlJjll' MI!�./' 2.173
FCl"lla:dfr II. VirRas 11.50:i
Orn1-!! 11/·lani 5.970
GI:l.uPO HI-IJl1.'ldli 3.335
Hélio CamAi!"l) 3.0!ill
J'lih A. (J. dI' Of1v!"'Y1'a 112
JO:1o C. Mar D(,I1Ald 1712
João C. Dltrf>llrbUl·1 2.7M
João MllxfPldt 7. nH
Jol1:mne3 A. F.nkp 4.7.35
Ladlr p"Oj·'l ChFrLll;lnl 5.fi·�1
Lauvlr L. L. Bat·ci'llus !l74
Mario Olinger 6.fI::3
Nelson Rn�a Rl"flSll 7111

Qsny G. (II' SOU?.I 4.729
QUo H. Entrf's :1.104
Peflro ll1.rto H!"'! 1111'S 7.555
Pedro Paulo 11. ColJln ON)l
Renrall Cubas 4.2fl5
Ruy Jfiilse 5.541

TUPi D:l.neto 2.143
Ud,1 Altcmburg 5.446
Vírtor Vicente Reis 1.687
VOlney Colaço de Olivelm 3.335
Walter ZigelJl 6.619
Wllly Bosse 1.938

27.500TOTAL

PARTIDO SOCIAL PROGRESSISTA

350
51,1

102

719.
30H.
209

J.B6a
15t

1.302
226

:136
"7

lOHH
1

Alvino Borba

Amaury Norberto Silva
Angelo Ribeiro

Arlind'J Gomlin
Cnrlos Adaul.'l ViAir:'l.
Conrado de Mira.

Delamar Filomeno Vlelm
DlJlridio Silveira
Erm�ni? Mm·chi

Euclides Martins
Franklin Perotto
Heitor Almeida Magalhãl's
Herminio Menezes F'illlO
Ho!.'st Reinlo::e

Tnge Colin Barbosa Lima

João de Deus 8:)uza

JO:lq_uim L. Bento de Carvalho
Manoel Carlos de Souza

Mário Luiz Fernandes
Milton Suplicy Vieira
Nestor dos Santos
Paulo Stuart Wright

o SECRETA'RIO

8/11/6'

FLORiANÓPOLIS _f_UM
18

461

746,

1.185
398

MUNíCIPESIMPOST�=OS��P=A=G=O=S�P�E=LO=S
1.726
2.144

595
UNI ÃO __ .... _ ..

'

... 49.9·',:Á )Sálvio Narciso

ESTADO ......43.6°'.AOSerafim Fausto Faucz
Sevetiano Severino de Souza

Silvio Eduardo P. Martin;;
420

208
239

1.265

447
1

MUNICípIO_ 6.5%AO
Vid:ll Mendes
Waldir Luiz Buzatto
Walter Oliveira C:·uz
Wenceslau Borini

Wilson Schieffler
Wilson Sil·va

57

o impôsto arrecadado pelo Muni
cípio é aplicado eXClusivamente
em Serviços à População: em Es
colas, Ruas e Estradas, Limpeza
Público, AssistênCia Social, etc.

137SOMA
Somente Leganda

148.846
389

16.384

12
SOMA

Somente LegendaTOTAL 149.235

PARTIDO 'TRABALHISTA BRASILEI�O 18.396TOTAL

PARTIDO SOCIAL TRABALlirSTAAdlllo Bertoncinl
AgOstinho Mignonl
ArqUimedes Dantas
Danilo Schmldt
Evlláslo Caon
Edu:lrdo Blttencourt
Floriano C. Peixoto
P'ranrlsco Dall'Igna
Qenlr Destri
Oentil Telles
lJaroldo FerreJ.(a
lientlQue Córdova
Uerey B. de Ollvelr'a
!Joldemar de Menezes
Jaime de Souza
João Paulo Eerre_lra

�e "Eliom"l" da. StlV:1
1z Meneguzzi

}1r�l.L. da Silva

-��.

2.109
3.766

Amaro Seixas Ribeiro Netto 215

Francisco Machado de Souza 372

FrederiCO Kuerten 3.410

Geraldo Crispim Bêrtoll 43

João Mendes de Carv:dho
José Zanin 528

Lidio Martinho Callado 1.003

Paulino Burigo 1.495

Querino Alfredo Flaeh 413

Raymundo Stankc 515

Rod'Jlpho Kolke 1.071

Walter Müllecr 2.365

302

1.693
5.489
363

MUNICIPE

PAIU QUE TUA CIDADE 'MAo
FIQUE MAIS POBRE, PAGA TEU

lMPÕSTO COM PONTUALIDADl

4.643
4.367
2.699
4.213

1.668
2.705

1.184
SOMA - 11· 4�O

Si.JnH'nL� Lrgl2nda
2118

:1.0Dfi
1.851

1.127
-��-� __

.TOTAL
__ 1

11.434

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



R I dos Ofiei i do Pleito de 1-
�E���O d��ni���i�TI!;'�';�: DeparlamenlR Estadual de EstaUstica completa

vinte e seis anos de existência
Alvaro Luiz B. Gatão

SENADO FEDERAL Aroldo C. Carvalho
Díomícío Freitas

UDN - António C. Konde.r ReiS
Celso Ramos Branco

275.226 Elias Adaime

259.923
Laerte Ramos Vieira
Lauro C. de Loyola
Luiz Batti5totti

Mário Orestes Brusa
Osmar Dutra

ottolmy Strauch
Roberto TutU Mattar
Romeu Sebastião Neves
Wilmar Orlando ...

PSD - Atílio Fontana
Renato Ramos da 811ft.

PTB - Doutel de Andrade 112.731
Acácio Santiago •

PDC _ Martinho caneco Junior 77.986
Rufino de Figueiredo

PST _ Saulo Ramos 46.112
Carias Gomes de Oliveira.
VOt03 em 'Branco 311.049
Votos Anulados 27.566
6 Cédulas unícas a Menos 12

TOTAL 1.110.610

SOMA
gõmente Legenda

CAMARA FEDERAL

rjnense, ;oex procurando
assegurar ao D�E conc.;

ções que lhe possionitero
u'a maior capacidade ne

ação, quer pela lnatrtuínac

Beneval de Oliveira
Doutel de Andrade

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO

TOTAL

Partido Social Democrático
Partido 'I'raoalhísta Brasileiro

União Democràüca Nacional

Partido Social Trabalhista

Votos em Branco

Votos AnuladOS

gobrecartas a Menos
TOTAL

216.245
67.476

206.465
(

57.36r)
7.744

LUiz Benjamim Pereira
Newton Varela
Paulo Macarini

Pedro Romero Filho
José Smith Braz

Fausto Brasil

555.305

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO

António Gomes de Almeida

Jade S. Vieira Magalhães
Joaquim Fiuza Ramos

Lenorr Vargas Ferreira

Orlando Bértoli
Osmar Cunha
Osní de. Medeiros Regis
Pedro Zimmermann

35.594
14.815
46.654

25.841

:<'.4.033
22.380
23.023

23.452

SOMA

Somente Legenda

s»ulino Búrigo

SOMA

Somente Legenda
215.801

444

SOMA

Somente Legenda

TOTAL 216.245

TOTAL

PARTIDO SOCIAL TRABALHISTA

TOTAL

(Continua nu 7.a página)

Começam a

Chegar'
RIO, 6 (OE.) - comece

ram a chegar n- Parano

das Laranjeiras 0S gover

nadores que vão -iarncroar
da reunião do Presidente

Jango sobre o refere�l -um
de 6 d,e janeir.o.

EM SANTA CATARINA O DIRETOR
GERAL .DE PORTOS E COSTAS

Chegou ontem a Par t

naguá em vlsita de tnsPe

ção as Capitanias dos pur

tos e nciegactes. o EXOlO.

sr. Almirante Morton De

maria bo.teux, DlretlJi'

Gera.l de portos e Costa.a.o p-rimeiro governad.or a

chegar fei o .Sl". Petl'OfilO

portela, eieito pelo esta'1.O

do Piaui. Da reuniao com'

o pesidente João (ioUla·,·t

dev-erâo participar 11 Go,
vernadores.

o programa de visita aO

iiustre oficial superior Ce

nossa Marinha de Guer�a

é a seguinte:
Dia 5 - Capita.ma d' '5

j

ASSEMBLE'IA INiCiOU
DlSlUUAO DO ORÇAMENTO
Na sessão de oalem a ..arde, a Assem*

bléia Legislativa, expirado o prazo para

recebimento das emendas, iniciou a �prc

ciRção da Lei de Meios. Com a discussão da

matéria, de si extensa pelo grande número

de emendas apresentadas, o orçamento pa
ra o exercício vindouro ocupará a atenção
do Legislativo por ponderável parcela de

tempo, apesar das sessões extraordinál'i,�s,
que se veri.Iieam, usua1mente, na aprecia
ção de lei de tão grande importância para
a administração estadual.

Muito opO/tuna, sem dúvida, a transcriçáo que ?laS

sa confreira A GAZE'l'A, de on!em, fêz de U11UJ. local de
A NAÇAO, de Blumenau, a propósito da intersdição da
ponte sõbre o Uajai-Açu, na BRS9, passagem de !tajai
para Joinville.

Se o ideol e o necessál>io, com tõdas as urgências e

prioridades, dos reparos na grande e monumen'tal pon_
te não 1wdem ser atendidos de imediato .- o que será
profundamente lamentável e até inexplicável - o ser

viço de passagem, por meio de uma única e an,:crõnica
balsa não pode continuar como está, porque como está
consti�ui um c;aso de calamidade pública,

As reclamações são infmitas e a tôetas socorrem

carradas de razão. A pactêncUt, ali, está vencendo os li

mites humanos.
A local do jornal blumenauense está branda, suave,

qwrse romântica diante da revolta que dia a dia en

gros'sa, à passagem do Itajai, na malsinada balsinha.

Portes oo Estado do Par!l

ná, em Paranaguá,
Dia 6 - ViSita a Dele

gacia da Capitania
Pertos em S. FranClSCO :10

Sul.

Dia 7 _ VislLa a Delega

cia de Itajaí e Capitallla
dos Portos de Santa C9.tJ.

rina em F!orianópolls.
Dià 8 _ Visita 'l. Delega

cia da Capitania dos Por

tos eT. Laguna e Ag�ncia.
em Imbituba.

Dia 9 - Pllrtida 00 Ex.

Sr. Dir,etor Ger,1i de Po;:

t,:s e Costas e sua COml[;l

va, do Aeroporto Hercl1!O

Luz para .o Rio de Janeiro
às 9.10·

O Exmo. sr. D;retor ·Ge
rai de Portos e Costas e

natural do Estado de ::,�a

Catarina tendo sido C.l�l
tão dcs P��s no penodo
de 10-9-1956 a 22 de 3 1e
1958.

provam-no os vários 0;'0-

nuncíamentcs d,o:; orgãos
centrais filiados ao srste

ma IBGE ocupa poslçào
invejá-vel 'entr-e os congá
neres regionais.
Ainda, recentemente, o

DeJ.egado de Santa catou

na à XXI Assembleia Ge

ral do Conselho Nacional
de Estatística reumda 11;)

Rio de Janeiro, viu conn

meco, pelos representan
tes dos demais Estaoos e

pele próprio I8GE o apra

ço em que e tido o DEE ea

taunense.
Como órgão centraliza

dor do sistema cstatrattcc

no Estado cabe-lhe a in

vestigação" dos f::o..tcs nos

mais variados campos da

atividade humana. Dal c

ing�le aj-abalho que:::e

acha confiado, obrigando
o a promoção de uma vas

ta série de pesquisas e te-

vantemontce ' relacionados

com o estado físico, cerne

gráfico ,econcmico ínte

�ectual: acmtmstratívo e

politiCo do Estado.
A pressão que os mãies

hodiernos, especialmente
os de natureza econcmtca

e social exerce sôbre a

coletivid"ade, vem CO·110

que obrigando aos resron

"áveis pela coísa pública
ao recurso do planejamsu
to. Este, já pela sua essen

próprio município. ela, não pude em abso.u

Segundo nos adianta- to, prescindir 'da estansu
ram os visitantes, entre os ca. E' ela quem revere a

diversos assuntos que os regularidade ou Irreguta-c
trouxeram a Florianópolis dade dos renomenos soct
destaca-se a construção da ais, além de permute
estrada aeérs-ooncórcta- quando

\
bem conãuzid'-l:

Chapecú, cujos serviços certo vaticínio 011 prev's'o

:���f�tOg��:����c:s� j;on�: dos fatos. Constitue a tos ..

rio tatística, por sua vez. 1l:Tl

precioso elemento oe 1]1"_-

19.921
23.813

27.512
6.779
HI.052

19.640

14.629

13.392
1:7.457

1.3DO
5.643

8.973

2.6;2

206.09[:
370

A data de hoje regtsn-a
o vlgessjmc sexto aníversá
rio do Departamento Es

tadual de gstanstrca.
Criado no Gnvérno Nê

reu Ramos, o retendo 0"

gão recebeL':.,_ sempre, da

quele saudoso es�a_di-sta tê

da assistência o que ihe

assegurou urna pqsiçan de

reiêvo nos quadres da ea-

progresso nestes vinte seis

anos continua o DEE se

deparando c o m aqueia
mesma gama de uíncuica
des inerentes aos t-aba-

lhos de natureza estati�� �

ca, especialmente na fase

da coleta de dados e mroc

mações que, ainda e ;)'("9
judicada pelo receio do;

impostos pela falta de or

ganização contábtl de muitausttca nacional.
206.465 Com a criação do DEE

�niciaram-�,e, no Estade,
as ,jpesql1isas estausucas

Sistemáticas para contia-

tas emprêsas, pelo cescre

dito dos números pela me

do do alistamento. pela l

gnoi-ância e até cera má
101 cimento da realidade cata

r+nense. Não obstante o

fé de certos Informantes.
O DEE de Sta uatanna37.393

4.894

4.457 ------------�----

l:m DiESTADO
6'7.275 '.,.... -O. MAIS ANTIGO DIARIO DE SUl" CAtABINA •

Plcrtanópuns, (Quarta-feira), 1 de Novembro de 1962201

67.476

Prefeitos e Líderes Politicos de
SEA'RA VISITAM "O ESTADO"

Acompanhados do Sr.
Valdomiro Machado de Li

ma, Diretor do Cooperati
vismo .estíveram ontem
em visita a nossa Reda

ção, os 81's. Clayton wos

grau, Prefeito, Carlos A.

Palumbo, Presidente do

rnretõrío Mm(icipal do

PSD, Américo A. Palumbo,
Presidente da Câmilra Mu

nicipal, todos de. Seara

município.
Os destacados homens

publicas de Seára, em nos

sa Capital, deverão man

ter contatos com o Gover-
nador Celso Rnmos e al
tas autoridades estaduais

quando tratarão de pro
blemas atinentes ao seu

Na oportunidade os vi

sitantes mantiveram cor

dial palestra com nosso.
Redator, dizendo da satis

fação de se encontrarem

em Florianópolis, o n d e

tratam de inum�ros as

suntos do interesse de seu

Seãra-Vanxerê sobre o

Arany.

'PETROBRA'S EM CANOINHAS:
Sonda Para Pesquisa na

"'Princesa do Planalto"

entação para ;JS orgãos
especializados que poQ,erãl1,
a luz dos numeros, melhOr
equaci'mar seus procJema •.
O Governador -':::el::;o Ru

mos irmão dr saudo,')
criador da estati31;lca C;lia

NOVO
COMANDANTEEngenheiros da ·Petrobrá!), dizem iiJ

formes procedentes de Canoinhas, prepa
ram-se para levar a cabo tarefas de perfu- 8 ��OêO:l'e��:l o �i:!�A���
ração naquela cidade. rante Antonio Cesar de An

A notícia foi colhida jubilosalnente: drade assumirâ (I cargo de
.

em todos os círculos da vida canoinhense. �::��:.n� :�7el�::!: �:
Santa Catarina inteira recebe com S:1,- rá presidida pelo AJmlr:.tn

tisfação a notícia de que a emprêsa estatal �o�::� d�h��: 'dodaES���:
brasileira operará em seu solo. Maior da Armada.

100 RUAS EM 100 DIAS
Dando execução ao seu

programa de inaugurações
desta semana, a ELFFA

ilumInou a RUa Jai·ro Cal
lado na segunda feira. On
tem iluminou li Rua De

sembargador Nelson Nu-

nes, e hoje será iluminada
a Rua Santo Inacio de

Loyola, completançio a's5im
a iluminação de 99 ruas

em 99 dias da campanha
iniciada a 10 de agósto úl
timo.

Governador Celso Ramos nas Páginas
do "Correio do Povo" Senl�ndo do

Planejamenlo Calarinense.

CELSO e MENEGHETI
O Governador Celso Ra

rr:{)S foi citado nas páginas
dq "Ccrreio do Povo", rle

prôto Alegre como tio
I mem público' qUe "mobili

:t:OU uma equipe ,Jara o ie

vantamento de tôdas as

necessidades d.e 6anta Ca

tarina". A I'eferênCia es

tá contida na reportagem,
assinada"pelo colunista A"

dai! Morais! sôbre o se.l-.
tido da viSIta que fêz a

• Tubarâo o Governactor .l!:

leio do Rio Grande do ;:;;;ti,
.engenhei.ro Ilder �enegn,�
ti.

feriras w"zYda<

FLOflIANÓPOWJ. ITAJII/ JOINVllE.
ClJfllTl�lI, PARANA(]IJA: CII/l{TfX: • 1i10A frente do 160 DRF acha-se, há poucos dias; o ilus

tre Eng. Lourival Torrens Malchitzky. Nenhuma vin

culação lhe pode ser atribuida ao grape problemá cria

do em Uatai. Mas, dentro das responsabilidades que
assumiu. l1a c:.hefia do DNER, no Estad,o, 'cabe-lhe aco

lher o apelo que lhe fazemos, no melhor sentido de co

laborc.:qão, para voltar. Já e já, a sua atenção para o

caso que. repetimos, li de C:4.LAMIDAD� pUBLICA.
Serã,o •. as ';;/ledirJ.IIS !lue tq;nal', o melhor

a Sanl[, CatrU'i- � _

Transcrevemos a seguI;
todo o trecho que diZ res

f peito ao nosso Estado,

Ildo Menegheti, indo' re-
I pou�ar das fa�igas da cam

panha eleitoral em SanU

Catarina foi sentir d,e n-:-r

lo também a ação de uma

administração que plan',
jou, desde o motneno �m

Ra'1'rs �e tez

O pr(lfr��oi' A-

TAC - CRUZEIRO d" SUL
�fMPfl{ UMA BCA VIAGEM

dizia-nos cCj'�a do".

félta, .enquanlO' sobrevo'l-

vamos os céus catat-me�l

ses;n uma viagem de Cu.

toda em bas.a de Jados :

por junho. ou julho de 19tiO
"Aqui vencerá Celso R�.

rrnos, QuandO .o �eu COmf\d

tido)" acordou C€lso Já m:)

bilizara uma equipe pai·f!.
.o levantamento de tÓd,_s

�s necessidades 10 Escado

de Santa Catarina e a \!.a

borção de um planejamen
to social e economico bJo
bal.

Sua campanha eleiLor:ü
é algo novo no E:stado. E'
rttíba a Pôrto Alegre, ll.

bJetivos e de metas. Tri
unfarã sem dúvida' por
que o povo o .entendeu e

quer métodos noves". P.)i

assim mesmo. Venceu o

candidato Celso Ramos . .8

novamente venceu a 7 de

outubro de 1962. Frutos '-o

planejamento, da admmiJ
tração racional, do gove.r
J'f.J lêcnil:nm�nle ronCI\L�I-

de curses para meihoua
do nível tecníco do pessoal
quer pela fixação de uma.

nova estrutura orgalll('.l
ccont. na 7.(1. pag.)

OUTRA DAS MIL

Dando prossegUimento ao PlanO' d.e Escclmização do
Estado o governo Celso Ramos constTutu mais esta 1

caZ;i.-::ada em Va.rge11l,. Quente 7nunfcípio de Anit
Garibaldi

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

ESTUDANTES DE DIREITO
FORAM 'A CURITIBA

Retribuindo visita reuE
zada a esta capital pel'):;
académicos de Eugenhar,a
Civil da Universidade co

Paraná alunos de nosva

Wacul. d� Direito execur-

TRADIÇAO HA'

MUITO

INTERROMPIDA

sronaram a Curitiba onde "A excursão a Curitiba
feram magnificamente ::e- realizada pelos .10SSOS co:
cepcicnados peles estudau- ;--legas, rr.arcou o re.mcn
tes paranaenses. de uma tradição nã rnurt

A EXCURSAO
Interromptda," - diSse &

reportagem o Ac. zverto
Jorge da Luz, Pvesíuent
do Centro Academico d
Faculdade de Direito
pro�guiU a!1t"mando' S'l

satisfação ante ') exito d

excursão, para o qual, .se

gunde, .o, Presidl'nte, �rm

tribulram deeisiv,lmente (l

Academicos Edson Nelsoa
Ubaldo El Antonio Ferm>n
do do Amaral e Silva qu
se dil"igiram com anteee
dencia u Curitiba a fim
de organizarem os' prepa
ratlvcs e consegulfem ala
jamento,
Especial destaq�le me_':e.

ceu do Ac. E!lo Luiz Zãn�t
ti, PreSidente do Diretó:-:'J
Academlco de E"Igenharla
Quimica, que alé:n de �f
recer uma recepção na MI

de d.o DA. e de fazer i
númeras gestões llara flue
tudo saisse a contento, ci,
rigiu�se ainda a() aeropat
to Afonso Penna em com

panhia da dis'inta srta.
Hildergard Tage.s.s�, ho

nageando a-OS coiêgaS !'Iue
regressaram a Florjanóp1-
lis, via aérea.

Organi2:ada pelo acad�mi
co Everton Jorg:) da. Lm:,
Presidente do Centro Al)a

derr.ic,o XI de Fevereiro, n.

excursão obteve cdmplet;t
exito, com a realização de
competições espo:tivas en

tre .os e�tudantzs catal'l
nenses e paranaenses

MAGNIFICA

RECE,:'ÇAO

Magnifica l'ecep:;ão 'foi

propcrCionada aos estudlin

tes de Direito pejo Ac. Ary
Queiroz Pr-esidente d D

Centro' Academio::o de En

genharia do Pa:ana e !Je
los alun!'s daquelo. vet::j'a
na Faculdade.
Os estudantes ,;atarmrll

ses, em número de tr;n'.a
foram h.ospedad,),; na c�
sa da Estudante (moçns)
e no Quartel General· da
Policia Militar (Rap��s .• ,

ende toram aiv<) d-e
pressivas atenções.

Com o d.�nunclado propósito de atirar-me
•

verde, o mocmho foi chegando e puxando conver
- Que tal êsse plesbicito? O sr. e a favor

contra?
- Como advog�do: é lei, cumpra-se! C01110 cI:o:

dadão: devo. opinar, uma vez que sou convocadO'
fazé-lo! Como político: irrestritamente favorável
a êle!

--' Pelo parlamentarismo ou pelo preSidenciaJis<:
mo?

- PRESIDENCIALISTA! Satisfeito? Já me de

clarei, hã tempos!
E o mocinho, que também vai votar contra o AI'

Adicional, afastou-se com cara de não haver got"
tado da nOSSa identidade de propósitos. Tudo ind
que queria que eu pensasse de. outro jeito.

Quem é, Deus do céu, que compreende a paf.
tica?

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


