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� Conselho da 01AN

Tudol�eia Pátria
--

.......----

"A Marinha tem .um le·-., res, levam a drapejar ufa
gado de honra e de gto-

.

ncsa e soberana a Ban-

���t��ce�r::��:��e, ��: l;�: dcira do B,a_; 1, acestauuo,

marinheiros, mas, tambêm :�val�:g:�::r:ni:ad:�Á:
a ti e ao povo brasileiro, a trte.
quem cabe a honra de
merece-la, conserva-la e

engrandecê-Ia atravês dos
séculos.
Os navios de guerra da

Marinha, singrando Os ma-

CURITIBA. 5 (OE) -

Uma rêde de contraban
distas que agia nas fron
teiras do Brasil com o Pa

�aguaj e Argentina, foi

iesbaratada pelas autorl
d;.!des do Exército e do Pa-

povo, elemento Indíspcn
sévei para que tenhamos a

Marinha de que carece um

Pais de ímensídôes oceü
nicas representadas por um

extenso litoral."

su�snom:���:���:ni�Zl Brs�= (Do programa da Sema-

lênclo das imensidões oceâ-
na da Marinha).

ntces, sempre _cumpriram, N,F�g���=� G:::I:�to do

cumprem e cumprirão o
seu dever pele dever, na

defesa da Iyação, sem me-
---�-

dir sacri!icl�s- e sem espe- Bancários
rar recompensas.

_-6r...��:=:.�=:-
mortos no ctlmprimento
do dever, que hão de viver
para sempre. no- coração
da Pattia estremecida, e

pensemos que o marulhar
constante das áp:uas do
oceano há de contar, eter-

�[aná, Os pilotos de dois namente suas glórias.
.aviões Que faziam contra- Confiemos no desenvol

bando foram ptesos na ci- ,

vlmento de uma consclên

da�e de Guar�;
�

,i.
I

'

;;; cia I"r\fip,heira em nosso

.. Novos Niveis de Sa'lário Minímo:
Para Florianópolis 17.800 .

BRASíLIA, 5 (OE) - 9 mil Fortaleza, 14 mil e

Foram publicados pelo Dlá- 700, Natal 13 e 500 cruzel

rio Oficiai os novos nivels [OS João Pessõa 13 mil e

900, Recife 16 mil e 500,
Milcelô 14 mil e 200, Ara

cajU 13 e 100 Salvador 16 e

500, Vitória 17 mil e 200,
anaJizando os nlvels de Curitiba 17 mil e 800, Flo

aumento do custo de vida. rlanópolis 17 e 800, Pôrto

Alegre 18 mil e 300, Cuiabá
16 e 600, Acre 15 mil e 100,
Brasilia 21 mil e 300, Gua
nabara 21 mil e 300, São

Paulo 21 .mil e 300 cruzei-

de salário minlmo em todo
o pais. tsses nivels foram

determInados de acôrdo
com o levantamento feito,

Aqui está a tabela divulga-
�-da ontem pela Dia�io Ofi

cial: Manaus 16 mU e 900

cruzeiros, Belem 16 e 500,
São Luiz 12 mil, Terezlnha

'Encontro Jango - Hermes Uma:
Possivel Recomposição do Gabineb
BRASíLIA, 5 (OE) _ O recomposição do Gabinete

"Premier" Hermes Lima em virtude da saída do

acaba de deixar n "GRAN- Ministro do Trabalho, Na

JA. DO TORTO" onde da transpirou até o mo

manteve prolongada pa- menta, entretanto, sabe-se

lestra com o Preslden.te Que um dos têmas da pa

João Goudart em tôrno de léstra se prendeu a desig

seu comparecimento à Câ- nação de um nôvo Minis

mara e de uma posslvel tro do Exterior.

Comunicações Brasil EUA
Através de Satélite

NOVA IORQUE, 5 (OEI
- o prQjctu "Helel" que

utilizara um satélite de

comunicações a ser lan

çado pela j'NAZA", alndrt
êste mês, .tera. como obje
tivo comutl!ca�ões experl
mentai� transatlânticas en

?: ire' BI;sil e E_;Lados Uni

�".,"'-' dos. A estação de capta-

·vt.:�;;:��,�;:t:!Ud�
em

Jacarepaguá, nos arredo
dores do Rio, para ser ope

rada pela Companhia Ra

dio' Internacional do Bra

sil (RADIONAL). A admi

nl.s,tração brasileira, repre
sentada pelo Degartamento
dos Correios e Telêgrafos
vai colaborar estritamentp
com a "NAZA" nestas ex-

periências,
.� _

BRAStLIA 5 (O

capital da Republica ama,

nheeeu tom todos os esta
belecimentos ae crêditos
fech'ados em, vlrtu� da

parede dos i3oncat--;<os em

sinai de protesto pêla ,-X'o)

neração do Mlnlstlo João

Pinheiro Netto. Reclamam
ainda os empregados dé
Bancos, contra a retorul:l
bancária, e pt,ojeto qUe e.

clui os bancáricS do oe:a"

ficjo do décimo terceiro
salario ambos em traTI1l

taçz..o no Ccngresso Nuclc.
nal.

Desembargador
Concedeu
Enlrevisla
RIO, 5 (OE) - O

sidente do TRE da Guana
bara Desembargaaor Ro

mero do Pinho esta nesse

momento iniciando sua en

trevista coletIva ã. Im

prensa. O Sr. Pinho faz
uma exposição sôbre as

prOVidências que o TRE

esta adotando, tendo em

vista a reallznção do refe

rendum no próximo dia 6

de janeiro,

Estará Reunido Ainda Este
WASHINGTON, 5 (V,A.)

- Uma conferência anglo
rranco-norte-amertcana em

noer de Chanceleres se

realizara em Paris, a 11 é

12 do corrente, tnrormcu

se, ontem, em ctrcuro, au

torizados desta capital.

A reunião precederá à

do Conselho Ministerial da

OTAN, que devera reaüeer
se em Paris entre os dias

13 e 15 do mesmo més.
prevê-se que os três

Chanceleres, Couve de Mur-

v1lle (França), Lord Home
.

:.:.���.) ex:min��� .," Reperculiu em São Paulo a

: �·�O�.�:é �.�::e��/ Demissão do Ministro do Trabalho
crise dU'bana.. a questão de,"!' SAO PAULO, 5 (OEl - dente da República e ao

Berllllt. B da Alemanha, "Ó Primeiro Mírilstro. contra

desqr�to e outros A exoneração do Ministro a demissão daquele titular.

ProIIJt9tu. Após Os trabí- do Trabalho Sr. João Pi- Resolveram ainda ambas
lhos df Conselho da OTAN, nhelro Netto repercutiu
Rusk Jrâ às "'mas para desfavoravelmente nos

participar d& entrevista
�

que o Presidente Kennedy
tera eoIn o Primeiro-MI
rlstro_ britânico Horold
Maomman, dia 18,

Mes

meios sindicais de São
Paulo. O Comanda Sfndl
cal dos Trabalhadores e

outra entidade resolveu

as entidades fazer se re

presentar na manifestação
que se reallzará hoje a

tnrde nas escadarias do

Minstérla do Trabalho, na

Guanabara, de apôio ao

Mln.stro demtüdo.protestar junto uo Presl-

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

Aplicação "recursos em baneficio do povo
o OO,_fIlO catartnense, tom� o exempln s de município, serviços em nn- xntos aos novos municlplos;

neste ano de 1.962, 'abriu lI'tortaMpoUs, onde se ata- damento, a pavm.entaçúo :1 umpfiucúo a jato da rê-

varias .runces na batalha 'càrlln;\. o. 'um 'só tempo, en- esréuce da rooovtn Joín- de til escc.as, I�O sul, no

��a::���lf��;::e���s� s:�,� ���rft��8orr��d�br�rup�� ��le;:�oal��:i����C�: ;il1�;:� ���tC�cll�n����:�c�n:�sta��l�
r.r na rea.teacêc slmultã- E�coIat"c, da Pruinha e de Estadual de Laguna; a Itajai; a contratação das

nc.r ue a'l!.llll'�s centenas Capoeiras. calçamento da ponte de concreto armado co.as do Foruru de São

de novas salas de aula, Avenida Mauro Ramos, em Rio do Sul a maior no Bento do Sul; das Casas

gmpJs Escorares, escolas HO$pl,-"l Infantil, anexo à gênero no âmbito estadual; Rta'uis de J(,lnville r curas

normais, gmástca, alguns MateJ:nldade oermeín Du- cs convénios com as Pro- j:i. concrutoasi. de Pórto

concluídos, outros com as tra, Jhunlnação de 100 ruas fe:turas Municipais: 0'<; nu- UllflO, TUI'VIl. etc. etc.

obras adiantadas; eesen- em 100 dIas, numtnacêo ti. __ , _

volveu-se, 'também" na V3.pOl' de mercúrio, exten

construção de rodovias e aio da rêde de água aos

pentes, casas rurais, esta- b"uJnos. na Ilha e -Il/) Con-
belccimenoos hospitalares, Uneote, etc,
csthnutos "agrtcolus, eíetn

ncecâc, etc.
Para que se aqulll'lote o

volume de obras, em 1962,

Hemes Lima WA Câmara
p, !=:e��l�� 5C���:hO� d� t�:��� ()���:,da l:ll�a�:
Mi.
rnístros sr., Hermes, LI- mE.

pelo Primeiro MI-

ma, estará na tarde de bo- ermee Lima. O Sr.

je no plenário da camare Cruz. atual di-

ccs Deputados � ijpr.,. f!Departamento
do

,Sf"ntar �la....·� 4t9.
.... .f ....

vialilrá eSJ&' 1ha.-
'

�_�--4lI"sca a(8pttal')la:�
programa de eovêrno, e

composição do Gabinete

que preside. Esta manhã.
afirmava-se em Brasilla,
que será mantida a com

posição do Conselho db

Ministros, havendo entre
tanto uma alteração, no

tocante a pásta do Traba-

, .

t:J A

pública. "alando ao,s jcr- Saul Oliveira ao reporter: eeuceremos em

n�l1stas athnlOU o Sr. Cruz (Leia reporlagem na ultima página)

:�;ov:�o t��l� c�:a'rano:: -----
Deputados, ,n,lda<á todos Resolveram não alender
os esforços, no sentido de

��t'lbUI' pm a p" so° Ao Convile da A,N,

Funcionários Paulislas
Ameaçam ir a Greve

.

POR70 ALEGRE, 5 (OE) 'l'unclonallsmd. Em assem�

_ Reina espectativa sõbre bléla geral realizada no

a atittlde que tomara a Teátro São Pedro os servl

Assembléia LegIslativa na dores resolveram conceder

tarde de. hoje, ocasião em 24 horas que Os padamen
Que deverá ir a pauta do tares votem à. urgêncla,
dia o nôvo pedidO e ur- casfjl contrario Irão a gre

gência para a tramitação ve, o que aconteceria pela
do proieto de aumento do primeira vêz no Estado.

A Diretoria do Sindicato os diversos pontos de vis
dos Jornalistas Proflssio- ta em tôrno do assunto,
nais de Santa' Catarina, tendo flc(\do resolvido, por
em reunião efetullda em consenso geral. o reata
sua sede ontem, à noite, a mento da aludida corres

que compareceu a Comls- pondência com o õrgão
Manifestando-se sôbre o ção, acaba de endereçar ã. são de Jornalistas que representativo do Ministé-

novo plano de levanta- Direção Geral do Departa- propugna a revisão nos 1'10 do Trabalho e Previ
menta da estatística do menta Estadual de Esta- quadros sociais, reexall!!- dencla Socl"l, nêste E:>ta
ensino primário em Santa tistica o hODl"oso oficio nau a correspondência tro- do, a fim de dar continui- SÃO PAULO - Duas

Catarina, o Dr. Elpidio que se segue: Apraz-me cada Icom a Deleg,lciu Re- dnde às providências suge- impo:tantes obras serão

Barbosa, presidente do Con acus:11' o recebimento do glonal do Trabalho a pt'O- rida::; pelo antecessor do inauguradas amanhã no

se(ho Estadual de Educa- seu expediente número pósito duma represcntação atual Delegado Regional setôr médico protllatlco
544, de 20 de outubro de ,da JOlnalista Waldir G1'i- do Tt"abnlho. hospitalar do Departamento

sard, que objetivava aque- Florianópolis, el1f 4 de de Profllexia da "EBRAOI
la revisão. Foram expostos de�elllbro de 1962 do Estudo de São Paulo. As

obras Integrarão o patri�
_ mônio do Sanatôrio Santo

Angelo, no Município de
MogÍ das Cruzes. Estarii,o
presentes além do Gover
nador do Estado, o Secre
tario da Saúde e assessõres
e lluto:'idades mêdlcas,

Pre-

Novo Plano de Levantamento
Estatístico do Ensino Primário

,Concílio Entrará em

'Recesso Dia 11
cera ainda alguns dias na

capital romana, devendo Ir

para o Rio, somente no dia

15, quando no dia seguin
te presidirá as cerimonias
de encerramento da "'CAM
PANHA DO ROSARIO EM

FAMILIA". O Conselho
Ecumênico ficará em

cesso durante um ano.

Petrobrás Conlrolará
• Derivados de Petróleo

Carlos Malreles, Presiden·
te da Comissão de Coorde

nação de abastecimento
e derlvai:!os recentcmente
ini;tiluida e a cargo d�

qual ficara o mencionado

contrôlc.

1962, que lios remeteu um

exemplar do Plano para a

execução da estatistica do
ensino prhnárlo de 1962.

Agraci�cendo a gentilezela
da sua conslderllção, resta-

nos, ainda, louvar a siste
mática do Plano, que J'eve ..

Ia, pur sem auvlan, evolu

ção compadecente com os

interêsses das pesquisas
sôbre o nosso ensino pri
mário e que demonstra,
tllmbém, Que o Departa
mento Estadual de Esta
tistlca, sob a sua segura,
hábil e Inteligente dire

ção, esta caminhando no

rumo certo, para I
ofereci

mento de dados capaze�
de �quilatar a nossa situa

ção educacional e sugerir
medidas atinentes a boa

administração do ensino.
nos têrmos de realldade,
Reiteramos a Vossa Senho
ria nossas expressoes õc
cordlnl estima e distinta

consideração. Elpidio Bar

bosa Presidentc.

BRASíLIA, 5 (OE) - As ral, para propaganda sô
emissoras de rádio brasl- bre plebiscito. A Agência
lelras resolveram atravês Nacional dirigiu çircular
de sua associação recen- às emlssôras em 24 de no

temente criada, não aLen

der o convite da Agência
Nacional, para integrarem
uma cadeia radiofônica,
alem de tranmitirem o no

tociario da Justiça Eleito�

vemhm, convidando as es

tações de rádio para co

laborarem na jOlnada cí
vica de a"lutinação eleito
ral.

Sindicalo dos Jornalislas'
Profissionais de Sanla Calarina

n nova tarifa ua [lffA
A presidência da ELFFA. de público, agradece as

cl,!sses de maiores reculSOs pela cpmpl'eensão que vêm
voltando â nova tarifa da Empresa, que evitou. aumen
to de qualquer natureza a cêrca de 10.000 humildes la
míJi<ls da Capital e alTedores.

este agradecimento. é extensivo it comiSl;tW de con

sumidores residentes no "MORRO DO GOVeRNO", que
veio aos escritõrios da Emprêsa trazer a sua

-

gratidão
pelo fato de a nOva larlf,l haver atingido sômenle 15
famílias - em impoi·tância irrisória - (tas 166 ali resi
dentes.

Outrossim, serve-se do ensejo parn dar conhecimen
to à popuLiçào florianopolitana de (]\lf' da); 166 familias
residentes em ITACOROBI apenas 5 foram alimentadas.
c isto NO TOTAL GLOBAL DE CR$ 9UO,00

Na oport.unidade, sente-se tamuêm pra�erosa em

anunciar que, grnças o alto sentido sociol de sua nova

tarifa, a ELFFA Iniciará no próximo mês de janeiro
A ARRANCADA PARA A ELETRIFICAÇAO DO NORTE
DA ILHA. levando energia elctrlca a baixo custu âs 10-
C'ulldadcs õe-'-Lagnã áa Conccl�ãlrS:lnt i'l11�111r). Cartl
pc, SambaqUI, Praia do Forte e t..:anasvieiras.

Florianópolis, 5 de de�c!Ubro de H162.

Lúcio freUas da Sill)a Diretor Presidente da ELFF:\

•----,

I

-0-
RONCOIHJ - vértos sol

dados indus e um "Jepe"
penetraram de forma pro
vocadora no território chl

nês; na região do Lago de
Spanguch. A comunicação
flJi feita pela Agência No
va China,

-0-
BRASíLIA - Está sendo

orgnnlzunu um Natal rcs
nvu e,H Bra_íaa pelo Pro
re.co l�'o de Magalhães, A
missa no oato na dia 25
será reaüzada na Praça
dos Três Poderes.

-0-
BRASÍLIA - Em decla

rações feitas, ontem, nesta

capital, o Presidente do
Consêlho de Ministros,
afirmou que ,I substttuíção
do S:. Pmb a.ro Neto que
ocupava a pasta do traba
lho foi de 5t.:J. exclusiva
iniciativa.

BRASíLIA - O Presi
dente Goulart fara Im

pOI tante pronunciamento
esta semana ex:.rtando o

povo a compare4et" em

massa no plebisr:ito de 8 de
- janeiro.

CIDADE DO VATICANO,
5 (OE) - Os bispos bru

slleiros que vieram a Roma

para o Concilio Ecumênl
co, "VATICANO "2°" re

gressarão a seus Estados
no próximo dia 11. O Car
deal Arcebispo do Rlo de

Janeiro, Dom Jaime de
Barros Câmara, permane-

SALVADOR - 5 (OE) -

O Conselho Nacional de

Petróleo passara a partir
do P' o:dmo ano a assumir
o conlróle délS deriv;ldoi;
de petróleo, Esta informa

(ião foi prestada pelo Sr.

/

Cllritiiba.

-,-
CAmo - O Ex-Gover

nador de San.r e Ex-Co
mandante e Chefe do
Exercito Iemenita foram
condenados hoje à pena
capital, por um Tribunal

Popular de Sana. A nouctn
foi divulgada pela Rãdio
do Cairo.

-0_

'Sl.=�r:"1t&-:.:
da Aeronautica os orl�
e praças da FAB que vio
servir no Côngo, Integran�
do as fõrças da ONU. Per
manecerão em serviço du
ranLe seis mêses.

-0-
BRASíLIA - O Sr. João

Pinheiro N.etto foi exone

rado do cargo de MinisLro
do Trabalho, devendo �cr

!lúbstituido pelo Sr. Ben
jamim Henrique Cruz,

-0-

-0-
MOSCOU - O oeste

concitou a União s�lViétl
ca a assinar um tratado de
proscrição das provas nu

cleares amanha mesmo, se

os russos p:.derem provar
que a afirmação que a

inspeção internacional é
desnecessáriil.

-0-

Cargas:
Transporle 40%
de Aumento

SAO P,-'WLO, 5 (DEl
É e!lperado para hoje ou

amanhã o aumento das
tarifas dos transportes de

cargas na base de quaren
ta por cênto sôbre os prê�
ços vigentes. O aumento

clpr.orre dr acii'\7io ;IjJr5v,
do pelo Sindicalo d:1s em

presas de t.ransporte � jnte�

restadual de cat'ga,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



. I r) <,�, I 1,;:;0 O fl"tcns AMl., , .. I,,., \) J, ... h.·
·

...dl'HJnp

S omago mais

mundo
Emprêsa Edllôr ii "O ESTADO ltdil.

11',. ';ollr.t'It>elr() M<trrtl ""U

I'ltJf'fqJ\� '111?2 ÇIlI�!I P<Jertlal tas
1,;n"'Prf'�" T"'Py:ri,(k,, �:t·rJ'AI ,n

'}/� 'f"f
1("lIe'llI 110', A&.,,1. Hflhl'"

Cltritltf'

)(),,,,,1/)1(01 J'f.rn&.1'l<1ea 11. Aquino

ueaaluTe.
.... /1101110 ,.'erll:wd., tio AlHaral I! Rllva _ Osvaldo
Mdlu

ColaIJl.lrtutor61
t'nI' BJ.nl'lrl"\ FIJJw - In-, U�va,d(J .k. ... .Jr]l!:uell
t .dual l,'ld OI']J/3!;a ur. Alclllt:S .... breu

,",O)r ()II""I li 1';,'" Ma;;)r IIIJI,;(.,L�'1 Ju-
v ..(rt] III. MIIUIIl r.ene da (;(J.�La fn-. l{iJ-

( , .1" w.uu r Lunnu zurv M:l.(',ha-
I, '/.;01" n.rruuonn-u IlIu;,r ·\;;\lval,.u

(', 'oi 1 '" ..�11I J'I'I'rlUlldu '.1' .'\'''"JO 1.","0 .-

H .,,;,111 , .. ) ; ;1",'llJflt A. �;(""a.� j\;i"l "1 Jo'I!'J.vio
hIC." .. ,H- A",uri", (;, .1.'''''111<1;<, ,::,Iilol ',I<'

I' :'m .• ·.,·., /I·"WI));' fi. 11.,141" :;_ '11,i,,�'"
/.(r/',� te fA,l1i-:N'NJ ":'i/', J/�'J'JV(J

1',01:,{';, ",ii", ".11,11., M(ldl,'(!"
f[<,,1. "",.. ""',/0.01 "'t,\I,,}' 1l,)Il�"S, Hill T
),.,1;" .. \:lll"""lblln:1

(',0/111,.",)11"1",,; /·/vF.n:;(Js
1:"''''''',1'/1111/'''.

l/"l" .. --."lItlll·"I"� /I, l' L:lr;, Ltda.
111', 'l.111 I�II,I ;\1"11;"1,,,' 1):,1)1;1,-; 10 5" andar

l'I/,i),�I\J, . I')':I('� n fo"·lidA.
"" I,; '''111, Ir 'i't:I,: ';4_·w
1'";<,,,1.' \. ""n"',I)',IHI<'),I,'_� 1-'1') I,.,'os "oS .. ,1)

(,;, lil"'- 111'1 ;-:;]IIt,', Cu l:I:I/I;j
I"IJ,Ul< (o, ""·l1).I,,I,I· ,,0111.1''':(/ dI" q'ol'jo ('1 'I) "

':..1 '.1,. o"tI\ �1!.(I1,
A'·1"JN.'\·f�!lu\ ilNIJAI. crs �{jIHJIIO
\,:" ,.:,,/\ AV'IJ.(i.\ (')",' I()(II)
t\ /'1""'(/"/1/(,, '"" If"'I""(',f//,II/1;(l1!('/n\i"(J1",r'"
I .. '

"'" I/"/'n 1/, ti/li/I'" ,''I t"'''/''�

CIILACE MATRIMCNIAL

Sábado próx.mo pcsscdo, reolizoL.;e, no Es,

trcito, na IglI�io Nosso Senhora de l-étimo às

16,30 hs. o enloce rnctr rnon'iol do gentil e pren
dl\dú S(;nllQ_r:'to 01cinéo 8r'lto V�Jfa...!_�....:_.2'��1·
� �-n :�a .,c��. com!ft� 1IRf�
S'!"·'J\'. Iii. n�q w d.S'tJque em os no�so." me:o�,
(;,,,1, (1.1 ri ('1 nndl' estimo.

Os noivos após o ato religioso reeepôonarom
! t.::.,uencia dos pai-" úa noiv<,

,4. Invrn�-rr�lblnles, bem como aos seus genit',re.
L:lIInpr,mentcl'i com vote, de CrE;S(1"1�e;;

FAZEM ANOS HOJE

Sj' dr O;:ova�co Ferreiro de Melo Filho
(_ ,li .;', .1 r'ozc. rLgi:.tl'f1mas na efemeridf'

'III' I, I t'�'óc()r�e múi� um ani�.rsó(o natalic:o
ri /, � , II'ClO:lo c\.ntcrrônetl e particular amigd
d, .(J '. I" IT["(;' O de Me:o F lho, pcrsonogl'n1
,Iv 'J' I 1 �k:;t .. quc em O� nosos meios sociais

I f! ,,;11\11\., •. 1 {Ir teu GUSp cioso ;jconreClment'o, C'i

\;;",.' (I"l\)� r01,11 !ii S{-raO o::. cumprimentCls l'nde-

r.'.,�f!��' l��': �'����i�%<::ec��s ��:s d���rdee:��Ci;,��
ji'_ld ,rles

- ,".r. Jo�é Luperc-o Lopes
'm EI7a da R?so
'" rl Enio Luz
"'r n"'l'võd Saboto
"r 1\l'tUf W Eúuordo
<'1 )'1',(' l,u!'l'!o

I !h''1t·nio Grillo
- )'/\ ,,' (;'I:,,'_.('i Rlcart!o Barôo

MISSA DE 1.0 MES
A f'1míl) do >;011 'OSO [std,\no BC'cker agrode�e

�n1r.,i"Il.'1,I", li"I., (J� m;lnif",I:lçõcs de ('{mfôrtn l'�

C't;-!J,t,,· p,!)' r,l'n,,'ÕO <.::) folf'c menta doquelp. ente

nllo! id" ('. 1{/",I''"'111 :1 lodn� <11'(, cr,mf)arf'C(';(lm 6.,
C"'.I'I,-, '11.<, dI' �I·' '".(iJulr'ITIC':,to.

.

r""'I"j, /'11': \'1 õl( ,',do I) ('nscjo rar� a Misso
ri",' 7(' ,1"1 (, "".1('[ r,', ) ús 7 horas i1 o'lC'bror-se no

F\-;n'.'111:J ..�.
" ,.1i1 l' ",01'0.

•

•

191,;'11110) AIII;,r" (h I.Jlr�)'otdz. 4 de dezembro CE'

-- _._-_.

Agrali.:cilrenlo e M:ssa de 7.° Dia
I rt' MI'I 1/\ DE THOMAZ CAMILLl aind.)

cnn'.II"II,q'.(l Cl.fl. seu fo!cclme:nto, conv.da porenle'
€; ·.Iolif')"" !VirO o MI�"o de 1.0 n,ês que mandOl'á Ce
I, l;j"�l "" dia 6 (fJuin�<l f"ira) os 7 30 horas na C:

lp,I"11 fflrl'(lra�i(ano, n" alta)' de Nos�o S('nhnr:l

r.i"'n (,11"" Ih, <;('u ine�f')uccivt,1 cI,('fr-. Antncip:idc
n'<'l,i" (l'll·j"I(·n II todo, C!UP ('llmf1ar"n'(('rn ,o ê�.,e

ato de fé ('ri!.!ii

rp, 1:5, 4-12.62
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-lEtnRO - TERRENO E CASA
Vt>l1rJ,-r,l!' o ruo Deodoro 19 próprio par";!
('t; r'lmt I ívrl"1<i O:-'5I'ml'lflfllrrrd"
II"'J;'("" Si"!YI ,11111'IIl1f'rlj(l,lri
IT,A,T,h,P r lA rLCTP,o,TE·Ct JlCA

FONE - 3793

forte do
Ganhe 1 dúzia de

gtWJUlll(Í CAÇULA
ROMA, A revista Iugos

lava "Arena" revela que
um operáriO de vodnkak.

na arovcnte. tem o cstoma

gc mais rcrte do mundo:

inf;erl' nada menos de 20

Quilos dc nnmento por di n.

nâo s.c podendo rttzcr. eu

trctaato, que seja muito

�')n!o, encrue-se ete Nedel

iíko Bloso! e tem 4'13 anos.

Sua ))I'!melt·p. rereteeo r-on

sr-te de :30 ovos. Depois, ('f)

me carne crua c atnôn torna

t-outdns nrcootteus. Dest.ns

I,� frutas c verduras. Quan
rlu jovem - di1- cte - cos

turr ava passar Oi co de ma

quina no piio. "Mas _c�··:.:s

m-a.n tempos du"os �- n

C!'e� �('nt:, - (' a gente se

contentava até com sr-rpcn

Qomo oferta eope
ü;GI do mês de De·
lembro. oc didribui·
dore� AntárdiM de

Floriandpoli� esl�o
of'erecendo Como brin.
de j du2ia do deliCio·
co guaraM os çu la
o refrigerante da pe
tlzooa em c: da oom.

pra de 8 (luzias H

tos cruas

SI'a rume (! per.nancnte.
Levr. eonstco uma mulr-ta.

'UH!.! t.NP ��II'I"c nrnnde
1�;nrlLl(lad(' dr- pão c carne

'rua, p-u-a -qunlqur-r im

prr vtsto''. Num(,l'os'J'\ tns

ttcutns r-tcnttncos. não �Ô

da Iugcsluvin. CO!lHJ da

Fr,lI:t:a {' d" ttnüu. J.'t ('wri"
vcrrnu ao ')IWI':Jl'i"l. 1}(" 111-

(ro-tll<' u em-pó. lI(,p'li� oc

sua morte. par" estudos

Tudo Bem

(om Nina Zil.

•

!'!i\rinllC'il'O:; tt'nt.·ll rcpc
íh- a rac.mrm de Cris'uv:-t:)
colombo CSl:1Va Incal.zarta
un,u,! :t :!'dJ 1ll:!I1:\� da
LI1:1 de B,u'h'ldos, nuve

p.u.du a te,l:! v!'!i){'hUdl' etc

4 ll:ilhn� murillrnn p-rr
h-u-n. A iu!'(,['Ilt:w'j'J rei

(',al.i prln Sr' V;t,"J dr- O""�-

.Ih (.:1,,\\", di" Po:'t" .cr-o.
------------------------------------

De !/.lvid Llvtngstou. ex

c'ornoor da Arríca:
"A Bíblia e n certa Mag

na, a lei ftmdnl11('nt�l dc to

d0;; _os..l.dlrl'lt'fti (' 1í1}cl'd.ICI·'·
dr no:<.�a dvillz'\çiio modcr

na".

Com�re ôijOril a Sua

�vaD:.,Ra

\ I
J
'I

j
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De r'. Pedro II, Impera
do;' do Brasil:
"Amo aBiblla, f. a leic to

dos os dias, e quanto mai.�

lOili!, tanto mais eu a ,quero.
Há' pessoas que não a a

mam, eu não as compreen
do".

De Santc AgOStinl�',

"E' uma esrtêcle im-

piedade T,ão ler aqui que

por nós e para nsó escrc

veu a rr.ão do próprio Deus"

De Daniel Webster, o j

teraT,Q e eüadis1a norte- a-

"Leio fI Biblia umn vez

por ano. Compadeço-me da

Odeies (,ue não encQntram

'lela ricos te�::lUros de pen
;;amen,os e regras de con

duta"

ria nunca terem nascido."

De Art_ut'r /\ 'l('��andre,
rre�idenle d') Chile:
"Devo di1e��lhc CHie ') ú

nico livro 'lUC cu tcnho à

minha caOl'ceil'a e a Biblifl,
Leio-o trJos os dias e P!"l

ClIro fa?er dele o l11e\l gllia
'

De Tailor, ex-presidente
dos E. U. A.

"-A Biblia é o n1('!hol' dos

livros. e cu deveria que cs

th;esse nas mã')s de todos

0.<; homens. Ela e a gnr:m
tia da s{'qur:1nr:l. de nossa ....

instituições politicas; u'm
governo livre não pode e

xistir �em religião e sem

moral: mas n5:'!f"hã. moral

sem rl'llglão. e não há v('(

dadeira rcllglão sem a Bi�

b1i;" A Biblla dcvla ser eo

locada nas mãos da juven
tude. Ela e o nlclhor com

pêndio dêste mundo. Gos

taria que todos cidadão de

nossa terra estivesse sob a

influência dêste Santo LI-'

De Lord BVl'On, o f<loiol'

capazes dc :,brlr Os fJOrtais
sndo: ..�

"Fe1l7C!\ anu('Te<; que sno

rap�7i"�· OI' nhril' (l� portaes
da Sibila para con' dcter

mlnação cnt.rarl'm em seus

caminhos. Os. pOI·ém. quc

i'.Omente a ler'TI para de!;1

duvidarrm. melh:J" lhes se-

"1'0"

CompilAdo por siegfried
Hoffmann

Dr' Sir John Herschell. ------------ --------

grande aSi,[ônomo inglez:
"Todos o .. de,scJbrh'lentos

hr.manos p'1recem .ser fe)tos
LI,III o OOJctl\'ü de confir

]ll11r nwis e mais robusta

mente a verdade das San

LUS Escrituras".

De Cezar Cantú, ilustre

historiador:

"Nos .'.iVl'OS de MOisés

iPentat.euco) aparece o ar

CO.ll0 o vC.:.tido da te:Ta e

Deus ji mendonn o scu pe
so. A '3íblia pois o saber

muito anles dc Gnllileu'·.

De GulU'1. historiador e

estn :lista francez:
"E' a Bíb,ia, a Bíblia mes

ma, a que na lutil da fé com

a incredulidade. combate e

triunfa com maior efica
ch."

De Goethe. o malar poe
ta alemão:
"E' a fé na BibJia � fru

w de profunda meditação
- que tem servido como

guia de minha vida mom!

e literária. Acredito que fé
é um capital seguramente
colocad0 e rlcame111e pro
duth'o de interessc".

De Em'ão de Montes

quieu, célebre escritor fran�

cêz:
"O :gvangelho ti a mais

preeios� dádiva. que DelIS

pode cnviar ao mundo".

��- .

CMr.l.LDO ••l.Q

AUMENTOS NA PAUTA - Entõo, Q ..

- Já sej. Aumentou.
- E o ...

- També�.
- Quer d zer que ...
- Ah, c2rtamente que aumentou,
- E os ..

- Roubos? Por certo também aumentaram.

Ainda ante-ontem. O automóvel do nosso disti"to

amigo dr Alcides também foi roubado.
- E' verdade que tDmbem aumentou o ...

Ven::lode. Também :<;ubiu de preço. Aumentcu,
- Dl' m,;-nCl'i<'1 que o preço do ...

- Ah, clafl.) que aumentou
- E o teu o:-c'enado;:'
- Bem. tombem oumentou.
-,- O salárIo ...

- Aument()u porque não?
- De maneira que. ,

- Tudo relativo? Mos, como;:'
- O rf'L·.tivo torT'lbém.
_ Mrrs. vem cá amigo. Como pode �,.:. que

também tenha oumenlado o relativo? Não há sen

t'ido nisso
_ Há sim E: que o nO'Sso aumento é poro

pngar todos os aumentos,
No fim dos contos, ficamos onde estóvamos ...
_ Bem: Então vamos a um cafesinho...
_ Esta nÕo. Sqo dez· cruzeIrinhos a chicaro

(ou xícara?)
_ Não sei. Não sei mQis nqda No�a mesmO.
- Nem eu Tchóu ..

'

- Tehóu ..

'.
-,.

'(,c.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Até Março a Publicação do Código de Trabalho
Rio, 5 V .•'\. - o ministro do informou o prof. Mo- Universidade do Brasil.

da Justiça acredita que a- anrt Russomano, catedrãtt
té março próximo estejam co da Faculdade de Direito
publicados os anteprojetos de Pelotas e que assinou o

do CÓdigo do Trabalho e do contrato com o Ministério
Código do Processo do TrR- da rusttce pura a elabora-
balho, que serão preparados ção do segundo anteproje-
simultâneamente, de modo to. O Código do Trabalho
a fazer-se lndíspensável co está a cargo do professor
nexão entre os dois. segun- Evaristo Morats Filho. da.

REX-MARCAS [ PATENTES
Ageme Oficial da Propriedade Industrial
Registro de marcas, patentes de invenção, nomes co

merctaf8, titlllos de e�tabelecintento. insiçnias, frases d�
propaganda e marCM de exportação.

Rua Tenente Silveira, 29 - l° andar -
SALA ·s - (ALTOS DA CASA NAIR - fLORIANO',

POLIS _ CAIXA POSTAI. 97 - fONE 3912
-----_---- -------

EsCOLA TE'CNICA DE COMERCIO
"NEREU RAMOS"

A Secretaria deste Estabelecimento, que fun

clona no prédio do Grupo Escolar "Süve'ra de Souza",
sito à ruo Alves de Brito, cornuoco aos intergssodos
que se cchcm abertos, até o dia 10 de dezembro p-c,
xrmo vindouro as 'nscrtções para os Exames de Ad.

missõo à 10. Sér.e do Ginásio Comercial (antigo Bó.
sIco)

'Documentação exlçdc: a) Certidão de Na�.ci.
menta. b) At>estado médico. c) Atestado de VaCina
Anti voriÓlco. d) Certif'icadd de' conclusôo do Curso
Primi):-Io. NOTA: Todos êstes documentos deverão

trazer firmas reconhecidos.
Quaisquer informações mais po�menor.izodas po

derão ser obtidQS no Escola, de 20. a 60. feiro. no hc.
rár:o de 19.30 às 21,30 horas.

FlorIanópolis, dezembro de 1962.
A DIREÇÃO

Dr. NEI GONZIGA
fx. Assistente da Clinica Uralógjca do Santa

Caso de Misericórdia de São Paulo (Serviço Prof. Mu"
t"'eus Sontomario).

Ex Assistente do Pr(lf. Moocyr Tovolaro (Chefe
de Urologia do Hospital Sôo Camilo de São Paulo)

Cirurgia e CliniCo Urológica.
, Rin.s _ Ureter _ Bexiga - Uretra - Próstata

E�opio Urinário,
Atende pelo manhã No Hospital de Coric'rde
Residência: Tel: 2984

PARTICIPAÇÃO
DENISE SILVEIRA HULSE Participo aos poren
tes e amigos de SeUS pois ARLINDO ANTO�
NIO IciULSE • MARIA AUGUSTA HULSE, o

nosc:r�ento de suo irmãnzinha SILVANA
corrido dia 2 na Maternidade Dr

Carlos Corrêa.

9/12/62

"Pelo sistema estabeleci
do, disse o professor Rus

somam), o trabalho Iniciai
-"('m amplamente dlvUlgtl
do para receber sugestões.
Passará depois ao exame de

uma comissão especial, com
posta de três professôres.
um dos quais o projetador. A
êste como relator caberá a

redação final e a prepara-

��� !�ne:�l�:r�ã�r��e:��,i;
à consideração do Congres-
1"0. Para assegurar-me o en

trosnmentc do direito ad
jetivo com o direito subs
tantivo, o crotetaoor do CÓ
digo do Trabalho participa
rá da comissão do Código
do Processo do 'I'rabalhc.
enquanto o proictador dês
te újtímo tomará parte da
comtssêc íncumbtdn de ela
borar o Código do Trabalho,

o prof. Russomano decla
rou que, mesmo estando u

ma .só pessoa encarregada
da etaboracãc do ante-pro
jeto, o Códillt) continua sen

do obra coletiva, para o Que

se espera receba sueostões,
advertências e colaboração
dos õreãos de cultura, da
Universidade, dos juizes.
professôres e juristas que
se dedicam aos estudos do
Direito do Trabalho.

"Ainda ê cedo para ante�

cipar as ltnhas gerais do an

teprojeto, que, me foi en

comendado, disse, porêm,
creio ser Indispensável re

visar a org:tniz:lção dos tri.

bunais trabalhistas dina
mizar o papel do Ministé
rio Público no dccurso do
processo; garantir a cnncen�

tração dos atos em juízo
reduzir o esquema dos re

cursos e tornaI' bastante
mais drástica e rápida a

execução da.s .sentenças, Se

e8tes c outros pontos não
forem abordados convenien
temente, dificilmente se ob
terá o aperrclçoamcnto da
lei em Vigor e não sc atin
gira o Ideal de uma justl
co. do tr::\balho rápida e se·

gura cm seus pronuncia
mentos.

:-,-,_.----,
1 -

Os futuroS' Salé ii s Meleoro!ólficOl

Disporão de Aperfeiçoados
Sistemas fotográficos

WASHINGTON - Si 'temos operfetçoado,
de transmissõo de fotografias a bordo dos futuros
satélites meteorológicos �os Estados Unidos torna
rôo possível o recepção direto pelas estcçõss de me

teorclcçto em todo o mundo de fotografias de for
mações de nuvens.

O novo sistema, aperfeiçOado pela "Rádio
Curparati/1 of Amerrcc" (RCA) paro o Admfnls,
tração Ncconol de Aeronóutíce e Espaço (NASA)
exige apenas aparelhos de rececçõo de baixo cus-

, to.

Disse o NASA que o novo srttcrnc de trens
mj!;são será instalado no pr:meiro satélite metec
rolóctco "Nimbus" que será colocado em orbtto
em fins de 1963, Ó sstcmo poderá ser exoertmso
todo num satélite "Tiros", cujo lançamento este
programado paro meados do próximo' ano.

Atualmente, os fotografias obtidas pelo "Ti·
ros" estõo sendo recebidas unicamente por duos
complexas estoções norte americanas, uma na cos

ta ocidental. As fotografas são revelccos e envia
das por "ródio fac. símile" 00 Centro Nacional
d-, Servíc., de Meteorolog'o, nas proximidades de
Washington De. sendo dali transmitidos pore
o exterior, através dos circuitos Jntemactoncts

"Os serviços estrnngeIre'!. de mereorolcotc es

tão sendo Informadas do natureza
. experimental

dG_� prime'ros poucos vôos e receberão ofer-ta de os

sistênôo técnica no planejamento para um amplo
uso do ssremo, após ter sido o ...mesmo mtnucto,
samente experimentado" - declarou o NASA.

Denomrnodo "Automofic Picture Trcrr-m!o-
sion Svb-Svstem" (APT). o novo s temo tiraró lo-

-

toqrafios co" formações de nuvens, revelcndo-ce
em seguido. Logo depois, os fotoçrcfíos são t-cn- -

mttdas o um opcrêlh-, de "fac-simile" no superfl,
ce terre-tre. O aparelho convcrteró entôo, cletró
nicamente, os sinais dr- rôdll) recebidos construn

do vagarosamente linho por I'nho, uma fntoq-c
fio do tipo das imagens de tr-levisôo.

N,.., satélite "N·mbus". que estará sempre V(':
tado ooro o Terra, o sistema permitirá QUe os me

teoroloorstcs em ouotouer ponto dcd-, 00 SUD(>r�f.
cte tf'rr.�tre. O aoo-elbo coovcrtcró cn-ôo elcnó
fias dos padrões de nuvens na óreo Jocnl.

O eoutooroonto receotor terrestre rclotivonu-n
te simples cuia custo sere de uns 30 m'l! dólar"",
oferece a promessa de uma !'Im"I" aplicarão. etr

âmbito internacional, no anol:"o e orevtsõ» do

tempo

A RC�'-criol!;i:-õ"'o� s'SIi.-nlO "'foiva c',n�
trutora do si�t .. rro r(' cómo-vs de TV ueodo n'l" so

téttre- "Tires", ('I Qual provou o seu valor no pre
paro de padrões meteorolóqícos em todo o rramd.r
e no aviso da acroxmoçôo de tufões e furocõ-s
destruidores

PROGRArY1A DO MÊS
PROGHMA DO MES DE DEZEMBRO

DIA 4 - Terçc.feira - Cinema - A Tortu�a
do Silêncio

"
DIA 6 - Quinta feira - "Brotos em Firias"
DIA 12 - Bingo Associação de /·AotcrnidaJe e

Infância de Fpolis.
DIA 13 - Quinto-feiro - "Brotos em Ferias"
DIA 14 - Sextc.feira - Soirée de Formatura
Normoistos do ln:;t Educação "Dias Velho'
O!A 15 - Sôbado:__ Soirée de Forma&'Il'a
Faculdade de Odontologia
DIA 18 - Terço feira - Cinema - Um,l Vi
da em Perigo
DIA 20 - Quintll.feira - Soirée de Format:Jro
E�cola Técnica de Comércio 'Santo Catarina
IDIA 23 - Domingo -- Festa Infantil de Natal
DIA 25 - Te�ça�feira:_ Soirée Elegante _ Es
tolho de "Glolllour Girl"
DIA 31 - Segunda feiro - Bnile de Galo
Reveillon

Claro que você vai agrorlar I
Homens de boa aparência começam o

dia barbeando-se com Gillette! Portanto,
oferece neste Natal um presente Gtltette. Reforce
o sentido da sua lembrança, tomando- a ainda mais

sugestiva com um presente tão ao gOsto dos

homens, um presente de homem, um

presente Gitlette ! Fáceis de encontrar, e

Um prllUllte PIIra dlll1l,.mliito 1em""'4 e qUI! lem_
.

orel1i vpe6 todos 0$ dias!' 25 legitImas têminas
de barbear GilleUe,�lulj Grande $ugest�o Gillettel

PRESENTES

GlfMaE••••
"

em lindas embalagens de Natal
'

•.é",4%',,\ Isr6.i0 ARI5TOtRAT .�
o .parelho GilllJtf. M."note�h dourado.. o Muo'.·
dor da.·h.gltim.... :lfml"•• ·d.·b.tbe., GiUelte Azul t
Ari,toeral, o \�ai&· �ino, Ju�uo.o ealó/a Qilltlte'

Ccluna das Três Ciotinhas
TITULO: - VAi\TOfo:. TH!t,
nALHAR

'MATERIA: � Estmw:::.

hOj iniciando uma colun.,

nesle pi'esllgicso JO:':1,'1
{IUe será destinada fi �:

Como todos sabem esta
mos rco.lIzando uma' cam ..

punha de ungarinme,nto de
ctoo.uores voluntários di:

sangue. Pal'o. qUe a mn<;1;];!

.'<1Irla o� Lfcitos (!esej:nl·J.",

FinnJizando. queremo,.;
,I1GS felkliar com o lir.

Isaias' e d, C.nt.:i Vieil'a da
Rosa UlYssea, (lu,:, fera' 1 (IS

dois primeil';'S clo:,d,:>re;; 11':_

'ulllórjos fi se il1scrt!'':':· .

presentar nolas breves ,,6-

bl'e problemas relac1on�ltIl'li

ccm o Banco de Sangl_l � (lo

L�O fCenh'n lIomot.....1-

p�co Calarinensc): conv

cação de doadores: I'('S:J�-'
bs de, (lueslõe" fOrmll,,l

das pe'')s senhorp,; lellnp!;

e artir;."s breve·s sôbre esta.

especialidade que se COl',,

tilui ii Helllotcl;1.pja.

entrf'tnnto ê indispe.1. ;a
vel a rolnbornçâo de I('díl'
0, {Iue a isso se disi1\l.i:'
rem.

E�tn tnJ'f'fa cl'll�istir" rln

p"rncher os hllJlI'csSO'i (,ilC
nós fOI'IlCC�r('nln::,

Da. Cad portanto. t ... ":Inr.�

se a. dondol'a volun:âri1.
POI'!:lrl"ra da Carteira do:
doúdor !l.o 1 cto Çen; 'o
lIcmOlerápico' Cnlnl:inl'l:-

Vo('ê. (Itll' ainda Jl:lO l1"S

Pl'Of'W''1U ,<;i'�a o {'xl'j)'!!)'n
(h��tc ra,;:d c dc nHlI, ':,

cul"o,; (ltIC·Iic-pl'ontifjca-;tl'l
" (toaI' vO!l1nlál'!:lmcnt-� o

seu snnguc
DOA O TEU SANOU!!:

VOLUNTARIAMENTE A�'

C,·H. C.!

LÉVA TEUfi AM�Gm;')
Tll,�I[BE'M1

Iclrntlrka,çfLQ Jlertcila t),ns

d"aclores. Este,;, (juando fl1r

lU'cC'l'sál'lo. :;el'âo con\'úc:.

clo� para n doação,
E�clal'ccemos mais um'l.

vez, não temos Intenrr,J
de colher sangue, já cip
t(ldo� (',� que se aprescntél
I'('ni' no;rl'U. QU('1'rmos .1:Y

. .nos. os d/Idos PlI.-l'll- Ideml
fi{':U':1O do!; JlleSmO�
quC aSSllll possamos

'

01'ç'�
llizal' o !l0SSO arquivo. �

Dr. l\I:irio HO�le/,j<l

Jiazninkowski

Dirctol' doC, ]f C.

o l�itores para csc1fjrp_(:rr

qualquer dúvida .ou: i�re..
ver-se com.o eolaboraaul('�,

devel'ão escrever para.: dr,

Mâl'io Roberto Kaznif.'.kn

wskl: avo Maurç Ram"s
:!61: para a reclflr.,üo clcstp

Jonl:ll
3177,

'i- ..
_

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



OLflOS - O'UVIDOS - NARIZ
e GARGANTA

Operoções dos' AMíGDALAs por p;ocesso
OlODERNO '

EOUIPO de OTORRINO (único no C.p,!o!)
paro �xome de. OUVI.f,>OS;' "NA�tZI e.

GARGANTA
Retralor 8AUSCI:t8: LOMe pa;.o- re'c'e.lta

,
d. dCÚLO�.. '. ,

'

T,o!Qmen!o dos SINUSITEo Pgr yLJRASOM
Dr, GUERflEfRo. d,�. fONSÊCÁ

;I ,C(�.NS�L1A,S, �"�t'A,,'.::�.A.�,H�':_·§ . .-,'� �.T.A,��E:,::I
�;�'���:;: :': ,�,�: t:l�o"'Psltnht!,3�.���;:':,·_';��

\
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Quase..na Miséria
o Médico Pessoal
do Papa Pio XII
Roma, (lBRASAl - Um

enviado do semanário "Og
gi" entrevistou o professor
Galeazzi Llsi, quatro anos

depois do escandato que de

terminou a expulsão do mé

dica pessoal de Pio XII da

Ordem dos Médicos.

_"Quantas recomenda- ontem, recepcionou n ím-

ções me pe'dl�m, quantos ti prensa, com um atmcço fi,

ruros vauceno, dei, quantos conrratemteacêo na nscota

emp. egos í.r.porbantes." - de .iWr,entlizes
.

Maül,he:-

disse ele ao jornalista, re- rt-s teu..o. na oportuniCl3.d:::,
cardando Os tempos em que � distrlbuido o programa da

tinha U1J1 eregance consuí- Semana da Marinha que

tório na "via" sísunn. Pos- se iniciará amanhã: Pe70
,>u,a er.têo cüencera selecto uma bri:hante oração o

nada e era personagem tm- II,O.,W companheiro Amaral

p�ll·.ante. Reside agora num e enve em nõme dos repte
pequeno apar saanento, 11;1

-en-an.es da imprensa da
rua Tadnl, l:UIil a e�p'J�a Caplt aí. Agra'�eu em no-

Antome,a. Todos os moveis me da Marinba, o cepttãc
que possui esrao penhora- de Fragata Carlos Alberto
dos cesee 196u, enquam,c U de carva.no Armando,
rtsco reclama nada menos Presidente da comreseo dJ.
de 24 nunioes de cruzeiros. Semun.i uu .�u'.llhq..

Beatriz Corrêa Festejará Quinze Anos
Hoje Bingo na Base Aérea

A MARINHA anos prõx.mc dia 16 no ta seixotc: dr. Julio D·};Pl

Osc�r Palace Hotel.Rua Pe. Schrgder - 79 - (Chapecó) - g
gronômica - Caso de Madeiro com solo visite-se
lo jantar - 4 Quarto, - Cozi'nho - Banheiro de

elvenorío -:-- Tôdo pintado O'leo. Preço Cr$ .

650.000,CO,
kuo Fúlvio Adoeci - 953 - Estreito - Co.

se Af,'enoria, terreno com frente paro dua.;: ruos á
-ec iL.t! m2 Pl'êço - Cr$ 800.000,00.

Praça de São José - Coso alvenaria, todo con -----

�t�oÓd(�r��no amplo 50 m. fundos - Prêço c-s. . Q U A R 1 (j S
•

Ruâ Delminco Silveira - 200 - Agronêlmica.
Cosa Alvenaria .c/garag-em terreno de 28 x

40 m. Prêçq - Cr$ 1.100.000',0.0
Mais .( outros no centro e 2 nos Barreiros.
TERRENOS -

Magnificas lotes com vista Para Baia Norte na

rua Frei Caneco paro resldencícs de fino gosto.
LOTES: - com pagamentos a combinar e f,J

cilitados em prestações - -êcrretros e Capoeiras.
Ccnesvíeu'cs - 3 lotes e ,1 case por Cr$., .•

330.00000.
CHÁCARAS -

Aprazível chacrinha com água corrente árvo
res frutíileras deposito e perto Ó", Trindóde.•

CURSO MADUREZA
GINASIO EM 1 ANO

CONDIÇõ�S
]) IDADE MINtMA DE 16 ANOS; Para ambos

os Sexos ..

2: Os Exames constarão de nave disciplinas as.

sim d�tributdas:
•

a) 5 federàis obrigatórias;
b) 2 complementares obrigatórios escolhidas pe

los candidatos;
c):;" de .coráter optativo, também da escolha do

candidato.

3) As matérias deverão constar do Curriculo es·
colar' do Estabelecimento em que o candidato se ins.
crever paro prestar QS exames.

.

4) Não SErá preciso prestar novos exames da�
maté,'ias que já cotlseguiu aprovação.

5) O gluno aprovado em todos os matérias rece

berá um documento equivalente 00 Diplomo Ginasial
Matriculas à rua Dr. Fulvio Aducci, 748 Estreito

Florianópolis.
(Em Blumenou - Procu"o( o Prof. Dorval Bar.

bieri>

'l.eira e Sra.

O DR. ZANI
c .nsaec. 'la casar-se coro

Jta, Cl.:,tiic:e "!'.1�lldl"�. n

!'I'x:mo dia dez.::-nove.

PRO'Xl;:-"'1O
. dia qu.nze na cidade de

Itajai aC'Jiltecerâ o antace

f,r lt=i�Gn:aL da sr.e. ocre

�, a aca.ns Canzraní :::"r:l

,J 'renente da Armad:�.
?a�!o Sabtno.

r_ECE3Er.._"..ü
s rnotcmss de Bng .ur.e.

o, ;la cidade de F'ljr10

/\.e:;1'f. os jovens C,�I'\,F

c\'»CI'!o oenec s'ernarc :s

Edson Macêdo e Harnt ton

Schaefer prox.m- d.a vm

t-e e dois:

HOJE
LJ DEstacamento de Base
Acrea será realizado L.ll

no v i:lentado b ... :�·.
euertcro do Nata. dos P')

.... 1.;;; i-esn.enrcs U:l.S p.o
... 1I1·':';cies u:l(lue.e 1.)';<1,.

Com ou sem Pensão. Cosa .de Família.
qual idade e menor preço.

_'

Ruo E!;teV'es Junior, 34

CASA OU APARTAMENTO
Precise poro alugar no centro.
1 ratar com OSMAR� nésto redarão ou pec te

.". YOn.N�T.TSTA

ou-r- o l"Te'l('� Filhn f (

SI' 1\1(\0 Peiuzo. esta" na

l·�.tl -'o,:; Bachar-ela.nao
de 1962.

AMANHA,

estarei apresentando maia

uma audição de; progr.nnu

Radar na Soctedada
.cadto ouerujé, ás' 23.Q!'i

ni.m exc.us.vo patr.-ci-
n da netojearin Roy . .w

QUEDA
"',
u •• ESTA'

marcado para e prqv.mc
rI'" onze. Na Guanabara. o

casamento do T'

Osni Ortâga Filho com a

srte. Ana Lucia Fi'eitch

Esse medico que há qua

-';ro anos ganhava ma is co

uue qualquer outro, esu te

,.,da a néna, recebe atual-

--_, men ..e apenas 30 mil cru

zet.os de pensâu por mós

\ tem atualmente 72 anos)

e mais 14 mil cruzeiros pJr

ano, pela meda!ha de p:':'\

ta de valor militar. conquis
tada durante a guerra.
Hoje não .t.em mai,., clien

tes. Vive apenas. de aplicar
.......

Irijeções, girand'a pelo ba\r
ro e pergun�ando se aig'u'ell1
precIsa de seus serviç'Js. A-
1'''�''; ue expuiso da OrdeJn,
pode ainda, .entretanto, e

xc.cer suli profLsão.

CIRURGIAO.DENTISTA '

Prepe so de cavidades pele. alta velocidade.
BO�DEN AIROTOR s S WHITE

Rodioloq:o Del,t.JfIG
CIRURGiA E iRO'TESE RUCO_fACIAL
Ccnsultór'o RIJO Jerôrimc, Coelho 16 _

lu andor - Per.e 22:2.5
Ex;ch.,i"om ..nt.. t:nn> k,,.(u m ..�cudo.

SÃO PADRINFJOS
dr- casamento de Mar-ienn

Abraham e Adrln'n-, San
-11':'Z _ .ra-cne Abr-aham c

Srnhcra ; Celso Lopas e

S 'a; Dr. Eugênio 'I'rompo
·!"k:.- TauJois e Sl'a; ,)('�.)

C�·ncio. d?! Sib� e !�r·.:

Wlls-n Abraham e 3"1;
Fc nanrlo r'e M'ilttos e �IÜ
C.ecílla Mr I iras: J.')re Me·
r:n" e S1'a; A!do Rabe·1o �

srtr. LISa Sa.:um; Abel A

gujlal' c S�a; H3rOed Ec"
telli -e Srta. Mar'ene .'\b:&

ham: Americo Batis�a da

.Costa E srta. Maria 't.llg-W:-

COMENTA-SE
� ll� dia qu:nze S2ra

Ina':l,uradO o restaul'a,''1te
'AtlánLcú" na Pra.a üe

CoqueLos, prÓxim.o ao P",j"
C;ube.

RECEBI

conVite, da Formandi:l. tiZ·

(_;.eu-:i8. Bedusc.tli para a�

sisOr às S,'!,enidudes dfO
Ent. ega de Dlp! ma.�. n::!

próximo dia dOZe., n<1 C)

I':;_: ° Coração de Jes;J-'

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

C'lJUO f1repaulúlío (o",;�;eilt;-'
CO {50S ESPE(..IAIS

JARA PROHSSÓRE�
OE 'DATILOGRAfiA

AU'-...AS PARA CONCURS,JS
A CTIGO 91 (GINASIO .EM UM ANO)
PU_GINASIAL ADMiSSÃO DURANTF. O .�,

Oi rtLOGRAFIA

COMEÇOU
a ,emporada ce caÇa :lIJO

mar.na, a balieil'a "Al'p.t;
C:or' inic:Ou as atividan"-,,,
com os srs: Vietcr Card>J
,--.o e dr .. }o'u,vlu ....e . .I." ....

BEATRIZ

'çorrea .está ol'ganlzand\J
uma lista de e ... nvid:JOos
para festejar seus q:ltnZI!

_,__ Baseado nOf mois made�"os proc:ess05'� pe Q

gógicos.
- Equipouo com máquinos nO/a8
- Olr;\'Iidn OE'lo�
- PROF, VICTOR FERREIRA DA SILVA
HORÁRIOS, DIURNOS E NOTURNOS
Faça sua, inscrição a Rua ik Fulvio Adu�:ci cín.

tigo 24 de Ma,o, 748 _ 1° a.lda,
ESTREITO

.

FlORIANnPOLlS

EXPULSA0

O fato é conhecido: O

professor Ga;eazzi-Lisi foi 'ARA lT.M B0M PASSA TEMPO t:üM SUA FAM.d...1A _ NYl1NIOE::: �Ut;1All

expulso em dezembro de DAliJ,;ANTEA COQUI'l'EIS - FESTAS DE ANIVERSI rl�OS - OBA
1958, depois da publicação DANÇANTES - ETC
de fotografias da agonia--, .Nr,,, ... '1"li1R,RF.O 1")(, �")""I HOTF.I 1'f!l _25'!i 'Portaria)
do papa EugêlÚU !=Iacelll e

em virtude d::: um diário Mo acru e Consi!ierado impi�o- , C50, que vendeu para os Jor- •

- ,��n���ci�...n�s;,.�u�����r q�antidade,,�o ....m�!hoz �jl!' ele diz: �'O diario e Cf'J-a'nça's , i condena..la amor-teap 0,/01 Fone ,,�4
"'J. .as fotogra�:o.s' san parte de O. U---

------- ---- "''-bma mentira. de !!alunias
!'tI> MAOIO r-tN'rll 'OfIA

I
'Postas a circular por cole- Nova .:or.k, (lBRASA)

..

- for!.cmente interrogada - juiz nomeou um advogado
IIK. 1\ U .. � ,j gas Invejosos." No Vatica- p,el,a pnmelra vez na 1'1lS- tinha apenas 25 anos então ex-oficio, que pedia logo

M � D I C O .

no, segundo declarou, nun- tQ�,a do Est<ldo. de Oregon, - acabou confessando. Ad- uma pericia psiquiatrlca.
OUVIDO _ NARIZ _ GARGANTA ca mais pôs os'pes: _ "Ser ?ma mulher fOI condenada mitlu que seus filhos, en- Ambas foram internadas

CUNICA E CIRURGIA vi ,o papa fielmente e por
a morte. Cham�-se Jeanna- quanto dormiam, foram as- num manicomio e, ao cabo

ESr-�g��\:js'-'�� �i� '-��i���EI;�Of. :��r�b�n�����l'���� e:I����� ��:s�a�::=;n�ae��: t���d2:. :�l����:��e:U��� a:�i:: ��= ��n;�!:ar�se��eo:l:e�!���
Ol-'t.RA NOS DOIS "HOSPITAIS DE FLORIANOPOUS com isso?" Queixava-se

..

do ela "não e digna da pieda- tilaram os corpos, para lan vam em pleno uso de sua

rlORARIO DE CONSULTAS: _ Dos 14 às 18 horas novo papa, de quem espera
de do� homens llelll de çá-los no ·'canyon". Jean- capacidade de entender. O

Pela manhã, hora mnrcoda. inclusive aos spbado.it. um gesto de reconheclmen- Deus", como dls;,e o che- nace, entretanto, conser- jUlgamento, em primeira

Telefone: 2989 to. �:n��s !:a��� ���� a :�� vO�-�Olr:;:a�::i���'levanta ��t;�;liafa;��::·l���t:�P�����I���l)"������O� !�i1, Silvelra.IS - Conj. 20: condenaçau à mOI'Le. mento sobre sua vida pre- mens e 6 mulhedes, 4 das
_ Na mesma sentença pe- gressa, descobrindo que ha- quais negras .

.. ��:ª�§ ����� ����
O CRIME etc. duas existencias inutels. E

A sra. Jackson, por sua ram mulatos. O pai não os

A condenada matou um ;�� c��ar���or��t� 18n:;�: �:v�:z�:c���ec���h:: �::
::;�����a�:y,� d:n�:l,S f�l��� com quem já vivia. Quan- lhes dar para comer. Eu,

de sua melhor amiga. O :�m�sod;�� ��:n��i� :���'= �;:�La�ri�!�a;.�,iS sustentar

crime foi descoberto a 15

de. maio de 1961, quando tirA�':a�t::n����:'ceram em pa�s:�od� dt:i:m;��e:o c���
�:n!���t�e a�r�;���r ;�o Berkeley e entre elas nas- denou a sra. Jackson à. pri
restos humanos e correu.a

ceu uma amizade es'tranha. são perpetua, precisando

um telefone, paI a chamar
A mãe dizia sempre que que não a eondenava à.

a polícia. Mela hora depois ����, f�:rO: =r��:ç�o o�:::� :p�rr�d�o���e :l�u����� ��=
�e�:��c:i�d�es���s :o�PQ�oc:� amizade, nascendo dai a annace foi condenada à.

criança. Não foi dlficll i- sugestão de Jeannace, para morte. As apelações do ad

dentirlca-los, apesar de es matá-los. O que foi feito na vogado de defesa e as su

tarem bastante multllados: noite de 14 de maio daque- cessivas perícias pslquiatrl-

eram Larry e Martha Jack- le ano. cas foram inuteis. � tri-

san.
JULGAMENTO bunais superiores confir-

A policia não encontrou Levadas a julgamento, o maram a lientença.
<l mâe das crianças em sua
resldencla. Havia partido,
segundo informaram os vi

zinhos. Foi pedido, então,
auxilio ao FBI, que em 24

horas conseguiu localizar a

sla. Jackson em Oukland,
na Califórnia, a pouca dis

tancia de S. Francisco. Ela
estava em companhia de

duas jovens: Jeannace Joan

Freeman, então 'com 19 a

nos e Letha June Llttle., de

21. O Estado da Califórnia
concordou com ii extradição
e as três foram levadas pa

. ra Salem, capital do Ore

gon. Depois de duas horas

de Interrogatório, a polícia
libertou Letha, mas suspei-

'

tou das outras duas, pois
ambas revelaram contradi

ções. --no lnterrogatõrio· a

que foram submetidas.

de i1 anos que matou 2FLAMULAS
--------------------�---------

,TERRENOS A VENDA
Rua Tiradentes 53 - Florianópul(s

VENDE-SE
40 lotes na Vila I-'almira - Barreíros.
1 - tot,e 28x22 - Jordlm Atlântico - Bar.

reiros, (Bem pl"ÓX mo a Estrado Federal).
I)·� Terreno com 64 mts.x810 mts frente pa

ro O Estrada Federal. Barreiros.
1 10re 12x30 na zona balneório de Camburiú

próxirroo à sede do late Clube.
1 - lote 10x30 r,a zona balneória de Comba

riú próx'mo a sede marítimo do Iate Clube.
1 lote ISx 15 no wno balneário de Camburiú

próx·rr.oJ· o zona Comercio'l.
1 lote 15x30 no Vila Pompéia - C:uirtiba.
1 .Iote -:om a A'r-ea de 700 mts2. junto ac Hu��

pltal PHJtestonte eM Blume�au.
1 lott" 14x30 junto à Fundição Tupy, Jo:nvilie.
1 lot., 22x31 em Pi louinho. Curitiba.

Prepare-se para o futuro
Aquirmdo IU!�:, úe lenos, jJ�quenos chocaras e oreos
para industrias em

BARREIROS
�o 'BAIRRO YP-!RANf.:iA, anoje estó situado o Gru�()
.. scolor local.

Os Interessados poderôo dirigir.se dlretame'1t
00 ESCRITÓRIO DE VENDAS DE IMOVEIS de

onO Julio Malina
�uo rellpe Schmidt, 14 -- >-Ob·<Jdç- _ Fane_

2347 - I=lorionóp'olis

AD\fOGADOS
ADVOGADOS'

DR. HELIO PEIXOTO,
DR. MOACYR PfREIRA.
PREVIDENCIA SOCIAL. - Recursos a Juntas de JuJ

gamento e Revisão. Aposentadorias 6"!netieios etc

QUESTõES TRABALHISTA.S
C1'VEL. e CRIMINAL
Ruo Felipe Schmi�t M 37 - 20. Andar - Sola .c

- - - - _.� _.- ---------

Dr. Ayl10n Ramalbo

ATENÇAO
MUdanças 10;'O·� JU poro outras cidades.

3ervlçús de muc:lc:Jn.,;as.
•

Não e .....�(eSSaflo o engradamento dos móveis,
Inf ''''("jçoes à rua Frondsco Toh'ntino, no. 34

rme - 3805 .

t,iun:;Ulturio: reta

no Hospital de Cluld'ule.
'A tarde, DO CUD�W'utl'

das 1â,aO 1<8. ih !'l,ao b,
Consultorio: Rua Num.:�

Machado, 1 - 1.° andar _

RA�DIO PATlWl!IA: SOCORRO

POUCIAL'DE URGÉNClA ra J911
telefone 211Ui,

DR. eLO'VIS DIA} OE :I�A
lUNICA ME'DICA

ltcsidentl1&: Rua Padn

Roma, 63 - Telefone 3"1"

PREmA-SE SALA - Para Escritório
Dr. Walmor Zome�

Garcia
Diplomado peta Faculdade
Nacional de Medicina da
Univel'sidade do Brasil

EX-interno por concurso da
Maternidade-Escola. (Ser

vIço do Prof. Octavl0 Ro·

drigues Lima). Ex-Interna
do Serviço de Cirurgia ri

HospItal I.A.P.E.T.C. do RIo
de Ja.neiro. Médico do Hos

pital de Caridade e da

Mate,rnldade Or. Car}<:ls,
Correa. )

PAIZTOS _ OPERAÇOES
uOENÇAS DE ::ENHORAS
- PARTOS SEM DOR Relo
método psico-prolizat�o.

'O::onsultórlo: Rua João Pin·
to n. 10 � das 16,00 àt

Para Escritório Estomogo. Intestinos, figodo e vias biliares.
Consultárlo: Ruo Felipe Schmidt n.o 38
Residêncir:l:

.

RUI) S. Jorge, 32 - Fone 2721
Diariamente ::los 15 às 18 horas
"tende dos 8 os 10 30 horas no Hosr;.itol de Cnridade

Segredos da Suécia Em Perigo
ESTOCOLMO (I BRASA) - V:nte e quatro

mil documentos 'secretissimos sairam dos escr1tó
(Os do ServIço de Segurar:ça dps Forças Armadas
Su-ecos e ficaram durantr'l9 dias expostos aos olhos
de qualquer indiscreto que qUlss>se conhecê-los.
O CaSO está provocando investigação das mais se-

Tratar (:Qm r rlr. J�se Maria, pelo tone �604. à tRrie.
<)\1 com o dr. F!.ávio, pelo l(lne , ..... - �o '2?- _. 35-Pf

APRENI>A CONVERSANDO FRANCES EM ',2 MESES
ALEMÃO 12.
INGUS ,�

ITALIANO 12.

Servicos De DAmOGRAFIA
ACEITAM SE ENCOMENDAS
TRATAR ó RUA FELICIANO NUNE, PIRES.

YÓÃTE, Z I G I

CLINICA SANTA (MARINA,
Clínica Geral

1)(I"!nca� Nervosa� e Mentais

rias.
J

Tudo aconteceu quando uma firma especiali-
zada em opa1'.llhos el,etrônicos incumbiu';;e de revI

sar algumas estantes especiais do Controle Geral
dos Forço::; Armados. Um t:rícorregodo da firma a·

p(.nhou oito dessas estante'.; e as levou poro a ofi
cina. Alguns dias dePois. o mesmo encar.flgodo de
volveu as estantes e um enorme volume, contido
numa delas.

Verificou-se que o volume encerrava infor:
. maçc",", secl·-eta.o; sôbre as Fôrças. Armados suecas.,
sobre providências em caso de mobilização, sôbre
dt'slocomenlo de depos:tos de mun'içào em várics
outros Em suma. tudo sôbre o di'�pasi ..

---'A--�J

Ançll1stio - COMplexos - Ataques - Manias
DrobleMático Afetlva p sexual.

Tratament0 pelo Eletrochoque co;n anest�sia
Insulfnoteropio - Cordiozoloropio - C;C'noteropio
Psicoteropio

h.lreçõ" dos P�iauiátra," -

MAtriculas ahr!r'fas n� Secretaria e DR PERCY J�ÃO DE BORBA

.,..?� 111�qtuP.l , g��1$1� 1�����SDkR���"íi-�Dt
DE CON"W}i;S/Ii9AO PH ÁTrCA HQRARIO - 9"' 12 h, D •. Pm"

Trajadof�h��J:4 Endereço:.,��.v��i��+,�:��?D�o�:�: �8�r�c�,:n� ;

__�(�!:�_���!�:�cia C.9ntral) (Plf'.. >Et. �n� ,.!:uz{;-, F�Af 37 -' 53
����������es�����
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Perspectivas
vaidade de todas as cesses

terrenas, sendo estas as '''a
lavras do pregador, fI1ho de
David, rei em .rerusatém'':
''Valdade de vaidades!

diz o pregador, vaidades de

tuminosas
xotáveís prtur-rplos de 50

etologia se encontram no

Livro do Eclesíastes. em que

o Pregador inicia ao sua dou

trinação falando-nos da

Exercício de apresentação
de Reservas

Ope:-(im�nhoneta
vENDE SE ANO 1954
NEGOC!O SEM INTERMEDIA'RIO
TR'TAR NA ELETRC.TE'CNICA

FONE - 3793

M!SSA 00 UNIVERSITA'RIO
Universitário asslsta todos ("'" fÍomin��I�
na Ig'i'eia São Francisco às 11 horas i

Missa do Universitário. f

IMPRESSORA PLANA PARA JORNAL
Vende-se, completo. com matar e transforma.

dor em funcionamento formato 121 5 x 83,5, ta

bri�ação de Winckler Fàllert & Cie. S.A.
Estudo..e financiamento.
lnformcções com G. Peixoto Edifício Zahio

9.(1 Andor - Florianópolis - Sta. Catarina

Terreno Praia do Meio (oqueiros
Vendesse um lote de terreno na praia do "Meio"

em Coqueiros, próprio poro construção de veraneio

ctcetedo do movimento dos aurornoveis. Pertencente

co loteamento do Servidão "Tlbcu". Informações
com srs: Osmar ou Divino. Fone 3022.

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

sede à RL'!l Deoooro, números 7 e 28. �cmunlca. aS

pessôas afeitos 00 bem que aceito qUOlsque� tIpOS
de auxílios em benefício de geus doentes fIchados.

Outro��im, que os telefon�s _ niÍmer?s 2287.
2940 3146 e 2288 es-tão à dispos�çoo dos pessoas Que

desejarem auxiliá.la, bostando disc�r, dizendo o 10"

cal onde deve ser apanhado o donatIVO.

---------------,-----------------

TERRENO NO CENTRO
Vende-se um, situado G Avenido Trompowski.

medindo 14 metros de frente por 60 de fundos, fa

zendo confrontações com o terreno do sr. Celso Ra

mos" governador do Estado.

Os inreres-sodos poderão procurar O sr. Antenor

90rges ruo 80caiuva (Travessa Harmonia, 7), de pre

���.��.::'..:o-nh_ã_. _

vaidades! é tudo vaidade.
Que vantagem tem obc

mem, de todo o seu traba
lho. que ele trabalha debaI
xo do sol? Uma geração
vai, e', outra geração vem;
porem a terra pera sempre
permanece.
E nasce o sol, e põe-se o

sol, e aspIra ao seu lugar
o onde nasceu ...

"

"Os nrcee-es e as rique
za : não produzem a Jeltc:
dade, muito a propósito 11-

nrma J }o]ÇLE':'.l.Au_Clb, mcs .

tranco-nos. em seguida.
que "há, para tõdas as co

sas' um tempo determinado
Yv' .... cus", para advertir

nos, mais adiante, que deve

mos atentar para a obra de
Deus;

.

isso? porque quem

? . cá endireitar o que êle
fez to!to?.
"Não sejamos demasiada

mente justos, nem demasia

damente sábios: "para que
ucs âestruíriamos a nós
mesmos? Na verdade que
não há homem justo sôbre

a terra, que faça bem, e nun
ca peque".
Todo o zctestastes refle

te cogItações de elevado cu

nno socíotõgrcc, embora ês

:( crito muitos séculos antes

que A\l�usto Comte Incluís

se €"ntre as ciências êste ad
,.... trévet ramo dos conheci
mentos humanos.
ht:d utente, há, para rodas

coisas, um tempo determi
nado por Deus!

Que amplitudes de pers
pecuvus se desdobraram
cien,e do meu esptntc pers
crutador, come leitura dos
primeiros capítulos do "'PA
r- O"t'\MA .sOCIOLóGICO

po ...

"

ráveía da pessoa e a primei
ra é comum a todos os ho-
mens. A verdade nâo se con

cebe fora da vida social. Pc
de ser controlada, verifica
da por todos, enquanto a

cunvicçâc, a crença, o sub

jetívo são fenômenos pesso
ais, cuja enrmacão prescIn
de de prova". Ainda nêsse
capitulo, tratando do retn
me de trabalho e a saúde
n�1 \JampJ, escreve: . E.a e

ainda é corrente a Ideia da

supenortcade do campo '\'ô
ore a cidade no ponto de
vista das condições de saú
de das respectivas popula
ç .es. u. ar livre do cebipo,
o traba ho fura dos recin
tos fechados, a permanên
('i.;) da mu.her no lar cons

trtuiarn razões indiscutíveis
de .upencnoede''. Quanto
â. cidade, depõe: "Poder-se
la ainda indicar, como mais
ca.acterisüco da cidade, a

maior percentagem de lou

cos solteiros, isto é, de in

d\viduos cuja vida decorre
tora da família".

O que IJ'I� ",:!l'''''!tl T)��";"1
a tratar desde já de dizer
a., .. �. ...., 3�<. ._Á

celente livro do Prof. Car
nerro Leao, tal esta S\.Id ii

nrmaüva profundamente
conrortedore. rena sob a e

pigrafe - "UM GRAVE

PROBLEMA": "A cívülza

çêo deve esforçar-se para
aproximar a vida dOs cam

peztncs da dos homens da

cidade ... O êxodo do cam

pJ pa::! a cidade torna-se

um problema gravissimo no

Brasil".

Ao sabor dessa con ente

FESTA DE SANTA LUZIA
(APOEIRAS

De 8 a 12 de Dezembro:
D:àriomenl'e às 19 horas, novena preparo"
Mri�

.

BARRAQUINHAS, Rifas, Bingo Cavalinhos
SERViÇOS DE BAR E ALTO FALANTE

.

0:0 13 - 5.0 feira - Dia de Santo Luzíc:
As 19 horaS - Misso festiva;
As 20 horas - Procissõo luminoso com o

imagem de Santo Luzia;
BARRAQUINHAS, CAVALINHDS, BINGO ,t•.

etc.;
As 23 horas - Encerramento com quei
ma de fogos.

COLABORE COM A CONSTRU
çÃO DA NOVA IGREJA DE
CAPOEIRAS, ENVIANDO DO
NATIVOS OU PRENDAS PARA
AS BARRAQUINHAS E COM
PARECENDO AS FESTIVIDADES

DE SANTA LU'ZIA

A Diretoría

VENDE-SE
��a�:i������'1 P�:Ç�8��o�:��. Ver ô ruo.

5-6-7 e 9/62.

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

A�ARTAMENTOS EMCAMBORIU
EDIFICIO CAMBORIU PALACE

E"TREGA EM DEZEMBRO
Um éorm. _ Kitch - Banheira - Eutr.

CR$ 250 m;l e 18 x CR$ 14300-
Um dorm. _ Sola - Cozo ..:- Benh. - Eutr.
_ CR$ 468 mil e 18 x CR$ :19.000 -

Participação
Tomaz Cam'illi Filho e Alzira Ventura ComHli

tem o praz�r de participar aos parentes e' pessoas 0-'
m'gos, o nascImento de �Ua filha ISABELLA, (lcorri_

do dia 27 _ 11 - 62 no ,Mat.ernidade Carmelo Du-

tra.
Flor"ionópol:s, 3 de Dezembro de 1962.

6i12/62

.•

E' inegável o Interesse
que vem despertando, entre
o grande PUblico, a novela
"Eu acuso a vida", lançada O êxito, aqui, porém; é

perfeitamente "expucéver.
'rodes as' condições estão
reunidas, para a obtençb
de ulp autêntico sucesso.

Em prímeiro lugar, uma

boa história, de um autor
do porte de Eurico Silva. A
história de uma ambição a

vassaladora, se choca com

outros tnterêsses e aspira
ções, igualmente fortes. Te
mos ai o núcleo de um dra

ma, passivei de um trata

mento dramático de gran
de Interesse, porque profun
dnmente humano.

Outro fator de sucesso: a

encenação e interpretação
perfeitas, graças a experi
ência e a mestria do dire
tor Aldo Silva e seu "cart'',
no gênero do rádio-teatro.

Nessas condições, nada
tem de surpreendente, por
tanto, que um número cres

cente de pessoas tenha pas
sedo a sintonizar a RDM,
no horário das vinte horas
e cinco minutos, tôdas as

terças, quintas e sâbados. O
patrocinador do programa,
a Drogaria Catarlnense, an

dou bem avisado; está co

lhendo agora, junto ao u

blico, os frutos de uma bôa
escolha.

- Grandes Homens e a

Biblia.

pela Rãdio Diário da Ma- teção se encontrar ainda
nhã, no "Grande Teatro nos primeiros capítulos.
Niasi-Helena Curtis". E Is
so não obstante. a apresen

MES DE DEZEMBRO

Dia 8 - Sábado - BaIle de Formatura da Fa
culdade de Direito.
Ola 9 - Domingo - "Os Estudantes Don
çarro, início às 18 horas.
Dia 12 - Quarto-feIra - Soirée de Formatura
do 4.0 série GINASIAL DO COLE'GIO CORA

çÃO DE JESUS.
Dia 16 - DomIngo - "Os Estudantes Dan
çam" início às 18 horas.
Ola 22 - Sábado - Soirée de Formatura da
40. Sé,i. GINASIAL DO INSTITUTO DE EDUCA
çÃO DIAS VELHO
Dia '23 -l- DOlT1ing� - "Os Estudantes Dun
çam" 'início àg 18 horas.
Dia 2� - Terça-fieira _ Tarde Infantil, "início
às 15 horaS'.
010 �O - Domingo - "Qs Estudantes Dan-
çam", inicio às 18.horas

.

0'0 1.0 - I - 63 - Reun'ião )u(.la! Et""�ut,,8
iníCio CtS 20 hOI'03,

DO BRASIL", de A. cemer- de idéias, pretendemos es

rc Leac. rena mui a pro- crever um livra em que se

póslto logo depois que me faça a apologia da maravi

fôra perlustrar as páginas Ihosa civilização contempo
tremendas de "IGUAL AOS ranea, para demonstrar

DEUSES" e "O FUTURO JA que os abençoados frutos da
COMEÇOU"! Sim. "tudo mesma nos serão propícia
tem o seu tempo determl- dos quando a orientação so

nado, e todo o propósito de cial for dirigida no sentido

baixo do céu tem � seu tem de serem aproveitados to-

o dos os seus prodigiosos re-

cursos para tornar o meio z

Dra. IARA ODILA "QnTI.M1U.t\U
Como se coadunam com natural, que nos foi prndl- � •

.n "" "IUVII-. -as...;J*l"nw-Uvasj' 4q,.E.p�.:.. �i"ildO por Deus, ,contti-.-:::-::-:;�,.,--:- -::- "",,"".,--!c..::..;.'l::'_.:i!.!! _
,

-. ,', ... �-�-t�-.:etiits �ctfr� �Cl8m-ao IB!Cessldade&'

E"CIRURGIÁO - DENTISTA" de ordem sociológica, aven- do homem sensível, pelo II u A V
·

dAtende sras e Crianças tadas pelo professor cer- cultivo da inteligência, à

(uso a I "
Método psicolôgico moderno - especlalízed-, neiro Leão! Logo no capí- Irradiante beleza da Natu- aporo crianças - ALTA ROTAÇÃO tujo I, que intitulou "A 50 reza, jámais consentindo

Ap!icação tópico do,flútr CIOLOGIA NAS AMtRICAS na sua substituição por ar-

Atende dos 10 às 12 e das 15 ós 18 horas E NO BRASIL", diz-nos o tíficíos que só encontram

Ruo São Jorge n.o 30 autor: "A diferença entre a base nas perversões sugeri
verdade. ou a certeza obJetl das pelo orgulho humano,
va - objeto da ciência - fonte de todos os males de

e a crença, convicção sub- que se queixa a sociedade

jetiva, está em que a segun contemporânea. Esse, pare

da se relaciona a tenôme- ce evidente, o objetivo do

nos de sentimento, insepa; Prof. Carneiro Leão. Congresso "Ministros
.... Corajosos"

�s J.�stemunhas. de Jeo- is usá-la com perícia, como
vá realizaram ha poucos ministros pregadores que
dias em sua sede da con- atualmente se realizam u

gregação ou "Salão do Rei- ma série de 19 congressos
no", uma importante 'Reu- de "Ministros Corajosos" a
raãc .de A testemunha de través do Brasil, desde Be
Jeová, Unidade Estreito. Iém do Pará, até Santa Ma-
Esta reunião deixou roda ria do Rio Grande do Sul.

assistência, que encheu
totalmente o salão, ter u- Finalizando, o sr: J. S.
ma visão sôbre o que será a Aschar estendeu o I convite
próxima Assembléia de '''Mi em nome das testemunhas

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

nIstros Corajosos", progra- de Jeová, para tôdas as pes
mada para os dia 7, 8, e9 soas de boa vontade, aesís
de dezembro, nesta Capital, tirem e ouvirem o momento
no salão do "Clube Recrea- se discurso público: ''CO
Uva 6 de Janeiro", no Es- RAGEM! O REINO DE
trelto. DEUS ESTA PRÓXIMO",

Disse-nos ainda o Sr. José
S. Aschnr, que as testemu

,Ilhas. de Jeová estij.o ansio
sas para as�lstlr estes con.

gressos que regularmente se

realizam através do pais e

do mundo., pa�a ,aumentlll"
elV conhecimento dos pró
põsitog de Jeóva Deus e re

ceberem mais instruções
nas Escrituras Sagradas, a

Biblla e como cada vêz ma-

que () orador especial do
Congresso, Sr. A. J. Santole

ri, proferirá às 17 horas no

dIa 9 de dezembro, que. é o

climax do já anunciado

(J{)ngresso, bem como todos
Os dias, nos horários de ..

i'3.30 as 16,30, e 18,30 as

2100 horas, sexta-feira sa

bado e domingo pois a en

trada será franqueada
público,

CASA
Vende-se uma bellssima residência AV. BOCAl U

VA. Tratar Felipe Schmidt 21 10 Andar - Com a

sr. Adõo,
•

6/12/62

(ASA
. Preciso alugar uma com 3 quartos- dependên-

elas e garage.
.

T rOI'ar no HolC'1 Querenclo com sr_ Siqueira
5 - 12 -é2.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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GILS TO NAHAS

COLABORADOR'5, OIVERS05

l'1li10 PAULO MACHADO

lIDA rORES-AUXILIA.ES,

e ParanaensesRadialistas
v'sítem

Ontem nossa redeçac f,\]
honrada crm a v.sua de
vénos jornalistas e a-artíu
listas do víz.nho ESUl,d'l .,Ju

Paraná.. que vieram e.é
nossa Capital fazer a cc

bertura dr. jogo Santa C' '

tartne x Paraná, pelo C 11'

neonato Brasileiro de li,j
tebol.

Grossa, Marcus Aurelio áe
Castro diretor da Ri.d'o
Cu tur 1, Clemente cendroí

�u��rs�al::áo!:�:r�:� . .'� ,

uva de São Paulo, Earn Ir

Luiz da tnume Hora e sr.
Luíz Cavalcanttl mem'uc
da d'retoríe do Pare moa'

uálía: mantiveram cord\nJ
palestra com nosso redator
ctt.; plantão.

Alaor Ribeiro de A th
zeta do Povo, Barros .r\.
ntcr da PRJ 2 de P"n,a

Internac:Ol1'.:" 6 CllSiS0 Bicampeão
Curnp-dos os j('g�s da domtnqua're a closslfl

c�ç�� dos cl�b€, ,co:1cor,rentes 00 campeonato da
DIvisa0 Especial ficou sendo o seguinte:

1°_ Intem3.cicnal
2°_ Grêm;o
3°_ G.sarani "

4°_ Fk'mengo
5: -��oria.no6 - Almore •..

7°_ Fanoup'ilha
8°_ Juventude
9°_ Cruzeiro,
1(1- 8,',11
11°_ Pelotas
12°_ São Jose

.8 p. p.
.... . 12 p. p.
.... 14 P.P.
.... 15 p.p.

:::: :ig �. �:
.. 20 p. p.
... 21 p.".

..... 23 p. p.
.24 P. p.
.26 p. p.

.. 30 p. p,
Domingo préx'mo será disputado o décima'

qu'into rcdado do :'eturno e penúltima do campe<r
nato, O jooo número um da volto es'tâ programo·
do para os Eucoli:otofl onde o líder enfrentará o Ai
maré, bost::.ndo .Ihe um empate Paro alcançar O
título máx,mo,

o Grêmio, per seu turno, atuará foro de casa

eXlbindo-se os triçolores na Princesa do SUl, onde
se defrontará c"m O Pelotas, pelejo que terá fugar
no Av, Bento G'mça!ves,

Os jogos complementares são os segu'ntes:

Sábcdo
No caDital S, Joflé x Fa�raupilhaÉm pE>lC"tas Bl'asil x Ç:'uzeiro,
Domingo

Em Nôvo Hamburgo F!or'ono x Guarani ,de �?gé

-------1 M.,,'Y lo.,.. ---
Apó9 alguns dias de inot vTdode devido i.ls

provas parciais, voltamos hoje a apresentar o n(1].
Sa secção c.iár'ia Com f.:ltOS e notas do esporte da
cop.tal. do Estado, do país e do mundo.

Será na tarde de sábado o sorteio dos equipes
para os jogos programados- paro o Campeonato
Catarinense de Futebol de Salão o ser efetuado no

cidade portuó�io de Itajai. Cinco eau pes já são
conhec dasse esta:'ão concorrendo ao título máximo
do solonismo borl' go verde, O Paula Ramos por
ostento, o título de campeão da cidade e'Bocaiuva
por ter levantado o último certame de âmblto eSM

taciual, represento:ão o capital do Estado
,

. ,
Dos L'gas. do Interior, t2l'emOS o Guarani ca

ma campeão de Joinv Ile, a Assoôação Atl�tica
Banco do BrC'>il no qualidade de campeã de Blu
menau e finalmente o SecurItários será o represen
tante ce Itojo;, fecal sede do certame por ter le
vantado o certame local 00 empatar no finalissimo
com a AA Banco do Brasil por 2x2, O represen.
tante de Jdraguá do Sul e Palhoça até o momen�

to em (lU" re 19íomos estas notas eram desconhe·
cidos da FCFS,

,

Recorda-se que no último Compeonato Esta.
dual de Futebol de Salõo, o Bocoiuva. tornou·se
Bicampeão 00 sobr,epujar ao elenco do Paulo Ra�
r.10S por 5x2, na cidade de Jo·inville. De lá paro r.ó
o Paula Remos subiu de produçõo acontecendo
justamente a inverso com O BocoiuVo que, com o

saído ce alguns elementos, perdeu O sentido c.on.

junt1vo que pcssue, suo grande arma. Os rapazes
do Paulo Ramos estão treinando assiduamente e

esperam meSf'nn traz,er paro a capital o tftulo má.
x'mo do sa1onismo cota:-inense desejo que n6'o foi
ccncret1zodo n" último campeonato organizado pe
lo Liga Joinvillense com a colobcroçãO da Fede�

....roÇ.Õo Cat:&rlaen&e. de- Futebol de, Salão,

o mais . antig �

Goleada do Corinllans Sôbre
o Monte Serrate

Jogando domíngü em 'leu

estádiO, o E, G, Corlnt\ar--s
de Pantanal 'sobrepujou ao

seu leal adv�i.:sb·lr o Mo,\�e

Serrate F. c, Peio placard
de 4x1.· ,

Na prll'relra etapa ncvu
se um empenho regular de

ambas as equipes pat'a na

segunda etaya cem atgu
mas subst,ftU!t;ães 1-a"POS".lS
pelo técnico LaÜdlog .... !e�
reíra, o E. C:' -CorintlHlS
passar a dominar a con

tenda. fazendo com i�� ...

amoner o mercescr 8 .!:"U

favõr, Numa tarde bem te-

11z e -r-ela esquerda f: ...,

dã6. faz tres gc's para u

seu clube, .enQu"nto .me

C'HI'nhos encerra :I. COnth

� para o COl'lnt,''lflS
com ° g.-l ma!s bonito da

tarde,
Para o visitante mar-cu

Cabeça o seu gol de i o ,

ra.

O E, C, connttans r......-

m ... u assim: Astero'ide; 0,°

\'aldo (Sidney). PedN,
Côco Oulnho, Dico e Mil.ü·

1'0; Aquiles (Adalioo'l),

oa-nnnce, Rodãr e NU,>r:I/l,.
A preüm'nar foi vencutn

pelas rõcats por 5x1.

para o Oortntíans e-ar

caram: Tinho 3, Anut

t-n 2.

Os aep-ran+es eerín -

nos rormnram assim: A,dp;
Sidney r. João NêquinhR,
Sinnel II zearnhc e n"

gent'no; Arlo-�.on (AVllj)
Amlltl"n. Tinho e Nenâ,"l .

E>2creveu: GERTY

Torneio "Ministro Antenor

Luiz Ga!loHr' Inleressa
6 Torneio "Ministro ',..-til:

Oa;}ottl", que é reali�,r:o
anualmer."e ae1e p8J.'�ici
pando clubes fI'iarl-'� a

Liga Blumenauen.."e d; ..
tebol. deverá ficar as -

tado nos próxlm ...s ,i�s

quando nova reunião ,�0-

rá marcada pela cnt,;da·
de de máxima do fut,�!:o'\l
de Blumen:lu, para tr!tt<t�
exclusivamente sõbre a itl3

realização, Contonne n ,t�·

clnnos na primeira, ';l!.
nlão dete"1I\!narlR pela l.:\r'l

houve "tortalt" de vli.�ios
cillbes; não pl)rlpnd- 00)'

tanto a Liga delinear à!'
normas fme l'Oe",:j.o o))�er":�
du n�ou�le torneia an'J".'
mente

.

�1sputa�o.
'

ao Barroso

Seleção Carioca a dase de Apelidos
o futebol brasileiro se.n- _ BATATA - CAVAQUT·

NlIO - BANDOLIM -pre foi pródigo de jogadore<;
com' apeildos e na gra ane

maioria c ...m aoelldos at�
certo Pente ridículos.
Conseguimos formar u-n

seíecjonae- a base de n

uétaa do clubes da Guann

bara, deixando de ngu.vr
rraíe, jogadores de outros
centros com- Sombra we
Santa Catarina e .4"l.lS CP,
brita e Gato .de São Paulo,

�:,a:;:re�::ãoA�a����;
Léguas Campeãn •

Q uu-I,
Jaburu e Rato, "de outros
clubes e ou+r-s Estados
EIs a tt�� àa ouem

bara, formada .a base de
apelidas: MANGA - CURO
NEL - BOLERO - RUBdO
- JACARE' E rOGUETE

�
�

, .

• eou MAlI 'l!JIIIIUTA 'DOIMIIL

PEIXE GALO E MAC�·
RAO, O\.'�1a PC"rtugu'!33.,
vasco, Plamengo, Madu·
relra e Botafogo cederam
seus atiétas para essa m

patÚtica seleção "suí ge-
nens'',

Ainda o (a50.
do Jerreno
do A·yaí
o cir, David' Ferreira Li

m,81 Magn1fico Reitor da

Universidade de santa Ca·

tarína, pr,..meteu,� em reu

nião realizada com a !1i.re
torta' do: Ava.i FUtebol ore
be resctvee o. caso do ter

reru. do clqbe azul e bran
co "até ° próximo dia 30,

qu'ando então se pronun
ciará a respeite.
Assim sendo a dirett;l=:ia

d .... clube maís vezes ca-n

peão do Estad.o aguarda
COQ1 geral ansiedade os

pI:õximos dias quando tera
uma. palavra final sõbr� o

�rreno de propriedade' 'üo
clube. situado na Trindt\'!'9 .

NA VARZEA:
Internacional 5 xlpiranga 3

Perante um gral}de pú
blico movlmentaram-s� a·

mls�samcnte domingo n;)

campC' do lpiranga. as flrJui
pes do Internacional' ç1':1
-Ba'neárl.o e d.o Ipiranga lo

caI.
O .equlI1brlo de açoes fOi

]:latent.e no primeiro '<']1'.

'põ contudo na etapa tillnl

os' comandados de �O�tO,

ag",ra orientados técnlc:;:J.·
mente pai' Enio Pessõa quI':
domingo fez sua extr�!:t,
comandaram as ações e

f,..,ram pouco a pouco el�'

volVendo .seu adversário .e

marcando os tentos ,n�ril
trabalho not \vel da :rtt'!:l

cancha.
O primeiro perj,.do t.er

minou com tento anQt ";1)
por Warner para o lmer-

nacional 'e Alair para ,�s
• locais.

No ultimo período F;d"
(2) Cartoni (2) para. o

rnternacionai oe Alair' t!

Elrnr. para o Iplrangg, CO�.

p'etaram o marcador,
A equ'pg' >v.encedbra ·';iM

nhou: �'';"'lor - 7,é -

p.orc.o - Ledo (Marinb<xl
dr) _ C!lbrel'a - Vamo ,_

Lauri --:- WII:rner - Fieis' __
Carloni 'e Rlgtiefo, .....

Preltmlnar vitória dos 1.0-
cais .Jor 3xL

A diret.oria do Esporte Clube- Metropol t:)enSa
em realizar um Qlt'O Dor oramndos do "interlond"
crltarinense efetuando olquns iogas, Rio do Sul e
Ibiroma estão em seu rote'ro havendo possIb·Pda·
des tombém da iogar em Joinville, Itojaí, Blume·
nau, Brusaue e nas c'dades OOl'onaenses de Curi
tiba e Parannguó, Tenta assif" o treinador Jo�o Li
mo preooro" o conjunto paro as p;>rtidas fina:s do
Compeonato Catarinense de FuteboL

A diretoria do Amêr1ca Futebol Clube reali
zou 'dias- otrÓ'il olgumos d'soensas distribuIndo 'P;>ro
olguns i09adore� os trod'cionais "bilhete azul", En
tre os elementos d'isoensad.os consto o veterano
Gaviota (I'h após um longo período no futebol poro
noense, havia .l'2tornado ao pebol catar'nense; Td'
tá M.lodo aue foi adqu'irido 0.0 Santa Cruz de Co
no'nhas e Nilton II,

COf"l"'lent"".-:'e aue é bem provável a inauqur�.'
çõo o exibição do seleeiona,.Jo bras'leiro de basoufi.
na Pra'nh"" no fim do COl'rente mês, D'z-se ainda
Que ê deseil" dos d'iriaentes do,., dois centros de Te·

erecção proqramarem poro a festa de inougu�o.
çõo a ex'bicão do selecionado brasIleiro d ebosaue
tebol que se prepara Para. os Jogos PanAmericanos,

,

A óiretori�do Metropol Droq�amou mais do:s
amistoSn Dara o clube, desta fe'to no Fstarlo do Pe
ranó, No dia 13 o eouioe tecn'Comente orIentado
pelo coml"\etente Jt'õo Lima estará se aoresenton.
do no cOI"lYtpl do Estado paronOpn,!;e e d'a 16 em

Parnnoguá. Os nomes dos adversários são descon
heddos.

A diretorta do Avo; Futebol Clube tr�(Çou u�
plano com vIstas à oroonizacãn do eauiPe para a
temDC'rodo de 1963 Conauonto o'nda não esteja
definitivamente apr.ovJldo, o�entores aturraa em
contácto com o repórter man' festoram suas satis
façõo na esperanço de fn'T.,er com qUe o Avoi revi
vo os Geus grandes diaS,

Em reunlito efeti.':Ma fi,

Federação At'étlca Cata i.

nense homologou o titu J)

de certame estadual de

basquetebol que foi COl11e

guido pelo Clube Doze de

Agõsto.

o conselho técnico d2

basquetebOl da FAC. 'o:;,·

cedeu .a transferência d.,s
atletail Ciaudio Pessi e AI
do Kruerten, do C'ube 12
de Ag08tr para o Lira -rf�
� 'Clube- podendo .os do.�

Foram àbert ....s pelo con

sério têcnlco de tenis de

Mesa da Federaçã<l Atl<J!.i
ca Catarinense, as insl"'i.

çôes para o torneio inii 'li

dual de Verão de Tenis :le

Mesa, nas categorias u�

mascul1ncs e. feminino.

Foi marcada para �,�

dias 15 ''é 16 do coqo.en!l.
nestà capital o cpr'" '.e

catarinense de Ciclismo.
As incrlções deverão riar

entrada na Sede da Fede
�t1etas competirem p':!la '!'.Qção Atlética Catarin"I�-,e
nova agl'emlaçao. � até ° dia lO,

Associação dos Cronistas Esportivos
de Sanla Catarina

EDITAL

Em cumprimento ao d'sposto nos o=:tigos 26, e
27, e !reUS porágrafos, dos Estatutos. convoco todos
os associados desta entIdade pora aS -eleições desta
Diretoria e Conselho F'scol que serã.o realizados
dia 18, terço feIra, às 9 00' da manhã, na sede da
ACESC, instalada no segundo andor do Edifício
Chiquinho.

Os ped'dos de registro de chapas deverá ser

ap-esentado na secretario do entidade, atê 48 bc.
ras anteS do r-eol'zoção da Assembléia_

OutrossIm esclareço Que só ter50 direito aVO·
to as associadOs oue atenderem todos os requ'sitos
loegais e estatuór'ios� Sendo c,ondição para vol'dade
do pl,eito o comparecimento de n mínimo um teor_

Ço dos QUe preencherem àqueles requis'itos,
Não havendo núme�o paro a pt;.imeira corwo·

cação, reunir...e-ó O' Assemblé'a em segundo convo.
cação 20 minutos depois do hora marcado para 'J

-

:'>eu início. podendo funÓonor com quaqluer n,O

Floron6polis, 3 de Dezembro de 1962,

Pedro Paulo Machado

Presidente

/f7 ,AflOS DI LAlUTA COMSTA�;�t

PELO PIOGP.ESSO Df

lANTA CAl'AJlIMA

MOS�
ISPOIITlVO

ME' »« MEV
BOMÉ!

Am1gcs, a decísâo q-re

pretendem. tomar algll!'s

d,lrtgente.s do futebol ce.:c

ca e paulista treesnoe no

vas tdetes para minutar

não sé a situaçã.o nnenccí
re. de futebol da Uha co

mo também o aoerguírnê:
to desta mesma modallCif..
de esportiva que se nos a

presenta. medíocre. E' ·Ie";i!

jo dos dirigentes do futebol

da terra da garôa e da cio
dade maravilhosa acabar

oom essa hjstória de � l,.t,

peonatos cariocas e penus
ta que segundo d.sem,
vem tendo rendas med-o

ores que, na(l chegam a

compensar es despesas da.

queres certames,
Em vista disso pret m

dem os mesmos extlngJ:i
los instltuind.o em se:.tS

lugares um campeonato
nacionai de clubes 'l,e
muitr- auXIliaria nâo 60 no

�rgulmento do' futeh' 1

carl.OCIl paulista, gallcl-,,),
baIano' penaml;lUcano "

mineiro 'c('rno aumental'i::a
também as rentias dos llJ'C

lios que por certo a.lca;l

ça;rlam somas ,extraordh,�.

1'�i:I, aU:X;iliando ain'la

para a formação dos s�I'!

clofiados nacionais que ,.a'

ticlpariam ae certames i.1

terconttn.entais,
'Par!\ nÓS eatarlnen�r's

não resta a menor du,,)}a

que ,os _prejuízos, sem') :.

men.sos.
Primeir,o, porque aqui :',0

Estado sempre lutamos !la

ra a formaçã,p à.e beas ,�

quip� sem conseguir eXit1

o Que equivale a dizer q'U�
seremos prejudicadOs com :1

citada decisão ou quando
isto não acontecer SÔme,). e
Metropol e M<lfCíl10 !)!'\3
poderá" aparecer ante os

.olhos da torcida pauiista .011

fN9nabarrna. Estu(hn�
deta'haáámente tal declllqn
'apreciando a medlocrldMi.a
de noSgO futebol e ob�t'·
vand.o a pref.e"ência i03

selecionado d(\ InterIor do
Estade que conseguir'l�!l
derrotar a seleção catarl
nense que, se prepara pq, .'.\
intervir no camp ......"-tte

brasileiro de· futpbol. fl)i

que nos na."lceu tambem "

..�--------

Wilson Tem
Passe Livre
A diret ...ria do Clube Nau·

tlco AinHrante Barro"O
vem de conceder passe li·
ve ao atléta Wilson,
Assim' sendo o jog:ad(,r

que andou sendo coblça-jo
pelo Marcilio Dias, ("I
convidodo a fazer test;c-s
no Carlos Renaux, onde se
encontra em experiências.

CSlSO agrade a,.. trein:tc. .. r
A 'ipio Rodrigues dever.i
ser contratado como malE
um retorço para a temp ... •

rada de 1962 fase final d ....

estadual catarjnense.

do na capital nos PI'Oi).)
clonariam nao só boas .'
tidas de fUlebcl, como
lhores c';;:êrvações de =:

vos e vatcroeos atlétas p'"
a fOrmação de seleções t
tu-as. Os certames CIT.l:lI

proporcionar-lhes certarnl'S
de maic;I' invergadura (;�

equipes dc boas qUallaJ.1
técn'cas, tática e rlsi"l
com melhOr entrosamen'"
que é o principal em (,ln:

agremiação espOrtiva, Já
sabemos Que r:: futebol e 1l'7t

esporte ,caro! E se CO'l->l!

guirmos organ:Zar um cer
tame de tal envergad·.I'l
poderemos inclusive �-:.I

mental' a tabela de pr""
para IIS partidas mais '.

teres.santes, A idêia mQrt�
ta parte é boa podera In
clusive trazer bons lU 'U
à Federação Catarin�,ua
de Futebol. Eso .. r- ..... "� ""�
ela não fique sõmente no

papel! Que apareça ,,l�
menos uma esplicaçao po
parte da entidade maxi,. �

catarlnense sâo os no��

desejos. Afinal futebol
"aSSrclatlon"; e, se ass:;:l,
é aqui estam,.s colaboran�
com nossa opinIão pesso,\I
para (' soergulmento Ije

...;;� }sPolte das

A� Padre Reus, agradeço
ns graças alcançadas,
Suely Gouvêa Glanen

PARJICIPAÇIO
sr e sra. Gedeão "r, e sra, Jorge

Monsur Luiz de Moraes

Tem o prazer de comun'cor aOg parentes e

pessoas de suas relações, o contrato de caso·
menta de seus filhos Marlene e José Pruden·

te, realizado no dia 1.0 de Dezetnbro
do corrente ano.

Fpolis

Merrlene e José Prudente
CONFIRMAM

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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NoMEACAO DE DELEGA�
DO: - Hã poucos dias co

mentamos por esta mesma

secção a nesorucão n. 1.470
de 25 de abrU de 1962. do

conselho Diretor do D. N.

p. S., na Qual ficou resal-

fido qllC é condição essen

elal para o provimento de

eargo em ccmtseêo de Dele

gadO Reglcnal das tnstttut

�s de previdência soeieí.

:et�::I��a�rÓ��lr:����u��
e possuidor de rõrna de ser

viço que ate te sua capa

cidade e eficiência tuncío
nais. Os Conselheiros. nes

sa mesma Resolução. sou

citaram ao sr. Ministro do

Trabalho e Previdência So

cial. medidas no sentido de

serem revogadas quaisquer
dl�poúçóes Insertas (',)1 De

cretos aprobatórios dos qun

dres das instituições que

contenham orientação coü

Henlc com a aesoiucãc .

1.470. Nessa mesrun ocasião

sugerimos aos ttustrcs Con

selheiros do DNPS srs. Al

fredo Pereira Nunes, Gil

berto Crockat de Sa, êegls
mundo ccrqnetra c Dante

Pellacani. que fosse acres

centado mais o aegutoto ii,

Resolucão 1-470:

"A e�colha do Delegado
caberá a-is sen'idores da De

legacia c será feita junta
mente com .os membros ore

tlvos e suplentes da junta
de Julgnmenta ç Revisão.
Terá. igualnH'nte, um !lW.:.

dato de dois anos. podendo
ser reeleito. até o máxima
de 4 vezes pnrn gozar das

vantagens da lei n. 1.741. de

22 de novembro de 1962"

A propÓSito da aosoiucõo
e da' sugestão que apresen-

�����t�t�e��b�:E��:ll�I:�oriao
e Pensões rios Banca�ios -

1. A. P. B. _ tem novo De

legad:). lndic�dv peio sindi
cato de clôls�c o que esta

frontalmente em de�acordo
com a deterl'lir: ação do D.

N. P. S., que rrg·ulamenJ..il.
, ê ... ses casos. Sabe-�e. atra-
vez de noticiário do im

prensa falad:1 erescrit.a: qUI'
o novo titular do institutO
dos BanCários e fun::iona
rio do Banco Il'\CO de 81u

mcnau. Ao cnsej:) da noti
cia. querl'mos r2,;saltat· quc
nada temos contra a pessoa
do atua, dirig'entc do lAPSo
Sabemos que é pessoa culta
e que reú.:e a neces<á:ia
competência para dirigir
Os destinos da DR dos B;ln
cárlos. Apenas queremos
que cumpra-se o que foi de

terminado ppla D. N, P. S.

FAZ SABER a todos que o

presente editai de citação
virem ou dele conhectmen
t.o tiverem, que por parte

tívos e Fiscais. O pensnmen
de SEBASTIAO OUTRA

to do Conselheiro Relator ��:l��LO�Ee E::���L�o;.fdo D. N. P. S. ao apresentar . brasüeíros. casados. êlc pro:
:en����l��ãopr�!��r r�� s::.� ���s�� ���.Ii���i����:�t:d�o��vídores que apresentem qua

miclliados em ALTO DO RInoades suoertores nquelas e
BEIRA0, dtstnto de Ribei-.'xlgldas aa servtcor comum.
rito da Ithn, neste Comar
ca. um imóvel foi requerido
en) uma acão de usucapião,
como abaixo vai descrito.
Um terreno situado no lu
ea r ALTO DO RIBElRAO.
l1"'stn comarca. tendo o ter
reno ema área de 29.260m2
r vinte e nove m!l e duze»
tos c sesscnt-r metros nua

dl·;l�"�). e mcdlndo de rrcn
te lnm rrtc-encve metros).
e r -nri-mtando-sc -om ter

ras dos ncrucíros dr Apar-i
etc R coroctrn ou com

0\1("111 de dl�t>it.,:· fi. teste me

de 70f) r sr-tecenl ae uracas
("I 1510m ,llIl'll mil qui
nncnve c quarenta metros i
c eonr-ontn-so ("011 terras
d�s herdeiros de> José Am:l
ro Murtins ao Oeste mediu-
1'1 jOU:I'm('nte 700 ("e'prnll_
t;1�) brar-a e ou 1.540m 1}111111
mil nuume-tcs e quarente
men-os'r

.

c ecnrrontando-se
com tp":':l� r1'l� hf'1'deirJ'!;
CI' 1"ll'nl"1" li,{ '·i�;"3.. F::oi
t� n 11l"tlfi('fl.rf!''1 r'", 1)")�<;e.
hi a me�tna iulr!uda n]'l}

('edl'nte p'l1' �pntença. E p:l
ra nue 1'11""''''' ao crmheci-
1111'nto dt> t"d"�. 1TI�'l.d'lU ex

pedir o present.e coitaI. Que
fe"i fixado no lugar de CDS
tume e pllblica':lo na forma
da ]('i, D',do e nas�ado nesta
cidadc de FJori'1.::(lúúll�. aos
vlntp e ","i� dia� do mê� de
Clotllbl· do ano de mil no-
Vpí'!!nl '" " <;eSM>"\ta e dnis.
Eu. EDISON DE MOURA
FI'.:RR')1. E<;crl"ã::l. subscre-

- Se é desejo do sindicato
partlcipnr ativamente na

administração da Delegacia,
tembrnmos que essa partici
pação está devidamente
n.'i8egurada na Lei 01"
gãr.lca da Previdência so
cial, Lei n. UM, de 26 de

agosto de 1960. ParUclJ)(lm
do sistema colegiado as ctus
ses patronais e profissionais
cada uma com um repre
sentante na JJR. Igual par
ticipação lhes é assegurada
nos Conselhos Admlnlstro-

AO estabelecer o provLmen
to do cargo em eorntssao
cnbe a um servidor, I'CC,J

nuece que outros direitos

já foram re.:onhecido!;. No

(:8S0 em tela, os dos )1.. -

uoes e empregados em es

tarem representados nas

administr!u;oes c nas dele

gneras rogionais ILA. (.;f. r

JJR).

Se ° momento que passu
mos e de reivindicações.
levanto neste momento u

ma nova bandeira de luta

e pela qual concito aos de

mais colegas. runcionãnos
de todos os Institutos de

prr-vídencín Social. :l lutar-

mos para que o delegado
seja escolhido por nos fun

cionários da Delegacia. a

traves do livre pronuncia
menta do voto. preen("hidos
todos os que"i-t:rn> exi@k\1}jj
pelo D. N. P. S.

Digo mais, que dentro do

e�pírito democlático em quI'
vivemos e no qual podemOS
externar livremente O nosso

pensamelUo. façamos éssc

pedido ao Presidente da Re

pública, Dr. João Geulal"\..
que condicionou a sua can

didatura a Vlce�Pres1dente
na e�eição passada, ai assl
natu�a da Lei Orgânica da

Previdência Social. que tan

t.os c reais beneficios tem

proporcionadO aos benefi
CIOS tEm j)l"Op::.rcionado aos

ciúrlos dos institutos.
tos.

JUIZO DE DIREITO DA VA
RA DOS FEITOS DA FA
ZENDA PUBLICA E ACI
DENTES DO TRABALHO
DA COMARCA DE FLORIA
NOPOLIS.
EDITAL DE CITAÇAO

COM O PRAZO DE (TRIN
TAl DIAS

O Doutor JOÃO TO
MAZ MARCONDES Dr:
MATOS. Juiz de Direito
da Vara dos Feitos da
Fazenda Pública e Aci
dentes do Trabalho da
Comarca de Plorianópn
IIs, Capital do Estado
Estado de Santa cata
rína. na rormn da lei
etc.

JOÃO TOMAZ MAR
('')NnI<'C; DE MA'T"""'[)p.. Juiz
dos Feitos da Fa�)lda

r.ine :\AII JOst
Fone. 3�

i:ine GLOS�A
Estreito I

n� 3 c 8 hs.

Jeffrey H ....nkl·

Vlveca Llndfo]"s
Rita Gam em:

O REI DOS R.EIS
Technirama - Technicolol"

Uma hi.<ltó�·ia de Jesus e sua pal.lv_"',
Insplrado"a!

Censura ate 5 anos

Ci•• &In
ás 5 73.1 93', hs

Be'inda Lee
Dal'lo Moreno em: (

MARIA DAS ILHAS
FerranlaColor

Censul'a atê 18 anos

-BAIJBOS--

r
ils 7'" - 9';: lls.

Marilyn Monroe
Yves Montalld em:

�""!.o;:RA'VEL PECADORA
CinrmaSco)lc - TccniC lo)

Cel,�u..l"a lIte 14 anos

Estreito

Sarita Montlel

as 8 hs.
Grande OlheIo
Rcglnaldo Farias
-F.uth de SOuza em.

O /\SS/\LTO AO THEI\I PAG." I>OH

Cçnsu.t'l 'l\d H :lno,.,

Cin. J.MPEJUIi

,

as 8 hs,

Maurice Ronet em:
"lEU ULTIMO TANGO

EastmanColor
Censura até 14 anos

os 8 11s.

JOSELITO em.

O PEQUE!'W COROXF.t
E'l�tm'lnC�!ol"

Departamento Central de Compras ,;{i��l��!liS�e��Edila] �e Cun�orrência Públicª N" ln·n· 51 ;�;,�:' :::::n:�::ve::�
pes, cada um dos lDteressa�
dos tem o direito de apor a

sua rubrica nas tolhas de

prepostas dos demais con-

O Depnrtamentu Central
de Compras (D. C. C.I, de
conrormtríade com o art, 11.
Item III. elo neeurame-to
aprovado pelo Decreto SF-

25-08-61/382. tomo público
que fará r('a1i;r,ar. no dia 27
dI" dezemb: o de 1.962.
sua sede. à Prnca Lauro
Muller. nc 2. (fone 34101.
CONCORR�NClA PUBLICA,
nas condições seenmtes.
I � OBJETO DA CONCOR
RtNCIA.

AQUISIÇAO
a) MARCENARIA

L Parafuso. de ferro, cabe
ça chata. 1;0.;3", ul1idac\e-du
zia, quantidade _ 12.
2. Parafuso. de ferro, cabe
ça chata. P4x3·'. unldnde _

duzla, quanddade - 12.
3. Parafu�, de ferro, cabe�
ca chata: 1"2>:3", unld:lde -

duzia, quantidade - 12.
4. Parafuso," de ferro. cabe
ça redonda 21/2 3". unidade
- dúzia, quantidade' - 12
5. Pa!'ahlso, de ferro, ca

beça redonda. 1%x3", uni
dade - duzia, quantidade
-12.
6. Prego, ponta de morcenel
ro. 10xlO. tinidade _ quilo,
quantidade":"" 1.
7. Plego, ponta de mnreenei
ro, 9xll, unidade _ quilo,
quantidade _ 1.
&. Prego, pont.. de mnrce- 32.
neiro, 14x18. tt=:.idade _ qui tro,
lo, quantidade 2 33.
9. Prego, ponta de marce-
10. Prego, comum, 16x24. u�
nldnde quilo _ c:.uantlda.de

21. Lh:a, grossa. unidade - branco. formato 66x96 cen- 2 _ Na parte externa dotólhn, quantidade - 100. tímelros. (BB), de 20 quilos envelope contenedor da pro{.,OMPENSADO em cada rcsruu de 500 rõ- posta deverão constar os22. Fõlha. de pinho, de 1.60 lhas BE ou ê3 gramas por seguintes dizeres: CONCORx1.60xO.003m, unidade - Co metro quadrado, em fardo, R'OE.N"ct.5A,. P,UABQLU',CSA'CNA"O DE co�r�t�� p,opostas (mede-lha. qnan+Idade - 40. (>,ala, caixa, engradado, pa
.23. idem. de pinho, de 1,6C cote) de 5.000 fôlhas ou 10 MATERIAIS PAR <\ O GI- lo 001. à venda na rmpren-

��a�:;;:���'�::?7C:: ' f;����:,��'�:�,,: ,::n::, ���:T�:JE.��; t: ;:&:����!!e���:���:!:E�;xo ooam unidade - Iôlha, quujldade, para Impressão. 3 _ Em envelope separa- nas Instruções constantes
quantidade - 30. de côr b-anco, formato do. contendo os dizeres do do versa das mesmas, be;nMADEIRA BENEFICIA- 66x96 cenumetroe (BB), de ! I ter! Ié do cerno as exleênctas do De-

DA 24 quilos em eadn resma de t��;� a;;;���N��� em ereto n . SF_25_08_61/382,'l5. Praneneta de canela, 500' folhas. BB ou '15 gramas caracteres bem destacados. de 1961. e demaIs dlsposi-..f.0�8,3OXO,005m, unidade -

palo merro quadrado, em far encE'!"l'::�-�"-1\(' ...� documen- çi"es Estaduais e Federaiscfz, quantidade - 1,5. do, (bala, caixa, engrada- tos comprobatórios de iden sõbre Concorrências.

�iox��o��;" d(�ni:nde�a:_4��� ��, t�:o�;:��,de U���d�OIh� ti�d'-('e:tl���ne��ade�egistro III _ JULGAMENTO
zia, quantidade - 1,5. resma. ouantidade ,_ 1. ra Junh ComeTi"l ou Dia- '!Illl I • , ...,.
27. Táboa de pinho, 4,00x 46. Papel� Jornal. naricnal. ri:> Onelal Que tenha pu- 1 - Pela Comissão Julga�
0.30xO,01m, unidade - du- com Unha d'agua. claro, P'\_ blicado o documento de do�-a, posteriormente, serázia, quantlt)ade - 3. ra impressâo, formato 66x constituição; declarado vencedor o pro-MADEIRA P"':NEFICIA- 96 centimetros (BB), de 18 ponente oue �ferecer:

.

DA Quilos oor re<;ma de 500 fô- b) nte�tndo de Idoneida· a1 Menor preço, conside
lhas' BB ou 56 gramas por de, )::assado ·por Banco ou r�rd�-se des:ontos, bo��metro quadrado, em fardo, dL!a� n�'mas de comprovador heaçoes, Impostos, despe
(b:\la, caixa. en""r"dado. pa idoneidade comercial; t' e outras vantag�ns;:_cote,) de 5.000 rõlhas ou 10 c) prova de quitação

cerrl
b) melhores condlçoes 'de

�smas unidade _ res.ma os Fazenttas Estadual, Fe,. �ntrega;
qUantl�ade _ 2. deral e Munic:pal; c) me'hores

.. c?ndiçôes de

4? Cartão-tela, 40 quilos, ca��, ������:�ç.a:, p:ess�:r reI � pa:�e;!o'igUaldade de :on�lha de 55x73, unidade -.
prlÕ!sentante do proponen' l ;;çf>l"s. perá da�a n":fPren�fOlI�a, �a��������g�s â abertura das propostas, -I'l a firma estabeleclda DO

.

4 _ O� documentos a ..1 Estado.Os interessados deverão
ma (ou pvte 1Mes) podr 3 - Em caso de absolutaaprc!:entar os documentos
rão ser substituidos pele l"lIaldade de propostas, se-

men..ClonadO�tt:ra;� am- Regist'o d:1 firma nO'Dep' rá sorteado o ven:edor.
tamen.to Central de Co, 4. - A Concorrencia po�Cr$ 12,00
pras do Estado"de Sa�ta C dera ser anulada, uma vez

Tan I�eE��t�C��ã: :��Úd: t�rina. �:li�e;d�a :���:S�:��l:��:de Cr$ 10,00, por fõnn.. e,11 <;r; :-p��e��::�a!:e��: xiglda pelas referidas Leis

:����::fechado e lacrado,
V!1S. ('em a rúbrlca dos pr ,e a omissão importe em pre
ponenle'" elO tAdas as pâ.�( Juizo aos concorrentes, aoa) Desigmtção do nome
nas, sel�das n<l f'lrfna �! E3tado QU à moralidade dae endereço da firma propo-
item 1, aêste Titulo. 'I Concorrenci_a.Dente;

_
. 6 _ Os envelop"s. contr �, A Comlssao Julgadora re-b) especlfleaçao, a maIS

do propostas ou documer .' ;erva-se o direito de anul� :detalhada possivel,

lnCIUSi�i
tos deverão ser entrPtlul' 'a Concorência, caso as prove mar:_a do materi� que no' DepartameDto Cent� I postas apresentada� ,:ãose propoem fornecer,
d Co firas à. praca' t orrespondam aos mtf"res-c) prêço unit�rtll e glObal� r; Mu;er. n: 2 (fone 34JO' � ,es do Estado.c�m a ex_pl1�açao de que é..
até às 14 horas do dia 27'" �tao ou na� m�luldos as des
d!!'7.pf'I"Ibro de HIR2. medi .. ",,' l'l Florianópolis, em 27 depesas de lmpostos, taxas,

iho e se menclond. '!ovembro de 1962.fretes, carretos, seguros, :c data� �:t"a do receh';,etc.;
_ mento. assinado por fun �l (Renncs Justino Pa-d) condlçoes e prazo de\\

clonê.rlo do D. C. C. � trlanrwa)
�:ir:;c��O�a�eI���I� �� '1 _ As propostas serão a PRESIDENTE
DUSTRIAL "PR1i.:SIDENTE
NERE.:U DE OLIVEIRA RA-
MOS" ITAJAl, onde sera pro
çedido o exame de recebi
mento;
e) declaracão de conhe

cimento e submissão às nor

mas dêste Edital e da Le
gislacão referente a Con-

,

corrêneias.
NOTA: Serão recusndos

os materiais com dimensões
e 'Outras caracteristicas a

quém das espec!ficaçôes. o

que ocasionará eXigênCia de
substituição, retirada ur- sede do Centro Acadêmico, no horário compreendi.
gente chamamento do se· do ent re 19 e 21 horas.gund� colocado, exigência 'W'"

-'

da dlferenca de preeo pe!o FlorianópolIs 29 de ndvembro de 1962.
faltoso, caução futm:a, "11S-

.

pensão dif 1" cfif" r: -

necedor. etc.

28. Táboa, de pinho, 4,60x
3,30xO,!1lm, un.dr.de - du�
Zla, quantidade _ 4.
29. Sarrafo, de pinho, 4,00
XO,07xO.02m, 1!-nldade - dú
zia, quantidade -'- 5.
30. Pernas de serra, de pi
nho, 4,OOxO,09xO,05. unld. -

duzla, quant.Jdade - 1.5.
::, i. Pernl1S de :;e _ ra, de ca

nela, 4,OOxO,09xO,05, unido -

ctuz,a, liüan.ldade - Ui.
b) ARTES ORAFICAS.

10. Prego. ponta de marce-
r.elro, 18x24, unidade 35. Idem.. Idem, cor amarelo.
quilo. quantidade "'- 1 unidade lata, quanUda ..

11. Prego, comum, 18x30, u- de _ 2.
nldade - quilo. quantidade 36. Idem. idem, eõr preto.
- 1. unid: de - lata, quanttda-12. Prego, comum, Hlx36, de _ J..
unidade - quilo, qu;rntlda- 37. Idem, id('m côr branco,
de - 1. unidaC:c - lata. ql1antida-13 - Prego, comum, 15x18, de - 1.
unidade - quilo. quantida- 38. _ ESt(lp:l, nnidnde -

de .� 1. quilo, qUlll1tida_;, Ul ..
14 Pedra pome, unidade _ 39_ Dissolvente. tipo Thln
um, quantidade _ 1. ner, unidade - lata, quan-
15. Verniz, eopal, (espec1fi- tidade - 2.
car marca), unidade _ la- 40. CartoUna, lisa, marfim,
ta, quantidade _ 2 . de la. qualidade, para lm-
16. Estlntor de incêndiO, pressão, de côr branco, for
portátil, tipo pô quimtco mato, 55x73 centimetros, de
pressurado à base de nitro 40 quilOS em cada resma de
gênio, com 5 Ubr:ls de ca- 500 fõ!has BB ou 125 gra�
pacldade, completo, com mas por metro quadrado,
suporte, mangelra, gatilho em fardo, (bala, caixa, en
com esguicho de pó tipo gradado, pa('ote), de 100 fõ
neblina, (especificar mar- lhas ou 1/5 de resma unlda
ca e outras caracterlstlcas), de _ fólha, Guantldade 300.
unIdade _ um, quantidade 41. Idem, idem, côr laran
_ 1. ja, unidade � fõlha, quan-
17. Olêo, para lubrificação tidade - 100.
de máqulnas, (especificar 42. Idem, Idem. cór,rosa -

marca,) unidade - lata, unidade fôlha quantidade
qdantldade - 2. 100.
18. Goma laca, unidade - 43. Idem. Idem, eôr verde.
quilo, quantidade - 5. unidade - fõlha, quanti-
19. Lixa, f1&., unidade - dade - 100.
fÔlha, quantidade - 100. 44. papel, sulfite ou aper-
20. Li;'::::l, media. unidadp - gamlnhado, de la. qualfda
fÕlhu, quantidade - 100. de, p:lra hnpress[io, de cur

Pré-Vestibular de DlreHo

Comunicação
o Centro Acadêmico "Xl de Fevere:ro" comu

nico qUe abriu '{nscr'ções para o Cursinto Pré.Vas
tibular de D re"ita que foró funcionar em uma da&
salas de aula do Faculdade de Direito no ho�árYo dos
19 às 22 horas apart·r do dia 12 de dezembro.

Os j'nteresSodos obterão maiores informações nQ

EVERTON JORGE DA LUZ
Presidli'nte-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



2 x 2 - Resultado de Ontem, Entre'l VELHOS RIVAIS't
Turra apitou mal - Sombra e Idesio marcaram para os Catarinenses, Ari
e Luiz Carlos para os Paranaenses - renda andou perto de Um Milhão

A Seleção catarmecse, raoe footba11 enfrentando ses, Que face sua vnõrta Idésio Nílze e, especíul- ranttr- o rl!lnlttado lavorá· torcida para impulsioná- brepujar seu antaguntsta nho, Osmar, Arnoldo e

campeã êutereenetre, (:,s- seu mais ferrenhD rival do ante Os gaúchos. eürstn-m mente Godebetc um ex- ver de 2 tentos a 1. Mns los. por dois tentos a urro mar II; Sepitfba e AI'l:
trccu no certame bra,3.ileL sut do país: os paranàen.. do-os do certame brasuet. traordinário jogador üe num pique notável do nos' Os cata rtnenses demc.: .. · Eis como formou o �\'TI(! mana, Odilon, Cabeça

tcetcen. Ao!"'� minutos 50 avante Idéslo é esteee- tj-aram que tem. reatmer-, da casa: Renato, M:.I.li.l- DUma.

num cruzamento da as- lecido o empate, fazenda te uma excelente equ.pe

querda, quando tudo tn- Inteira justIça ao muroe e 'por certo, domingo cm

dtcave que Rubens inter- trabaiho desenvo1v18o pe- Curitiba farão beia rtan

ceptar.a a trajetone rio los catennenses. em IFbn. ra.
MUro eis que, mais lépj- ce estilo. Os nossos joga- DETALh:.3 �'�'CNlCl_'S:

de Luís Carlos, em cabe- dores entusiasmados com As equipes estiveram as-

çada de belo estilo põe o o t;,nto de empate procu- sim conntutdss: Santa G'l,
ee-ané em vantagem nu ram o que viria ser c CR terína _ Rubens, c.au-

'uarcador. Terminando, vitória, t-devte. o árbltcc dtonor. IVOr Tenente e ué-

josterlormenta a plmeí ra paranaensa fraccionava em cio Leal; Nelinho e SI"I1\
rase, Sem lances de ma.or demasia os lances, procu- bra; NI'so, Idéslo, N,1.·
destaque. Na etapa cem- rando com Isso dimjnulr berro H�ppe e Godebetl:'J
raementae nossos jogado- c ritmo aceeradc de nos- Paraná - Dirceu, Nico L<,.
res voltam a cancha mais sa seleção. E com a sere- ra, Osní, AfieI e ZÉqui�h::l;
tranqul.os e passam a ata. cão eatarínense contlnua- Adamastor Aurco. L ..r'e
cal' segurdaments Porem, mente no ataC!.l�e o matcn Carlos,' Natal e .njc.
bem mareados n('550s a- atinga c seu término, acuo O juiz de encontre roí ,

ventes não conseguiam sando o resultado 2 x '1, paranaense Gustavo r-u-
descontar � ·�l'ença. que pode ser eonsíderado ra com' pessima atuaoe>.
,Os paranaenses conn- er-mo satisfatório para os euxüíadc por Gilberto Na-
nuavam cedenclO terreno. acaucenanoa que dO�lr.. has e Virgilio Jorge.
procurand- com isso sa- go terão o calor' de sua A renda nao foi rornoci, Turra,

da 'calcula-se tenha ronC:!I. Catarin(! e Paraná

do a casa. de um míhu;o
----- ......

DR. vmJ([O OLlNGER

No cliche acima, o escrete barriga-verde que cumpnu no noite de anLem, •

ção e J1QUIJ:o o onze paranaense qfle conse aiu resultado honroso para SUCU'

Comunica ii seus distintos clientes que reiniciará
sua clinka no dia 10 do corrente após um ano de, esta
gio na Faculdade de Odont9logla, .da U.R.G.S" onde te-

ve oportunidade de tirar um curso de Prót.ese Fixa, com
<l Prof. Ernest B. Nattall, da Universidade de Maryland,
U.S.A,

Banco t4adonal de Miltás'G.""
Agênda Floriânópo

(Em ·Instalaçãof
o Banco comunica aos' candidatos, Que promo

verá o concurs oôma no próximo dia 8 exist.ndo vo.

gos poro ambos os SEXOS.
•

São cond ções para inscrição:
RAPAZE�: Estar qu:te� c:m o serviço militar,

idodc máximo de 25 anos ser solteiro ter curso Se.
cunc:iór'io e se�' datilografo,

•

MOÇAS Idade entre 18 e 25 anos, ter boa apie
sentação, ser solteira, possuir curso secundár'o e ser

datilóg-::afa.
•

InscrIções com o Gerente nesta c'dode Sr Si.
queira, no Hotel Querêncio dos 18 às 20 horas,

•

.

5/12/62

E' FAC Il
Se tu. reservista. fÔleS chamado para participa'r do

Exerciclo de Apresentaç�ro de Reservas que a tua 5a.. Re�

gião Militar -- esti rcailzando, procura o Centro de

Apresentação que te rôr indicado, onde, após dares o teu
nome nada mais te sera sollc1tado. E teras cumprido teu
dever.

(Exercício de apres( utação de Reservas)

briel, recebeu em sçu ga
binete de trabalho, no dia
4 de dezembro, as seguin
tes pessoas: Dr, Aloisio
Leon da Silva, Diretor do
Laboratório de Química
Agrícola e Industrial, que
tratou de assunto relacio

nado com as atividades do

Classe Rural Homenageia
Médico Veterinário

o médico-veterinário Ne- classe rural e pessoas im
portante.
O programa de trabalho

ri Souza, no dia 30 de no-

vembl'O passado deixou as
--._

funções de Veterinário R2-

gional de Q"leães e passou
a ter atividades no Proje-

que o dr. Neri realizava em

Orleães, foi mencionado
pela orador que. ofereceu a

to de Gado Le.itelro, com

sede em Florianópolis.
A saida e a despedida do

homenagem em nome da
cl'lsse rural e dos amigos
do homenageado. como

p"f)grnma de bons serviços
pre.�!ados a ecor.omia e ao

meio rural dr Qr!f'ãcs.
Oli('ac.� ('0111 um jantar

1'1':1' l!1r ['ii "J!l'l'c\[l') pp!;!

Safras AgrÍl:olas de S(]n1a Catarina
Da A .zessorravpáen ca do deste trabathu que o De

Puder zxecunvo, a rure- part.amento' de Estatistlca

cão rterar do Departamen- vem de pnbllear. Nesta

to Ba.adual de <.:' o.i rsuce, ocasião queremos expres
recebeu o expressivo oficio .sar a V.S., e aos que. cote-
que passamos anscre- r-cr a ram no trabalho, as

Acusarr -ocebído ;-j .. su. �ol"r '1: Ilaçôes e o

e-tearctar ,�"lblica- n0.:.,.! ínc-r- !, Fazemos
r: "",-r.fras "as de ':'n' ·,)p('rt�n'ida'-tle:·· mais
santa Catarlr- em 1962". ainda, o ensêíc para ex-

A .,�. essone �(' -uce do pressar-Ihe nossa mais ele
P te r �x,ecu '0 t .. �o órj vada e distinta considera

�'" de plane-u.neuto e es- ção.·' Fernando .Marcondes
.,

.dos," e � vivendo de Mattos P/As.�essotia
emínenteme- 't com os nu- Técnica do Poder zxecutí

-ieroa, sente a importância

Tabela do pagall'ento
de vencimelLto)

Cua-

o Tesouro do Estado de'
Santa Catarina, nos dias a

baixo discriminados �fe

tuará o pagamento d$)a
Vencimentos dos FunCIO

nários Estaduais, referente

ao mês de DEZEMBRO

conforme leis ns. 3,123 e
3.125 (Aumento de vencl

mentes -e salario:'famUia

de outubro, novembr� e

dezembro) observandl"�se

a seguinte Tabela:

DIA to iDE DEZEMBRO

DE 1962.

No expediente das 12 às
16,30 horas
Palicio do Govêrno

Secretarias de Estado, As·

sembléia Legislativ'a do Es

tado ;Procuradoria' FiS
cal do E1itado, Diretoria do

Serviço de Fiscalizaçâo d�

Fazenda, Tesouro do Egl..:t
do Conselho Penitenciârlo,
Procuradoria Geral da Fa

zenda Publica.

DIA 11 DE DEZEMBRO
DE t962

No expediente das 12 às

16,30 horas

Grupos Escolares, Pro

fessôre de Escolas Reun:

das Escolas Isoladas, Enci

ciopédia Santa Catarina.,
Dele_s:acia de Ensino, Me

renda, Escolar Museu de

Arte. Moderna: Escola Pro

fissional Feminina "Jorge

Lacerda", Instituto de Edu

caçâo "Dias 'Velho" Oh-e

toria da Pr.odução Anima!,
Deportamento Estadual de
Eslatistica, Diretoria da

d'e Engenharia Sanitaria

Arquivo Publico, Imprensà
Oflêial do Estado, DORSP

Departamento Estadual de

blica.

DIA 12 DE TlEZEMRRO

DE 196�

DIA 13 DE DEZEMB� •

DE 1962
'

No ex:pedlente dlL8 12 às

1630 hoças
Penitenciária do Estado

Diretoria de Obras Públl':
cas, Hospital "'Nereu Ra

mos" AlJflgO ãe Menort;s
Dlre�ria de Assistênrla aO

COOperativismo, Diretoria

da Produção Vegetal. Jun.
ta. Comercial db Estado,
Policia MUltar, r>epartamen
� de Geografi8-je Ca.rto

grafia InspetPtjla de Edu

cação 'FisICa.. ,h,

DIA 15 DE DEZDlBRO
DE 196%

No expediente das 12 às

16.30 horas' t f .:1 '

Diretoria. de Veicu}ô1. e
o

Trânsito Pubiico, InsUtuto
de Identificação e Módico

Legal, Delegacia de Or

dem Politica e SOcial ,1\1-

ministração do EdOjfíc:iO
das secretarias, Ber;y!ço de
Diversões Públlcas, Serviço
de Registro de ptrangt'l
ros' Diretoria de Terra� e

Colonização, Diretoria de

Armas e Munições Balsa

Oliclal (!f! "';"alOres. Bibllo
têca :PüoUca Delegacia de
Furtos e Rc.übos, Comissão
de Energia :Eiétrlca" 8e:-vi·
ço de Inseminação Artlf1.
eial.

Dnt 15 DE DEZEMBnO
DE 196%

� expediente das 1f às
Ilharas,

Pensionistas e Serventuá'
Tios da Justiça.
OBS. Após o cOIl1�lcmen

t(O. desta Tabela os que
não reccberem nos dias fi

xados na mesma terão mais
três (3) dias, findo os

quais. scrá o pagamont:>
sustado para. só ser reim
clado quando nova Tabela.
fõr expedida solvo moU_
vo de fôrça maior devida.,
mente comprovado,
As ramas de pagamento

devidamente conferidas e

tl'ês (3) dias antes do fi
xado, pura compete.nte a

verbação. As sub:;-tHulçôes
de pr(1f.eSSÕre� em gt1'ul,
se� pag� 16 à 22 àS'
DEZEMBRO corrente,
A presente Tabela serâ

rIS'orosª,-mebte obede::lda.
Tesouro do Est.l,ldo 4 d('

dezembro dç;,1ge2, :_ .. �__

ele cruzeirC's.

PRELIMINAR
Como preliminar derrc,i

taram-..e "O Estado" e S�.
íecão de Veteranos, co

lhendo o time cá de �.1<;a

Í):tSTAD
•

('O O IUJS "'filiO DI,\IIO DE WTA CAT.... lKA $

Florianópolis, (Quinta-feira), 6 de Deren.bro de 1

nha Brasi1eira.
JORNALISTAS
PRESENTES

ru e c,c,,_:;yn..;tar • ..._ .;e, "j

a.m llllla entremar os ))IU

n!:;"'·�-vcrues, pera :;u:),e

macia do sul do pais .. NO�.

sa selt:\(ao ma,gr"u6 l'.;,;UI

lados adversos em ma' . .:;!1,s·

treinos porLOu-se oe r.1f1.

nelra �loglável en,01vt:lld')

em escaramuças oem ":001"

denaaas ooS VaJorosos Jt..ga.,

_______

. ._.�":":"::__ dores das uraucil,r!as

.'
tiveram que se d�doorar

Para copter os arrcmcl,d:Js
fu.mina·rites dos nossus a�a

'cames .

baO logo fei lnl

Cl6.aO � combale. No limlU r

do encontro f<l! tlagrant<::
a pa:u(..mmio dos "ca.tal'i

nas" que envolviam, poc!e.
mos dizer, cem relativa ta·

cllidade <lS nossos adver

Sl1l'IOS que se mostravam

impotentes para conter os

avanços bem urdidos de

nosso qu!nleto ofensivo.
Numa d'.':5sas du,cldas pe.
Ia esquerda, NOl'b�rW
Hoppe em l:Iensaclonal jo.
g ...cru t.nvolve o setor de·
fenslvo a.dversárlo e, inte�
1�'gE:n,effioente vislumbra
Sombra peio comando que
com grande habllldade ai.
sinala nosso primeiro ten.
to qu:iiêfo �r[� de
zenove m.nul.Os. Neste dla
pãsâo pr.osseguc a contei).
da com os paranaenses h
mitando-se a .se defendei.
As vezes, esporadican'er.
te, Urdiam 'algumas boas

jogadas pelo setor esquer.
ckl pontitl em pânico nos-
sa -defesa, uma vez que a-

Noticias da Secretaria da Agricultura ��:��i:�o:i'nj;:a�:�,,��;�
neutralizar llS tramas ftd-

O Senhor Secretário da res da Companhia Jensen,'
tas pelo ponteiro esque)·.

Agricultura, Dr. Luiz Ga- de Itoupava, em Blumenau; Jijo em noite de gtande
Dr. Wilson Guerreiro, en- insp'jl·ação. A parilr da me

genheiro agrõnomo do Es-' tade da primeira etapa os

cri tório do ISC em Floria-' parallaewes passaram a

nópolls; Deputado Paulo contr('g.olpcar com maior

Stuart wright,' Presidente' .intensldade, porém, sendo
das Cooperativas de Posca;· muito bem contidos 11elo
e dr. Afonso Veiga, da quarld.o- de zagueiros de

Agcr.cia de Cooperativismo Santa Catarina Que iiI!- mos

do Ministério da AgricUl- t!'ava intransponível.
Labora!.ório; Senhor Gul- tura em Santa Catarina Alé que, quando de":::.:-
lher Jensen, um dos dlreto- também no Estado, I'iom 25 minutos numa

falta mal Inlerpl'eh. !)(.
10 bandeirinha o I .. ,\n1.
consegue seu tente em

pate, através seu m, jj') de
apôio Arlel.
In!lamadc.� com a IglJ.al.

dade no marcador os 'uau· Diretoria de Caça e Pes
carianos .equilibram r:: jo- ca Maternidade "Carme-
go e pas::;am ii. atirai a me. la 'Dutra', Teatro Alva.ro de
ta catarinense de qualqut'r Cavalho, DiF�lorla de Ser.
distância, tcntltndo c-::.tn Vil&os Especlàill (Engenha.
isso surpreender a Rtll!ens ria Rural) Dlret.oria de
qu� se mostrB.va Intran- Serviços de Defesa Vei{e
qullo. tal Lab('.ratórlo Ci:e �Il'.nli
Porém os catarlnas lião _ ca Agricola dustrlal Fo�

al'rcfec rn c I·espotldem as lha de Operários, Co](il'ia
pCl1tadas advcl'sliria� com Svnta Teteza, Col.jl1:a
lampejos . SCflsaciollai� de. San�Il'I�": .

Larice de sensação à frente da meta par ..l naewe. quando os catarinas incu)'donavrJm
com grande intensidade

�EMANA DA MARINHA

Imprensa e Marinha
;/

confraternizaram
Realizou-se, antem, na

Escola de Aprendizes Mal'I

nheircs de Santa Cata:lna

o almoç9 dll confratenn

zação of.erecido a ímpren'sa

pela Marinha comu parte
das commoxaçóes da Sema

rui da 'Marinha.
Estiveram pre�ehtes tI,

lem de grande nilmero' de

p�õttsslonals da imprenn.
e .oficiats da Armada, os

COmandantes Carlos Al

berto de Carva.!ÍlC Armar.·

do � Emllio Soccl Camelif:C

respectivam!'i� Prês-;Uent�
da Comissão organizad.l
da 'Semana ãa Marlnna e

Comandantes da Escola de

Aprendizes Marinheiros.

JORNALISTA SAU'Di\

A MARINHA

Após o âgape. usou da

palavra o jornaiista Ama:'al
e Silva que em nome u(;s

WO�issionah� da impr�lu;a

falada e escrita, saudo'.t a

Marinha de Guerra agr:J..

decendo a8 atensões' com

Que s�mpre toram dlst.in·

guldOS os jorna'iistas pela
gloriosa Marinha do Brasil.

MARIN1�----AGRADECE

� nome da Marinha

falou o Comanõante Car�

10s Alberto de Carvalh�

Armand� que agradceu :I ..

pa.'iavras do "representante
da imprensa salientand') o

papei que esta repre��n!.a
como Órgão formador da

opinião pública,

Conclamou, ainda, o C�

mandante Carvalho Arm:õ.n

ao á imprensa a coopera','
como até aqui tem f'Olt,,:
com as Ccmemoraçães lia

Semana da Marinha.

Ao finalizar, agradeceu a

1»'esetlça dos jorn.aH:üa�
ressaltando -\'I. "p,'oxjhll
·ção que sempre ('xistiu el'.

tr.e n Imprei1:'la r. a M;jl'>

Compareceram ao ágape:
enlre outros os seguinteS
jornalistas: Rl'sendo Lhll&

da Radio Diário da Ma':
nhã; Jall Merlnho e Meilo
Prattes, da Rádio San�a

Catarina; Silveira Le,l'ú,
de "A Gazeta". Amaral e

Si IVa e Lázal'o Bartr.lo
m.eu de "O ESTADO";

I

EmlÚo Cervl. � Rádio A

nita GaribãiW:.

Guerras.
9 00 - Inaugu,raçã.,

Campanha de doaçâ". di

sangue para o Centro

moterapico Catarin':!

feita pt.-Io J;'ess.oal da M

nha sediado em Florl81t6-
POliS.

9 00 'pass.úo de ·landlf

pa;a escolares (saida

pitania).
1400 -

cha
.

para escolares (5

da Capitania).
15,00 - Inicio do t()r

PROGRAMA DA

SEMANA DA

MARINHA PARA
AMANHA

8,30 - Missa solene na

Catedrai Metropolitana -em

intenção dos mortos das

Marlnhoas de Guerra e Mer

farlflJ!l reduzidas
FLOflIANÓPOLHI. ITAJA': J(}fNVILE.
CUflITlM, PAilll/ll()(JA: C/lflTlX • filO

JAC "CRUZEIRO do SUL
{JfMPf?f UMA BOA VlACEM

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


