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Sargento's sa-o mo,

' o BRASILIA,29 (VA,) - O projeto

_--- .:.::...;e::....::S:.:m=.:D:. I�e eglvels :::�::oL:�es,S;�:r��g:d�u:o:��o �:;
UM SI'MBOLO

neg�:s����s 2�s -

r�cu'!'!'o� do Inquilinato para 30 de Junho de
,I DE HAMBURGO l�terpostos por sargentos, 1963,. receberá parecer hoje no próprio

c,mdidatos a deputado no ' . " d'
' ,

pleito
_

de 7 de outubro, e plenário da Câmara- ispensando assim,
que nao foram registrados O pronunciamento oficial de toda a Co-

��O:mT�::e d:: :�:sP:::�= missão de Justiça.
te militar.

� O parecer favorável) será dado

Os prejudicados são os pelo relator, deput_ado Rondon Pacheco,
seguintes: srs. Zeferino como resultado de um acerto das lideran
Magno de Sousa {do cce
rá j , Joao Mcndel; de Cu r
valho e Ha iotdo Lajes 'I'ra
vesso (de Santa Catarina)
sendo este ultimo candi
dato u vereador; Almore
Zoch Cavalhciro, Zell Cor
reia de Morais, Galileu
Abreu Paiva e Leão Serano
de Oliveira Brito (do 'Rio
Grande do Sul; otucmc
Teixeira e Dalton de Paula
Freitas (de São Paulo).
O sar4"ento Aimore zocn

Cavalheiro, no tlnal do [ul
�;IUI(;'''HU (lu seu recurso

inconformado ,Ievantou-s�
em meio a platéia e disse
a0s ministros: "V. exas. ar

voraram-se em arbitras ca
democracia. V. exas. serão
julgados". O presidente do

��:;ro��!�ro oA;�r:::�co�
solicitou que ele se portas
se como um militar, orde
nando sua retirada da sa
Ia de sessões.
O Tribunal julgou-os

ineleglvels com fundamen
to no art. 138, combinado
com o art. 132, purugrato
unico, da consututção r'e
derul, que veda -11 eleição
de praças de pré.
Os reçorrentea conside

ram-se ajnda registrados
,...�rtm hb!:kle.1lh\a n ..

minar ém. mandado de se-

!���;:aa ���aç;::tr:�: _

��n��' ,!����;:ão P:�"�;"� Melro Totalmente Automático

RUBENô'PE �'I1l4<;JlA>4OS
O ••••T.

nhard Prey.
A Desfruída por um mcêu
de díc em 19m>, ro: reccnst-uí

da à sabe dos planos �t"i
glnais.
Da plataforma tem-se u

ma viste p<l.n3l":'tmiea da

cIdade .e do parto de nem

10 e Msiganàda perca
burs·o.

-

liao-bU'1''''''l'f �:teL� O l.n"'iDr da Ig
.:"

dE' .�.� I�� foui'i, numl'eJ�::
ioúa

_ O.Mlpel •

_

co multo sóbrio. oferece iu

hãAd����:os !�I(,HC:��U��: �!lh�sa.o:;:�:;a:. O�,tra
Jetos do arquitetJ GC�l"'-' guerra terminaram

u, ,,1lI>L

Sonnin e JohaQn tec- 1952.

ças. Em seguida receberá as emendas
que porventura forem propostas pelos
deputados, dev�ndo ser. votado possível- I

mente amanhã.
Estão todos de acordo com o texto

do projeto, havendo apenas a opinião
também generalizada. de que a vigência
da prorrogação deverá ser até 31 de de
zembro de 1963 e não até 30 de junho,
como prevê aquele projeto.

Argentina Suspendeu a

Importação do Café Brasi!eiro
BUENOS AIRES. 29 (v. je pal·oI estudar a SOlução

A.) - A Direção Nacional argentína prolblndJ a: írn
de Alfandegas ordenou a portação de café brasileiro
suspensão de ímportaçâo através dos postos uduanel
de café procedente do Bra- ros localizados à margem
sli por

.

todos os postos do rio Uruguai.
aduaneiros localizados $0- Elementos daquele erga
bre o rio Uruguai, ttmítro- ntsruo, ouvidos pela repor
res com esse pais, tais co- tagem, adiantaram que se

m/o Passo .de Los Líbres, ria dado a publico um co

Santo Tome, Alvear e Sal}. munlcado oficial sobre a

.ruvter. questão. estabetecendc a ztros."
Não foram dadas as ra- posição do ISC sobre '8 Este é o resultad0 a q<lê

iões desta decisão, atitude tomada pelo gover- chel',a,am estimativas de

__ �5 29 (V.A.) "" Aw;B;;.;&._.'.�nUJ\9 ,cuja eauea pén 5, '&ruf;l�. c�-"
�ilu_ M�aÀ>lftln�1. -" 'da 'd�Y{ç5.�"dõ�il'f'1%1!,-,
se no final da tarde de ho-

dade do papa se teve ;).
úithr:a hrea de onf,ei�l
quando se anunciou qlu;
havia cancelado uma �érl(!
'de ·audiênclas. Hoje sus-

penderam todas as 1') jii:l
elas, inclUSive a audien
ela gerar semanal no Sa
lão das Bençãos.

NOVA IORQUE, 29 (VA,
- A ma'1ueta de um novo

tipo de "Metro", totalmen
te aut.omátlco, que peOil1-
te reduzir em cerca de ô:)

por cento oS gastos de

C'JJnstrução dIls redes, hi

apresentado à imprensa pp
la westingiíause 11:letr;,::
COI:poraticn. Previsto j}flra.
cidades com uma d.e:lsidl'

Inspira cuidados o estado
de saúde

CIDADE DO VATICANO
29 (VA,) - O medico do
papa João XXIII regress;'!:1
ontem ràpidàmente a,o Va

tleano e fontes bem IOfor
.lJladas irujnuararn que o

sumo pontllíce' provavel ...
mente sofra de algo mait
que gripe. O professor An
lcnio ,Gasbarnni, médir.o
particular �o pontlilr. .."
Chegou a Roma proceden_

te d�f'�olonha e f:ompar�
eeu apressadamente junto
ao leito do papa n:.. t>', ,

�iol do Vaticano. Ga�o,l":1

ni, que somente tem, q,HI.
Lro meses menos de iàa ...

de que o papa, manteve

prolongad·a c ') n fen'!rH::l
cem funcionários do VlIl.
cano tanto antes como de

pois· de submeter o pau
ente a um exaxne.

Outras fontes do Vatl�a
no di,;seram que Gasb&.rri
Q} projeta ccnsultar ama·

nhã com o pro�sor Pietro
Valdoni. um dOlt prjnclrals

do PAPA
cirurgiões era Italia e I!om

piero MaZZoni,.a' quem
Gasbarrini designou seu rr;

pre.sentante durante sua

ausência de rtoma e q!l�
assistlu ontem e hoje o

pontiflce antes da chega
da de GasbarrinL O pri
meiro indicio da enferml

DESFORROU-SE A SELF

ÇAO DE SANTA O!\'l'Anr.

NA � Das mais empolg:{(1l

tes foi a batalh;l. futebo;·, •

tica travada na noite d�

untf">{;ntem. no I>stádj'l ".�.

doUo Konder" entre a Se

leção Catarinell�e cm 01"-

ganização e o con·bil\fulu

luriz:l1' o munru do escre-

a seguir para nnós conso

lidai· o triunfo pelo csco-

te, pois chegou a estar PlIl

vantagem (2xO) no prin!l�i
re de 5 a 2, desforranuo-

se, desta rorma. de reve ,

�ofr;do dorr';ngo em Jour-r-c Ilcríotto. Na fase uum-

1I1ClUcnlar veto 3 reaçun
nos ,lidgido, di' Sanl 01;-

vüte. No clichê o eenjun
to que repre-cnta a fo'ç·!
máximn de aSnta Carcn-vcira 0111.' uhcgart.m uu

ecnpute, desujnnchande-» na. IRe_por;agem na pagi
na de €5!1or1es).

Salão do Automóvel Brasileiro: meio
bilhã6 de cruzeiros

do Automóvel. 130 indu., pl,oduto>:.
A Alcantara !\Ilachado PX

trjas expõem no pavilh:::.1 pedirá cerca de 500 1l1i!

do lberapuera, c - o qUi! �------------- _

:!:nt:i� �' ':'t:�:'P�::�; Furnas' 11 blolho-es p'aracaro custou extamente L' •

:���:::�ª�%::�:�i��,:,�;:� tO[ cluir as obras
mais caro pela decorl.t.çaJ BRASíLIA, 29 (V.A.). - sem quebra d� ritino.
dos seus espaços gastar'l.\n O Conselho de Ministros, Revel,iOdO a importanda

28. 20, 15 e 10 milhoe�, o em suu ultima rcunião. que o Governo da a esse

que atesta o val,ol' que as aprovou projeto de lei e magno problema, os Mi-

grandes empresas dedi,�:I!:l cnvlou Mensagem ao Con- nistréls da Fazenda e de

à prcpaganda. gresso Nacional solicitan- Minas e Energia e o Presl-

o Sa,ao do AutomówJ do abertura de credito es- dente da Eletrobrás, fo-

terrrinarâ no próximo r:li3. peclal no· montante de 11 ram incansaveis na procu-

9 de dezemi:lro. A próx'n·.:\ bilhões e 200 milhões de ra de um esquema de emer

mOStra t:e Cato de Alcant:\ cruzeiros para conclusão gencía para reforço dos

ra Machado reveste-se d� das obms de Furnas. lIecursos financeiros des�i

características kdas <"sp.:-
A proposito dessa inicia- nados a Furnas, a fim de

clais: será a USE (Ut<:<n- Uva o Engenheiro John q�e essa obra não sofresse

tmilios e �rvlços de Es Cotrim, presidente da Cen- �u::07s jn���c��:�!��n à ���=
cri tório). trai Eletrtca de' Fumas, fez nomia do País.

�:�:�:��Xi�:n��:"�� '�i:: �:�S:��i:?,��:�;a�:::: �:�'�:::Fn:�:�;�:';:p����
receberá visitantes ma.; gem ao Congresso Nacional seguir as obras das Unhas
Sim compradores. EXil.iCl- solicitando credito especial de transmissão necessarias
se: a idéia mestra dn fl'l desUnado ao reforco do ao suprimento de energia
rà· sera pcs;;.ibilital· u l' en Fundo Federal de Eietrifi- de Furnas :lOS sistemas
contro entre pr(;dut"l e cação' para atendimento Rio-São Paulo. Tudo estã
consumidor. Por i5S0 ,) ct: dill; obras de Furnas, re- sendo fe.ito para que, até
rioso será adrede af�stil.d{,. move as preocupações de abril -de 1963, entre em

O consumidor sel·a convld_'I ordem financeira que pai- funcionamento experimen-

Esse planejamento e es- do pelo expositor, e 11">1. 1:0 ravam sobre o andamento tal a primeira unidade ge-

sa reVOlução _ frisou o Ibirapuel"a para faZCI" lO!! desses serviços e permite radora de 150.000 kw de

titular da pasta da :Agri- q\le a construção prossiga Furnas, Nâo sc deve, toda-

cultura _ devem fundar- ...._, � via, contate com ::;upl'imen-

�;g��� ��:st��r\���ã� ��� Supremo Negou Habeas- �1�Stes re��la�ns aod;n�����o�
Uca agrarla e procuram C

pois é índi�per:mvel prever

esttmular as atividades re- orpus ao Alm. Heck certa mal:gelll de tempo

����::.��� daCO::11"t"a.a a p;;:� BRASÍLIA, 29 <V.:\.l - s('r preso) pl'los I1HlRmos rl��'"Io�}eCSt���6(':it::l!;:�n�e�u�
quisa e a experimentação,

O Supremo Tribunal Fcdc- motivo,;". montagem .

r:d não conheceu ontem --- =:::::. _

do habeas-corpus impetm
do em favor do almirantc
Silvio Heck. Foi relatol" o

ministro V,ilas Boas e o

unico voto discordante foi

o do ministro Candido Mo-

de populacional de dois
mJ!hões de habitantes o

novo sistema, e:n principio
é aereo, mas pode 'tambe ..
ser construid� subterran,__ )
ou superflclaLm.ente .Os va

gões são de aluminio e ca

da tr.em conduz um m::r.,�

ro deles prB"porclC11al a ln
tensldade do tráfego.

INGLATERRA POSSUI
12 SUBMARINOS ATOMICOS

LONDRES, 29 (V.A.) -

A União SoviétIca, "gran
demente preocupada" pelo
poder ofensivo dos 26 sub

marinos nucleares da Ma

rinha no�te-ameri.cana,
possui agora mais 12 sub

Uva trigo dêsde alguns marinas dessa classe, infor
anos e lã, entretanto, o ma a revtsta "Jane", espe
rendimento das lavouras ciallsb em Marinha de
trlticolas deste ano é: Guerra.
quem plantou' um sac� de A edição anual do auto-

���:�tes colhe 30 sacos de
_

Encerramento da Conferência da FAO

TRIGO: SAFRA DE 62 SERA'
ADQUIRIDA PELO BANCO DO BRASIL
v dr, LUIZ Gabriel, Se

cretãrio da Agricultura, na

entrevista que concedeu

aos técnicos, manifes[Ou
se s'i.tlsfeito com a triticul
tUfa catarinense, refletida

principalmente pela safra

deste ano,
multo boa.

considerada

Afhm0u SUa Excelência
que a Região Trltícola de

Joaçaba servia de maneira

adequada para um exem

plo, pois é o que se podE.
chmar uma zona que cut-

CH Ajuda Eletrificação Rural
o Presidente da Comls- dual no setor energético

são de Energia Elétrica, pagou à PrefeItura de Ita

engo. Paulo Affonso de plranga a importância Cle

Preitas Melro, pagou esta Cr$ 1.391.868,00, para que

8etnana a Cooperativa de os distritos de Capela e

Bnergia Elétrico. Salto Don- São João possunl dentro

ller, a Importância de . em breve dispor dos bene

Cr$ 300,000.00, Int.egrtlli- ficlos da energia elétrica.

Zllndo cum isso o auxilio Além dos recursos finan

tlnanceh·o que o Governo celros a CEE presrorã tôda

� �a��O,gOfQ��O, nade���:: �b:USs�I,S�::��eta!��niC:SSi:
do a e.xte'nsão. de Unhas a Iniciativa provada, para

Para ru; loculldades de que mais facllmente a

Barra São João. e Forca-
. eletrificação no J;llelo ,ru

do. ;MIsta catarinense se pro

cesse
-

dpntro do plano es

tabelecido pelo Governa-

dOlO Celso Ramos. ..r:..

De maneira lógica se es

pera que nas terras onde

se cuWva trigo hã pouco

tempo, o rendimento de

Cultl�o seJu mais alto do

que I por 30.

O sr. Luiz Gabriel tam
bém declarou que a esti
mativa da Secretaria da

Agricultura sóbre a. safra

deste ano é de 40 mil tone

ladas comerclallzãvels.
Todaval, o consumo em

Santa Catarina ê de 110

mil tont;ladas. Logo, fica

entendido que tóda a safra
catarlnense será mesmo

consumida no Estado, mol
da pelos moinhos de Santa
Catarina. Um aspecto tran- ----------

------

qUillzador é que a opera·

ção da compra de trigo se

rá oficia�mente. feita pelo
Banco do Brasil S.A, atra
vés de funclonãrlos experi
mentados e sutlclentemente
có,hecedores e cupazes de

evitar, prevenflvamente, o

enredo chamado �'Trigo
Papel".

RIO, 29 (V.A.) _ Dizen

do que Os estudos realiza
dos durante as reuniões da

VI� Conferencia Regional
a FAO para a America

Latina vieram comprovar
que o desenvolvimento da

agricultura deve ser prece
dido de um planejamento
cuidadoso, a fim de que pos
.'la operar a revolução te-e

nologlca eXigida, peíos paí
ses do continente, o sr. Re

nato da Costa Lima, mi

nistro da Agricultura, en

cerrou on�em à noite, no

Copacabana Palace, o con

clave internaclon:ll.

rlzado Ilvro de referencia
sobl'e as frotas nacionais
do mundo InteIro, qUallfl
c� a Marinha norte-ame
ricana de "o deslocamento
mais impressionante". Po

rem, adverte que ser1tl '·um

erro subestimar a capaci
dade de produção de bar

cos de guerra da União
Sovletiea".

o ensino, o cooperativis
mo, o fomento agropecua
rio, ,IS atividades de exten

são, o credlt.o agricola e

outros ramos de atIvIda
de."

GREVE EM CABO CANAVERAL
WASHIóGTON, 29 (VA,:

- Se ,a greve dos 1l-:.aqu1nis
tas que- 'acaba de ecledir
em Cabo Canavera� se es

tender a outras base!j' de

foguet!:.s. é possível quI' o

governo norte americano a

plique contra os grevista:;,
antes dO fim da Setnn1.a.

a Lei Tan-HaLley, que lwi·
m'�e rcqulsHar ,o pes�o:.ll
de uma empre�a em g. -

VI.: durante 11m period" ·'rlé'

reflexão·' ele oitenta dill/i.

1962 Brasil - uma �)I-

pcsiçào custa, aos seus re

aüeedores, em deCnl·!H:lt)

de estendes. a tmpo -t.u

cia de Meio N'Iilháo de cru

til. Ao pronunciar n ::eu

voto contrario ao habeas

corpus o ministro Arl
Franco pronunciou estas

frases: "E' um tal de Heck?

l!:' o que ontem era cstllin

gue e huje ê vidraça? E8-
tive com ele ontem quando
prendeu dois- �Ilmlrnntes,

Hoje, ';onthluu ÇOIll ele :w

gócius. A arca total úu

mostra será de 3 nu! me

convites quc serão di:;u;
butdos entre as firmas ex

;)ositcras. Diretores tíu
mostra calculam que PI:,L>
menos 100 mil desses C.J1l

Lros quadrados, e-ntras
taneto com o eSl/Wo utn
aos demais salões. que c

de 20 mil. Os estante �e-

rito prf.fabl'icados, uarí-i

mlli� j'esUlndo ac OCUt),E.t,-e'
Que- "'enthê-Ió" t'D,Í1 '-!;(\I�

que dará a USE um c ara

Lp' oe ..J�i(!iiti.'ti4 piu.l.é!.il"$i._
(' de li'xcepctonKi é'elttt·,) flt.;
ccmercio. O 'patrocinio I�

d.o Sindicato dos Banr.tl;
de E:;tado de São Paul:!.

-:...---

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



-mpte�à Edilóra "O HiADO lido.
'tua l'on�f'lh�11'f') MIlt.'1l II\U

[;>il"f,')j'iÔ> -:fi::!:! C:tl.lhl J'O'lt .. 1 I�.
i::;;o;>, ;>,�" 'l'o>l"KI.nt'o I:';'I'AI")

'll'�I.w
H'thEr." 11.� Ã,nl(l& rt.."u ..

f;�""'H�
".II.Uhllt.'� r"'rnlOdh d. AQldnfl

Ií"f"'(�-"I!.
"'11_0/'10) ,"'.. ,,,-,11,,., ,1,) AIII;u'al e �Il"a. - Ckv!\ldr,
i'r1dhl

':',1"'1,,,'1(11,,,1"5
1,"'" !\!t"�'!!r<J,: 1,'011)" I" ')'-ivaldo ftuJr!I<;Uf'.:'
" ;1;:' !;H '.;'I"'Y'oI) \ )., AI('ltl�··: Al)rt'u

I'j·,r IJ'thil d'!':', � M li'" 111Il'!.r,r, :(1 !!.l'
I'd ... ] 1,:',1.111"1:: 1.'.11." d, I;",ta 1)1'. Ru-
J,"I;I' !:"_i'_ J /) ,u.,,:r !,�'r' ',' f.'" V Mach:.l-
,1. - 1..1,�.'i·" I:Jnll!'H:":LI !l'II .• " "hv'llhu

),'1,( l',u'j" 1""nl.:llth
!..:! lJI,;i1.',i, ::,"11,111:1 A
1-.l:i.,.(lOj(f .. 1,,<1"11'1,··

),-, .r,J' '.0: ',� /',',' I' '-do-_ 1\ I' ": ." i: •..•.. 0)
1d,.,· 'lil'�IIIP.Jll·IJ (1;::",,/,"/ll',

l"',h .. J'J... j" M,,' I.·,d"
� ,. ,j'I'; 1..- hl·"u I I :"":"z. li,,! '1'

, • 'Jlr;o;"ll" r I,�!i,..
• '"'"/,,,, .1./"i"" II/�' 1:1:,;' .:

f'-"j""_,"I</"'''''''j·
"'''''[.,,, .. ;01,:.,;''..... /,""'".. I.I./.,

Hj,J ,,:i� I /'"" :; .. u. ,i,," 11.1"'" III :-," 'lIlfI.! r
I ri ,�, <';'J '\-1

�' ,i,,,, /:".1 VI1",):I f,�'-I , "" i::"

"I� .,'F 1'1" )/'.'1./. /., ".:" " I·'p/H 1:0.
,,,,·7 ""O! II
t: ;!�'-II ...... "'I)'" [�·,Il ..... iI;::'. r,,, 1",1", "

""ri;;' .1,.::.."/,,"':;':..0:,',,,·(
r.,.,((,·j". fll":" • .;"I .. r"II!'·,':.) 'r .. :-.,·",,r,, ,"'" .,

'"
-\:)11101. ('o.iI; "I/IIUUI!

•

• '\ I '
..� II,IHI

.... I�"I"." ." • .'ii fi ",.,,,, "",h,-:'I

,,,fI,,.,. "g"J-"n,,,

FAZEM AN'OS HOJE
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E -,lOS grato Iloticior ü tran"curso �e ,.",ois um'
onive �urio uo n(j�So ilu;.t·,z conter,aneo e P91·ticul.1r
(.1,,,j,)') ::..l dr, l:l;_,hia Bittencourt, elemento G.o gl'on::,c
U _ ',i';; (cd1 I\",__�a !>oeiedade. No Assetnbléio. L�g: •

1'.1",", I..t.l s(,: feJto notc.bilizar por "ua condut ... �i.

C",-.", ,

' "'iJ'r�' vuHad,.;. poru as boas causas. Po·tonte,
:3' I,., ,'1<1-. tO..-oe" Paro que. hoje o ilustre! notolicíante,

,,1.-,., ,I ,� IllQ;S carinhosa, d"ITlOnstraçÓtc, de n:9'.
1;,-·1'1,,· ót, m.:.nif\�<;t"ç6es qllC lI,a I",cm QíLf'ko_.(:

l'I",r ,n;' os nO.-'>a5 COIT> grande satisfação,

- 1.1 ·nina Ekõna Chave-,
- "p, r-:th->r L,.nl2.

''''-'lI r" Sé'gi" Luíz Plolt Nohos
- ',r .I, n.,(·;'I!· ri, Olivpíro Raro(,s
.f �r f' ,oI,Sd"'r11r,e'

, t I í",·,',..,

I ':. �,r. · ... ,'r' Cnrunso
----"- cr n'(",r í""r!n<;o

jH'_I'IJ1'AIlO Pi\VJ,O H"f:NIt'QUE

JWCIli\ FARIA
l',t,i';·:r'A MAONIi"I('.'\ nATA os I"UNCIONAR.TOS DA

n11'1.q'rlfUA t.l·; f.;f,;nVI(,:OS ESPECliUS, AM1GOS DO

JIf':rU'J'I\DO PAULO HI��,R1QUE RJCH:\
C'JMr'H[MI';N1'AM�LlH� ROGANDO A Df;OS

!.IH'; nf.: MUITOS i\NOO ])E VrDi\. E LHI!: ILU\<lLNr�

J'J-:NSJ\MRNTOS PARA QUE NA A-SSEMBLÊlA
J,Y()Y:f.!;'1'1 VIl IW S!\N'J'A CA1"\JtINA �F:.IJ\ UM VER�

1;1·7, I', ,tIU'nr':SEN·t',\\JT�: hF. 'roOOs i\QUr.F'S CA�

'1.�Frr r 1."1':: (lIJI'; ('1)\11 Imnur.ItO p. fI()!'-InA J}E[,O�
• -:>lTAF<.'; tI ::lrA l'ON1"JANÇ'A, ATJl'AVf:s !lr) VOlTO LI�

·�..R-E E: rm·-i'"!GIEU'J'E.

AGUiDWMEMTO E Mil!!

n. s. J.evt

nEUS, Nosso, Senhor, n'.o

tem pressa, se t-Ivesse nau

teria tnventarto ri. eterr.t

dadr : � ...mbém nán set po '

que haveria de eareer r Jt.'

lego, tI!- u-uüctos para fi,·

1f") Ir' ,.,. 11011111'S. Kf'US [i

mos dUf'tç-:l seus s"_'�o"

cmnorn l··'f'·) ronjal,')!', I"

:lqLlI']" punll'1.t\O nu 1\' 1:'1.

de '.-ebrl:-ttlü dr- 1-:\")\,1 M·"'-.

A� ("J�:' ,'" 'i""rs Il�S I)J.�

ri-». 1l:!lill'!" ("III"-IIU

,'1' pauadhn-o. ('III'I',S" e :1':1'

1.., .. : , .. " Il\lla ;\IIUi, 1'11" 1

:LI. ,.J1LI!a :t/'(J];\ ,'11" ,'i

p, ,,:,' 1,:11' ,'(I,iI ii lH'" 'Ul'

,.;"" I: 1 'i ;I 1")1':1 do .nr-

'["':' 111'-11'.

F," '1':0 I'"'' . i P""'1I1'
rt ,",'". IHI "'xpf'l'lnliv1. 6,�

,,1'iI) nOVil. I
1\11'1,1;\)1I al"ul1" que ,.!,

'[, "'1.""; à,) t hl·'�'.I(l·!.\; ,:;.

MuUa coisa que era, íp.
tido.
não e, Isto em a:rplo sen

O negócio te Ar!ão c F.'.'�

já náo dá mais certo: o

Diabo também J2. entro.

pelo cano; dessas htstonus

acredito é naquela traso <),l

íng «9 esperto c categ.n+,
que percebeu que 1':11U';:- c'

céu e a 'rena exfsrcm meli·

tos milhares, quem sabe
.

mrs-uc qúnntos })il11õe'; �'�
:tno.�·lu�?
Em hora na tu-

f:lll1'la da (' n'J-.;';"

ABC ji explica cteuur.ce

mente mune (l'}s 11l:l.1·,1',i.

llltl:-o�' ,._, !(red')" d;' otU�:

O "U!' nán :1r'110 jl1sl" I'

flllC::I,'-"e p"r aí a!lle(1·.--'I!

lnnrl'. c IIml P:JI r:âo d�
cal)f'/;,I\ fra:':l'i "..... 1·, p"'1.
mr"�as <10 C('II C d('.,�'·�h';ii
:"U in'(l'l"llo.
O (IUt· diz.r-N· C('u, nri.'J é

C 'II, " qlle dizem inferl1'l

F: ,,�:;ns I'oisas dI' tem!)�)!;
.�f,.'l eh(�lld\)'; é :udo p�'''''.�
a riO.,.-'llf,mrnH.

De!10I.<; de AUSCfrVl!';'.�,

(!lll! de lll!\is 1(?!·I·;I''.'1 ;'Jl{'"
!f'mr,� vrr'! Qw' Bl'St:1_ �1'

lll'('1)IIJ:1 n(juela� flllt' o ,;f..

r' tifO Y'><-!�O de Adolf iL�

l'Ldf Ir tl'i!:>'! N.i" fll·,·edito que Mja D"('

r' ',r. a g('nl� se fl'·"Or".li1"!
multo com is;;o de (el11Y;'s
"fi-) d1t-"nclo,>:.
No dia {'m {Ilie DEUS N,,_.s·�

Scn!lQ!' esli er de fato a

bO!'1 e('ido eom os lI:mu-11s
1"Lr� s;\I)('r:i. o (1_11:! !Ul. r.

N'ú" t(nllJm duvidas �f)i �

E .;11>;[0 é compreens!\'.'l
que quand:-- se tem lima r:,·

.1 Ullíetl�jo importan .;" oi

f:tW'r .(' que n:t>m de il1':·

portrinte é titll, que alem i�
(1i:1 é Lud" o qUe se pre ;1-

sn p 'I'a \'il'cr df'se.ll1c:td i.
cOllvrneido de que ''fi') ;,111
tudo HC nl'1"uma dentro c!,t

•

g'i).l':\lltesca Lr'i \.lo S:)nJl I,

E::>creveu: Tenente abraçare!J a sublime carrei-
Pedro Jr.lctr�.'IIS Bemurdmo I':J. da Aviação. it. qual des·

L� tanta:; glór:al:i!
211 de IllJllfJlllbro de 1961 L� ."brO-ule, ainda, das 50

UIIl ano se PUS;'lIU, M.1S él let\.ua(!e� que se processa.
al.lJoslcl"a de lUlu e ctú 1.rls Vílll1 no lntúrioL" do Quartel
tp:w al.lllb núu se a[asl:)ll General da POlicia Militar,
{!-Js ef:lI., (h.: 1�lori:J.il0jJuUs. d') regü�ijo. da alegria que
E h<lJú 1I'.I.Í!:i do qlle nunca, desfrutavam os jovens Cll-

reie"ll)J'uI110S o macabro deLes de T:indade, bem co-
d,a �II de novembro do ano mu do transtôrno que estes
{1'lé se foi. Pesarosos revi- mesmos jovens sofreram ao

vemos o qu:ulru (fue.abalou chegar ate eles a terrível.
l41r;a a cld,Hic: a tua morte nova.: duis aviões d:J E5qua
Tenente T, indade! O teu drllha da Fumaça ,.;e cho�

���::i� �l�U���d�p:��lOqUv:e�� ��:�Il:le�s P����s�s v�i�O�:�
lazu' ('[l:1\'IU' (! constranger Dcixou o mundo P:l]"U es-

\I� turaç,uc.-; de lOdos urjllC· erever mais uma pâ�ina de
!rs que te (:o!�temp!arJ.m c hC10L�1I10 o denodado Te-

lt' conheceram, Tenente ncnte·Aviador Durval Pln-
TI·lnd..tclr! MOll'esle j1:tr!l os to Trindade! Um exemplo
()J}l>1S dn IlIII/H!O lllllS a tua que calou

.

profundamentp
llli'JI,,',ri:1 se ImortaIlZ::lll! nos corações dos enlusliJs-
T(·II"'.� plt'nn ronvicção qlle tas da Il'ôrçz. Aérea Brnsi.
o iell (li":l[)a:'cdlllcnto se leira que mais uma vez re.

d('u ((lIiwd) CUll1prlilS o celleu do p:)Vo dc.':ta c"plta!
jl!nll11('III') (lur pr('sta�te nn c de Sal<lta Catarina fi de-

t:1 c'l/lvoc,u_lo extl"a'Jrdinn�
rl.lmclltc o Congresso Na·
ciol1:.d pelo terço da Câ·
ma: a do Deputad'Js. a flm
de flu�eionar de 15 a 31 de
jan'eiro prOxl1111. A coleta
de lIssin:llura� foi l'rit:1 pelo
sr. O,.-mar Cunha (PSD·SCJ,
derrotado no úlUnlO pleito,
mas o prlmcll'O signatário
e o sr. Souza Leão (PTB·
AL), quc não rol candidato
it. reeleição. Serão apenas
dez dias de sessão, tendo os

deputados c sCI1:1dorcs, para
fazer .iu.� fi ajuda de custo,
I1U(!__ comparecer a cinco
1'''l1Il!t,r,�, i',IO (', pfl.r� recr·

prrm:1, 240 mil cru:l.:e1ros,

r') .;1'13 F'""1j,, n(,,1('3)VO f' f:unilll 3!\i'adr,"('lll a 1.0-

rlf"lS (ll1� .!1, ,1'1 I'llfrl'l'11rlncll' cip- :'IH1 !'"enl1"I'::I.. f'

:!''J r,;p,mfJ ",,,)!!t!:,t iI ",,\<1.: 'is P:l!'t'!ll"l (' \lp:,:.,fln;:o
11'10 ,<,.: '·11r,)" .1 111L'.'.' di' 7() dLl (111r si'd "i'Je�

.'Ih. '1u 01" "',1'1"'/111" ii:; 7 horas na capelã do Glná· �------ _

�jn Catarlnense,

''-'':'' 1[,.,..:1

t,"'''' ,I' r:Hr,,� 111111<":1. (\ ..1\.

f, ti,' 't'rl<' 1;1 'il).�, IJUi' ;S ��.

n.-II' b, ),1 ír,1.� "I �'I:;I

\' .� r iI '·11"" 1<1, ri I V, 1."1-

P"('JoIl" d, .�"r·l,rl _. '.
cI(· inl'ill)I:11I !p,;-

1]11(; D"U8 N'I;:Nl "'I'

nll>;,- tJ"'-"'l'Ia ri,' nini' l'

11J',1 "'1'(1,,1'1<11" 0\ Il(J)Il"I,;)
!';, '5 'rlli' rn! ('.'1 •

LI I'. ",," d',1I �l. A.

:--'�,:i. 11 li" f',J [H r!J !s�o �j II
EU,: ('Jn:Ull a CIl" ,,�

úJ.rwlu li "I P:lltqu!lIh" (::1
h'�;tÚr.a (I" ('rh,,-:,I)'!
Suá que foi Jlala I, ;'}'<;'1
ELE :.IUll}1 :11')\1 "" lll\".� fi I

1ll.,·!rl.'i(·ÚP ('- <il' '-).Iik·.' rI.'

F;('mjll�? d� l'a,,1 �'ill"! .1.:"

Curi?
S,-r:l. qlle es�..J :1jll(l;t
(:"lh[<l qu(' IO:I.E LmPl"';�o::
a 1l01ll(IlS !abor-Iosos ,��.'

p::nhndos em r:o'lj)e":J)' (! J;�l

homens JnfcJj:'.e�, r,,1 $(; c.

táo sótnl'n{" �f)jJlfjfll'::l':
E' �C!\l Pell ;,11', �:' IJo!!l :)I}'
tnr RS eoi.�a.� na devida ,it-
1'01)'.

queiramo!' transmltl·:a
eutrcs.

Mas não há de ser aSS1"\.

mais nem

sem prepnrn sementec.c.i

câc, Otl estão [mgundo qUi

d�ls mil c tant-a nno:-< de .. �

tro da etel'llldade raz vnu

IT a de r-ócegn?
Cnda um va! chegar ono

DEUS Nosso Sonhar CI.< w.la

que t,I'Crt:,lTIOS,
ELE não oeseín desnll-"\: �

.

n"111 D:1I"wm, nem }<�r,·""I.

�-:-- 11 os Am(-:'D.n�s; taru

bl'm (:\lm� n plnri,.;idrtdl> '.'11�

Mlll1d:)s. que c-eve

f�ü'J consumado uos ,ll'q .ii·
vos da C'icnch. nem pOd!'
rU�lI)S raeer uma tdaio, � ,.

quantas hnnmn.dad-s .ctc

Dru- Nosso g,'.lIlOr 1)':1':1
nteuder tão son-tt« como ,1

CtlZ eom o. nO'iSa.

Já illla��i!1(lu i��o?

C..'t p�' mim llo�sn l.-l ,'I'

unta dl'�:tldl'> 'ímfl ioc,�. e

:��lla(j'\l:,��:��:):���n��I'�� �,::�
o O:�"'Ó de all:ndcr, atll·��· .

re�rr!ver c reg;:- •

m n:1<:"18 a1hel:ts para ,o�

\t 'leI' í:O u""i'J tuna depPIl.
ól'ncl,-. C:Xr-hlHivlll11Cnte 'I�

l�l:lll, ('�t')I,,·{,j d:- ai")"e!!'.IC!')
('{'111 lanl(,.� pcclilõ"ios
I)I'Õ"� J.I��·ilz: s '"

;;��';. con\�.p(>s da in·;-·�-

Ne'.�a o('a�lâo foi que �l.\"r.'

1:( I e�llSo!ado o quanto ti".

v'a H'f pux.'ldo o S:-rv',�o

de Dru,> N')"�o S"nhol' "'J

com I) ntf'nder dblriam�n
tE:' ã.s prece,;, ás Pl'om
F:1�. :i..s "ú!l!ic:is dos elll".·

lHe,; 'Iue wmos nós j'l:,i
na Tcrrél.

Qll'm qulz:-� p:)de ref">·'!·

.",õb··c o f:ltc; gU.l';tn;O q'l" �

li I n f�nte de rel'ignaç"-'J
Dai. advinho que nem �.I,i")
é ('/:''110 se está d_!zendo. "tr\
q-::-,-:-:'-�Io Que seja.
P;ra m:m os tempos .1'1

chc:;r.arnm, e cheg:'lram ).1·
ra lU"lhOr e OUI!""S �J:'.

p�s hão de vir, e ll1'�'h'l�

o mundo como cstà tu'-

um monumento:
fOi. e eontnua sendo ou '0

hã paralelas em todas es

memresteeõcs numanws.• )

lado de cá e o lad" de 1:--,
e um dos lado-s esta ce

drndo, e não é o taco 'r

cue me situo

Que o Homem alegue ,;;I,
Ciência courlrms e a I::, -

ja s.mcrcne a Teoria .ra

E.oluçiio Natural. mt:l.l

di�"o afeta ou rc pmu.: ,1 IP�tcrniclade s.c.iemn. rl1'�
tudo, mo.ecutns arou.e

cleotron obedee� no S'Jp":'" Ique ELE de ternuna c j' �I�

ru a.
»<

O H�mem POOf criar l"�'

Icmbrao humar-c por :]1,';n

a::!ticial.. ná') naru-at.

�:r��it�a�U:e�;�.�;:' ,I�'��� 1
passLo da aberraçào � ',11 j
deixar de louvar o esfl)""'}!
do plg' cu qu'" .�e leva t':t :

af'ln8�3menle.
ELE .�ab( que o �09ro C;lh
na �!'Z dl' se:' 'nve'\u'n'l)
e é i,to �xat�':--,r}lte .') S�{1
c'f.';�io. E nos chc!t3r{":;1"��.iillII.iIi"'III"•••".la um di"

An'"es do sopro por�,n L _

"",'!'} li,. que \'el·. ')a�·

talldo dizer que um I -

menta SUPerior e estrnn.'1<l

â troupe. em visita, q'H';!
c�_,.ú há d::ris mil },l",j

atrás o Naz?nno. "p.:":; �

CUra cancer cpera e c:' ·.1

ce.g:Js fnz UIlH centellfl ,I,..

op(_pções ? ,'lu;r" mi--:l'

culo�as por dia, sem S�'I"

m�'djco, Sf�i u�a: (\t1:'.�\r·

�ia. f'em Cnbl'ar turlo l)�",

que o .;:opro de rt'�e i1,"j
acima move·lhe :h ma,.� t

r;:'!' p-::>":acie e1'

ç:o

Este v:sHante cham.\·s<'
Jo�é Arigó e está �"'l"h
process9.Q,o por exer ICil
ilegal (la medicina.

A isto ch:,'na·.;:!> ml:'8cltp·

nharia, ciúmc 011 in':l;f,·
ciência mcntal de 1\'�"J'lS
barrigudinhos.

mon9traçf1o de sentimento
e r:u'inl�o, chornnclo com

EI:1 a ceni\tel pc\"Cta,
Tenente Trindade. a tua

Cál\l::\\a 1\rd::nl.e p�Htamos
guarda até o momento qu'.'
deixaste o solo que te viu

... Nós rctrlbuíamos
iI homenagem que C8tavas
nos pL'c'slando nn nossa Fes
ta do Espadim ... Homena

gem festiva e vibrante quç
o. rablldade nos obrigou 'I

I"etribuir com uma guarda
funebre.

Mars uma vez. Tenente

--_._-<- - �,---

Declarações de

ADEMAR nos EUA.
RIO :).� - A assessori;l

do S!·. Ademar de Barros

divulgou dec1arações do ga
verJ'lildol' elelto de 1:)uo Pau�

lo, l'eitas ent- Nova Yürk, nas
quais O chcle pe�sepist;l.
depois de anunciar que se·

d recebIdo hoje pelo pl'e·
sid,:mtt: Kennedy, manifes·

ta·se "lllllito teli't de cncon

tl'ur-me aqui. I:este grandio
so pais, baluarte dos idenis

democrnticos e sede do

mundo livre".

"Quero acentual''' fato

prossegue o sr Ademar de

Barros, de ser esta Q pri·
meira vlsit:l que faço a um

país estrangeiro na condi

ção de governad."Jr elelt'J do

mal� poderoso estado brasi

leiro c da arca. I1lnis dcsen-

-

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

Homenagem PóstuMa da AoliciaMlitar
no Transcurso do 1" Aniversário da
Morte do Tenente Aviador Durval

Pinto Trindade

Con,ocação Extraordinária
do Congreno

Br:lsiUa 29 (OE) - !-;s· seedo 120 no dia 15 de ja·
llei.t:o e 120 no dia 31 do

mesmo més. Ocorre que, 110

final da atual sessão legis·
lativa. s�o pagos também

120 mil cruzeiros. como :!ju
da (Ie custJ_

Os motiYOs al"�ados são

os sc'!'uintes: votação da

.ReCO! tlln Bancária, da Re

forma Eleitoral do Plano

Diretor da SUDENE, do Có

digo Nacional do Trânsito
e outros projetos de "alto

Interêsse nacional". Tudo

isso, em dez dias de sessão,
pnl" a de abertura e enear·

l'egamento .são especirtL'.
portanto sem ordem. do dia.

._\�_'�_· �-�,��- �

tr ��

PARTlDA� OE
fLORJANOPOLlS EM

DIA� ÚTEI� AG

'horas!

'A Di�lilila (Ialse Médica
l,n'J'j'()fl. I'.pa'/VI'.ITI� A OCASIÃO

Vl(:r·:NTl-: H. GA(:I,IAnUI. livreil'o·importador ha

r'111 .. :-:" :lI'l<J� I'st:í. f:llcndo lUla p<'(jllena expol>ir:fio de
i!·/)" .. 1,';Jll'�('ll'll!-:- (1<, 1I,,·dlf'lna >ln lIo.SPITAl DE CA

Dir,/\.,I'; t· .,1'1'\'''1'(' ;, V S. a oporLttnicl.HIE dr- f:1ZC!' uma

��·;n�m;·:1 ,h ri'\(Í"ta d:l Su·, <'''W·''i:t!irlfld(". pelo preço
n;ij'j'l�,.) ii'1I'; " 11(,I,lr f.,1 ";l!"l1l:ldo a Cj"� 500,00:

.JAUA ",I:,na! 13.200,00
AFCHft:I:: {JI" SI !-l{il,:nv 5.000,00
f.F,TT,VP' fll" IWI"t,MATOLOOY 5,fIOO,O!J

"'f:pnUVR:1 mm PH'lCHUTRY 5,000,00
CIP INTERNAL MF!DtClNE 5.000,00
oi' NFlUROf,OOY 5.900,00
1111' OFHTIIAT)I,ofOf,OOV 5,000,00
OF PATFTI1LOCl'l 5.000,00

n-rfnrn�"''It ��?ItI nl'l ROTET, T_,HX, t
.. !OOL- Otl

�€:rr.pre iS" ro;;..� crd,"n� ne �jo de Janeiro C-B\� Rua do

Ganno 3ô .

VENDE-SE
Uma E 'êtrlllo TELESPARK com taca�disc(� GA

RARD com 4 rotacões
Motivo de mudança de domidlío Preço de cc

"iõo, Trat:l" a ruo Mortinho Collado 7, apt, :-3

2-12

Agradecimento e Mim d� 7.0 Dia
DR_ CID CAMPOS

A família de- Cid Campos, ,Campos, convido 'ieU!I

I�Qrcntes e PPSSf);lS amigas poro o ml"'s� que mondo
rezar sexto bira dia 30, às 7,30 horas, no .Aliar
f'.i;Ór elo Ig' cjo de S:lnto Antonio.

AnteCipadamente agradece,
30-11-62

Terreno Praia do .Meiq (oqu!!ros
V/:,n"r. e um lote de terreno na praiC' cio "Meio'

t;m COQueiros, pl-óprío poro construção dp veraneio

cfa!<tado do movimento dos automoveis-, Pert�nc(';�
úo loteomento da Servidõo "Tibou", Informa-:;�
("om srs: Osmar ou Divino. Fone 3022.

CONTADOR
Trindade, renovamos os P"ecisc -5(' de um Contadàr com prático de cri

nO$�C1S votos e reforçamos êritórlo. Os int('�e'i�od8s poderão diri'l:'.'e :1 Ru'l Dr
:IS nossas preces ao Altissl· Fúlvio Aclucr:i 721 no E�tl'eíto. Ou pejo tel. 623\, nJ

mo, para que Ele, oniscien· horário dos 9 às 12 horas.
te, o teftha no Seu Reino 2 _ 12
pois, sabe que vieste nesta ._. __._. _

terra fa:>;end:J o bem e fôs· ...

te um Mâ.:tir do Dever ('

�
.... �__

;�ICf�z:�u bsr:�!�en��·Vi�ol�:� .,.�". _ �<��.
çôes d� jovens cata\'lnen�es

�'L.� '_c o�- _

�".

a Sl!lJhme vontade de in· .o.'. , _� ,.

gressar na gloriosa Fôrça :..1-�1_.,.
Aérea Br;rsileira Ql}'! muitas
glórias tem d[ld') à nossa �.IIII...J-.._. !_�. �.MJX) ••l.O

Pátria. o B'ra-siJ.

I
v01Hda e dinamica dn A-

lllcl"Íca Latllla·'.

E mais adiante:
.. minha visita não deve

ser interpretada C')1ll0 lima

�titude meramente pessoal,
mas como ela. estou certo,

LA' SE VÃO AS PEDRINHAS
r
A p:'ocinh:J

t'st

�v���I��,��u...:ad�'e 'pedrinhos Çlrnamentais formc.no
do bonito .. u'- '::mhos. alindavam o lOCO!, que tombe",
c ponro oe autú!TIoveis.

l�golO JO nõo e o�sim.
De alguns 1-.l9are>ó como aquêle que fico ao I,

do do pinhello que o EIHa alindou colocando luzei
em protusõo os pedrillhG...;�orr.êçol'om o dcsopare�e�
t' <1g01'a € buraco e grande.

E depOIS o de�cnho d-,,'op::.recerá.
E si nõo houver 'quem cuide de reparar o que >:'s�

tá estragado e dando um aspetc de descoso á conser•

vação do local, então 2'ra uma vez uma cai'iada mUI

to bonito e bem cuidado.
se identific"lll os eoracõt's
de 1 milhão c 300 mil bra. A AGUA CORRE FAZ QUATRO blAS SEGUIDOS
sileiros que garantÍLam mi Um qui�tal de uma cosa abandonado de anele
nha eleição para dirigir soiu :<eu moraUcl", poro que "e proceda a dem-:lliçÓo
Sã-J Paulo. e<sa prdgressis� do prédio
ta unidade d;l federação Lcc;l: Tr�.v�sso Urussonga, Ao laCa de uma :»
brasileira_ Nilo há duvidas

queno \-erdur.a :? de outro coso t:tmbem vosio.
de que ISSO mostra que a.'i C:tno rcbentaco C:J algum ParAQuedist:J qu� p�ll
tendt'ncitls do povo de n:!·

wu ali I�'vond(' o :.':Jno paro vender?

�:�li!�l�:t�r:;��n�:���:�� A.:�im é que 'e �can{lmiso o "precioso liquídC'''
�entido de pensnmento erls no verao e ccm a esttaç2m po:, conto.

�:��o��a���rea:���;i�s:."e da --: FRUTAS AO SOL E CASCAS NO CHÃO _ E' p

que todos vêm, menos os que devi!lm vêr .

'

•

Vendedores ambulantj!!s .. bem, ambulantes �
. rodos, fixos na� esquinas das praças e ruas centraiS,

Vendem ftutos mos eSwastas 00 'Sol.
As frutos, junt�,se agora os. jaboticobo,s.
Cascas e caroços no chão e que <se esoalhatTI pe-

los cl'1lçodcs da Praça 15 e ruas adjacentes ..
"

E ninquem dó um ieito.

Enfim. o remédio ê �� gente se ocostumor.

BRr6lDA MARIA
Participo CDIl parentes e pessoas amigas de t>eu::;

pais, Luiz Sal"i e Neide Fídelís Sc1"i, "n�ímento de
seu irmôozínho LUIZ HENRlQUE SALVI.

Florianópolis:. 25 de' Nove!_T1bro de 1962.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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me a plena jurisdlcão no

cago de cvee e reítere a in

compatibilidade do regime
comunista de Cuba com o

sistema Interamerlcano".
As organizações cJ1ega

mm à conclusão de fazer

a a exigir os cinco pon
tos, Stevenson esperançoso
NAÇ.OES UNIDAS, 29 - "Foi uma reunião muito 11m apelo no sentido de que mente os ue capitulam e os

Os prínclpaís negociadores utü" e que -ess« esperança -us republicas americanas que. temem a morte podem
norte-americanos c scvíétt- a tinha desde hã muito tem devem manter-se em esta- caiar-se frente às pertgosus
coa realtzarum uma reunt- po". do de alerta frente à oren manobras dos imperialistas
ão de três heras com rela- MIAMI, 29 - As organiza sive dos russos. que tem co

cão a crise cubana. e vol- cõee revolucionárias cuba-' mo objetivo enfraquecer a

tarão a conferenciar hoje. nas exiladas decidiram re- ação defensiva das demo-
O representante dos Esta- zer um. upelo. a fim de aler cractne, para assestar, de

dos Unidos ante �s Nações ter as nações tatíno-amert- pois, um golpe; de morte ao

Unidas, Adiai E. êtovensou, canas ante a ofensiva de rsemrsrerto".
disse que se reunira nova- paz sovtéttcu. O porta-voz Afirmo-se que o Conselho
mente com o ortmetro-vícc- destes OI'ganlzações revelou Revoluclomirlo se reurnrã
prbneíro-rnínístrn soviético a pieocupacâc dos exilados Imediatamente para exp6r
hoje, depois da entrevista ceuanos ante o penoec de os pontos de vistas dos e-

I
,ue o dlr.lgente russo terá negociações' que permane
em wasntnetcn com o pré- cem abertas, esperando que
sídente John F. Kennedy. .

a Organlzaç&o dos Estados

ACfescentou que Os nego- Americanos ((OEA) recta
dadores sovíéuccs "volta

ram a apresentai ,.
a exigim

cia de dne:) ponto.i do pl'l
meiro-ministl·o cubano Fi

dei Castro. AO. retirar-se
Stevenson declarou aos jOr
nalistas:

xnacos cubanos.
PEQUIM, 2!l - O minis

tro da Cultura da Albanla
atacou violentamente Kru

chev por sua pcunca no

caso cubano, em discurso

pronunciado em Pequim.
Peti Shambll, que está

chefiando aqui uma delega

ção da associação "Albnnln

China". declarou que "80-

e evidenciar sua compreen
são ante o ultimato lança
do pelos agressores norte

amertcauos e o presídcnte
Kennedy".
"A pUz _ acrescentou -

não pode ser preservada, cc
pitulandc ante a chantagem
dos imperfaüstus".
Depois de render nome

nagem ao povo cubano,

Shambli vercerou o -revsto

nismo moderno" (expressão
com a qual Os albaneses e

os chineses designam ao

mesmo tempo as concepções
polítieas do marechal iu

goslavo Tito e de Kruchev).

que um grande perigo para
o movimento comunista in

ternacional";

Jango e Celso: longa e amistosa pa
lestra sôbre problemas de S.C. plebi
cito e colaboracão ao desenvolvimen-

, I

to econômico do estado
o prestigioso órgão da

imprensa nacional ·"Cor

reio da Mant. .", do Rio.

mSE're, na cdiçáo de 27 do

.::or.ente, ltlatér1a de 3�';

enviado especial para a

cobertura das solenldadt>.i
de Urubupungã, jornal1sta
,Ario�to Pinto, que se refe
re as iltividades do presi
dente João Goulart nas

poucas horas pássrrclas em

Tres Lagoas e Juplã. Desea

CDl"l"�spondêncla. transcre

vemos doi� tópicos:

CASO SANTA CATARINA

"O Sr. Joii.o Goulilrt es

tá há algum tcmpo. is
voltas com \Im caso dc di

ticU�"8tÍnt«On
ta: ina. Porque o PSD, de

pois de fazer acórdo com o

PTB para :I elelt:5.o dos
senadores, aliou-Ec à UDN

Sem perda de tempo, o

PTB çatarinense rompeu
violenbmentl' com o PSD.

Seus r('presentantes no g?
vêmo estadual abnndon!l

rum as Secretarias. Houve

pronunciamentos ãsperos
dns petebistas. E o parÜdo,
udimite-se, não ter:\. chan
ces· de gnnhar t.erl'eno nes

te Estado sem ? bafejo
governista. Mas ontem, o

SI'. João Goulart conver

sou muito animadam�nt("

com o governador pcs
sedista sobre temas comuns

e simpáticos a ambos:

plebiseito e volta ao pre
sidencialismo absolutista
nos têrmos da Constituição
de 46. Não satisfeito e para
completar a pulestra ini

ciada ontem neste territó
rio mato-grossense, o sr.

João Goulatt marcou um

Jantar. ji.manhã terça-rei
ra no Rio, com o Sr. Celso

Ramos. E o sr. João oou

lart já vai para esse en

contro contente porque te

rá, pela frente, o gover
nador de um grande Esta

do que declara aberta

mente, ser favorável ao 1'e

t6mo do presidencialismo
e disposto a mobllizar re

cursos para levar o eleito

rado às urnftll a 6 de ja
neiro."

POLíTICA

"Nessas incursões. o sr.

João Goulart procura, na

reaUdade, tornar-se mais

forte. Atenuando os srs.

Ney Braga e Fernando C'Jr

reia da Costa, tentando

atl'a,lr o sr. Seixas Dórla

para o circulo dos gover
nadores neutros, ou me�

mo, situacionistas. dando
mão forte ao sr. Celso Ra

mos, sem despresal" a Inex

pre"siva seção catarlnense
do PTB, prometendo estl

ml1lar as iniciativas eco

nômicas dos govel'nos es

taduaIs, o �r. -;1011:0 G�t1hTt
pretende firmar-se nos e�

tados, naluroJmcnte obje-

tlvando � melhorar a sua

POSição política, mesmo a

despeito da inflação e de
outros problemas que ator
men�am o seu govêrno."

GOVERNADORES APOIAM
PRESIDENCIALISMO

Na mesma edição "O Es
tado de São P"ulo" publica
noticias de seus envia
dos especiais, relativa!llen
te mesm') assunto. infor
mando. ainda de Trés La

goas, �óbre o encontro. no

hotel da Celusa, em UL"U

buptmgá. do Chefe da Na
ção com os goveJnadorcs

Carvalho. Pioro, Fernando
Correa da Costa. Ney Bra
ga e Celso Ramos, referin
do-se as declaracôes' dr
Jang? horas mnÍs tarde
sóore o ponto de vista co�
mum dos governantes ci
tados, favoráveis ao plebis
cito e a'l encontro do pre
::;idente conl êstes, no Rio.
Mais adiante, na noticia
temos o trêcho abaixo:

DECLARAÇõES

"A propósito, trés gover
nadores declararam-se pu
blicamente favoraveis no

si�tema p!"esid(mcialista e

ii. realização do referendo
a 6 de janeiro, em rapídas
declarações aos jornalis-
tas: I

Fernando Correia

"'Son pelo cumprimento
da lei, e, consequentemen
te, pelo referendo. S')u pre

sidencialist.;1 e entendo qu�

ainda não estamos sufi

cientemente evoluidos para

o parlamentarismo."
O govel'nador Ney Bra

ga, por sua vêz, a firmou:

"Acho qu(' o retorno ao

pt"e�idencialismo significa
,

que hã uma neressldnde

de Govêmo. Sou pela ren�

lizacno do referendo. Cer

ca de 80r;, do eleitorado

pnr:lllaense é a favor do

p,esidenclalislUo - Jã Ini

ciam')s \11no. campanha pe

lo retorno".

o�ern(\dor '8effl6 Ra

mos; por seu turno, disse:

"Apoio o referendo. Acei
tariamos o retorno ao sis

temn presidencialista, mes

mo por decreto, contando

que se devolvesse ao pre
sidente da República to

dos os poderes inerentes
ao seu car�o'·.
Mas o próp:'lo prf'sidente

da República foi taxativo
ao dec}rtrar no aeroporto
de Três Lagoas:
"A realização d:) refe

rando é ponto pacifico. A 6

'de janeiro todo o eleitora
do braslleir') deve compa
recer pari! votar".

mARIO DE NOTíCIAS

Costa. Ney Braga e Celso
Ramos. O primeiro disse

textualmente: as�unto e ao interesse do

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

da

preúdente da Repúblicn
em se encontrar na Gua

nabara. com o governador
Celso Ran:0s. E sõbl'e o

particular, observa: O Pre

sidente João Goul:nt. che

gani. hoje; ao Rio de Ja

neiro. a fim de particip::ll"
das comemorações. que,

todos os anos assinalam o

:u-:iveu:ôârio ela insurreiç:\o
r,omtlni�ta de I!l3S. Dcverá
éle manter, dUl'iJnte a sua

tconttnaecão da úlürna ;

página)

pera ('001 ,lll.�t:nri,d" (',�o:"_
mo. conttnunr merecf'nd,' ')

melhor de seus f;lVIl"()'"
A S('q"Uil', rn.ou O er. Dr

corso R:'1l1O/s Filho que. r-rn

brtfhnntc Improviso, uuea
ctrceu a iv-r-en-cem que
se pnatavn .10 sr. Governa
dor do Estado otacnoo dn

sat,isfaçã" e da honra "':n

nstar presente aquela ccrt
mõnta, r-u-cscutanoo o

coere do E�ecutiv('. Estr..
dnnl. l\ssPgUl'OU que S.

Exa., o sr. novemadc-.
prestigiou e sempre prC' ... -

tigiará 11 nobre classe .j�

Promot{'l'cs Públicos. pe;:'

fim. vtervotmeme cmo-t->
nado usou da palavra. "

Dr. MiHon da Costa C1'I::
disse ter sempre procurn.:l.r,
png-l'andC'cer cada vez m�i�

o Ministél'to ":'"úolico e ape
lava. nnqucla ocasião, \);11''L

que os PrO"T'Otores fl"J,"'

sem (' melhor dos seus ,(:"

rorços no desempenho elas

suas funcões_ para 1111-,

desta fO\'ma, e,e P�oc"�·l'.l
dor ti\'es�:(! forca par:'

POde!', Qoni (' n:p{liO, 'rel
vlnrllrar n� ju.�tas ca.J��;;

da clas:"e. A homena''flll

que ,ne prestavam divil!i(!.

praZeil'oo;am�l1tC', com todts
os ProtnQtr)"es Púb'icos ::0

E�lado (_',om a admi,·.. · (·1

.equipe Que cem ele !TJ'.J·'

lha na Procuradoria �Ú",?.
C' a compal'tilh'Jva, pr'u .:

paImente, Crm o dr. Ro.i
be l' M01'itz da Co�ta h':11

romp:lnheil'O cxtraordin.t
rie. Sru ('onfidpnle e Irl'·

st'lheJl'o, rQm cjurm Vi'.I·':l.

repnl·tJnd,.. o [J';."o da 'c .. '

ponsnbllidade c!" ('aq'.

Comj)nt"l�rer'am ao nlt"o

ço oS Procurnr!orcs d" E..

'3d:) DI's. Delfim ;Ilúl'!"
P:idl1il Peixoto I-Iam; 11, [lo

{lg:rns o Rulw;n MOl'llz (�'l.

P Bara Cjvl'l (\(' L'lr,�.
com exercício na Pl'OCUr;t

dor-ia Attnm.ro �hv", (h

Vitro. da Fazenda Pub:i,"l

d'l Capital. Al,-y�i,) «v .\:

Incida ooucntvcs dc H:

!(!1flt;Ú Fe'·IUI.Il(l<:J Nly.o P"'*

nha lI� M, nd:u, em 1:-:' ','1-
rio c r 8:10 .ro-s. IIdh""',\l"

ounn-» oonwum dn 1 '\

vara de aouwrue. wauer

Wnl1(!erlf'y dr Tijuefls J,

$6 AntOl'io de S. Ti)\('�'()

(h 1." vere de RI .. do GII1.
110 eXel'('.kio do rnrg:l r.o

Srcrctúrio ri" COITel"ol'
da .ru-uca, Carlos Al"mfltlll<l

D'Avila dos Santos de

Campos NOvos, cm cxcr-r

c-o cvn Vidpi!·a. W:,,:n""

C:\rd('$O da süva de SI".)

Jcsé, CO'Tl ex-rcíot .

Procuradoria .roao G'I"'

certo Fuct(ldo do, 2.° ..,1:".,
de !taja!. Atah11'\ C,ll;)'11l

Npres da 1." Vo!"a dc T,I

barão, Max Paulr Brrie!' ;':1

2." Vpra de Blumenau, l'l'

p:j(!�!'ntad" pelo dr. Je�.'"

Carla» Rfl'nos. PUnlo 1\1)

r(""il'a de São Bent:- do !.>'II.

cem exercic:'"5 na. Val'a ('1';
If�11a) de Lah s rcpre�"'Il

IDdo }J!JI .... di'. J��� DIu!':!·

Francbco Gottardi da :: I}

Valia· ele Rio do Sul Olj':,··

('1-- José Gon)es �!a '2."\ V'(

ra de Joacaba e Vin\('l'ls

Ct�laço dc O'ivri1"a da J:'

Vara de Blumenau, 1'C;1'.'

�cnbdos p�lo dr. Hell!) S'

cilotLi de O!iv"jl·a. A,"" �

Caldcira F!lho de tlõfu ��
ti)"". JClhyr .Tosé (:" Vrll1e

d.. Dion}<;io /. l'qu_,j':1 «('m

eX!Jrcírio f'm São �"n:·) (o

Sul IIri Flavian'l cle ��J,

('ed;' d"_ T�I·r..'!ná ,!.1 r:;,.

Nry Al"f",_5" P:l7. (il" ,_;w'::l_

banos rom exel·C:";o.) n:-o '!."'

Vara dr C"iri'lll1'c, \·�·1;<)

Ezequiel de OUvei"! (1'\ l."

:;

an 8 ...
Vara de Cdcium\ J?ão

Bntl�tn Ribeiro Nc,O ee

LI.! ma. 'Ialt,tlo Coelho «e

l5:-n:n dr- S:'.o Jonqnim C'J:'_1

r xcrr-ielu cm CaC"dfll". JIJ

r'cmcnocs n.uonc-ur: dI"!

T:mlló Lourivnt VClZ ol'

Ar:lnll;'!wi.. tlel'u ROSl é_j:;

1." v.un uo nnjru, M:1I',n:'?
Lnus de lnd"lnl e D,tl,'"

C,rdo<o, Prum.onr PUI·.I\l'·

C!:I ,hl';t:r::n Milltnr·. lmp(>o'l_
rt-», de coruoorcccr. mnro.

restaram os suas a'd(,so"� r

CI1Vinl';1 n os su-is COIlC:L',I';1
tacões aos colegns por lnl'_"I'
n: «uo dn 1I'�"�"('i;ICW)

P"(llllol"l'r� DI'''. AI".",�i,
cauaoo tlt.: r'a.hoen. W:"

11'1' Bano" d"'l :nV:l ,1'\ ,'�

vara, de 'ruuarâ-. Ni('01:-.!

acvcnono 'de OJlvej:'a 11'
).1\ Vara Clvr-I da C:l:Jl,:'.
n" exerpjclo dn cn!")::o de
Prceu '�(101' dn R"j)ui)n:",.
,J"�,, <];1 Lu:>: F'ont"� d'l V�·
1'11 dr Familla c 8ur('s.'li)· ,

(I!l C"pltnl. R.lI:'>' U!yn:ri

��1l71�';:I�;i('��(" ;,� 'J�" u�<�:�� �
(]« RI,· do RuI. (l',i1'l.:-"
Fcnelro dr IIma1'al e .3i�\':.l ;,:
dc X1Xilll. Eu!' id�s PIl-I,

I'"de Tall!;arn com eX('I"�J(.i{J
l'lll Cnrltib:mo<; /(),'''l
ECtg-IlI'{(RI11 r�l'll'{h' R.t'.� I{furo. Cl:'illdh Mnrrjll''' k

.

S.ou1.a de Orleá:'o; ('''In
�x.'.·- i.('1�'i" ('111 Ma r�1, DII"('cu D:I- :.t

ra.cho de :'\:tllu:cré :!O!\J.
('xer<'Íeio til! CI";)jJtr(l. :,. :.-

�;�:. r�:Ul�I���ll�:�n! �.:���'- tf
S(·bn�U:i." S�vr1"lno da r ll��ne v,,,,:,, "0'" """,.,, ..

,'
�ll�ve�I��l( ;;;cJ���" JO�'�J!l�::�::;
d'�rslr, C.v�·o (' "'1IP"1< {I;

;

��:;�I)(�';J�,,\,o�X:I'(�:',� SI::'.' .'n::lI1l<).� P.')�:I ri" II III) .

I" ,

('f))' {"xl"I"('il'lu. nn Orle,""

�

PLA'STlCOS DA ALEMANllA
P: ec DSo m,'lcrlClI lec.:nlCO - J-',ásl"ico na incl,:, •

trio p2sada � na mL'canIC,J dc p('Lci�óL),,1"$ sCg"uinto.� p"('_
visando à incrCl1lentnr;;{1O Púb iroso DI·s. Hp-
dn campanha do plebisci- Ii" Sari!oijj Gc efivejl":1 ,,;1.

to. entre os quais com m; l.n V�rn. Crll'e da Capit'l1.-
governadores Ney B1'�ga. �nio DelnUi"ia Ca\'all�L.ill

��- ��l�������:R�l� �����a�:f�cx��: t

.

Honovcr - (Por Bcrntlt W Wessling - Ill1pre�
:::õcs ua t\lt..:monh<l! Us PiO, r,cos '10 soo ol"niprc�enl::S
t,O vlao culldlano. Jo nl(JI!:cC lepo(:\ lldcs. A ,;,ctilll"'

't�III�"--Ij.<!� iJf'If'lIit.;;ç'�'1 cu (i 'e o em fuce do!> pia,,: ,
cos, ;,:on:.eqllcnC!I\. provóv,·lmente, L!\Js 'ErS01'Z" <:.in
�(;gund:::. G"'erra ('vILnc,iol, Pcttt.. nce ao pas!)odo Ret;·)
r,{,ccr. e h�je que ��m oS plástico!) haví'r,o imcn; �5

locunc.s no dorhinilJ do mah ri,11 técn.co Nas ca�"l5"

particulares, no., hospitais llas e�colns e' no indú.,,
t: ia pesada assim como olé mesmo na mC'cânica (lI"!
precisão- os plóstic"os já não .,;õo notados como ')'
90 de ::,xcepcion:JL A.indÚstria alemõ ,do opó�.;tuerro
h::ve ínflucn;;io I' Partícipação decisivo na criaçõo ri,..!

�1���C;��·h���S:â�����::���,i;�:s1� ���� ��i;ló�t��;';
moles "M01t ..pren" e "Vulk('lllan" fal'Om dç�'�nvot
vido� há olquns <lnOS pOI' fi"mas ;l!r-mõs.·

Nos ldtimos nnos (IS plÓSlico�, penetraram tom
bém n') domínio do (·on.�truçõ" di' l'llóquinas' c de n.

parclh(" graças oS -�UQS qunlid"dl's eXCePcionais (11.1(.'
o!< tornam sll[:ícr:0rcs ti muil'os outros mClI'21�iais: G

grand� '·�sí�têncio aliada [I um pe�" especifico 111'.11-

to b::Jixo eiS boas superficies CC' dr�1í"e, a grande l'

lasticídadC' = o baíxo indice do� ruidos de trepídaçô"
Os plá�lícos dí'itíngJl:n-. c nindo pl,la �'ua resistêllcià
ao desgoste o Quebra c 00 cair. Alem disso o que .t
de máxíma importância n� domínio do mecânicn [11
guns plástíco� sõo altamente re�i�t('nt(", n c,�rbUl'11n
tes € lubrif:cantes. Hoie em dia fobl'ícan-.,e de plá"
ticos não só roâas dcntadas como Parafuso.; dl' a!ta
resistência blocos de f�nogem, alavoncas e peca9 de
b�mbas

.
.

Não deve h:wcr, porém, domínio olgu<'ll da trc
ede do Centro J\cademico, niCa no auol O!'i pló-,ticns t,mhom atingido tã..., orane.;!
no hnrario comprecl�ct;d0 divuloQcão cómo no clectr"técni(:o. Send., maldávl!js

Cl1tl'�F:�ri:l��p�I�:a. 29 df"'
((>sístentf's o corrosõo e cdtamf>nte isolantes os pló'':'

nove rbro de 1962. ;��'�:i:c���:,P:rs�!:o���:����:���(': 7nu���I���::.·
Já nôn P PX.... ,.,NO ('fírmnr ('lllp Q mni""'ia nn" ortí<l::'S

i_.tl:>;

Pr('ctlradorin,
Azevedo Trilha da 2." V'l.r·l

Cível de Lajús Almir Jo,'�
Rosá da Ln V'ara C!vel de

L�.ii·s. Almir J"se Ro�� ,1'1

Comunicação
o Centro Acadêmico "Xl Os interesljados obto:!rà'J

maiores Info�'maçõesde FevereiJ'o" romm:ii!1.

que abriu inerfcÕ€s p:.:. .:.

o Cursinto Pré-V'f:stibu,il"
de Direito, que fará fu·!,·
cionar em uma das salas
de aula da Faculdade de

Dire-!to no hOl'ar'o da iI)

às 2'2 raras, a partir dO) dia
12 de (,'ezembr(l.

Everlon Jorge da
pre�ldentc

Notícias da Secretaria da Agricultura
O Senhor doutor Luiz Plogrnma que aproveitou

muito dUI'illüe a S!la esta·Gabriel. ilustre Secretário
da AgricuIturn, recebeu em

seu gabinete no dia 27, as

seguintes pessoas: Dr. Pau

lo Rocha Faria e vereador
Herminio Kuntze, de Pe

trolândia c Deputado Hen

rique Arruda Ramos, todos
trataram de assuntos quo

dizem com negócios do.

ap;ropeclãm'a catarlnense, e

no dia 28, as seguintes: Dr.

Carlo� M,eyer. Diretol"' du

Diret'Jria de Serviços Espe�
clals e o engenhelro-agrõ
nomo �'nncisco Hoelt]?:c.

f
�---_.. b::lum, Chefe do Núclen
I li�[S I

'

Tl'lticola de Curitiban')s

-t"�lln['71;}rlr.;]r;"1 \
O en!!C'nhCi!'o-agrônom�

, LJWl!::!.lL!Jt:JUU'l'_� I
" Frarcisro Hoeltg'ebaUl:l .. f?1

� �� 0�[1_:.J� :en����)C�:U\,��1�10sel��n����
,� �. manh[\. Dcclnroll ri f.stc

da ('01110 eng-cnhciro-o.grô
nom? e também romo es

pecialista em cooperativis*
11\0. O cn�enhciro-agrôno
mo Fr:lnrlsco Hoeltgebaum
de�de '1S seus dias ele estu
clnnte nn Escola Nacional
de AI;!TOnomla da Univer
sidade Ruml do Qui!õme
tms 47, quI' estuda c apll
{.� ('(JOpC'flltlvismo.

FC)i {'lo U'l1 dos fundado
re� da Cooprr,ltlva dos

alunos dn Univ!'Isldadc
Rmnl
O Enl;cnhclro·agrónomo
Fran{'i�co Hocllg:cbaum.
OflQrtlll1::l111ente vai ser en

trrvlst::ldo c I'cl:ltanl. a !Xl!'

t.lclpação ..guc tev� no Se

minário de Coopr\"!llivism:l
na Ale.manha

fv'ra Q inc'tnhCÕQ cl;?ctrOlérnico sõ" dI? f)!<Í�lic" "o;

!,_
A primeira esfero::wafic3
com o "Pon:o Branco" da

SHEAFFERS
E com o Na!,,1 1.io próxi_
mo. não é uma. feliz
coincidênCIa ?

o "Ponlo Branco" id!!n_
tlfica a nUa qualidade, per
'feição e bom gósto <;la
Magi_Chp .:. com tampa

, folheada a ouro, Tão mo_

derna que sOmente Sheaf.
fer's pOderia .fabricá_la!
QuaHdado-eGarllnll1l Sheaffer's

I�1 Um toq:e ...
e ela

I escreve ios\antâneamenle,

I
Magi-C��p c mais pralica
que as esferográficas com

mecanismo no botão ou

na t<lmpf1. .-

:,'�.,I,�r� ri.., 1:,." ....-_" '-",., "rl!rl..,,, .... " .. í;,. ,�,. "I ... ,�,;::", f'I ..

,no::, ....... _ ... 10r:::7 .... " ,.,,.1.,,..;:;,,'" rI !,,; :,I"�,;;,,

,,1(, :.� I· ��;�Ore���� C�n; �:��
sistema exclUSIVO, Ó Im_

�O�;i��l
b���dcc;ll� :�;;��

sxpo�!,�.
Cr$ 2,800.00

4�/, (:"
d". íI3�.l. .Li;",

�:_���:�:�j;��;;ia�.�� �:::':

",:,.,., e('j"n ... in/'Meras r"-. ... ...,." dI" :Jr>Cll·"lh"". ml1ito,,· r('ln

ri, ,t_� �"rn fnl"r n'lS fnlh .. � de iSdlnm,'nto c no, 111:1.

terírol rl"'.-tr('ltéCl"ic" :1uxilíor.

r''';",.,I:.-� ri .. f,h, ..... ; ,,: .... tA';e�� "-I,,_t(-. ..,II'"..... rl .. , ·•
P,� .... 1I1 _ ....h ... ,.,,,,,,..., h";,, I" 1,\",.,1' ri" r ... I.�"" n ·'r

,.I ....� t:l III. AA":t..,,, fl,.............. "'01·,. ,.,.-.,·:,.,.,,, ,,,.,1, .. 11'(1'"

,-� ... ,,� _l� .. ,,�,,_,_ """""1"",'" ,1., """ '''''',. "I.

REI-MARCAS E PATENTES
Agente Oficial da Propriedade Industrial
Rcgtstro 'de marcas, vatcttlcs elc ÜWC1H'Ílo, lI')mC,� (.,,_.

mcrcials, títulns de e�l.a1JC7(Jc!mC1!!o) i1U;f!J1l/(j.�, frU8f'S .t/J

1)rnr)(1(l(lllrlIlC1/i(lr(·(t.çrll-f'.1·p'\1·/nr;:!i,).
Rua Tenente SilveITf!, 29 - 10 andar -

SALA 8 - IAlTOS DA CASA NAIR - flORIANQ'·
POLIS _ CAIXA POSTAL 97 - FONE 39�2

A questão do J}lebiscito
- Os seus pl'ep,ll'utivos - C \

que vem constituindo o te

ma principal de tódns IIS

con;rersações _ do presidente
JO)ão Goulart· qlle p1'oc11.a
obter o apoio de todos 06

govcrnadores para a Ci\ll1-

panha em afvó!" ao retôl'

no ao presidencialismo.
Alias, disto tra tono em

Urubllpur.gã. com os go
vernadores Carvalho Pinto,
de São Paulo, e Coneai do.

Co�ta de Mato Gl'O�SO, ten

do, nessa oportunidade.
çedidó aos SI"S. Ney Brag,t
e Celso Ramos que o e�pe-

1":18se no Rio de Janeiro,
para dar prosseguilllent:J à

p:llestl'a"
O Olaria de Notícias, do ._.�,_ .• .r ._. _

:��;.'nl,�:ah;,�nt:,'": 2�ot�� Pré-Vestibular de O:refto
Poli tiras, dá destaque ao

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Fpolls, 30-11-62
-_ .. __ :...

Rua Pe. Schrader - 79 - (Chapecó) - A

gronômica _ Caso de Madeira. com safo vlsíto-sa
lo jantar _ 4 Quarto" - Cozinho - Banheiro de

alvenorto _ Tôda pintada O'leo. Preço Cr$.
650.000,00.

Rua Fulvio Adoeci - 953 - Estreite - Co.
se Alvenaria, terreno com frente paro duas ruas á
-ec 728' m2 Prêço - Cr$ 800.000.00. '

Praça de São José - Caso alvenaria, todo coe

fôrto, terreno amplo 50 m. fundos - Prêço Cr$ ..

�50 oco 00
.

Ruo Delrntndc Silveira - 20() - Agronômica.
Casa Alvenaria -c/garagem_ terreno. de 28 x

40 m. Prêço � Cr$ 1. 1 00.000,00
Mais 4 outras no .centro e 2 nos Barreiros.
TERRENOS -

Magnificas lotes com vista Para Baia Norte na

rua Frei Caneca para residencícs de fino gosto.
LOTES: - com pagamento<t a combinar e f ..r

cüítadcs em prestações - Barreiros e Capoeiras.
Ccnasvíetros - 3 lotes e 1 cose por Cr$ .•.•

330.00000.
CHACARAS -

Aprazivel chacrinha com água corrente órvo
res frurlfercs deposito e perto clcr Trindade.•

CURSO MADUREZA
GIHASIO EM 1 ANO

CONDIÇO�S
I) IDADE MINiMA DE 16 ANOS; Para ambos

os Sexos.
2) -Os Exames constarão de nove disciplinas. os.

sim dtstnbuídcs:
a) 5 federais obrigatórias;
b) 2 complementares obrigatórios escolhidas "pe

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

candidato.
'

3) A, matérias deverão constar do currtculo es·
calar do Estabelecimento em que o condidot'o se lns.
crever paro prestar cP' exames.

4) Não seró preciso prestar novos exames dos
mntérias que já conseguiu aprovação.

5) O aluno oprovcdo em todos os matérias rece

beró um documento equivalente ao Diplomo Ginasial
Matriculas- à ruo Dr. Fulvio Aducci, 748 Estreito

Florianópolis.
.

(Em Blumcnau - Prccu-cr o Prof. Dorval Bar.
bierO

TERRENOS A VENDA
Ruo Tiradentes 53 - FJorianópulis

VENDE"SE
40 lotes na Vila Palmira - Barreiros.
I - lote 28x22 - Jard,m t-tlântico - Baf_

reiros. (Bem próx:mo a Estrada federa!).
1) ._ Terreno com 64 mts.x810 mts frente po

ra Q Estrada Federa\. Barreiros.
I IaTe 12x30 no zona balneário de Cómburiú

próxirTlo à S<!de do Iate Clube.
1 _ lote 10x30 no zona balneária de Cambo

riú próximo a sede marítimo do Iate Clube.
1 lote lSx 15 no zona balneário de Comburiú

pr6x'm" e 20no Comercial.
.

I lote 15x30 no Vila Pompéia - Cu:rtibo.
1 lotc ::om':1 A'rea dt' 700 mts2. junto ao Hu.,·

»Itol Pl-otestonte em Blumenou.
1 lote 14x30 junto ó Fundição Tupy, Joinvilie.
1 lote 22x31 em Pilorzinho. CUTltiba

AD�OGàDOS
ADVOGADOS'

DR. HELIO-PEIXOTO.
DR. MOACYR PEREIRA
PREVIDEI\!CIA SOCIAL. - Re<:..ursC's Ó Juntos de Jul

gemento e Revisão. Aposentadorias. B<:!neficíos etc.
t,jUESTOES TRABALHIST':"S
CI'VEL e CRIMINAL

•

Ruo Felipe�h,:,�t�3�o�=-�

RA'OIO PATRUU'�: \O(ORRO

POUCIA( OE URGÉNClA rtL. 3911

PRECISA-SE SALA - Para Escritório
Para Escrltôrlo
Tratar com r rir. J':lsé Maria. pelo fone 2604, a t!ilrie.

!lU com o d.r. Flávio, pelo fmr! �. A - �O 21. '-:- 35"9'

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

APRENDA CONVERSANDO FRANC�S EM ,2 MESES
ALEMÃO 12
INGLES '101,

ITALIANO 12

Serviccs Oe DAmOGRl\FlA
ACEITAM SE ENCOMENDAS
TRATAR ó RUA FELICIANO NUNE" PIRES.

14 - à NOITE.

VA Z I:GI
·,rJatriculas 'ahl!rtas Oe?- Secretaria e

0.1'''\ Ufaqmel

L.'.; �,'..",URSOS
DE ���:n���A;:O PRATICA

��. (Altos da Farmácia e.otral)
<}� ...

'1".,

QUARTGS
Com ou sem Pensão. Caso de Família,

qualidade e menor preço.
Ruo Esteves Junior, 34

CASA OU APARTAMENTO
Preciso poro alugar no centro.

...l rotor com OSMAR, néstc redorão ou peo te

»� SAMUl:::' rO�SECA
CIRURGIAO_OENTlSTÂ

Prero,o de ('ovidod,'s pelo alto velocidade.
BORDEN AIROTOR S S WH!TE

Radtotooto J")e,:t .)rfO
CIRURGIA E rRO'TESE RUCO.FACIAL
Consultório: Rua Jerôrima Coelho 16 -

I o ando' -- For.e 2725
"' ... ("Iu,;"" .... " .. t.. ""'" h".('Ic ..,,,�codCt.

C'drso r'reDmló)io (onlhen'�
CU <SOS ESPE�IAIS

.'ARA PROFIiSSORE�
"E DATllOGRAF"iA

AU�_AS PARA CONCURS,JS
A tTIGO 91 (GINASIO EM UM ANO)
P U_GINASIAL ADMiSSÃO DURANTF. 0."'/<"

O,; rrlOGRAFIA
- Bosoodo no! mais mode ..nos processai pe 0..

gógic('ls,
- EQu:pouo com mil(JlIinol nO/O;

- Ohi!Jido pelo:
_ PROF. VICTOR FERREIRA DA SILVA
"ORÁRIOS, DIURNOS E NOTURNOS
Faça suo inscriçõo o Rua Dr. FulviC) Adu<:ci an.

tlqa 24'de MO' c). 74a _ 10 O'.ldol
ESTREITn

.

FlORIA.NhPOLlS

FLAMULAS
Confecciona-Se qualquer q!,lantidade, no mp.JhQJ
Ed Zohia - 7.0 andar opto 701 Fone �4';)4

-OR�MARIÕ GENllftom-,·
M(DICO

OUVIDO - NARIZ - GARGANTA
CLlNICA E CIRURGIA

ESPECI,Al17·'\rp:r"I r--IA. CUNICA PROf
IO'É K�5 no RIO Df JANEIRO

.

OPE.RA NOS DOI<::; HOSPITAIS DE FLORIANOPOllS
HORARIO DE CONSUL.TAS: - Das 14 às 18 horas

PeJo manhã, ho�o mnrcada Inclusive aos sfabado:.
Telefone; 2989

CONSUl "T"ORIO � Ruo Te" Silveira 15 - Canj. 203
FI""\JFtCt"""'l PARTHE"NON

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

Prepare-se para o Futuro
Aquirindo I.ntes de terras, pequenos chácaras e órea'
paro indústrias em'

BARREIROS
no "BAIRRO YPIRANGA. onde está situado o Grur"
:scolor local.

Os interessados poderão dirigir_se diretome.,t
ao ESCRITÓRIO DE VENDAS DE IMOVEIS de

0"0 Jul!o Malinil
�uo Felloe Schmidt. 14 -- s.c,b·Q<:I� - Fone -

?1d7 _. �Jmi"nón"li�

AUH(AO
Mudanças lo�o:� .Ju poro outras cidades·

Serviç0s de muc_'Jr,.;as.·
..

Não é "'p.CeSSOrlo o engradome"r'lto dos móveis.
lnf ,"'�n<;ões à ruo Francisco Tolentino. no 34

hl'e - 3805
•

.

DR. nO'Vll DIAS OE :�f4A
CLINICA ME'DlCA

Estomogo. Intestinos, figada e vias biliares.
Consultório: Ruo Felipe Schmidt n.o 38
Resídêncic:J; ,

.

RuI') S. Jorge, 32 - Fone 2721
Diàriomente ias IS às 18 horas
Atpnrlp dos 8 os 1030 horas no 1-10�ital de Cnritiad.

(UNIU SANTA CATAR!NA
Clínica Ger�1

D(I"nca� NervO�iI� p Mentili�
Analistio _ Complexos - Ataques - Manias

Proble,.,ático Afetlvà €'O sexual.
Trotamento:> peln Eletrochoque COln cnes!"�sia

In"I.};nnterapia - Cardio7.olaropia - 4:)(lnoterapla
Psicnterapio

nirecõ� ctn<; P�inuiótrar -

DR PERCY J:lAO DE BORBA
OR' JOS� TAVARES IRACEMA
DR' IVAN BASTOS DE ANDRAD�

Hn�ARIO - fl as 12 hs. Dr. Pen;y
15 às 18 hs. [H·S. Ivan e Iracp.;na

Endereco: Avenida Mouro Ramos. 20,8

(Pro�a .�tel�ina Luz) - Fon�.37 .:-:._53 lo'
'.�

'- .��·7:ii$'· ... .. <"1."_� ii

A Exposição avicola de

Brusque foi muís uma rea

lizada. satisfaLariamenLe e

com. grande proveitos para
a cnnçao de aves.

Pelo llcontecllucnt.o que é

Importante pvr sua $,gnlfi
cação, o dt. EzeqUIel MUla

}o II hv, cnezor da Ulret.011;1
I

da producao Arumal, rece

beu o seguinte oficio do Pre

feito cyro Gevaerd. varres

.... ' v "t:Jf do unciu que é

U11I IllCCn"II'O e de aplauso,
aos técnicos da mretcna
uú r-rocuçeo Anuunt.
-Dr. Izequiej Mllia Filho

,Dlg:-;is�lIu.u Duetcr da

Dirctoria da p.oduçao A·

nímal

Dr. AcáciQ

\ faribaldi S.

ihiago
ADVQOAUO

Sscritórto tlspeclaltzad'
em 'Questões trabalhistas.

t>
Administração de beni

Imóveis Defesas fiscais

� Rua Felipe Schmldt, 14

_10 andar - Fones: 25lJ
� '\218

Ih. Ayrlon a..malllo
Cl..lNlt.:A OE ()K.JAN ....\�
Corisllltorío: Pela OlIlUllfl

DO Huspital de C<1ridll"e.
'A !.arde, no l;luosuJlur"
du 15.30 I:!>s. as 17,3U h5

Cunsullorlo: Rua NUlle!

Machado, 1 _ LU andar -

IA!Jletone 2186.
.

Besldência: Rua radie

Roma, 63 _ Telelooe 1"'"

NA RESIDENCIA
do casal Dr. Ayrton (Tere
ztnha) Ramalho, foi leste

J"''''\) v;:, ",,""v ,üns de sua

mha, a bonita menina Ma

ria Terezinha

CONVITE

verão, da Matarazzo que
aconteceu no clube "12 de

AgóH.;", sábado pp. Silr,l,
pai-t.nipou da desfile, com

moccto "My Fair Lady".

---_._-

Sr. Eduardo Rosa, na dI

reção dor .vcomes e bebes".

ANOTAMOS

no Bar do Lux Hotel, em

au.n.aua reumau, 'JS ers.

Deputado Ivo Silveira, Ii
der do Govêrno na Assem

bléia; Deputado Udo eteem

��.r�s�:�j�t:scf�:nto����
rente do Banco Inca e Dr.
Raul Schaéler, Assessor
Técnica do Poder 'Executl
VOo O nome do - Deputado
Estlvalet Pires, loi assun

to importante, no "bate

papo".

JA QUE
falamos no nome, do ilus
tre Pre<iidente da Al!sem�
bJéia Legislativa. Deputado
Juão Estlvalct PiTes, é bom
lembrar que ele vem pres
tando relcvantes serviços
durante vinte al10s naquela
Casa. De�t.a vez não quiz
SCI" candidato e mereceu a

tenção de t.õdo� os partl-

VENDEDORES E VENDEDORAS
PRECISA-SE, MESMO SEM EXPERItNCIA. RAMO:

MATERIAL PARA ESCRITÓRIO DE CONSUMO FOR�A
DO. GRANDES POSSIBILIDADES DE óTIMOS VENCI
MENTOS. DAMOS AULAS TEóRICAS E' PRATICAS.
OPORTUNIDADE PARA QUEM QUEIRA -INICIAR-SE
EM VENDAS. TRATAR: Rua Felipe Schmidt, 32 _ Sa

Ja 1 _ Com o Sr. Albino.

Dia 22 de Dezembro �ec&pção na

Residência do casal Aloysio Bleyer,
dus e do povo no dia em

que deixa-r a Presidência.

À Garoto RADAR de Flo-
rtanópulís 62, SARA REGI
NA RAMALHO SILVA, re-

cebendo a raxa da garota
RADAR 61, wante Morltz
no Festival de Primavera -

HOJE

às' 23,05, na Radio Guaru-

RECEBI

convite da Magistrunda 62,
Anamaua Cailado, do Colé
gio "Coração de Jesus" -

para assistir às solenidades
de SUil Formatura. Amanhã
missa na Capela do Colégio,
às 18 horas e entrega dos

Diplomas, as 20 horas, no

Teatro "Alvaro de Carva
lho".

AMANHA
as dcse.s�ete horas, na Ca�
tedral Met.]'opu\I�;ma. acun
tecera o Enlace Nupeial dn
srta. Alda Rocha, com o

caplt.üo Alvall' Nunes da Si]
va. APÓ<i a Cerimonia Reli

giosa, us convidados !:icrão
recepcionadus, na rc�idun
eia dos pais da noiva. ca

sal Aldo (RuLel Rocha. O

AS MAGlSTRANDAS
de h/52, do ootézíc coração
de Jesus, estão ccnvtdanda
para uma elegante .. Sairêe
às 23 horas.

PODEMOS
informar, que a Recepção
na tuxuo.u restceucia do

casal AloYSiO (Silvia) Bley
er, acontecerá no próximo
dia vime e dois, em Tuba

rão, onde I? Colunista esta
ui. presente cara faze-lo. O
Sr. Manoel oarbcuocu. foi

.

ccnt. atadu j.ara a decora

ção.

DA BAHIA,

rece ... c .•. .,:;s. um bonito
t2.0 postal dl< 1.".,.,......,,",0
Ai. �yU S:1)6 ..... ". ".u:· !.."" ... a

s",.,.ç.:. í..... .:;tto.úl", '.LL<".�

lJ ...r�",., ntL"E:O.>, 4ue C.·: .. j..IfuU
a ! ..... Il.:oPd.·ct:,l, .nereo., '..:.d..

vadur" e que amanhã, inau
!!uf .... á ,a nuns norte e suL

O COSTUREIRO
Lena, que assrsuu o Festi

.al de e-runavera-verâc, da
rcasa.aaac e Matarazzo
Boussac, no Clube 1� de A

gosto, gostou muito do des
rue e elogiou os modelos
conreccicnedcs por costu
reiras de Florianópolis. prtn
crpanuente as do Atelier
,. Silveira", E' bom lembrar
que os modelos toram esco

lhidos pelas costureiras e

pelas senhoras mães das

maças que participaram do
lestival. O relerfdo costurei
roo é conhecedor- do assun�
to e' sua opmlão valeu co

mó i'nlgamento dO trabalho
que apresenta.,mos no co

mentado festival de modas,
no veterano "'Clube 12".

REGRESSARAM
do 5° Congresso dos Tribu�
nais de Contas '!do Brasil,
em P.orto Alegre, Os Minis
tros: Nelson Heitor Stoete
ral, -!:,aulo Fontes,

VESTIDOS
de rendas, vão acontecer
nos casamentos do próximo
mês.

MUS1CAL BAR
"ARA UM B')M PASSA TEMPO COM SUA FAM.iLIA - R�UNIOE8 8OCIAJJ:,

DAlit_;ANTEA IJOQUITEJS - FESTAS DE ANIVER8Id."tOS _ CHA
DANÇANTES - ETC.

'.trnAR TERREO DO RO....AL HOTEL - Te} 25' 5. lPorta.rla)

o Clube Reacreativa Limoense tem o grato pra.
zer de convidar <ieus ns:;ociados para o Boile que faró
realizar no dia lo. de dezembro, sóbado, com início
às 22,00 horas (Traje de Passeio).

Florianõpolis.
Coroada ne plena êxito,'

1\.0. , •• _""",-<.... (tia 3 de no

vemuru de 1.!J62, a uéctme

primeira E�';':POSIÇAO AVl�

COLA us BRUSQUE.
Queremos nesta opcrwnt .

dade apreaen.ar os nossos

sinceros :tgradeclmentos, pe

Ia coíaooracãc emprestada
por esta "iíre tcnu. c-mui
bulrdo para 'o melhorbrf
Iho.ntismo do certame de

mnentlvo a avicultura, do

n'"lf�"1 e de Municípios vizi
nhos. .t

� �,.do o que nos' oferece

para a momento esperando.
para futuras Exposições des

ta Natureza, poder contar

com a presença sempre pres
tlglosa de V. S., subscreve
mo-nos renovando os nossos

stnce-ce agradeclmenlls. ;ã, estarei apresentando o

ntenctõsnmente - xsetna- programa "Radar na socte-

do Cyro 'Gevaerd - Presi- dade". Não deixem de ou

dente da, Sociedade Avícola vir.

12 de julho".

NOTA - A Díretoria esclarece que seró nece,'
sá rio o apresentClção do talão do mês de núvembr,J.

A DIRETORIA

AGRADECIMENTO E MISSA
Viuva Emilla Aguiar Maciel, lilhos, netos, noras,

genr( 18 e irmãos, ainda consternados com a morte de seu

Inesouecivel esposa, pa\. avô, sogro e irmão, ADAUTO
:ilIAC lEL, agradecem a todos que compareceram ou se

fizên,m representar ao sepultnmcnto e aos que envla�

r'àm flores e pêsames.
:Jutrossim convidam a todos oara a missa de 7° dia,

que mandarão celcbrnr em Intenção de Slln I)onlsslma

alnrt, o') proximo dia 30 (sexta-feiraI as 19 hot"U.s, na

Igreja Matriz de Nossa Senhorq. da Boa Viagem, em Sa-

��n dos Limôes.
'

29/11/62

Dr. Walmor Zomer
Garcia

Diplomado peta l<'aculdade
Nacional de Mf!dieiu(J da
UniverSidade d.o Braslt

EX-inl.erno por concurso da
Maternidade·Escala. (Ser
vIço do Prof. Octavlo Ro·

drigues Lima). Ex-Interno
do Serviço de Cirurgia fi

Hospital I.A.P.E.T.C. do Rio
de. Janeiro. Médico do Hos·

91tal de CarIdade e da

l.tatemldade 1)1', Caril):,
Correa. '1
PARTOS _ OPERAÇOES
uOENÇAS DE t:ENHORAS
_ PARTOS SEM DOR pelo
método psico�prolilaticO ..
�onsultório: Rua João Pio·
to n. 10 - das 16.00 àt
13.00 horas. Atende com

horas marcadas. Telefone
"3!J:1:ii - Resldénda RuI'

General 131titencourt. 10:'

AGRADEÇO AO P",DRE
REUS, UMA GRAÇ!a.

ALCANÇADA.
o. C. S.

---_._

,

• Desenhos
• Painéis
• Pirrturall de

prGpaqanda
• Faixa!:
• Flam"I,",

�PdbIlCidad'i�uo I.mondo mOOhOCJ'·

jg .... I"\dor. [01"\0 24·13

�EIÇÃO - RAPI!)�Z
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DIA lo. - Sábado - Sclrée de Formatura CO"'
légio Sagrado Coração de Jesús.
DIA 4 - Terce s'etro - Cinema _ A Torturo
do Silêncio

.

[.J, ...... u - \,Jumta feira - "Brotos em Fénós" •

1...11" ! "- - ..,,(11:./0 r\:'�OClaçQO de JV\\Jternlda-le e

.. "ui ,,;.,u ue 1"""1-'1.11''';.
1...1", ' ... - \(" ... " II\...-,eúa - "Brotos em Férias"
1...1,"" I .. - .... \:ix'�.,e!ld. - Scrree oe !-ormotllra
I,"Ullln.il:.I';'S o...l" iii"', eouccçc., "Dias velho'
I.J,"'" I'" - �uuaao - Sc.ree de t-orrnnturo
n... (.;l..IO"ul; ut: u .. orrroloqrc
VI,... 10 - t erçc Tel.i.Q - Cinema - Um,l Vi"
li .... em j-Ierigo
Ú", ,,-u - Quint. -fetrc - Soirée de Formatura
bcol.:. Técnica ue Lomerclo 'Scnro Cctaru.o
Ulf\ :.::3 - Uommgo - r-este Intantd de Natal
Ulf\ L.J - 1 e_çc..-.eHa - Sonée i::legoDte - Es
corho de 'Glomour GHI"
DIA 31 - Sequnda teira - Baile de Golo
Revedlon

CASA NA PRAIA
VENDE-SE NO MAIS LINDO PONTO DE CC.

QUEIROS DE MATERIAL. CONSTRUÇÃO RECENTE.
INFORMAÇOES FONE 24-13 HORA'RIO CO

MERCIAL,

fA'BRICA DE TECIDOS
Carlos Renaux S.A.

ASSEMBLE'IA GERAL EXTRAORDINA'RIA
Ficam convidcdos os senhores acionistas o se

reunirem e':l assembléia geral extraordinária, na sé
de.scctct, â rua ia. de Mofo, No. 1 28J no dia 11 de
!."'..ezembro de 1962, ós 10 horcs pare deliberarem sã.
bre o Seguinte ORDEM DO DIÃ:

o) Aumenfo do capital social;
b) Reforma dO!J estatutos sociais;
c) Assuntos diversos.

brusque. 24 de novembro de 1962.

Otto Rencux - Diretor Superintendente
Guilherme Renaux - Diretor Presidente
Dr. Erich Walter Bueckmann _ Dí-etor
Carlos Cid Renoux - Diretor

2-12-62

Dra. IARA ODILA NOCETI AMMON
CIRURGIÃO - DENTISTA

Atende sras e crianças
Método 'psicológico moderno - espectahzad-,
poro crianças -=- ALTA ROTAÇÃO
Ap!icação tópico do flúr:r
Atendê dos 10'ôs'12 e dos 15 às 18 horas

"; Ruo São JaLge n,o 30
-------- -----------------

o E.STADO _ O Mail A.ntigl) Diário de Sta CatarIna QUINTA PAGINA

isi a a região agrí(o a do plana to
o dr. Luiz Gabriel, Se

cretário da Agncurtura, a

proveitou a' realização da
XlII Exposição Pecuária de

Lajes e inspecionou servi
\< ...." aa .sua pasta.
Também, debateu com

técnicos e produtores ru

rais cinco (5) projetos que
devem ser Implantados em

HJ6J como execução do pro

grama de produção agrieola
Plano de Ação do ecvêmc
Celso Ramos.
Os projetos compreen

dem:
- Desenvolvimento racío

nal da pecuária de corte.
com ca3CO de bovino da ra

ça CHAROlES.
- Criação de Gado lei

tetro sob condições naturais
da região fisiográfica de

Lajes.
- Aproveitamento do

Campo de Sementes do oa-

rú no esforço da produção
de sementes.

- Produção de mudas
de arvores frutíferas da zo

na temperada.
- Revitalização e expan

são do associativismo rural.
Os projetos analisados,

não são restritos a região
agrícola que compreende La

jes e municípios que com

põem a regtâo nslográüca
E' natural que êtes sejam
também executacos no to
do ou parcialmente, em ou

tr'os municípios catartnen
ses.

O projeto da Produção
de mudas de àrvores frutí
feras de zona temperada,
por exemplo, é um que na

sua esquemattaaçân será í
nlcíalmenfe implantado em

cunubenos. Seu início co

Incidirá com o programa dn

colonização japonesa onen-

soda cáustica

CRISTAtlZADA EM ESCAMAS

FABRICADA NO BRASIL PELA
PRIMEIRA VEZ

CIA. ELETRO QUíMICA FLUMINENSE

Embalagem Industrial:
Sacos multifolhas (Papel e Plóstico) de 50 Quilos

Embalagem Doméstica:
Caixas de papelão com 24 pacole,s plósticos de 1 1/2 Ib

Perdtgão 8.1.

CONVOCAÇÃO
í

Ficam convidados cf.> acionistas desta sociedade
à se reunirem em assembléia geral extraordinário, à
realizar-se as 15 (quinze) horas dodia 15 (quinze) de
Dezembro do corrente ano em suo séde social à Ruo
do Comércio, 194, nesta cidace de Videíra, Estado de
Santa Catorfnc para deliberarem sobre o seguinte

tado pelo !RASC, A expan
são desta colonização por
Lajes e São Joaquim vai as
vímento da produção de
segurar também, o desenvol
mudas' de arvores frutífe
ras. Sendo que o imigrante
japonês fortalecerá o ínte
res e já existente no produ
tOI' rural de São Joaquim,
já criado com o trabalho
do engenheiro-agrônomo
João Palma rlorelt'a, Che1e
do Pôsto de fruticultura.
Quanto ao projeto de

criação de gado leiteiro no

planalto Serrano, êle será
orIentado em concordância

Assembléia

com o Interêsse do criador.

A intenção administrativa

do Plano de Ação do Govêr

no Celso Ramos, é aprovei
tar o Interêsse já presente
no criador Lajeano e tam

bém doutros municípios
serranos, que criam animais
de raças leiteiras nobres,
como Jersey, Flamengo e

Holandês.
O prÇljeto de producêo de

sementes será executado

em Lajes através do Campo
de Semente, que fica no ca

rú, dispensa comentários,

porque esta repartição da

Secretaria da Agricultura,

deve ser seriamente repre
sentado pela classe rural. E.

ela, quem deve saber o ti

Po e a qualidade da produ
ção que pode dar e com que
pode cooperar.
E' ela, que deve apresen

tar condições através da

qual ofereça unanimamen

te, cooperação de trabalho

Joinville • 81umenau • Curitibo

apenas deve ser ativada na

sua própl'ia finalidade. E

tem que ser um dos Cam

pos de sementes, relaciona
dos no esfôrço da produção
agrícola de 1963. Vai rece

ber recursos materiais hu
manos e financeiros, tam

bém ínstrucõee para ocupar
a posição que deve assegu
rar na própria tlnalidade:

produção de semente.
CoJg!t;a o dr. Luiz Gabriel

que êstes cinco projetos,
como outros que compõem
o programa de produção a

gropecuária, tenham apro
vação da classe ruraL E pa
ra alcançar as metas já
graficamente estudadas, é

necessário que ti classe ru

ral, através das suas entida
des representativas e juri-
dicamente organizadas, par

Il!iiI!il;ll!!!!.ttctpe no Plano de Ação do
esforço para produtividade
rural.

Que o Govérno do Estado

procura mostrar na execu

ção do planejamento rural
é que conta, como vem con

tando, com pequenos e gran
des produtores rurais
E esta é a maior justifl-

e de experiência.

Ente-nde o Senhor secre
tário da Agricultura que,
o Projeto de revitallzaçâo e

expansão do associativismo,
é básico para organização
da vida rural em Santa
Catarina. Por esta impor
tância êste projeto tem slg
mncacão especial e mere

ce muita atenção.

Geral Extraordinária

ORDEM DO DIA

cnttva pala extstêncta do

I Projeto de Revitalização e

Expansão do Associativismo
Rural.

o) Efetivaçõo do aumento do Capital Social e ai �
teraçõo do artigo 50 dos Estatutos Socío.s. propore
to e aprovado em assembléia gero'l extraordinário
r-ealizada em 27 de Outubro dêste ano.

b) Outros cssuntos de interesse socicl

�ntende o dr. Luiz Gabri

el, a classe rural já partIci
pa no debate para execu

ção das metas de prndutíví
dade rural, entretanto falta

Vícetro, 21 de Novembro de 1962

Representantes para os

ESladas de Santa Catarina e Poranó
" . "�--'---�'/

B U SCH LE !< _LE.!'PER '"5.';('.""1'1"·1"

Dr.: NEI-' GONZIGA
h. Assistente da CHnica Ural_ógica do Son��

Coso de Misericórdia de São Paulo (Serviço Prof, Mo"
theus Scntcrnsrlo).

Ex Assistente do 'Prof. Maocyr Tavolara (Chefe
de Ub�Oug;�iod� �fl���\)��fóg��:ilo de Sôo Pau lu)

Rins _ Ureter - Bexiga - Uretra - Próstata
ndoscopic Urinária.

Atende pelo manhã 'No Hospital de Caridade
Residência: Tel: 2984

------------------�-------------

TERRENO NO CENTRO

SOCIEDADE CARBONI'FERA
PRO'SPERA S. A.

Edilal de Convocação
De ordem do Sr. Presidente e nos termos dos ar

tigos 104 e 108 § único da Lei dos Socíedades A,.nô.
nirnas (Decreto"Lei no 2.627 de 26 - 9 - 940),
ficam 'os Srs. Acionistc:is dest; Sociedade convoc�dos
Q Comparecer à Assembléia Geral Extr,!ordinória. a

realizo:-'le no dia 5 de dezembro de -1962 às 9 noras

� manhã no 'SUa sede social, a fim de deliberarem
$àbre o seguinte ORDEM DO DIA:

444.2$ .. !
o) -_ Leitura, exame, di'Scussão e aprovação do

prOflOstsl da.Diretorio e respectíva parecer do Ccn�e,
lho Físcol de aumento de capítal socíal de Cr$ ... ,

150.000.000,00 poro Cr$ 300.000.000,00. (Jumento
êste o ser subscrito pelos Senhores Acionistas.

.. .

b) _ Reforma do artigo 60. dos Estatutos dd
Sociedade em co:-'sequência do aumento prop,),:lto.

Cricjúma. 23 de novembro de .1962.

Circular do M i n i s t é r i o
Procurando' Imprimir ao

ensino o caráter de apljca
cão útil, a CAFE organIza
fundações identificadas com

as regiões, seu desenvolvi

mento e progresso.
Neste sentido o Ministério

vem enviando às Secreta
rias de Estado, a seguinte,
clrcular que vai publicada
na íntegra:

CAFE - EDUCAÇAO PARA

A REGIAO
A CAFE proporciona às

FUNDAÇOES assistência
normativa, técnica e finan

ceira, com o objetivo de pro
mover e ampliar as possi
bilidades da Interiorização
do ensino, preocupação cone

tente do Ministro Oliveira

Brltto.
'

Preside a orientação da

AGRADECIMENTO

VENDE-SE
Umo residência o Rua Rio Grande do Sul, 25.
Trator ó Rua Felipe Schmidt 34 - Sola 6.

1/12/662

MISSA DO UNIVERSITÁ'RIO
Universitário assJSta todos os doming""
na IW'eja São Francisco às 11 horas iI
Missa do Unive.sitário.

A�ARTAMENTOS EM CAMBORIU
EDIFICIO CAMBORIU PALACE

E).JTREGA EM DEZEMBRO
Um dQrm. - Kitch - Banheiro - Eutr.
CR$ 250 mU e 18 x CR$ 14300-
Um dorm. - Soja - Cozo ..::_ Banh. - Eutr.
- CR$ 468 m;1 e 18 x CR$.é19.000-

CAFE o Incentivo, em cada

comurudade brasileira de

uma consciência coletiva de

forma a tornar a EDUCA

ÇAO uma obra viva e aplí
cada às oportunidades lo

cais.
A CAFE procura formar

rnarcenetros nas regiões de

grandes florestas, 'pescado
res e embarcadiços nas do

litoral, ou sItuadas às mar.
gens doa grandes rios, a

gricultores, operáriOS espe
cializados, comerciários, ban
cârtoa, pedreiros e eletrecís

tas, dirigindo e aprendendo
básico no sentido da quali
ficação profissional no pró
prio meio ambiente.
Esta é a maneira segura

e racional de fixar o homem

à terra, IdentWcando-o
com as necessidades regio
nais, a cujo desenvolvimen
to e progresso devotará as

suas energias e conheclmen
tos.

No corrente ano, a CAPE

promoverá na cidade de CI

pó, no Estado da Bahia :l

PRIMEIRA REUNIAO
-

NA- \

CIONAL DE PRESIDENTES
DE FUNDAÇOES. Tais en

contros, que se renovarão
cada ano, terão lugar, a se

gulr, em Juazeiro do Norte,
no Cearã, Carolina, no Ma

ranhão; Floriano, no Plaui;
Manaus, no Amazonas:; SI
mão Dias, em Sergipe; e

Calapônia, em Galãs, para
o debate e exame, dos pro
blemas das Fundaç<'ies.
A CAFE apresentará ao

Ministro Ol1velra Britto,
um esquema, no sentido de

que os Convênios de assis
tência financeira às Funda

ções sejam assinados por
ocasião das Reuniões, em

decorrência, em cada caso

da obra educacional desen
da obra educacional desen
volvida e prOjetada por es

sas entidades mantenedoras
de estabelecimentos de en ...

A DIRETORIA
10.-12

um órgão vivo e atuante pa

I ra entrosar a execução do
.

Plano de Ação, que cabe a

Secretaria da Agricultura
realizar.
Este órgão, vivo atuante,

com a�IA.S.C.RCooper-e
D"ê�me

.sua
mao .. �

eu fhe garanto - • multo dUf"Q aprender o andar na minna
Idade ••• Os múscu!os nao obedecem. Só com muito esfôrço
conseguimos mover as pernas, Domas oiguns possas com ali.
misme e. de rep�nte, as f6rças nos faltam e nós caímos. Mo;o
nos levantamos depressa poro andar e tornar a cair. Às vêza
a gente chora 0.0 Assim difreeis 1i60 quase todos os nossos exer..

cíçios e estudo'i. Mas C) :;acrifrcio compensa: eu, por exemplo, jd
melhorei mui�o e estou certa de' melhOrar ainda mais. No futuro
espero ser como Você. Para prosseguir" minha recuperação e de
tantos crianças coro eu - par� cltander a milhar�s de ,",ulras
que sofrem o que eu sofri - preci�alJ'los de seu auxilio. Ajude.
-noslO que' pouco para voce ser4 quase tudo pC!ro nós!

A Sociedade Santo Cecília do 140. 8a1alhõo de
Caçadores por nosso intermédio torna público o seu

Vende-se um, situado (; Avenida Trompowski mais profundo agradecimento os firmas: Cta Antcr,
medindo 14 metros de frente por 60 de fundos, fo- tíca Paulísto, Eugênio Portelo representonte nesta co

rendo confrontaçães com. O terreno do sr. Celso Rc- plrcl da 8rohma Sylvio Orlando Damianí Germano
mos" governador do Estado. Stein, Irmãos Mende:> Representante de 'Martini e

Os interessados poderão procurar o sr. Antenor
sr. Ge�ulio Andrade.

A D'RETORIA
Borges. ruo Bocoiuva (Travessa Harmonia, 7), de pre _.,.....
'erêncfc no período do manhó. '

.

- ._- --

..........__--

(Eng, Mário Bchiní)
DI RfTOR TE'eN ICO

30/11/62

Propostos para - Eng o Nilt'ln 8eduschi -

RUa Dos Andradas 1664 ca;lj. 805 - !1ort3
A]!�gre.

.

16"1262
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o E�<)(J -r- Ó.M",� A.llt��u l)lQnO��!:II:a CalUrillu

.104'111

l'1li10 'AULa "'ACHADO

AIDArOJtU'ÃUXILaA_"b

COLA80RAOORF� !,)lyt:K)O

Cumprtu a Seleção co

tertnense, suteonte.u 1;)

estádlc "Adotro xcndcr'

perante um público ::tu.�
depositou nas bünetenu., a

soma de 146 mil e 500 cru-

Cmn:f a G
prax·mtl

Ao que a nOS51 r P[l: .\- d.reçâe técnica da Se,p.r,ão
gem ccnseau.u :l}U'J' a Catarinens:: não pretende

encerrar ji:l sénc üe jo

gos-treínos do ",,:l:.W" que

reuc �:::.';'l.L·a nos... J:�t. ,�o

n(' Can,'J('Jr,':" Bra:;:.E"I�

de Futebol isto err; vist!i de
ler sido o seglmdo enccn

tro entre para.iaenses c

gaúchos tj-ansfermo de- nn.

-teontem para ucocta de

amanhã, o qu� rara com

que i) primeira cJ:(::'ntl'o

dos di:: P 1--., de Saur 01,-

veire. A,,.,, c (1.... a cc

míssã- recuica i Setcçâu
decidi.r �'I'! .t.',· ::lg:r o es

créte efetuará seu séq�..,
match-treino Que sera ccn

Fel izrnanta as dificuldades 'nieiais paro o campo

siçõa de no�"o sclecicnodo. os problemo!; vitais �e di
fidl solução. ce ('t"d"'rYl finonc2ira e concernentes ao

alojamento do� :1 ('f'dores foram pouco o pW..:{J ::;en.

di) vencld"s. rf'�'t:ln1o oooro, tão sômente. peq'Jen')5
det-Ihe" de o�d"m f1en�s i""'po�t(1ntiõ! para serem re"

solvidC's' com o tempo A FCF. g.::>rontil'ldo a pr�sença
de Santo CC'tcrn� no' CampeonClt�, �l'asileiro de Fu_

tebol, me�mo orc�n..ln c"m inl'meros di Ficuld"des.
mnrfl"entp no; cfp c'róter f;;"Jnn('eír� mo�c"'J �um belg

��;r�:;avsa�:�.�;:��s7�� �:a ;:�O�i!���Õo;n��:�o�.
mente, o Presidente já atuara -::Iecisivoment2 na Guo"
nabaro, enfrentando os mais importantes- próc!,res da
CaD paro lhes d:zer do desogmJo que causara o no

tida 'nidol de que não Seramos cabeça do chave-sul
Vencido a primeira batc.lha e j);)r sinal a mais dífídl,
que é a org.:.nizr-çóo de um scl:::cicnodn (.abe cgora,
tão sômente à Direção Técn:ca, dentr� os inumer05
e bons atleto's qU2 p::ssue, tre:ná-:os devidamente po
ra o,; disputas ofíciais, colocand,) �m campo uma e.

quipe que re<.,lmente �-epresente o nosso futebol. Vá
rios experiêncí::s têm sído f2it'.J5 em um setor consi
derado o ponto nevrálgico de uma equipe. Uma peço

que não funcionando bem, repercute em tôda o E.

quipe. Trato s� da meic-cancho Muitos, entretanto
fazem os SUO'i e�ralaçães que nã" são os do técnicn.
O técn'co sabe muito bem quem no final ocupará o

meir .-:!ancha e estas obse-vaçães jó foram feitos nos

treinos e jogos amistosa', A exigência de certos te

tores da ímor2nso criticando sempre o mesmo ponto
- o meia cancha, foz supor qUe, peli) menos, cinco
duplas se enCarreQorõo da tarefa, muito .�mboro es.

teio o oúblic.... OU(1"" ce"t(1 de oue um hompm nõo pc.
derá fr>ltar. E�tf, é nécin Leal. Joqndor dotado de gran
de térnica. e<;niritn dI" lutn invlJlnor atlf'to nue em

moment,., "Inum esm()�e('e di�cinlinod" oe nerfeíto co

m"nrlnnte" de seuo; 1,,.,le'l(1S. Déi:in incnóvelmentf> fir.
mn,·.�" cnm" ,.. mp!hnr ri ...." 'lI',. oli treirtarnm. muito

:���"�':��::""'����P�:i:���":�:i:;�;;i�:��,:���:"
ln p ... in...! .. \1,..(;'.;,., f,J. .... "" �'" _tQ"t,,,,� ...�no; h., ..... ,�,....! .......
rn""" tl'l .....hó,..., ,.h" ;, 1',...,.,,..I"";;r. -I", r", ... ,.,,;.., é f,;� "r)"

rT""..,to � ,.,.,,,,in ,."' .-h ... ""'<> ."'.-.,'''';� ... ,..,,;� ....�.,o: f' n ..../')n.

to nncle ,00: m;:l'" p\(;nnnt�" (I('h"'m defeitns e f"lhos,

vence-to- 1'1 ,,"rJC ero re o�

dois E-;t!l.'.1 >:'; ·JIIZr.hol; sqa

guint", 'lO ·'",,ia dia !J pur
tanto com bnstame t.<!xpoJ
para realizar no'io:,= tl'ÚSS

tra O ;:".7l1b,fl(l:10 da Capi
tal, .) ,;\.l'd, hoje fi norte.
devera rer. IZBr

treino. l� .ut- p"'l' toe .. l o

estád.u "Adclfú K'·uder".

,

BOlafógc e Internacional Vo!laram a

Empalar e Irão à "Negra"
Pôrto Alef,;:,c 21= IV, A.)

- Bol,<!.(ol-\) r;urupea" ca

rlo'.:a '? l!!t ,'l'nac:i( nal. carn-
;lcão g:3\Il:h'), voltaram a

ser P�)'.\�'lIII,;I:lS <ie 9lat
I

A �ova Dtrelorla da Federação
Calarinense de Desportos

Un:versilários
Recebemos ';) agrvdece

mos o seguinte cnda <1n

Federação Catllrjn_e;1f>� dI'

Desportos Unl.l:'rt.:t!\\Jo�:
"Flrrlanópoll� 27 àe I!O

vembro de 196�
Sr. Redator:

Vimos, p.;10 prese,ntt' {'o.
munlcar a V. S. s. p'lsse da
nova D�t:;!to':';:ll d·,õ.!,ta Enti

dade, na data de anll'm, e

Que ficou assim const!tui
da:
Presidente _ Unjo Mo.-

chádo
1.0 Vlce-Pres:deltle

Leandro Mart'nago
2,0 V!ce-Preslde!:.lt!

Nicola Terzl
Secretário Oeral - IVil.!1

Claus Guenthel'
1.0 Secretárb - Irinell

SchwaÓbuch
2.° Secretário - MardltO

Dias dcs Santos

Tesour.eiro Geral -' :l,.rlir

Antonlolll
1.0 Tesoureiro. - Pedro

Paulo Flôres
2,° Tesoureiro - D.lalm�

Bertcncini

CONSELHO FISCAL
EFETIVOS - 01aueJ

Jo-sê Côrte, Armando 11

Acâmpora e HeraCJ.yoe�
Namen. SUPLENTES
Nllton Carvalho, Antônio
C, Vieira e Aldo Peixotu.

Sem mais valem('-no6
da oportunidade para en

Viar-lhes as nossas cor�

diais
Saudações Universltãrias

Ivan Claus GUf'ntbo:.
Secretário Geral

Unio Machlldo
Presidente

Clubes e Entidades Prelend!lm Anular
a Aluai Lei de Férias

Natal e o Ano Novo com

Nõo tem havido grande entendimento na linha ovar.

çado oe os lot�r;:;is, átimos jogõdores nõo têm distrí"
buído a contento o jôgo Para o meio concha. Deve-.
mos levÇl:" em consideração o pouco tempo paro se

treinar um selecionado, como o foi e5te período, Sa
bemos todo; que o arma maior de uma equipe é o

coniunto. E o exemolo nos dá o Flamengo, de Flávio
CostO'. aue sem qrandes estrel.,s. vem co'hendo resul.
tadns brilhClnt"'s nr. cp·t"' ...... = co�ioca desI1ontando um

atpoue aue iá m .... rc,-,u 53 Qole; e uma defpsa (lue per
mit;" "".. pn ....$ 11 (1"1" em nnd� men')s I1ue 19 parti.
dos. E�te <:t>rv;C"a, rer.;to !?vo o"� p não cficS', :omo
muitos desei'lm n\Jp "pio. A fldootacão de um ioondor
em uma Do�;rii� é C,-,io;n <;im..,les. mos :II od"Dtacão 00

m,.io. o ... cçni\tn'tf' ti! t·,�"fn !"Iue nnn é Mei! e aue re-.

Que- tllm[')o e m�lit') t�",inl"J. Ennuont" t� dã... 9I'!IJS

pa1"P(,p�p<; ,..,.,i�., pl;,4", I"-"kn 1'1' f\ r .... rtrda.,.. tér:níco
e ......... " �:IA ... ,.:" ,..t� ...".:." ov �:t; ,.in". r:,..I ....,. ... rtÍ no

di_ �"i�,,.,,,, , . .i' "',..,.:.... ! "',.,rn <;; ,. ,.,--("'o .. t" mE'

..:Jírl,., i'lst,.., "''':r ... '-')" "�"'Impnte vale são as suas cui
d:ldo,;a� 'lbs('rvor':�,

RIO, 28 c..V, A,) - Ci!:'o.
tes d.e Q\Ie os clubes e e�l

tldades pretendem no pt'(lo
xlmo ano d�rrubar a atua!
lei 1� f"'rias _ porqU;l.·I�J
pI! ra h,62 não há mui;:;

possibilidades - .o Sinrti

cato dos JOlladores Pl'�fis
sionais de Fut.Pbol. pe:C
seu pres1de'nte Mau,.icio
Fe'1llh e seu aavoS!'<ldo Nel'·
s�n Moreira já .entrou (''1m

amnln m"m'lrilll no Cl)n,�"'_
lho NII"f'::mel tje De�no,·t{,�.
o qual d'efpnclf! o� in�erê.·�
ses d ...s j02'llrln-..s (Jue dC'-
se,illr.l lmpedir a. queda, �o

-_._--

::�to'e Moreira afirma.
-

.

..

,am à ,eoo,•••em qUe 'j GBSTA DE CAfE' Ia.tual r6llu1arrof>otacão tr:l7

'''"-o. b,�efleio. ao, lO- ,ENTÃO PF.C� iAFt Zlof"
gadores uao 'o P'-'C[U" _. .'_. __ �

pemlite aol tod(l,� llflssa" ')

..;\ -':;'.

seus famlli.tt'e') como air.

da evita que os jogactllJ't,g
e�t"';'<>m em ação durante
os dias mais quentes:lo
ano. A lima interpelaçao da
rePortagem sôbre o 13.0 S:l

lári", os dois tre-ntores a

firmaram que tambem '15

jogadores têm direito ao

mesmo. mas explic<,':l.i::lljue
êste direito é só.."nte CO"l1.
re�pe.�to a� salário, nâet
compreendendo,' jlOrt9.!l4.o
as "iu'l<\s",

. um prell, pelo. Taça Brasil,
assistido par um público
cc:aSS8., NI; 11'.:al rr� <j'(\.I_
se I:f ":J (>\ll;:t:,<.e de' c'('.�

vez uma tel'celra P�trtida.
no mp. ..,m� kC'o� P,lr." ..."'.

cisei" da si'fle ,{i.:..e :t:I!p,ln.
rí. L.!!l tlnal!sl�,

!)ITO REMOS

·"�''''"'V''W'�''-�.FlJull"; :';O-11�ú�
_ ,.,------._

C7A_ DI ......"'A CONSTA",.'i

PELO PROGPESSO O.

'ANTA CAl'AIIN,

..O SITO!!

ESPOIiTIYÇ

d�-se de um passe da r-,

quer-da bem executado per
zêarnho. Aos 43 nnnutoa,
ou seja seis minutos apus n

substituição de Jcél por

lJêci" Leal. o Selecionado
de Joinvil'e voltou a mar-

car, desta feita p,-.I' mter

médín de zêztnho numa

jogada clàsstca tôda sua.
Os 2xO não traduziram
bem o desenrolar dos 45

minutos, pois a aetecao em

nenhum momente se sent,u
.ínfertcríaada nas açdes,
tendo mesmo causad ... grano
de pânico na l'e1;QguQ\'rla
edveesãne, u,x, bom riãrce
ro de vezes, O qui;! 'teuou
não, iria faltar na h.;;;e
complementar: chance ea»,
to que, aos 2 min'lIt ...s

Inuma falha deplOl'ãvel do
arqueiro Cláudio SC!lI-

bra, at'rando de rara ea

área, tirava o -ub-o aéro cio
mareadnr Pouco depol<;
Dêba era suostttuído po;'
Gonzaga, Aos 26 m::ll.l1'ls

surgiu (' empate 'Por in
termédio de Idésio, v'lian.
do-se de belo passe de Né-

o Campeonato de Out riggers a oito remos con

siderado o moís ímportantc, pois..,ocumula maior n:':

linhO, o qual cO'Teçaru.o
segundo tempo n ... l)lgar dc
Valéria. Um minuto apos,
a Se·.eção se colocava em

vantagem, tendo Sido aU','ll'
d ... tent.o ó extrema Alme

rindo, num c1'>",te alto que
cobriu o arqueiro jojnvl�cn
se, M, 33 Ivo, na cobrnn

ça de uma falta de fura da

jr('a, atil'ru, ape�:H da
b9rreira ieita pelos contr5.
ias, no canto p;querOo, O
ll'arcador foi comoJe:t'd,)

'p_l' Nêlinho, aas 36' l�inn
tos, com um violento p.c
lotaço de fora da área. N::l�

últimos minutos Bec� (O'

expulso da cancha pOI' fic".

r,espeito ao árbitro. Final.

Seleção Catar'nense 'i x

Combinado a� J�lnvlile 2.

Atuação individual -

Rubens teve ensejo de re3.,

lizar algumas dpfesas de

vulto, não lhe pod.en�lo ser

atribuíd.o culpa dos d,,�s

gols contrários, Antol!inho

bom, assim comi) C'audio
nor. Ivo sem reeC:it�f ·'U,lS

grandes atuações, 'reveIOll
se mal no poilciamento de

Norbel't(' Hoppe .,. Didi.
Joel não convenceu, .<;en1:l

substituido por Décio T�Õ!,!l.1

que realizou um trabalho

{cont. na 79. pagina) -� _

�J:�(Õ'� of���[�rá � mln�ã n�u'irá �� ��minl�
Várias atrações oferecerá o ,XXX

Campeonato Catarineuse de Remo, .que

Federação Aquática de Santa Catarina pr
moverá na manhã do próximo domingo, n

baía sul, com o'coneurso dos clubes Aldo Lua
América, Cachoeira, Martinelli e Riachuelo

A nrineinal s-rá. sem dúvida alguma,
nova raia para a disputa do certame. em sen

tido inverso, ou seja da Ponte Hereilio Lu"
Pr!);nha. ('nn, ChP.I!AtI.::. a noucos metros
cáis do Atêrro, ou seja o mesmo nerrur

da I J!P��t� Internacional' de Santa Catari,
na, realizada, faz pouco temno, sob o natr

"n;o ilo CI..be de Regatas Aldo Lu.. uue, as.'
sim, inscreveu seu nome na relacão das gran
dp.s rp�li7.a�ões· Além de anresenrar pe

primeira vez um percurso exato de dois
metros, a nova raia oferecerá melhor visi
n�rR M p)I't'lech.,{ores oue pntlerão acemna

nhar de bem perto o desenvolvimento do, ná

reos, na sua fase mais sensacional que é
<:hpp'�rl::t. Som ","vida, uma grande e aeertad
decisão da FASC.

O "oito" rnartinelino e o "dois com
H ti

Cachoeira. vice-camneão do recente Cam
pp.onato SuJ�mp.ril'ano de Remo, efetmulo na

Argentina, deverão ser alvos da c1J�osidade..
do público, constituindo-se �m autênticas a·

Í11al'''p.�. j1 � duas guarnições deverão ven�

nmOF RA COM' J�ROS
-------

Escré e sofreu c s dos gols iniciJ's, m3S ecabcu
bat� 'Iao selechion�dO � goleando' SX2 �:�e::Q��a�� �:a��C'�o�J " Jl e, que avia ve -

cído na tarde de domln- andou com certo embaraça
ac. em seus dcuninios, o eecréte Que logo aos ,31

ze� o;i�e�:��n::r S��l ';;��= torcida que como e-ntra venha: um' esQll,ldriw "\H: :��:ato���:r�o c:;;:e�s�;���
zetros. seu sexto matc'i- ve.ra não foi dos melhores najet. espera.va a dssrorre, constitue, ?o fôrça màxtma assinalado por Norbe-to

_'_"'_'"_O_,_,o_'_.n_d_o_'_d_'_'·_,o_m�._p_o,_;n_,_,_e_'o_t_"a_n_qU_'_i,,_ar_•.__:J::.·._q:__u'_nã_o_,_e_p-::od,-'_"_,"_n_ltl_"-=rl_O_p_e_bo_l:;-;bar;-l'i,-ga;;-,_'_'d_,_a-,-;;H_OP_",,-,,_de-::-e'_b_e,_,_'_se_"_it:_
Combinado da Capital, domínIO,

ma!cb-!ieino do Escrpte

Os Campeões Catarinenses de Remo (IV)
DOUBLE.SCULL mero de pontos, foi di'�putado pela primeira vez nO

ijii! : ano de 1954 Vencedores:
O póreo foi pela p!'imeira vez disputado em 1953 1954 __:_ MARTINELLI, com Acíoli Vie;ro t�

Eis oSI ���s�n�:�o�:rSilveira e Valmor Vilela (MOI" ;;s:�ir�. �o;e�aa:t��esA��� �;�i%t:n����o��:�:
tinelli). dn U"hnn, Félix Zaguiní, Wílmar Lopt:·, e Luiz Orü
1.954 - Manoel Silveira e Va!mo� Vílelo (Mor- fino Filho.
tine11i).
1955 - Mannel' Silvei_ro e José Corlos Tolenti
no ce Souza (Martinelli).
1956 - Alfredo dos Sanbs Filho e José Carlos
Tnlentino de Souza CMortinellí),
1957 - Edoar Germer 'e Karl Heinz (América)
19t:;,q - ,. ... "n�r( Silveira e Alfredo dos Santas
Filho (MortíneUí).
l0I:OQ - 1\ lfredo dos SantelS Filho e Mcnoel Sil.

veira (Matrinelli), .

1960 - William Maurício de !3arros e Orildo
Lisboa (Aldo Luz).
i961 - Edi Tremei e Orildo Lisboo (Alde Lud)

os seus: nárAnS.
Além eJis:so, terp.mos novo e sp.T1';;'�f'inl1f11

rlno'n ","ire Manoel !iõ:Hve;ra e OriMo J ,i�hQ8.
no c;:,1 .. i"f p. nn n01.'hlp, rlp'vpn,ln np�tp f't."er
rlnnlA' com Sidn"" Prats e Edson Pprelra,
ra,��ti"!>,,,nnfp', F...:I"o ..... cnmo se �Qli-)e. c-;<"

rI ..f",n�nr do MArtinplli, e.�teve no Rio. onrle
I'l1lT1nriu o �ervieo mil1far. tpntlfl ont't,,4n.,j.
rl!:'lrlP ti,. n1"ni�tl'l1"_"" ,.omo élpfp"�oi 00 RntlJ ..

fll1!o. AJ:!'ora, no Aldo Luz, espera conquistar
novos louros.

RESERVADO PARA OS JUIZES
,------------------_.___ * _

Nn� )11nltlps riAS P'rAllrles I'n111"�t;AAP.". a

FAç:r n1"",tpn"� I'1l"<::P.f!11i... o l=In';;n .:IA n;r�t()oo
1':0:», ,tI' Ohras P.íhH('$Is, a fim de ind�ll.l" P\'TI

"la.nn 1'1'1$lr. nn nnntn ti", I'l",...,QdQl, 11m """P1'ln.

ri ... ,"O"R n� iní.,oCõ: ii", ,.hp�d�. i"nl."ndn_n� do

n.';,I,,:I: ...n (lUe. nll!1�� !,:",mnl'e Atr�n".illll,� A<Õ: ..:ltqiil

,110 ...; .. ;:01;: � '" ...11......,,-,,"";... n ... mo,"pn"" ,til!;

JTI'o:o"n;)';;:p� ,.o..,"IpfO:OI'",m 0" ",';"po�,
"0:1"';" �HO'Pll1!h"rSl. n;in l",,�fJll ,Jl... ';dl'l,

Umll;nll'

1955 - MARTINJ=LLI. cflm Jobel,Furtodo, r.
moneiro e remod"res Altami-o Cunha Uno Phíllínpi
E'di" Huaen W�lfredo dos Sanl� Wílmor Lo�,
Clóudí .... 50ntos. F�(1nciccn Corrêa e V(1)ter Ourinut9.

1956 ...:.... RIACHUl=l O, cC'lm Jooo Leonel �e PaU"
lo timoneiro. e "emooor�s Od'l"n Mortíns Kurt KuP
kn Ai�tnn Maciel D::Iv:d J"1"lirh, Luiz Ppd"o JocquC�
Ilton �;��' Ã��;iC:ze��C:'�,,��lt�e7:en��!�Q. ti.

mnneiro. e remadores Antônio Pedro Assiní Harrl
Krentzfeld, Edqor AnnusP.Ck, Reinvol KQ('h, Wolde"
rn�r AnnuSe,ck Hans J, Post Wigond Theis � Aroldo
Waage.

' •

_ I
195R - ALnf') LU7 Ct'Im Alvoro Floo timMPi

e 1'ell1adores Wilson Boabaid, Francisco Schmít,
icontnua na 7(J paqiino)a

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



,I �REV!OÊNCIA r oci.
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TEMPO Dl �Vlço MILITAR: - Os períodos
em que o empr.gadb. e�tiv�r. af(l'!�ado do trabolho{pcr
estar prestcndo �ervl(;:) militcr soo comutados co-.o

t"mpa de serviço potO efeito de índenízaçõo e esrc ,

bilidaó. Assim c!ecídíu o Supremo Tribunal Federo:

ao dar pJ"!)�í�nto o ,recurso de Erlito de- Jesus Co�lh,;
(O"tra oectsôo do Tnbunnl Superior do Trabalho, h:
voróve1 ó Companhia Usinas Nccionc!s, do Estcdo
da Guanabara.

O ccórcôo da Justiça Trqbolhista estobelect.,

que, convocado o empregado porá o Serviço Militar,
ficava interrompido o seu Contrato ela trobolbc, nôc
se' contando o tempo do interrupção.

O relator. d-i recurso no STF' Ministro Vitor Nu
nes Leal, jÓ havia escrito bngo voto favoróval à em

prêsa. quando tomou conhecimento através de umo

observ\Jçõo do Ministro l-1C1t1nemann Guimarões do
L.zi no 4.072, de 16 de junho de 1962, que acr�s"ct:� ....

ta ao Art. 40. da Consolidaçõo dos Leis do Trabalho
O seguinte paragrafo: "Computar-·;{.lO, no cont09cm
de tempo ce �erviço, poro efeito de índenizaçõo e e·o

fobílídode, os perí,>dos �m que o ·empregado estiver

afastado do trabalho prestando serviço militar .::! p:.r
mtivo 22 ocidente do trab..:.lho." Assim votou pel':)
pr�Nlment:J do recurso, no que o acompanharam o'"

cemais ministros.

TRABALHO: COMO DEVE SER PAGO
O 13<" SALA'RIO

A propósito dos controvérsias surgidas em tôrnn
do. aplicação da Lii qUe instituiu o d€cimo terc:,ím
salário o p)'oh:\sor Arnaldo Sussekin presidente da
Comissão Permanente oe Direito Socíôl órgão técn:.
co consultivo do Ministério do Trabalho, ded:.rou i)

seguinte:
"A lei n.O 4.090, publicado a 26 dz julho dê.;,'·

te ano, conhecido como a "lei do décimo terceiro Sa

lôrio", criou paro os empregadores a obrigoçõo de

pagLr aos f{';pectivos empregados no mês de dezerr.
bro Ó cada 0,10, uma gratificação salarial indepe,,
dentemente da remuneração devidn. pelos' sel·viçc.s
p:estado� no referido mes. Essa gr(ltificaçõo suá c

quivolente o um doze avos do remuneraçõo cevida
no mês de dezembro, multiplícodo pelo número j;
mPSes que o Empregado trabalhou poro a emprêso rI_)

ano correspondente.

AS�!Í'm. prossegue o sr: �rDaIGO Sussekin o erro

pregado que nn mês ce dezembro perceber o solár!�
de 24 mil cruzeiros. terá direíto a reczber como g"0-

tífícoçã:) natolinlf, ormpul�6rja, tontos dois mil Ci'U

zeiros (um doze OVOS' do citndo salóri0), quantos h-.
rem os mEses trobalhodos- no respect.iv0 ano paro (l

emp(-egador. Portanto, são devidas os frações dz qu;n
ZI' dias contad"s como se fôsser;n meses c?mpletas e

portanto, m,liq um d(lzl� ovos.
.

"0 ESTADO"
Para bem servir no�os assinantes e animciantes,

destacamos para o sub-distrito do Estreito o sr. major
Vlrgili� Dias. para fazer a cobrança de assinaturas pa!a
o nno de 19ü3 benl como angariar anuncios par;'! nossa

edição f'sp'erial dr natal.

DEUS UI PAQUE

,_-:;&...I"'b����' te
nove erpresent&nte d.I Jr:..:t (eont, da • pagina.) pont.o alto da e.:;q�nd""_
cutívc coietivo tocaram ;10 seb todos os aspectos bri- sem um só elemento ta

Partido Colorado. lhante, demonstra.ndo cire lho. Dldt ainda em grande
.Em su80tj primeiras·d�..::I;l- é o m,\.hor na funça.., ce rorme,

recõse, hOje fozmuladas,.o quarto zagueiro. Valérlo a- Os quadros: SEI,EyAD -

presidente eleita prece naa penas esforçado. Nél..mho Rubens; AntonlnhO Ivo' e

"soíucõee pat"ctótiC8s {:�C que o substituiu, convenceu Olaudlonor ; Jocl toeciv
exigem ('S problemas :}_ plenamente, vindo a resel- Leal) e Valél10 (Néli:Ül0)'
tuars" decorrentes da "st- ver o psob'ema do centro Dêba (G('nzaga), Jdésto,
tuecêo econcmtca �da Ame dó gramado. Dêba. e. Nilzv, Nllzo e .1\ 'merindo. t,.;OM-
rica �atlna que nos atln;;:� apesar de bem marcados, BINADO .. - Cláudi) (A�
profundamente em b ora deram o que podiam, sen- meury i ; C'lI·Ut· ....

,
Tluo me-

em grau menor cue a do Porém, infelizes nas ü- co) e Adrt?L Pepe c 0)'-

����:z P��S:s��";':c��;uF��= ::!:õe:: i:�a��:;l;e�:�
da a coiaboração com os o ponte ano da linha de
esquercüstas que sll;ml�l frente, vinde a reaollit!l"-
dessas eleições com p '11- se de suas últimas atua-
derável rõ-ca e que pO\IC- cões. Cla,udionor bom, as
rão ter atu,ação cecíova na si .n, ccmo Almeríndo e

crntenda entre os dois Sombra, êste um dínamo
gr2ndes partidos traaici,,- dentro da cancha. Entr� I)S
nais sóbre pr('jeto& ou J'I!�.. ��ntráriO's, CI!iurl1o �t�ve
nos administrativos. magnifIco n() primeiro tem

Pc Claudican...o no .. c:l!,llo:;.-
Fernande:l; Crespo em do. Seu substitutO. o no·

intendente .munIcipal de vato Amaury, não d:,cepclO
Montevidéu, cargo a 'lue nau, apesar de pnlW) I'm-

renunciou meses antes di),..'; penhado. Bo:n o trio ele
elelçeõs para se candidat.u zagueiros e amda mplhOl' a
a pt'intelro titular na !is�a. dup'a da mela c:mch�,
de malorja do Executivo Pepe c Orlando: O ouin12-

_PI_u'_a_lls_'ta_, t'_ahoante repr�SE'i�t\l.')

Secrelário Vis�1a Poslo de- Frufh:ultura
Acompanhado �lo enge

nhel)'o�agrônomo João Pal
ma Morcira, o dr. Luiz Ga
briel Secl't'tário da Agrlcul
tllra. visitou. recentemente,
'J Põ,to de Fruticultura, de

.

�.

MONTEVIDEO. 27 cemocraticn, 'U qual
da com os ortodoxos tli:,

gidos por Eduardo Vlc��"

naeeo crlenta n maro-ta

dos seis membros do o-n

telho Nacional de Q,)'iê"-
11<>

1::'n€rementes, -utrc setor

Ijnportnnte do partido t-;i
tuaclon'sra qcu SI' agt·UP·1
em tôrno do eixo arcnegc
yen-Nardcne e ki a te-cei
ra torça no pleito nac
conta com nenhum me.a

oro dentro de guvêr-no ,'1),.

Jegiado. Os outros três :]"ti

CO.n, um::- ngresso

que a dominio do Parti<10
Nacional é rclativo e cu

quanto existe uma exp-c
tatíva incerta Quanto 9.0:-\

resu.tados rtnats do ptci'c.
o líder triunfante Daniel

Fernandez C�"�po scrn c

prlol1eiro prb�ente do Exc
cun o r,o!egiado a 1. de
marco. pal'a 'o prúxitun
quadriênio. Foi eteno ecru

o apolo do Partido Nacr.i
nn! a'ancc. mas é prtnet
pal figura da aln ChR'l1üct-l

Enliríade �o Pessoal da Pólíeia Mimar

Em Formação
Ultimam-se prO\)dências.

nesta Capital, pala a fun

dação de "União da Polícia

CiVil de Santa Catarina".
inici,ltiva que está tendo o

irr'3strito ap{'lo d.J ilustre
Secr�tár!o da Scgurança
Pública, dr. Jade Magalhães
0.-; objetivos da entidade:

b) Defender os i11tél'êsses
e direitos da classe�coletiva,
parelal ou individualmente,
prestando-lhe assistência
Judiciálla:

c) criar e manter. quando
passiveI. e oportuno: cursos

preparatórios .\0 Ingress':l
de candidatDs fl_.Js quadro,;
da Polícia Civil; Departa
mento Social e Cultural;
DCpnrtal'l"ento de Bibliote
ca; de. C')!lslllta e Informa
ção: de Publicidade para a

difusão do .p�ogramR as;o

clativo

São Joaquim. Sua Excelên
cia percorreu os talhões
cultivados com mudas de
al"'orE's frutíferas e ouviu
sõbre os tl'abalh.Js agróno
mos alí re(lltzados. O Pósto
de Fru�icultura de São Joa

:l) Colaborar �'Pooperar,

dentro da lei e da discipli
na, com o Go,'êrn'l e a l!0-

letividade, que represcnta,
reivindicando seus di:eitils.
uma vez aprovado por 3ua

dil'etoria'

quim POls�i condições para
efetu,ar programa de gran

,de envergadura técnica e,
através déle, executar U111

p.ojeto de produção de mu

das. de áLvores frutíferas
de .zona t?mperada, conso

ante as metas do sr .. Celso
Ramos. O plano de pção d.J
dr. João Palma Moreira, co
mo Chefe do Pôsto, tem cln

co. objetivos, a saber: pro

dução, locação, experimen
tação,' o.rientação c assis

tência. O que significa por

primeiro � :,i pl'o.dução de

mudas seleci.onadas; por

.�egundo, locação de p.Jma

l·CS e instrução do plan
tio: por terceiro: orientação
dos tratos CUlturais; por

quarto, assistênc�a no trata

mento preventívo e curativo

das árvores frutíf-eras; tam

bêm no combate. às pragas

f', por quinto, conservação
e emb,ll_agem das frutas.

,,,. iiAil ;OS1. --8AI8105--
Cen�. }

as 3 h�

.-one G252
S:::phia Luren

Steve BarcJ:'ly em:
A SEREli\ DO MAH VERMELHO

Ferran!aC:llor ás 8 hs.

Stewart Granger
Dona R�ed em:.ás 8 IIs. PRE'-ESTRE·.h

Pl'ó-Fcl mandes d:l FACULDADE
de QDONTOLOGJA

MRl'ilyn r-.l'>lI)·OC

Yvcs Mcnlaud em'

.'\DQR.\·VF.l. PECADORI'

C,nrmo.S�ope - TecniColor
._- 0eJl;,Ul'a a"é 14 a"os

A VF.RDADE DOI

SlIpel'Scope

Cen.�ura até 14 :ln{lS

lEi-'
CiDe Illn

Estreite ........

ás 8 hs.

Sophla Loren.

Anthony Quinn
Ste_e Fr;rrest

EM Ed!lício Séde
do 17,0 D.P.R.C.

CENT .....u jI'(YIE 34J
ás 5 e 8 hs.

Grande O"(l{"IO

Regina,do Farias

Ruth de Souza
EM

JQGlfOORA INFERNAI.
o ASSALTO .4.0 TRE!\I PAGADOR

TecniColor No prace�so referente à

construção do Ealcttio-Sê

de do 170 Distrito de :rortos,
Rios e Canais, em Florianô

polis, o diretor geral do De.

partamento Nacional exa

rou o seguinte despacho:
Homologo a decisão do

Sr. Engenheiro-Chefe do 170

D. P. R. C., aprov,'lndo o re

latório de Concorrência Pú

blica realizada para a cons

trução do EdificiO-Sede do

mesmo Distrito, na cidade
de J"I.orlnnópolis (SC), ad

judicando-se as obras a til'

ma "serviços de Engenha

ria,e Comércio Ltda. Secai",

em 19.10.62 Sebastião Me

deiros, Diretor-Geral."
A adjudicação para as o

bras em apr&:o será pelo
valor global de Cr$ •..•.

42.880.753,50 e prazos de 30

e 360 dias para inicio e con

clusão, contados da data

do registro pelo Tribunal

de contas, do TermD que

__

o

Censura ale 14.
Censura, at.é 14 ·AnoS.

...,_.
ClDe BUX! tlHE RAJI.A Sociedude de Amparo aos Tuberculosos� com

sede, à RI..'!.1 DeN:loro, números 7 e 28. c(.,munica aS

pessõas afeito� 00 bem que o-:eito quoisquer tipes
de a���i:��Si:' ��:('��:o t�iefsoe�ess dO�?r:=ro:ic�at8C;: s:::Ul'��n���net
2940 3146 e 2288 estão' à disposiçõo das pêssoos que MEU U'LTIMO TANGO

deseja: em ouxilié.'a,\ b:tstando discar, dizendo o lo·' - Eastml.lnCo;cr.-

coI ance deve ser cponh�Go o donativo
.

Cel1>iura ate 14 an::zs

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

Ctnt.'o Fone; 34.1t!$
áS 8 11S.

as 8 hs.

Ro.bert Hossein
Magali Noe'

EM
VAMPIROS' DO SEXO

I,

I
1

I EXIJA A I' C

! NOTA FISCAl I· :F; r "

: Df SUAS COMPRAS! ... E CONCORIM AH
-

I
.

eORTEfOg EM dUMRO E PEZEMBRO i Ii
�:E SEU "TALÃO VALE 1 MILHÃO :

l;�

vier a ser assinado.

;�._------,

fre
•

15...
Iando ; AdHHlll, DI:!l, Hcp
pe Osmar {; zéatnno.

Arbltrag�:n aceitável de

Gilberto Nahes, o qua.l
gratultamE'u1e vem' se co

tocand-i ;i. dl;PJsiÇão da

F·CF �!l.�'l a direção eos

! � • i 1 I:.,�·

entre ..:;3 <:(.ol';un:L'S r-ota

do Pau-a R:l.�10S e ;.,.

10' vcn�:d •• \,:' .o

por sxn

Os CampeõeS Calarrnenses...
Conto da 60 póg' ,

•

Nivaldo Dcufenbcch, Sigmundo Schofhente, Haílton

Haeffet, Eliziárío Schmitt, W.lliam Mauricío de Bar.
ros e Osvaldo Silveira,

1959 - ALDO LUZ. com Alvaro Elpo, time.

neiro, e remadores Dion:;,o Schmitt Mc.tlçel João
Teixeira Hcm,ltcn Cordeíro, Sigmu'ndo Schafhente-,
Décío Moscarello Elíziá ia Schm:tt; Nivaldo Daufert"
boch e 5.ady Berber.

19(,0 - AME'RICA, cem H.:.rry Weisenberg
timoneiro. e r.<!madores Deniel Soares, Arno E. Mor:
tin, Reival Koch, Hél··cldo Ue�ler Newton S('\;'ovonke,
Ag:>!!t'nho Cípri':,ôí Hans J. Pest e Pe:=ro Curbani.,

1961·- M.t,RTlt\lFLLI r"'rYl J ...hel FlJrt .... rio t;mo
nei-n e remadores- Theodoro ROQer;n Yah1• Erich P.m
s'Q W('!lfred'J des Scontrs. Ernesto Y ...hl Fõlho Afonso
(,.lsA C",.";� t:�"_+A 'chü!cr, Octocílio Schuler S0-
brinho e Wilson

..
CoslO

Coléqio Catninense
1. EXll'�S F:nais

11962 - 1963)
la. E'POCA

Reolizaçõo: 26/11 06/12/62.
Noto: 1 - Só paderõo prestar exame final em

lo época os alunos:
.'

o) que -estiv-erem quites com a Tesouraria;
b) que tive!'em fr-equência mínimo de 75% nas

disciplinas 7s9'Ó na!> práticos educativas e 75%
em Educôçõo Físico,

Noto: 2 - Aos alunos que faltarem o exames

por motivo de doença ou luto S€l'a concedido 5-egun.
do chamada desde que requerido dentro de 48 ho"
l'aS, o cOr'l!ar do dota do lo. prova o que tiver fal
tadO e o requerimento for instruido por atestado mé
dica;

Nota: 3 - Serõo dispensados dos exames fi.
nois nas pratiCaS educativos cs alunos que btive

rem � ou mais pr>ntos da somo das notas merma!s.
Noto: 4 - Não serão fornecidas notas por te"

lefone, Somente 05- resultados fjnois serão publico.
dos e as noto" d� exames finais serão doda3 na ca.
derneta após tal publicação.

110. E"POCA
Inscrição: até 15/1/63.

Reçlização: I a. quinzena de fevereiro.
Noto: ":' - SOmente te::"ão direito o 2a. época:
o) Os alunos que forem reprovados em uma ou

duas disciplinas apenas;
b) Os infrequentes quando tiverem assistido Cl

50% dos aulas dados no mínimo.
Noto: 2 - Apenas serão obrigados a prestar

exame de 20 époco, ém prátiCaS educativos os' 'a
lunos que desejo!"em perr(\anece.;r neste estoaet.éci.
menta

11o. - EXAME DE ADMISSÃ�
lia, E'POCA

Só haverá exame de oomissõo de 20. época,
COSa não sejam preenchidas tôdos (IS vagas na 10.
Se houver I;;;� �b���oRI��U�Aq�z;��3de 1963.

Datas: 17 o 22/12/62.
Nota: 1 - Os pedidos de matrícula deverão o.

bedecer à seguinte ordem:
o) Curso de Admissão ao Ginásio - 17/12/62

(mediante teste em 11/12/62) oe 12/12/62) às 8 hs.
b) 10. série ginaSial - 13/12

.

c) 20. sé:-ie ginasial - 19/12 /
d) �n. e 40. sé::"ieS' ginasiais - 20/12

e) 1 a. série calegjal - 21112
f) 20. e 3a. séries col-egiais -'22/12
Noto:·2 - A matrícula paro qualquer doR cur

SOS deverá ser feito pelo pai ou responsável e sóme"
te eonsiderCl� efetivada com o pagamento da Ia.
pn!Stoção.

Nota: 3 - Este �stabelecimento nóo se re6pon
sabitizar6 pela perda de vaga dos alunos que, apra.
vados em la. época nóo efetivarem suas matrícula�
no fiempo estaberectdo, salvo o:> dependentes de 2a.
época que somente pO�erão fazê.la após a realizaa

çõo dos exames,

Nota: 4 - 0,= aluno5- reprovados somente pc.
deróo ma.fricula.--se quando houver vago.

.

Noto. 5 - Os olunaa bolsistas deverõo efeti
var també'm suas matrículas e pagãr as presfaÇ8es
até o recebimento da bolso quando lhes serão devol
vidos aS quantias pagas.

Noto: 6 - Os candidatos o matrícula 00 Curso
de Admissão 00 Ginósio deverão ser 6ubmetidos a

um teste de Português e itl\atemáticà no dia 11 /12
62 às 8 horas. Sàmente poderõo ser matriculadl'lS os

que lograrem aprovoçÕo.
iVo. EXPEDIENTE

al De 10. a 22/12 - Normal: das 8 às 11 hs
e das 15 às 17 hs

b) De 28/12/62 o 511/63: dos 8 às 10 "'.
c) De 8/1/62 o 20/1/63: cios 8 às 11 h" e da.

15 o" 16 hora�.
•

d) De 2111/63 a 412/63: Férios,
Noto: 2 - O arro letivo de 1963 inic:iar0se.6

no dia 10. de merço com abertura solene.
Neto: 1 - Os reauerimpntos de�

deverõo ser feitos até 19/1/63. ,

Elorion6polis, 19 de.. novembro de 1962.
Pe, �!)rtholdo Braun S.J. - Diretor

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



-Orgânica do Ministério Público !r��T.Ap.
I Florian�pOllS, (oexca-ren a j , 30 de Novembro de 1962classe dos Promotor.2S dos

tacando-se de sua oração
os seguintes tr�cros:."� ,<:1.

rcentemcs o seu súbit-r im

pedimento de nãr _ compa

recer a êste ápage, do quut
é convidado especial; mas

por outro lado, deu-nus a

grata oportunidade do>'! cor.

tar como seu rspr-escntan
te com a agradável presen

ça de seu di'eto filho, o Bn,

genheitn Celso Ramos Ex

mo Secretário da vúçao
e Obras Púú�icas". e "O

digno representante do

Chefe do .t>oder Executivo
estames certos neste a.r-io

ço de fraterni'dacte, há de
sentir-se orgulhoso de co

lhe! as memresteções Uo
l\(>SSO carlnhn e c Incon
dtcronat recontcimento de
tO;;'QS nos, pelo. mu.to' que

_ seu Lustre pai tes» reít«

pelo Mírusterjo Público Es
tadual". Disse, ainda do

alto conceito e prestigio
que goza a figura do dr.
Milton Leite da costa lJC

dr. Celso Ramos Filho, SeA Associação cataríuense
do Ministerio Público pro

moveu, às 12 horas do di�
27 do corr-ente nos salões
do cuerêncie Palace Hote�.
um almoço de confraterni
zação. de seus aseocmcos,
ccmsmcran.« pelo ue-is

curso do pr-i r ctro antversá

rio da sançã-, da Lei or

gânica do Min:sterio PÚ
blico.
Para êsse agape toram ea vernador, na pessoa de
pecíalmente e-nvidados " seu nustre representante
Exmo. sr. Celso Ramos go fez USa da palavra L d;·:
vernacor do Estado, que Hélio Saci!.otti de ouven«.
se fez representar pelo �� Presidente do órgão :!e

cretário da Viação e Obras

Públicas, uma vez que por
motivos imperiosos e

•

ine

rentes ao alto cargo que e

xerce, tivera. que se afas
tar de capital e o EX!lllo.
sr. Dr. Milton iLeite da
costa, Procurador Gerai.

do Estado e presidente de

�:��:_:��a o

a P�:.��lsc, �,L�� • • 1 I

;���:����::"::�i��:,�t;" Montepio se transforma em Instituto
:�:,::;���:\:�/q�:o:���:: de Previdência -Ivo Silveira; oposiçà
f���:�;i��:I:�I�I::F\� tentou criticar apenas um artigo da I
naudit- esterco, jamais

A Assembléia �egislativa tação_de contas, composto O ora�or comple�entou, 5e,,011, com reiacêa à.c
lhe in-porá repomo puis aprovou, na sessao de 27 de tores representantes do em seguida, as razoes da posição do conselho

sabemos que o seu' passa do corrente, a mensagem Governo e respectivos SU-
\
carta enviada pelo dr. Hei- cal, que se o oovêm.,

do de luta tem-nos mantl da Governador . Celso Ra- plentes, nomeados
.

pelo tal' Guimarães, Diretor do tra com a maior pare
mos "que reorganize, o Chefe do Governo, dOIS re- Montepio a um diário des- deve, forçosamente, ter
Montepio dos Funcionários presentantes dos assocíu- ta capital e nele publica- mate-In no colegiado
Públicos do Estado para dos e respectivos suplen- da, evidenciando o acerto autarquíu.
Instituto de Previdência tes, e após trinta dias da da argumentação inserta
do Estado de Santa Cata- pUblicação da lei, o oover- naquela correspondência.
rina - IPESC" subordina-

-

nador do Estado designará Mais adiante, diste es

do diretamente ao Chefe uma Comissão Coordena- tal' a mutérta em perfet
do Poder Executlv.o. dora da transformação do tas condições de ser apre-
O novo Instituto amplia Montepio em Instituto, ciada, uma vez que os avut-

ns atividades do Montepio, composta de três membros, ses foram distribuidos. Is
e na parte da assisténcia e que mandará "realizar to põsto, a mensagem go
financeira, após a reaü- todos os estudos técnicos vernamenta lera de tal

eação de 24 contribuições preliminares, bem como es- forma perneta, que o li

mensl}ls de parte do as- tudar, racional e tecníca- der oposicionista tentava

saciado, concederá recur- mente,·a estrutura dos ór- fazer crítica apenas sôbre
ses em dinheiro para sa- gãos fundamentais do tns- um artigo, dentro os 67 de
tisfação de compromissos, tituto. que ela se compunha, es

empréstimo para trutarnen- Com lei desse porte, o pecialmente o que criava
to de saúde, empréstimo- Oovernudor Celso Ramos dois cargos de assessores.

fidelidade, emprésblmo-ca- demonstra, mais uma vez, Ora, argumentou o lider

sarnento, fiança de aíu- seu ínterêsse no sentido de do Govêrno, alguem de sã

guel de casa, para paga- uma assisténcia ampla, conclêncta poderia negar a

mento de impostos. Esses multiplicada e dentro dos uma autarquia do porte da

empréstimos serão regu- processos mt4l modernos, que criava, a necessidade
No dia 8 às '7 horas Mis lamentados pelo IPESC, que virá ao encontro das de dois técnicos, um [urf

que continuará c')nceden- necessidades do servidor dic-o outro, calculista atual..
do assistência habitacio- catarinense. rial?

nal, pensão· por morte, au··

xilio fuperal, e assistên
cia medica.

Honra da Associação.
Saudando o Exm c sr. go

AINDA! OUTRAS MAIS DAS M�l
do nn primeira linha drs

pro?emas da classe, que
ainda cs (continua ri-i a.a

pág.)
.

Plnallzandn, não admt
d eparte da 6po�içãQ, d
vidas sóbre a probidade
quaisquer projetos de O

Prodülos Jean lrltombe
Lili'içados em Floriai1ó�o![s

Esteve e-ruem em via.ta 156, fábrica os seguintes
a nossa redação ° sr. H.M. produtos: Whisky, G,J",.,

,Fiscrer Inspetor viajante Rum c-nbacue, 'I'rappa
Conhaque de Maçã, Aª(.;a!·

de Jean Lacombe & Cia. dente Composta, Oanlntrt

tnstaiac'a €oI!!. Caxias do Caninha especial La<::.Ol1"!Oe

Sul à rua Luiz Míche-un, etc.

erosseçue em marcha acelerada o p.l"?gra7�w. de escoac-t

zacão do ecoemo Celso Ramos. ACe o [im do corrente

ano estarão COllcluid!l.s mü unidades escolares iguais a

esta, construida em Conselação no Município· de Urubiei.

Apr':)vado requerimen
do sr. Tupy Barreto, para
constituição de Comi'
Parlamentar Externa pa
tratar, junto aos Minist
da Saúde e Viação, qa dr
gagem em. área do muni

pio de Sto. Amaro. no

CUbatão,. em Join�ile, ih
násio Industrial e escol
de engenhat·ia metalúrgl.
ca, industrial e SiderúrglCl
no citad') município, rea·

bertura do Canal do Lln·

Inmmdade N. S. da Conceição
Fesla da Imaculada Concéição

A Irmandade de N, S.

da conceição, tem o pra
zer de convidar V. Ex�;a e

Exma Família para assi,,-

1.Jre.r. as Ifestivida"es' que
em l:.uvor de sua padrrei
ra N. S. da Cone.eição, se

realizarão em sua "'I :eja,
no próximo dia 8, ' 'ihf!
decendo ao prograD11i se

s·uinte:
Novenas a comflçar db

dia 29, às.19 roras.

Associação Catarinens,e do
Ministério Público

aa de Conmunháo Geral:
à 9 hc.ras -;:,.nssa snnele

com sermão aê! Evangelh6
·e a· tarde Procissão.

A Irmandade desde já IVO SILVEIRA: OPOSIÇAO
TENTOU CRITICAR APE

NAS UM ARTIGO DA LEI

MAIS BAIXA A CONTRI

BUIÇAO DO SERVIDOR
DE ordem do senhor Presidente e na forma do·s Es

tatuto.; convoco todos!.'Js senhores asscciados, para a

Asserr,bléia Geral, a se realizar no dia 8 de de:.:embro

pró:;.::! 1:0, na sede da Associaçã"J, cum:.J. ,eguinLe Ordem

do Dia:

a) Apreciação do Relatório e Con! as da Diretoria;

b) Eleicão da nova Diretoria para o biênio 62;64.

-Florianópolis, 8 de novembro de 1962.
Enio Demaria Cavallazzi

agradece a V. Excia, G Ex

rr,a Família Pf� \ seu com

parecimento tas fe;>ti··
vidades

O IPESC terá um presi
dente, com um gabinete,
assessoria atuarial e asses- O lider do Govêrno, nas

soria jurídica, e a exe.cução sessões de 26 e 27, fez uma

dos serviços será feita pe- anâlise completa e minu-
lo Departamento de Pre- ci':)sa da mensng·em gover-

'Crs. WI'II"am I�,. Oley, e ,Erl'.. i., !, Sa"r
vid'noi.' A"I,tên'ia, D,- nam,ntal, d' n"i, alto ln

J � \!oU t. u partamento de. Inversão de terêsse para Santa. Cata-

Encontram-se na capital colares de Santa CataJin'l, Fundos; s:rão ór�os tde ��:dr:d�e����::��t�ue e��
�; �:����esde:i�l\a�LlW�: criterics, quantidad.e t' de �::�te��aúcon�abili��:: ;L� de mais moderno e racio-

Osey e Erich L. Saur';5 :ai: i�!�j��çõ;�s.d�I:OI� Departamento de Adminis- �:!q��squ:r::i;ee���:ri:s�u�quais, eny missão ofic!.:JI Saur u·ma visão CO.m;:heta. !���:�á°c:::' u� ��::��� exemplo do uso comum nos

�:lA�:��:o:�:�tIn��;:�; �:dO�ssunto em nosso E,;-
Fiscal que. receberá, apro- mais adiantados Estadús

Brasil)" vieram a Fi.or'an')
.-,- V_"'_á_O_U_'_'I_"_ita_,_á_a_p_"_'-__aa_"_d'_'_ilÇ_ã._,_, �

t::�,fb?;�;;:;��f:��::g 'Novo sistema de classific�çãD nb'
:��::d?:�:�,�:::::;,��t� Coôcur�o de Abilitação da Escola
���lse, :�st�l:!���:n������ de Engenharl"a ro��) Os empates, na últi-

�:�e :g!�s!o;n;��o�()�� .. m�l:a;:édi:erã�e �;�;�idO:s
d.os E:;tados U1L1idos, atta A Congregação da Escola candidatos que tiverem no- notas das materias e .tô-

vés do "Programa Al\��·� �: U��;:�����: I�ed�!��� !� �ô���a:�t�s �:t:��:�ior
tos para a Paz".

Catarina aprovou em sua 20) Sobrando vagas, es

primeira reunião um nôvo tão habilitados dentro do
sistema de classificação no numero de vagas, e de.cres
Con�urso de Habilitação, a centemente, segundo a so�

fim de. apr.oveitar o maior ma das notas obtidas nas

numero das vagas de que materias que c'Jnstltuetn o

dispõe para a admissão à. concurso, 0& candidatos que
Escola. Tal slstems, sub- forem reprovados em uma

metido à apreciação do matéria, na qual, porém,
Egregio Conselho Univer- não foi atribuída nota O

sitário que deu seu refe- (zero).
rend'J ao Parecer favorá
vel da Douta Comissão de

Legislação e Regimentos,
tem as s.eguintes disp:Jsi
ções.:

Provou, também, o sr.

Ivo Silveira, que a contri

buição ao Instituto, de 8%
pari) 5% em escaia pro
gressiva, era inferior uas

déz anos de. governo ude

-nista, onde ela se fixou em

10%. Continuando, e reba

tendo a fraCi( irrelevante

argumentação oposicionis
ta, p lider do Govêrno ob-

A Ar:!ministraçào

afirmava para re;(lçar a

não omissão do Governo,
não significando que rósse
contra a propo'iic;ão do

parlamentar udenist:.l.

lU Secretário

Nova Oireloria da A.S.P.S.c.
José ,i·rio Dias de Oli·

veira, 2.0 Vice Presidente.

Jupy S. Ulisséa, Secre

tário Geral:
J·o"é Nazareno Coelho,

Secl".;::tário
Alcino Terdoro da ,s::v,(

Tesoureiro Gera!
Pedro W. ,B<">!tes, Te·,úu-

rNt�·

Realizou-se cntem ::jui:'>.
ta feira, às' 20· hOTa�, a

rua Trajarip, n..o 37, � �o

lenidade de posse da r;ov'.I

Diretoria Executiva da As

sociação dos ·Servidcl"e3
publicas, senhor.es I vo

Ga.ndolfi Presidente.
Jose de Brito Andrade, 1."

Vice pr€;;idente

(urso Para Laboratorista
FACULDADE DE MEDICINA

Avisa-se aos interessados (médicos, farmacêuticos,
químicos e laborataristas) que a Faculdade de Medici·
na da Universidade de Santa Catarina, s':)b os auspic10a
da Reitoria promoverá um CURSO DE ATUALIZAÇAO
EM TÉCNICAS BIOQUíMICAS DE LABORATóRIO CLt·
NICO, no período de 2 a 9 4.e dezembro próximo.

O referido Curso terá a direçã.o do Professor Dr.

Metry Bacilla Diretor d,o Instituto de Bloquimlca d
Universidade do Paraná e constará da atualização de

'diversos metodos de laboratório aplicados ao sangue,
urina, etc ..

O número de vagas será de 25 e a inscrição podeli
sei' feita por carta ou telegrama dirigidos diretamente à
Faculdade de Medicina, Rua Ferreira Lima, nr. 26, Caixa
Postal 205, telefone 3650, FlorianópOl1s, devendo o ipte·
ressado mencionar u profissão em que e diplomado e o

laboratório que exerce atividades.

das as séries que constituem
o Ciclo colegial ou equiva
lente de curso reconheci
do como de niv.el médio._ O nosso ·PRONTO SOCORRO

vai sair!
- O Govémo v(1i fazê-lo?

xx xx xx

A pergunta .lembra ao jornalista uma das muitas
tiradas do famoso Aporeli - Borão de Itararé.

Achava-se êle preso, a bordo do Pedro II, como sus

peito de participação na lntentona comunis:a de 1935

_ da qual, na realidade, só veio a saber�peloÂ jornais.
Mas o Barão tinha idéias conhecidas, ma�s que alaran

jadas 01.L tóseas. E paI" elrrs, acabou a bordo, :com cente-

nas de outros. Um dia o·Mini'ltro Barros ·Barreto, presi- _

dente do ·Tribunal de SegllTrlnça Nacional, surgiu no Pe-

dro lI, I(compan-hado da entou·i:age tôda da Justiça, pa
ra ouvir dos acusados.

O Barão, por ordem.. alfabétiêa - 4paricio Torelli -

devia ser o primeiro a prest.ar· d,ecu(rações. O COllULn

dante, encontrando-o no convez, Cf. ler. um pedaço velho

do JORNAL DO COMERCIO, s"ecção dos anúncios, tez o

parece que agora Tão Ir go chegara.tt:l a

Florianóp.a�is os repr��el?
tantes da ú"3AID_r,mantivc
ram proLongado cont.'.L.to

com o. repr.esentante cua

. .iVI'ASe da CNME, que-- lhps
fom!2ceu tôda a sorte de
intormações a r.cspeito d'3.

distribuição f.' fornecimefl�
to de leite em pó aos c,�-

5°) Persistindo o empa
te, êste será decidido em

favor do candidato que
tiver maior número de

_

matel"ias no ciclo colegial
ou equivalente de curso re

conhecido como de nivel
medio,

" 30) Finalmente, sobran
do vagas, estão habilltadc..l
dentro do número de va

gas, e decrescentemente
segundo a soma das notus
obtidas nas matérias que
c�nstituem o concurso, os

candidatos que forem re

provados em duas maté

rias, nas quais, p0rém, não
foi atribuida nota O (ze-

Hoje Reunião da
Camâra Júnior 1°) Estão habilitados,

dentro do númel",) de va

gas e decrescentemente,
segundo a soma das ·notas
obtidas nas matérias que
constituem o concurso, os

na, ����:a, i�:t��;'!�, :�%�r� �:;r�l h:r�o�:baf��
Todos os fins de m�s patrão e empregados reLI'

nlam-se e trocavum idéias, como que em familla,
Não direi que ess·a p;raxe fôsse democrá�ica, porque
ali, na verdade, oposição não existia.

Anteont.em houve a tradicional reunião. AbriU·a.
na forma da tradição, o empregador, presenteS
todos o:; demais - o que nem sempre acontecia:

_ Estamos, meus amigos, entrando no déclJIlO
segundo mês ..

•

_ Décimu segundo sô, não! Declmo segundo e

décimo terceiro também _ foi o aparte que estalOU,
perfeitamente oportuno e IflgtLl. (

Mas o patrão, surpreendÍdo, confuso, com a

piada que, antes de tudo, era uma lembrança cor

dial, talentosa e oportuna, embasbacou e apenas lbe

ocorreu como descabida reação:
_ Parece que jâ temos comunista a bordo.

.Sob a presidênCia do sr.

Deodoro Lopes Vieira ej;

tará reunida ás 20 horas

dc hOJc na Faculdade de
Direito' a Cámara JunH,r

de Flo:'ianópOiis.
Para a cjtada reuniao de

carateL" extraordinário, e�

t:i.e, na pauta dos tabalhos

Inúmeros assuntos, entre

o qu�is o Convenção Esta

dual, rea:izada reccn�emen

�e em Blum�na\l e a via··

gtm a Sotelca.
No qu.e dIZ resp.eito a

Convençãe os junio., .Jeo

G.oro Lopes Vieira
NLO d,e Linhare..,; f '

n ti expo�lç&O sebr
�,.Lltados do Conc!

dJc que na mcsm�

"c.â 1ll�l"Cãda :l (

convite:
- SI" ."Aporelli, VAMOS DEPõR!
- Eu, Comandante? Nunc.a! Jurnaisl
- Estou-lhe dizendo: VAMOS DEPÕR!
- J4 lhe di'lse que me recuso. Procure outros.
- Mas li uma ordem. a SI". será o pri7neiro a prestar

de11oimentoI
- Ah/ Isso li outra coisaJ. No Brasil quando se fala

em DEPÓR, a gente logo pensa em DEPOR O GovtR
NO ...

xx xx xx

AQUI, ENTRE NÕS, (iJUANDO SE ANUNCIA ALGU
MA PROMOÇAO VINCULADA AO INTERESSE PuB[,[
CO, LOGO SE ATRIBUI A INICIATIVA AO GOVeRNO.

POES, AÇORA, SEGUNDO FOI COMUNICADO, VAI
SER DRIADQ O NOSSO PRONTO SOCORRO, POR LOU
l'AB[[,ISSIMA INICIATIVA PRIVADA DE UM GRUPO
DE DISTINTOS MÉDICOS. I

AQUI ESTAMOS, COM O NOSSO VELHO JORNAL,
4 Qfl}? !VTEIRO .[ ENT"y"SIAS:.r;CO APOIO...w1 .E$SA
-;:·R�·.:10\..k-, - (,,:Ji. i; LhlS jj.iAl,s 1,V:;1 Ai':Tf:S A 1f!-

:��:ç��,n.;r·(JiV"/'.fW DO INTERESSE CER·
.

A PO��� . �o;:;�!.� as iusta.L ,vt:$ i�

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


