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[BmDBn�a Belo Ple�il[ifo lerá �efBI��� frBtB�O� Bm�n�ã
RIO 4 (O ESTADO) Sómente 'depo.s _

de amanhã com a presença do Presidente, , , , Chegou ontem o TNC es-João Goulart, nesta capital, é que serão tra- Rei da Noruega Viria ao
.

Brasil
_ _ _ _ _ _

çados o� d,etalhes para o início da campanha Ol�:;'V� d:'��ru-;-ga� t: g:�n�:�s�i::::la:e��l�mno:�a t
,.

h
.

B d OuroII
da plebiseítn, O ,movimento pelo

referen.-
grande int�rêsse em visi- filha e seu genro. rela oJ8 com oca e Id�m popular sera incetado no próximo do- !�r C�d��:SI�O e;:cl��me��� qU� :;ioF�:1�c����u��ouza6:� -

dia, composto de 38 1)""_
I

mingo em comício que contará com a parti- neírc e de, São Paulo. Tal- sare", disse que são muito soas entre ,lltlstas e tcc-

cipação do S J -

G I tI; vez o faça em junho do boas as relações comerciais ntcos *' I t
r. oao OU ar , a em de outras próximo ano e só não velo entre o Brasil e a Norue Prosseguindo nesta sua

figuras políticas que pretendem a volta ao até hoje em virtude dos ga. Exportamos tecidos, ca= excursao o TNC orgae do

presidenciaJismo. ����::�daesC[���:noo�/r;r:�� ��d���:Snja: e ����:ta%e:s� �.�v�çoqU�a�:�a�� d:ri.���:- -- __ ' -- _ ---------
cisco Louzada, embatxa- pasta de papel, máquinas, tes apresentacôes em Bw"

dor do Brasil na Noruega, peixes secos, etc. valendo nos -eu'cs. Montevideo 1'"
O plano de emergencta

que acaba de chegar em tudo, de cada parte, trín- lotas e Parlo Alegre rara
para a distrfbujção ele a"

gõzo de férias a Guanaba- ta milhões de dólares ,','00sj1 cal1\s��meps�::��a ��:1;��� roa à ou.mabara devera o'lr.; 1
ra. O embaixador brasuet- anuais. Há Interesse entre

guudo - cncal"l'egado o»
ro lembrou que o monarca os caoítnltstas ascandína- ��II�enJt�':a��:alJ c�:1n �.�'� grupo de planejamento dt:

�I�:�e��:s ;:e���e:t:� �:= ���r:�s:n;::tt:�a :sq�o:sa� ca d� ouro". :�l�!a S:I�t:Ô:��l:��. pr���\�
bltschek, .ránto Quadros e coisas com muito empe- Esta c-mrovevuca obra

de dez postos sob fls.atiz'.João Goulart, nutrindo nho. do dramaturgo de "Bc-ij-r cão militar venderão
no Asfalto' e tantas nn-

rez aos cariocas.
u-as peças de sucesso tem

tido intensa l'�·PCrCu.,'li'!.o
entre púoncc e critica, «n

de quer que ;<l:ja IllOSt�n(13
O p!'C,'I-il!e .reão G.1;'

����� �::� l���l:l�irnOU��)��6 Iart ofercer:i às 13 hJ ·".i
na �Pr.E' elo ocvêmo em

Braailia etmoc., a jc-nnr.s
tas credenciados no P J!;',
cio do Planalto e alguns
ccuvtdados .csjlrciais.

Mais de cem prefeitos onlem com J6
ERASiLIA, 4 (OE) _ O

Presidente João Goulart
dade será debatida a ques
tão da Iiberacão as côtas
os Impostos de renda e de
consumo devidas

recebera e! la manhã, no

Planalto, mais de 100 Pre

feitos de digersos muníci
pios do país. Na oportuni-

nicipíca.

Brasil, um dos Pioneiros das
(omup.icações Via Satélae

Partteípà o Brasil de nico: Jardim' com diversões
uma das mais importantes
pesquisas até hoje realiza
das no setor de telecomu

nicações. Trata-se do pro
jeto Relay, que a Radionul,
em colaboração com DCT,
a ITT e o Govêrno norte

americano colocarão em

prática brevemente, A foto
dá uma idéia da estação
transmissora-receptora bra

sileira a ser instalada em

Jacarepaguã, em uma área
d elO.OOO metros quadra
dos, O terminal de. comu

nicações constll rá de um

edificlo para demonstra

ções, com local de confe�

réncia; escritório e acomo

dações para o pessoal téc-

pata colocação da antena

parabõllca, que mede 9,15
metros de diãmetro, rebo

que de equipamento de
contróles e reboque com

sistema de refi'fgeração,
além de parques para es

tacionamento e a jardina
gem. A estação, depois de

Instaladu, será aberta a

visitação pública, Na foto,
vemos à esquerda o Sr.

Jorge Lemgruber, diretor
da Radional, dando expli
cações sôbre a estação de

Jacnrepaguá ao Capitão
Ivens Teixeira, do Depar
tamento de Correios e Te

légrafos.

60 milhões para a Errlldicação
/da Malaria na Bahia

SALVADOR, 4 (OE) _ O ção do pláno de integra·
Ministro da Saude Sr. EIi- ção da saúde pública nês-

zeu PalioU assinou convé- te Estado. O Ministro da

rllo com o Govêrno da saude trntarã ainda de fl-

Bahia, doanda 60 milhões nanelar a erradicação da

malária na Bahia.
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India necessita de ajuda
a longo prazo

WASHINGTON, 4 toE) prazo. Isto foi O que disse
- A índia necessitará de ao Presidente Kennedy o

ajuda econômica e militar Secretário de Estado Auxi

dos Estados c dos outros Bar Sr. Herimann, a cargo
países do oriente, a lôngo dos assuntos asiáticos.

ram a reportagem que as

reservas em ouro, transfe
ridas pelo Brasil para o

Federal Rererv Bank, em

xove York, podoll!'1iQ' servir
de lastro para a obtenção
de créditos nos Estados
Unidos. Essas reservas, se

gundo as mesmas fontes,
e_:;tão avaliadas em 60 mi

lhões de dólares. O gover
no brasileiro há quatro

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

Exército encomendaria às- Fabricas
Nacionais Veículos Blindados

RIO, 4 (V.A,) - A Dire- da Cunha Garcia, faz par
toria de Motomecanização te do plano de motoriza
do Exército, apôs subme- ção das Fôrças Armadas.
ter os caminhões, jipes e já em andamer.to. Adjan�
motonetas de fabricação tau àinda que o Exército
nacional as provas mais vem examinando com o

duras, resolveu encomen- maior interêsse a possibill
dar a aquisição de 1.500 dade de encomendar as
dessas viaturas para o fábricas nacionais a pro
exercicio de 1963, dução de veículos blh.da-

dos. Em tese, uma fábrica
A iniciativa, segundo in- de tratores de esteira está

formações do diretor de Mo habilitada a produzir tam

tomecanlzação, gen. Enio bém carros de assalto.

Em 63 será r'ealizada a 4a_
Feira Internacional de Lisboa

LISBOA, 4 (V.A.) _ A
Feira Internacional de Lis
boa teve Inicio em 1960,
sucedendo a Feira das In
dustrias Portuguesas, tes

temunho. durunte 10 anos

da vontade c da capacida
de das fôrças produtoras
de Portugal, Em outubro
de 1960, foi a Feira de
LiSboa admiMda a título
definitivo da União das
FeIras Internacionais, co

mo marcar te nos caminhos
renovadores da economia
mundial de mcrc'ldo. A

evolução dn Feira Interna
cional de Lisboa, na sua

breve trajetória de 3 anos,
assinala o pleno êxito dos
objetivos que foram fixa
dos. Em 1960 participaram
no certame 890 exposlto-

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

res; em 1961 elevou-se o

respectivo numero para
1.0Hl; em 1962 subiu para
1.473. O acréscimo, nesta
mais recente jornada, foi
de cerca de 40% em rei�
ção ao ano anterior. E
bastam essas cHt'as para
demonstrar que a Associa

ção Industrial Portuguesa
veio corresponder a uma

necessidade da evolução
politico-económica do Pais
e a um relevante interêsse
da sua projeção do mundo

contemporaneo,

Comércio Brasil Po�ônja
Será incrementado

RIO, 4 (OEl _ O Mi� des brasileiras. Revelou à
nistro do Comércio Ex� imprensa que as conversa�
terior da Polõnla Sr, Tran- ções tiveram bons resulta
pusí"k, encerrou suas con- dos..-e Que o comércio entre
versaçõcs de cara te!" co- os dois paises será sensi
mercial com as aULol'ida- velmente incrementarl0.

mes Lima, que deverá fa

zer uma exposição sõbre o

seu programa de Govêrno,
anunciando ainda a com

posição do Gabinete,

Grupo hecutivo para o

A:bastecimenlo da Guanabara
Iniciou Atividades

RIO, 4 (OE) - o grupo COFAP e do Exército.
executivo do abastecimen- Primeiramente o grupo
to, a cargo do General Al� executivo do abastecimen

lJino Silva, Chefe do Gabi- to solucionará o problema
nete Militar da presidéncia do arrôz, que dentro de 10
da Republica, já iniciou dias deverá estar afasta

suas atividades para a so- do. Logo após a normallza

lução da crise no ;lbasteci- ção do abastecimento será·

menta de arrõz aos cal"Ío- liberado o preço do cereal.
caso Dentro de uma sema- pois.a atuai' tabelamento
na serão dlstribuidos 190 não oferece. condições fa

mil sacas nos 300 postos dn. "oraveis aos produtores,

Câmara convocaria Ministro do
Trabàlho e o "Pmmier"
Para esclarecimentos

RIO, 4 (V.A.) - O depu- Sexta-feira, na televisão,
tado Raimundo Padilha, o Ministro dó Trabalho
presidente da Comissão de' disse que lui. uma ditadura
Rcl;lções Exteriores da Câ- financeira 1"10 pais e que
mala, declarou que está
consultando o� membros da

comissão, que se encon

tram em diversos Estados,
sõol'e II possibilidade de

convocação da Primeiro
Ministro c do Ministro do

Trabalho, a fim de presta
rem esclareclml"nto a res

peito das acusações d;J:;r.
João Pinheiro Neto ao em

'balxado!' do Brasil 110S Es
tados Unidos, sr. Roberto
Campos.

não l'ewiveremos nossos

problemas enquanto a SU
MOC estiver nas mãos do
sr. Otavio Bulhões. e a

embaix,'da nos E!>tados

Unidol'; ras mãos do sr,

R'�bcrt') C':UllpOfi. _ Acres
centou o .<;r. Pinheiro Neto

que tanto o dit'etor da
SUMOC como () rmbaLxa
dor. seglllram a mesma

Olicntação do sr. Eugenio
Gudin•. em matéria de po
litica financial.

o Ministro da GuerriJ e o

Problema do Abastecimento
SAO PAULO, 4 (OE) - to, General pery Bevlla-

Está sendo esperaelo hoje qua, para tratar entre ou
nesta capital o Ministro da tras coisas elo problema de
Guerra, General Amaury abastecimento de gêneros
KrueL Q Chefe do Exérci- al1mentíct� Ocné)'�J
to deverá rrvi�tar-sc com.o Kruel devêd. retornar ao

Comanelallle do 2° Exerci� Rio ainda hdje.

TEM P O lMeteorolÓ9ico!
(Sfnte68 do Boletim GeometeoTológico. ti,
�, SRIXA3 NBTTO. válida até às 23,18 hs, do

dia 5 de dezembro de 1962
FRENTE FRIA: Negativo; PRESSAO ATMOSF.tRI
CA M�DIA: 1021.0 mb; TEMPERATURA M�DIA:
19.5° C; UMIDADE RELATIVA M.tDIA: 98q�; PLU
VISIDADE: 25 mms: Negativo _ 12,5 mms: Insta-

�:�)-es���:: �e ;ee�:r���(:;: P�:�le���ções tcbu- f

esta rcn'izndu. naquele es

u:c personattssímo e inccn
runct,cr de Nelxun RO.l 'i

guês.
A temporada do TNC en

t-e nos será bastante tu.
Ia. dias 5 e 6 crm "BrJ\!3.
de' OU!'o"; dias 8 e 9 com

"O Pagador de Promo-sa �

li peça de Dias Gomes l!U�:
quando transportada oe-c
o cinema, deu ao Brasil a

Palma de ou-c do Fe.;":
vai de Cannes.
Ambas as pecas tem ui

reeãc de .lptlf a.&naLo".N.
"

nograTla e

!IRurinos de- A,
ntst-, Med,:,1 os e um eten
co de nome os mais re

presentativos da nossa ce

na tendo siCo . .(>m tõda
parte, unãnimes os 8PII'.'I.
ses colhidos. •

DEiPOis de FIOl'ianor.:ij�.
âste conjunto inegal'e'_
m.en'te LOS I.-.a:s s:gn'fj'·a.
tlvos qUe t{mo,;, e que vem

ccntribuindo pua li :en0.
vação e aperfeiÇ"oame,l�o
da arte cênica no Pa!;;, le.
vando até os ma is dis!<lil.
tes .rfOl'\eS bens espetá(.u.
ias tem encontro ma ra
do' com a platé!a de CUli,
tlb�, ,onde encenará �sta
sua temjJ('r'1da.

Colisão de
Navios
NOVA IORQUE, 4 (OE)

- Um cargueiro britânico
colidiu com um petroleiro
no porto de Nova Iorque,
em meio de espessa nebli
na. As primeiras informa
ções indicam que não hou
ve vítimas.

Militares
Venderão Arroz
Rro, 4 (OEl _ O Chefe

do Gabinete Militar da
Pl'esldência da Republica
General Albino Silva anun
ciou que dentro de dez dias
estarlÍ Inteiramente nor
malizado o abastecimento
de gcneros !la Estado d;l
Guanabara. Informou que
�el'::i.o instalados postos mi
li&.ares volantes para a

venda de :n'lôz a popula
ção.

(orais:
t'1resentacãll
BRASíLIA. -I (OE) O

Presidente João Goulart
recebeu na tarde de on

tem O embaixador Carlos
Magno, que foi ouvir o

Pre�ldente da Republica
sôbre a apresen.tação em

todo o paiS, dos: coraiS que
participarão de p)"ogramas
alusivos ao N�tal.

RIO

Brasil Transleliu Re�erYas
de Ouro para os E. U. A,

Pai' volta das 2 30 de porto Al!'g:!'e chego I! a
RIO, 4 (V.A.) - Fontes anos vinha pretendendo- madrugada de ontem, FI('l'lanópolis D Grupo U')

governamentais informa- transferir essas reservas tert'cst!'e, procedente de Teatro Nacional de Carne-
para os Estados Unidos

__ _

sob a alegação de que em

nosso país elas ficavam

H L" 'h' (Aímoblfízadas e não possibi- ermes íma Ira Oje a amara
�w;:::ofa:�:�i:��a,:t, �� j �� - lel.c�!l'() �

mcs de satarto.

reméssn das reservas em
Fontes pa."iamt'ntares acr�- Amanhã a Câmara

•.

ouvirá

ouro coíncrdíu com a cne- ditam Que ainda hoje nao o Primeiro Ministro Her -

gada a Nova York do haverá quorum na Cán�a
sr. Eleutério Gouveia de ra p.os Deputndos, cUjas

Proença, diretor da Car- comissões técnicas exami

teira de Câmbio do Banco nam duas importantes ma

do Brasil. térias, refórma bancária e

reguJamentação do décimo

De 9 a 23 de junho de

1963 vlli fi 4.11 Feira Inter

nacional de Lisboa abrir

as suas portas as industrias
e comércio de todo o Mun-
do. -----------

_

BItASI'LI.'\

S'\O PAULO

Os tr:J.bn·h!ldcH::; ·n-
dú<;u'I;' da nacã- e tecc»
grm de São Paulo reahx-i,
rão assembléia ��I'al ex" a

ortlinàrja na sede de seu

s'nctceto. na prÓ"'lma quiu
ta feira às 20 hOl'RS,

W.\SfllNG1'QN

O Dcnartu-r-entc de C.:)
mércto d ...s Estados unucs

in;:'JI'mou ho;'? que as i.�l

porlacões de café dU1'�n�e
o fi """: de outubro tOI,lii
zaram 275 m:!hõf'"�' de �I·

brg��pes,... no valôr oe >:3

milhões de dólat·Cs o q'!1"!

r�presenta um a�mcnt'l
de 7 3 por cento e

ção ;10 volume de impO,T).
ção em 01ltubl'ô do :IrC)

passado. Do Brasll os C,
tados ti!nidos compr9.ra·11
75 miihões 258 mil 11bC'IS.
peso.

RQlUii.

A posição dos eOllluni,I,:_;
chineses voltou a ser l:r'

ti cada hoje no 100. C'm

gress� do Partido Com,lOis
ta italiano, desta feita, )l'"
lo representante fl'an p.';,

Afirmou que Os chinc,','s

prejuâicam os esforços ,'In

favel' d .. unidade do '1 . i

mento operitrio caJu:vio
'sérios prejUlzos' a :!au�J.

comum dos COlllunl:;tas.

BJUSI'LlA

Parlamentares de to:!;!S
:\S bancadas do nordeste l:e

reuni:'ão na pl'ôxima se la

na em Bratlílla, pal'a ,�,��,1.
dar ::J plan.o d� "ALIAN ,A

BRASILEIRA PARA O PR,)

GRESSO", propôslo 1).':0
sr. Adhemar de Sal'ros, J

plano e!lnbelcce um �)''_
grama de d�sEn';(;lvill1en:a.

r.laSI'UA

O sr. Jo"ê M!lria Fc':raz

diretor do rEG atua'min1e
em visita ao Líbano, ir:ior·
mou fl direcào d!l autal'(Hla
Que �f'f;'uirâ para Rcma, Na

capital ita-;ana lfl.nça!""8 no

va campanha bt! pr,,;wJ

ção para Illlmcntar as Ve!l

das do cnfé brasileirO,

&RASI'Ü,\

o Presidentp. João Got.
lart decl� pl'ori'ogar por

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



rJ*;;;,KM1f}!:y�m·iÃ44h#I!!'��'r'!'�".;�8".·· !���""'#;;*MM•.i\'j(;*,·�·,t
•.e,1it'''''<''''··i�.i'l���WL.jIflH'ji

Efuprêla ldilôril "0 HIADO LIda. A energia Atômica de\!er' ser usada
TI!I�?n�le�.!.:J�:��a=�st�ul:\' Em Benefício da Humanidade
gnrtt>I'eço 1'elegrulco l!:8TAOO

mrdar
8:nn.na li- ArtUlla Ramo.

r;llrllfl'e
Dl'lDlIDallrl 'l'érN,lld.. d. Aquloo

BoI(ÚI(l.Ile.
Antêmo remando do êmarar • fliha - Osvaldo
Mc>iln

OoialJoruoortta
I. f';;, 8111'IAlrfllJ J:'llho [iJ. OH'i!do Ftv.1rlt;ue,· '

.. Üli::..1 ( ld (j,1u, .... 2,:.. _ Dl, zrcme, ,oIJI't'1J
[,,,, t.l1.(l�.I, .n-e, J.1a.lor Uao(,Jri:>;(J d u

te'"éO] - f.1' M'lHr." r.ette u� Cr,,,L� DI'. Nu .

��Jn�r� ';�, � " I P'�:'l� :í.;; ..�:�Il� ti

J Ili,��Il-'VI ,���ltl;'1 I
Pr,',.J �·,,'<ld l"t!)'j)<lnil" (l,� .", .. uj'-. l.;.oC-'; -

Ij;j"llltliIJÕI \k'pllidi 1\. -erxc. Tú•. in i,'J.l1,:o
i�(wrt,l d ... Am'jli,n (j, J .. WUlh1D �i'hIOl «e

Jn-il)rm�;;;" At1llro1l... A n.uu. :1 \

i1é',)a/(�;:.I'·{)�,�;�J1���li�' :;��:�t�:�'lh! I
i-(,i:'::l-,lfO,t'3 utr';,:II!�!t'.' M:Hify 1:�,lrt:;F�, J�n1 'I'
), ,:l;,) .. 'iiihe,t,; Nal1i1&

I ',�i"11,;r(1n,,r,;.� � lIJ Vi'i?SO,<;
tfi'Pi",:;O,/rtillell

rtq;,,, ..entil,.,nf'S A e t.ara !.T"9.
Pl" ICH, ElIa ,':!f'n,:.(j,,)· 0';llt"is.JO fio anrt.rr
',,,i: ü-ii�-s.t
;>JQ P:liij'1 Pnn -vttórts t\!i'7 - ("(,I1J ;):) -

';<'J. Si.,!:j.f.q
t' fi, ,../t',.(.. L'H')I-'AI. 1'1<1<:::1 n t'FJl('/,;,

.;,� i;.
-

",i II 'J'd . ',�-.j_.,
";;:,,,r:f(',� e ('"n· ... :pi-;ILó;nt(''i f.'m ton,� .. ,-,< ",ii

C',ipj:�::: ,1<' p'·j(·t" '-3,lti'it1.i,
f'IL�n,�io� me,;i,�,,! .. :-:,;nrr,lin n., !i,-,11;](j ,:., ,OI oi

I·, CO''' �m v1k"1)l
..,.s,:;:;TN}.1:1rA .... lHj"'l. ('I� .."It,'irtU

:';�����i7Z�:',Jt> ,;,��H���;if:i�:'7I:"i' (,"'" �I·

p�, Q!iJlj'Iü JI.'\VJDf'; I1AL
Dnf'�,AH

tur-lhe-â, taJUlJém, suas ho

n,e114!,!en:;, a Doc.eda<.le Pró

(.;Gn"l. uçao do Hospilal c

b.laternidade Sagrada· Fa

mlila. Falalá, ne�l:l ocasião.
o ::;r. I!.g1di:l Amorim

::it!l'a, talllbél,l em ho::nena

g(tlú au c"tJmado aniversa

l"bi'.tc, o a;!lIOÇO men;al que
a rctcr.da :Sociedade Pró

e,j\lSU'ução do Hospital e

M,ncrnL.\de· realizado no

dia ii do cUl"J'ellte, próximo
dJming-o, na ca:;;l Poro

(lu:,o d:J e;st..ello.
V,; llúSdU" Cl\lllprimenos.

T\J\lJ('OII'C !loje, a datJ
nst,.Ilda do ltevmo. Pc.

Qldnl'l Divide Baldcs-:nr,

t'11,�1,,· .110') Hdt.�;;· dJ., Paró,
(!uLl ele No.'sa Senhora de

l<;t"m,l, I)" j';strcilO, Capc-
1.1.1) Mljll:lI' ti,! ne<rino, Di

t'<'L',l' tc,11Irilua! d'l GqUi)Jl'
(>: Sl.'nllQ.a, lO l'l'esl

denll1, l'cdell<1 du S'lclcda

(j� l'[<1. Clln:;tfllção do 11os

P (<lI t; Motcmld'ldr Sagra,·
ri;). J.i'amllla e da Sociedade
Pl"'�' n<:'sf'llvolvll1lenlo do l:li

trrltl"l _. Na opartunldade,
Eedl o Padre Quinto mere

C'ltl�,mf"lle !1QlT1p.nag·eado,
rl'·;T:F',lI1(h·�f' t:',lre f'ssas

h. ',I'u"� '.'. :,'J q'll' ,·t)IU('-

rAZEM ANOS HOm
.:... �!'li1. Lirtda!vu Costa

+- :;1'. Luiz I Moura
.:.. sr. Bt'I'nPldo nerka Fi-

lilO \.
- sr. MoaCh� 1!!"U:.t1.cmi da

Silveira ,
_. :;1'. Peçro Ferna.ndes da

Sllva
_ sr. 0111110 Solon da 5U
�lIa

Lili? Henrique Sto-

tlj" :� I! lill!ll:�<) ll. L)d.s.li;.l

do, v 1:)1'" (1.1 M,(\rlz N, S.

{i, l' � ti"". III" "ft'!'('('.,,1I UIll

janr�l', 11ft S1l1Ó:l l'arOllukll
t_.I""" �,:;1 l.,:t.('!l{lo todos os

ar",�

b. I�,wl ....bd.. Pró-Deiel1-
VG!'iililfhllJ til !-:il'dto, e,H

f,,,.,_ J "'"11;:1', .�t'"l.'lll:J.l reall-
'I [ln' ,1"11 iI'" �(\í

(1: S" '''' :-,I�' 11\1 il';'-
tiii; I ..

·

.... i;.,."..,·;(' II IJ/i'lHj,)

;E" ';Ü'/" '11"01,;0,. 'l,)rl',I('�

dlt'ck
S� a. Yolanda Prallnn

SI'. Nleot::m FrancLsco de

S(Ju,,;r.

h,:,n�n,:.;;<'T;; f;,,,: ._1:,'1 L1n,�
t:; ,� .i, !;, J Iii" II" 11: j i ,'s �: I l'i

CInte wl�, i.·�c.I'J:.�rin C:l

tóll;:as cig P:H'�"llll(l, pl'esw

Sôl�ditledãde à Campanha da U.B.EJ
(, rfT,ll'('l Culturol "Dias Velho"� o G.êmio Es

tL'r!t:nl!l "P,nf Jn<,.é Oroc;ilicio" e a Sub Secretor a c.�
LJBi '. 1 ..,Viliol no ('(lIlheómf'nto do pLlbjico docf'nte f'

d:�cp.ntp. d,; f<;lr(jn, n suo inabolável df'ci�õo de a_

('cmrr,r,h3r " 1 Ji"!U'!() Ol'",il.,,-In d� Estudantes Secun
d.;',;·r:� i1.1 '1",1111<1 conl,('J o ('ob arlço dn 13. sal6rio
ql(e j::idi.'ildFm (',.tllor ')<; est:lbl:'leçimentos roTtICtl.
kjre�

•

r t.�, fJ I mf') p.nlP('nhndn ni) luto contra os m�r

r.odE";::,� :11;''0 01,) €·n'·inn, (j!IP pr�lE'ndem elf'vo\' seus

já CibSIJll1"'';5 Jllrrn,; [1":,'11 m;)rs nmd:l. A.qora, t�nr1o
"'171 "is.t.-; (I j3 n <;111f,f1r1 n sel' pago Of)S operÓriC",
rre.ter.<l-?1Tl ,"��,Ir;nnc; (II) 'ensino cohrar ês,;e- ônus rir;,;
e�tLl,hl',h��

·�,i,�<.j., '-IU? ()<; l'f('J"n<:; do.. ed!jc�ndáJ'ios privo
(ks �emf'rp. f""'111 ,õl,"'1o�n!i. Têem a ma;01:io dêles
ns r' ·/iI(.'Ji,,�. d,'.! i':<"n-;,õo de imposios e...Joxos ev-ent,j

ois- ll::;<; ,,'1/l1<.i 1Irlfl,:,r(f.",<;, R",chern �)Iém disso con
s d{-[,ív.;>i'3 V,?IIJ"" t' tn"ilwi,; e ff'rlel'ois

'

<:):p."",:, r.il,d,) (1I1l� fW';-;-''> a umentos geral.
mentE' rl�·d.·n(h<, n'l rtnnorç(i" do 'Jumento solarktl,
ql/Em �i.<l 1I,(f'()nd,',"-é (J dono do ("otégio, ro'" d nLlme
)'0 dç rol,,,,,I�" ....Ml)r:· 111'lit<1 rH:1io; (jU� o 11t'lmer-:>
li€" q-:er."1 i,l<; d. r,nrknle'i d{>les. Isso, "em dúvido

f,j'i\rJ:�I":�':", ��11��'����lil�������' Clue não faz um ano'
(IS f)Jldi·i',-j{'" ((1(('0111 Hh(.rodos, ('m deeorrência da",
D rl'tri7{''1 (' 0(1<;(''; in<>tolondo se um verdadeiro mer

u, ;r; rj,-. 1"1)"'(,0<;. AIC)IIn'i Ml0bell'Cim(>nI0,; não s!'

("nnte-ntl1Ulm com <1m ollmento dr' 60%.
P,2pl'r':flntnnrin II Un;,rj., Arocill;iro de Estudantes

S€("I;n;l(',Tirl e n:: (,<;tlvl'nlc<; dn ColégiO Estadual
t'f) ("j� V"II,n" (>)('[1r("'''''111I1-.; o no.<;<;o r(!púdío contra

r,l./iJt'lI/Fr 1"r"I('Itivn rI!' n.l..llI1€'nlo, neste Estado, e a

fj-r;',f' ,jFr,",;I., dI' 1111(·, ('m favor dos estudantes ne.

ce<:� tadC<; de Santo Catarina.

Grêmio Estudantil "Prof José Brasilióc"

Centro Cultural Dias Velho

c:.. .. -::·e-tõi:'::: S"ibs"idi':l-i:l d:l UBES,Se
4

M
WA�HIN(JTON, ,_ Declarou o Presldente

Kennedy que cabe ocs governos a respcnscbttído
de (I t» ce' .. tifica!.�e de que a enerqic atômico estó
sendo urillzcda em beoeflc'o da humanidade.

O PJ'esidente fez tal ob"ietvur;,ao num encon

tro (WC leve> corri um grupo de cientistas que cju.
dnrom ::J rccftzcr 'J prime'l'a reoçõo nuclear em ca

rl(!;'j controlodc do mundo, há 20 anoS! em, Chí-

o Homem não é pÓ; foi a
gua, mas o que será. dora
vante será espirita.

ralmente ntraz de uma per
gunta assim, esconde-se u

ma verdade amarga, e até
profunda.
sõoro a resposta o que te

posso dizer é que o Homem,
quando não se preocupa, dá

preocupncào.

nna razão de eer, que para
este bastava o dever, basta
va sentir a necessidade a

lheia. para o dever de co

operar rmpór-se.
1\ Caridade, era, confirma

va cu, uma palavra trlste;
neste instante, todavia re

tifico-me. reconhecendo que
a Caridade é aquuo que nosC::lgo

R. S. LEVI

Só o que é realidade rór

-ma presença.
M"im, se me perguntas

l>I:UI bt! acredito na tmorta

lidade. t.csLemunharln, de

iU1Ctli"lo que já estou nc

lu, c(Jnjidcl'anoú que ela

ccmecu nu precisa instan

te tLII que '-;1: compreende
ts.,o.

Geralmente acredita-se

no ruvelemento pela igual
dade de oportunidades,
mas a gr;lndcza e beleza do

regime oemocréuco não cs

tá nisso.

Eu acho que além das "0-

pm-tunldades" devemos le

var em conta ás aptidões,
Assim, só os aplos lerão

oport unidades, não todos.

�:x�,::�n,::::::n:n:::'; .��:".�/..
_' ��'���.

.

�
VIsta, curiosos. Por exem- I ,

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

r!�I:te�!u�iZI\��l1:��i:l o v��� ",t ���'O ,

li
C A

111ai... fazer para produzir, �:...,

que a ('3.lXIcidadc d:l pra�:l. �',- •• __ " OIfJnJIO a&\...
('Sgot:l.I·U-SC. que,., cntao

Uma vez quando era mo

ço, aürmet peral te muitos,
que a Caridade, para o Ho

mem de conscrêr ela não ti

leva além de nosso dever,

pois não havendo dever, o

que hã é eentímentc.

Depois de afirrncr que considerava uma oco

s ô.i h;sIÓl;jrQ c visita que') qrupo farte Ó Cos-i
Rr:"'!'(l, ,Ij'( lorcu o Pn-sídente aos cientistaS que
ú p.ner(Jio orôm'co pO:;:'2rio ter boas ou mós ttnclt
dr,d"l� ccl.en.fo ai)"� governos o responsabilidade
d,,_, rl:"rlil (.;1 .1e de que elo eslava sendo encaminho
da no bom <;j"n(ido, em beneficio do 'buroooocdc.

t Jn-, 3'':' -tenttsrcs do g upo que colçborcn
com " {(I}p.í.ido Erutco Fermi reuniram se' no Pr('�"i
dFI1I€' 11'1 Co,:'") branco.

f.i;c··'; o r'It-',id'n1e que t-em hnv"ido uma in�i
rrvv nlil1nr;11 n,ll � o cténctn e o (J0vê1l10 doo; E�t!l·
,J"",, t)",!,'>, .! .. ,.,j� (} l,i.,lt'Jrico (}Ç(lsião de 1942. "E'
r,o':",' >':IIL'-, 'lU"" 1011 �<lir,rlÇ() pr0',isig:1 (>.m upn",f:c;a
ri'l hllm.:ll'll·,f:l'i,," - l-lur-sr.:cntou o Chefe do Ex,,·cu
tivo

Neste Mundo, - quetxn
va-se para mim. certo do

mingo, um moço 1;:>1l\ -

nào l1{t mais lugar par-a a

tos uc corucão.
E cu perguntet-nie. per

j,ll,I)'lndo-'.:
__ Meu »nugo, e que fa

zes do LNI'f

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

As rcligiõ('s são corno as

e::;cnla,õ, Cndõl Ulll fa<l o cur

sú dc qlle � l'upaz, comentei:
_ E a sua capacidade co

mo vai? As vezes não é a

praça, é a gente ...

(lu AGIB., que está divul:4'nn
do o,; l;lfIl� irllP':'!'I.l!UI!� d:':)

Illõlturg,,:s, tem(ls agora c,

tu 01).;). de Truman C-':ll_;Jte.
NilO sendu· tundilll1l ntalmen
te um cJrall:�tur:;;:o. tendo

traLalhado na base de !>ua

no.e.a do mesmo titulo, aln

- ROUBOS. ROUBOS E MAIS ROUBOS. - De

dio. de�noite ,e de madrugo<l:l. Umo roubalheIra sem

fm
No mês p. pá'>sado, isto por aqui foI a gruta

de AI babá z SeUS quarent(!s ladrões.
Nôo escolhcl'am residênôo
Onde:- os gotunos queriam ir... foram mesmf).

Estava no programa, cumpriam.
Desde semonas que houve um arm ·�iticio .

Os "gatos'" estiveram em curtos férias fazen�
do c afiando os unhas

.

Agora aParados que foram brunidas" limpas
e do côr dei pÉrola, voltaram

E como v N..:.m ofiodos ..
E entôo toi aquela beleza.
Entro!"om na Reloiaria "MOT BLANHE" e fn

zerom o serviço com aquela ctJlmo e contrôle de ner.

V(j' como qUcm nôo ochó razôo alguma paro serem

·mportunodos .. ,

-

Entmrcm na Rf'lojario MONT BLANHE e fi
os donos d(] coso.

t l"oubar<olm. Roubaram, lev(jndo jóias no vak:�
...:, cerco de. 10 milhõe" de cruzeiros.

Depoi<;, de"am uma :'Iambujoz·nha• só poro
flespislor

PIlr 'um vo"culantc amigo e CDmofLl'<a fizeraO"
f"l,'r eSrOl'tc uma v sitczinhe. no casa "TRES GARO
TOS" onde levoram um ródio paro suas hora9 �e
ócio e de p1anei"lY'ento de futuros assaltos,

Ecom o rádio, o "insignif cânc1a" de vinte e

um mil cruzeiros que se encont"ava no Caixa R("�
g'stradora", poro c,;> cigorros de I'JXO porque aquf.
lo marca de gatunos sabe passar bem.

Depo'is veiu o costume'ro,
Porto arrombada tronco de fe�ro
A no!<so F, BI. AI, numa azófama danada
Tod:) elo "m movimento j

Fazendo o' que fll·de e até mais
O cêrco é aronde.
Desta vêz

-

êJe"' nõo escoporâo po" já existem
P�$t('<; bl'os, atirmam.

F. <l!'sim. o lOemono dêste mês de dezembl'O
deu á r,",nll',..�n'l e�t'l n("tíci�,

.

Alo' monte, verdadeirament..? alarmante em t)
dos co,; !<entidQs.

--_ -

...
_------ ---'-"----

o SI' Ri",)" renc )t�o EmboixaJor do Hál;.,
n(�:' ["indo,; II!lI'l)� IlnrlicTpcll d) reur'liõo, (("Ipl'e
s€rll<1tidl'1 "',011 I .. I'IIIÍ.

I I -:;"" () I I"t_"rj ... Jdnr (jue f'stova c('rlo d" 'lU,.. f)

di'. r I;"ln,\ tirll,r, til( '1,lnl�l<'1 nos E�I'1d,)s UniJm \.,.
dós o1S r,poltllni,lnl'l?s htlml)no1,� e tíf'rüca'l (jU(' prr.-

p(J"r,lll: sc,ndo rúl'il de di

zcr, !Üo é fúdl, dI' pensar
I' Ut' fill.u'. nc�.(; Illi\gnifi
I�'J ,r'''1I1') xx. ludo u q1le' se

tl'!il ri" llllj)Jl'UnLe tl õ�eres

1;1'lllar c: {'n�ll1ar Os llleni

n , ..; ,I Vi\ll'l'/'Ill, tomo devem.

Se te púrguntassem: - O

Homem vive. ou preocupa

se?
Que lcsponderias'? Nota.

. l1õl:�(',�no\ qlJr'l"l'm). _, .��tes�e respondcr que ge-

MiSSA DE 1.° MES

W:(;· ;:2- l!:i;1 a ll\lb!l{'�Çã.o
1(IU:Le·tl\)a�f UI') lUvd)' ,-:0
JlIUfl1 é.:lnlO "IH'roICu" se in

1J!1;·l1.1, {IUe tem t·omo dIre

tor ,e"ponsfl\lcl li{l.lilo HOr

ta 12 (;J)l10 redllWI" c!lefe

Jose AII1t:I'lO da tõ'onsec;L
embúI:! luL:'1Ldo l'01ll enor

J1le� dlflcultlndes. conllnua
re�lsllndJ) l1eroic"ment.c
\'á lá agora O surradis�lmo
l:hJ.vao - pura liobrevlver.

QllUUdO meno:> se €sp(:l!'a,
e., {jue l.ipa;'ece u,p novo

número, Ct)l1l n pau e varIa
da colnboração de semp:e,
alJ<lrdallclo oc; Illll.tS Qlten'n
t-ej aspectos do cinema. No
atual: "Pl'csença de Torre

Mi.'\)!1"( par Sérgio Augus
to. de. vendllndO-110li algu
ma" ra!'cllls {jr�Le qlle é o

no,dl' ('<,ntfl,vt'!'tldo e ui�cu
t:dl l"in':ulra ;)1':'f-l1liI10 da

alu:lllda<le; "Il1lpressões de
nt'�,trl/ (juido", \101' Lul1. A.

llJ.!Te!o Lr!te, (ttle nu:; ('on

t;l al'l.urlla coisa d�i 11H1lh"r

e prhl 'Ipal a:'�ulllent1sta de

TMl'e-l'llsnn; "Festlval de
Cmt'Jl11l de Sesl,rl Levanle!'
e ··J,'e.-;I,lval de Berlim", res
p'?t'Llvflll1.'nle l)(lr JORé Ta
'1dJ'f'S clf' B.�J'/"OS r José

Fi::mz: "Alnr!a Ant.onjonl:
A'Ien�Unl. & Atnl:Jas". _[}I)I'
i' ... otl·) I,elte Soartl.,; e mais:
()pWICeS snll!'e fi j;1'1ll0U:l do
dJltiHLa francês l10r diver
SO:; ('dl.kos; (lrlen�aeii()' e

infotlll:)','{IO lóollre ei;H'ehl
hhlll(J !Iflr 1TIIIllbtlrt..o OIdo
Il�l.; lh',lywo{}d, :J11ugam-se'
as luzes; Primeira' Visão;
JUI'Il.d de (;</1('111:.1; Uartl.S
& llt,!!btrr,:;;; c J.o:dll-Orial, on
de se aLlll�(�I:l. flue a turma
da IWC vai também fazer

dnt:fl1il, jo. tendo �ldo ('on

trâl,ado O:tJJlen GarcIa pa
ra d1r1eL' o llrlmelro filme,
NOVu N()VELrfiTA Já

foi lan<;lJl1q n II'/ro dt' Hel"·
mann Jo",� Hf!lJ)"'rl" '''rra
vessa do EIf'fJnte Sem n(l
InPI',

" ....Hl:,IIIr-.J";;H:I" lIJnll dns
mnl" e�:11r(-;"loJ3S P surDI'e
{'nrkll�'" F:.I.,{·!os nn grnero
da /11,\('h s1Jrrt'fLlfsL.�. E'
In:JIs 11m vnltlme da eoleç{to
AJvnr!lO;l. Oá LI\lJ"::lr1:'l l�l';)n-

ponTO Ur\J,ENDAIUO:
PRF:MJ:Q - Ü t'. e.IIT]11 Ju
l>utl, da Ciimal':1 Dr,lSlle11':l
do T.lvro, df'�lln:1-1l1 ao me·

Ihor rnmal1('e �lllbJkudo 11('

:1l10 de J(J61, l'lIl/lre 110 jlvrf"l
de O:;órlO Alves de CO!;fI'r-.
"Pór!o Cnl('Lldárlo", VOhJLllt
4 da (.'olpr;;}n Tens. FMlf',
da Llvrarlll fo'l':1nl'ls<,o AI
cisr') Alvi!s.
CAfWn:-lOS DA C1N�MA

TRCA "t:rono!(l!7ia da
Cullilfa ClnflllJ:oIoj'fltf!ra no

Dr,1sll" (' "Clnema I' hlf:ill
da". a C;l!'f"1) l'fli:Wf'Llv:lln('!1
te'd(! nllib MHlrarll' '(' II-
1m JlrunJldf' J.;ll1l·li'J, slio a$

primeiras !lIlIl)l(�:lçõi"!S des
ta. sérle, f'dlt,tl.da pela Clne
matee.1. BrasUelra.. COIe{ão
desUnada aos esl.udlosos do
cinema em léus mats va
riados aspeotioa,
A RAPo t=DF.; ERVA _

A famil ,,:, do saudoso Estef"no Becker ogroder:e
,'m(.J('"ion:ldo, lôcloJS o,� manife>tações de confôrto rE!

c('bidc, por oC(1�'iõo G.) folec mento doqlH?le en�e

1·1�1·l"i(.h c, l(JmbéM a todos qUI} comporece:::.m Cos
cer1rr1 n "" rle �C'I scoultClmento.

Convida aproveitando o ensejo para a Misso
de 7ú dia (SexIO teil'o) às 7 horas a celebrar-se na

ForWLI a (:C' S:-:·nto Amaro
.

Súl1to Am:.tro do Iml=.?l"ot.·iz 4 de dezembro r.l'
1962'

.

da ;1'::;;U) TC rc:tliza U,lia
-_._. - -----'

����le�:d:::���;: �7)�e��i��1: Agrab-;cimnn10 e M�ssa de 1.0 Dia
li:-lro, lJlldll o e t.udt) dJ:; A FIMI'LIA DE THOMAZ CAMILL! ainda
peroiullilgens e sua Ihlcolo- consternoca conl seu falecimento, conv,da parentes
�.a própria se define com e omigos paro o Misso de 1,0 mês que mandoró Ce
nJi,Jdez. Fausto Cunha, o lebror no dia 6 (quinta feira) às 730 horas na Ca
tradutor, acentua cm sua 1(drel M<:hOpo itan?, no altar Jie' Nessa Senhor:!,
nula introdutórIa que "0 pelo olmo de ScU in.?squecível chefe. Ant-ecipadú
melhor desL:J pc�.a. é o que mt:rlte agradece- I.l todo> que comparecerem a êsse
lhe ficou da novela orlgl- ato de fé Cristã.
n'll. "'E continu:t:" "VamOfi

Fpolis, 4·12.�2
612

CENTRO - TERRENO E (ASA
(Pa�a reme·MI. (](' pll11Ji

1'3çõl'5': RM q' j�,1

Flnrlnnót)'}!!s - Brulla Cn

tõl/"nll)

Ve)1dc-.�e à rua Deodoro 19 próprio
Condominio - L 'vre e Desembaraçado.
��X��oR S�r;. ��t��7k���:�NICA

FONE - 3793

por:)

Ganhe .1 dúzia de

gúWtand CAÇULA

(.lamo oferta eope·
Q1QI do m�!l de Oe·
�embro. oe didribuj·
dore!! AntSrctic6 de
Floriandpolf� esMo
oferecendo como brin·
de j du,la do delicio·
QO guarana' Q<lçula
o refrigerr.nle da pe
tizada em �c\d8 COm·

pra de 8 QúziB� H

",J

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



sá e a �o peraçao
povo na luta contra a raiva

Mesmo nas grandes ca- tívo pela apttcacão de' 50- cnpazea de sofrer e trans
pttaís de estados do Brasil :0 só resulta eficaz qaan- mttír ao raiva. Mas nenhum
a imprensa seguidamente do aplicado imediatamente dêíes tem. a importância do
tem registrado a ocorrên- após a mordedura do ant- cão na perpetuacãc e casse
ela de varias e do!or::lSOs mal raivoso, antes do virus mmação da doença tanto
casos de hidrofobia ou rat- começar'o ataque ao sts- na cidade como no Interior
vn no homem. Todos os a- tema nervoso do individuo. por ser justamente o um
nos o registro de tais ca- A contaminação do ho- lilal maia senaívet à doen
sos repete-se.
Dentre as muitas doenças

que animais podem trans
mitir ao homem. a raiva é a

de consequências mais trá
gicas,
Após o nparccímento dos

primeiros sintomas, sua e·

votucãc é ratai. Não se co

nhece tratamento capaz de
neutmnaer a ação do vírus
da doença. O tratamento
conhecido que e o preven-

mem só ocorre através do

contágio com o animal do
ente � geralmente o cão.
A contaminação se pode dar
também pela. mordedura
de um morcego chupador
de sangue (hematótago)
contaminado. O morcego
portador de raiva é ca

paz de atacar ate durante
o dia pessoas ou animais.
Enfim, todos os mamíferos
domésticos e selvagens são

VENDE-SE
Uma b·cieleta. Preco de ocasião Ver à ruo

Dunrt'e Schutel nO 88. _ N€",to'
5-6-7 e 9/62.

Participaçao---
Tomaz Cam"ill; Filho e Alzira Ventura Camillí

tem o praz�r de porticipor oos parentes e pessoas 0-'
m'gas, o nascImento de ·';Ua filha ISABELLA, ocorri_
do dia 27 -.11 - 62 no Maternidade Carmelo Du
(m

Flor"ionôpcl �, 3 de Dezemb!'O de 1962
.jI2/62

@1i12ciA�
, �L)

PROGRAMA DO MES
PROGR 'MA DO MES DE DEZEMBRO

ca. Por tncnvet que pareÇa
está provado que um sim
ples cãozinho récem nasci
do pode ser portador, por
herança, do terrivel vírus
da raiva. MilhÕes de pessoas
no mlmdo e centenas delas
em nossa capital. são Obri
gadas a fazer um longo e

dolorosr tr9.tamento para

�:�;��' :al��Ç:� E

p���;��
número podem ocorrer e ha

ver perdas de vidas apesar
do tratamento.

Fatos como esses são ra

ros nas capitais de paíse!>
com elevada orgn nir.açâo
onde financíllm com efici
ência as medidaf; sanitárias
governamentais. Mas são
comuns esses fatos entre

nós, onde o culto ao cão
está ;lcím:l dos interêsses
da população. onde a apa-

Curso
Arnoldo S. Thiago

Informa o DiáriO de No
tícias de l° do corrente que.
"pela primeira vez no 81":1-

si!, terâ lugal' um ciclo de

conferência� sõbre este no

vo e promissor cam!�() de

estudos, relacionado com a'

percepção e os fenómenos
extr".-scnsorials. Será minis

traoo o curso pt"!o jesuita
Oscar Quevedo. cujas de

monstrações vêm sllscit:ln

do grande interêssc em ou

tras cidades do pais. e por

membros do Instituto Bra-

silelro de l:-arap<;ico]og:ia.

DiA 4 _ Terçc.feira _ Cinema _ A Tortura ���c:� �::�dadde�i�:ndoB�a�i�
do Silêncio.

.
sas pé6quL��s·' ....

g�� f2--Q�:�g(Oo f�;:"�oç'o:Bomd��sl:Omte�n�-,'diaa'j'�""'_e Pelo temário se vê que os

....... -
... fenômenos a estudar per-

Infáncio de Fpolis.
DIA 13 _ Quinta-feira _ "Brotos em !=éria:;" tencem ao dominio do Es-

DIA 14 _ Sextc.fe.ira _ Soirée de Formatura piritismo: as mesas giran-

Normaistos do Inst Educacõo "Dias Velho'" tes, a escrita automãtica.

tOlA J 5 - Sábado'- Soirée de Formatura
os fl'lidos, os grandes mé-

'- Faculdade de Odontologia �si:n�u: �s��Vi;�����in��.d�
����8p�g:erça feira - Cinema - Um;l Vi� luz do Evangelho, de con-

formidade com a indole da

���l�OTécn��in�:.fC���i�Oi���n�� FOé�t��.��� Doutrina codificada po�'

DIA f23 - Domingo - Festa Infantil de Natal ���:�a ��:d��Pi���OSa d�s�:=
DIA 25 - Terço-feiro - Soirée Elegante - E" nhor. que são "as virtudes
colha de "GIC1mour Girl" do Céu", os maiares benefi
DIA 31 - Segunda feiro - Baile de Gala
Revf'itlon

CASA
Vende-se uma behssima res:dência AV. BOCA:U

VA. Trator Felipe Schm'dt 21 10. Andar - Com o

sr. Adõo
6/12/62

CASA
rr-

.. _

Preciso alugm' uma com 3 quartos, dependên
c1Qs e garoge.

Tratar no Hotel QuerÉ!ncia com sr. Siqueira.
5 - 12 -62

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

Dr. NEI GONZaGA
F:<, Assistente do Clinica Urológico da Son!a

CQSO de Misericárdia de Sõo Paulo (Serviço Prof. Mo
t�eus Sontomaria),

Ex Assistente do Prof. Moocyr TavolO1:O (Chefe
de Urologia do Hospital São Camilo de São Paulu)

Cirurgia e ClíniCO Urológica. •

Rins _ Ureter _ Bexiga - Uretra - Prosto+a

'Endoscopia Urinário.
Atende pela manhô No Hospital de CoriC'ilde

Residência: Te1: 2984

REX-MARCAS E PATENTES
Agente Oficial da Propriedade Industrial
Registro de marcas, patentes de invenção. nomes cc>

merciai.�, títulos de e�tabelectmento, insígnias, frases dI

propaganda e marcaI' de exportação.

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

i'OLIS _ CAIXA POSTAL 97 - FONE 3912

nha ao cão vadio não exis- Nâ') teremos de. apelar em Bfllln.,Q pruneiro núruc-

te ou e dtrtcuttadn pelo pró para tal medida se envre 1'0 oc IWl Boletim. lntítul-i

prdn povo e onde cães que nos li popuíacão cooperar do -ncutscb-nrasiuomscno

têm dono são vacinados. na vacinação antt-rábteá Nach rtchtcn". editado sob

Parece ser esta a situaçâo que se pretende raeor nos a responsnblhdnde ti a

em plrn-íannpolis e no tntc- próximos dias. Esta vacíua- "Deutsch-5:-;tsilianische G;1.

nor da t'ho onde a mesma' cão a ser feita em pr-acus seuscha rt" Sociedade Teu

raiva de que o cão é porta- públícas da cidade do dia to-a.asuclra r

dOI" dizimou o rebanho oo- 10, a 14 de dezembro visa Com') prnsídcntc da So

vino há apenas 4 anos a- alcançar a totalidade 'de cioclnde tomo a Hbcrdadc de

tl";\;l. deixando famílias ru- cães. E terá alcance sé o explicar aos Inens prezados
rats mais pobres ainda. dono do cão cooperar com leitores no Brasil o sentido

Todas as campanhas con as autoridades que' estarão da iniciativa, rennpitulnn
tra o cão vadio e 'J cão não executando a vaciuucão. d) algumas razões nurcseu

vacinado encontram- obs- A vacina será feita. por tocas no ecnton,.. l do prt

tácatos sérios jtistamente ao equipe de vacinadores do melro número.

meio interessado na ocre- Projeto Gado Leitei�':J, trei- Porque há neecsstcrnuc

sa contra a raiva _ o homem nados e eqúlpados para tnt deste boletim. Os urastlei- --------

E os resultados ai" estão fim. E amdn graças a co- rns que vtsitum a Atemn

� ano após ano a «oen- operação do Exmo. Senhor nha, 0\1 nlí vivem. sabem

ca se perpetua e aumenta Secretário de Agr-ículturn ramo sôo poucas as inr:»-

o número de casos, predo- a va(!ina poderá .ser feita maç(�e;; e só-

minando sempre os mais gratuitamente já que aque- h c o Brnsil, pe-

inocentes � as crianças la potrooinará o la imprensa

Ell1, alg'uns países onde a W1s doses de va pela.

raiva chegou a assumir pro fi se!'em aplícadns O.� alemu0s inlcresHados

porções alarm::mtes a me

dida sanitária gue se mos

trou enCiente foi o. sacrifí
cio total dc eãe$, como su

cedeu em San Juan � Ar-

gentina onde 12 ca-

sos humanos [oram

sacrificad0s 17 mil cães.

Prole.' SOl' Dr. nernuinn

IV[, Gccrçen

Em :\1 de outubro saiu,

........
'

�0!""n?poD�m"6�,
ha

página do tex

um ccmentárro iadfo. f]uillzcnalmeute.
no ano de 1063
O cirr-nlo de interessados,

não pode ser calrulado c

(i<"lin cio lia certa. Daí a ne

r-r-s-tdude imperiosa de des

rouru- êsses interessados,
118 lndústrin. no comércio,
nnx universidades. na vida

rulttua! !'1l1 acrnr. entre os

c drplomntas, en-

010 jomnts e revistas es·

!lcelali,mdos. A ressonância,
flHe esperamos ceve servir

de extinmlu parn transfor

mai" cm breve este boletim
n!t'n�!ll e ntgo modesto num

boletim semanal. espelho
rtet dos problemas bresnet
l'OS e das retncóes tento

br.rsflciras.

poli
uca economia e cultura
A escolha creste noticiá

riu 05": taz etc t:õl mauuirn

que ().� us .. .unto» versac-»
possam Interessar a todos

que querem coubocer ° 81':.\
si!
As nolícin� s:'io (']HI,;Js e

precisas, para que o leitor

mteressado num olhar .�r'!.
no-se se raacr uma i(lêia uo

E' urun tcntnuve nnvn e

ele certo m-xro infrl_il;l. que
a socreoace 'rcuto-jsrast
leirn está lançan(!o com a

pubucncü-. deste ao'cum
n;(nsa) e que. (!r> ncórtto

de

\ll11 amigo J'iel c ele

não um terrivel portador
de umil dacnça que não lel1:

rormações e

ParaP 5 ;.'C01o ClJ I'a no ::�·:��i���l(;�.�.:Õ�;�n· exelnPl��P��
;;;J indú�lr:;l; c d;) ("ame

t t· h � Existem jornais .:;,uços,

B "lOS
cos _umes qu� lU am

....

raSI ��:S'p���c��li�:r�!IC�a��d��!� �!l��l��.(��.c;l}lr q:���l�);l�)�$, PI�;���
lJani {""om os semelhante,;. é (',un n!li 'ins
causa muito �ralJalho�a e

quc pxige srlcrificios fOl"tl

(10 eonforto dus laborató
rios e sem os reCllI'SOS da

civilii\ação. Assim. elimine
se o silvicola e depois . (1.

p:lqnem-se-Ihe Ofõ ml�tO{lo.�

da Alltropulo�i:"l dassietl
Do WC�1l10 lllodo. ('Olll o E:;

piriti,�m(). t.ravcstido de Ptl

rnp�i("olf>i-"ia. uunst'l'vc-se o

11')ll1{'1Jl c�l·r,:vi."aclo ;iO:;

dO[.(!l1as: qlle l·onLinuCIll· ;JS

lllas�as nn h.:'norân(·i:1. c na

dnTfl l'{'('I'ssidaclc do rh

{"piril" c do p,1.0
(! que' ÍllICi"(�.��a nn j€SUitl {'

:10S p'lI"ajJ:-icólo�os é ape
nas () ('Qn!wrimenLo d�s

rôrças (IUe fazem as mesas

os nomes dos grandes

elos à humanidade, pois qur
reall1leULe o Espiritismo é
o "Consolador" prometido
por .Tesus, que se acha entre

os homens, assistindo-o.,;

seu� sofrimer:t,as e angus
tias da horn pl"esentc. sen\

tratado no ClliSO do jcsuí
ta Quevedo. como tem sido
tratado pelos parapsicólo
gos, simplesmente em sua

fciÇão "ciemifiea", limitan
to-se pl'Ovi\,lelmente, no�

termos do tL .. :'i.rio. ft con

/

ceitu:lção. às definições,
cl.assilieaçôes e Lermilloh
gias" �'i.o!j, �t.CIà"oil..JH l(!o()u

geral. etc., et.c. - p:Jl"que ü

que interessa aos srlbios é

simplesmente ésse conheci-
menta árido c nacla ineó-
modo elas cou�nl:i, um proce
climcnlo assim como o que ;!

civilização enropéia teve pa
I:a com Os pobres bugres
lnasilelros: deoois de ex

terminá-los si;temàticamen
te, interes�a-se a fundo pc
Ia etnologia que lhes é per
tinente, estudand'J-os se

gundo os métodos antropo
lógiços, procurando conhe
cer as língu:,s que falavanJ,

o frio Cr�slão do NaJal
Já há três anos mais ou menos vem o cidade

de Florianópolis pcét"1ca e encantadoramente emfe_
tondo suas noites prÉ-natalinas com isoladas órvo
res e p'nheiros coloridamente iluminádos n0'_' jardin3
públicos e de residências p:)rti�ulares dando parfi.
culor encanto os SUaS ruas ,levando uma menSagern
de esperança e de amor o todos os corações fazenc10
()'.> vibrar com mais alegria e animando àqueles que
precisam de fé na humanidade no dia mais aUSpiÓ0
so do universo que é o aniversário' de um REI qu�

qu:s nascer numa Rimples e pobre- mong2douro.
Agora pOl"Ém com a campo"nha do Natal Cr:s

tõo de ruo já no' ano passado, for-am muitos 0S

ornamentos' apre'lõentados, assim como também !'n
dos presép'o� tende-se visto Como foi too bem l·ecr.

bido e apreciado o ornamentação do jardim do
Praia de fora com o seu manJvIlhoso presépio e

também a do Largo Benj<:mim Constont e o do l"l'.J

Cl'·soim Miro etc
.

Este on� fO'lE'l'ld" CÔ"o, o esse élo de Amer
Cristão de h;lternidooe humano foI projetado re,-.

lizar na rua Germano vVcndhousen com o cruza

mento co Ruo Altomiro Guima1'oes o' Natal Cri".
too de ruo com nl'f1Qmentos de fa'xas, postes ccrn

I".ntcrnas po-
.. tod� ('xte7sõo �::s duo� .ruos. e t;:m

bem o orgcn1zoçoo de um lindo presepio no clls

do cruzamento e que deveró com a co\oborocêo
de t(1?a I"quelo zono residenciDI, pois que o todo';

pertenceró
ParI' ',��o foi )'eclizaoo uma :'f:'uniõo dos mr.

rodnres dns duas ru:ls na residênc"ia do sr. Mig\l{"1
Orofino (Dilmo) O fim' de serem combinados Os de
talh-e scom o oQuiescência de todos' Para que pudf'<;·
se ser levado a efeito n,ois essa maravilhoso de�
monstração de fé e senso de responsabilidade da
queles aue tendo poro si trazem também no cor:;,

ção ((1sgos de humanidade para com os que n6::1

pcdendo nado "eolizar encontram nos ruas festivas
o colar necessôr:o poro O suo fé em Deus e con

fiança nos homens, \
Que todos se unam e colob('l)'em para Que o

Natal Cr'istõo do eGrmano Wendhal..lsem posso �1-

tingir C'., fins a Que se propõe e a êles se iuntarem
outros elos de fé Fraternidade na m;)IS pura (f;

manstracõa coletiva de Amôr Cristão.

a .t"orlll<l da escri-

ta automática

Gra.,cle Deu.s! � telll sido
Cv.u L"""S UH:l.uClUS \ .. CU!!I

e;:;ctl lrIL",1 (lu eU .•lçau, IluC
u:; S�U.llv:;. Ill�HlCUHHlllaUU$

com Os mentores rellt;lUsO!;
e pOd�jCOS clus povos, vem

lllanLelHto Os h.omens jUll
gio.us nus Hellle!lCIO.,; dcs1l
.wS dQ IXIgalli51110. inevc
,'cnles OhuHe de ucus, cons

lmrc:lnClo a� c�ernas Leis

Divlnas, para Sub:;lillli-Jas
por precci tos artiflci;)sos,
.segundo os CJuaio U buerra
contillll;l a predominar com

:odos Os seLIS horrores eútte
as naçoe:j, sacri1'lC<lndo-se
no altar dêsse par;anismo,
rotuLado ele 'Teligluo" da

maioria dos branileiros, to

do o IJClll qllC Nosso Senhor

Jesus Cristo qulz trazei' à.

humanidade e que, repro·
duzielo pelo Espiriti�mo, e

xacerba os nossos antage
nistas, porque lhes fere

pl'cLensos direitos ao gover
no do' povo e ii. sua orienta

çáo espiri.tual, de que lhe�

resunam proventos matcri·
ais' de suma imporLfmcia
para Os �Cl1S inlerêsses tra

clicionals! Então o que COI1-

vé:m ê distorcer as cousas

chamando ,( atenção para a

P.ua.pskologia, a.fim cle a

niqtlilar o E�piriti,511l0, CUl1-

t.a eujo espirita relig-Ioso
mesmo ,lig\ln� "(..\5pirilas" se

ao comlJ"te ..

plua os primci�
1"00;, o exemplo de Lérida
�ir,c1a est.á vl\'1J na mcmoria
oe tudos e pode vir a repro·
ehlzir-se: aSl:ilm o queiram
"'as Virtudcs do Céu" e Deus

o pcrmit.a. O que n:1O t,em

remedia é o mal trazido pc
los "cspiritas" allti·rellgio
sos. Se for da .vontade de
DeliS que êles perscverem
('In seu tremendo êrro, en

Lão pode-se cantar a pa
linódia ao ES'pLL'itlsmo, como
já se cnntou ao Catollcls·
mo- Mas temos fê em

Deus. dê que tal n50 seja o

LrTs"t"e de;m'ilO dn -Hnmnni
dl!de!

se tOOOs em

de scus c�rn;AJl"n-.;t;nle� OH

dc um redator jJcriío nu l"a

so Os jarnai.s suiços e fran

("(;l:>c.� (;,,;>1<) na dl;>nlCIl"n

'�(!mp,.: ados com os jornais
IW /\ICI:lfl;�ll,l. ° (jUl' !lar)

(klXn dI.' : ("r u:na rIl1Jn1nlia.

Hill 111:1; qlH' (!t:\'l' H'l' l'xUr

pado

):1':1 ii. ()!1(k

d\JS rn!llll(fll
f,q',I!I\ ,·"I·'jnl

r'(:Lrl
inves-

que 111-

MES D! OEZEMBRO

00 o r:lpit:d
lido nu e;-:terio'.·.

,li;;lúrk� � C{)jl}

Hão te"telllu-
nbncla.s elll m\lilas (''Pocas c

cpi::;ó<!ir)s da llislQria. do
Bra�i1. As rOl"rr.:lhcs imigr'l
tr'! i:l� I)l"!H·('t:icllles da i\

Jromatlha cunl rilmirmn cl;)
maneira a("('ntllada na for

mação da n;1cionaljdn.ü{:
I)!"(tsilcira

As relar;ões cllllual":lÍs, sr

n:'io foram il1lpclrlnnte�.
não deixaram ele influir

por intermédio dos grupos
de imigTnnlcs dcpois das

duas g'uerms mundiais, no

si�Lemn ele cnsino. de illS-

e de pensar cio po-

A ,\ICl11Ulllla ele

11111 p'lís l'ealtl'cnlc
r.:rálico na sentido da demo

(,ml'ia crl�t rl c ocidental. O

Bra,il, apesar ele restrições
de toda espéCie é o maior

paí� católico do mundo. A

!\.lcmanha enviou milhares
de �acerdotcs. il'mâs e ir

mãos leigos :10 Brasil para
ajudaI" na solução dos seus

problemas educacionais.
E;\ÍstClll gr'llHles centros

de cnsinu c dc instrução
ruhrlaclos ou até hoje ain

da malltidos por sacerdotes

alclllàes.
.

Tlldo isto é matéria pri
ma para notid(trios e co

lllentários.
Ent,n'lnntn. 11:'1 falta accn

Illad:"l de Ilolü'ius c l'Olllel1-

tarios.
Da.í a ilCcessidurlc da

'·Dr.:!lt.�ch-Br�silianíéichc N:.<

I"Ilril·\)t�t1". que nao se r1c.�

tinum (l Imu$íleÍros no Bm

.�ll, 111[1:; "im a alemães e

lH·:t�i1ciru� lla Alrlllanhn,
q!)(' (!lll'rem ler no(.ir:i:ls con

(·PlItrac!os.
Iwr dp ,,·00'''''''''''''''''. j)l"IJ
jt'los, "iLuàçócs brasileiras,
as.�jm cnlno l""l\hccer inter

j)l'I'L:lçups rh� coIsas umsi
l<:irus.

As "Notícias 'Tt'lIto·Bra·

silelras", sâo subdivididas
cm fluat.ro parles além da

('301':1, quc sempre traz dUAS

fotof!'rafia� de mativos 1)1"11-

.�i\eiros, gentilmente eedi

clmiPch se:,'sãV'C.ui� c1:-t

Embaixada do BI·asi!.

'Din ? - DornTn<7(J - "c., Estll(lantes Dan
çam' niCín às 18 horas.
Di'a 5 - Qu,llta-feiro - Saíree de Forr:natu�o
do 3.{' ANO COLEGIAL DO COLE'GIO CATA
RINENSE
Dia 8 - Scih;ldo - Bo'ile de Ft,rmatllro da Fa-

de D re'ln.
Oi:1 - Dnmin(lo - "Os Estudantes Don-
ç:1rr, inic o ós J 8 horas.
Di" 12 - O\lol"lo-Ic'i o - 50' ré!' de Formatura
Ih -1 n �_i�ri,· GINJ\Slt,1_ 00 COLE GIO CORA
(AO DE )p..US
J) o ln - Onn1inQQ _ "Os Estucbntes Don-

18 hn\'flS

'início

- ''Os E.qucbnll'S Don-
iníCln (IS horns

n q i_o:.._ 1 - 63 l�c' !ll"iÕ'O Sncinl Elpgon�e
iní"in ols ?O horas.

�._----

ESCOLA TE'CHI(A DE COMERCIO

"NEREU RAMOS"
1\ Sc':rl'lorio dós!e Estabelecimento, que fun

Ciona nv prédio do Grupo Escc>lqr "Silve:ra de Souza"
sito 9 !"lIa Alves G(' I3I·i!o, cornun'co aos illteressados' -

��e se m:h..:.m oberlas, até \I dia 10 de dezembro p:·é.
Xil�O vindouro. os ,nscrisões par,\ o� Exames de A:!

�!s'ào à 10. Sér e do Ginásio Comercial (antigo Bá
5ICO). _

Docl':rrH:nloçô" exig'do: o) Certi(láo ce Nasci.
AL:- ..,tado Inédicv. c.:) AtL'stado de Vaclnw
co_ cf) CertifiCildo de conclusôo do Curso
NOTA: Todos êsles do(·ument·os deverão

trilz2r fi!'mns reconheci(lo�.
QUaisquer inh!l"moçõlOS lTloi's ponncnorizodos po
.�er ()btic�s na Escola, de 20, ;} 60. feira no hc.

lóro 19_30ós21,30horas.
.

Flol'·lonópl,lis, drzc:mbro de 1962,
A DIREÇ.�O

9/12/62

FESTA DE SANTA LUZIA
CAPOEIRAS

De 8 a 12 de Dezembro ,

O �l'iomcnlc os 19 horas, noveno' preparl")
t�r,a.

BARRAQUINHAS, Rifqs, BinJo Cav;llinho�

SERViÇOS DE BAR E ALTO FALANTE
'

0'0 13 - 5 o feira - Di'l de Santa LUZIa'
As 19 h')I";_js - MJ"sso festiva;
A� 20 hnro.� - Procissõo Jum'noso com ':)

imog('m de Santa Lw�'(a;
BARRAQUINHAS, CAVALINHOS, BINGO etc.
etc.;

,

(\) 23 11I:"lrns - EIKelTómenlo com

11l'1 de rcal).�.
quei-

I COL ..eQRE COM A CONSTRU
çJ(O D" NOV'" IGRUA DE I

I CArOE!RAS, [!"VIANDO DO- I
NATIVO� OU PRENDAS PARA !
AS MRRAQIIINHAS E COM- I
PARECENDO .o\S FESTIVIDADES

DE SANTA LU'ZIA I

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Carteira de Ide!:
t:dade para o M. P.

Foi instituída, no Estado
de Santa Catarina, a Car

teira de Identidade para o

Ministério Público, de acôr
do com modêlo oficial pu
blicado à página dois, do

"Diário Oficial", edição de

30 de novembro último,

O respectivo ato do Go

vernador Celso Ramos, con
substanciado no Decreto

n. GE-25-11-62j2,227, leva

em conta que a .natureza P.

�elevãncia das funções de

representante do M,P" qua
se sempre compelido a pro

ceder com urgência e erí-

1. cácta. exigem -im doeu

mer-to de pronta e fácil I

i, ntificação,

Alda Rocha e A'lvair Nunes Marcaram Um Casamento
nias Silveira que conreccíc
nau o vestido de Aida rto
eh a.

Rua Pe. Schrsder _ 79 - (Chapecó) - N

gronômica - Casa de Madeira com safa visito-sa
lo jantar - 4. Quarto, - Cozjnho - Banheiro de

alvencnc - Tôda pintada O'Ieo. Preço Cr$ .•....
650.000,CO_

kua Fulvio Aducci - 953 - Estreito - Co.
se Al.'enaria, terreno com frente para dua� ruas á�
-eo iL�r�� ::'ê?go Jos;r� 82���0�lv��ariol todo con . . _�.__ .

I
_

�t�oóot�l��no amplo 50 rn. fundos - Prêçe Cr$. . Q U A R lOS
•

Ruâ Delmindo Silveira - 200 - Agronômica.
Casa Alvenaria c/qcraçem terrena de 28 x

40 rn. Prêço - Cr$ 1.100.00Ô,OO
Mais 4 outras na centro e 2 nos Barreiros.
TERRENOS -

Magnificas lotes com vista Para Baia Norte na

rua Frei Caneca paro resldencícs de fino gosto.
LOTES: - com pagamento� a combinar e b·

cthtados em prestações - Barreiros e Capoeiros.
Conasvleu'os - 3 lotes e 1 cosa por Cr$ .••.

330.00000_
CHACARAS -

O M1l:U
L. ��:n:n�lo preto aCUS\JI1:
a 82L:l(".ra Dr. Percy (Vlr
gfnia) Borba, nu.r. be '::;S\"'
mo vesudo de Mcusseline
€:,.1 azu! estampado, cou

fec-:::om.do por Me. Letícia,
na Guanabara, '" Senhora
D�, Sp-rr s (Sebastí j Dima

t03. cem v t liuo de rnnda
r.aariscô, simpatia persom
ficad.a ; Senhora Dr. Dlb
(Mara) Cherem, num ele
gante .r.odêío de orga�i!:a
de nylon em "café" estam

pado; a be-.eza da 8en1'.("·
ra Dr-, Miguel (Terezin'1a.'
Daux, deu nota alta' 2-

Senhora Dr. Anito (Mira)

Petry, muito elegante de
vasttdo chantum cõr' ro
sa: a anfitriã Senhoc-i
Aldo (Rute) .Rocha <:--W
um bmit":! costumj, de ren-,

da manscõ, a blusa de ce
tim.

Com ou sem Pensão. Caso de Família.
qualidade e menor preço.
Rua Esteves Junior, 34

.0 11'- rtonndc decreto

foi baixad� no dia 25, ao

ensejo do aniversario da

Lei 2.913., de 21 de novem

bro de 1.961.

A bele noiva Aldo Rocha, parou para o nC··iS'J

objetive ao lado de um bouquê ce flôres que en-
.

fe tavo sua residência.CASA OU APARTAMENTO
Preciso para alugar no centro.
1 ratar com OSMAR. neste redarão ou pec te NO PRIMEIRO

sábado de dezembro 62,
ci'�las remíncs uniram-se

pelos taeos rna ii-Imo nla+a

Nunes da Sirva e Rocha ,

em cerimônia re ígtosa 3-

r.c.ada par Monsenhor Fra
demo Hobold na cate.t-at
Metropolitana: numa tarce

cm que a chuva "cpwa'
caia Ie emente,", atmostera
Iu.r in-se com O céu melo)

encoberto:

APO'S

o Ato Relig:Osr., a Rccep
cão aos convidados acon

teceu na confortável ,·P.�: ..

õenc.a dos pais da net-a
51". e s ra. Alto (Rute) no-

SAMUL�· rO�SECA
CIRURGIÃO_DENTISTA

P'epa�o de cavidQd�$ pelo alto ..elocidade.
BORDEN A1ROTOR S S WHITE

ÇIRURGI:O�l��Ó!'�E��I,�_j�'�O_fACIAL
Ccnsultór:o: Ruo Jerôrimo Coelho 16 _

I u andor - For.e 2225
EJlclusivcmoent(' com hora, marcada.

-----

Aprazível chocnnho com água corrente

res frutíferos deposito e perto d"" Trtndode.
•
órvo-

eha que rcrnm perrc.ros
enntr.ões ,. proporcionaram
um-. gl'::Inde resta aos ::;I'>US

convic]ad�.s que razia-a

num teta' «ais de quin.ron
t:1S pessoas.

-

(URSO MADUREZA
GlNASIO EM 1 ANO

CONDIÇOES
I 1) IDADE M1N1MA DE 16 ANOS; Para ambos

os- Sexos. -

2) Os Exames constorõ., de nove disciplinas. as.

sim distnbuidcs:
a) 5 federais obrigatórias;
b) 2 complementares obrigatórios escolhidos pe

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

candidato.

3) As matérias deverão constar do currtculo es"
colar do Estabelecimento em que o candidato se tns.
crever paro prestar OS exames.

4) Não seré preciso prestar novos exames dos
mctérías que já conseguiu aprovação.

5) O aluno aprovado em todos os matérias rece·

berá um documento equivalente ao Di�lomo Ginasial
Matriculas à rua Dr. Fulvio Aducci, 748 Estreito

Florianópolis.
(Em BJumenau - PrOCU"or o Prof. Dorval Bar.

bieri)

OS sorvos. e31 vraeem
de "Lu:t 'me Mel" vtalãrém
para o Rote. .aa'em.no
Coheçudasi depois C1Jdli
ba oe São Pau1c..

(IdUO r Ireparalório (onlir..enle
CII 'SOS ES.EUAIS

.'ARA PROFl::SSORE!!
"E OATlLOGRAr ..A

AULAS PARA CCNCURS':>S
A tTlGO 91 iGI'NASIO EM UM ANO)
PU_GINASIAL ADMiSSÃO DURANTE

O,.t! rlLOGRAflA

FOI SERVIDO
um rr.ara -inioso e gO:i':'JS0
janta)" "americano",
... .,s'" ele oerú, bem prepara
do e enrettad« pelo sr

NA PORTA

do tradicional 'remeto, qua
toeze oficiais da 1'OIICi;l

MiJ!tar, ro.mavam o "rct-,

de Ar..o", com suas espn
das - ao som da ma-cha

nupc a1. a noiva Alda Ro

cha acompanhada de SêU

pai ·sr. Aldo R uhn, cami
nhava ao enc-ntro do not

vo Capitão Alva.ir Nunes ct'l

Si ova, Que a esperava r}o
Ai:'ar acompanhado ue ;14'1

Ao) Padre Reus, agradeço
as graça.s alcançadas

.

Suely eouvêa Glanen
1--:""iBRANDO.

J)reo:nt-f's -testecc

o ,,"'I'

._ Baseado no! mais mode.'nos processce ce Q

gógicos.
- Equ'Do<.lO com maqUIno, nOIO'
- Di,i�ido pelo:
- PROF. VICTOR FERREIRA DA SILV.'"
HORÁRIOS: DIURNOS E N0TURNOS
Fuça suo- inscriçôo o Ruo Dr. Ful...-io Adu'O:ci an.

tigo 24 de MO" o. 1'48 __ 10 cr _dOI
ESTREITO

.r ãe senhora ,'-Iair
Silva.

Nunes

J:lORIAN(\POlt!t A BELA

noLa, com beliss;mr.. ve,,';
. do de r·enda francesa _:''J,'

rado de ol'gl1.lldi ,;nisso -

saia eVilí�e - caill'lo T.'J

amOra uma enol' �"" C'>\'.
da" de, renda e tUIO. A

gl'in'aJrla t,rnh<o1l1"cill e' ").

nacaradas .e flôl'es artll�
cia�s - um ven curto qu,
completava o veu que ,:�ifl
do ombro.

FLAMi1LU
----------------------------

TERRENOf A VENDA Confecciona-se qualquer quantidàde, na melhOl

,
.

oi , ":1. " '- ",,� Z�h;�. -:.�� on�,�'��Pt� 7O,� F��e L49�
".'1' I

Rua Tiradentes 53 - Florianópo.>l!S (�h--�h-----� .

! ....... I�l J !VK: M�ld{) (ltrollU WSlA I (c __ �� �1,J I fiM , D I C O I ,r\f".�.�.jV-f··' IOUVIDO - NARIZ _ GARGANTA '� _CLINICA E CIRURGIA
ESPECIALIL _,I" '.' LL,NICA PROF

I WI1lt-PUBUC/OA()f I
dptRA N6�S��I�\g�PI��ISO��A��:I�NOPOllS 1-

--

TEl. �4-13 I
MORAR10 DE CONSULTAS: _ Das 14 às 18 horas �a�m(lri"1) M����Pela manhã, ho�a mnrcodo_ inclusive aos slabado:;

T'elefone: 2989

��I�(6L\
...

��k�HE�O� I en Silveira 15 - Co�j. 203

- �.,

VENDE-SE
40 lntes na Vila Palmira - Barre·ros.
1 -----, lote 28x22 - Jard,m t,tlôntico - Bar.

reiros. (Bem próx,mo o Estrado rederall.
I) .- Terreno cum 64 mts.x810 ITlts frente po

ra n .Est)ada Federal. Barreires.
1 lote J 2x30 no zona balneário de Camburiú

próxilT'o à sede do late Clube.
1 _ lote 10x30 ria z.ona balneário de Combo

liú próximo a sede marítimo do late Clube.
1 lote 15x15 no z,ona balneário de Camburiú

próx:rr'0 o zona Comercial.
J lote 15x30 na Vila Pompéia - Cu;rtiba.
I lote =o"l'l a A'reo de 700 mts2 junto ae- H,-,�·

pltal Protestante em Blumenau.
.

1 lotE' 14x30 junto Ó Fun.dição Tupy, Jainville.
1 lote 22x31 em Pilar.zinho, Curitiba.

A CERiMONIA

Religlosa, f.oi emccion ln�c
al:\l:.,,;c.ua POr IllUlU(:.rl>';; ;;,,'(

vidados que lOtou a ··1e;."·._"
ja. As ser.:-,oras cem .,1l .. 3

"kJettes" fizeram o "a

vant-pre.1:J.êre' do
62-63.

Arlete Rocha a "demoise!le d'honner" 00 som

da ma:cha nupcial à frente dos noivos em

dir·eção 00 Altar.
\

CASAIS: Dr. Armando V3.
leria de Assis, Coronel .\!lI>
tonic. ue Lãra.. �oas, Dr.

Gastão de ;\ssis, Dr. �Il'!'l',�
ton Bniggmann, O$m�r
Nascimento Dr. Julio Dvun

Vieira, Dr: Alvaro .tf!

Gonzaga, Dr. Alvaro de

Carvalho, Dr. Orlando G()l�
dner, Dr. Fancico As,üs
Dr. Paulo Bauer Filho A.�
mutón Adriana, Depy;�d'.)
Fernanda Viégos, Dr. J(,ã�
Assis Fiiho Dr. �'UiV10

Vieira; por {aita de 28 'n
ço, amanh:t, pro.s&egUirei ...

Dl, Ayrlon BdlulbO Eduardo Rosa. que CO'1[.Ou
c.om a cc!aiJoraçào d;) sr.

Mane,el Uarbeio'tt!, �ste de
corou as mesas com bcli
nhas natalínas e flôres n1.

turais. ��
O BOLO -<0;'\
da nOiva estava muitu bo
nito e .original, confeccio
nado pela Senhora TemI::;
Scha.efer. Modelo de U1r.1

a!iança enfeitada com
sas".

Prepare-se para o Fllluro
Aquirindo Kltes_de terras, pequenos chócaras e are�
paro Ir,dústrlos em

ARLETE

Rocha, foi a "dem01S�!!,e
d'honner", que trajava. ur.l
elegante vestido de nyl 'ln

boraado com viezas - ,l.

saia ligeiPamente arma,la
- a blusa com decofe na._'

costas compIetàdo por
bolero.

CLINICA DE CIUAN�,-I.S
Consultório: Pela maub:i.

no :t[ospital de C.aridade_

'A tarde, no CODSUltOri.
das 15,30 N. às 1'2,30 hs
Consultório: Rua NUlle.9

Macbado, 7 _ 1.0 andar -

BARREIROS
�o "BAIRRO YPIRANGA; onde está situado o Grurn
...scolar local.

DR. ��L�gG���g�O. 0" Interessados poderóo dirigir_se diretame",

DR. MOACYR PI:RE1RA.
ao ESCRIT6R10 DE VI:.i'\[DAS DE IMOVE1S de

PREVIDE"lCIA SOCIAL' - Rec",sos à Juntos de Jul 0110 1ull'0 Malina
���S�tgE� �����i.J�I���stodorias 8�neficios etc. �uo Felipe Schmidt, 14 __ Sot)'Qdc _ Fone _

���EI=Lel�D������r'�LrV) 37 _ lo Andar _ Solo 4' ",.3_'7_-_C_'O_';_""_OO_O_I_iS ,
_

ATENÇÃO
MUdanças !o::o'� ..lU poro outros cidades.

':)ervlçús de muc--'lr,.;as.
.

Não é "'eCessorlo o engrodamento dos m6veis.
tnf r'l�nções à ruo Franc:iso::o TolAntino, no. 34

hne - 3805

ADVOGADOS
telefone 2786.

Residência: Rua .P3.dle

Roma, 63 - TeletOD_e Z"lM OS PADRINH08:
Elito Me,ritz e Senho:l1;
Dr. João Batista Bonassls e

Senhora; Iv.Q Bianchin; e

Senhora; Coronel Eucil,I�'s
Simões de Almeida e Se

nhora; Osni Ortiga e' S·:

nh,.ra; COronei Wa'm)1'

Borges e Senhora; DOI:,.'

tília Silva e Senhora; Jo;�
Fernand.es e SenhOra.

A NOIVA

circulava pel-as mesas dcs
convidàd.os, sem o v�u e

sem a "calda" cempl'i:l"l
CI"Jnfecc:onada especialmpn
te para que da ficasSe (:O'll1

o vestido le.e, numa ,gi..:l'l
sug.estão da m .....dista AIH�-

UrDIO pf.HWIi'a· \OrORRO

POUCIAI. I)rURG�tJ(lA m. 3911

FORAM

agraciados com a Medalha
Merito Tamandaré, C.).'()

nel Sylvio Pinto da LL.z.

CO.llte. do 14. B. C, e o Cc
ronel. Marer.-o�andel:':l
Maia Comt:<:. da Base Ae

rea de Fpoiís.
DR. no'vll Ollll OE : It:.A

(LIHICA �ErDl(APREmA;SE SALA - Para Escritório
Par� Escritório Estomago, Intestinos, figado e vias biliares

r:"n .... ' d!ór!o: Rua Felipe Schmidt n.O 3l::!
Residêncin:

RUI) S. Jorge, 32 _ Fone 2721
Diàriomente :los 15 as 18 horas

Dr_ Walmor Zomer
Garcia

Diplomado pela r;'aculdrule
,vad"nal de Mp-dici1t4 da
univer,sidade do Brasil

Ex-interno por concurso da
Maternidade'Escola. (Ser
viço do Prof. OctavlQ Ro

drigues Lima). Ex·interno
do Serviço de Cirurgia. d

HospitaL I.A.P.E.T.C. do Ria

de Janeiro. MédiCo do Hos-

pital de Caridade e da Ofdais do Polí.s:ia Militar formando o "Teto
Maternidade 1")1.'. CarlQ!. de Aço", Com suas espadas e os noivos Alda Rochll
Correa. e Capitão Alva1r Nunes do Silva, ,entrando simbó
PA�TOS _ OPERAÇOES I"camehte na Catedral Metropolitano paro receb�r
.I.IOENÇAS DE f:ENHORAS a Benção Nupcial.

•

- PARTOS SEM DOR pelo
--------

=-=--==---=--=:=---,:=-----

m"odo "'i,o-p,of"ati'o MUS1CAL B.ARl:onsultário: Rua João Pln·
to n. lO - das 16,00 àt
13,00 horas. Atende com

h01"llS nl"'.r(·;'(;�I.�_ Tl'lefol1"
:J1T.:I5 - Residénria Ru�

BittencoU1t., 10l
:, .. 'Ii-'1 :.*,

LOGO,
às 20,30 hs. no Te ...�ro

"Aivar.o de Carvalhc:' va

mos assistir a extreh da
p.eça "Bôr.a üé Oura", de
Nelson li'·l.ríglles.

Tratar rom r rir J':l.�é Maria. pelo fon" �fl04 à t.<>rip.

(lU com o dr Flávio. pela fnne , .... _ �n�? __ ::I!'í-oq

"tf.nrl .. rio" K n� 10 30 hnros no Hosr)tal de CnnC_;adeAPRENDA CONVERSANDO FRANCES EM .2 MESES
ALEMÃ\) 12
INGUS ''I

ITALIANO 12

Serviços De DATILOGRAfiA
ACEITAM SE ENCOMENDA'
TRATAR à RUA FELICIANO NUNES PIRE;

14 - à NOITE.

VA Z I G I

CLlNICâ �ANU rHARIIM
Clínica Ger�1

OOflncas Ni'rVOS(l� fl Mentiii�

HOJE
o Marinha, recepc!.onara Jl

imprensa CO'T!, um a'mo,",o
na Esc,..la de Aprendizes
Marinheiros, que está 500 o

comando do Capitão cIé
Corveta. ElnUo Sr,eci Q;). ..

melier na oco,:;:ião sers.

distribuido o Progr�ma ,la
Semana da Marinha.

AnOllstia - Complexos _ Ataques _ Manias
Problf>rlótico Afetiva <'> sexual.

Tmtol1len,,J per,.., E"letr(1choQue CQ,n anestt:lsio
lnsulin'ltf'ropia - Cardio�olorapio __: ';"noterapio
Psirnh>raDio

nirecõ� dos P�i(1ui6tro" -

DR PERCY J �ÃO DE BORBA
DR' JOSt TAVARES IRACEMA
AR IVAN BASTOS OE A,NDRAD!:

HO.H.ARIO � !) As 12 h.�. Dr. Per�y
15 lf1 h�. nrs. TViln e Ttllrf'mn

Endereço: .Avenida Mouro Ramo� 2q8

{:Pra�b�I�.t�e�vina· .L�z:).:- .fonel<37 - 53

".('Üo��_:!3�}�:�1t( ;. ."

\,,'.'J":

l\I!;Jtriculas. ab'�rtas n2 Secretaria e

. ft""<I w�qwlll
'URSOS DE ('ONVERSAÇÁO PRÁTICA 'ARA \IM. B0M PASSA TEMPO C:}M SUA FAM�:LlA - RfUNrOES SOCIAIb

DA! iÇANTEf', COQ,lJI'rRrS - f"\';STM; DF. .Al':!YERSP d�.()S _ CHA

, DANÇANTES - ETC. .

(dr.)AB TERREO DO ROYAL ROl'E:k. - Tel. 25:.5. tPortaria).�· .

,.. *' '"
- .

.:w :·�.J"t�· '

·':':i·�K .. ',�;,'·+C�··\ "},..�;-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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.. Perito Italiao pode reYDlucronar o cinema com aparelho
• jetar numa tela. cUindrica presalonada por um prís- se trata apenas de abando- Iuçâo estetíca. carretar, se fosse aprovada,

que criou
as imagens, após tê-las to- ma que gira em tomo de nar os atuais metodoa de D'Incerti propôs-se co- a derrubada não 56 das

mado sem limitação de es- seu eixo e é mantIda dírer- tomada e de projeçâo, nem brir a tela ínteíra, valendo- praxes conematográficas,
paço, atingindo 360 de am- ta graças a. dispositivo op- somente de modificar as se de um único aparelho mas de sua própria concep

plitude. t1co tão complexo quanto salas de projeção, mas de rotativo e de uma só peli- cão. Quem quisesse epücé-
R.oma, (IBRASA)·- No- O metade de D'Incerti e- engenhoso. Os espectadores realização de novos conceitos cuia, evitando as Iuan- la, tilda que arrasar os me-

vc e revolucionários sistema vtte os inconvenientes do olharâo para ateia com mo mesmo na fase criadora. Pa ncações aborrecidas. todos atuais, começando tu-
de tomada e de projeção cinema e do crrcerama, que vimento uniforme, sem saiu rece uma revolução té�i- A revolução proposta pe- do de novo.
de filmes foi apresentado exigem emprego de série çâo de continuidade. Não ca, mas pode ser uma revo lo novo sistema. poderia a-

em Turim aos participantes de tomadas simultaneas, _. -----------

:::�:;:�Cú�:;��:í::�f�; ��:����!��;�X���: Possivel encontro: Adenauer e De Gaulle
imagem, criando a serrsa- BONN - círcnios gcver- França, Schroeder e Couve

çáo de uma vidraça mal u- namentals alemães não ee- de Mourville, e é perreíte
mce por tios intermediá- jeíram a possipUidade de mente. viável que durante

Lj,U.4ViUC:UL/!:) liUi:i.UI"dLlU.::i, rocanzaua em .r'er

I UdlllUUCU, I:!::'�a :;dl\J.Ú (:tiVO oe eSlUOOs aaqu�
lI:! UI:!,lJi:i.rLaInt:HLO aa empresa estacar, 'qUê es

peru euconú-ar au granue quantiuade ue p.!_
1rOleo,

.

IUPRErtORA PLAN AR JOR A
::'endo a bacia de Jatobá uma cOlltiC

r. ��. A P A N L nuaçao da 'bacia Tucano, dIsse o sr. Peuro

dor, ;;'��-��;o�������o. t���a:orloll eS t����·�;��� lVloura,. é admiSSIVel que encbntremoo pc�
bncaçoo oe Wlr:tç�l�r;!/.�._��, ...�..... tróleo, {jma turma da geologia está ãt�a;,�

��;���:=õ::Ii���a��nt:�,xoto Edifício ZohJo' mente no vale do São E'rancisco, rumo à ci-

9.0 Andor _ rlonanópolis _ Sra. ·Catarina dade .de Ibimirim, sendo que a turma de gra
,Vlmetna já fêz u::n trabalho preliminar de

Agradecimento e Missa de 1.0 Oia avaliação da bacia e um poço está sendo per
furado ao sul da CIdade de IbImmm.

Agoslinhõ Machado _' ,.__

A famllio de Agost.nho Machado, comovida a

gradece o todos as c.ondolêncios apresentados por o

casião de seu passamento oe convIda seuS: Parentes
e pes<>oas de suas r-elações paro aSslstirem a missa

que mondo rezar dlo 5 quarto.feira, às 7 hs., na I_

greja de NOS$.a Senhora 'da Conceição,
Anteôpam agradecimento.

Exertício de apresentação
de Reservas

Recel. ...«co "CARTA DE CHAMADA"
Apres-ento-te, no mesmo dia ,no

local nelo designado

oper-Caminhoneta
VENDE SE ANO 1954
NEGOCIO SEM INTERMEDIA'RIO
TRATAR NA ELET>RC.TE'CNICA

FONE - 3793

M!SSA DO �NIVERSITA'RIO
Universitário asalsta todos � �omin�"s
na 19xoeja São Francisco â.� 11 horas
Mi",,:. .10 Universitário,

Dra. IARA ODILA NOCEn AMMON
Cli\URGIAO - DENTISTA

Atende :HOs e crrcnços
Merv(lo ps.cotoqrco moaerno - especlattrao-,
p01"CJ cnançcs - ALTA ROTAÇÃO
/"IP!ICOÇOO top.co do tlúu
Atenae das lU os l2 � das 15 os. 18 horos

Kua Séc JOI ge n.o 3u

, Terreno Praia. do Meio Coqueiros
Vende.3e um lote de terreno na praia do "Meio"

em Coqueiros, próprío para construção de veraneio

Qfastado do movimento dos automoveis-. Pertencente
ao loteamento da Servidõo "Tibau". !nformaçães
com srs: Osmar ou Divino. Fone 3022.

DEUS LHE 'PAQUE
A Sociedade de Amparo aos Tuberculosos. com

sede à RlAl DeMoro, números 7 e 28, c"munica aS

pessôas afeitos ao bem que aceita quaisquer tipos
de aO��i::�Sie:, ���e�;io t�7ef��:s d.O��:;!ro:ic�;�;:
2940 3146 e 2288 es.tão à disposição das pêssoas que

desejal'em auxlliá.la, bastando discar, dizendo o 10"

cal on<t: deve ser apanhado o donativo,

-------------.----

TERRENO NO CENTRO
medi�;on�����t��s s�teu���n�e �e��d�e 1����wsf��
zendo confrontações com o terreno da sr. Celso Ra

mos" governador do Estado.

Os irvereS'5ados poderão procurar a sr. Antenor

Borges rua Bocaiuvo (Travessa Harmonia,·7), Je pre

_'e_'_ên_oi_'a .:'��.�_,_;o_d�_�_-:nanha_·. _

APARTAMENTOS EM CAMBORIU
EDIFICIO CAMBORIU PALACE

E.'JTREGA EM DEZEMBRO
Um darmo _ Kitch - Sanheire - Eutr.

LR.$ 250 mil e 18 x CR$ 14300-
Um dorm. - Sola - Cozo .:.:_ BfJJ1h. - Eutr,
_ CR$ 46� m;1 e 18 x CR$ :19,000 -,

Propostos paro - Eng.o Niltcm 8eduschi .
RUa Dos Androdos 1664 COllj. 805 - �ort�

AII!gre.
•

tar", pioneiro de um novo
.... �...v, "Z I. W.LJ..)

-

....U l.u"'�UC;:; .1J.J:C::'L."'-. meio de telecomunicações
LI.,,� C<. .u.u,lJJ.�u.:la uv J.\.lU 1'e: u ::ir· .c"euro .h.&.Vu- mundiais, sofreu um defei-

to em seu sIstema de coman
..... , ........... .L ......V.L ..... -.I 4J .... .l.""u.�...hi...:H�O ue: ........Á!JJ.uJ.u- do.

.

Depois de mais de 4 me-

rceacaado. após anos de

expenencías, par um prons
si ....nut mnancs o sr. Vaca

d'rnceru, pente em cinema
tografía e problemas de op
uce. A ele se. devem inste
reesantee experiencias so

bre películas mudas. D'In
certi encontrou meio de pro

rios.

UM SO FILME

A inovação atual implica
em uma uníca película, im

Desenrolar dos prêçoS-modifica-se
HAMBURGO (lF)

- 0.. Arquivo de Economia Mundial com sede
nessa Cidade, acentuo, em recente relatório sôbre
a conjuntura econorntcc que a redução do mor
gtm ce IUCfO so poderá ser ev.todc futuram;ente
se forem am tnidosoussaitueiç$CiMMMMFFFBB
se forem .montIdos os atuais aumentos de produtt,
vrdoce SImultaneamente com um enfrcquecl
ment.o da alta de salários.

Os preços dos alimen'tos' descem. O custo de
manutenção de vida, que em meados de 1962 ho
via alcançado um recorde, retrocedeu desde então
em cerca de 2%.

tl'l rtKiUlI'lDIU.\l .

SO milhões de marcos para
racionalizar a Min.eração Alemã

BONN, .

- O Govêrno Federal alemão pretende investi·
no correr dêste oe do próximo ano cerca' de 50 mi
lhões de marcos para a roclonalização das minas
de carvão na Alemanha Ocidentol.

O projeto atual para o orçamento de 1963
prevê uma verba de 30 milhães de marcos para
êsse fim sendo que o orçamento complementar
de 1962 coloca à disposição outros 20 m"ilhôes.

Visto a urgência de'Sso,S medidos as verbas
já estão sendo apl'icadas embora a lei sôbre o pia
nejado Centro de Racionalização para a Mine�
ração ainda se -encontre em fase de eJaboração.

,Por ora 'está prevIsto que as empresas para
a extração do carvão receberõo um obono de 25
marcos para cada tonelagem ociosa soma esta a

ser paga, em portes igua:'S, pelos. 'membros do
Centro de Racional'ização e Pelo Estado.

A, defesa da A'sia depende da
Cooperação 'entre a India e
o Paquistão

WASHINGTON, - A co

operação entre a Indla e o

Paquistão, para uma defe
sa efetiva do sub-continen
te asiático, "nunca foi mais
necessária do que agora" -

declarou o Departame,nto
de Estado.
Por ésse motivo, disse um

porta-voz do Departamen
to de Estado que os Estados
Unidos recebêrlam com sa

tisfação qualquer solução
da disputa da Cachemira.
Falando aos jornalistas,

Lincoln White, Chefe de 1m

prensa do Departamento de
Estado, declarou: "Sempre
acreditamos em que uma

defesa efetiva do sub-asiá
tico eJ!iige a c€Jeperação en

tre a India c o Paquistão.
Tal cooperação nunca foi

tão ner.essár�a quanto ago�

ra. Para isto, lmpi)e-se a sv f
lução de pontos ainda em

disputa entre ambos Os pal

ses, inclusive a questão da

Cachem.ira. Já expressamos
os nossos pontos de vista

sôbre êsse assunto aos dois

governos e, portanto, nos

agradana q'.laquer Iprogres-
so em tal sentido",
Tanto a India quanto o

Paquistão recIamam a Ca

chemira. A disputa. já pro
vocou um confrito armado

entre .as duas pa,rtes, mas

os dois paises vêm obser

vando, desde 1949, um ar

mistício, em que cada um

dêles continuou ocupando a

parte do território da Ca
chemiraro que tlnha....sob seu

contrõle no momento da

cessação do fogo.

um novo encontro entre o

chanceler êdeneuer e o' pre
sicente de Gaulle,
Interpelados sôbre rumo-

;!�:§�;�:��:!;�:!� O instftlito--Brasil . Estado
�iq:t:::��:q�:":·o Unidos premeia alunos

Realizou-se no dia 28 de G. Guimarães, Eliane Dorn

novembro, na sede do IBEU, busch, a senhorita Lllian

sita à rua Felipe Schoüdt, Baranski, e Os senhores A

Edifício Zahia, umacreunt- franlo Haberbeck de OU

ão informal, comparecendo veíra, Ar! Bertoldo SeU,
ii. mesma, a diretoria, pro- Benjamin Keller Cesar Mu

ressores e alunos, com o rnc Jacques, Edgar Arruda

Um especial de prêmiar· as
senhoras professoras Edite

ABELARDO DA C0STA A- inúmeros amigos, grangear
do em 400 demonstt.a�es -RANlf'ES JUNIOR a admiração e o respeito de
Oe _"retHt.Qsli"i.ú�ão. de tele- E' com. grande prazer que todos.
viSão em preto e branco e .noticiamos o transcurso de Sua atividade como um

em côres; de chamadas te- mais um aniversário nata- dos mais destacaaC?s estu
}efônicas em ambas as diL"e lícj.o do Acadêmico Abelar dantes de nossa an�iga 10s
ções; de transmissão de tele do da Costa Arantes Júnior, tituição de ensino �uperior

brilhante aluno da F�cul-., J��m..'1':f\ credor d� admi:a
dade de Direito.

•.. i ,I;�OJ,�.; �e:us mestre e co�e-
Jovem, inteligente, dôtado' 1t�s/�aos ��ais nos aSSOCla

de espírito sempre alegre, mos" formulando he >os

Abelardo soube, na Faculda maIs ardentes vot s de fe

de .de Dtre1to e entre seus Uc1tlades.
�__�__�-M__� _

essas conversações' seja pre
parado o encontro entre A

denauer e de Gaulle, que

poderia dar-se em janeiro

SCHROEDER ......
_

COUVE
DE MOURVILLE

Para dezembro dêste ano

ainda está previsto uma

corerêncta dos ministros do

Exterior di República Fe

derta da Alemanha. e da

'--0 ';relsiãr,õ·deixoudã
.. . Responder aos Comandos
MURRAY HILL, Nova transmlssôes telemétricas

Jersey, _ O. satélite "Tels- de dados cientificas,
quais prosseguem satisfa

toriamente. O satélite. con
tinua enviando dados sõbre

a radiação no espaço side-

ses de bom runcionemento

ccnunuc, mC.lU61Ve 4 rnsto

rica: retransmissão de pro
�).\J.1·na& ue cere-rsao entre

613 .l!ist.ádo.s ümdos e a Eu

ropa, U s!l.&elHtl Já não re

cece as ordens para ligar e

cj..esligar o seu receptor e

transrnlssor.

ral, sôbre seu próprio Iun

cIonamento e sôbre cs eret
tos da radtaçâo nas célu

las solares e, nos componen
tes eletrônicos.
Disse o porta-voz que o

próximo.
Durante o encontre aos

Chefes de Oovêmo seri. tra
tado, provàvelmente, ai tro
ca de memorandos entre
Bonn e Paris, que visa ela
borar as medidas concretas

do estreitamento da coope

ração entre os dois paises.
O encontro entre os mi-

Um portu-voU:& d� "Bel!
Telephune Labot!l.torles",
Iat:tricaute.s do sat.e1it�, d.e
�'l:J.u.eoSMenlti"tftíI da

companhia estão tentando

d�scobrir em que consiste

"Terscar" desempenhou to
das as expeprencias plane
jacas previamente,
Desde que fQi lançado, a

10 de Julno, dé ·c.:aoo Ca

naveral, o '''Tistar'' foi usa-

nístros gchroeder e Couve

de Mourville se dará,segun
do tudo indica, na semana

no segundo semestre.
Os livros com uma dedi

catõría do prof. MI' Edwarl
ereea, foram entregues pe
lo dr. Orlando Schroeder,
Vice Presidente do IBEU,

Filho, José Guilherme de

Souza, Mário Luiz M. Cu

nha, r'ao'o de Ol1veira Ma-

que congratulou-se com os
alunos presentes, encorajan
do-os a continuarem com

o .defeito, a 11m de re u.íne

djá-lo, se possível. Acres-

centou o porta-voz o "Tlels toLografias e dados a ILlta
tar" pod,erá, a qualquer. mo velocidade etc.' As retrans

ment.o, reiniciar as .suas 0- missões transatlânticas fo

perações de comunicação. ram feitas 47 vêzes, sendo
.0 defeito não afeta. as 5 de televisão em côres.

��J.4:�::4:;:'��"::--::��"".'"

ia, Re.nato Indlo da Costa

Lemos e RIcardo Qalletti
com um valioso livro em

inglês, por serem os melho
res alunos, de sues turmas,

seus estudos da lingua in

glesa no Instituto Brasil
Estados· Unidos. Após a

reunião, foram servidos aos

presentes, refrescos e doces,

Sábado e Domingo o Estadual
de Futebol de Salão

Ncs próxímcs dias 8 e 9

docorrsnte, e.n. Itajai, a

F.C.F.S. 'realízará o cem

peonato Estadual de Pu-

dos os' adversárias bem cO·

mo escolhidos cf, artatr.,

para os cotejos.
O Paula Ramos represen

tará Florianópolis no cara

peonato, devendo seguir
para aquela cidade na pxó
xima sexta-feira.

tebol de Salão.
'As 17 horas na abertura

do Congresso serão sorte i-

FLqRIANÓPOLIS, UMA DAS MAIS POBRES
.CAPlTAIS DEESTADOS DO 'B R A $ /L

RéCélTA

"

{ �
TRI8UTÁR� "ARRECA'"DAOA

eM 196 O"
'1

\'"
í
'''�
o

!J

7529.044.000.00

.I�mggggg
903066000.00
781.2 10000.00
431.300.000.00
339870000.00
271950.000.00

,245.1\10.000.00
141.044.000.00
I 36.249.000.00.
I I 1479.000.00
I 02.71 6.000.00
71185.000.00
63740000.00
6Z649.000.00
56.300.000,00
51.698.ClOOOO
40607.000.00
16.330.000.00

,APENAS DUAS CAPITAIS TÊM ARRECA AÇA
,FLORIANOPOLIS: TERESINA E CUIAS

E

MUN/C/PE:
AJUDA A CO�BATER OS QUE SONEGA�

IMPOSTOS:

TERÁS MELHORES �ERVIÇ(l�

J...... :.

I

._.�-""--,,,-�., . ....._ - --�.j

SEM MAIOR flECf:ITA

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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C. B. D. d scldiu.

,dO Paraná lSanta--(atarina' hoje à noite
Ordenando o cum

primento da tabela
do ·Caml'eo!1 ....+o Bra

sileiro de Futebol que

_.- ----

Sal,,�dcr, L:;·00
Gilberto
Abso'vi�o�

Em sua u\l:ma reunrao C

Tribuna' de .rust "" o- ,

port�va da FCF _"�.,.

por unêmmtds ... e, os S:"".

s-tvaecr r.er os dos 8a:11:5,
Diretor d- DT da FCF, �'ia

nenl dos Santos (Lê)o) se

crebl.rjl) da FCF, por },>lJ

preencherem document-a

exigtdns �'TI. lei e ""
o árbitro G�lbert-. N1'''\'lS

Que havía 510.0 indicia10
por permitir a pres-nce
em campo de pesa-as ex

tranhas ã compet1ção i.�h

na part!da ent-e o a-te-r

'::0 e Paua Ramos qUB'\,'-(l
perm-neceranr dentr- co

alambrado os srs. Mo-aaí
Gomes c Jose .amcrtm, fll�

postos massagista e 'tecl'!.:
co do C. A, 0atarine'l';''!,

que amb�s não e)Zf!r ','ln

ofi('lalmente ativíâodes r.')

ciube.

marcou para a noite
de hoje, no estádio
"Adolfo Konder", o
prmeiro choque entr�

as seleções de Santa
Catarina e Paraná. a
Confeder�o Brasi
leira ele Desportos
r"Íei!ou as pendera
ções. nor sinal justas.
da Federação Cata
rinense lIe Futebol.
flU,," "PC'P;�V<;l A .....P,,�

ferêneia ri" """,,,,"fT,..

nn1"� � h,t'.:Io do pró
ximo domingo.

O jÔl!o pntrp. os

fJ1'llOrpCl rh,�i� do �1I1
..ln "'�,<: !ô:PTR mPC1T1O

}1"" nn1ffl'o de hoie,

ximo domingo, tendo
por palco o estádio
"Durrval de Brito",
em Curitiba.

CT.TMA nE

COrmANÇA

"F.ntrp· oq noC!o.nl\. ,.,

�J;ml't p' ii" �n"FlqrH'11
e serenidade- F.stão
to(Jos muito bem e

dispostos a f;t7er va
ler R rlas'"'p fi! fibr::t da

sPJe".:'Ão barrisa-v=r
de que, no certame

anterior escreveu u

m.��C!' hf':lR náginll. da
h;C'4o;,... i� ,ln' no,",COf'l fll.

a..nda partida no pró naís. aliiando (J==- dico'

No Próx:mo Domingo a Prel:minar
da Corrida de São Silvestre

Pilrill�:e!!Sr Jogadores da
!e�cção Barrilla-Verde

WIlson Reis

xl'lI'O dom.U!,gr, em

Capital Ia. grandP e sel.,..a·

clonaI preliminar da "Sã?

8!lvestre", arrojada e tra

diciona, competição p.spor
Uva levada. a efeito anu,d
mente nas mais di 111':, 'sa"q

cidades brasileiras,

Self\1nd,.. �consegulmos a

purar valorosos atletas es

barão participando dI)

maior compefição l'ustiea

que já se tornou tl·adiçJ.r
ex, todo o Pais,

puto do titulo máxi
mo nacional os gaú
chos e seu mesu-o

a"h>"....T1;;�ta de logo
,,,v��c: "',,(loC! PC't:>1"I r..

os gaúchos por do"

t�nLOS a zero, elu,I}
nando-os- Sa{,l 0'1-

time provavelmente
será O mesmo que
eliminou o Rio Grau
de do Sul, ou seja:
Dirceu; Zêqu inha, N i

co e Osní; Leocádio c

A Seleção no Raio.1 Alriel; Adamastor,
Poucas horas nos sêpara-n ferente qualquer deles,

Aureo. Fernando Au-
dá estreia etl setectonado Ataque: Sem tttu'ar ou gusto, Lara C Gijo,
�,�����e���,Br.aS!lelrO de

re��l:: :e:tl�e�:tl�!��',Q,"�
.

Pouce. temoc se C0l1t0\l. Idésio pode ser subsntut- PRELIMINAR
para o preparo dos "cata- do por Hoppe Ou Dem.
-tnest campeões SUl-O('àSI- Almerindo por Ge de t-c-
leiros de 59, to Gonzaga ou zeci.mo,
O que tinJ:lamoe de me- sem vantagêm.

lhor aí esta, Cerca de meia
dúzia ,de "crecgs'' ,interna
cíonats fazam parte cio

conj1,Jntç., I, é j.ogado1'€s
com expenêncía em grama
dos fora do pais como é
o case> de Rubens, Ivo,
Joel II (Paraguay, pelo In

ternacional). Tenente Dê
':'0 Leal, Nitro. . /
Doze treinos de c-njun

o fora�, reaiizados e 11€
ss ficou patenteado que a

Seleção não jrga bem; _

tem se v:;,:�:-;.o apenas de
um rgulas sistema defen:;i�
'.o e da cntégorla indivi
dual de �eus integrnnte3
que. tudo fiZ€l'Rm para que

I as' "Coi�as" fOssem dif'
ano poderã:o da"!' malr1'!'!s rentes, Não jrgn, l. é: nÚiJ
satlsfaçõeil aos adéptos"G'e mostra um futebol Cl'lfJC:\
nosso "assoelr..rton". Em tenado,
vár�as pos"ç9c.s há n-m!õs

destacados aiguns são cam

peões sul do País como Al
me'rlndo, Nilzo, Idé!-ü,) €

Joel I. P,J'ém o setor que
r
se nos vem apresentando
com:) pr,obJemãtlco pare.::!'
nos ser aquele já conhe'!l

do de trdos que entenacrn
um pouco dê futebol: (! a

meia cancha! Este propa
lado setor dnha -preo<;,upl:!n
do n:ultr a rI uI Olivem:.,
Entretanto nos ú 1I:11.0S
treinos melhoramos ba.. fo,,,.
te e emi nossa modesta ma

neira. de pensar e obse.'var

menos, de uma hora
9x4. O quadro pró
vavelmente será ê-s.
te: Rnh"ns; Anton»
� ... ,.. ('T',.. ....". ....4op\. T'-I),
Décio Leal e Clau-

díonor: Su.abra e

Nêhnho; Hoppe (ue
ba ou Galego), Ide
sio, Nilzo e Almerin
do (Godeberto).

VIERAM PAB.A. _

DESFORRA
veira ainda não es-

calou a equipe que '0 "onze" represen
anteontem fez seu fI- ta+ivo no Paraná. Of-'
pronto, marcando em ganizado e preparado

Me DA" MEl/
,EOIlJE!. !

o ambiente em Floria:nó
polis no período qUe ante
cede Q estréia da seleção
catarineru:e de futebol no

campe ..nato brasileiro da
modalidade é de confl;:mç:t
noil' dias- futuros, Isto por_
qUI> O torcedor catar,ne.l
se nâo descrnhece que es
te ano a seleçil:o da term
dispõe de tud(\ pora ree�l
tar o feito glorioso de 195'),
quandG se Sagrcu honroso
Ir ente campea do su do
País, podendo Ir alem te

ievarmo� em conta o I)u,l!

trabalho Cl_u.e VE'm ,><;ndo
desenvrlvldo pelos mem

bros da Comissão Te('ll. ca
da qual esta a frente (1

competente Saul Ollveh'fI,
ho:rem que-possUi todas as

qualld2des para conduzir' a
esquadra sul campes. do
Pais.

o elenco catarinense em

... __,.. ..

as coisas achamos que o

"coatch" cl\.tarinense con

ta com eiementos coeso,> �

versatels para aquele ·ietor
que na rr.e1a <:ancha c,..m,)

médio volante ou mela de
lIgação, poãe::-�J produzir
muito em beneficio do
"scratch". Nãr iremos ci
tar nomes porquanto a
chamos que qualquer dos
elementos convocados por
SauI Oliveira para aqueh
Prsição po�rá sair-se
airosamente, Mas -O qu� 'a
cha,.rros ê (.I e a fase de
esperiência deveria chl:'ll"�
ao fiin, .escalando-se amA.
equipe oficili:i para os trei
nos a. fim de adquiri!' con
junto, Qua'quer d('s ulel
mentos de qúe dispõe SaUi
Oliveira para a p031çao
poderá conduzIr-se a con
tento desde que adqll1ra
melhor entrosamento :ta
equipe. Para iSSO naja
melhOr do que escalar uma
equipe-base e lançã-la. <tOs
trelnamentps cDm, at'bco
a fIm de aVeriguar sua
prOdução, Mas o que temos
visto atê oqui sã" fases de
esperlel!cia que com" j ...
dissemos deve aCRba�('.
Competência não faltam a
BauI OUvelra para que es
cale uma equipe base ofi
ciai oe p�derosa. Temo� (:'(::.
mentos 'de meia cancha pJ,'
ra dar, eplprestar e vender
bem como nas demaftl O�I:
trllS pO$1çi5ê!s Resta tao s.':"
mente zabar a.provel�ã-i�,s
para.. que. éles possa,.m �e�
�r- ó lüáxlmQ.

..

Duas correntes de opi
niões dividem AS AGlJ.AB.
A pi'imerra diz que .o mal

r�;;lde na linha de quA.tr!J
zagueiros que limita-se a

defender sem "descer1' pa
ra auxiliaI' o ataqué.

'-

A segunda diz que :>e'11
termrs dois homens que
"ganhem" a bo'a no m,elo
do campo, a Seleção janmis
jogat� certo' � desaf,ogn
damen�e, pennitlnd'r. \) de
sejado apoio da retagU!tl'_ Em cumprimento ao d'sposto nos artigos 26. e
da, Entretanto, com.o seria 27, e seus parágrafos dos Estatutos convoco todos
de se esperaI', querem Qlte os associados desta entld�de para aS eleições desta
esses dois homens ')(,) ... _ Diretoria e Conselho F'scol que serõo realizadas
sam ir e vir. Slrvam I'�a,- dia 18, te1'ça fe'iro, às 9 00'" da manhã, na sede do
m_ente, rS dois �e IIgaçau l' ACESC, instdloda no segundo andor do Edifíc'o
nao somente 1 deles. Chiquinho,

Segu�d.o o trabalho (i�- Os ped'dos de registro de chapas d2verâ ser
s€'nvolvJáo atê aqui. eh:l apresentado no secretario da entidade, oté 48 ho.
nossa� obserVf1Ç:ão: ras onteS da reol'zação da Assembléia.
Seleçao: Rubens, Claudio. Outrossim esclareço Que só terão direito aVO·
nor Ivo JoelI.() Dé I to os associadOs' Que atenderem todos os requ19itosLeal e Tenente. �ombl'J.c � legais e estatuários sendo condição para vol'dade
�éllnho. Hoppe, Nllzo Ide do pI.eito o comparecimento de n mínimo um ter-
SIO e A1medndo, Ço dos QUe preencherem àqueles requls'itos,

,

'N�' ;r��'.' Ed;�i,' ���. ��':l � caçãa���u�fr':;:On��b��a e� �:u��� �::�-
quer prob;cma, caçõo 20 m'inutos depois da hora marcado para o

D€fesa: Jor, II e Antol!i-' �eu inicio podendo funôonar com quaqluer n,D
:Ih ... , O úitlT-O .!'em condj-

'

ções para. ·OCUpo,r as laér.. Floranópolis, 3 de Dezembro de 1962,
rais. Sobra-lhe técnl:":l
!!lHa-lhe recuperação n 'I
cort;ld.1,

•

Sçol'rel0 e Valêl'lo, E' 1ncn:- /'

por Motozinho, es

tá em forma e está

sequioso de levar a

melhor sôbre Os bar-

Temo s na rr.eia car.ch.l.
o ponto vulnerável. Sonl
bra, N'êlinho. Sr,hoJo, Lu!�
zinho, ValériO, Décio L':!a.'
foram usades em toda., as

combinações matematl�a"
Quando UM destl'ltia Cpnl
o OUTRO não fazin a con:
tento este- l'l'ab9.iho, Quan
do UM alimentava bem o
C"JTRO llem destruiá e

nem alimentava. E !'ISSlln
estamos até agcrn,
,A extremã 'direita, l.nJR

clalme-nte OCUPada po:'
pOr �àl'cio, posteriormen
te Per NUo -:_ acabou .:€"'01
titular, pois nenhum dos
dois aprovou, Agora f;sta
mos com o pr.ntelro es

querdo Ponzaga, dois cen(�o
avantes: Deba e NOl":l�.,tO
Hoppe tenê.anfL') uma 1>1)
Jução,

•

rígas-verdes- desíor
rando-se, assim, dos
resultadas adversos
colhidos e que vale
ram a eliminação. O

posrcoes com

duvidosos: Ivc>, IdéslO, !"..:

linho, Joel I. Nílzo. rceec
HOPPe e Atmenudo, J),t'U
remarei o ataque.

00 Metropd": xnec. Ru
bens 'renenre, Décio Leal.
no' M".rcillo Díns: [v'.

]cei I, Joel n, Sombra. -,

Antcnlnho Idt!sio.
Do Borroso: Luíalnho,

Nêlínho, Deba, Godeb,�rt(',
Edvai,
Do Caxias: Schelc e Hup

pe.
Do P_tlêtico de CncIU'm,:

A1merindo,
Do Comet'ci�l:

nor,

DoPaula Ramos. Valê-
rilO.
Do Hercílio Luz: GonzCl.-

•o_

Crléluma: 6 jogadr.1·e.:; �

Itajai: 11 jogadores - Ca

p!tal: 1 jogado1' -- Tuba
l'ão: 1 jogador - Join"'!I·
le: 2 k-gad01'e:'I,

,

'Cb��;��õ�J
' ,

'R�dJ�;�:�
mostrando "ruros" no .1''\

que (' defesa.
As possibilidades residem
num acert.o no dia críticO'
o valor ind!vldual, pr�G,'
TO tisico (gr:ande "hand
cap") e a nunca deS")10n
tida "garra.",
Tudo foi feitO pel" melhor.
Todos deram o mltximo,
Jogadores e C,T, nã() :'ile-

1'�em crítrcas,
Não vemos os motiv ...s ::lc

po<tsível líesespero, Tem�.�
valores e das 9.-parec:et'h ..
na devida opol'tnnldadC'

'

No tr.ais: felicidades r:\-

pazes.

Edgar BOnna&sts dlil Silva

tltu.'ys

Como preliminar
com início às 19 ho
ras, deírontar-se-ão
os quadros represen
tativos das Associa ..

, i

borrigc-ve' de pela brilhante e retumbante vitória 01
'

barrigr. -erd� pe'a brIlhante retumbaf"ttle vífórrd oJ

cançado no E"tá-'io "Adolfo Konder" quandO' en

frentaram e vence' am o forte combinado óo eid'ad'ê
de Joinville, Por outro lado pod(>m-�Voces der::m provas insofismóve1s de qUe real informar com absoluta ie.
mente são cs jcgadores que poderiam formar a me. surança que ê quaae cel'-
Ihor equipe de todo o Estado, ta 9.- presença dos fundla-

Deram móst:"a do bonito futebol que poderão tas Silvio Juvêncir dOs
praticar. Santos áa 'capital e Wa.!-

Quem lá est�ve � acompanhou 'ance PQr lance demar Thiago de Souza da
o transcorrer do p.:rrtida, como não poderia deixar' cidade de Blum,enau,

•

ficava a duvi.dar daquela sensacional reviravolta que A reportagem ainda con-

por sinal, veio, seguiu apurar que as il'ls-_
, Sá mesmo quem nõo conhecesse a copacidade crlções para a monWT.en-

d? vo,so trein.?dor, é que poderio nõo esperar que tal maratona 'nternaciona:
viesse Docer vlbrar nos lances que por fim vieram, a ser efetivada.em Sã-o

Vocês todos 'ntegrontes da seleção lançavam. Paul" será êncerrada no
se ao ateque aos poucos, sôbre o compo adversário dia 13 de dezembro próxi.-
ante, a s�'-prêsa e dasespêro d09 joinvile:1ses, que mo.
Se vlom lmpotent€s p",ro conter a avalanche de fu'"
tebol Ihes.ia co'ndo em cimo. ---------- ---,--- -

Sem cúvido, era o contrário ao dos momentos I
'n;óo's do "",Uo

_ quondo o equ;pe. v;sjtant� oc.cW; D.1. aos Juízes: Façam Cumprir as leistava com sobra na sua segunda vltona deVIdo o m.

seguranço e o nervos'smo que vocês apresentavam
O Departamento Técn. '0' po antes, durante e ..pOs

da.�do oportunid.ade paro que êle9, então, pudessem através seu Diretor Salvn- .estranhas dentro do .�a'n-'eXibir o seu joqO ofensivo, chegando mesmo a a..
�
dor Lemos dos Santog .os jog('s. Na oportullrQlde

vontaiC"r.-e no marcador e Com justiça diga-se de baixou resolúção aos vol': relata q�e �s anassag1S-.lS

passagem '. trrs, c1entlflcâ'Íldo-os ,h:- s6 poderao ficar dentro do
Foi nêss-es momentos prec'somente, que todos na obediência às leis e ,'e- alambrado �e apresen'o!'�

ou qua\';e todos, que lá compareceram duvidavam guiamentos em vigor, qU'1.:1 rem, ao árbitro credencLA!s
da sorte devocês' de que exercem eflclalmen-

Vir."e o folt� doC'uêle jogo bonito e sereno que
mene as funções nos cln(.''''s

o vos-so treinador S ... ul OlIveira, quando à frente de ou a perrr:anente do De:p1'
uma eauipe scb� br'ndar o público, Alb ri Br·m tamento de Futebol da FCF.

Para mUitôs, Que ocompanhavam o desenrolar e o u a ������: d�:n�:�ni��: ;�:d, P�:���i;.S :s���i�ç��qe�:� �::�;���r��i que Para o Flamengo atlêtas são dadas dent],o
se viu vocês se levantcrem como que feridos e dai BegundQ -apurou a 'lossa dos veRtiários, nâo po{lcn-

Ven,-tto'�to'_ partindo para uma brilhonte e espetacular reportagem o reTador do os mesmos entraI' tlen-
, Alberto Blüm, que, ãomln- tro do alarn:bradr por I)C'il�
Vitól"a Q!,Je por certo nõo estava naquelas 01'" g ... óitimD, remando com sião do transcorrer â·1S

turas na m�nte dos joinvilenses. Herbert Theilacker, ccn- preJl.os. Somente pode rã?
Muito bem, bravos integrantes do selecionado qulstou para o Cachoe!)'3, pet'manecer dentrr. do a.�:lI't

barrigr."e"del o tricamPeonato de "dois brado, além das aut�r;da-Que mais esta grande vitória, lhes sirvo de es- com" depois de ter s.lcan- des especificadas nas leis
timulo para o árduo tarefo que tereis pela frente. çadr

.

em Bnenos Alr9\ o e regulamentos, poliCIai.
Vo::ês mostraram paro o público ilhéu que. DO título de Yice-ca'lr,pe9.0 sul- em serviço, reporteres (!

derõo b-sar o feito da outro componha. a.mer1cano, deverá por t!s- jornaUstas quando aut;,,::-
Nós, da crônico esportIva, queremos feliCitá. tes dias, rumar para o RiO. zadcs pela arbitro. O Po�-

los juntamente com os integram.. da c:om� téc- onde i.Dgrtaeo;rá no FlalUPn' telro sÓ delxe.rã fHltrar d.cn
n"'J, pela maneira como .ta vwn ..beDdD COl'Idwz:1r 10, perdendo aestm. o .cem.,. 0'0 do e.'ambrad.o u fttS�
(] equ1pe durante moia uto tanpofGda Jolnv11ellA 8 catal1nense soas 3uwrl.!ad.a.s pelo 'irb14

P01'ábéM!i i�adores do seteç6o!
•

um dos sens "ases" mllis tro que é ,autorida�e
Por::;béns munbl'os do comiS'São técnico! 1:101'1050S, maior durante os jol,lo:;,

ções dos Servidores
Públicos dos dois Es
tados.

ARBITRAGEM

Na direção da
match entre Santa
Catarina e Paraná,
cujo início está prr
visto para à� 21 ho·
ras, funcionrrn o api-
tador paranaensc

Gustavo Turra .

PREÇOS DAS
LOCALIDADES
Os ingressos foram

colocados à venda
ontem, devendo pros
seguir hoje em pleno
centr.) da Capitol aié
às 18 h01'Q,!õ;, � "'.S� M_

Iheterias das] 8 00.85
em diante, pelos pre
ços seguintes:
Arquibancadas -

crS 300,00; Ih Ar�ui·
bancada - cr$ ..

200.00; Geral - cr$
200.00 e % Geral -

cr$ 100,00.

Associaçao dos Cronistas Esportiyos
de Santa Catarina

Pedro Paulo Machado

EDITAL

PresIdente

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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EXEMPLO QUE DEVE SER EMITAOO, _ L.

mos na "Folho da TOTde" de Porto Alegre QUe o de,
legado do JAP�ESP, sr, Rui MontovonI, Que Sempre
procuro por a Imprensa a par dos- atividades de-is-r
autarqulo. este ultimando os rebeles de recíusrc
menta de beneflc'os de ocôrdo com o nóvo salórto
minimo que entrará em vigor em janeiro do próximo
ano, a fm de que os scrvlços nõo sofram cercao no

pog::Jmento.
lembrou o sr, Delegado Que par ocosrõo do úl.

timo reajustamento foi o IAPFESP o prime',o InstitlJ
fO o ínícíar os pagamentos Com os novos nívets sele
ricis.

No tocante 00 cont;t,to com OS dirigpntes slnd'.
cas das -lcsse, vinculados 00 IAPFESP Informou o

Sr. Rui Montavani Que contlnucrá mantendo ames
mo salutar contato com reais vantaqens poro cmbcs
(IS partes.

Nossos colcuso; 00 Sr. Delegado do IAPFESP
que dcrnocrótccmenre vem procurcnda por o púbuco
O por das atividades da autarquia que cfir'ge.

Esse exemplo deve ser emrcdo por todos- os de
mols deleçodos não ';ó do Rio Gronce do Sul, como
os de outro; Estados. E uma maneira de dar satisfc,
cão aos segurados, qUe afno! de contos é a rczõ-, de,
oxlstênctc do ,in<;tihl'ção, Os ccntribuintr-s precisare
saber das Inovocôes oue surgem sem Querer excce

ror. dô-ícmente reloctcnodo, com o nossa prevtdên
cia soclol.

E, caro finalizar, não convém esque:::�r que é o

próprio Regulamento Geral do Lei Orgânica da Pre,
vidénc"io Soctct em seu art. 202, que manda te:'

sempre em conto que. '; segurados da inst tuição sõo
verdodetros chentes a quem é devida o prestação d-r

servçc por direito legalmente assegurado m virtuCe
da contribotçôo de-contcdc ocre o previdêncg soctct.

E 6; Juntas de Julccment-, e Revsôo porque
não publicam as resoluções numero de processos de
teríods e Indeferidos e outros atos reloc'onados com

os suas rtivídades? A... co- rmõs' do Rio Grande do
Sul pubüccm diót-ioments a relação dos processos c

respectivos nOrT'2S dos 'nteressados. 0-; segurados ore
cisam conhecer de perto esse mcvimento, Ou é se

gredo?

VEREADORES PELOTENSES IRGSI SOLICITAM
AO IAPC A CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES,

- oPr unônrmdada de votos, a Câmara de Vc':'
'feadores ap:-ovou o proposição oe octorto do verec.

dor Edgar José Curvei lo no sentido de que a Cosa so

lclte por escr-ito <10 Presidente do Instituto dos Co
mercíâ'ríc.; o cflr":::otnJçõo de uma vjla de casas pom'.

lore" pa:'Q SN('m v2ndidas â longo prazo e ba:xo� ju
TOS aos seus cC"ntribulntes residentes em Pelot::r'i _.

Rio' Grande do Sul -

JUIZO DE DIREITO DA VA
RA DOS FEITOS DA FA
ZENDA PUBLICA E ACI

DENTES 00 TRABALHO
DA COMARCA DE FLORIA
NOPOLIS.
EDITAL DE CITAÇAO

COM O PRAZO DE (TRIN
TAl DIAS

O Doutor JOAO TO
MAZ MARCONDES DE

MATOS, Juiz de Direito
da Vara dos Feitos da
Fazenda Pública e Act
dentes do Trabalho da
Comarca. de Plnrtanópn
lis, Capital d') Estado
Estado de Santa Cata

rina, na Iormn da lei,
etc.

.

FAZ SABER a tocos que o

presente (edital de citação
virem ou dele conhecimen
to tiverem. que por parte
de SEBASTIAO OUTRA
BARCELOS e EMJLIA JO-:

������':Js,D!sa:!��!L���
ressor público aposentado e.
ela do lar, residentes e do

miciliados em ALTO 00 RI

BEIRA0. distrito de Ribei

rão da Ilha. nesta comer

ca. um imóvel Ioí requerido
em uma ncãc de usucapião.
cama abaixo vai descrito.
Um terreno situado no lu

gar ALTO DO RlREIRAO,
nesta comarca, tende o ter
reno uma área de 29.260m2
(vinte e nove mil e duzen
tos e sessenta metros OU3-

drac!'''l. e. meotndo de rren
te tnm r dezenove metrosr ,

e c ....ntr-mta nâo-ae com ter
ras dos hcrctetros de Apar-i
cio R. Cordeiro ou com

""H''ll de ot-ett-i: a teste me

de 70rJ r setocenta- bracn-
0'1 1.!'i40m rluun mil qut
nnenr ... � f' oun-entn metros)
e cont-ou-o-se 1'0'"11 terras
do- h�r_'eiro� d<> .rosé Ama
ro Martins 8'1 Oeste 111l'rljl1-

do tountmente 700 rseto-en
tas) bracoe ou 1.540m Ihl\nl

mil cotnbentos e «unrenta
metros) c conrrontando-se

com terro s (los bnrdctt-is
de Nirr"o)"lI M. vtotra. F'P;

h 8 .. iustifif"aci'in rl ... ol)'1"e.

r-» a mesma ill](rada pro
cedente n-u- e-ut enca. E na

ra nue rh,.. ..."I' IH) rnnheri
mp",t,o de t'lr! ... ". m�nrl<)u ex

n�rlir o nre<:ent,p edital. oue

�"rá fixado no hl'il'ar de C0S

tume e l)lIo\iC'ado na forma

rirl.!l.de df' F'Joriar.IÍr,,)lis. aos
vinte e -"to'" d;n� rio mfos de
oul.uhrn ct.., al1n ele mil no-

,ln,;:o TOMA?; MAR-

���';����:;::�!� Juiz

,

,

EXIJA A
NOTA FISCAl
Df SUAS COMPRAS! ". E CONCORRA AH

-'

.

C!RT�f� EM dUMHO f PE2�8RO i
SEU·TALAO VALE 1 MllHAO ;

I

\
I
I

Departamento� Cellral de Compras
� Edital de Concorrência PúbJicª N" 10·1]· 54
o Departamento Central

de Compras ID. C. C.l, de
conformidade com o art. !I,
item III, do Regulnmentn
aprovado pelo Decreto SF-

25-08-61/382. torna público
que fará realizar, no dia 27
dI" dezembro de 1.962,
sua sêde, à Praça Lauro

Muller, nc 2, trone 3410),
CONCORR�NCIA PUBLICA,
nas condições seguintes.
I - OBJETO DA CONCOR
RENCIA,

AQUISIÇÃO
a) MARCENARIA

1. Parafuso, de seerc, cace

ca chata. lx3", unidade-du
zia, quantidade _ 12.
2. Parafuso. de ferro, cabe

ça chata, I34_x3", unidade _

duzia, quantidade.. - 12.
3. Parafuso. de ferro, cabe

ça cha�, 1"2X3", unidade -

duzia, quantidade - 12.
4. Parafuso. de ferro, cabe
cu redonda 21/2 3", unidade
..:_ dÜúa, Quantidade - 12

5. Pa�afiuso, de ferro. ca

beça redonda, 1:!,4x3", uni
dade - duzia, quantidade
-12.
6. Prego, ponta de marcenei

1'0, IOxlO, unidade - quilo,
quantidade - 1:.
7. P.egó, ponta de nian::enei

1'0, 9x11, unidade - quilo,
quantidade - L
B. Prego, pont.. de marce

neiro, 14x18, u::idade - qui
lo, quantidade - 2.
9. Prego, ponta de marce-

10. Prego, comum, 16x24, u
nidade Quilo - c;uantidade

13.0 SALA'RIO - Lembrom�1; que o lei no.

4.°90; tornou compulsâr'io o que era f�c.Jl�ativ').
Assim O empr 2gador que já Concedia .g�·otiflcaçoo nG

folina, sej;) em virtude de contrato. seja por liberç.

lidade ou de regulamento da cmprêso nõo c·,to.rá Q
1"'1 "Rnl�O"N" Pr.: MOlTRA

brigado a pngar os Guas ob igações. Se o grof�.fico- .FF,RROl. F.�'rl'iv5.'). subsC't'C'
cão tácíto QU ('xpr('�som3nte ajustada é inferlor"

vi.
mmuneJ"açõ:, do mês de dezembro, terá de sl!r m?j .....
roda o fim de ajustá o 80 P�'eceito lega\ _'!mperot.\vo;
se é igual sot'isforá, com �eu pagam�nto o obnqa
cõo contratual Que agora corr@ponde a' imperativo
l(>gol' se ó SUperior cumpre p.:!gé.1a neste nível, pOI'

isso �ue os, parle�' podf'm estipuar condiçõ3s contra

uals que nâo contravenham os preceitos imperativos
igentes" _ OeclaracõH do ::>rofess')!" Arnoldo Su�.·
sekind presidC'n1e do Ccrr\j�sõo Permanente �o. �'.
reito Sl)cí '1, órgõo térn"ico consultivo do Mlnlste

rio do Trabalho e Previdénçi(\ Social.

(IN�MÂ� gartazes-no fiia
Cille SAn JOS1.

Fone: 3�

ás 3 e 8 hs,

Jeffrey Hunwr

Viv.eca Llndfo]'s
Rita Oam em:

O Jtt:l DOS REIS
TechnJrama. - TechniColor

Uma hilltória de Jesus e sua. palnvra
!nsplradota!

Censura ate 5 anos

Estrelt,o

-BAIJBOS--

i:ine GL03111

ás 7'0 - 911z hs.

Sessões Pcpulares
Christian Marquand
Antonella Lualdi em:

CUsrmEI NO Tim TV2\tul,O
Cen�ul'a ate 18 alias

...rvrE 34)1 ás 8 hs.

CilllBm
ás 5 - 7�.1 - 93!j h'i.

Dlrk Bogarde
Dorothy Tutln
Ceci� Parker em:

." SOMBRA DA GUlLIIOTISA

Censura /lte 14 anos

ás 8 hs.
Ornnde. OlheIo
ReglnaldoFa..rias
Ruth de SOuza. em.

O ASSALTO AO TRÉM PAGAnO
Censura atd 14 anos

Estreito

Sessão Popular
Christian Marquand
Antonel1a Lualdi cm:

CUSpmEI NO TEU TUMULO

Censura ate 18 anos

ONE RA1#.
ás 8 hs.

Sophia Lr/C'!1
Steve Barclay em:

A SF.RF.1A DO lUAR VF.RMF.J.lIO
F.1!rraniaCDl.Or

10. Prego. ponta de marce

neiro, 18x24, unidade

quilo, quantidade - 1

11. Prego. comum, l8x30, u
nidade - Quilo, quantidade
-1.
12. Prego, comum, l8x30,
unidade - quilo, qunntida
de - 1.
13 - Prego, comum, 15x18,
unidade - quilo, quantlda.
de -1.
14. Pedra pome, unidade -

um, quantidade _ 1.
15. Verniz, copal, (especifi-

I
car marca), unidade _ la-
ta, quantidade - 2 '

16, Estlntor de incêndio,
portátil, tipo pó qulmieo
pressurado à ba�e de nitro

gênio, com 5 libras de ca

pacidade, completo, com

suporte, mangeira, gatilhO
com esguicho de pó tipo
neblina, (especificar mar

ca e outras caracteristIcas),
unidade _ um, quantidade
-1.
17. 0100, para lubrificação
de máquinas, (especificar
marca,) unidade - lata,
quantidade _ 2.

18. Goma. laca, unidade. -

quilo, quantidade - 5.
19. Lixa, fina, Ullidade -

rOlha, quantidade. _ 100.
20 Lixa, média, unidade -

fólha, quantidade - 100.

certas. às 15 horas, do mes-

f
mo dia 27-12-62" por tun

ctonáno, designadas pelo
pre-teeote do D. C. C. e na

c-esenca dos proponentes
ou seus representantes le

gais,
8 _ Abertos os enveío-

21. Lixa. grossa. unidade _ branco, formato 66x96 cen- 2 _ Na parte externa do pes, cada um dos interessa-

::'h��E;�d::���d:�,60 ;2::�� l��i��:}O:t;�; �;:�;:�,����:::����c:� ��;��;�';=�;L�;�:':�;
x1.60xO,OO3m, unidade - fo metro quadrado, em tardo, RENCIA PUBLICA N. co�r�t�� propostas (mede-
Iha, quantidade - 40, e-eta, caixa, engradada, pa 10-11-54, (AQUISIÇAO DE

�L6��;?n��a����d::� 'fg� :�::;�::�;:;dt':s ,��m�� ���:�':;���:��E�bE� !:,�:;�t�:!{'��:�:;:E
24 .. idem, de pinho. 1.60x1.60 4"'. Papel. assetlnado, de Ia. VEIRA RAMOS". estabelecidas neste Edlta�

xn OOBm unidade - Iôlhn, Qualidade, para emoressão. 3 _ Em envelope separa-
nas instruções constantes

quantidade - 30. de côr b: anca, formato do, contendo os dizeres do do verso das mesmas, bem

�:DEIRA BENEFICIA-

�:x�:iI�:n!��lect��� ;:s���: ���:l�� a���E�b;' e: ��z:�!s e�:�:���8_��/�
�5. Prancheta. de canela, 500 folhas BB ou 75 gramas caracteres bem destacados. dço',,196�st=d�:�a�s :���
4.00xO,30xO,005.m, unidade -

por metro quadrado, em far encerrcr-se-ão (I� documen-

dz, Quantidade - 1,5. do, (bula, C<rlxar engrada. tos comprobatórios de iden sôbre Concorrências.

26. "l'àboa, de canela, 4,00" do, pacote), de 4.000 rõtnas tidadc e Idoneidade:
UI _ JULGAME�O,30xO,025n" nnidade - du- ou 8 resmas, unidade - al certidão de Registro ..

zia, quantidade - 1,5. resma, quantidade - 1 l'a Junta Comc�chl ou D1a-
1 _ Pela ComiSsã� Julga-

��o:O�Ob:, d:n���::' _ 4 ��� �����:�� J��a�: c:r��]��/� ���c�;�cia� q��c;�:I��o p�� dma, poderiormente, será

.zia, quantidade - 3. ra impresEão, formato 66x constituição; declarado vencedor o pro-

MADEIRA F-::NEFICIA- 96 centímetros (BB), de 18 ponente que oferecer:

DA quilOs por resma de 500 fõ- b) atestado de idoneida· al Menor preço, conslde-

lhas BB ou 56 gramas por de, passado por Banco ou r�rd�-se des:ontos, bon1-

28. Táboa, de pinho, 4,OOx metro quadrado, em fard:J, duas firmas de comprovadl" Ílcaç ....es, lIT'postos, despesas

3,3Oxf:l.OIfl'l, unidade - du-
(b:lla, caixa cnend!1do, p'l Idoneidade comercial; ; e outras vantagens;

..

_

zia, quantidade - 4.
cote,) de 5,000 fôlhas Ou 10 CJ pl'ova de quitação co� t bl melhores cond1çoea de

29. Sarrafo. de pinho, 4,00
resmas, unidade _ resm� a� Fazendas Estadual, F€ f, 'ntrega;

xO,07xO,02m, unidade - dü- Jctat c Municipal; r cl me'hores condições de

���' ;:;�:.!d:�es;;r:: de pi- i�.an����:�_t-;;a�· 40 quilos, dl procuração, se for (�; paiame;�·igUalde.de de con

nho, 4,OOxO.09xO,05. unld. - fôlha de 55x73, unidade - ��.�������dadOa gre;;��e��; � d.;ÇÕ�,. será dada prefer!ln-
duzia, quantidade - 1,5. fôlha, quantidade - 100.

à aberturn das propostas. 'la a firma estabelec1da no

31. Pernas ue .,<:.ra, 00:: ...a- li -. ESTIPULAÇõES
4 _ Os dOcUlnentos aci� «:stado.

nela, 4,00xO,09xO.05, unido - Os interessados deveriío
ma (ou pnrte dêies) pode- 3 - Em caso de absoluta

duz.a, quantidade - 1,5. IIprei>cnta.r os documentos
r5.o ser substituidos pele 'l:ualdade de propostas. se-

b) ARTES GRAFI�AS. \ mencio1l3d0s a seguir.
Reglst.o da firma no Dep rá sorteado o venceâ�r,

32. B�r�n� n�fdade - li- � -;sP��:sos::�sel�-:S l:� tru:s:.erto Ceptral de Cor 4 - A COncorreucla po-

;�. 1�"'t.t!l��: -;m�ressio, de sêlo Estadual e mai!l a -::i�:.o Estado de Santa C
'

�:e\eS:�aa;:�a;�teu::. ;;:
��:.n����eU�d;.de- lata, �:X�r:�o���{!;�:ofÔ�h��t��l� li _ As propostas deverf malidade expressamente e-

34. Idem, idem, cor verme- envelope fechado e lacrado, SPI' apresentadas �
du' xi���� i::::�m L;'�

contendo:
...hs com a rtlbrica os pr ,e

��:�d�n�a�.e
- lata, quan-

a) Designação do nome ponente� em ti>das as pá'" ��:�oa: �;:���:�:. ::
35, Idem, idem, cor amarelo, e endereço da firma propo- �:� S:,IA.::ten�i��::a

dr
Concorrencia.

unidade - lata, quantida- nente;
.flca

_

ais 6 _ Os envelopes, contf> A Comissão Julgadora re-

de - 2. b) espec
.

çao, a m
do propostas ou documer �erva-se o direito de anult :

36. Idem. Idem, côr preto, detalhada posmvel.

lDCIUSI�-
"', deverão ser entrpllUf a Concorêncla, caso as pro

unidade - lnta, quantida- ve mar:_a do mate� qu
ia Departamento Cento postas apresentadas não

de - 1. se prop�m fo�eeer, de Compras, ii. praca J/ correspondam aos interês-
37. Idem, Idem côr branco, c) preço �it�rlll e global,

tO Muller, n, 2 (fone 3410' ses do Estado.
unldaC:e - lnta. Quantldfl.- c?m a ex?lt�açao de que e

a.té às 14 horas do dia 27 (

de - 1. tao ou nao mcluldos as desl
b d 1962 medil'lP' Florianópolis, em 27 de

38, - Estopa, unIdade - pesas de i�põstos, taxas. :::��:,:� =ue se' menclon' novembro de 1962.

i:,llriis������;j:iP: ��Iri- �]�t�s, carretas, seguros,. rá data e hor: do re�el"
!9'f'

(Hermes Justino Pa-

neI', unidade. _ lata, quan- di condlções e prazo d� menta. assln� oe�r
UD

trian<lva)
tidade _ 2, entree:a do material, no lo-

\ clonárlOA
do .

ia' serão a . ........DENTE
40. Cartolina, lisa, marfim, ('ai indicaflo,: GTNARTO IN. 7 - s propos s

de la. qualldade, para im- DUS'T'RIAL "PRl<:!=UDENTE

pressão, de côr branco, for- NF,"RW,U DE OLIVEIRA

RA-)mato, 55x73 centimetros, de MOS" ITAJAI, onde será p�o
40 quilas em cada resma de cedido o exame de recebl-

500 tôlhas BB ou 125 gra- menta;
mas por metro quadrada, e) declaracão de coche- ,

eID fardo, (bala, caixa, en- cimento e submissão às nor

gradado, pacote), de 100 fõ mas deste Edital e da Le

lhas ou 1{5 de resma unida- gislacão referente a Con-
,

de _ fÕlha, quantidade 300, corrências.
41. Idem, idem, côr laran- NOTA: Serão recuslldos

ja unidade _ fôlha, quan- os materiais com dimensões

Lidada - 100. e outras cat'acterístlca.s a-

42. Idem, idem, côr rosa. - quém das espec!ficaÇÕ€s, o

unidade fõlha quantidade que ocasionará exigência de'

100. substituição, retirada ur-

43. Idem, idem, côr verde, gente, chamamento do se

unidade _ fôlho.. quantl- gundo colocado. exigênCia
dade _ 100. da diferença de pT. pe:o
44, Papel, sultft8 OU aper.. faltoso, cauoio futura. DUS

ga.mlnhado, de la. qual1da".. pensão do registro d� fo�
de, para impressão, de cõr necedol", etc.

Pré-Veslibular de Direito

Comunicação
o Centro Acadêmico "XI de Feve!"e'ro" comu

nico qUe .abriu tnscr ções para o Cursinto Pré.ves
tibular de D re'ito Que foró funcionar em uma das.
salos de aula do Faculdade de Direito no ho·Ório elos
19 às 22 horo!t a p�fr do dia 12 de dezembro.

Os 'interesSod06 obterão maiores iUformoç6es na

sede do Centro Acadêmico, no horório compreendi�
do entre 19 e 21 horas,

F!çrionóPol'is, 29 de novembro d8 196Z.

EVn..TON .JORGE D.4 "V%
Presidente

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Segundo informações do Sr. Waldir da
Luz Macuco, Diretor do Tesouro do Estado,
o pagamento dos servidores estaduais refe
rente ao mês de dezembro, terá início a par
tir do próximo dia dez (10).

Na mesma ocasião serão pagos tam ..

hém o aumento de vencimentos e salário

família, de que tratam as Leis D.O 3123 e

3125, e correspondentes aos meses de outu

bro, novembro e dezembro.
Em próxima edição daremos a tabela

correspondente.

Marinha colabora com o

Banco de Sangue
Como uma das progra- e doadores da Marinha

mações integrantes da Se- fornecerão seu sangue, co

mana da Marinha, será le- operando com aquele hu

vada a efeito uma doação manitário serviço.
de sangue, pelos órgãos da

Marinha Brasileira, sedla- -.

dos em todo o território
nacional.

Nesta cidade, sede do

Comando do 5° Distrito

Naval, o pessoal que aqui
serve, Inaugurará a cam

panhn de doação de san

gue ao Centro Hemoterá

pico Catarinense, ora em

instalação.
Durante todos Os dias da

Semana da Marinha, de 7

a 13 de dezembro, turmas

Novo Prefeito
Provisório
O H. Manoel Moraes T�<)

doro é o novo Prefeito FI'o

vlsórlo 6.0 municipic til'

Anltápolt( recém-nome-r

do pelo Governador 'J ',�o

nam-s er. auust.ituiçao, ao
sr. wajcemar Meyer

Aviso aos Inativos e 'Pensionistas
Vinculados ao 5.0 D.N.

Deverão apres�ntar atê Inativos e Pensi�nistlls .do
o dia 20 do ecrrente, os Ministério da Marinha, Vlll:
respectivos atestados de vl- culados ao Comando do á

da e residência, todos os Distrito Naval.

Marinha apresentcrá
Festival de Bandas

RIO, 4 (V.A.) - Anun

cia-se como um dos pontos
altos da "Semana da Ma

rinha", no período de 6 a

13 do corrente, a realiza

ção ae um festival de ban-

Mensagem n.o 5

Dr l\Jário Roberto Ka7.uls
kowski. - Diretor do Cen.
tro Hemoterápir.o Catari·

Tito chegou
Ontem

MOSCOU, 4 (OE) - Pro
cedente de Belgrado che

gou esta manhã a Moscou
o Marllchal Títo. Presiden

te da Iugoslavla, que
manterá entrevista com os

dirigentes do "Kremlin". O

Marechal Tito foi recebido
l1i' Est.n('ãu Fcrrovi:irin. pe
lJ :'rin"(":: ,) \·i'�i�!!.l Nil.;:i_

ta Kruscbev, quc. o nbra

çou.

das a ter lugar no campo

do Fluminense, na noite

do dia 7, quando as fôrças
de Mar presentearão o pú
blico da Guanabara com

um espetáculo inédito.

Amanhã, às 20,30 horas, a

M�rlf!ha fará um ensaio

dedicado à imprensa, ao

rádio e à televisão. Apre
sentaçàc já realizada na

Inglaterra, desde ná muito

tempo, e na Holanda há
cerca de 150 anos, onde
recebeu o nome de "Tap
Toe", será levada a afeito

agora por iniciativa da

Martnha, num espetáculo
de ,'éó'ngraçamento entre
d·$�·aal) corporações I tnní

tares, e que culminará
com' a execução do Hino
Nacional Brasileiro, execu

tado por tôdas as bandas

participantes, num total de

800 figuras, regidas pelo
maestro José Siqueira.

Bolsas EJcolares
Novos relatoriçs da -:':'l<;::L

Civil do Pa:acio do ü,J\"!r

no, .estan:pados as pag\ '"IS

cinco e seis do "Diário ().
ficlal" do Estado"; edi_..,o
de ãnte-ontem, con,:;.'.ll

�spacho gov.ernam�ntnl
em proccss('s reiatlvos 2-

concessão de bolsas e.. ,,:J

lares. As bolsa!; em '�r'�
rencia, que tiveram o {!n_

feriml?nto do Chefe ao E,
xecutivo destinam-se UJ

Gimi.sio 'Madre Tereza MI

chel, de CrIcium.a.

Candidato a

Preiidencia
RIO, (OE) -

pela televisão o Governa
dor do Estado da ,Guana
bara Sr. Carlos Lacerda,
disse admitir que será
candidato a presidcncia da
República. Acrescentou que
tenciona realizar intensa
campanha d'l Ácre ao Rio
Grande do Sul.

Missão Económica: Gerhardt Sransend4J, Eberhardt von Saher e Adalberto Marcus

objeto de cuidadosos estu

Aparelhamento para a dos, havel'..do possibUldades
indústria textll, teares au- de aquisição.

No sv.or agrícola fo
ram apresentados apare
lhos compressores, bombas
de aspersão, ceifadeiras,
debulhadelras, tratores, de-

tomáticos, máquinas para
malhas em cadela, com

provável colocação nas in

dústrias de Brusque, Joln

vme e Blumenau, serão

iJ�ESTADO
�". O JllAlS ANTIGO DIAaIO IIt SUJA CAlUDlA • •

l'·lOl"ianuJJ-! •• _ .........._ua-lelra), 5 de Dezembro de 1962

AIP' � QUTRA LIAS MIL

Instrumentos cientificas,
de laboratórios (' 11lédlco
hospitalar, clinicas com

pletas, foram também su

geridos ao Govêrno cata
rlner.se pura eventuais

comlderações e passiveI
ftql1!slç50. levando em con

t:l os planos de pagamen
to, caso nos sejam fava-

l ::u:o !'Jllde PERfE!T! OOBM8�... �·2."C!::.
): ��.I,:"

----

__________________.;'�..�.��:l:i":�:;..:.�.::."�::J·fl!!.:·',-:A·:_'_--'..___.:._��·•._·"�_O_<-�''"',.l."

presentante dos industriais;
Man.oel Gnldino Vieira,
representante' dos Comer

daAtes; Capitão Aphêu
Ferreira Llnha!es. repre
sentante dos Militares: Yl
mar c.orrê-a. representante
dos :néd''::3S e L:>uri":ll

BU7-arelJo representante dos

:'stuçbnL.:.
-

"--:r.:--,�

Se tu, reservista, fÔles chamado para participar do
Exerciclo de Apresentnçio de Reservas que a tua 511.. R�
glão MlI1tar -- está r",aiizando, procura o Centro de

Apresentnção que te tór Indicado, onde, após dares o teu
nome .aTla maIs te será solicitado. E terás'"cumprldo teu

JAC"CRUZEIRO do SUL
�fMPRf UMA 13M V/IlCEM

Missão Econômica Alemã procura comércio com S. C.
.,.___ puradores de cereais, cei- mentos, desde máquinas Na manhã, de hoje det-

- - ..

fadeiras talhadeiras, ara- para a produção de prastt- xam nossa capital com
dos, trator plantadetra, se- co até centrais de teteco- destino a São Paula e, pos,
mentes, etc. rnunlcações, fo:am ofereci- terformente, Rio de Janet,
Máquinas industriais pa- dos ao comércio com San- ro, os membros da Missão

ra a fabricação do vinho ta Catarina, ficando todo Econ':'mlca da República
e da cerveja, para a purl- o material catalogado à pemccrattca Alemã, que
flcação do leite, extração disposição dos assessores deverão aguardar um pró_
e refinamento' de óleos, económicos do Govêrno do xjrnc pronunciamento do
tratamento da carne e pa- Estado, a fim de serem rea- Govêrno de Santa Catarl.
mrtcação, além de farto llzados os estudos e esque- na, além dos contactos
material energético, ma- matizados os planos e con- pessoais que mantiverarn
quinas de escritório, tns- dições que abririam hort- durante tôda a tarde de
trumentos de impressão e zontes mais amplos para a ontem com homens d(l
encadernação, bem como concretização dos entendi- oovêmo e capitães da in.

diversos outros equipa- mentes. custrta.

Ontem pelo. manhã, no

auditório do Edific10 das

Diretorias, teve lugar a

entrevista com o Governa
dor Celso Ramos e os mem

bros ce Missão Econômica
da República Democráti
ca Alemã, ars. Eberhardt

von aener. Gerhurdt Sran

sendty e Adalberto Marcus,
estando em pauta assun

tos relativos ao nnancta
memc de máquinas, asses

sórios e material pesado,
fabricados naquêle país.
l!.ncontravam-se presentes
as mais expressivas per-
sona.lidades da administra- --,-

çuo catarmense; secreta
nos do EsLado, asse.seres

dos mais diversos setores

administrativos, rej -esen-

tentes da tndúst c do r---c

comercio de San arí-
•

o sucesso da Exposição
LOCALIDADE: TRBS ARVORES. MUNIClPIO:

Industrial de São Paulo,
FOTO: OUTRA DAS MIL

:ti�leUI��vo� t��:��::��� -====-:====:::::.::=======
em outros E;stados da Fe-

deração, apresentando-se Processo de Concessão
S:l:1 ta Catarina, como um

campo propicio para pro- d B I as 'Escolaresmisso," apllca,,,,"o "pi- e o }
.

.'

tal germânico.
.� Através do decreto N.SE. sas escolares, pc EsteiO

A conferencia de ontem �22 _ 1� _ 62/ 2.191, nco r de "Santa catartna, serac

apresentou perspectivas de estabelecido' que enquanto concedidas nos termos d.'3
fundamentada esperança não lorem organizados 05 re.�ulamentos ,:Igent.l:i.
para o inicio de mil traba- 4�90â; �ocais de Educa- com as modificações contt,

'ohOqudeeno�airo,� IndLeed"'U�m'rbIOo,. ��l. aiqPIi se rerece o ar- das no mencionado decee-
.,... .. t1go.J 27, parágrafo úntco to cujo Inteiro téõr foi pu

tnterêsse de que se acham da lei n.o 2.975, d,!}� rle bIÍcado na edição de antc".
munidos ambos os lados no. dezembro de l.961. as Mo- ontem do órgao oficial.

estrelt�mento das relações� � _

cO�:":���:t.'áO d" mó-B Safras Triticolas de Santa
quinas alemãs para santa�
Catadna. exlgir!a que Ihes� Catarina em 1962
����:mdea:sSes��;e�dc�� o�é���= Da Assessoria Técniccl. do ca. d!). Poder Executivo co

:al":mma::te�!�bro!nfO�� ::�: ��u�:�a:ta�:;tt :Oe Ó;:r:�o�ee,P�O:eji�":!�
Missão Econõmlca, que tlll Estad9al de Es"::atísiic.l l'e vendo eminentemente com

ponto já havia sido obje- cebeu ofício do seguim<! os números sente a unpor
to de consideração de sua . teõr: "Acusamos recebijo tância dêste trabalho que
parre, e que colocariam à. _,um exemplar da pubHcd- o Departa:rnento de Estatl<;

UJ�posição de nosso Esta- ção '�afras Agrícolas em tiea vem cié' publicar. N�s
do, técnicos especializados, -1.962", A oasseSSOria Te,�ni- ta ocasião queremos (',._

como os que já se encon- �_ pressar a V.S. e aos que
tram em São Paulo. As crJnboraram no trabalh,>,

����:aç�::t�::' te:�::elecc�= Retificacão �s nnO�::asi�:;:;����laç�:e�
das apenas com o Governo Em nossa ediçã� de on- mos desta. oportuOldade,
dó 'Estado, mas deveriam tem publicamos matéria mais ainda o ensê"jo para
também abranger as ln- referente ao aumento dos expressar-in.e nossa ml�is

� i;:���.::e�,��;!A�� �i:��� �2�::��:;�����:��g����, �:iá�a�:;�:��:/�Eii�: DIA B:�2::2R�

t."
�

RIO filWWi{p:l.rque Industrial de San� je, apressamo-nos em pu- ria Técnica do Poder EXe-
1) As 10,00 heras, apre- O ""

,a Catarina. blicar o texto �orreto que cutlv_o. sentaçao de iredenclais !.fI l � FIIR!ANdPClfg
é o seguinte: _ Dos 14 Sede do SEC---SENAC, trlJ

'-

_.o\S MAQUINAS E I\S .. membros que compõem a. ��i�:n��,l"e:�;tações, com·

&"o.....
fUR!TIBA

POSSIBILIDAD! r '"i �ão a(') ·se pre- Q ,._..._

Para. o setor ror do, - '" ll'S os Dr.

Acad"'ml'co ra2)d:slal.L:u�10,.:aOs ��bo'Ol'!',,�: WDcI�JUlBIO
a '�A:i são apresent ,:om- Ar,)ldo Pedê repre- v .. __

pieto equlpamen '.)ffi- sentante d nheiros; tuindo-se na ocaSião Us )
.

preendendo os ma' rla-· H'lroldo p. epresen- ESlal!�Jário missões de Trabalho �m

êios tipos de tra má- �nte do!' : ,,,i.rios pú-!:t_ como, a er"�a dos tenH·,.
,ulnas de asla bHcos; Tt> r"'otl;lho, re- Pe.O .r-;ocul"adQr U(ual a serem abordados pelo1l

p:-esenta" '1l0l8ristas; do E"tadc, to""l àesignada O diversos oradores 1n"':'·I-

Dr. Rob' La(:('Tda rc- acadt'::m!co Adelbal GU.l.;,,,- tos.

presenta: :f dns advogados; ny da íwsa p_ara estagllr :-I) As 11,30 horas cO'!lIe
Dr. EU"c!lio Trompowsky junto a Promotoria PÚoll. te! oferecido na Feder·lça.O

de a.perfelçoam�r>to, para Taulois Filho, representan- ca. Sogunda Vara, da cu- do Comércio de Santa Ca.
todos os tipos de serviço. te dos Magistrados; Dle- marca de Tubarão. tarina, pejo seu Pres'tl('n.

trich Won Wànghiem, re- ------------------------------

A representação comer

ciai alemã acha-se radi
cada efetivamente. de mo

do atuante, hã. dois anos

em nosso pais, sendo que

n;_s últimos tempos ·0 ocn

vêrüo entre o Banco do

Brasil e o Banco Alemão,
multo tem facilitado as

transações comerciais en

tre os dois países.

Faland(

,adelras, dr<Jga�
Na indústria ·ânlca·

loram apresen J.:L.t má-.
quinas de elendo índice

LAJES.

Um Banco de aeague
não pode vlver sem doao.o.
res. Há necessidade de do

adores f!" prtnctpalm r oe

rtoadores vcluntérícs.

mmpédocíes, filósofo glY

go, afirmava: a aln:a (.

tá no sangue.
-

Reelmente os consrder.u
mos a vida �o seu aspe..;t.:J.
material, física esta 9.i'.r

matlva não deixa de ser "U"

dadelra.

Se o sangue ê a alma ma

terlal NÃu VENDA ESf'A

A.LMÁ1!! '
--------.------

Você, que até hoje vl.lha

<toando sob remunera .. ,l.J,
já pensou que com Isso ga
nhas a Insignificância d ... ,

no máximo, Cr$ 4,00 por
dia?! .. Pensa bem e .:;on_

cluirás que (' preço õe l1�n

caramelo nà.o é impor;átl
cla representaMva de nt·.J<l

hoje em dia! Chega mc l·.

sive ser humilhante, Ie·.�

ber o preço de um cal"a!ll�.
lo por dia, durante tf'?S

m�es, c.om.o pagamento
de uma 'doação de San'!U2,
do "teu sangue!!! ..

F1inanceirament�, p1r-

tanto, não perôel:ás adO.}

se passares a doar gr.atl�i·
t-amente O teu sangue, :2,
o que vule muito mais SP.

J'ás um eterno credor u?
gratidão de muitos.

ssiecto geral da reunião, no audtt6rio do Edifício das Diretorias, do Governador
Cel'o Ramos e assessores do seu governo com os membros da Missão Econômica da

República Democrática Alemã

'Primeira reunião das Asso
ciacões Comerciais e Indus-

, �

triais de Santa Catarina
Das mais entusiásticas t"�l.

sido a repercucúo entre a ..

classes prc.dut(l,·as da ca-,

pital e do inter .. ar, p na
. r

ganização da Ia. Reumao

das êseectecões Comereí-m,
e Industriais de Santa (A',

tarlna, que se realíaara no

próximo dia 8, nesta Capi
tal sob o patrocínio ce A;.;

aociaçao Comercial áe FIo,
rianópolis. �IC.
Até a noite de sexta-ter-

_

te, sr. Haroldo Soares G1a·
vamo

4) As 1230 às 14,00 ho
ras hm-ârjn livre.
5) As 14,00 heras, insta.

tacão oficial da mesa cue

presidirá os trabalhos. nnu

seguida terá Imcio :l. 11\.
Sessão Plenária sendo coo

cedida a palt"',ra aos cr-,
deres pela ordem de ',l�c;'i

çãc.

6) Das 17,30 às 19,30 ho

ras horérío livre.
7) As 19,30 noras, retn.

cio dcs trli.�d:TiOS da u,

Sessão Plenária.

�OTA:
As propostas, recomencs

cões. sugestões, € etc. AprE
sentadas aeran Vetadas m

hor-a. mediante votaça,
simbólica. -.�

a-a última jã haviam se ;>1"0
n�· ravoeévermon.e,
nove Associa�s Com�r
ciats, No tarde de hoje che

Banco Nacional de Minas Gerais $.A
Agência Florianópolis

(Em Insfalação)
o Banco comunico aos candidatos, que promO"

A&!iim. sendo, mesmo qlie veró o concurs aóma no próximo dia 8 existindo vo.
não compareçam as vÍ'lle gas paro ambos os sexos.' .

.

e tres Associações existe�'. São cond:çães para inscrição:
tes no Estado jâ esta as�g..! RAPAZES: Estar quites com o servIço militar,
rada a presença de um llÚ idade máximo de 25 anos ser solteiro ter curso se.
mer.o bem elevado e que 'e cundórto e !;er datilografo.

'

presentam todas ãs reg:c>Js MOÇAS Idade entre 18 oe 25 anos, ter boa apre-
geogrâficas do Estado. sentação. ser solteiro, possuir curso secundório e :;et
Assim reunidas, pode!·.1o datilógrafo.

os homens àa produçao r,o InscrIções com o Gerente nesta c;dade Sr Sio
I Estado, sentirem e prO;t'- queira, no Hotel Que.r..ência. dos 18 às 20 horas.'
rarem com IlQ!vas ld.eias

.

5/12/62
demoverem diliculdad� j'le

'

._

Impedem o desenvolvlmen. o

to .econômico do estado.

garam mais dois prOnu�l

ciamentos, desta feita das
Asoociações de Laguna .e

Blumenau.

PARTIDAS EM DIAS
ÚTEIS ÀS �oo Hs

E'
.

F A C Il

farif8$ ",ql/zida�

FLOIlIANÓPOUC, ITMA/ JOINVILE.
CURITIM, PARANI/(](JI( {;AfJ7fX • /lIO

r.F.xp.l"r:kIO de apres! lltação de Re.�ervll.�l

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


