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CA MtDLA: 1011.7 mb; T :
18.10 C; UMIDADE RELATIVA MÉDIA: 90'.'r; PLU
VIüSIDADE: 25 mms: Negativo _ 12,5 mms: Ins
tável - Grupos de Nevoeiro Cumular, com precipi
tações (chuvas) esparsas - Tempo Médio: astevet.

Ainda a Crise do CARIBE:

Estados Unidos insistem na in�peção in loco
I .

WASHINGTON, 8 (O.E.) - AAr-------------------------
mada dos Estados Unidos dispunha-se ho-

EXITn Comando <ieral dos Traba'haje a interceptar os navios que zarparam de ATLAS LANÇADO ONTEM COM u
_

I
-

;:s�:I::::��:n::ePr:::::s :::i:a:o::: • �a�!.���:o: �����g�:, '��l�' :g3:V��;:�,���,�ng
Branca deverá fazer mais uma comunica- :::e:ed�n�;;ta �a��tra�e de;� �l��I�C�;I�e SO:I II �aex�;� ���z�����ld�n�a���a' e��v��:
ção oficial a respeito da crise cubana. Nas hberou depois de três hu- cento para a Guanabara entr.u-âc em vigor os novos

Nações Unidas o embaixador americano ��� �en��s:Ut��!�l:ln�� :���= ��oR�a�loBl'�lí�i��' En�s���� dezembro ou [anel-

na ONU, reuniu-se com os delegados dos PO�i�i�N�I�'en���ESo;;e!l()� Tio mínimo ontem divulga-

países aliados aos Estados Unidos. para in- a prisão do cidad9.o comu ��n�s�r:íO d�e ;1����::'I�O,P:Il�
formar-lhes da situação, Pela manhã a Casa ntsie Carola Fred�rico uc João Pinhairc Neto,

Branca autorizava a grupo de jornalistas bisla.<;n. As eutonduces eu

de�nteCl�l�al�)��ble���OiSdÍl�:
norte americanos a viajar para a Base Na- ��;l�::a:l de�nfo��l� ������ giu-se a sede do Ministro <I'

val de Guatânamo, em Cuba, para fazer a �!�:��;:!l: ::é g����:!l)��� ��nt:��b���� � t��t::�� e;�
cobertura dos acontecimentos. Sabe-se q uc

O Govêrno de Kennedy' continua insistin
do na necessidade de inspeção in-loco pa-a
certificar-se de que a União Soviética retI
rará também os bombardeiros LL· 28 co

pazes de transportar bombas atômicas

HAVANA,8 (OE.) - Foram sus

pensas as negociações que vinham send ....

realizadas entre o Primeiro Ministro Fidei
Castro e o Pimeirc Vice Premier soviético
Anastaci Mickoyan sôbre a crise no Cai-i
be- Fontes autorizadas disseram que os

dois dirigentes realizarão um encontro a

inda hoje, após o qual o sr. Mickoyan re-

gressará a lIolOllCOU. ,.

Por outro lado foi divulgada a infor

mação de que o Aeroporto de Havana. já
está reaberto ao tráfego internacional.

Norte americana Informou que foi Iançadc na manhã

de hoje. um foguete '"ATLAS", o qual atingiu o seu ob

jetivo a 8 mil kllõmetros de distancia em plena Atlân

tico. Na foto o Atlas quando era disparado com êxito.

Plano Nacional
de Combate

Aos Roubol
.
de Automóveis

lN,C, EM FLORIANO'POUS

o T.N.C. _ Teátro Na-

clonai de Comédia vira a

Florianópolis trazendo no

seu elenco famosos artis

tas que�'apresentarão os

ult1m�s sucessos do Tea

tro Brasileiro.

Atualmente em Montevl

deo, o Teãtro Nacional de

Comedia visitara ainda va

rios Estados Brasileiros,

aquI chegando dia 5 do

próximo mes de Dezembro,

8."

RIO, 8 {V.A.' - Um

pano pçra acabar com os

furtos de automoveis, ca

da vez mais crescentes, na

Guanabara e no resto da

país, está sendo elaborado
pela chefia de polletu do

K'$�.;.do. que prevê a cola

boração e conctlrso da' Li
ga de Amadores Brasill'l
t'OS de Radio Emissâo _

Lebre -. "1.·ouring e Auto

moV'el Clube: interligação
uus distntos com barreiras
p,Jr Le.etipa, e meios ime
(<latos de comunicação COIU

pO;lciais rodoviarios de ou-

LfOS Estados. !
Uut,as .Hedidás que se-

riio adotadas pela campa
nha: cQr.vocaçãa dos do
nos de veiculas para aju
dar na cam;::anha e atua

ção e processo para os pais
de "play-boys", por aban
dono moral, quanda os fI

lhos forem pilhads fUl'
tando carros. Uma das me-

didas de maior

� �"'L'_ :.s. .;..

.... .f.

rueroe de papéts de pro
pal_;3nda vermelha. A 1'0

licia se apoderou tamoeu

de sua farmácia no ccn

tI'O da capital e vànos z:a
vadcres fita magnética:<" e

também códigos,

RIO, - O sr. Henrique
Ralm\ÜlCo de Oliveira rot

desimmdo para I esponder
pela Assessoria ·jc Trab-r

lhoJ do Estado d�\ Ouanx

bara duranta a ausenc.a
do seu titular Sr. H('j�,
Raul césser que Viajou pa
ru os Estados Unidos,
tratamento de s'·\úcie.

ram intimações para jus
tfficar avanços de sina! e

direção perigosa, Na pró-
xt-r a semana \ camo r .

Ilha visitará or'nc'pa-mc-i
te oe particulal'es, '1'.1'
não respeitam as reixns
de "ROLAMENTO" dl1"!r:HI
tunda o fluxo (!o trâ�l§l_
10.

I'OS para pagamf!nto
gratificações 1IS prcfes.>_)·
randas (lu;:! estã[) .ecioll"'l
do em e:jcolas pri'11Í\n3s,

,ücance.

RIO, - Foi iniciada :\

construção do "Cõncha A

qu'stica" de Madureira, _>\.

inauguração está prevI.>'. .!

para dezen·,bro com U�

concerto da Orquest1'a .::i1l1

fanica Brasll-eira.
mentos convincente, faze-

LONDRES - Beldad�s

OUTRA DAS MIL

Localizada em Campinas. nuinicipio de Lages esl{� li
outra das centenas de Escolas construídas em toda

s.vuto Catarina pelo Governo Celso Ram.os

MOSCOU, 8 (V.A.) - A

agência noticiosa soviética
. Tass' disse ontem ter
sido Informada de que o

secretario-geral íntertno

das Nações Unidas, U

Thant. sugerira o estabele
cimento de pastos de eon

trôle da ONU nas Antilhas
e nos Estados Unidas, para,
proteger Cuba de um

eventual ataque. Nunf des

pacho de Nova York, a

ugéncta "rass" informou:

"Comenta-se. nos corredo

les das Nações Unidas q\TC

'rnmt teria proposto, CIJ
mo garunt ía bilateral, que
fossem estabelecidos P')S
tos de controle das Naeêcs
Unidas em tóda a zona das
Antühas. Inclusive em ter
ritório dos Estadag Unidos
e outros paíaes latino
arnertc.mos. na área de
onde um ataque possa ser

desfechado contra Cuba.

Adianta-se, contudo. que
os Estadas Unidos não de

sejam nem ouvir falar em

algo como garantia bila
teral".

FOGUETES SOVIEITlCOS
DEIXARAM CUBA

WASHINGTON, E (V,A.)
_ A 'União Sovietica co

lllullie0U aos Estados Unl-

Dna. Eleonor Roosewelt Será
SepuUada Amanhã

NOVA IORQUE B IOE.' na residcncia [Ia fam\ll::l

_ O corpo da s2nl,(,I'u Sic

C'nor Roosewell. ,,';1',\ s 'pu I

tado no pró:odm') sabn'i"

na Jardim de "flall1kflli:",

Falando na sessàa lra1,u,i
na de hoje da Cnmar-1 o

Deputado Herbert:, Levy c!a

UDN de!endelt-�e das 2("t

sações feita" pelo SenaClor
Pedro Ludovico.

Roosewelt em Nova Ion,jU<!

juntamente com o seu e5

poso. O Pnsidente Ken!',e

dy anunCiOU que aSslst,l à

os fL:nel'ais

ministrativa. O :;r. Her1)el't

Levy COl1oo\'dou com o a

parte e consIderou a u['ces

sidade dç prcgrRma �e:,

tratadO' ne"tes :�i'mos :,n

clusive com a ::a'iaçao de
1 gl'Up ... de trabalho para
a transferencia deflllitiva
da capital.

do,;; que navios sO\'ieticos,
transportando r�guetes, es

tão saindo de Cuba _

anunciou esta naite o De
partamento d:1 Defesa. Es
tá s�ndo concluldo um

ajuste entre óllllbos os paí
ses a fim de permitir à
Marinha narte-americana
verificar o nume1'O de ro
g'ueles transportados paI'
esses 11,I\'i05 - declarou o

porta-voz.
Será ,lalvez amanhã o

dia em que a Marirha nor

Le-amricana podeá tomar

cantata, pela pi'imeh'" vez,
com navios sovietlcos fren
te a Cuba - informou o

porta-v·oz.

NAÇõES UNIDAS,
entre todas. e sem a qual
lodo o esforço será quase

inutil, segundo as autori

dadl's que estão planejando
a campanha, é a interliga
ção das delegacias com

barreiras,
A ligação possibilitaria o

aviso imediato e a 1lpreen
são do auto, antes de ul

trapassar a barreira, a

menos que esteja com cha

pa trocada por uma "cha

pa fria;'.
Serâ evitado, assim, um

mal maior que é os veicu- de todos os continentes �:-;

los serem conduzidos para tarão participando i0I!'O as

"oficinas" de onde saem
I 17 horas h"l'Il de BrasllIa.

com numero do molar mu- do desfile final rIo conrllL'

dado e com outra pintura. s(' de "Misi; Mundo". 11.

�-:;:::w.;"""--.I��'('ntrf'.mltr(l,� detathes ele I'epr.esent.e do BI'a;;11 Ver,\

1,llCi�1 T:i1.Ju 1,',r, flguL'a eu
•

p'e,ci�,l . ":' [f':l_l :;t'lll 11..:.-1", lIl"UlClltO
Irc a.� 1':<v.Q1'j1as., de. um ptanrjalll"J.\", Que às Ahb!l1a" com o fim de.-�,

*
_.�.;,I:.����u'(-'tiÚTt1'i·\it:,"_ �fi�,/, -».··.;:..:.J�..�,/".7" J'

past.r. Na ccnsiào, apre
sentou contra-proposta. A

contra-proposta e a se

gumte: o aumento cio no

vO sala ria, não "'pode ser

nunca inferior ao oitenta
por cento e o inicio de

pagamento deverá ser a

1.0 de dezembro próximo e

não u 1.0 de janeiro de

1963. conforme foi anun

ciado na Guanabara no

ora de ontem,

Quanto à ctscuseêo do
13:" salário no mês de de
zembro o comando, geral
coe n-abalhndores. desco
nheceu, pois nsstnalou que

ja se trata de um direito

:\��id;Ol: ::�::; diO: ��":;: ONU· ESTABELECERIA POSTOS
thadores do Brasil. Os tra-

cfm�h:10!�at�- f��:��t���Gn: j'�r� ,-�,-f)HONBf'flAS l1t1IttM --
�

m-to-tstas na Guanabar-a contraproposta. O mtntstro

Centenas de medidas I1U!Ü do Trabalho sr. Pinheiro

tivas e ôe advertência vem �:t�:e�;,!��:oc���jea ;.:�::�sendo determtuadas petas
tagem informou que con-

autorida�s. Mais de 400
socará novamente os or-

coletivos estão co-ri exrgau gãos técnicos do mlnisté-
era de legalização e C2''1- rio, <I fim de examinar de-
terias de motoristas recebe tldamente o problema. sob

o ângulo da" reivindicn

çôes apresentadas hoje pe
los trabalhadores. Anun

ciou que somente amanhá
levará à consideração do

presidente João Oonl.n-t e

do -prenüer" Hermes Li

rr;n a tabela dos novos ni

veis salariais divulgadas no

dia de ontem no Ria de Ja-

ncn-o.
RIO. B IV,A.) - ,O mi-

RIG:l, - O Ooveruador ntstro João Pinheiro Neto,
tntertno Lopo Coelho san do Trabalho, anunciou.

ctoneu projet� de lei eh oficiillmenle, os 110\'OS ní-

As!<embleia abrindo cl'€o1,- veis de Salàl'io Minimo pa-

to de 82 milhões de cnf:Ü
I'a Os trabalhadores. Se

c\� gUlldo os estudos feitos pelo

MONTEVIDEO _ A Ad

ministração da Estl'Uda- de
Ferro do Ul'ugu,ti rei!eb-'!u
os primeiroS 10 vagoes de

un:a partida de 15 adrl'ü
I'ida no Brasil. O Presld'.'ll

te da Adminlstraçao da

Estrada de Ferro do U,'I
-----------------

,uai " Ruul Tonon" a'" Herbert Levy Diz Que Não é Palo·
����u e�� �e�����ei�� v����� d C

.

I P R·
pm ",aioe lnt,."amb" co Retorno a apita ara o 10
mercial com (' BrasiL L) BRASILIA, 8 (OE.) jnc:uu ampla ref,Jrma ad

l'estante da encomenda se

rá entregue mais tarde.
(V,A.) - 03 Estados Uni
d..:>s disseram, esta noite,
ha 'ter "ce!'to acordo" sobrc
a inspeção dos embarques
procedentes de Cuba, cujo
proposito é assegurar flUC
os foguetes sovieticas estão
sendo retirados da Ilha
das Caraibas.

.o Parlamentar udent,,'<I.

que não é pal'tidãno :lO

retorno da capital para c
_

Rio de Jan2iro, nl",-S '-:0'1-

sidera Que o Go ..erno (:'1.

República nâo Pede IHn

cjonar em Brusilia como Il.

cidade se encontra n.o c',o

nwnto. O sr. Wagnel' h!s

,tellta cla bancada g10lalÜt.
num apart.e, afifll'OU q.:�
R:H:ómolidaclt!'l "<ia flap!�Rl

.

Conlra·Jorpe�eiros Argentinos Par
ticipam do Bloqueio Contra CUBA
WASHINGTON, B (OU:). s incorpol'arm � eS(lUacl1:1.

- Dois "Contra Torperl,':·

ro�" 'ITTgentlli'r

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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FAZEM ANOS HOJZ

Jo�n. Lázaro 3artolomCl1

P9.]'R nós que' militam I,,,

d.ü:U1"n:llllcllIc, ')qui na re

d3�:'''. � mormente P;U:l.
tôc!a D. st)"i�dade cnl:lnnen

�,2, o clí� d(! !laJe ':' dr mN\

�:�i:lÍfirflçiia Lod:l ('�pccJal
;..,to potque, está comp:é
lan::!a nesta data m:liii cm

n.atalicio O nosso consag-:t.
1:':1 I'cdê(o: .'!oi:�"l' ,1.:lzftl"Y"
B ,r1olome11, per�on:lg"'m

Que CC;11 um tr'UJalho fc
cund" atravcs suas pr,'mo
çf.�s so�i(\is de 3"mnClc 1',�-

1€"0. tem "('�:lI(!:lnO os n

p�au�.)", merc('ic!amente.
�� toda :l sociedade flori

a!lQPolitan:l. e '.::ll.;lrln{'n,;�,
cem dõnaT j5mn c pel't\nâ
63. inc' mum. Rd3ão p�':l
qual, .!:e revc�tc. a etõ!mc

ride qN! hoje t 1',1I15COI'\'C

de lnus!t:!do regozij.o pa· ..l

aqueles que P'·;V.lnl de sua

amizade. ou, qu," "d.1ll\I':lllt

JOuas g':'andes' i:1\ciativti.$

como � q�l� es�ã �gol'a f!1

zendo: Festi'al '.1p,Moda3
de Priravel'a_V,'I'ao d,1

!vlltaraZZr BOl!�;l>.C: el,l

benefício do oHsj.l'tal ,0;1":"1.

Catar;na de Re:1.billtaç3.J,
Portanto, motivo de júb!:(l
pa.ra que a socl�dade d�
ll<)ssa ter!'a se '::l)l1gra�t:,i:
efusivamente co:no nos o

faremos no

'

dia de 'lo!/!

endereçandJ ao Lazaro ,,'�
n' ssos c!etuo�os cump"l
mcnt,o!>, por tão :nu�pICl,",:;1)
acontecimento,

Menina BEATR,Z
Com u:r:a satlsfaçao :(1,

da; e�pecial. comslgnam"s
o decUl'SA, hoje, .:10 pl'lr.1€:
1'0 aninho de vicia nr!. 1'0-

bu�(a menina Bentriz 1"'_
canto do IHr do lJQS�� !i;lf;
tre companheiro de tl'fl'a

Jho dr, Flüvi� ,":b"'ri"l ir
Amorim In"peto/ do En
sinQ Federal e, de sua px
ma espo�a d, Ci:<illa A "O

tllC"'C[<das araiz3d8s, ql'"

n,o d a d� l1Jje 'tl1lve"-''''

1'\'1 d:, l'ngl'açac):'lha Cf'fl'

tl'it':, que apesar de SIJ:1.

lClu'u ida::le ja conla CJ 11

11111 \'J,do círcul:J de 'aJ'llj
!!,1�;ll!H"", tributar-Jne-3o

1\1:\ls ;expre6s:va1J õe

Ili(lll�tl'{l{.'óes de ,lpreco e

ll''i'·�ijo,
Bf'atriz deve:':t rccep:l'

n ,r :lIl1iguinh::ls Joortu:,i

j<lde em que '.1q�l]at:il"l
�pe�ar de sua p:J'.:ca Id:d�
que _já g;:lza de grande es�

t.im�.
'A BeHtrjz, b:-m, como a

seu papai dr, Fb.vlo r.,,�

M .p!'ezadn COlega e, 'g, J,
C�IJn<t, n,:JSSos afetu(]�n
C(ll'pt"mentos po,' OC3-1Ii:0
de tilo allspicios't data,

- 111en!I1H 1'I1a1':les Santcs
de Jesus
- 1'I1€'n'no Antonio C:lI"_C'_�
S')\'ehl de Sã
- Sl'a, Doroti Fraga

srta. Elza Manoel M:'.lu
'o,
- sr. Sadi CarJos Schmi�lt.
- sra. Maria Cardoso

sr, Henrique G->.btlel Be
renhau�er

- sra, Jan::Jira
Man�o Muniz,
- sara, N:Jemi ....::\nso

�,ra. Maria d�,s Do�e.>
Baroosa

Rosa:ina .IolentiDo,

Almoço Mensal em Benefício do
Hospital e Maternidade

Sagrada Família do Estreito

.���;lf '�." ,�r '{lo':

() f:', I I ) (J Jf'" �', 1Illtig" Diónc Li,

"

_Th�/'"lC=:: ,,50cioís
. C� "-"-, U{ ..........l--..t--__ ..J \

-----

Amanhã, MARtSA (anla Para o "Sociely"
Brotos Elegantes no Ouerência Palace

1 _ o comandante Bun- 6 - Lucia d'Avila. c:n cncre-n e D�. Raul sch rer-

cerre Mala, recepctonou
com jantar no QuercnCl,j
Palaee, altas patentes da

aeronáutica.

sua bonita f' conrortavei

residência, recebera hoje
hcspele elegante, que é
.aeatnz Miranda. O brota

em questáo participará da

movimentada resta Noite
em "Black-tie", que acon

tecerá amanhã, no Qucrên-

2 - As -bcuucues''. Cl'iex
Mói e Jane Modas, estão
co.r. a respansabllldade dos

modelos que serão apre seu

ta dos, em resrne, no chá uc

»enccnte. no próximo dia

vinte e dois.

da satuce.

cão xactonat do comércio

8 _ Amanhã, a elegante
.senhora, dr, Paulo Bauer

'Mirlam, fes�eja idade n::l

\'a Acontecimentos socia:s

cumprimenta, com votos Cle

feJ:citações,

Brodt.

, - Reuniram-se no

11 _ Viajou, ontem, para
o Rio de Janeiro, o dl'. 0'1 ..

vid Ferreira Lima, Rrjt,')r

da Universidade de Santa

Catarina

Qut"rêõ.cl:l, Palace para um

jantar, o .senhor e senhora

Maurid:J ArallJvitch (Re�

gina), o Diletor do Centro

de Reabilita<;>ão e SC:1hora

d,. DarioScara Garcia (Ma

dalen:I), o dt, Mm'ilo S,

Costa (D?tel. a exma, se

nhora C0r� Guimades, e a

senhorita Concita Leite,

12 - O, cronista anotou

no bar do Queréncia Pula

re em rodadas de whi�ky,
os senhores: Dr. Nilton

fel' p uestrancc com Enge
nheiros desconhecidos. Em

outra mesa. O� sent-ares Ej

son da Silva j ru-d.m, José
a'be.to Abreu e J�IIlJ, ca

margo.

dois, Eu.

�OH ... C, rrvl a e a ela a urna "l ite an ante," .que
far.á realizar no dia 10, às 19 hs, nos salões do Clube Atlético Catarinense

EDITIl
JUIZ DE DIREITO DA VA�

RA De3 FEITOS DA

Fi'.ZENDA PUBLICA E A�

CIDENTES DO TRABALHO

DA COMARCA DE' FLQRIA
NOPLIS,
EDITAL DE CITAÇAO CO:\1
o PRAZO DE 30 (TRINTA)

DIAS.

o Doutor WALDEMI

RO CASCAES, 10 Juiz Subs

titulo da FI- ctreunscnçâo
Judíctá nn em exercício do

cargo de Juiz de Direito na

Vara d-is FeHo,> d<t r'aacn

cta PÚl)liC1 e Acldent€s do

'r.sbatno da comarca de

stcnanócons. Capital do

E'!tado de Santa Catur-ina.
na forma da lei, etc,

FAZ SABER a todos que o

presente ertttet de citação
vírem. 011 dele conhectmcn

to tiverem que por p-u-te
de MA{tOARIDA FJRMINA

DOS SA:'1TOS, brasileira,

viúva, dumésdca, restdente

nesta caor.ar, requereu em

Ur.1U u(!ão de usucnpiúu o

14 _ Os irrequietos Fi- seguinte Imóvel: Um te rre

gurrn+stas. «cora discutem no sito à rua Nova Trento,

.;:ôbre o� tec:dos, apontando nêste Município, medindo

nll10 alr'l"ã:J pa:'a as fe'O- 161 l(;ent'J e :;essen,a e um)

ta,;, Mosselina, Dize'l1 ain- metros quad,'ados, extreman

do pelo sul com Ce::i1ia Ben

ta; pelo norte com Waide

miro Gonçalves e pela fren

te c:Jm a rua Nova Trento

F€Jta U ju'Uricaçfu:l da pos

se, foi a meS,T,a julgada
procedEnte por centença, E

para que chegue ao conhe

cimento de t0dos. mnndJu

expetlir o prc',qr.nte edit::-l,
que será lixado no !ugar
de costume e publicado na

forma da lei. Dana e passa
do nesta Cidade de Florla�

nÓr.-IJli�; ar),� três dias do

":nês de1'ulho do a;'(i de mil

novecentos e sessenta e

d:l. qUE' a� ..ôres: prt:to, ro�

�3.. ,.", mC'lh:J, aZ'J1 e P'IS

tel e�tão e'l grande moda,

.5 - Fa! com prazer que

p lrllr:pei do jantar onlem

em vnn das mrd� lindan

resid(::',i:13 da ddnde,

1$ _ O ,�jmp:J.tlcJ c'l�al

Desembargador e senhora

Osmundo W, da Nohrega
já esVt elc volta de sua tem

pora,da carioca,

t .,
17 - como já haviamos

comentado .várin_� vêzes
nes11 coluna, vol1 amos ao

mesmo .1ssunto. Não c bem --�---

che?,ar na reunião muito

depois da hora marcada,

Esperamos que amanhã, o

"so"lety" esteja me�mo reu

nido pa�a a noite em "Blll

ek-Lie", que acontecerá com

Marisa :l gata ma:lsa, Cas

telan e seu conjunto, e

também os Brotos Elegan
tes do Ano, A festa que se

rã no.� sali\es dI) Querencia
Palace, terá Inicio, às 23,
horas,

13 .:_ sera )lH!SmO domin

go próximo a esperada
lei roac ... , promocno da R.:!-

7 __ F0mo3 mronnados de 1-�el1l!.;:n.i de Combate

de Que sere dia 1[1 próximo. ao C: nccr. 110S aarces eo

lIO m:J, a posse do Scnhar Prül.; Clube, Sede Balneá

ctiarrcs Edga_rd Morítz,:la ria do Clube Doze de Agos
Presldcncia da Confedera- to.

�a.rtazes �u dia
Çine SAí! Josr,

CeOGt J Fone: :)d3�

Emprjsa Editôra "O ESTADO Lldil.
T��:onCeo����t::uc�r�'O;::l 139 I
Endereço T�j��t:;co ESTADO I

aubene d;;e�!���a Ramo! i
Domlnll'oll Fernandes ii. AQumo I

....ntonlu .fo't:l'llundoR��ú���al c .::)11l'1;i _ osvatco !
Mello

Colaboradores
i

e-cor. Barreiros Fllh(l - Dr. csvetcc RvJrlgues
Cabral - Cid Gonzaga _ 1)1'. Alcides Abreu
- Prof. Othon d'Eça - Major nceronso Ju
venai - DI', Milton Leue da I,;o,,�a - Dr. Ru-
ben" Costa - Walter Lnl1ge _ Zury Macha-
da - Lázaro Bartolomeu _ Ilma r carvauw
- Prof. Fa1,!10 Fernando de Araujo Lago -

Hamilton Sc'lmidt- A, Seixas Netto - Flávio
J\IlJ.:rto de Amcnm _ C, Jamundá, �ditor de

nucrmacão Agrrcola - Arnaldo S, Thiago,
D/!'PARTA.116NTO ESPrJR'l'ITiO

neoetcr • Pedre Paulo Machado
Redatores auxiliares: Maury Borges, Ruí T
Lúbo e Gilberto Nahos

Coiabvradores: ui VERSOS
Reprf:sentantes

aeoresentacões A, S Lara LWa
Rio IGDI Rua Senador Dantas 40 50 anoar
'fel. 22·59-2-4
São Paulo - Rue Vitória 657 - conJ, 32 -

Te!, 348949
PvrLo Alegre _ PROPAL ....:. Praça D Pencrs,
Q,) !5 - conj. 11 - 'I'el.: 74·,,1(1

.

A[\I'ntes e correspondentes em todos os _lU

njcrpíus de Santo Catarina
Anúneto- mediante contrato de acordo ri in fi

181-"'Ja em vígúr.
ASSINATURA ANUAL - CrS 2000_00
Vi"r-Dn AVUL:-i,\ - crs 1000
tl l.'úr.I'{j" rllio SI' re�pa"uabili8a -pelo« C()1t ..."'�,
!<J' f:1m!fJús ,<.Js artigl) .• 1l8a1nud(J�

-----

C:::mo vem acontecendo todo" os meses, nos se"
gundoi domingos, mais um almoço seró realizado
dia 11 &0 meio dia, na Cosa Paroquial do Estreito
cuja 'renda reverteró em benefício da construção dâ

quela importante obro de assistência
Serão h_9menogeq.s::l_os a!roqÇo de domingo

próximo, o Sr, Osni de Medeiros Regis e exma espo.
sa,

� �
Ccn:;ur .. _ ú,té 18 anos

Ms-
" ,"

__M' _'*- _ f!L._ �__
"
_, _, , ___

3 _ Da cidade de Ita

[ai. acabamos de receber a

relacâo dns 15 senhoritas

que p!l.l'tié'ipa!'ão do desfile
Ban'!Í1 ;\ se realizar dia 24,

p óxim:J; nos salões da so�

ciedade Guarani O cro

nista soc!nl Seba�tião Reis

.'�elerlonotl: Beatriz Miran

da, Bcrnadete BitenCOUl'l,
rim, e'nnentos '��,tnoempn l!;,lann (; Inl!Jus. Irene Wi.-

lc re:ncionados ��-l os :10� , lerdil1g, Jeanete Dutra, L:- ci��'J-p�,�a�:ld�i�el��O?:!=
s" :n�'ios o!'.ap !l,Li }<�ot..s, l\'laria lvone Vi-

ü":r';'u:am .d� ;:i,l., M:\Ila Leticia Tcixei- numa, tla maf',,!i;,hosu
1'.4 11111'113. Lenzi, M,lrl('ne p:'flÍa do f,'b:ro dos Con-

L.lb('�, Mlira Silv:l, Ol�a ventos,

Mussl, Rosita Almcid!l. Zil- 10 - Também jã se en

,11 MnriA H"l1sÍ c Mal'cla contram em nossa cidade,

Reis H\lliss Snnta Cal!iD,- �!a!'ia Luiza Renaux 11m

elcs Brotos elegantes do Es-

1 ado, que amanhã estara

" _ G;('-11wlne M'1]l1t.eH, e:n p3.uta d'lnpo n�ta alta

�('�f1 '-�n,'!�p)1t.1(!o CI1' 'n�s-' � '11:l fe1;a dj Qf.!_cré�a P-c.

sa cidade, pela comjJeten� lace, Maria Luíza, q�e se

te maquladora Martn encontra em companhia de

sua irmã Aste, as quais são

hospedes no casal senhor e

senhora Dr, Vic\,or Pelusn.

às 3 hoos
France l.-üer1€nghi
Mi:'tam Bru _ em

OS AMORES DE MANON LESCAUT K�trelto

_ Censura _ até 18 ano�

clS 8 h.,ros, Pré Estréia Pró "GRE:
MIO DOS ECONOMISTAS"

R:ch::Jr::l Bpymer
Millie Perkins .

_ em '_

O DIA',RIO DE ANI'{E FRANK

_ CinemoScope, _

_ Censuro: até 14 anos - "

EstreJtc

às 8 1/2 horas

CENT",O
:'Is 5 e 8 hs.

Leonardo V!llal'
O:ó.-Ia Menezes

NOrma Ben�eJ1
El\I

o PAGADOR DE PROi':lESSi\�

,ilireção ele Anselmo Ouartr

Cl.'llsura ate 10 a.no"!

tllle BIIXT Gary Lockwood

Centlo Fone: 34:"5
- às 8 horas

France lnterlenghi
Mil"iam Sru

Basll Rathbone

QS AMORES DE MANON LESCAUT

IMPOSTOS:
MODIFICAÇÕES
RIO, 7 (OE) - O MI

nistro da Faz"nda receberá
na larde de hoje os repre

R('n1.:).:,:\e,� das classes pro

dut.ol':ls do pais. O SI', Mi

guel Calmon farã na opor

tunidade exposIção relati

va. a modificação a ser

lnl,roduzida. paro. a 00-

bt:mça dos impostos de

rê®a,.ne consumo e ou

(ras :lltpl';:)ções ;1 srl'cm

introduzidas n:l legislação

\Ir�'.) .. �is_caL. -..I....._I .�

'!! •

-BAIIJB:OS--

i:ine GLO!UA

Fone 6252

às 8 horas

H.:Jward Keel

Anne Heywood

TORRENTES ,DE MEDO

Censura até 14 anos

Fone 62ft

Howard Keel

Anne Heywood

TORRENTES DE MEDO

Censura atê 14 flno,<;

ONE RAJJ
às 7 e 8 1/2 horas

Estelle Wlnwood em:

A ESPADA MAGICA

BRASíLIA, ,7 (OEl - O A -fLFFA EM GRANDE MOSTRA _ Há gente
Primeiro Ministro, H�rmes qUe só mesmo:) vendo paro crer, e se você, meu caro

L'ma comp1.!'eCera hOJe ao ledor caso nõo tenho tempo de ver ó noite a ilumina�
Senado, seq'undo anun- çõo da Cidade em estilo de inovações introduzido pc
ciOll, (ará. �os Senad�l'_es Ia Elffa por t;:lda Florianópolis, então vá ali p(:rtinh�
uma e:q)Qslcao na pOSlçao nu rua Felipe SChmidt, e contemple�a exposiçco fei
n�sul'1Ída p�lo Bl'�Sll na ta em uma das montra" do Magazine Hcepcke e ve

at.ual roniuntura_ mterna- ja, Ali estõo os modemissimos materiais para cJar i
cienal. Aman�a o �l'e- luminação a vapor de me:curio empregados no Capi.
mieI' Hf'rme:� Lima PI.esl- tal bem como um mapa de Horianúpolis, onde se ve
dirâ a reumao do G'lbme- assinaladas os ruas atingidaS pela explêndida carr.pa
te M;n;sterial, programada nha de 100 ruas � ruelas em 100 dias ql.le exatamen
para às 15 horas, te ontem, chegou a seu término, sem "interrupção,

Tudo ô- vista para você ver, '

fM NlTERO!

SITUAÇÃO
N'ORMAlIZADf,
NITERÓI, 7 (OE) - Já

esta normalizado o forne

cimento de energia elétri

ca par:l a capital flumi

nense, bem como em di

ver�as cidades do Estado

do Ri8. Cnm a assinat.ura

d') acõl'do '>3.larlal termi

nou .1 grave dos trabalha

dores da C�mpanhia Bra

sileira de Energia Elétrica,

que deixou Nitcrói e vá

rios municípios sem ener�

gia elétrica durante 24

horas.

HERMES LIMA
FOI AO SENADO �"

Valmor Della
Gluvtlnai , Escrivão em e

xercício, subscrevi.
WALDEMIRO CASCAEB

11 '11/62

----,-�------=-----

,lnsU!ulo de .Educação e '(àlégio
·Eskdual 'lUAS Y.EtHO"

EDITAL

De ordem oo Sr, m-eter comunico aos Interessados
que os Exames de Admissão 1l0.Ginásio, serão realizados

a.pcrur do di.a 12 de dezembro do corrente ano,

As insc!'iç:)cs serão feitas nesta Secretaria do dia 16
à 30·de- n',H'-I,nlo, das 8,00 as 12,00 horas,

DOCUMENTOS: Certidão de idade;
Curtlflcado do Curso p-Irnér!o;
Ate� tece médico CDm nbreugrafín ;
Atestado de vacina;

ons.: Todos Os documentos .ccm firma reconhecida,

Florianópolis, 5 de novembro de Hl62

Wally Bernardinf. Secretaria - Reg, nv 4988

9/11/62

CURSO MADUREZA

,GIMASIO IM '1 ANO
CONDiÇõES
I) IDADE MlN1MA DE 16 ANOS; Para ambos

as- Sexos,
2) Os Exames' constarão de nove disciplinas" as.

sim çli'litribll:das:
a) 5 feÓ€ro's_ obrigatórias;
b) 2 complementares obrigatórol1s escolhidas p€"

los candidatos;
c) 2 de caróter optativo, também da escolha no

candidato,

3) As- matérias deve!'ão constar do curriculo ps·

colar do Estabelec menta em que o candidata se ins,
crever para prestar OS expmes,

4) Nõo S€ró preciso prestar novos exames da,>

maté�sO�I:�� �����;��ue�rt���çsã�� maté�!cs rece

berô um documento eQuivalente 00 Diploma Ginasial
Mntr cuias à rua Dr, Fulvio Aducci, 748 Estreito

Florianópolis,
\

.

(Em Blumenau - ..Procurar O Prof, Dorval Bor.
hieri)

Participação
Antônio M:lioli Osmar Gonçalv'�

e e

Scbostiana Milioli Osmarina Gom;olves
Tem o prazer de participar o noivado de

filhos, '

WILSON E ELENITA

Rua Milis SIN
Criciuma S, C.

4/11/62
Rua G0nçalves 0'05 :-'3

Estre:to _ J::pol ís

- .'

Ontem ÓS 19 horas em Trindade a Elffa inau·
gu!'ou o tão' deseja.da iluminação público em Volta 00

Morl'o, estendendo fartamente aquela iluminacão da
Trindade 00 SaCO dos Limões, cumprindo ó �isca e

prometido ao nosso povo,
NA TE'LA DO SÃO JOSE' - DOCUMENTA'RIO

Dia nove do corrente. portanto, sexta feira, ho"
ras no Cine São José, um interessante filme p�lo
Departamento Nacional de Obras de SClneaménto

(Distrito de Santa Catarina), sob o titulo "Coisas do
Brasil" Doc. n"o 95.

PIADA DE UM ILHE'U - Completando on·

tem a iluminação da "Volta aO Marro", q'uondo
�nind0 dI') e�curo o jorro- clrlrcou--tudo, diz.io um

ilhêll' 'Onde seria mesma qLle a Elffa tinha �scondi
da todas essas luzes?"

,

.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Aprec:iação e Análi� l:iteránB ,d'e um

Livro de Autor B;rasileiro
A MOTOLANDll:l· A.

Livro: "MEMóRIAS DE Autor: Arnaldo S. Thia- Em geral, quando folhea- be acumular em experiência dias de sua infância e re-

UM FRANCISCANO" go m.os uma obra que trate de .oa vida. E esse altruísmo memora, cem lm:iisfa:rçável

,

INDU\SIRlA 'E,ttME�1O
.OITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL El(TRAORDlNARIA
I" :

Ficam convidados CJS senhores ocionistas desta
sociedade Paro o Assembtáte Geral extraordinário a
realizar fole às 14 horas do 15° (decimo quinto) dia
seguinte ao do prfmet-o publicaçõo do presente edi-
tal no Diário Oficial do Estodo de Santo Catarina, na
sece social, à rua Carlos Sporcncc n? 23 nesta cida-
de. com a seçutnre ORDEM �O DIA:

.

l°) - Aumento do Capital social com Lucros
Roncos. credites em conto corrente e em çinrnei
ro;
20) - Alterocõ., e atualização dos estctutos
sociais;
30) - Outros ossuntos de interesse de sociedade

'�
Caccdor. 19 de Outubro de 1962.

Antonio Comozzetto

Diretor _ Presidente
.;J

'19/11162

Exames de Admissão

Colégio Calarinense . (1962)
tnscrtçõo até 14 de novembro.
Provas: 19, 21, 22, 23, 24 e 26 de novembro.
Documentos:
Ce-tídõo de idade (11 anos, até 31 de dezero

bro de J g63), ou fotocópia autenticado - não ccel.
tamos pública formo nem para fins escolares.

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

t.rmo reconhecida, menos Certidõo de batismo.
lnsc-íçõo: c-s 500,00.
Noto: o) - A Provo de Português será elimino.

tóre devendo o aluno tirar na escrita no mínimo 5.
Haverá Provo oral em Português e Matemótica abri

cctórtcmenre Em Geogl'Ofia e Histório somente pa
ra os QUf' não clcnnrnrem 5 ou mais na escnto

b) - Os alunos reprovados' poderão retirar
seus documentos o Partir do dia 15 de dezembro em
donte.

c) - Po-o 11 matrícula na 1 o. série os condi.
dotos d-vem ter no mliximo' 13 anos a comptetcr até
31/12/63

Expediente do Secretaria das 9 às 11 e dos 15 às

17 horas
O SECRETA'RIO

8111/62

memórias, o fazemos sa- faz questão de salientar co

bendo que vamos ler uma mo de máxima importância
narrativa das aventuras para a organização da_s sa-

pal' que passou o autor no cíedndea, particularmente
decorrer de sua existência. da sociedade familiai.
Não podemos, em absoJu- Arnaldo S. Thiago é um

to, dizer que Arnaldo S. dout.nnador. A meu ver sua

Thiago não o faça em suas

"Memórias de um Francis
cano". Mas, se atentarmos
mais profunda e Intimamen

te no seu livro, verificare

mos que a razão dess:ls me

mórias sobrepuja de todo

uma intenção que seja a

de dar a público outra his

tória de aventuras reais ou

de alimentar o orgulha

obra e um trabalho de a

mor e ideal - o que carac

teriza rnats um doutrinador
do que propriamente um

memorialista. Até mes-

mo nos capítulos em que

parece tratar, exclusiva

mente, de rememorar sua

vtdg
Trata de assuntos que sur

gem e que faz surgir, com

a honestidade e inocência
característícns daqueles que
possuem o espirita livre das

paixões e tnterêsses tem

porais.

com vês gforfolas. Bastan
te pelo contrárto, o fez -

e isso detxa bem patente
em belas páginas - mais

pela necessidade, premente
em si, de dar aos seus 11'

'mãos de jornada terrena,
pelo despredimento pessoal,
nhnnun oouan do que sou-

Na primeira parte
r-orrrpoe+n de quatro peque
nos-capítulos - lembra os

Ora. lARA ODILA NOCETI AMMON
CIRURGIÃO - DENTISTA

Atende src, e C>';'1IlCOS
Mét0do psicológico moderno - esoectaltaad-,
paro criar.tços - ALTA ROTAÇÃO
Aplicação tópica do Húc r

Atende dos 10 às 12 e das 15 às 18 horas
Rua São Jorge n.o 30

CONVITf
A União Florionopolítano de Estudontcs fará

realizar no próximo sábado o seu Baile anual de Co'
rcocõo da Rainha dos Estudantes Secundários ce

Flortanópclis. A'S mesas poro o referido Baile, que

terá lugar no Clube "12 de Agôsto" encontram se à

vendo no Agência Geral de Passagens, rua Felipe
Schmedt, 7 e no Sede desta entidade Estudantil.

VENDEDORES
Preciso de elementos capazes e com vontade de aa

nhar dtnhetrc. Apresentavets. maior. com rererencics. po

drndf) r::mhnl' lQ,lperior. D. Cr$ 20.000.00. Não servem pessoaS'.
oosonímndns. Tratar rua Tiradentes, 64, no horário de 17

a!'. 19 noms.

CASA OU 4PARTAMENlO
Preciso paro alugar. nó centro.
Trotar com OSMAR, nésto reeocõ., ou peo te

lofone 3022.

FLORIANÓPOLIS, ,UMA DAS MAIS POBRES
CAP/TAIS DE ESTADOS DO B R A 5 / L

J�
TRIBUTÁR/, ARRECJDADA

EM 196 O
REOEITA

6�S/NA
_j

3A

] 529 044 000.00
" 146 276 000.00
926699000.00
903066000.00
7,8/21000000
43/.300000.00
339870000.00
27/950000.00
245 P/,O 000.00
1 41 044000.00
1 36.249000.00
111479000.00
'02716000,00
71 185000.00
63740000.00
6�\349 000.00
56 300 000.00
51.698.00000
40.607000,00
16.330.000,00

APENAS DUAS CAPITAIS TÊM ARRECA /l,QA- INFERIOR À E
FL:ORI'�NOPOLIS. TERESINA E CUIAS

MUNIC/PE:
tlJUD'A A COMBATER OS QUE SONEGAM

IMPOSTOS:

EM MAIOR RCCElíA NÃO TERÁS I'IlfHtORES SERVICOS"

o estilo de Arnaldo S.

Thiago é livre, não se pren
de, perfeitamente, a nenhu

ma corrente literária. Es

creve com naturalidade, ó
tima correção e sem arrou

bos de eloquência; é sim

ples e claro.

Reflete sua personalida
de religiOSa nos mínimos

detalhes, sem usar, de for

ma alguma, palavras ou

frases que sejam contra es

sa sua formação moral.

Não é romancista, natu-

�:��n:�::�:'�E�;�::t�� Juristas serão conlrata�os para ela-
��:i�:�:!::��I§g borar os prgjetos �os códigos
ta dos realistas, sentindo RIO - O ministro da prof. Assis Ribeiro, Código antecessor. Deverá, aluda,
os problemas e dando-lhes Justiça e Negócios Interio- de Contabilidade pú�lica. escolher o jurista que ela-

soluções Imediatas à luz da res sr João Mangabeira de-
.

borará o Código de Nnvoga-
doutrina espirita. verá assinar esta semana, O sr. João Mangabeira. ção

MARIO LANGE DE S. em Brasília, os contratos que já encontrou encamt- Os prazos estipulados pa
THIAGO com Os 12 juristas que te- nhado o problema-da reter ra a entregl1 dos antepl'oje-

rão a incumbência de apron tatos variam, mas todos
tal' o mais depresa passiveI ma dos códigos ao assumir deverão estar prontos / até
os anteprojeto de reforma a pasta da Justiça, confil'- meados de 1963

de 12 códigos.
' mau os convites que já ti- O pro!.' Nelson Hungria,

nham sido feitos pelo seu por exemplo, prometeu en-

tregar o anteprojetp da Lei

Castro Rebelo, Côdigo de
. Obrig.lções (civis e comer

ciais); prof. Haroldo Vala
dão. Lei de Introdução ao

Codigo Civil e ao das Obri

gações; prO. Alfredo Buzaid,
Código de Processo Civil;
prof. Evaristo de Moraes

Fllho, Códig'.) de Trabalho;
prof. Mozart Vitor Russo

màno" Cüdig-ó ele Proccss'J

c!e Trab:llho; prol'. Noe A,.c

vcdo, Código de

:ji.�e
-h��t_:'��W\'�'b,� _ ;.{t,(

_. , ..

·'·'\:,4·;!t'1'if,.. ,:,iA,,,,,,_2; '_,;,:..",�\

saudade, os dias em que
fazia o preparo para a vi

da de relação, como para
a vida conjugal.
Lembra seu pai, sua mãe,

seus amigos e parentes.
Não é farto em dizer de sí

próprio, fazendo mais por
exaltar os bons :ltos daque
les que procura lembrar.

Deixa nessa primeira
parte que o leitor faça a

emoção, concitando-o à ele

vação do espírito e conse

quente esquecimento de

matíctas mais próprias ,du
mundo carnal.

Na segunda parte - com

posta de dois grandes ca

pítulos - dedica-se:
1° � Ao trato do tema

"A FAMILIA"

20 _ Organização do seu

lar.

3° - Pregação religiosa.
Pugna pela organização

da família, que é de ori

gem Divina, em bases cris

tãs, apresentando, abun

dantemente, exemplos ti

rados de sua experiência -'

pois Que é chefe de famí
lia -, como de opinião e

contribuição que, nesse scn

tido, deram outros estudic-

Em tôoa a extensão do

seu trabalho, prega
moral religiosa cristã e nas

memórias deixa fundamen

tnda essa pregação.

Temos para conosco que
a principal direção dessa
obra - e não e difícil no

tá-lo - foi a família.

viver-do numa época de

quase complete morticinio

dOs costumes familiares, a
gravados por tremendas

hecatombes, que foram as

guerras mundiais e outras

que deflagraram e conti
nuam deflagrando, Arnaldo
S. Thiago imbuiu-se da res

ponsnntuctade que contraem

p!tl&:t COI'fI' Deus »qucles que
se dizem cristãos. E e vi

sando aos costumes de fa

mília, como base para o

reajustamento moral da

humanidade, do qU;I' to-

mau a sua parcela cc res

ponsabilidade, que esrreveu

as suas "Memórias de um

ill'anr�iscano".

N. R. Circunstância que
não deve ser omitida, num

trab.1lho como o que aci
ma publicamos. é a de que
Mário Lange de S. Thiago,
jóven colegial de T8 anos

de idade. aluno do Institu
to de Educação em Floria

nópolis, redigiu essa apre

.ciação e análise das '"Me

mórias de um Franciscano",
por incumbência do seu

professor de Literntura., o

acadêmico Nereu corrêa,
também escritor catal'inen·

se, que lhe deu o direito de

escolher o autor de sua pre
ferênci;). Mário escolheu

um livro de seu avó pater
no. dando assim lugar a

que tenhamos essa original
página de crítica Jit,erária:
um avô, julgado pelo pró
(lri'.) neto e em termos que
nos induzem a acreditar

Il\lf' :1mbostcm l11cntalicb
rle ich'n!.ic:1. adotanto iden-

ticos princípiOS.
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'oope{e

Ilê-me
sua

mão ...

.5..R

Eu lhe garanto - é multo duro aprender·o andor na minha
idade ... Os músculos não obedecem. SÓ com Muito esfôrço
conseguimos mover os pernas. Domas aiguns passos com oti
mismo e, de repente, os fõrçqs nos fcltom e' nós coimas. Ma:;
nos tevonlclfTIQS depressc paro andor e tomar a -ccir. Às 'v�z�s
c qente choro ... Assim difíceis sôo quose todos os. nossos exer

cicios e estudos. Mos c �acrificio compenser- eu .. por exemplo, jd
melhorei multe e estou certa de melhorar a'ind.a mols. No futuro
espero ser como Você. Paro prosseguir minho recuperação e de
tontos crianças como eu - para atender a milhcres de outras

que sofrem o que eu sofri - precisamos de seu auxílio. Ajude
-nos l O que é pouco para Você,-seró quase tudo poro nós I

"

CENTENAS DE CRIANCINHAS PARALlTlCAS APELA'"
PARA A GENEROSIDADE DO SEU CORAÇÃO - AJUDf

-AS A CAMINHAR COOPERANDO COM A
ASSOCiAÇÃO SANTA CATARINA DE REABILITAÇÃO

Envie e seu Donativo para a Ruti General
Billencourt 102

Os juristas escolhidos pu
ra elabora!' cada antepl'o
·.ieto são êstes: Prof. Nelson

Hungria. Lei das Contra

venções Penais: prof. Helio

Tomaghi, Código de pro
cesso Penal; prof. Roberto

Lira, Códig9 de Execuções
Penais; prof. Orlandu Go

mens, Codigo Civil; pl'Of.

• Desenhos
das Contravenções Penais
ate 31 de j:meiro; o prof.
Orlando Gomens deverá
entregar o anteprojeto de

Código Civil ate 31 de mar

co.

Apresentado cada ante

projeto o Ministério da Jus

tiça nomeará uma comissão
de cinco membros (presidi
da pelo ministro e tendo o

autor como membro nato)

para, o prazo de. 30 dias,
colher e examinar suges
tões rl.e todos os setores da
vida nacional.
o autor redigirá as emen

das aprovlldas pela comis
são e elaborar a e,xR.O$I-
ção de motivos j):lr:1 o en'- "

l:aminhamcnto fin:l\ ao, CDn ';.
gresso.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



QUARTA Í>AGIN"'�--

DR. CLO'VIS DIAS Df tlr.íA
(UNI(A .'DlCA

Estomago. Intestinos, figodo e vias biliares•.
Consultório: Rua Felipe Schmldt, n.o 38
Residência: �......;..,,: .......

Ruo S. Jorge, 32 _ Fone 2721
Diariamente dos 15 às 18 horas
Atende das 8 às 1.0.30 horas no �loSfiitol de Caridade

,
-

AgeDte Oficial da Propriedade IDduslrial
Registro de marcas, patentes de jnvenç40, nomes co

merctats, títulos de estabelecimento, insígnias. tnuee de
propaganda e marcas .de exportação.

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

POLIS - CAIXA POSTAL 97 - FONE 3912

Prepare-se para o Futuro
.

Aquirindo lotes de terras, pequenos chócaras e áreas
para Indústrtcs em

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

Os Interessados poderão dirigir_se dlretomeote
00 ESCRlTcRIO DE VENDAS DE IMOVEIS de

OHo Julio Malina
�uo Felipe Schmídt, 14 - Sobrado - Fone -

2347 - Horicnópclis.
----------- ----

DR. MARIO GENTIL (OSTA
MEDICO

OUVIDO _ NARIZ - GARGANTA
CLlNrCA E CIRURGIA

ESPECIALllA(,_ÃO NA CLINICA PROF_
JOSE K0S DO RIO DE JANEIRO

OPERA NOS DOIS HOSPITAIS DE FLORIANOPOLlS
t-IORAR10 DE CONSULTAS: - Das 14 às 18 horas

Pelo manhã, hora marcada. Inclusive aos sábado,;
Telefone: 29�9 .

CONSULTORIO - Ruo 1 en. Silveira 15 - Con]. 203
FrllFICI') ?ARTHENON

(UNICA SANTA CATARINA
Clínica Geral

Doenças Nervosas e Mentais
Angustia - Complexos - Ataques - Manias

Problemcttco.Afettvc e sexual.
Tratamento peta êletrochcque com cnestesro

Insulinoterapia - Ccrdíozolo.cplc - Sonoterapia
Psicoterapia. ............_ .....

Direção dos Pstquíótrcs -

DR PERCY JOÃO DE BORBA
DR

-

JOSE TAVARES IRACEMA
DR: IVAN BASTOS DE ANDRADE

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

Endereço: Avenida Mouro Ramos. 2�8
(Praça Etelvinc luz) - Fone 37 - 53

APRENDA CONVERSANDO FRANCES EM .2 MESES

r -�=� �"

ITALIANO 12

YA�-ZIGI
Matriculas abertas na Secretarta e

eJl'11 w�qWP.l
CURSO� DE CONVERSA<,:ÀO PHÀTICA

Trajano, n. 14

(Altos da Farmácia C'!':{,u'ai

(IIrso r 'reparatório Conli�Jente
cu ,lSOS ESPELIAIS '

IARA PROHSSORES
nE DATILOGRAr"A

AULAS PARA CONCURSOS
A ITIGO 91 (GINASIO EM UM ANOI
PU_GINASIAL ADMiSSÃO DURANTE O �"".

DI rtLOGRAFIA
- Baseado no! mais made.nos pro::essos pe' A.

gógicos,
- Equ;�tJdo com môquina, no Ia'
- Diri!lido pelo:
- PROF, VICTOR FERREIRA DA SILVA
HORÁRIOS, DIURNOS E N"TURNOS
Faço suo inscrição o Rua !)r, Fulvio Adu�cj on.

tigo 24 de Ma,o, 748 _ 1° (r.ldo,.
ESTREITO FlORIANnPOLlS

SALA� PARA ESCRITO'RIO

REX-MARCAS E PAIENTH

D3. SAMUEl. FOMSECA
CIRURGIAO_DENTISTA

"reparo de cavidades pelo alto velocidade.
BORDEN AIROTOR 5 S WHITE

Radiologia Dentáno
CIRURGIA E PRO'TESE RllCO_FACIAL
Consultório; Ruo Jerôninio Coelho 16 _

lo andar - Fone 2225
Exc!usiva,nlente com hora' marcada.

AD\10GADOS
ADVOGADOS'

DR, HéliO PEIXOTO,
DR, MOACYR PEREIRA
PREVIDENClA SOCIAL. - Recursos à Juntas de Jul
gamento e Revisão. Aposentcooncs. Benetictos etc
(,!UESTOES TRABALHISTAS

-

CI'VEl e CRIMINAL
Ruo Felipe �chmldT r00 37 - 20 AndO! - Solo 4

�!SSA 1)0 UNIVERSITA'RIO
Universitário assista todos f"" donünJu�
na Ig�eja São Fr�lncifs('jl H" 11 hnras
Missa rio Uui'v('I'"ílilrio

ATENÇÃO
Mudanças rocots ou poro outras crdodes.

Serviços de mudanças.
.

Não é oecesscn., o engrodamenlo dos móveis
I"f r-oocôes à ruo Frcrctsco Tolentino no. 34

''''e - 3805

AO MILAGROSO PADR.E

REUS.

.\ORADEÇO A:" ORAÇA8
ALCANÇAD,\,3

IRENE SOARES

lJm:l. 1,f>,:\JBRET!\ ,1959).
Tratar Ani{a Garibaldi,

67 - Fones: 3::1(15 _ 3iil1.

CI.rNJCA DE CRIANÇ.\�.
Consulli.ri ... : "ela nunb!i
no "O)�"ital de Cllrilladl".

Alugam se na ruo Jerônimo Coelho, 28, salas 'A t!lrrJe, nn cnn"lIIt"ri.

poro escritór o. Trotar com o Eng Zenon Cor- da« l�.UI �!'. às 17.30 h5
los, Garc.a - Ed. dos Diretorias .:__ 8.0 ondat eflnsultótio: Rua Nu,,,!,!

15_:_11-62 l\tachailn.1 - 1.0 andar _

CASA GRANDE r"esmo velHa OU ARMAZEM 11'11"011(, ?'l'R6.

paro depósito
pr.ôximo do centro

COMPRA "A MODELAR

VENDE-SE
ROUPaS e sapatos usodO'S erry pedeito �stado
OI" cunservoçào
Vt:r e Irotar com o sr Vil"ull Mendes

Rua i..-\albnho Collodo', 3 - no horário ,da::;
13 os 15 horas.

Re«i"i'ncia, RIJa P:J,flre
Rum:! !;� _ ""I"'on .. '!IA'

Dr. Walmor Zomer
Garcia

Diplomado pela Faculdade
Nacional de Medici.na da
Universidade do Braalt

EX-interno por concurso da
Maternidade-Escola, (Ser
viço 'do Prof. octavic Ro
drigues Lima). Ex-interno
do Serviço de Cirurgia d
Hospltru I.A.P.E.T.C. do Rio
de Janeiro. MêdiÇo do Hos
pital de Caridade e da
Maternidade Dr, Carlos
Correa.
PARTOS - OPERAÇCiES
....OENÇAS DE SENHORAS
- PARTOS SEM DOR pelo
método psico-prO!flatico.
zcnsuttórto: Rua João Pln
to n. 10 - das 16,00 às

lJ,OO horas. Atende com

horas marcecas. 'reterone
30:5;) . - Residência Rua
Genf·ral �ittencol1rt" \01

úaribaldi S.

Thiago
AUVOQaiJ()

&critonu especlalfzaõ
em Iotut:stoes trabalhtstas.
AawlOlSLraçllO de Ilen..

nnvvers .oeresas riscais
Rua Felipe �Chruldt, 14

-1" andar -- Fones; ô!óll
'l218

Rua Tiradentes 53 - Florianópolis - O Mus!col Bar, na noite de quarta.
feiro aconteceu muito movimentodo

. VENDE.-SE. com 'moços visitantes, que estão fazen40 lotes na Vila Palmira - Barreiros. duma vicq m de estudo procedentes1 - loto€ ;l8x22 - Jardim Atlôntico - Bar.
,. j� Mino Ge�ai'sreiros. (Bem próx mo o Estrado' Federal). s·

1) - Terreno CQm 64 mts.x810 mts frente pa C:RISTIAloJ DIOR ::,'
ro .o Estl'Oda Fecercl., Barreiros.

1 lore 12x30 na zona botneéno de Comburiú
próximo à sede do lote Clube.'

I - lote 10x30 na zona balneária de Comba
riú próx mo a sede marítima do late Clube.

.

I lote l5x 15 no zona balneório de Comburiú
próx mo a zona Comercia I.

I Jote 15x30 no Vila Pompeie - Cu.rubo.
1 lote com a A'rea de 700 mt:;2 junto ao Hu ..

-

pltol Piotestcnte em Blurnenou
.

1 lote 14x30 junto à Fundição Tuoy, Joinvtl!e;
1 lot·e 22x31 em Pilarzinho, Curitiba.

PRECISA-SE SAlA - Para Escritório
'1'raLar CulD C' dr. Jo:;e Maria, pelo lone 2604, à tarde,

'lU cuw u dr. 1<'lavjo, pelo tone •• _ _ .::10,22 _ 35-1:16.

RA'DIO PATRUL�A: SOCORRO
POi.lllAL OE UR6ENClA JtL 3911

COMPRAS

CASAS -

Temo� comprador paro ca:;os no centro

- VENDAS-

Por CrS 650.000,00 vendo uma cosa na Praça
em São José com 50 metros de terreno;

No Saco dos Limões uma CaSO bem situado.
Na Agronômica, uma Casa ótima em terre

no de 1 .600m2.

TERRENOS -

D versos lotes com finonciomento em Coqueiros
Ba""reiros, Estreito e Copoeirml.

Em Conosv:e1ros por prêço sem igual, de fren
te paro o mar.

CHACARAS -

Com 'orvores frutiferas bO<l apliê"acõll de capital
per1�.da ''f::indode.'

'

- A senhora Dr. Percy' (Virginiol Bor
ba em atividades. com a Feijoada do
próximo domingo, no Praia Clube em

Quem vestirá? - os modêlos rle benefício da Camponha Contra o 'Can_
Crtsttan Dior de Paris confeccionados cer.

por Mo"c Bohoo que' serõo apresento
'

aos no 12 de Açôsto próximo dia 24, no
Festival de Primavero - verõo do Mo·
tarazzo e 00torazzo Bousscc.

MARIA DA GRAÇA FESTEJARA'
QUINZE ANOS AMANHÃ
VIRGI'NIA MARIA NO FESTIVAL
PRIMAVERA-VERÃO

ENTREVISTA

A m:nina moça Maria da

Graça Lopes, que amanhã

recep-toneré convidados pa
.
ra festejar os seus quinze

anos

RADIO

- Hoje, às 23,05 hs -. esforei no Rádio
Guarujá, aoresentcnd, o Programa Ro
dar no Sociedade patrocinado pela Re
lojOaria Royal.

.

> AdeNTECEU

-. (., s; Aldo Gonzago, nos informou
.

.,ue o Hotel êctnecrto MoramOOlo e..
Larnoonu €sta bem adiantada a COf1S

nuçcc e brevemente seró rnarcsdc a

datu do rnouçurcçóo.

, DIPLOMAÇÃO

- As dotes de 15 ou 1 S do corrente
serõo morcodos pele Tribunor Regional
EleitQral 'poro as Diplomação dos Can
didatos eleitos e reel'eitas no dia sete

de outubro.

MARAMBAIA

- Em 'órbita" Flortcnopoltrcna, c Sr
Osvaldo M.Jn\;o. um dos Dlret-ore5 dos
Industr los Reunidas Matoro:tzo, com

Agência em Curitiba. Hoje de-c uma

entrevisto no programo dos' 23,05 hs.

MODELO

'�== nnssmmr

PLEBISCITO
- Os lideres ccltttcos estõo observem
do que não há motivo 'paro plebtsc.to
já Que tótb" são o faVO:' do prestdencíc
l.amo.

- "My Fair Lady," será um modelo
que vai acontecer no passarela azul do
Clube '12 de Agôsla, próximo dia 24.

- 'Dama por um Dío" com Batte D3
VIS. no Cine São José, próximo dia 14
vem despertcnc., rnu.to mrerêsse dos
flortcncoolítcnos.

- No Thouo, amanhã cccntece-ó >

comentado Baile das Debutantes 19ó2
de Curitiba com a escolho da Rotnhc.
O colunista' atendendo um convite do
quelo Sociedade é possível que Participe
do mesmo. Uma promoçõo do ccmpo
nheiro Dino Almeida.

CONVENÇÃO
- Em Blumencu. !ierá realizada o Pri
meiro Convenção Estadual do Câmara
Junior, com o parucípoçõo dos Câma
ras de Blumenau, Jotnvíl!e Rio do Sul e
Florianópolis.

.

- "Haiti na Colina" promovida pelo
Clube,hinei,ds"'Orgomroda 'J"!id Cole.
nista Celso Pomplona, com a colaboro
ção ce Manoel Garbelott'Ü marcou su"
cesso.

FEIJOADA

REUNIÃO SOCIAL

- Em Brusque, brevemente o Colunista
I estará oromovend-, uma reunião social

co que acontecerá na residência da mui
do Circulo Bom Samaritano. Tudo indi
em residência particular em benefício
to simpatico senhora Alma Renoux.

- Ontem, os senhoras Almirante Ju�
rondir Muller de Campos e Dr. Cesar
Se.:.ro visitaram as Industrias e Fabrj
Co de Tecid06 Renoux.

MUSICAL BAR
!ARA UM B')M PASSA TEMPO COM SUA FAMiLlA - Rli'UNIOES 80CIAu

iJAJIIrANJ'I!:r\ lXJIoo!:Ul'rETS - FESTAS-OE ANIVERSId.'tOS - eRA
DANÇAlIlTES - ETC,

.N'':.AH 'T'ERREO no ROYAL HOTEr. - Tel 25' 5. IPortaMa)

Farmácias de Plantão
17 - Sábado (tarde)
18 - Domingo
24 - Sábado (tarde)
25 - Domingo

10 - Babado (tarde:\ Farmac,a Central
11 - Dom1ngo Farmawl Centr!ll
15 - Quinta feira lferiado) Farmáci!l Moderna

F&.rmáclJ. sto Antônio
Farmácia 6to Antônio
Farmàc,g Catarlnense
Farmá,la, Catarlnense

- R Felipe Schmidt
- R Felipe Schmidt
- R .cão Pinto
- R Felipe Schmidt
- R Felipe Sch:nidt
- R. Trajano
- R. Trajano

O plantão diúrno compreendido .enh's

o serViço noturno sera efetuado pelas fllrrnacias Sto. An1ôn:o, Vitória e

Central
12 c 12,30 horas será efetuado pe!a3

farmácias Vjtórla 'e CentraL

11 - Domingo Farmácia do.Canto - R. Pedro Demoro
15 - Quinta lelra (feriado) F-umàcia Indiana - R. 24 de Maio
18 - Domingo Farmácia Catarinense - R. Pedro DemOro
25 - Domingo FarmáCia do.Canto - R. Pedro Demoro

f) serviço notul'nO será efetuado pela, larmáclas do Canlo, Indiana e Cata
rinense.

A presente tabela não pOderá SEr a:terada seln préVia autorl�ção dêsta
-

Dcpar�a,m"ento.
DSP. era Florianópolis, C'lJ ou�ub:'(' de 1962
T uiz Osvaldo D'Acampor3
111f;p('lol' de Farmácia

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Nolícias do Cínema Brasileiro
LANÇAMENTO DE "O SANTO MO'DICO"

Leny Eversong e Brena MeLQ eSfórão pr.e!iE!nt!
00 la,nçamento de "O Santo Módico" em São I'aulo.
De�o,s do l�nçQ.mento mundial a realizar S� nc Bahia

�j���n:r;:,e���ido em diversos capirafs européias

"MATRAGA EM J,..NEIRO
-a

.'

O �rodutor �erd;nando de Aguiar da Campos E
listes Cmematografica de São Paulo estó envidondo
todos os esforços para iniciar"A..Hora e vez de Au

gusto �atrogQ", em I?rincipios de 1963. êomo se 50
be o fdme sera realizado em Minas Ger6is (exterto

res)_ e conta com um numerosíssimo elenco sob o dt
reçcc de Roberto Santos.

"EROTICA' - CONCLUSÃO EM
NOVEMBRO

Em mead(].i 'de novembro deverá estor concluído
o filme "Erótica", primeiro realização de longa me
tragem dos Estudioc: João Lopes, com díreçõo de 0_
dy Fragq e produção de landa Lopes. Francisco Ne
grão e Mario Alba lideram o elenco e são secunda,ios
por Nelci Martins, Alfredo Scarlat e Saturnino Serra.

GLORIA MENEZES VIAJOU
,

Poro interpretar importante papel em "Lam
peão Rei .do Cangaço" Glorio Menezes embarcou pc
ro o Bahia. A consagrado atriz de "O Pagador de
Promessas". acaba de receber diversas propostos po .

.0 participar em outros filmes.

CLUBE DE CINEMA 10· ANIVERSARIO

.

John Hl'!rbert,. pre��nte da Associução Brasi
leiro dos Atares Cinematográficos viajou para M'Jrj
lia a f;." de participar das testlvlddces do 10° "'aní
ver�,ári,f) do operoso Clube de Cinema de Marilia, um

dos mais importantes do Brasil.

PROMOÇÃO DE TECNICOS

Dentro da suo orientação. de produzir documen.
tôno, nos ocdrões internacionais. aliou o díreção da
Documental Produções Cinematográficos, o cr-ícçôc
de novos diretores poro o -ccssc cinema. Os jovens
Luis Paulino dos Santos e Benedito Araújo foram os

contemplados com essa orientação do diretor Gal:
leu Garcia, diretor da novel produtora e já estão di
rigindo documentários que em breve Veremos no" te

los dos cinemas de São_ Paulo.

CÕN�lUSÃO DE 'FUGITIVOS NA NOITE"
)

O produtor Lorenzo Serrano deverá concluir em

meados de novembro o edição final de 'Fugitivos no
_' Noite" filme Que conto com O participação de dois
conhecidos artistas do cinema latino crnericono Tl
to Junco e Lorena velosquez. O elenco de "Fugiti
ves no Noite" é enCabeçado por Maurício Morei e

por Mareci Mello que tem uma participação auspi
cioso.

� TARCISIO MEmA NO CINEMA
�

Torcís!c Meira o conhecido ator de televlsõo e
�

teatro fez SUa estréia n-, cinema no filme "Casinha

Pequenina', do cómico Mozzaropi.

QUARTOS
Com ou sem Pensão. Casa de Famíl ia.

Ruo Esteves Junior, 34
---------------------

CONVITE
SORAE, tem o grata sonetcçõc de convidar

seus ossoctodos para uma "Noite Dançante", que

fará realizar no dia 10. às 19 hs. nos salões do Clu

,be Atlético Catorinense. - 08S: - Traje esporte.
,

A DIRETORIA

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

(l5 feriado) _ SOIR:€E E exclusívo dos discos R.O.E.

SHOW _ ANKITO o rei um Extraordinário SHOW

do movimento do Cinema MUSICAL.
Nacional.

MESAS NA SECRETA-

Apresenta com o seu

conjunto de Bailes sob a 'RIA DO CLUBE.

Serviços De DATILOGRAFIA
ACEITAM SE ENCOMENDAS
TRATAR à RUA FELICIANO NUNES PIRES,

14 - à NOITE.
'

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

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

ESTREITO
----� ... ,--_.. __ .

RIO DO SUL
Aviões às terças quinta", \:. dommgu -

Saídas de Florianópolis às 11>45 horas-·
T.\C -- CRUZEIRO DO SUL -- Fone'
3700 e 2111.

',� ..:: ':::�.:\:i
,
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O ESTADO _ O maoTs o�bgo Chóriõ de Santa Cetcetnu

ISTO VAI BEM
COMO RECORDAÇÃO ...

...mas negócio de fato
é'o NÔvo SUPER FORD

ANALISE BEM:

1, o motor V-S, bloco Y, de 167 H.P., possui pistões de curso reduzido, que, diminuindo
o desgaste dos anéis e das paredes dos Cilindros, aumentam a vida do·motor. Lembre-se:
a Ford já produziu 30 milhões de motores v-s,

2. Chassis robusto, ao qual pode ser adaptado qualquer tipo de carroceria.

3. Cabina ampla, forte, acomodando folgadamente três pessoas corpulentas. é dotada

ainda de ventilação controlada, pára-brisa panoràrntco, limpador de para-brisa movido

eletricamente, trincos de segurança, estribos embutidos, painel de fácil leitura, pedais
suspensos e volante de centro rebaixado.

Esta ê a Nova Linha Super Ford:

Nôvo Super Ford F·l00
Camioneta resistente, ágil, versá
til, elegante em suas linhas
ultramodernas, oferecendo um

confôrto especial: assento e

encõstc de espuma de borracha.

Nóvo Super Ford F· 350
O único caminhão médio fabri
cado no Brasil. Maneável, potente
e econômico como a camioneta
e forte como O caminhão pesado.

Nóvo Super Ford F.SOO
A qasotina ou Diesel, combIna

agilidade e potência, robustez e

economia. Chassis curto ou lon

go, que permite a montagem de
.

qualquer carroceria.

trabalha mais .

gasta menos .

dá mais lucros!
�

DEFINIÇAO, DE MOTORIS
TA AUTONOMO: - A con

federação Nacional das Em

presas de Transporte Ro

doviários, apresentou e foi

aprovada a definição de
motorist.a autônomo.
A definição é a seguinte:

"Condutor autónomo é o

que exerce por conta pró
pria atividade profissional,
sem vírrcuío empregatício e

assumindo os riscos eco

nómicos respectivos". A rór
mula f.oi aceita pela Fede

ração Naclonai dos Condu
tores Autônomos de Veicu
las Rodoviários e pela Fe

deração Nacional dos Tra

balhadores em Empresas
Rodoviárias, sendo que es

ta ultima fez constar da
ata da reunião veto em se

parado como o seguinte a

dendo:
.

"N.o caso de con

trato de locação ou de qual
quer outra modalidade, se-

r'

.rá obedecida a Código Co
mercial com definição da

responsabilidade civil".
Ficu encarregada de apre
sentar de 30 dias a minuta
do antepr,:Jjeto que regula
mentará a matéria a Fede

ração Nacional dos Condu
tores Autónomos.
l.A.P.I. - Os dirigentes

do Conselho Administrati-

=

=�lfi'
PREVIDÊNCIA SOCI/.L '1\

�_e- a,{Mf-�g-_�
MINISTERIO DA PREVI- REAVALIAÇAO PARA VEN

DA DOS IMOVEIS DA VI

LA DOS COMERCIARIOS

EM PORTO ALEGRE:

Estamos informados que a

Delegacia do IAPC em Por

to Alegre, cumprindo de

terminações do Conselho

Administrativo, mandou

reavaliar os imóveis que
constituem a Vila dos Co

merciários, em Porto Alegre
, fim de serem vendidas,
prioritariamente, de acor

do com o -regulamentn ge
ral da lei de previdência
social, aos atuais morado-

DENCIA SOCIAL: - Co-
vc do Instituto de epcsen- menta-se nos meios síndt
tadoria e zessões dos In- caís de todo o Brasil a pos
dustriários, afirmaram qUI;· sivel criação do Ministério
a despesa com o pessoal da Previdência Social, cor
não vai além de ?,5% da rendo mesmo, com insis
receita do órgão, superior tênoía que o uovêmo pre
a 100 mühôes de cruzeiros tende modificar o atual

arrecadados em mais de 120 sistema colegiado dos Ins
mil Industrias de todo o titutos de Previdência ao
Pais.

Essa Intormaçãc foi pres
tada aos diretores do Con
selho Nacional das Jndús

trias, que consideraram sa

tisfatório os esctacectmen
tos.

ctal. Entre outras modifica

cões que se pretende fazer
uma é a nomeação dos pre
sldentes dessas taubarquias
que deverão ser 'feitas pelo
poder publico.

LA.P.C.: - Os servidos do cal do Instituto de épcsen
IAPC, nesta Capital, entra- tadoria e Pensões dos Co

ram com Mandado de Segu merctérros.

rança contra o DASP que tl
negou a concessão da na- Sabe-se que os comercré-

taHna, embora tenha Sido

concedida pela A.C.

rios de nossa cidade, estão
vivamente Interessados, na

renovação dos seus mem

membros, representabívos,
nos meios previdenciárlO6".
Ao divulgarmos .1} neãcte,

acima, ressaltamos que vem

tomando corpo a candída
tura do Sr. Oswaldo Germa
mano Fernandes. apelada
por diversos sindicatos do

Estado, que desejam ver um

legítimo representante da
classe no próximo manda

to da JJR do IAPC.

ELEIÇOES NOS INSTITU

TOS: - "O POPULAR"

jornal que se edita em rta
[alr, traz a seguinte r.otícia
na Coluna Sindical: "Con
forme edital de convocação
divulgada pela imprensa, e

afixado nos locais de tra

balho, reaüae-se às 10.00
hrs. concorrida Assembléia

Eleitoral, na sede dos Sin

dicato dos Empregados no

Comércio de rtefaí, rua Dr.
Rercílio Luz, nr. 72, sobra
do, para eleição dos Dele

gados Eleitores dos mem

bros efeÜvos e suplentes da

JJR e suplentes do oonse

_!..Po Administrativo e Fls-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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GILSO'TO NAHAS

COLABORADOR'S, DIVERSOS

....HlI'A CAlARIN"

!tI' SETOR

lSPOkTIVeJ
------------------------�

Hão Màis. Jogarão Domingo Seleção x Atlétic
M 1 R TI � � � � I e � l � H � � I R ,- VenCffl'iDl "CjIDB�llIeíute 1

Não fiais será efetuado, domingo, r

match-lrcino entre a Seleção Catarincnse e o

Atlético, visto a decisão da F.C·F. de não pa
ralisar ainda o Campeonato Ca'tarincnse dr
Futebol para se dedicar melhor, à Iormacão
do "onze" ("te nos representará no próxi�o
Campeonato Brasileiro de Futebol, quando
estrearemos enfrentando o vencedor do en

contro Paraná x Rio Grande do Sul. Domin

go apenas se! Ú realizado L um coletivo do
seratch Que obed-ee li orientação técnica da
dr. Saul Ollvelra, possivelmente como preli
minar do 'maích Paula Ramos x Paysandú
O Atlético deverá ir mesmo a Blumenau pa
ra cumprir seu compromisso no certame da

Segunda Zona, enfrentando o Grêmio Es

portivo Olímpico.
'

Desta forma. ficou para outra oportuni
dade o encontro Seleção x Atlético.

NOTiCIARIO DE REMO
'As prímcuns .noras da grandiosa disputa marca-

manhã, diáriamente, as da para domingo.
guarnições bl'};:ileiras' se

"PIONEIRO" LIDERA O CAMPEONATO
ESTADUAL'DE VELA

Foi iniciado, \lommgl.'
último, o campp..)oato o«

tartnense de vota para a

classe snarpre, dele parta
emendo barcos de voiewos

da Ilha e do Iate Clube de'

ptortanópolts. O barco Pio

neu-o tripulado pela dupla
campeã estadual Wal!'.10::'

S�ares e Osvaldo Fernan

des conquistou as honras

das duas primeíras etapas,
pe.e manhã e '1 terno,
marcando 2.430 pentes.
vamos então a ctassirtca

cêo g-eral nas duas ctnpna
distintas c postel'iormente
ao cômputo gerul de pon
tos. \

1.1\ Regata, pela. rr,untül.

CLASSIFICAÇÃO
exercitam na, a UJ.S do rio Na noite de sábado o r-m

Lujam, palco da compcccúo baíxactor do Brasil na Ar-

remísuea p.iru a gentinn orcreecra um c)-

manhã de quando quitei ás representações das
() título de r':lllIA;,:W Conti- delegt,çÕes do Urug,uai, Ar
Il(;.:t:ll, e:;tal.j_ e.1l Jôgo.

'

hentin", perú e Chile, além
doI' bl·.'lsileiros, fIue estarão

1\.p�ar do D:Ji.� Cliln do intervindo no Cuntil1et::ll
B':I..dl, l1ela

do

Cach0eira,·0::üent:le ól,ima
rorma ·físic::t e tt;::nic:l, a

firmam os ta edráltc,J.,� do

aS;junto de que ést.e pároo
será o m;üs dilkil de pro�

gnfJ:;tic'Js ja q\lf: , I ',l'ntinos,
o,uguaios, f"ililen 's e I)C
rU:lllOS estao lllaeni1'Í(:�,
mente J)repa,';,(jn::;, c:,peclal
lllCnte os dc,!;;; piimeLos.

Dizl'm também 'j� eL'ÍUcas

que "e encollLr:llil na Ar

gi'ntina. :wolllpanil:J.Ildo o

de2Cll)'uJnl' (b., trt:-in:llllell

t.os das diver,:as naç:ões dc

flue o parco ue Oito Gigan
tt.� deve,'a d�cidir a l"{:g:tla�
t.al u nivd 1éenko em que
se encontram ali gu;trniçóe�

A maioria dos eOlW',ltá�

r.ios a re:;Jleito do� Pi(':'l1U��
/ ���O�;�!��l;:àe�n ��X���, (j ):,��.��=
me :;l(IAlilCricanu de remo.

são unânime:; em :J.Hr
mar que a disputa ficará
mesmo entre' Brasil e Ar

gentina.

Na m(l.nhã de domingo,
ape'nas três gqnrnições dis

putar5.o cadil páreo, já CJue
a coniissão oig-alllzadora
assim resolveu em virtude
'do Rio LUj;m não apl'esen
tal' espaço suficiente para
que as ci!lt:o nações pre..en
tes pudessem alcancar o ti�
tulo. Desta fórma, �om eli�
minatórias que estavam
fixadas para ontem ou

apenas três guarnit;ões em

cada pãreo se classificarão

de rrl!1:). Tnmbrm :t imp-rrn
sa qUI' L:z !1 1�l)bel"iura oa

compeU<:.ão de�

re�]}ondcr presente
00 CO(juiLel.

Urussanga·
Continua
Vencendo
o Umssallr;a .1<'. c., d::;.

cidade do mesm" nOI'J{:.
continua veneellrlo nos ��

mi.�tcsos fJue vem l'caJizft"1�

do .c;.eguídn"mente pejo Es

tado.
Com .oI1entaçiiQ tecnica

de Arl'uda Salomé, o club�
da cidade dos vi "h08 vem

jmp)'es.�ionando· pelo.c; bons

resultados conseguidos cnn·

tra equiPcs catef';llrizad:lS:.
Domingo venceu ao '1"r·

viso F. C. ])OI' 2xO, clube

que Semanas ant,es derl'c
tara por 2xO e ao AtJét,ic:J

Operá1'io por 2x1.
O jogo fei no e-.�J;àdlO en

genheiro Toledo dos Sa,,
tos ,c as equipes formar,ur.
assim: URUSSANGA _

Dalmo - Clovis - Gilbt>:·
to - Ivo - Valeri (Abe
iardo) - Antoninho e

Valmir - Celinho _ Ca
r('eha - Bibe e Eunde�.
TREVISO - Nico - G1!�

ton - Juca - Quinho _

Zé Carlos - Paulinho e

Tnmeo - Maneca - Jai
me - Jacinto e Noronha.
A renda fOi cl? cr$

21.350,00.
pp.ra a grande maratona Al'bilro: - Mario ArúL
do remo sulAmericano, na

�

_..,; _'" ........... ,

Farmácia Catarinense Afende ao

Apêlo diJ ACESC: Auxiliará a Seleção
A Associação dos Cronj��

tas Esportivos d.. Santa
Catarina en"jou ')ficio ao

ge-renLe ela Farmflcia C,1-

ta1'illcnse so!ieitanJo a'I;.;í
Iio daquele estabele(,ln"l'l�
to. no "enUdo ele l:::;rn'" '1'

ao selecionado medicam('n�
tos de urg{>l1cia usados e011111

m,rntc pOI' equjp';� de fu

trbel.
Spndn A nffl'in pntr"CI"l';

em mãos RO ;<1'. Fbi "<tm-

V€'-, foi confirmado que a

·Dl·ognria e Farmâcia Ca

1adnense cooperal!a cem ,1

seleção catarjnense atpn

�;��c�ssim o pc�dirlo di!

Com satifação regist,J'a�
mos o fato, já flue era 111ll:l,

defesa a menns para ft

F.C.F., visto.o gsto de- gra'1
de desportlaidRde do ;;r
El6i .St1"11vez.

1,0 Lugar - n-rc ... PIO
NEIRO com wa'mcr soa

ros e Osvaldo F'ê.'P'l' """"

2. Luga)' _ TI ," r·:nN

TIJ{ Crln Osvaldo" NUJ1.r>s e

João Soares

3.0 lur.:a!' - B",""o �11/\.�

TA 1.:"_1 R�[_le-I �'- Lil1h'l

res c Taueu (,'" ,,'mi
}o'oí inlcia.d uonungo

ÚIti,l Il o Cam.l,_�':lllat:J C:t

Lal'lnem,:;! de VEla pam ,1

classe Seh;"'llic, C!ele Pll'-

tlcipaVdo barcos do Vele'.-

1'OS da Ilha e uo Iate Oia

be de Florianópolis. O bal'

Co Pioneiro, Lripulad.o p,,�

la dupla campe:l estndu;lI
Walmor Soar-cs e OSV1\hjO
Fernandes conquistou as

henl':1s das duas j)l'jmei]':1s
etapas, pela man!üi e à

tarde marcando :2,430 J)on�
to�. V:unos entã') a clllS.�i
ficação geral das duas e

tapas distintas c PesterJcr
ment.e ao compuw ger(I I

de pontos.

La Regata, pela manhã:

Classificação

1. lugar - Bal'co Pionei
f,o com Walmor Soares e

Osvaldo FernandeS.
2. lugar �Barco KO"1-

Tik c()m Osvaldo Nune<; e

João Soares
3. Lugar - Bar:!o Pj-rat'a

com Rafaei G. Linhares c

Tadeu Carioni
4. Lugar - Barco Pin<\u

ca com J('aquim Bepo e

Odibaldo Oliveira
5. Lugar - 'Dunga com

Izaias Uljsséia e Almir Bai
x,

6. Lugar - Barco Ci(!lc
ne com Jo�é CarIes Chie�
righini e Dalmil'o C. SOa�
'"

7. 'Lugar - Ba:\:o Audaz
com Ney Hubener e A\-iiJ
mar Saies.
8. Lugar - 8::I<'co It'l�i.

ba com Fausto Pamplona
e Vital' Costa
9. Lugar - Barco rr.n: __

baté com Roberto Cúneo ('

CJaudiollor Pamplona. I

10. Lugar - 81.0I·co Olin
da com Humb�rt.:J F. Bei
rã" e Joel Cnstro

\.

11. Lugar - B'l.rcO C<1:
l'ú ('om Dauto O!iveil"l. c

Alváro Luiz Silva
NOTA - O hwco Sjl'c

com Nivaldo Hub�I"lPr
Alfl'cdo Hciim:lIln foi d"s�
,r J �'l.�� Ifi C:'l fl'o fir l'

bOl".

2. Regata. à tar-te

Clas:tificação:

Foram êstes 0" resulta

dos das elimjnatúrja>; (/n

tem levadas a deito ern

Buenos Aire'>', parn a rus

puta elo Sul Americano de

Remo ,mareaelo para do
mingo.

4 Com - l.a $}>:1t1F. -

a.a SImIE -}.') ü-cr

gllai,e 2.tI Chile.
2.a SERIE - N:-lO se !l,h

nutou, vist" nâo ler fi l!�

rUJ;'II:li se apreseutndo na
Ta �oncorrer com o Bru ..

su.

c 2." Perú.

OITO - -t.a SF:RlE -

1.0 Brasil (giua.rl..lil,\ao eu-

tarinense "F]JOlif':' do Mar linl!ln;>.túrias entre fi

tanent- que delxpu quatro dedores." pura npue
barcos atrás; o Uru:uai. das tercejras \'aK:l.�.

2. Lugar - Barco Kon-

1.' Lugm- - Barco Pia" Argentina.

net-o com W1tln1(11' Soares 2·0 l,lIgar Perú e 3.0 U-

e Osvaldo Parriandes. ' rugai.
a.e SERIE _ .'... 0 e-asu

e 2;0 Chile.

2 Com - 1.a �ERIC"_
1.0 Brasil (gllntniçao de

C::whacira, de Jllin"illc) e

2.0 Urugun.í (vantagem ae

4 barecs) .

â.n SI�rtlE - l.o Argcn
tina ti 2.0 Perú.Tink cr-m osvnnto Nunes

e João Soares

3. Lugar - B:1fc,O Dun

com reates Ulis�éia e AI�
mil' Büi.�o.
4. Lugar - Ba-co von

dava! com Adhemar Nu
nes Pires Júnior e Valdir

Lopes

5. Lugar - Barco Pirata

com Rafael Lmhares e

Tadeu cart-r».
6. Lugar - Barco P�:lu

ca com Joaquim Belo c O

dinaldo OJiveil'a
7. Lugn r -- Bnrce 'rauua

tê com Roberto Oúneo e

otaudtonor r-cmutcna.
8. Lugnr no-co CI,;:O

ne com José Carloq Chie' i

ghini c Dalmil"n C. Soa,es."

fi. LlJ'7':.1r - 1]:1\'(;0 Itacri-
b:l com Fall�lo P'unphlPa
,e Vil,]' (·;sl:l.

10 Lugar - Ba:'eo Cai;,",

com Dauto Oliveira. e 1\.1-

v:1ro Luiz �lIva.
Nota: - O barco Sj]',�

com Nlvalclo ITubcl1cl' e Ai
fredo Heilmtmn VOltOIl a

sel' desclassil"jt:;ado Prl� a

))�}roamento da oola en

quanto que os Barcos 0-

Ilndn ·e Audaz L,·ipul<tdns
respectivnlllcnte, !1()]' Hum
bel'to Beirão e Joe1 Castr')
c Ney Hllbeller é; Aldomar
S:d.es. desistiram da com

Petição.

Após a realização de.<:.tas
duas etapas do �ampeona�
to ,estadual de veh, e ;\ �:e

[Juinte a elassific),çào p('�
P"l1toS:

1. Lugar - Bat'cf.l Pie,
nCIl'o com Wajluol' Soares
e Osvaldo F,el'nandcs.

2 primeiros lug:lres ,-,-

2.430 pontos
2. Lugar - B!l.!'eo Kon

Tink C('m Osvaldo Nunes
e João Soares

2 segundos ;ugares _

1.82B pontos.
3. Lugar - Ba1'(",o Dun

ga com Izaias UUseia e AJ
com Izaias Ulisséia e AJ�

mil' Baixo.
Um 5. e um 3. lugar _

1.254 pontos
3. Lugar - Bal",;o Pirata

com, um 3. e um 5.v lu�a:.-
- 1254 pontos

-

4. Lugar - Barco Pllldll
ea com um 4. e um 6. lu
gar - 1.015' pont.os

5 Lugar - Barr,o Cic\(I-

;:1' ��m7�';p�n�o�m B,OJu
6. Luga,· - 'Barco TauDa

té ccrn um 9. oe um 7'10 ln

gar - 613 pontos
8. Lugar - If.ag;,ba C-:)'11I

um 8.0 e Wll 9. luJar _

573 pontos.

fi. Lugar - Barco Cail'o
COI11 um ] L e um 10 lugar
- 3S9 pontos

10., Lugar - Bll"ro Audr,z;
com um 7. lugar - :no

prntos.
1 � Lugar - Barco 011:"1"

da com um 10. lugar
�lFi \101if,y;.

Mais Uma Promoção· Esporliva di!
, Rádio Guamjá

Procurando colaborar 'com rtna. CelSO o segundo �
-o selecionado catnrtnense lio seja realizado no A

que se preporu para Inter- ro Konder, o vencedor
vil' no brasileiro de fute

bol e mesmo dar oportuní
dnde aos desportistas de

todo o Estado, o Departa
mente de Esportes da Rá
dia Guarujá instituiu tn-

Muifo Obrigado a S. Excia., :�:':�:�:=",:,;m:�:ala�Z�
M I I

exata da seleção que joga-
O e ropo rã a primeira partida con-

E' isto mesmo, Excia. zs- rem que V. Excia. realize tra gaúchos ou paranaen-

��Iec�:t:� ��La��I:sSil;es��� ��u�l�a clJa���iCi�m:e pa;�i� se�entre as cartas que che

se procedo com lima im- Assocraeão, não é? Muito �a;:i� ���:l'��t:o:!�áeer��r�
prensa esportiva que att: a bem! Agora pergunto a V.

presrnl e data (porque nfw Extia. NãLl forarn eles que
teada uma mlssa�cm ida. e

'acredito flue, dO'!l:lVall1,e o 1�\mlJ"j))ui!"alll decL�ivamen)
velLa ao, Parana ou RIO

f:H:iI) �Ó lh" tl'lll e.�thnl.lla- te. para o seu engl'andeci� Grande do Sul, para que o

flr) r in�rl1l.lv:"J(I.o na .�IIfl. l1\entro.? PnrA.ll1. N:l.o fo- arrrl:lrlr)l' :l�sl,;t,a ao .�('A':ln:,
i)1'iJll:mt(' I:l'iljp.b'lria no fu� rJue 111(' valori7.:t- do p!'éliO rir S�t:l Catfl-

tebol r:aLarinrm:c. t!J,) llU,:SO E:.�La�
------------------------------"

Estes l't;lpa7.es da crónica do como f'óra.? T::llnbém
csportiva eh Cnpltal elo f.(H·aul. O que tem valor
Esj.:ldo só lhe tem J)l'opor
('jrmado :üé hoje er(>cllt.o dc

confianr;:,a, mesmln Clm al

r;lIma.� campanhas n5.o mui

to brilhantes.

2 Sem - Não foi dispu
tado vtato Que somente
cstã� inscritos Uras'ol e Ar

gentlna,

4 SEM - r.a SERIl': -

1.0 A"gcntina c a.« 8ra,�il
z.n SfmlE - 1.0 Peru I!

2.0 Uruguai.

SKIFF - l.a SER"': -

t.o Argentina, 2.0 Perú e

3.0 C�ile.

DOU8LE - 1.:1 SERlE
- 1.0 Bra��1 e �.o Argen
tina.

ele VênC('L

éaro? E' claro

I � rolando de cadeiPCl
.....

, � $_1Mil;;J�_
(Iue �;nt:Io. �e ó que
de::; querem que V. Exe1a.

desinte-

joguc em bt>l1t'Ficio de sua

A�soélàÇ:lo, que pnguem
bom preço, que paguem o

que V. I�xci:1. v:tla de a-

nense. Exclusivnmente isto,
Excia.

Estes rapazes são uns

abnegados, esportistas na

mais ampla acepção da pa
lavra. Fazem o possível e

Hté mesmo o impossível
pelo esporte barriga-verde.
E' claro que há exceção,
zia que tinha em

ç_ães. A êles, nós que per
tencemos a direçao de a

gremiações ,esportivas, mui
to devemos.
V. Excia. sabe. muito

bem que quando excursi{l
nau à Europa e jogava com

o Wyskolstik F. C., a nos-;
SI] crônica especializada di�

zla que tinha que tinha en

frentado o campeão local e

não um timinho qualquer.
E assim fazia, não ])OI' fal

ta de. conh�lmento, Imas
,;omente para inc{'ntlvá�lo
e engrandeeê�lo ninda mais

V. Exci:l. agont retribui
com altos juros tudo aqui�
lo que ê-Iés at.é aqui j,êm
feito pm' V. Excia. Ii1as eSM

ta agindo cljreito. Está Il�

r;inrlo <;(-t'!o. í'('l"tí��imn.
Senão vej"mos: Eles que-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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JUIZO DE DIREITO DA

SEOUNDA VARA CIVEL
DESTA CAPITAL

EDcTAL DE CITAQAO COM
O PI�A'-;O DE TRINTA (30)

DIAS

o DGUTOR OSWAL
DO ARr::A HORN, Juiz
de Direito du Vara de
sumntc e aucbssõee.
e.TI exercício nu :).n Va
ra Cível desta contar
cu de Plorinnópalts as

tndo de Santa catan
na, na ro.m.r da lei,

o FAZ SABER a tOd1S

qurinl,os o presente edital
cem o prazo de trinta (30)

dias virem, ou détc conhe
ciment::l tiverem que, por
htc meio, dt;l os ISTE
RESSADOS INCERTOS, por
tod'l o conteúdo da ncueãc

c dl'�p1Ph:) seguintes, ex

t1idos dos autos de RETI

r:c!\r?O DE ESCRITURA

D!':: !'{OVEL, em que é re

querente: CONGREGAQAO

Procuração; 2 - Traslado
de escríturn: 3 - Talão da
Tuxn Judícíâríe: 4 - Plan

ta do Terreno".

DESP.\CHÇl DE FLS. 11

"Dou à presente ação o rito

crdtnártn. cnem-se por
mandado Os outorgantes
vendedores e os ccnrron

tant,es e por edital com O

prazo de trinta dias os in

teressandos incertos. Fpohs,
L3,lO.62 (As::;,), Clovis ,k.;
rC5 Gama, Juiz de Direito"

E, P'-r<l que chegue ao co

nhecimento dc todos man

dou expedir o presente e

ditai que será arlxado nolu
gar de costume e publica
do na f'Jrma da lei. Dado e

passado nesta cidade de
F;orlanôpolls, Capital do

Estado de Santa Catarina,
a(IS oeecsset, dias do mês
de outubro do ano de mil
novecentos e sessenta e

do!e. Eu. (As,�,) JAIR JO
SÉ BORBA, Escrivão o ,�ubs
rrr>I''1. (A_�s,) OSWALDO A
Rf:AS HORN, Juiz de Di

r€ito, em exel'drio. CO:1fe
re com o O)'lfrlnaL

Jair José Borba, E.�eri
vão

FABRICADA NO BRASIL PELA
PRIMEIRA VEZ

CIA. ElETRO QUíMICA. FLUMINENSE

Embalagem Industrial:
Sacos mulrJalh:l$ (Papel e PI6stic;» de 50 Quilos

Embalagem Doméstica:
C<liHII de pap.,lão com 24 P<lcot(., pl6l1ico� do I 1/2 :b

Rcpre�entantcs poro os

Estados do Sontã Catarina c Poran6

BUSCHlE & lEPPER S.A.

Sindicalo do JlilliiJ ias

Profissionais de lia CataMoa
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL EXTR....ORDINARIA

De ordem do senhor Presidente convoco na for
ma do art. 50, letra b, combinado com o art'. 52 oo

Estatuto desta entidade e. ainda, de ocõrdo com a ou

+ortzoçõo do "enhor iJéiegado Regional do Minifltérío
d:J Trabal-ho e Previdência Social, no ofício nr. 2794,
de 5 do corrente, sàmente recebido hoje, dia 7. às
11 haras, o Assembléio Geral Extraordinária, reque
rida por lO, dez, oflsociodos para o próximo dia do'
ze (12), segundo-feiro às vinte (20) horas em pri
melro chamada e em' meio hora após, na falto de

quorum na primeira e com qualquer número com a

seguinte ORDEM DO DIA:
Assunto:'> relocíoncdes com o processo do regis

trc de Jornalistas Profissionais de acôrdo, com o cor

respondênc!o do sr. Delegado Regional do Trabalho,
do:> 10 � 10 � 62 e posiçõ .... do Sindicato com e-ste
rênciu à indi�ação dos três ro-mbros solicitados pela
Deleoocts Regional do Trobolbo

Somente pocerô-, partíciper dos debate" f' voto;

o!l e�';;rlci()d()s ove subscreverem o requerimento d-r
c ....nv-cccõo c'csto AssemblÉia e os sócios n'1 gôzo dos
direitos estatutários.

\

Secretor+a do S.J.P.S.c..
em Florianõp()lis. 7 de novembro de 1962.

Adõo Mirando � Secretório

9-$3/11 &UTOMOlnlISMO

J) MAR É SOLUÇÃO

MODELO BRASILEIRO EM PARIS

Pelo primeiro vez no história, cAmérica Latin']
se faz representar no Safõo do Aut:)móvel de PO"is,
com um veiculo de pror.luCl5� e conceoção inteir"men
te hco/. Trato se do Aero WilJvs 2.600 modêlo 19t�3
idealizado e produzido p,.la Willvs-Ov'erland do Bra·
si I, em Spa Bernardo do Campo, São Paulo.

TRATORES DO BRASIL

Até.o momento e, prÇlduçõo nocion:11 de trato"
re" é de 5 mil unidade:'>, âproximodamentq .:'snel'Ot1

d ....-oe (lufo até o fim do ano tenhamos atingido a 8
mil. Prevê se (Jue por,! 1963 a produçfia seja da ar

dem de 12 mil· unidades.

"�APITAL ESTRANGEIRO

t.fJS e�'itrQnqe;rC's feit(\� no Brasil, nl") período de 1957
JCH'lv;UC '" 81umenOil , Curitiba Segundo o IBGE cêrca d-e 46% dos investiimcn

-----�.=""':::....:_...;;�....����o�19::6�1.�fo�m�m�emp:cgQdos no setor -a�!omobiJji;tico.

jsqsnhar

(Cont, da 8." pág,)
mos esclarecer alguns pon
tos daquela reportagem.
CAMPANHA DE UMA
CLASSE

Primeiramente, o respon
sável pela reportagem con

fundiu-se a si próprio no

decorrer de alguns poucos

parágraros. Começa dízen

do, que a campanha pró
continuação das obras da

Cidade Universitária, foi

encetada por um grupo de

estudantes, para togo afir
mar que o movimente fpi
encetado pela s'ecteracâo
dos Estudantes da Univer

sidade de sta. Catarina :_
FEUSC.

. •

Como se saco a FEUs,c,
congrega todos os centros

acadêmicos, representando
portanto, cêrca de hum mil

unlve-tsltárfo.s aproximada
mente. corno se vê, o "gru

po" :l que alude o repórter,
e bem numeroso. Essa cam

panha pertence creuvamen

te, a todos Os estudantes e

não só a alguns.

NAO ATACAMOS A

PESSOA fiO REITOR

Lemb.arros ao repórter,
que de rorma alguma es

tamos atacandd a pe,%oa

da Senhor Reitor. Para

tr�tcillu,b!) 'nassa aflr-

ma<;110, ai a classe

esiudcmtil e a popUlação
ilh:w. CriUram'l� i t,o sim,

os at8S admini!)_ll'aliv'ls do

Reitor, o que ê bem dife

rente,

O que almejamos é que

S. l!;xcia. deicI!da como

nó.;, a' continuação das

obras da Cidade Universi

tâ.ria localjj(uda por técni

cos de gabarilú, no sub�

di:::.tr.to da Trindade.

COM REFERÊNCIA AO

PLANO

nnc:e,%úl'iõ1., ali na. rua Bo-

cUlúva.

DECISliO DO CONSELHO

no plnnn de ecac conjunto
elas ntunts diretorias ela

FEUSC e UCE. Foi um

ccmpromísso firmado com
,

a c1a<�t-' estudantil. que o

:qJl"OVOIl por maioria ele

gendo os .uuats dirigentes
p,c.-sas duas prestigiosas
entidades. Não é precipita
da, portanto. Já devia,
aliás, ter Sido lançada h:i
mais tempo!

iu:<lal) rclnvrdlcaçôes ee

tudruuts.
I:://1 nossa reportagem

roccnacruos a campanha
como H' aprcsentnvn na

quele súhadu, dia 27, oca

stão 1.'111 que mil grupo de
membros da J.o�EUSC. reu

nido à rua Felipe Schmldt,
c-n seus discursos, já. não

raívíndieavn, mas, profe
ria viotentc, ataques ao

Reitor, respcnaabtltzando-o
pore paranzacâo das obras

du Cid"de Universitária, as

q.mis, se noham paraltsa
das uú mais de dois anos,
tsto c, antes mesmo da

pr;S5C do atual Rr-ítor.

O que niio r[h em 1;111,

}'-&/J,,::;la, o míxsiv.stn, é

que o Reitor, ausente. es

tava impossibilitado de

prestar esclarecimentos em

César Gomes, Manoel Araú
jo, Osni Barbato e Alvaro
de Carvalho. medindo !O:!
metros -e 50 centimetrcs.
perfazendo a área total de

6,704,lOm2.; Que para fins
de direito necessita a pro
prietária de um rrastaoo
onde risu.e todos os con

frontantes bem como as

respectivas metragens das

extremas; A vista do cxpos
to, pede a V. Exa., justifica
cão, digo, justificado o a

legado com as testemunhas
indicadas, as quais compa
recerão em Juizo indepen
dente de citação, seja auto

ri ..ado ao Serventuário

competente a completar o

devido registro na forma da

leI. Requer, ainda. devolu
cão dos documentos juntos,
apôs h-rverem produzido
os seus efeitos legais, Inde-

pendentemente de trasla
dos, Dá-se o vetor de C:S
2.100,UO para o pagamento
da Taxa Judiciária. Assim.

DAS IR:vtAKZINHAS DA 1-
D. e A. com Os inclus1s 00-

MACULADA CONCEIQAO:
cumentas P. Deferimento.

PETrÇÃO DE FLS,2 FlorlanopoUs, 28 de seLem-

"Er.mo Sr. Dr. Juiz de Di- bro de 1962. (Ass.) Geho

reito da 2n Vara Cível c A- S:)uza S!lvn - Advo!!ado.

né�os NESTA. A Congreg:l- Testemunhas: Sra. Elfre

ção dõlS Irmãzinhas da 1- da Rerenhausem - b:as, viú

marujada CO:leei<;ão pro-
"<I., doméstica, r.esidente <I.

prieti,ia do imóvel sito ii. Avenida Rio Br:JllCO nO

rU:t E'sleves Júnior n, 27 147; Sr. Hermann Beck.

�
F:::' NO ,BRASil E PE' NA TA'SUA

�!���'l�;j��,i�:�:80: i�ef�a b�:= ��:\:��:���Ojú���ird���ee 5: :', H U. � ,\ U )

Raimundo Rothsahl. bras. C � i. � .. i 'l' O I ., S�o bastante otimistas os pre",ísã€s quanto à por

_

�i�l:r.i��('�.�t�r. I: g;d:���o��� casado agrimensor. residen-'
t. [;, .,

j t�c!paçoo do Brasil no Mercado Comum Latino-Ame

te a rua 'Tenente Silveira
----- --- � flcano, principolmente através do suo indústria aul-{j-

Advorradoll o:) B:·asi1. l1ec-
n 239 Nesta. Anêxos: 1 _

mobilí�tico. Muito se espera atualmente do ocô;'clo
ção de Snn'a Catarina, sob

.�.

'firmado cem o México paro exportação de autopeço�.;
r., 509, com (-scritório à que nos fornecerá re::ejta consideráveL Por cutro I�
rua. dos Jlhcus n. 15, Nesta soda ca'" t· .:1.0, .0- Argentina já importa ônibus de fabricação brc
vem 'exp'Jt' a V. Exa,,: que I US IIca sdel_ta, senda q.Je o Chile manife','o inte:'êsse em (lue

".utúr:m�e
adquiriu

dei·'
I o ajudemos o organizar sUa indúSh'ia de veÍç!Jlas.

�lIi��l' n;rpn��;l��::��n �l�����
Esses fQtC'� .hem revelam:;) progresso do nosso porque

nh-,wpm o lmóvel arlm, 1 J05u��í,��II�:lc:�s���s.ut1]iza em seus serviços cêrca de

rlt"d1 "1lJ1formr rseritura
ln\'r>lrh_ n:l_� nfJt;JS rln Tahe

lif,'l (In �" ("..�iri() dr>'f . .'l CI
d�l'!"'_ ("'1 ln {Ir. m:1l'rn de

I!Wl (dIlC, nU 2); C]lIe )1'1t'
um 1:10"') do r('sp'�rUvo Ilrt·

venlll:1j'jo rlrlX<1ll de rles

crevrr n'1 dnl'lImrn!'1 :1 me

travr'TI rl:ts confr<lnt:lr:'-,l's.
JJ11lItnndn-.�e aprna� :1'lS :-!:!
ml't1'fls de frcnte qur> faz

para a rua Esteves Júnior;
qUf' rir. arôrda rom o Ipvan

bmr>nto proredid1 são I'('nl

IDPnte li!! seg"uintes confrnn

taf'i)r>s: NORTE - Convrn·

to d'ls Franclscos rua, digo,
Convento dos Franci.�can(}s
"Ia São Frandsco, medin

do, HJ3 metws e 40 cenLlme
trns SUL - Euclides Lal-(o,
Raimundo Rothsahl, Ij:(l'e
Ja Orlod,xa � Associar"I'}

Efflf'firr.nte Sanla ZIl:i, 11)('

dinrlo 123 m('l.rns c iO rrn

tímpir'js; LES'lR _ 'l!l�1

EÜfVr..� Júnior, IIrnn: lln

Bf'rk, Rua São Frand:;I:'I,
mrdindfl �D mei:'os c 05

eenUmf,tnl:;; e OESTE -

Com M:\I1fH'1 Santos I(ll'a
na Lucas, Hugo UI'IJ:"ln;),

P e 1 a importância da

questão, ach:1nlOS que so-

,

. Vem sendo reolizo�:J. nos Est"ld')s Unidos ",el'd� mente a u:n tecnico e não

d:lra componho .poro ellmln:Jr cs automóveis que ,já I a U!ll j-ernalista, compete

n?o ofe'E'cem sequmnco e pl''1sseguem nas estradas afi:mal" se o Plano exls

dificultando o trânsito. O problema· foi solucior'Rdõ tente para a cunstl'uçl1.0

C(l� � c�Derac:ôo do Morõnho: os automóveis impres da Cidade Universitária, é

tf1",e's ;Soo fançod-:os 00 mar atrové" de p"Jrta a",íes, anügo e totalment.e �lIpe

rado, co,u:: rol dit:o na ci

tada rep:)rtagem.
Pelo fato de contõ)rmos

agora. com uma Escola de
NOTA DA REDAÇAO:

��:,�;h;rr�:ê l:��st�:�ul�a� AO PUB�ICARMOS a

de de Engenharia Civil _ mbsiva acima, vimos mais

não quer dizer que não ulIla vez, confirmar :Intiga

p::!.,samos ter õl nossa Ci- tmdição dêste periódi<:o,
dade Universniria! Se êsse. d.tnd':l indistint,(i'aente op;)r

PiaM p.etisa sr>r atuall- tunidade a túdos, de rcs

zado, (tue se atualize Imc- pnnder a arirmações fei

(tiatamente enlãu. tas ab'avés de nossas c;)-

O que nio permitiremos lunas.

e.n deixar de lado vastís- Al'RE�ENTA o m1o;sivis-

�itna arr'a de mais de no- La r:l.zi"If'S (IUe If'vnr:l.ln

vrcen1ns mil Ilwtl'(f; qua-:\ da l�r':USc .'1.

dr�<dDs. fi. lim de c{lmpl':ll" atu,,,l f:amj)õlnl1:l prla rons

Olnta brll1 mrnor e_ cles- trUf.'f'in TMEmATA da Ci-

ESTUDANTE� E POVO
APOIAM TAL MOVI
MENTO

Não e verdade que nossa
campanha teve rcncão nc

g:'!iva pr-tnntr- U 111'" ·ni.!
dos c-tuttantcx. A vtrd.rde
vCr'd(uI\Jú", ê que 11::"0 só os

estudantes conunuum a

ap",Ll.!' .al movcuentc.
tau,b:··_L U pU"J. .elacâo ao problema.
Para a:cJ,un'l:)s tal re- Afirma em SlUt,i explica-

cepLlvidõld�, c.remos n'(> ç,':"s, o mtssivístn, tor n di
as estudantes e o 110V:) rccãc da FEUSC cunheel
umt:a c!. 'a C'l.pital, t: d._- meato OI' que a eccrsac
b.e-, ,l j! exrnntânecmonte par" o inicio das ceras da

p.u a a iJiI�}:·'. ;.au tio se- Cidade Universitária de

gu.ido número do "jornal pende do conseth , Uni-
d', felt�c", c 'm ct versitái·io.
Uva import:m!'ÍJ O�'a, se a ,direção da
c t:i.s m·! <:.I.:/:'il':)s! Im- FEOSC, que particil):I. dI..
p:rt ',/1 c.� 'a a�r('cadad:l. Con.'>Clho Universitário,
cm :lJY-nns (jlutn d'as. tendo conhecimento de,
Merece, pnlv,I:1,'1 fi (:(",11- que a decisão no tocante

finnç:1 C 0.0; :,]1':, '-,> IJ� uo ê <b compe-
todof>, p'lÍ� rl:'-- lI1 de ('.;�ar- d') referido C'Jnse-
mes :l'··;·(>H"_·':mdo argu- lhn, parque. tumando p'l.r
ment8s eonvintenles fazc- te nas deliberações do ci

mos n/,:) r,"lm)):lnha em lael:J orro:anisll1O, aJí nunca

têrmo.� ('I,' ados. levantou o problema?
NntUl":1i" "o�l!e Q'lO sem- MAl:: ADIANTE, pro�-

pre haverá r;-,l t.,d�JS Os lu- sc�e o missivlst:\, aflr

p:ares, os in�':'!lbrmados mando não ter .o;id:l preel
ou da "turma do contra". pi1a.d:3.:1 referida campa
Daí a explirnc5.o p:ll"a o r:ha.
Manifestn isaJad') do Di' e- Se a campanha não foi

tório Acadêmiro da Enl"{e-' p'ecipitada, vale dizer, me

nhana, Que não merereu' receu planejamento e a<!u

ainda, o epoio de t:JdQs,-' �;ICO estudo. Se assim

sei�aa�o��:dOStínhamos �1 �:orr��E��6�e la�ç������
Q laqueie sabado, criticava o

��:er� ��s�:s :;�:�::im�:� II ����.r. E��:n��, ac:h��a a:l�=
eOl11prc{'ndendo o alto sen- ma o misslvista, que a de
tido de nosm {'flmpanha, cisão no tÇl::nnte ao mag
nes tem "!l:llada de qllal- no problema, deuendia e

que!' n:aneir�. era da competência do

Fiol'innópolis, 30 de ou- Conselho Univer�i�ário e

tubro dc 1962 do Reitor?
RogériO Duarte de Quei

roz -. Diretor-Geral do

"jornal d<:. feusc"

fiO (:poio popular
e estudantil. a campanha
pela C:d9de Universitária

sempre me�eceu os aplau
sos de iod'Js, não merece,

tcdavia. o nosso apoi;) nem

o :lplaU�'J p""pular a cam

pa::ha encetada �os di

ri?entes da FEUSC,

quele sâbado, porque má

crlentada.
PROMOVA-SE uma cam

panha iusta e em termos
elevados, Apresente a

FF.USC, r..omo lhe compc

te, o problrma pcr;mle o

c(lnsrlho univet"it{l.rI8. Rra

li?:!'m-se C'!ltudos no t.ocall-

Le:w prohl(lma, f:tça-�c

dade Ut1IVN�ILária no Dis

trito da Tl'jndndc,

Nós, q\W sr>!11prc C'stive

m'Js, (':")1110 não ]l1{1pl'iu
dri:Y:lI' df' ser, ao Indo tla�

uma camp:ll1Iu. hem ot'ien

ta.c!a (' e�ta.l'r>mQ,� daq\11
aplaudindo a atitude que

en\.5.o C'�I.'ll'á l'rpr(',�entan
e!'l. efeUvampnLc, o pen

�.:lI11('nt.o da classe cstu-

Realmente competc ao ICj::i!illl:1s aspirações de lo- d:>.nlil

dí[1l0 Conselho Universi- da� as 'cl:lsses, seríamos Antriuio Fer1lrwdo do

tido decidir pela conLI- inC'of'I'cntcs, se não esti- } "wrfll f' Silva, Rr>dator 'de

nuação ou não da Çidade vess('nlOS hnje, ao lado das "O Estado".

Universit:'llia. _

Parece, t:;davia, que isso

não foi lev,ldo em conta

pela Reitoria, quar.do em

nota pUblicada neste mes

mo jornal em 20 de. feve

reiro do corrente ano,

através do Gabinete da

Universidade, afirmava en

·ire outras coisas que: "a

REITORI1A não piOderá
prom.over a aquisição dos

terrenos e consequente
mente não colocttl'á, por

ser ileglll, um.a pedra se

Quer na Cidade Univel·si-
'

tária,"
Se afirmamos isso no

"jornal da feusc>', ou fize

mos única e exclusivamen

te baseados na abalizadas

e oficiais palavras do dig
no chefe de gabinete da

USC.

Quanto aos terrenos não

desapropriados, que são -----------��---

em número de 44, não im

pedirá que a Cidade Uni

versitária tenha suas obras

continundas. Compete a

Rrit.oria fazer os estudos

comprtentes para legallzlu'
tal ocorrência.

CAMPANHA NAO .It
PRECIPITADA

tfoticias da Secretaria da Agriculturi'
A fim de dar os caminha Produção Agrícola com ta·,

mentos finais. aos convé- das as implicações do melo

nlos, ajustes e outros negó' rurnl de Santa Catarina

rios que dizem dlretamljn- Dentre os itens que se

te, com a Secretaria da A- rão tratados, constam" a

gricultur:I, viajou para o Execução do Fundo Agro·
Rio de Janeiro, o Dr. Luiz pecuário, Convénio com o

Gabriel, Secretário da A- Instituto Nacional do ,pl�
I:Ficultura. nho, e rede de Armazens e

A atual campnnhn dos A vla�em de Sua Senho- Silos. O Senhor Secretário
��''1.HH1,h'',�'''-ntl:(l f. l'm ""rIh- ,!"Ih,.,,,!"!', f"( ('ToPrm'nO n(1 ctn A,p:r'l'mltl1r�, vl!l.lll. IH)Om

�',,Jldn pl'r('ipil�,d�, lI:.j:1 dI' A(>II() rll) GOV.-l·n" (j,-) ;\�P.f'SSOC do

VlST.a que a mesma cor.sta Celso ltamos, no s�tOi' da do Eslado.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



I".-·�,�, C.�
-

T,·.�tf·�·;-" / .. -:...... _''''._':', ,.,' ,'� :;rr-' ,'-r:._�"""""'1"''''"'"'''''........'''''!!�t:o!'"''''''''''!IIIl!I'''''!II\Il.!II!'!II'!'lI'''''''''''''''!!IImft!!!'!III''�nl'llll",nlJ'!l'''''''I'!!!III!!I'!!l'!!!!!JlllII!!III!'Jl''''''!I!l!!'''.!l'fI''l''l'l'!!'!IIIl!."'�ii;::-""

T N C sucessô'em Mo'ntevidéo

omeço de ezembro estara em lorianópoli

SANTA CAlARittA GOVERNO
COMAMOA o PROGRESSO

Quando da realização do

aercmértc sócío-zconcmt

co, em 1.960, era de ver-se,
entre patriótico e comovi

do, o interesse do S:-. cetso

Ramos, prometer daquele
certame, ao ouvir, de to�

das as camadas da popu
lação caeannense. as aüt

ções e os seus problemas,
e o comum empenho nos

debates para o encontro
de soiucões, cue pudessem
orientar os técnicos e os

administradores, e annut

recolocar o E�tado nos CiI

minhas do desenvolvimen
to.
Em Blumenau, nos am

plos salões do Teatro "Car

los Gomes", com a presen

se de rapresentantes de

outr-os municípios da re

gião, o espetáculo nã" foi

diferente. Pelo c:mtrárlo,
as figuras m:lis �epresen
tatlvas, de todas as c1asse�

sociais, ali estavam pre
sentes, numa comunhão de

propósitos que bem dizia

do empenho com que pres

tigiavam a Iniciativa do

Seminário. E abordando os

variados temas do concla�

ve, foi faci! slntetill,ar tuda

".angustia daquela rcgião
industrial, na falta de

energia eletrica que es

tancaVa nns próprias velas
do desenvolvimento econo�

ln·ico, o sangue do pro- Transportando a sua

��:sso�o!rr�s opa�nCl�:��::� �7����áU,a i��������::o :�
,
dus máquinas silenciosas; sistema da Força e Luz

do desajuste . social; da Interligado ao grupo CE�

ameaça do desemprego e LESC, sua zor.a de in�

do colapso financeiro. fiuência alcançará mais de

Além das providências de vinte municípios. Será o

emergência, assentava�se fim d:>s motores paralisa�
como uma sol�ção radical· dos; das maquinas si1en�

para os dias vindouros. a ciosas; do de,ajuste social,
construção da usina hidre- do de-semp�ego e do colap
lêtrlca de Palmeiras, cuja so financeiro. As veias es�

capaCidade de potencia de tanques cederão lugar ao

24.000 KW, duplicava a sangue novo do desenyol�
força energética então dls� vimento. E o progresso será
tribuida àquela região na· nC1"amente o bandeirante

quele nno, representada. de Santa Catarin,a, sob o

para a Bacia do !taJai, em comando patriótico do Go-
22.593 KW! vemo Celso Ramos!

cerso Ramos gravou na

sua consciencia de catan

neme: no seu civismo de

cetannense: na sua paixão
de cataímense, o drama

daque.u gente e mais do

que nunca, desejou poder
um dia, fazer caminhar

para a rrer te a sua terra

natal, porque desgraçada
mente Santa Catarina es-

Santa Catarina, ao que tudo indica, vai passaT por

profundas lransformaçõee na sua vida política.
Com o rompimento do PTS, que está toma1ldo TU

mos de oposição na área estadual, o Estado terá a lu

crar a dinamização desse' partido na área admínis!rG
tiva federal, como meio itidieado para ( o proselitismo
político.

Queremos crer (Jlte a primeira linha de frente da

lnta trabalhisla, sob (l (t1I:u1�ci(tda cobertura total do

prestigio do goremo federal, serâ estendida no setor da
carestia da vida, e01lo o controle dos preços.

Medidas des�a órdem fogem à competencia do go�

pêrno esla.dual, porque privativas da administraçáo
central,

Embora DES�lLIADOS, I/qui estaremos para aplau
r1"'" rr p�,.4"""""r· (In ,."..,,,,,+,, frtTbalh1sta. ne!1$e e �s de-
111(1/$ .\C{O/'{'.� r/" alnula fer/eral.

Depois de brilhante tem- oficial, o TNC deverá vi
parada em Buenos Aires, sítar, além de Buenos Ai
prossegue o Teatro Nacio- res e Montevideo, os es

nal de Comédia em sua tados do SUl do Pais, apre
vltoriósa excursão pelo ex- sentando "Bôca de Ouro",
terror. Conforme telegra- de Nelsorf' Rodrígués e "O
ma recebido de Montevi

deo, podemos Informar que
se constituiu em autêntico
sucesso a estréie, naquela A partir do dia 5 do
capital, no dia. primeiro . próximo mês de dezembro
do corrente, do órgâc, do 'o público de FlorianópoIls
Serviço Nacional do 'rea- estará assistindo, no Tea-
tro. tro Alvaro de Carvalho,
Nesta sua. temporada pelo conjunto do TNC, em

Pagador de Promessas",
de Dias Gomes.

temporada oficial, a estas
duas das mais importan
tes e significativas peças
do moderno teatro brasi
leiro.

l!:stes são alguns ne
grantes das duas peças
("'Boca de Ouro" e "O Pa

gador de Promessas") que
em camecos de dezembro
estarão sendo apresenta
dos no Teatro Alvaro de
Carvalho em temporada
oficial do Teatro Nacional
de Comédia.

Um passo para a Reformª Agrária
Prossegue ncrmalmeu-a O treinamento que é rea lo Governo de ãanta Oa-

e com proveítos. o trema- Jírad«. visa atendimento tarlna com vcnt.ade ce a

menta em Crédito Ru-al de orientação educatrvn certar' os cammncs que te

Orientado em que partíci para utilizar de nccurs-u wam a valorizar a ramí-

pam os .angenhelros-agro- Créditicics ao pequeno pro lla na sociedade ruraf e

nomes e médicos vete-má dutor rural. ponto tem-do através dela, orgnmzar a

rios dn secretar-a da Agrl como Iundamentnl na po prcduçân e a prcduuvtda-
cu tura. lítica agraria ap,icad:t pc de.
A finaiidade do trema-

mente dos técnicas do
ce.i po da aecenena da

Ag,l'_,,-ultura é conseguir

que cada um passe a seI'
um agente ativo de Cl'edi
to Rural sem pe-ca das
res p .. lDsabiiidac1es e atua

ção que tem C<JolTlO médico

veterinário ou corno e".'

genheiro agronomo roce

problemas da crtacêo cu

da lavoura, respecttvamen
te.
O tnterêsse do Governo

de amte Catarina na re

al;zação c- tre:nament(),
encontra no Dr, LUiz Ga

briel, sec-etano da Agrl�
cultura, um executor que

�:rt���:� d�)o�Çã:r!:�:�
vorn-. Setor da Agriculta
ra, cem o interêsse de ser

r("'J,):>nsável POI'P"m tam-

SECRETA'RIO
VIAJA
Assuntos de ordem ad�

mir)istrativa, ligados aOs
intelêsses do Estado de
Santa Catarina, levaram à.
Guanabara o sr. Geraldo

Wetzel. O titular da pasta
da Fazenda seguiu no dia
de ante-ontem.

Pastor dr. F!os Há 2S Anos no Brasil

Comrr[etarâ arr-anha v,n
te e cinco anos de peruta
nêncta ·no Brasil acanhe
cídç Pastor Evau!?;é;lCO dr.
Fios.

O dr. Fios Ioí durante

esses vinte e cinco -ancs

que se encontra entre. nós

pastor alemão do Rio de
Janeiro e está há dez 'a-ios
entre os catarlne nseg onde
'pela sua rntengêucra cut
tura e bondade, ;oube-
grangear o -espe.tc e a a

dmiração de tedos.
Formado em 'reotcgte e

FEosof'a pe'a trntverstdn
de de Berlim é casado cc-c
a sra. D. Erlca eoer FIOS
e tem urna filhinha de de
ze anos chamada Marian
ne FieS.

Dr. DALMO
BASTOS E
SILVA
Esteve ontem em VIS',l

nossa Redação o dr. Dal

mo Bastos e Silva, JlUZ

de Direito em Plorianop-i
liso

O cenncerdo Magistrado,
após manter palestra CO.lI

nosso Redator, mamrestou
sua admiração pejas ',f)

vas [nstataçes de O EST \
DO.

Agradecemos sensibi;i
zados a honrosa Visita.

Obras complemeil
lares de acesso a

Capilal - Convênio
São da malar Importâri

cia para o município de

Florianópolis as obras com

plementares ao acesso do

sistema rodovia rio ii. ca

pitaL Entendimentos man

tidos entre o Governador
Celso Ramos e o Prefeito

Municipal conduziram à
feitura de um convênio, no

qual serão empregados, por

parte da administração
catarinense 24 milhões de

cruzeiros, no prazo de 180

dias.

Af;j registrarmos a éTe<né _� _

ride. levemos ao bcndoio
pastor as nossas homena .

gens Pedindo a Deus �

conserve durante mUitcs
anos em nossos meto.

PLAMEG Custeàrá Construção
de Hospílal em IMAaW

o Plano de Metas do daquele muníulpío, estan
do o prazo estipulado em

seis meses.

Govêrno do Estado díspen
sará ' a Importãncia de

crs 4.915.732,80, na con
clusão das obras do Hos
pital de Caridade e Mater-

� nidade São João Batista,
da cidade de ImaruL � A

realização tornar-se�á rea�
lidade através do convênio
firmado com a Prefeitura

A fiscalização dos servi
ços estará afeta ao setor

competente do Plameg.
Com tal participação, com�

promete-se o Govêrno
Celso Ramos com mais
um empreendimento de
largo alcance social.

CONSELHO
REUN'IU-SE·
ONTEM
BRASILIA, 8 (OE.)

Foi iniciada ãs 15 ri-res

a reunião do Conselho rle
Ministros, sob a prestccn
cia do Premier Hermes l.i
ma. Entre outros assuntos
deverão ser a,preciaetos 03

estudos apresentados p·�!o
"Mlnistr.o do Trs.balho Si. mrlfl/$ ted(Jzida�
��:o a:in:oe��o s��t;io r��\:�: FLOflIANÓPOLm. ITAJA/ JOINllILE.
mo. Ant" da "unJao, CUIlITlBA, PARIINllfl{lI( C/IJII(II!: • li/O
Primeiro Ministro, o

pte·llllllllllIlllllll.sidente Goulart e o Minis
tro da Justiça estivel''\Oll
reunidos.

Dr. GUILHERME RENAUX
VISITA "O ESTADO

Êstêve :'la tarde de on- so Diário ao ensejo do seu

tem em visita a nossa re- natalício.
dação, o Dr. G11llherme Após percorrer as insta
Renaux, Presidente da Fe- lações do mais antigo
deração das Indústrias de Dlario de Santa Catarina,
Santa Catarina. o Dr. Guilherme

\._ Renaux,
Na oportunidade, o tlus- apresentou suas despedi

tre visitante foi recepcio- das, mostrando�se viva
nado no Gabinete do Dlre- mente impressionado com

tal', onde manteve cordial o que lhe foi dado obser

palestra com nossos reda- var.

tores, quando apresentou "O ESTADO" agradece
seus agrad@cimentos pelas ao destacado industrial a

referencias feitas em n,)';- honrosa visita.

MELHORAMENTOS NA
ESCOLA AGRICOLA DE LAGES·

Mediante convênio de

Delegação de Encargos e

Recursos, o Plameg trans·
feriu à. Secretaria da

AgricuIeura, do Estado, a

tarefa de executar melho�

ramentos, .construir, ad

quiriT equipamentos e for-

mar pastagens, destinados
a Escola Agricola "Caeta�
no Costa", da cldac!e de

Lajes. Os trabalhos obede·
cerão aos projetos e es�

pec1ficaçóe,s aprovados pe
lo Plano de Metas do Go
vêrno do Estado.

A CIDADE UNIVERSITA'RIA
Recebeu a Dircçao de

, OESTADO" oficio do !)�.

RogériO Queil'rZ 110 qu::;.1
o referido estudante c:l::.

FEUSC solicita a put)':ca
çóes d� nota allexa, t-m

resp,osta à reportagem ;>u
bllcada em nos..;,) Dlario,
ed�ção doe 28 do mês pp.
Como tradlcicnalment.e

faztmos, aquI vã0 as e.... -

plicações do refe"·.d e:itu

".lIltc:

Achamo�nos no dever de
contestar a reportagem "ei
dade Universitária causa

éon,trové�ias". publicada
em vosso jornal na edição
dominical de 28 último, na

última página.

Assim o fizemos para dei
xar a classe estudantil e o

povo catarinense, ciente. da
verdadeira situação de ncs
sa"'+unh'e"�l(h.d",. Desejn�

(Cemt. 11(17.11 110n.'1

REVISTA VISÃO
Informamos ao Comércio, Indústria

e ao público desta capital que o snr. IN·
RICH BALA'S não está mais credenciacl�
a ser representante da Revista Visão e

ficaríamos gratos a quem nos pudesse in
formar seu paradeiro_

Quaisquer as s u n tos relacionados
com VISÃO poderão ser tratados por
carta telegrama, telefone ou pessoalmen
te à Rua 7 de Abril, 252, 3.0 andar Fone
33-5116, OILCO!!! nossos eprepresenhmo
tcs por nós credenciados.

iJ-:ESTAD
'. � o lUIS UtICG InUlO DE SUTA CAJAJ.UfA �

Florianópolis, (Sexta-feira), 9 de Novembro de 1

teve parada! bem indústl'ia e técnicos
Tão lego assumiu o Go- ligado ativamente a t9.mj

vêrno, Ci:JW Ramos pen- lia rural de Santa Ca�a::{
sou na melhor solução pa- _ na.

rn o grave problema de
a.umenau e municípios vi- -------

smhos. E disposto a lutar

por uma formula que
atendesse as necessidades
no setor enérgéttco e evi

tasse o cáos, foi buscar,
n:ls próprios homens da�

quela zona, como Julio Za

drozny e .Hermelino Lar�

gura, atuais diretores das

Centrais :::&tricas de San

ta Catarina S/A, Os auxi

liares mais responsáveis,
p:l.ra redimir e libertar,
co:n n co:,s�rução de obras

nl'ce;;�árias, as c1as�es pro�

duLoras e trabalhadoras,
da rica Bacia de Itajaí.
Heje, a Usina de Palmei

r!ls, rr,esmo a titulo precá
rio, já se' prepara j}ai:a o

inicio das suas atividades

em começas de 1.963.
lDTf11A do IST.O

DE SANTA CATARINA
I

JAC - CRUZEIRO do SUL
�fMPRé UMA BOII VIACEM

Quando apanhei a CIDADE OE BLUMENAtL:
com as fotog-rafias dos eleitos de 7 de outubro, �
bllcadas na edição de 21 desse mês, procurei a

Evaldo Moritz.

Queria ver-lh� a fisioluetrta, POt· Simples cudoo
1'idade: é que por aqui, também, existe um EvaldO
Moritz, a quem llle 'ligu não só por velha amiZ8411
como por parentesco muito próximo alem, ainde.,
sermos ambos bancários.

Mas, enke os eleitos de Blumenau, com clic
bonitos na CIDADE - inclusive do pessedista,
Exa, Pcdro z1mmermann, tambem velho amigo
correligionário - faltava, na legand udenista, J
tamente o de vereador Ewaldo Morltz.

O seu apelldo, por lá, sei que c Carrincha.
Por que foi excluido? Ouvi a explicação de �

êle ê o prtmo pobre, entre Os ricos?
O que estranha' é que se passe para trás

GarrinCha, apenas porque os outros sejam prop
tários da bola, das chuteiras, das camisas e

campinho da pelada.
Suprlmlr Garrincha só pode ser política. E" [IIi

política ..

O Brasil não teria a 'coragem que Blumenau �

ve. E por isso balla no ar' da grande cidade ui!l
pergunta inquietante: Que é que há com GarrW
cha?
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