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13� Salário: Pagamente até 31 de Dezembro

OlaaToa

L>O><INOOS J'E&N4lmBII D& AQlJIIIO
ANO XLIX

RIO, 15 (O.E.) - Na reunião do Conselho de Mlnis- ,.;... -==--
_

;::'�;;:::.�:.:e�:�:;'u:e,.���:.:t�e::�,�:.�rus;::�� Gove'"rno re·ceb.1& 220 M."lho-es para Energ."adeliberado excluir da lei oriunda do Congresso o artigo �7.°, Que dizia terem as emprêsas que pagar o 13.0 salário
deduzidas as Importâneias já pagas a titulo de gratifica
ç�o de Na�1. De acôrdo com a regulamentação, o 13.0 sa
tãrto devera ser pago ate o dia 31 de dezembro corrente.
Na reunião ministerial ficou deliberado que na próxima, a.
realizar-se no dia 18, será apreciado o programa da SU
DENE e dos plan::s elaborados pelo ministro Celso Furta
do. Ainda na reunião realizada o Conselho de Ministros
aprovou a sugestão do presidente João Ooulart, que man
da prorrogar por mais 11m ano a proibIção de nomeações
para o eervtc- publico,. com exceção dos aprovados em
concurso. Quanto ao 13.0 mês, fontes oficiosas Informa
ram, que cêrca de noventa bilhões de cruzeiros estão
sendo emit idos, a pedido do Banco do Brasil, para cober
tura dos emneésumcs do comércio é da índústrla, para
pagamento do 13.0 salário aos trabalhadores

N.o 14.592
'

·T,\';- GRU:WR0-G0-SlJL-711IiNJH(I+-�
, O TIM P O tMeteorolg,icol
(S(ntue dO Boletim ffi!rometeorológfco. d•
.1., SEIXAS NETTO, Mlid4 até 4a !3.18 lu. do

dia 16 de dezembro de 1962
FRENTE FRIA: Negativo; PRESSAO ATMOSFÉRI
CA MÉDIA: 1022.1 mb; TEMPERATURA MÉDIA:
22.10 C; UMIDADE RELATIV� MÉDIA: 98%; PLU
VIOSIDADE: 25 mms: Negativo - 12,5 mma: rns-

�aevve�eiro �u��;:�oc���:;� ��v��uvas esparsas -

f

O Convênio, firmado en

tre 11 CPCAN e o oovêmc

d(' Estado, representa po

deroso impulso na solução
do problema energético do

Estado. Dada a baixa ca-

pacrance de investimento
decorrente da escassée dos
recursos locais, o Govêrno
de Santa Catarina tem se

preocupado fundamental
mente na captação de re

curses externos. A CP

CAN. que tem a incumbên
cia de solucionar o plano
do enrvãc em todas as suas

fases, no novo ritmo de

admrntstracão em que está

Especificamente os rc

eursos mencionados se des
tinam a construção de
parte da Linha de Tuba
rã ... - Lajes _ aoaceoa.
Linha Ilhota - Blumcuau
- Rio do SUl - Canolnhns
e Linha Tubadio - 13 de
Mato - Gravata! _ Bra

ço do Norte _ Azambuja
� Armnzsrn - Madre.

o� rorll"�"S, que já se

Uf'ha"l em wt-rtenccons à
disnosicâo do Govêr�o, de-

te. a prlmelra parcela dos

ueuraos que advirão do A CPCAN E O GOVÊRNO

*,ênlo mencionado. DO ESTADO

quênío, dentro do qual de
correrá o convêm-, apro
ximadamente 3 bIlhões - de
cruzeiros.

Dando cumprimento ao

Convênio firmado entre :1

Comissão do Plano do Car
vão Nacional - CPCAN -

e o Governo do Estado,
para execução das obras de

construção dos sistemas de

transformação e transmls
sã-, ligando o Sistema da

SOTELCA, às regiões geo
econômicas do Litoral de

Laguna, Planalto de Lajes,
Alto Vale do Hajal e Nor

te do Estado, o Dr. Napo-

Executivo da CPCAN. aca

ba de deliberar 220 rhilhóes

de cruzeiros correspoaden-

Secretário da. Enfia
Mensagem ao Brasil

WASHINGTON, 15 {O.E.\ sôilolLando-lhcs apôio Y:1.·a
- O secretérto Geral C:'l o programa econo.ntco de,,�

".nado a obrigar Cata:(ISCoo
ONU enviou mensagem f,.<l a P4r. fim a sua sepsrecãc
Brasil e outros 11 pal�.·s d9' c)pngo.

BatatuDo é B�tampgãa
da Guanalara

RIO, (O.E.) - A equipe
de futebol do Botafogo sa

grou-se bi-campeã da
Guanabara ao vencer na

tarde de ontem a reprê
sentação d(' Clube de Re

gatas Flamengo pelo mar

cador de 3 x O.

nesta r.\pltal. na Gunnabn-

�: ��iC�Ocon�u�:::a��
bl pelo Lime da estrela 00-

uterta.
Os ot-eampeões da ou«

nabm-a são: Manga. Pa.J
listinha, Nilson santos.
RIld3 e .Jadh-: Ayrton e

Édsop: Oarrlncha, cceren
�inha, Arnarlldo e Zagalo.

A conquista botafoguense
foi bastante comemorada

Momeação de Mesários e Indicação
de Locais de VolaÇão di!

12.a lona fleitoralAspecto patciul dos correligtonários, admi radores e amigos que participaram da
peíxada oferecida ao Sr. Geraldo Welzel, CiX-Seeretário � raeenaa do Estado. (Texto

na 8.0. pqutnalJ.... d .........

II-I
RIO 15 (O. E.l - Eirí!O

pront�s lodos os eST(l'I'JS

topocartográflcos relel'en

tes a construção da 'ru

DRÇl-ELE'TRICA"" de S�\te

Quedas. O Serviço Geográ
fico do Exército f.ez en�re-

'

ga.. aIs estudos ao iof ,

nistério de Minas e Enl'.·-

gia.

LONDRES, 15 (O. E.) -

Cientistas de 9 Nações COll

cluiram a conferenCIa d::
5 dias destinada a con;u
rar a radiação deutron.l:a

qU€ ameaça as pcssôas flue
trabalham com reatores.

RIO, 15 (O. E.) - Ita!:'la

raLy foi informado iJ�õa
ONU de que o soldado bra

sileiro Arno Schalt do Ba

talhão Suez n:orreu .Ic:

dentalmente no último c1�'

mingo em PT Sald;.: ..

WASHINGTON, 15 (O.

E.) - l"ornm recebidos .:0"'1

grande nitidez os sin"l.IS

transmitidos pelo .togu·;:e
MARINER II, na sua iJ��

sagcm nas proximidades dI)

planeta VDnus.

DAMASCO - O pr-emi"r

libanês promoteu que ,>pu

pais nâo demorarâ em

cumprir seu dever no eR:,Q

de ,umaLu(IUe IsracJeme
contra qualqut:r Estado a
tabe. Informações de Da
Irasco-Slria �zem que S�

guranças idêntica.!! lon'al

recebIdas do Iraque, Jor·
dânla c Arabia Saudna..

·RIO - Somente na pró ..

xima segunda feira wrá
realizada a audiência d�
Julgamcnto (to �ldlo c.'l

lelivo dos j"l'Im!jstas '".,_

ri ocas r..o Tribunal Rcgl\)Il:,]
da Gua!lHba.l·[\.

RECURSOS PARA LINHAS
DE TRANSMISSAO

Nova Reunião
do Conselho
de Ministros

•. empenhado, graças a ação
decidida e brilhante .de
seu Diretor-Executivo. Dr.

No.po1cão Olivch-n. reco

beu r ...m encustasmc
'

n

pl'OPOSÜ\ do oovómo do

Estado da nxaç� de um

C ...nvênto. àstes 220 mi

lhões representam a pri-

BRASILIA, 15 {O. E.l .

estã marcada nova reu

nião do conselho de Minõ;;-

uos para o próximo c-a

18. terça feira. Na ocas.ac

o Ministr.o Sem Pasta, sr.

Celso Furtado apresente á

seu plano trienal par 1 o

ocvêrno.

man-a p-r-eta dos recursos ",,�ri:i- ser ínvesttdos dentro
que globalizõl\ll no quin- dos próximos me�e,;.

Minislro Toma Proyi�ênci�s
o Minislro Hélio de AI-

Harold Macmillan meida em resposta no

teiegramn do Governador

na França . �;�:�dé!i��(;S, pn�.�li�t��.��
PARIS, J5 (O. E.\ - '-J blema da travessia do Rio

Prf.sidEU:e Cbarles De , .. ,UI Itajaí AÇU, no traçado da
Je recebeu no Castelo oe BR-59. enviou o seguinte
RAMBUIE. residél.cla ))' ,'- eh" p.rctio .LelC'gdrlco:
sidenclal à 40 . qullnme- 'Jõ,
de paris.- no Premie" bri

tânico Harold MacMill":1,

;Ie:��l} ��J:�ia I���;� d��
viera avaria numa das bal
su, e.n .réreeo, tenho sa

usrecãc informar V. Exa.
que remeti avt,o ao Exm«.
Sr. Ministro da Marinha
solicitando sua cooperação
na trunsferénetn, de Pele
tas para Itujnl, da balsa
de grande p.u-te, cedida
pelo Govêrno do Estado do
Rio Grande do Sul ao 00-

"Em ntencüo S('\I tetegra
rua de 4 do corrente. co-

.p_;�V�!��::�-"'/"jliiiiiMllli�siii::m"'ii,..��;;;:;�..��,.,,�'!'!'!:1!2��!li:���"="�:;.:_"'.:;;:_::
ser rea:lzado rio dia 5 de

janeiro próximo, para ,!O'l

sulta. ao povo sôlJtoe "O '.\
TO ADICIONAL", que in.. -

tituru o Par-larrrentaj-isrnc
no Brasil, o Doutor OSWà'
do Areas Horn, Juja _.! �I

torai da 12.& Zona n.n

de baixar Portaria" que
recebeu o n. 14/82, n-cn; ,

ando os mesários e íuu';

cando os locais onde !'U,

clonarâo as Mesas Rcc 'IJ
tO!:a!:i de Votos naquela Z-··

Conferência Inlernacional

Sôbre Inflação
RIO, 15 (O. E.) - A c..»

terêncre Internacional YÕ
re inflação e desenvolvi

mento econômico será 'mi

talada nn GU1nabara, a

3 de janeiro proximo, e'll

ato a ser presididO jP::'
Ministro da Fazenda.. \
conferencia terá o pa�:"
cinio da Fundação Go';.lljo
Vargas.

como funcionaram nas ulti
mas eleições de 7 de OUt,1L

bro, uma vez que não nouve
novo aüstamentc eleitor I'
Dentre de alguns dí as :t

Ir.encionada POrtaria d"-
verâ ser publicada
'DIA'RIO OFICIAL
ESTADO".

Através de pronuncia
mento de seu ilustre Presiden

te, o Partido Social Dernocrá
tico acaba de recomendar aos

seus órgãos executivos, aos COI'

religicnários e aos catarint.'fl4
se$ em geral,... inteiro e irrestri.
to apôio ao plebiscito marcadu

para o próximo dia 6 de jancl-
Vale do Rio do Peixe: Prefeitos

Reunem-se Em Videira

Você Deseja
Esludar
Agronomia,
Em Pelotas!
o programa de hãbUita

ção à Escola de Agrono
mia" El1seu Maciel" _

Pelotas, Rio Grande do
Sul; está â disposIção dos

�studantes Interessados.
Determlcou o Dr. Luiz Ga

briel, Secretário da Agri
cultura, que o Serviço de

DIvulgação, Informação e

Associativismo, presta es

clarecimentos as pessoas

que desejam saber sõbre o

VESTIBULAR e o que cons-

ta nele.'
O horário para informa

ções aos estudantes é de

14 às 18 horas, de segunda
â. sexta-feira e aos sába

dos de 9 às 12 horas, no

seguinte enderêÇo: Secre

taria da Agricultura - 40

Andar _ Edlflclo das Se

cretarias.

lIajaí: Crescendo o Ginásio Industrial
,

Resultado de um con- prêdlo vai sendo COr),strui-
vênia entre o PLAMEG e a do.
Divisão do Ensino Indus-. _

trlal do Ministério da Edu-

cação, ccntinuam .em fran-
co andamento as óbras do
Ginsislo Industrial de Ita

jai. O grupo executivo res

p�nsável pelo desenvolvi
mento dos tr11balhos tem
à sua frente os Drs. Egon
Steln, pelo PLAI\1EG, e

Moacir Benvenutti, pelo
Ministerlo da Educação. O

estabelecimento terá ca

pacidade para 400 alunos,
sentlo que as fundações já
estão ccncluídas, proceden
do-se, agora ao levanta-
mento das paredes. En

to, após participar da ':t: 1- quanto Isso o Ginásio vem
niao realizada ..dia 8, ;":..:1. funcionando em prédio
cidade de Joaçaba, conllo- provisôrio e, tão logo fI
taad e presidida pelo .·re- quem prontas as duas prl
sldent.e o Serviço Nacionll meiras salas, as aulas pas
os

.

Municípios - SEti!:'.'\M sarão a ser mlnist;'adas
- A reunião terá imcio as no novo edifício, ao mesmo
9 horas e deverá. prol['.l- tempo em que o resto do
gar-se durante todo o rll;].,

_

Importante conclave mu

niicpalisla sHá rcall�,;jo
dom,ingo dia 16 em V!cl··;:
ra, cont�ndo co'm a Pi1' -i_

clpação de todos os pref�i- Ainda o

Problema dos
Jornalistas

tos e--Presldentl's de .. â

maras municipais da reg;ilo
do Vale do Rio do P�ixe.
omie estarão i'�resent'ld'1s
nada menos de 16 munol<�'

plos. O objetivo prlncip'11
Ante a nota publk 1: a

ontem pelo Sindicato dos

Jornalistas ProflSglonais de
Santa Catarina porta·'mll
do Comando a:ral de S.d,-

roo

Nessa oportuna. recomen

dação, amplamente divulgada,
ficou solene e expressamenlt·
esclarecida a posição do Parti
do, contrária à aprovação (lo
Ato Aciicional e, conseq u(;:n te,
mente favorável á restauracãtl
do regime presidencialista �IJO
Brasil.

Como homem de padido
que sempre timl;Jrci em sef,

empresto minha mtegral soll�

dariedatle u esse pl'unulH;ja�
mento. E como (jovernador

outro JlaO é, também, o meu 11cllsamento.
lnsuruido no pms cm circunstancias especiais, como �U�

Jução de emergência para uma grave Crise polItIca, o püfld
ment31'ismo, na tumultuada experiência de pouco mais de um

ano, (·omprov.ou-se (orma negativa e instrumento hipertrolla.'
dor na movimentação administrativa da Na\,âo,

'

1\1an!ê-lo� quando em manifestações inequívocas, lon
tra êle se insurge a maioria esmagadora da opinião púIJlica, oSl'.

cá erro imperdoavel para o (uturo.
Em' pleito livre, pelo voto direto e universal, o FOVO ou

Lorgou porleres ao eminente:. Presidente àa República. "oh o r,>

gime presidencialista, SàrllcIltc ao outorgante cabe rever taIS

poderes, pu)' decisão tcJnbém direta, universal e soberana,
Com o mais profundo respeito pela manifesidição popu

lar e d.:!mocrática, co-nclamo os catarinenses e todos os que o:Hjl,j
.conosco vivem e trabalham, a participarem da consulta de G de
janeiro, na cumprimento dp seu dever cÍvicQ.

'

Floriaúópolis, 13 de dezembro de f962
CELSO RAMOS

do encontr.o e a flxaçao de

um anova .e única pol;t,l·;a
tributária. A iniciativa ,ll,C

tIu do prefeito Césa� AUg'lls
neament" da ClaSSC', de-
clarou a reportagem, f{.le
absolutamente a referida

nota nã.o expressa objetil ... ,:!
da campanha empr.eenJi.la
pelos jornalistas e que o

Comando deveria reum·
.

roJe ou alnanha,. a fim (!>!

tomar posição face no p�c
bJ.ema.

Pelo entusiasmo �om (ue

foi recebidu a idêia e pdlrn;
prepartivos que se VUllll j:.
senv.olv.endo para a reo.li.

zação do c�nclave, pOde-')€
vaticinar absoluto SUCe1'1'l.

�"'�"-

I .\;,,'l'

C"

Hermes Lima Recebeu CO!ldlifa
de Jornalislas

$trevist.a coletiva. VáriClS
assuntos foram abordadll�
tendo os l.·umênos dado es

r"':inl él1f�l' :l"s p"o\)\ rilr.s,,.A,�pecto tomado no pcili'õf!õ�.rHt7lro lI1't!llet'. 1'or
relacionados com a pOilt\!.l�.'a�ido' d" distribuição matinal �à merenda e_��colu.r.
exterior do Brasil, 1

.
't (,,-'IA. REPORTA.GElM NA �,1 PA.GIN.1) f .,

� .

.,;;; _ .... --

RIO, 15 (O. E.J - 0[',1-
melrO Ministro Hel'm€� I,!

!li recebeu uma COI1HU,':\

de jornalistas ru'xênos, :,

c"sião eln que conccr.!:;:-u
"-'{ô, ;�

iíii••_iiiííiíiiiiíiíiiílíl__.. �:::�_...�_.;,;;_.:..�"=d,_:__"___.:.__<'..__�....... _...!'!:........""L:.�..."'"·lilf'l"·+"'õI'bili'''-..y,,,;:_.c...-�Ja,;�.�

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



;;.1,),

- SI'i) .. DoulCY 't'omaa

(II', Rodolfo Cunha
- ';1'1:1. 'reresrnnn Ca"II';-

tcur RU�:1 e de SU!l. '�,�ll;.l

esposa d. Nancy Vaz R h, 1

eum.nt- s que desrru � "1

cm nossa sociedade de .�,)

I1das e mci-ecídas amj':,

das.

]'[\0
- sra. tenta Pjres d�' em-
\'1"1)"1
-' sca. Alda Luz cosr.r

srn. [da Moura ceenio
Vll':ml;no M:l,{'h.'L.!:J
T"ld '1, comhn '[t'::I:0

- sr, MoJ,.(>.� Snrntve r:!:!,!_
f[fI';

A amável natalictaitte de

verá recopcíer r, "111 su-i

l:c$iücnCJa. se ... circule �' ..

amizades. ocasec em ,(;U�
será. atvo 'das ruais exy.'s
si·:t.t; DrO\'aS de apreço ;>

estima:

Aplijllno Souza
Ot1i!ttN· pUFI!')'

- sr!,;1 B.'ll .. i/. c-nrea
João Salvadur '[t,-

N.ôs, de O ESTADO: ":
"

c.undo-nes as marures.;a

côee de n:�oziiO, C:Jl1c'l'l'�,L-

I'J:.,"
'"í;[�' iJHt1:l:
[:,i(:c Flttl'''neO'(�'";

I\NOS AMANH·\'
Jll:Js U ,geplll natallcal;<I,e

I)L',1. CUIIIO:IJOS $t:uS �'Cn'l�'

te:;, (IS (l"��1J _ma,!;' C,I 0:','-

sos cUI1lP;'jmel)�os:
'

.r,-,Yfm
f!:V:l

11.ellin;-. CARJvIEM

F"'�:'lll1�S l!ll I'rgI3',l:"lr
" t rr. � 1"('\1 ,·�o d')

1l]!':�\Ho (1\
�UADROS

Fez on\(01 o !<f'U �.v \'�,
V( r5ãr�o a gal,u ..e mzn .. 1

Cfll"m"Ll Llh::a QU3l1r'cl
dileta filha ri') nos�o ,\,r.,.

1["1" .'\lkr V:tz R-:S), :1-

0I;"",j'1 HJ\lWI d� C)J'··o
(�t,' "\l:ii.o dt-' Jesus, o (!U2
ll,rn nlf'.�ta sua prull)oç:lo
i. :1 sf'r!e P. dIleta filh.l dn
n(, ,"1 p1'pzado cont('rrálle::l
e ll;ulkulnl' amigo sr. Ar�

g:> Olimpi(, \:\!uad.·os e I,; 1

Alice nllJ'ldros. r.e5ldente Cf'

Bnrl'ell'os,

LAMBRETA 61
V. fuk' " .. cst0df) de novo

T r,'lIi1r Brig Silva PPi:'s, 13 ou telefone 3552
16-11-

ovos
LJlii.t-19,o 533

deverá ser n gutamcn :-'
da dentre de 30 dias.

fl:rt. 1'2 __ E�1;a lei en''',\

rã. em vigor na data ti ,

sua publicação e seus �'

feitos a parür de 1. de j '1

narr (O de 1963, revogadas
as di4posi('ôC); em C<>l' .. "a�

1'10.

fA A
.

_WiComecirersos Sociais

,� . C�:.'-"l Ctt ,,�L..�

LU 1.<1,.

E�,aUl::;S tu.crmedos de

que " i aoulos.r L:alll.Ora l:!.-

::��,"edl;�<l1;��:�s V��,����:'�b
.

;'H� .. ·",·' . ;:;D.lIloalllb:l"
Uv.(!"n H.uc.u elo CUP:.l

2

Beatriz, filh,l do ca,.:;al Dr .

11111:1:' t_.."'.ro.. ,J. 'l,Ú. logo nwb

Il�q';':jvll"ra CJIII\ua(tu:;

n"s ",,-jIvCS d:) OliC<lJ P,l.a

('C .i-!ucCI.· j)ilra sua fc.sla Coe

1.) ",.1"".

'veis de Salario pera os funcionarios da Prefeitura
por seus -enresenrsnres mentes para o funeJontl,lis A,t, 10. - Os PI'CV�'L'(" 13 de dezembr-o «c }J,ll

decreta c eu sanciono ;, ArL 1 s'tcem írist.tm- ao da Pi-efattura constnn dos pensionistas scrao I."PS

�pgujntc lei: dee neves mve:s de vouct te da tabela anexa. [ustades em 100', Osvaldo Mnch'l 'o

Art. 2 - Ficam exucta., por coutot. Prefeito Mun.cr I;.'

as atuais ruocõcs de t,:",r1. Arl. 1 L A presente Id

Logo Mais. Beatriz Festeja os 15 enos

Oue:r. Jerá aNoJa "'6ram:anf"!
Pai:tieípei ne uma Chur-

n �J.u<.i- com mil g-rujJU ne

i,· II..;.uuál'IO� da ll,ld;<) D.l\-
Ii_ cu .I\<1"nno1, Eva Hill ,i<:a,

['-I I"'d<l do

c 1"1 .. Í> ..ú.r�H a IIlÚVL"l:ni.<l-

E'::'I',IIlc!O úculos aclqlli
d :.. lU ::;)dl sei o b('lIhol'
PtQl'" Li. P.:r(;jra de Mej,o.

10

rec�beu

NJ p!'uxil}IU dia 19 na

�.1;:cla du lJivino ibJ)jJ',tu
::;',,1, .... a.:untt'.:e.a u bcn�':lc
J1updal da senh rir:} Ciotil
li!. Bcil� Mendes, com o :-le

I 11:.);' Dr. Zany Gonzaga. A

rCLepção U:.JS cOll"liclauOl; �e

r.i 11-:;; ::.a�6('s d::; Oscar pa:a
.::e HJtcl.

,15
Procedente do Rio, O Dr.

do Uc'j)<l .•umcn;o de Relu
çcc., �'IIIJ"Cl\., oo Pa.ácio ao

Li ...v,-,rllú.

16
Com clcg'anol: c movlmen

Vl(ÍU t...: qui�(')I, ilJal.lóllral'-�e
,'t "-';'-;0 lH,!.;;, Us � ilul':1.s nu

L:,u,wc lo<': BlulllCl1,lU. o 1u
.xll� ,u Ul" .. de Hotel BJu-

17

A broto:ânc!in l"slarâ em

]l,luta 11 jc á,. :W 30 l1oms.
IJ,I.:, U Jan,:lr c!<.: 15 ,IllOS de

Bl·;\tnz Cor.ca.

"
O Dcputa..to l>iomici:J

Fl'eftas t'ht:gou ontem a

nu S<I. daaue pr cedente do
i{,o, onul' ,:'utOIl de aS5un

t:;s <lJ. Indústria Carboni
fc,a Catarlnénse.
f) ilustre Dcpütud.o ontem.

)<Hllcip II das festividades
de fOrmatura dos Odonto
landos de 1962, Turma que
levou seu Pa,
LI�onb.

NO re$taurante do Luz

Hotcl" o dr. Willy Ren:lux.
l.l<lle_,trav:l. cm rOdadas de

ui_S(IUe com os senl1::lres: DI'.

Fúlvio Luiz Vicila, joma,is
ta P.l.ulo Costa Ramos e Dr,

Armando Kali!.

20

Em pescaria pelo inleri:>r

(�'\ ll1u numa luxuosa lan

cha; os Indus.trlais C:nlos
Cid Rcnuux, Paulo Rering
e 'J jornalista Mauricio Xa-
vier.

PENSAM{!;NTO DO DrA:

A sO('iecladc de ftaj:d e,�ta- Nllnca se deve 'prome
ter (u/!tilo que não

1;'Odc fM.e!".

De acordo co:1.1 os da1�:;

publicados em "Comentá
riOs" do Sel'vico de ElS! .\

tistida da Edu�açãa (' CU!

tUfa, o ensino primário foi

ministrado, em 1958, ('Ir. 58

mUll;Clp!')S matogrogsenses
(excetuado o de Aripuatú)
através de UTa rede dI'

1404 unidades esc:llares e

Quivalendo a 2885 tUI'mas

das quais 285 organizada",
lIas 86 escolas da Capl::�l
onde a média pO!' ('SI''J1a

el'� de 3,3, P�ra o CO(lJn:1
to

_

do Estada, o númf':O

media ,;� 7!lJ"ll1as pO!' ti:1i
dildc escolar correspondia
a 2.1.
• Quanto ao corpo do;,:<>n
te. era o mesmo const.izuj
<ia �e--:J24 pro!E>ssoI'CS, I'n,
quaIs 80'; n3.o POSSU;fll1l
diploTa de CUI'SI) nOl"m,,!.
Em Cuiabá, e-"3U- percenta
I!"€m era mais baixa 'OaB
de üm tota- �e 296 Pt'�:te'l
sores, 42.9r� não pass'!'.:1J,:1
o curso normal. A m��,n
de alunos por pl"o!essol'�s
era de 28,3"'; na Capibl e
de 26,7'� no Interiol'.
A matricula efetiva ("n

todo ° Estado de í!at,)
Gr.osso, em 1958. atingiu fl
76443 alllnas, compreolll;'':1
d" crianças c adoleseontf's
de 6 a mais de 15 a:->o�
com ap['nas 8048 OIL 10 5',

.na. CnPitaI: Em refefê:lC':1
a� Idades tll)jca.� da. l!l"'l'cl
çao primf!ria (70.. 11 ano::)'

ll;�-se- que ccrca de ,lO,

��ltal.CI��:�� l�:� id���/,:��
freguentada EScola.

Outro, aspecto digno d(�
nota diZ respeito à peq1'C'
na proporção d� , al'l'!os
que alcança, cm tempo
normal ,(I terceiro lUI0 ,.:�i
vo, considerado _como liu:,l
de cur.�o, tendo 'em viSt,1 a
m!lssa de aJunps das 1'''1'1
las rurais que Conclui �
curso, tendo em vista a
massa de alunos das p<,( 'J
las l'urais que Conclui .)

.�,.•--�
..

,g-·-��.�3"""'11.,.zS:1 :;:�;�'c;"o!an::�::, R��.".'�;....__ .::.. .......:.... de 16., dos alunos m'.l.l;'-l_
culados na. La. séno. r,'!.t:>

,

esse prOvocado peja eva'1âo
esCOlar' ,e repetência d" s6

Nr B. Só vendemos artigos nacionais e

n�'-Illt[ma.,,"
novidades <'In mO<'laol'''.'.' I.-ie �i'dátiCa._.

'

Id,'.'1
..

. .:� � (Spb inteira ifepoll;;abiJi-
COMPTIE HOJE � PREBOS. SEM ,LJAL �ade " Ol'lentacao da F.E,

J-:;;»;'{.��'--
�END� :�

POP. ATA�� '..
.1' .�",_._..w.�;1"1,..�:J.;.,'_�_��__.�:_-_-_-_-_

.

.._..:;;;'- ...;. ...

,

.. Í}�IÍ.'.�.';.-,••_

n

CUlllprimentan,�� a Se
n!l..Jl'lla �adja Daux, pela
sua bJrma,Ul"::J. 11;J. !>'al:uJua
de V:e lrilOsolia da unive!'
.:.!',.,J,uc de SUtlLa t):Harma.

12
No Rio, cllntinun dando

1l0La alta no eS]Xlrte, desLa
cal:d,H:i(! entre os mais do

L:oIlIlU·y. { jo}'em. �L.dall,
tc de Medicma Paulo Fcr-

feil'a Uma.
13

E p::Jr faJaJ.mos em Conn

try, �stou infor.�lado de que
Fulvi" Lui:ó Vieira. Chefe

o grupo empenhadc na ren

!iz:tç5.o do nosso COllntry
C:ube, já qstã com uma lis
ta de 150 nO,1,es, bastante
credenciados, para sõc!c:s,
fundadores dél mesmo.

14

Miltinho, O Cunt�r que clt
('11l0!! pela Europfl: vfli d:lr
"Show" na S, irce no Clu-
hc da Colina n'l primeiro
di:1 (::) allO de 1963

MOS1CAL BÃR

:BIl":\�J.menLe d(\ F:ibl'ica :10 Gensumidol',
A'II�;A'::-; da mf;lhol' (jHalldnde prlos- memoras pre.ços

NYCRON TERGAL

:l' ',; '-:-í'··I�L�
•

I �:0 '
Jj,,, �I!.hl----' �lí.>\ UM B' IM PASSA fEMPO COM SUA FAM.. LIA _ RR'UNIOES' SOCIAlt

�) ��_af-�
---

:f 1)AJ,t�"NrJl,f' C()QUITE1S - FESTA-8 DE ANIVERS!ri.�OS _ CHA

f .�)
J=-

-

[
DANÇANTES _ ETC,

I ',1- ;n ... ' ,'R 1'l'"....n ,,,., <In' AO n<m>:r cc T.J "., "o,t,M",

i. i "
- rE, .

-. :J . . _

", ,,' -- j I' iialn l'.. R nd ti'_
MES 0€ DE:l:aao

'"

ettçmr:.. .)IS. rve e..ores

Dio 17 - Soirée (',' Formatura dos Alunos dfl
D'l(,j(lgrafia D(,rn B�tc!) com iníóo às 20 horas.

Dio 23 - Festa Infantil de Natal com distri�
I;lill"", (�; 0, '('('Iale" e Bombons aos filhos de.'> as

soriMlo<; ,das 15 às 18 horas,

[Ji(l 29 - Soirée de Reveillon com início às
23 horas

•

,-, ,

NOTA - ResNvas de Mesas "A SEDUTORA"

..

(. ,nr1jsp�msável Q .,pre!:cntoção do Car�-rjra So
Gel, ,

A "III,ETQRIA

lIIa ;;ru.��u de aall�OS elll .,ua

r ..�,C'-'IlClU, cum J(llbic:} bos

.'a IlUV,� c l'?daci"s de I\is

que,

,.., Entre. a's l;inaslan:tS d)
COlé�iu Cora�,áo de Jesus .

"'funna C<;lsu Hamo".'·, a

b.mita Y;_"\ra M, Quintuni,
i1.u,.

n'i,1 22 .- Silb'1do � fl(Y I'é€, de Furrnmfura da
01,,' ';óli('· Gil Ji\5IAL DO INSTITUTO DE EDUCA,
(,AU DIAS V[LlIO
I ),r, /J I l, 1.1 nq;) ._ "Os E!'tLldontes D:1.,-

Iníc us', 3 horo�'
'i'l (.?irf) Tarde Infantil, "início

(l' I) h(,r;I�'
I)'"

.

ri I,) "j I1q "Os E�tud(lr.lt;es· Don-

gl1m", inicil1 às 18 horas.
I " 1 " I 6 i Il(cu lIõo Social Elegante
!,Í!',. 'l' /0 I,," '1<;

CLUBE 15 Df OUTUBRO
Proorilmil 00 Mê)'

o AlmlrHnce e senhora
Jurnndir Mwler GaU!j).J,',
IIUS �aJõe5 n�·b( e d"a �édc
do 5(.) Distrito Naval, t('(;�p ..

cionaram a Oficialidade c

convid,uJJs cl>j)eclals, para o

coq.U'i.Cj em 110ll�IUI:(e.m :l

Se.,.an ... da' M.:u:.lllha.
Muiw el, gbda a recepçüo
bem eOlllO o :;el'viço de '-bar
e cópa dn'lgldo pelo Que-
rência Pulacc H.otel.

6

E'1'ocedcnte dI' Bra:iília
ontem G "ll-I��G )VC!'ll:ldur,
s(,llhm' Dom;el de Anoradc.

7

Marcado, pura dia 29 j}rô-
ximo, o (·a:-.;\lllent'f) du se

nl!Ol ita lt0111y Wi!lcl'ding.
cam (> senhor SalVndol' Jo-

so P'hlzr.a.

BOUCLl!: DE NYLON E DE LA

HELANCA

BAN-LON

V��la(1o estoque de lingerle de m'Jou
COlt'lIAS ri t'dflda� c diversos tipns de AC0I!.€HOAD08

nuriie-ártos.
Art. 3 _ A atual orgl:ni

zacão admintstrnttva .tn

Prefctl ura restrucurnca.

pus-a-á a ser a consten;c

doe quadros que a esta 9.

rompanham.
Art. 4 - São constdcra

dos extintos e orlados. pa
ra todos os erettos os -;:<I!'

g':JS cxctutôos e incluincl< 0;.

respecttvnmcnt a nas nov'!':;

tabelas a que se refere li

artigo 3,

Art. 5. � AoS atuaí; :lCU

pautes de cargos de p·".)�i

�::::I�:�a������\�:'a���c: ;.\.;:\
rei tos jâ adquiridos - g,.
ranudos por lei,
Art. 6. - To(l�s os car

go": de nívcts 34 a 37 SN �)

r'� prevír ento em com,s

são.

* 1 "Aos atua!s oc.r-

pautes da ca-cos de provi
lll�nto isol:tdo, rcstrutlll'''do

PO!' [Ul'ca 0{'s�a 'ei paI'.:! U

Cf' 1'!';O "e prev:mento (>(<1

comi��ão f!C!J1ll asseg1l1';'.
do� :n dil'e-�tos actqmr!Jü�.

� �. _ ° onupantcs '11�
,'(';m3 "�fo!':dr..�,

pe!'eeberão, a titulo c!:::
�T:l,t:ficêlcaD ,a I"c;�!)e"!'i ,a
d�fe'-e:1cl de vr nCiml'nr ,�.

Al't" 7, - ;'len!1um c-:>..' ',I

in'{':al ')2: carl'pir:l soro. ))"J
v:do �em �on:.'m'sG.

A,·t 8. 'Pod',s :u; ta;' ,-

la" e (!uildros all,·�:t.� ",-

7cm p>I'�e !!lteg>'a!lte '[1

Art. ri

dos in:l.C�t'l)!i �,-,--ã'l r"�i ,! ,'1.

dos �O� nC'\"'� llIv!'i!'; -1l:>

vene'mentos. inclllsivo ,�r.'.i
donais.

o �Nl9mij
PRIMA'RIO EM
MATO GROSSO

'Publicada a presente cLt
no Departa.l'ento de Ad.,:Ji
nist,'açiio' aos t'reZl:: dias oc

mês de dezembro ao mo

de mil novecentos " ses s '11

ta e dois
Natrrcia Lemos MJJ ;ú:

Diretor do Dcpal't""�'(>n
to de Adminís�raçi'lo

'fmprê5a Editôta"O EnABO UtE.
�''-I<I l,;Uu..t:1WJU1u .II&.�, Hill·

rerctoce 3.022. - ca.L:Ia Postal l..lIl
krun-reço: l'd�gránco EST'ILI'JO'

ov-nor
ItUlJeb.!i ce _mil" a.mo.

""'.-
JOIUW� ,.� d. AQu1Da

_.. .

.�m •.vuru rernando uo .inuw:a:.l e SÜll& - Ó&v.&lc1o'·>
M�UO

.

ColaboTadorn .

..rot. Barrl)!L'OS Filho - Dr. Osvaldo &v.:irlguea
Cabra! - Cid Gonzaga; -, DIt. ífllI'.1dt'� "-O"

l"IUJ. Omcn d'Eça. - Maj{!r'JndefoCJP au
veuat -� LlI', rcruion Leite da cesse - Dr. Ru
A(j.' C'-''''lU - Walter Lange ·_'Zur:r Macha
do - Lazaru Bartolomeu -r-. limar cerveuw

Prul Fa'llú. Fernando co ·_<I,.raujp Lago -

H:l\nilto!1 SI''"llllldt.-- A, Sei.xas Netru _, l>'lá\'lp
Alhcl'to .de Amorim - C, Jãmunda, 8dijor de
.!t,urtlla ...w f�g'l"Jc:ola - A!'ll�UClO S. Thiag'o.

L'J:.PARTilMENTO ESPORTLVO
Hedatol': P·,ciro P,lulo Machado
nN!_,torrs auxijla,e;;: l\f.lury Bbrg'es, Rui 'r
LI!'JO e Gllbt!r�!) Nul.1uS

(.'(llabt,·udore::.; L I VERSOS
Hl'pr('�llnlant,e.i;

RI·jJll.'::'l'ntu<:ile.� A. �. �aTa Ltda.
Rlll fGB\ Rua Scnadur Dalllas 'lU 50 andar

;, "I-:loi

S!'io P:lll�') - RII,) Vitória eõ7 - cDnJ. 32 -

TeJ, 343949
I'vllu .""�",,.e _ PROPAL _ Pr:u:n D Felicla.
no I:> � conj. 11 _ Te!.: 74-·m
\"' 'I' ,'r,I"I', "p' nuerlJes em 1"d1)s OS .. UI

rHripiM dt> Sanjo C'ata:ina
1'l't'u1-'in� JnI'di:Jll(e ('O!ltràto de '('f)r:to c' I\l ,}

r�l'pl" P111 vh!úr
A5:::!IN.'I,.TURA ANO,'\L _ Cf!' 2'.00000
VENDA AVULB.\ - Cr! 10,00
A Direcão 'Ião se r�llonl>abilisa- pelQs CO'k.c'!t·
to.� emitidos nos a,.tfgo� tt88fnrrdoll'

.�
I

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



r.,.L""",.J.; .. _ )(,-i:':-;, o tSTADO - o MOj� Anlc'J ., ,l/lO) do:; $ta Catar!nu

lIqUIDIFICI\OOtrO:'tIO v O ARNO
8"''''''IJ'I< "O""'-ló: j ...t'j,rt""fo'm,,, /,,<_
rb".,,,t,,,,,<;o'H,"''- ',,,:',,,:,:;,,1 IAü.N �o
<;o"''''l-'eOO .e,l'uf,),,,j -do I .mun o bcse l

8':.T:-.D iRA PO � IÂ1n SU"!!R ARNO
Í' �>fd"Ctl_ I ... � .. e 'to "'� ,I", p' .• (II "0'1$'
1"",(" ", .. n. �'!"'I·I .. ,,·. II , ,I '.<..J ue més� com
o. IJ_<U>' Du I �'O;)' A"N0

COI\IFÔ

ASPIRADOR OE PÓ ARNO
S,,(�cjl.l "'lJe·IJ.0Ir"t� 7 r,c�"oru" 1'0<0
todos O� �", ... L(OS! E OqrllO (011' a ":0<

rmho fccrhtc o 1orl1lJe�o do co�o I

BARbEADOR ElÉTRICO ARNO
Poro 'Oh" <!uQlqu'" 1<1''' df' IH"ba I

Boeb""o sem"""" o 1-'"1,,. co", roaIs

roptdez, confôrto e oerfe.çêo.

VE"'Tll n()�_rIRCUl"DOR
/, R "0 ()"d "�I' ,1"·""",, 1'''

tenr- I '0" , ",ti "''1''0, l-'u�"O��
3 .. e+co ctes

ENCE AD;PA N"'VA ARNO I vol"

'up (l tt,,,,'-q,,r ((!tI, I ,(\ ''''0''''.
'1'$ Q. "'1-',,1"1> I1lNn ""t.,'o 1,,,,,, .. ,lo

b-dtio .... '". "f" .... ,,,,:..rlP d .. Ir ,(,H ,,�(O"lI�.

--ç��-''''
MOTOR fI�Nf) et H ÁQU�NI\ DE
COSTURA V

·:t"n,,�. t"r�

"bandid'o mais
l��b�OI:���:ic�o:a�t�:l t: depoiSagora. Chama-se Albe!'�
Nussbaum e- teria agido
cem um cu »puce cuí» no

me é Sob:-- wuooxson. que
também está preso. E', P"
lo menos. o quo pensa ri.

poücta.

astuto e embicicso � �--�.7C_ç�D
haVia Sido mm-cedo o '·11 ����>'A '1. ��7ffide "I" .fe II centro: num pequeno hc- :ll)/5:�c::�- , "A

Iln9' r .tel no centro de Buff:oi'J. � ,.... '-L ..

_ Alicia teria que- co!,,!):)-
u"�lJO .,."...rar --us rot tnreuseocc.cnmtcotnc. cm .omc. ;.'"oi

ai que Albert conheceu Bo

Preso o
NOVA IORQUE. nevam

br\_ (lBRASA) -r- No d.a

��tr:d:g��O !t:�b������
alguns bandidos neer.r 1

parar um furgão post-u e

se apoderaram de todo o

dinheiro que ête transpor
tava: cerca de 1 milhão

_-

SAo 'AULO, Ruo Son,o ",,,,,,'o, 275

I R.QIUANÔPOlIS, Ru" S"ld"nho Mor;nho. 1

Represoentante em Florianópolis: - ERNESTO RIG
GENBACH & CIA LTDA. Caixa Postal, 112

-'-lliRW t PA1EN1U
AgeDle lHc:ial da rropriedade Industrial

�egPtro de marcas. patentes de invenção. nomes co

....wrc1ais, tUulos de 6$tabelfc'mcnto. tnsfgnlas, Jl'Uses ds

propaganda e tnarc4l' de exportaçdo.

Rua Tenente Silveira, 29 -.
o andar

SALA' 8 _ (ALTOS DA CASA NAIR - LORIANO'.
POLIS _.CAIXA POSTAL 91- FONE 3912

Nussbcuru ro: qunltjlcadu
por HOOVCI", djretór do F.
BI como Q "bandido n-aís
astuto e ambtctoso decote
de Dillinger".

by wüccxon, com quem ae

aliou parti. futuros crunr-s.

nj-rnadc c- dcsaperecero:a.
·E..r. agosto do mesmo ;,:1')

assaltaram o banco t.in-,
caiu Trus Co., de 'lrlfle
roubaram 50 mil (lolP.t2S·

Algun� meses depcis ?3

tavam e-m Nova Iorque, ,'j:'n
rn planejarem um graurte
golpe. zstactenara-n
carro de segunda.
que haviam comprado.
to do tererette Nati)l1�1
Bnnk. Era um furgão, lJ'0

rüdo-de .metralhadora e r
á

dia. E como precrsass-t-n
de maís um homem, ,!c,�
cobl'irom Peter currr. vc

manhã de 15 de dezembro.
Albert e Bobby apontavn o

revolver contra os empr -

gados. Notando um movi

menta, atiroú, matando
u:r., guarda do bnnco. E,;l

seguida fugiram, ten-!.)
B"bby ainda atirado co:'

tra llln policial, 1111 Cll ("J

da, atingindo-o no tmlçf)
Carregaram 33 mil dO!3;·;.t;,

Ao '�"apr�:i"'Ç-:il1ar do h \t'·!,
fingiu desmaiar. ncov

u.u movimento de transe
untes c Albert, pela jnnc
lã do hotel. percebeu tu(lt>

Saiu pelo corre1or. to.uc-t

o .carrc e tentou ri. f:.Ig"li
pcrsegutdo por v.aru-es po
lidais. Mas o automóve;
foi detido e Aloert fOi ,J1"e
so sem oferecer nenhuma
re�istência. No carro ta.:1:'l.

algumas bombas e

metralhadora. Na se-nana

seguinte toram presos Bou
by e Jackie, estabetectoos
em Baltimore, ricos. Passa
vam como pai e filhll, mas

um vizinho de Bcbbv re

conheceu sua falo no jor
nal e o d(·nunciou.

BAIXANDO OS PREÇOS - Scnstw I bcíxo e�_
tá rncrccndo a pauta ce certos gêneros de primeiro
necesstdodc.

����� ��e��r�� �;���6) '.
Batata igualmente apresentou plll�O muito mais

bcixo. Ontem cornp-avo-se' o produto á razão de 30
cruzeiros o quilo.

.

Tomotes Baixa bem acentuado.
Que € que há?
Amectpoçôo do presiceenciclísmo?
5 m, porque a coisa com o volto do l;';'dime vai

.ser dura mesmo.

CASA VELHA SERVE DE AJUNTAMENTO DE
VAGABUNDOS - Uma dos casos que foram desabi
tados, entre outros que o serõo ainda nêste mês. aqCJi
no Trovesso Urussançc \.uquino com o rua Generol
Bittencour t para ed'frcaçõo de um grande prédio eslá servindo de ajuntamento noturno paro o vagabun
dcgem. Desde sext<l-feiro passada que umU e,.<;sa'>
cosos abandonados serVe poro couto dos malandro;!,
que depois de Ol"rombarem a entrada, tirarem Us po!'
tas dos lugares. ali pas�om a noi� -' com mulhere"S em
olgozofl'o e flagrante desrespeito ás familias que
moram nos imediações.

Ou o dono daquelas cosas toma imediata provi
dência ou peça como proprietário á policio- que cui
ce <1 J. toma�lo. po�·a acabar com aquela situação ver
gonheY'::l

Aqui fica o apêlo qUe nos dirígll'om os morado
re<; naquele local. Que aS providências nõo demorem
em bem da moralidade públ"ica.

Sociedade dos Atiradores de Fpolis
Convidam-se os sr.>. A9I-lociado<; Exmas fc:'.mílias

para o tradicional Fef<to de Natal qt.le esta SOCledod.
fará realizar em suo Séde Social no dia 25, às 16
ho:·us.

Papai No� estoro pre:;:;nte ._. fará d"ist!'ibuiçõ
dE' brinquedos aos dependentes de Sócios.

Atuando com um só
cumplico e "com a aj\l�I",
de uma jovem. chegou a

assaltar cinco cancos e-u

ASSALTOS

Ambos sairam. da. pl"l�:.i')
('I' 1960. Nassbaum vouou

23 meses, todos à luz dI) para Btlffalo. onde trub\\

dln e em grandes metro .

Id�o�e c:;::�u :!:���Ci: ���
���es�:O(�t:cl��so�n�O��rt·;7�� jcorovitz, Bobb�· seguiu pa

de uma dessas coisas in�lp; ra a Flórida, onde se '_wi\1.

ntücantcs Que ocorrem 1:0 a uma jovem de 16 anm

vida dos grandes ladrões: Jncqueline RoSê:-- mémbro '

desta vez, por cnusa �![' So> de uma quadri�ha juv(!UII
gl-a Ialndeíra. �U�\1���n:11��10 se�Ou��:I'���

bos toram para auttetc.
QUE� E· .onde se/aliaram a Nass-

Albert tC,11 28 anos � I}a.
Oflum, para o primeiro �:!:

recc um homem tranq\1ilo salto, (!ue se verificou <.I.- 5
e suave: ligeiramente ';f1I- dc dezembro de 1960. De

vo, u.Qando oculos de le!�� armas na. mão, BobbY c

trs grossas. Foi aluno :)!"l Nassbaum entrnram n'lll�

lhante na escola, onde ;·0- bunco de Burftlln, imül.dl
velou tondencla ptll'a C5t..l znla'll os empregadas e

dos tCcniro5. Em 1952, l·h· roubaram 20 mil dola·<;f
16 an05, foi pru:o pela !)rl Fora no volante de um
melra vez, por ter roubad" carr;' esperava-os Ja�l-;it'.
um aulomõvel c tentaria Um �ês depois, em j.:>ml
aS5a!t:tr urra jOalheria: lt: 1'0 de. 1981. assaltaram '.1�,·,
vava Ulll rcvolvrr carrl,;gn- m'esmmi condições (1)tlO
do. banco de Buffalo, rOUo,.n
Como fõsse menor. loi re do 87 mil dolarcs. E 01:1

colhido n um Instituto ue seguida o trio foi ?,,! 'l
onde �Riu pura preS(,I:- Washington.
serviço militar. Em 1957 Sl' Ali no dia 30 de ju'M,
guiu para a CaUfornia,;)n os d�i!! bandidos ontra':a'l
dt: se dedlc<>u ao contra- numa filiai do_ Bank cf
bundo de armas e "iill"IP CommercC. qnde imobill�;,-
que u.n de seus cllenlr.. ram empregadOS 1! Cnell-
1<:l"la sido o I'evoluciomí:'\o tes c foobaram 20 mil �,)-
F!del Castro. Foi presa. 1,- 19res. FUsir"m num C;.t:'l':)
bcrt"dn por. tel' pago a 11lUf furtado e três minuto-: {If'
tá e novamentc preso 0 !.(l pois deixuram o veieu!"
colhido ii. penitenciária dê p"ssando par" fllr[;!i\l

I),. AyrlóD R.m"lho
CLINICA DE CRIAN�_,S
Consultório: Pela manb,1.
-10 lIm;pjtal de C'\ridad,".
'A tarlle, no cansultorit
das 15,30 l.s. âs 17.30 hs

O MAIOR / Consulwrio: Rua SUI"'�
No di:, 14 de agosto ,.u- l\1acharlo. 7 _ 1/' anda� -

guinte. :-enlizaram o sen .. :1 leld<me 21HfI.
clonaI assalto de Massn- Re�idénela: Rlla I'all",
chusetts roubando 1 ml- trn"ll::t 63 _ Trlr(un," 2'l1l'
lhão de dolarcs. No dia 4

.

d"tc mês, Albc'! de u ,,' EMPREGADAlocalidade, telefonou par,\
a esposa que não via '13
Il'Uito. Q�cm atendeu o t,;:
lefone fol a sogra, que r�- '

conheceu a VOZ:,· PaSSOLl o

fone para a flIhn. �ue m'!
.

cou encontro com o mor!-------
do. Mas a sogra proclUO;l

Precisa-se de uma.

Pagn-se bcm.
Tratar pelo te!. 3608.

16-12-62

a PÇlJicia:- e Alicia foi h.t�)'
rogad;l durante 4 hO,· .....\
C(lnfes�:l.l1do atilíãl onde

QUARTOS
Com ou Sem Prl1Y�o

R Est('ves Junior. 14

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Supzemo
o Supremo Tribunal Fe- N. 10.140 _ Relater o

derul julgou os seguintes Exmo. Sr. Ministro Cunha
processos deste Estadn; Mello _ Recorrente: Nilo
Recursos de Mandado de de Freitas (advogado: 'I'el-

Segurança NO 10.410 _ Re- mo Heitor Fett) _ Recor-
Iator: o Exmo. Sr. Mlnls- rido: Governador do Es-
tro Gonçalves de Oliveira, lado. - Contra o voto do
Recorrente: Forncccdura e Ministro Relator, deram
Exportadj-m de Madeira provimento ao recurso.

Forex S.A. e outras tadvo- Agravo de Instrumento
gados: Gilberto Teixeira NO 28.237 - Relator: o

Alves). _ Recorrida: União xxmo. Sr. Ministro Candi
Federal. _ DCI':I'n provi- do Mota Filho _ Agravan
menta em declsúo unani- te: - Lundgren Irmàr-s

Tecidos S. A. �dvogado:

Oercy Cardoso). - Agra
vado: Magazine Paulista

(Advogado: Djalma Lei

tão). - Negada provimen
to, unânlmemente.
Recursos zxtraordtnártos

N° 45.000 - Relator o

Exmo. Sr. Ministro Cunha

Mello - Recorrente: Sul

América Terrestres, Marí

times e Acidentes (Advoga
do: L. C. Miranda Lima).
_ Recorrido: Vlrgllio
Muestre. - conheceram

sem dívergêncla, c negaram

��OV�l������., cor ta o voto

VENDE·SE.
Uma camioneta GMC FULGÃO. Ver e trotar à

ruo Almirante Lomêgo 25 nesta.
N0 50.294 _ Relator o

-Bxmo. Sr. Ministro vuies

aões _ Recorrentes: Go

vernador d-o Estado (Advo

gado: José c.mos Baleeiro)
_ neccnídos: Ralf Pasold

{Advogada: Maria de Na

earetu F. BIasi). - conne

ceram e deram provimen
to por acordo de votos.

}lo 50.476 _ Relator: o

Exmo. Sr. Ministro V!llas

nões _ Recorrente: Go

vernador do Estado (Advo

gado: Jose Carlos Baleei

ro) _ Recorrido: Luiz

16/12/62

VENDEDORES
MESMO SEM PRATICA

Possibilidade de ganha iniÔal: Cr$ 50.000,00
mensais.

Estamos oferecendo ótimas comissões a elemen
tos arnbtciosos e dinâmicos, paro completar noSSo

quadro de vendedores em todos os bairros da Capital.
Domas assistência técnica de vendas. Os candidatos
deverõ., apresentarem-se a Rua Tre. Silveira, 29 1.<)

.cnd. 5/7 no horórlo cornercicl. .ecestr- ae Campos

Agradecimento e Missa
diade 7·

vtuva Maria .raré Mer ezes Mendes.

filhos, gerir- s noras e netos do

inesquecível

ANTONIO D.!!: OLIVErRA
MENDES

I lli1��:l �)l ofu:Hlnmenlc consternadGs !.ela per�a irrc:paráve� dêst� en.te querljo
vêm ag-radee'lr ao DR. Sérgio Luiz F,ancalaccl, que o ate:oeu ate o UI.imo 1.11-

nuto. com extrema dedicação e bondade e a todas as pessoas que os conforta-

ra':11 l�eHf doloroso transe.
_

Ou\,rO!'l�illl. I\provcitall1 para convidar a· tôdas as pessoas de suas relaç:lcs

par:; ols-"isUl'�m à Mls�a ele 7u dia, que s�rlÍ. rezada te_rç�-lei"a, dlO. IS do cor

r", .. �e, às 8,1.10 heras, .na rgrcJ:1 de Sao LUIZ, na._AgronomlC!t.
Pul" lllais êsse aLO de religião c amizade. antecipadamente agradecem

Cine Ui! JOSr. Cristion Ma.rquand
Antonella Lualdi

-em

CUSPIREI NO TEU TU'MULO
_ Censuro: até 18 anos -

-aAd'lItJ�
':in. GLo�HÀ

C.D�I" "'.lnA: 305311

às 1 O horas - MATINADA """\:""
Charles Herbert

Susan Gordon _ - em -

O MENINO E OS PIRATAS
- PerceptVision - EostmanColor

- Censura até 5 anos. -

às 11/2-33/4-7-9 hs
Sab ne Sinjen
Paul Hubschmidt

.....--em-
M A R I L I

- Censura até 5 anos.
- Eostm::mColor

às 2 - 41/4 - 7 -'- 9114 hs.
Gregory Peck

Aô.Jdrey H�;:;'vurn
-WÕI-

A PRINCESA E O PLEBEU
Tecnicolor -

- Censura até 5 anos.

!'stre1t�

às 2 1/2 horas
Ronald Reogan

Rhr;nr'a Fleming
A REVOLTA DOS APACHES

- Cen!'lura até la anos -

CEN'J'\.() �"()"lE :\",)'

G'-l I 1/2-41/2-73/4hs.
(Devido à Wonde metragem)
Jeffrey H ...nt,;'f
Viveca LlndfOI'S
Rita Gam em:

O REI DOS r�F.IS
Technlrama - Tc';hnicolm

- Uma história de Jesus e slJa pa'.\, '3

InspiradOra!
CenSUt'a ?tr 5 an')'�

à� 8 horas
Rhondo Fleming

Ronald Reqgan
-- em-

A REVOLTA lias APACHES

c"'. 'Wy�
às 2 h�(os

Brian Donlevy
Andrea 8ayord - em -

A MOÇA DO QUARTO 13
- EO!:itmonCoIOJ" -

_ Censurr,: até la anos. -

RC'be' t Ho��ein
N,\djci Tilier
"IFIFI ENTRE

-em

MULHERES
CI lIsura: - até 18 anos -

ONE RAU·
às 2 - 4 - 7 - 9 horas

às 7 1/2 h')ros
Robe'·t HosSt"in

NadJo Tillvl'
r..:r::-: ENTRE

-t:IYl

MULHERES

G"on<1e Othe'lo
Reo'nolda Forin!r

,

Ruth de Souza
--em-

O ASSALTO AO "TREM PAGADOR

., :�:)t,..,..;,_

vido, unà.nlmemente.
NO 49.570 - Relator o

Exmo. Sr. Ministro Vlllas
Boas - Embargante: Umãr
Federal - Bmbargudc:
Werner Llnder (advogado;
trercuío da Luz). - A una

nimidade rejeitaram os em

barg-s. O Exmo. Sr. Minis
tro Cunha Mello não as

sistiu a'l Relatório,
NO 51.237 - Relator: o

Exmo. Sr. Ministro vütus
Boas. - Recorrentes: Es
�ad" de Sêlnin. Catarina. _

Recorrido: Aldo Antônio
Petuso (Advogado: Marla
Lourdes Ptazaa r. - Co
nheceram c dernm provi
reent-, por acõrdo de vo

Aposentadoria é Pensões tos.
dos Industriários. - Co- N0 50.725 _ Relator: o

nheceram e deram provi- Exmo. S1". Ministro Victor
mente, unânimemente. Nunes Leal. _ Recorrente:
N° 49.217 - Relator: o Estado de Santa catartna

zxm-. Sr. Ministro Gon- (advogado: Ml1t�n Leite da
çatves oe Oliveira _:_ Re- COS.al. __ Recorridos: Na
cc-rente: Oovêmo do E.3_ bor Gonçalves Lima e ou
tado - Advogado: Rubem troo (Advog:ad: Telmo
M. da Costa - necorrtca: Heitor Fett). _ Conhece
Rosalina Sieebert Luch- rum e deram provimento, a

tenberg - Advognd : .I.\h- unanímidade.
ria de Nazaretb D. Bla�L N0 51.809 _ Relator: o
- reão corhecído, unênt- Exmo. Sr. Mini t-o Victor
memente. Nunes Lüal. _ Rec-rrente:
N° 50.295 - Relntcr: o, Institllt.O de Aposentadoriu

Exmo. Sr. Mímstro Ary e Pensões. dos rncu-u jft-
, s'ranco - Recorrente: 0,,- rios (advogado: Arnaldo
vernador do Estado - ed- Pinto i.lmal. _ Rec-urfdo.
vogado: José Carlos Bu- Deparbarnent- de nstrao �
teetro - aec-rrrco: Mário de Rodagem do Estado de
wíetnorn - Advoeado: santa Catarina. _ centre
Maria de Nazareth F. Bla- ceram e deram provtmcr -

, 51 - Conhecido e não pro- to. decisão unânime.

caíves (Advogado: Em cau
sa prôpria) .

- Não conhe
ceram, a unanimidade.
N" 50.144 - Relator: o

Exmo. Sr. Ministro Ary
Franco - Reccrrente: Es
taco de Santa Catarína _

Advogado: José C a r los
Baleeiro - Recorridos: Se
bastião Bonassls de Albu
Cjuelque e outro - Advo
gado: Teimo H. Fett _

Conhecido e não provido,
unànímemente.

NO 51.140 � Reiator: o
zxmo. Sr. Ministro Ribeiro
dOI Costa. - Recorernte:
Olga Gamba (Advogado:
Antônio L. da Silva).
Recorrido: Instltutc de

oon-

EVANGELI:�i;.i'nS Per.! \',1

(Transcrito do "Ref.o:'lt:l.

dor" dE novembro de ó2)

Certa vez ao ser conh:n

ta do em "C�njunto, o impe
rati�o da divulgaçRo de

páginas evangélicas e Ü�'J

trlnárlas, que vei\culasse,n
esclarecLr.ento e cot....solJ a

• imeSB--massu.;.elOs �e 't.Ht
tads terrenbs, ouvl,� \ln)
dedícado compa{1helro d:

zero com imfase: Va,qu'!

evangelizar {'ssa ge� �e!

A palavra do am!g.o le..:.

percute ainda, de t01'<....la

e.st"anh� em OOsso esp\ri
tn. pOr s� nos ter afigu.a
do Imprópria, in.ldequàJa
Sabemos que. em E�)l,ri

t!!mo ninguém pode im

por a' ninguém que se ex

presse dessa ou daqlH!h
rr aneira pois que . Cada
um de 'nós adotará, �m
nosso abençoado m.ovimi!n
t.o espíl'Íta a linguagem
que .mais c'orivenlentê e a�

gradável lhe -pareça.
,,'

Ninguém, nas fileil'as lido

Doutrina que o excel.sa
missionário Allan Kal"dl'�

COdifiCou, desc0ru:-ece {)

"cuda um receberá. d(� a

cordo com as S'Jas ob:a.3·',
bem assim que !!omo� "i
vres na semeadura, mas

escravos na colheita.

Há, contudo, determin,3,
das circunstâncias que jus
tif;car:n uma sugestão (lU

parecer.
A identidade de ó'Jje'ti-

Afinidade e comunhã.o
de propósitos no aprend,za
d,.

Reciprocidade no inlcl e�
se de ajuda e a certa.
Evldéncia· da sinceridade

do companheir.o.
Enfim: Amizade ·e 0)a

fiança.
A rórmulá "vamos C'la�1

geliza.r essa gente" uf'.ve
ser substituída pela ",;,,_
mos divulgar o Evangelho.
porque dele todos nós ne·

cessitamos".
Se algue:r. duvida disso

bastara lembrar-se da con

fissão de Paulo. "O bem
que quero nào 'aço ;0 ••lal

que não Quero, esse eu fa
ço".

A primeira formula é

Incorreta, injusta, ant[pa�i
ca. Exprime, de modo in

(j"'Sfarcável, presunção e

va'dade, Quando não ";)r,,
duz, simpleS1"lente infanti
lidade ou descabio'entuslas
mo.

A segunda é correta jUg
ta. cri.�t5.. Revela IJ estaelo
real de .t.odos nós _ ';1·3n
d"s ncccs.�itHd� da Lw: E-

o Governador Celso Ramos;
.t.'n{;l::nneuv li!". scse ííer

I,Lo!l13nes :....caenuno ae Cur

v""hJ, P,c.>ide:!�� du ....'cu

sedL Fl::d�I.cl., j� ... l!.iI� .," •.�.-

TOS e Arquitetos e o Enge- dO! XX Semana Nacío
nneíro Dr, Celso Ramos 1<',- -raz aos E'lIçlmneiros e Ar

lho, Secretârio de Viaçcl.) .....1.(..03, ao Chefe do Exe
_ "'u, alJ Pubriccs. O::as,- ":.;I."�LO C':"tarin..;nse, no Pa-

.á.:.o Agronômica.

Marinha Recepcionou com um "coo" rio 5, DN_
Beatriz Correa hoje apagará quinze velinhas
•

NingUém - par ocupo!'
tribunas, com maior ou me
nor brilho, .ou pOr escren.r
:páginas edificantes _ p.:_
de, pretenslosàmente, u'
zer Va<J:n.os evange'lzar i!5-H.

gentt', sob pena de' d�
monstrar que mui dist.ante
se encontra do Evange:ho
e da compreel1l>ão espIri
tista.
Evangelho () Esplritl:illio

são, sobretudo e essenrinl
mente, huml1dade .

vlvhia
e não apenas falada _ ;'11
mlldade que não é SUb�l'r
viência, que se acomo la
com. .o el'ro del!beraco
lllas altlvez que, crjstaml!�
te, rejusta conce'ltos e r('
nova sItuações.

O Indl .... iduo elcIT).ent�H
mente evangelizado _ esta
mos querendo escrever ue.,
mo "e'ementarmente eVan
gcl!zado" - nunca se j!;l
gn em condições de evae
gelizar quem quer que �o

ja
O grande �:rperatlvo do
servidor espírlta-cristí'o
não é o de viSar a lUtro!:n
no eSforço que realiza :la

divulgação do Evang'ell,o
do Mestre e da Doutri t1:l
Espirita. I

O impOSItivo maior, � I!JS

tanclal, Imediato, COnsIste
em estabelecer, no propc'o
cora.çã.o ,08 eternos a!h;<:ól'
ces do Amor ao �·Ôxi{li').
servindo e ajudanôo. :n·n

desinteressc " pUJ'eza, lH",\ As g-rnasiI..ll"s 62, !olOljra- viuirL Maria Carneiro, Ya- ros, Lúcia de Aquino D'Avi-
qlle <) auto aperfelç.'JQm.:!l l�ada5 na Ponte "Hcrci/io 1"a M. Qllinlanilha, Eleono- la e Ana Maria de Almeieitl
-Lo sc faç<:1, *'LtIZ" - Elie!.nll Reitz. Vir� r{(. Ribeiro de Toledo 8(1r-
.. tl

.• .:�.:-:��,f,::/... _:.'.i$.rM.t:����_� i;J)- .. ", � ".' � �".

COM UM "COCK l'lLLL
no satêo Nobre do 5" Di t i
to Naval, ac:;n,e;,:eu no Jia
treze o enl:en\lllllll,,,,.ia
Semana da l\LJ n.h •. 1,[<

"Floriacap".
O -munco onerei". ruí : 1.:_

,i.l :r:I,.Cnl-Jl A'.:.Il"aham, tr.r

J_"a Ulll modelo de ren..e
oranca.

,j ,sr,;RVI(,.OS
'1. li". rc-a:» c:

presentados pelo cuerêncta
Paruce Hotel. Um trio mu

sicai abrilhantou a crmen

taca reuruác promovida pe

10.5° Distrito Navai, Que
marcou sucesso.vangêlica que a DoUtr'U.l

Espil'lta tem procurado) lar

nar mais intensa, ma!s .)�

la mais fulgurante.
A distância que nos sepa

�'a do l·cai proced!men'.·) f>

va(lgélico. espcC.alm':'�It.I'
sub Q ponto de' vista dr.> A

Irar a'o Próximo, é ta:>

. cepcionado pelo A.ml.J. •. "�

Jurandir M.ll..cr ce ua.u

pós. comte. Antônio AviJa
de Malafaht e Senhora;
Comtl: Carlos Alberto ue

Carvaiho Armandr- e pai' Lá
dos 05 oficiaiS dl� Armada,
qUe servem nesta CaplLal
Destacamos a presença dt
Governa'dor C<'!lso Ramos e

Senhcra.

BEATRIZ

Corrê&.t.._ hoje, festejara
,,��_ "u.n",e anos, recepcio
rando no Oscar Palace Ho-

r:; a foi "broto" elegante'6I
desta Coluna.

r;rande qna.nto a Que nqs NAQUELA AL'lA

sepa'ra; s�b o ponto de vl� e e.egan�e reunIão sacia" WANIA
ta da razão e do senso mo O sr, e sra.. tenente Av. Ju- Orams Ribas, e ginasiana
ral do troglodita. lia {Ana} ue VJi\l�i.a, ei>.- 6:!. do Cujé�io COl'n.çào de
&''pen.6amontl> d.ho� t:�Ul'a.u) l�oqcdad�

. Jfj�- J�.l>U� .

da caverna está. tão disLan rianllpolitana; a l>�nnóra
Cilldo dll nós quanto nós

Com te. Antônio (YedaJ ce QUINTA
o estamos d� pensamuat.o Malafaia, trajava um bani-
do Cristo. tocunj'unLu, a l:o�i<t de ";,1- IClJ"a, acon[.cceu na Lagôa

fia p.eta, adqu.rlrJa na 1- lia 'lJunctal,-t10", uma muvi-

Isso c Q que afirmam "s ��lj��o�r���;I_'�� ��I"\I:J,��-. ���llL:(��el�j����:sa, eO!:�����Instrut.ol'c� Esplrituws, es-
com e,eg:ante m� dela de �e- fJ..!; (1;1 .i>..A ::icmana Nacio-
cido bru;';<'luu; 1.1 Sel.lhur,t nai du ... b:nger.lu.il:Js e Ar-
ColOLe. "'I",IIU UVl,l.[J ... tiL: .. - qtÚlcLIJl;. Na ocaSli),u a,; Sc-
LrlzJ 0amelU�T, CUIll vesLI- nhora::; Dr. t:elsQ RaUl:':; }o'i

do de chaúlulll a:.lul cluro; \ lho e UI'. Anito Zeno PeLry
a Seúhora Gu,ullel '''''01:' foram humellagC,ldus rel.:e-
tDoral IH'aÚJO, I.:Ul11 I!lULlc- UCllUO UlIl bonItu prcseni.e
lu ue rcnda marisco em u- cada, da:; delegaçõc� vi�i
�ul escuw; u Io:lenhonl t ...nLes. Esteve presente o
Com te. B�Ulc!CJn\ (Maria Dr. Gullhermc Renaux Pre
'l'e,'.!Iul Maia, muito cJe- sldenLe do SESI.
game; a Senhora Cumte. O MODERNO
Antônio (GilduJ Maya, Restaurante do Royal Ho
com vestido surah estampa tel, serâ revestido com "'Lam

do; a Senhora Antônio bri codeplae" de Jacaran
(Maria) Apostolo, de ren- dá, moderno pt"Ocesso de
d;) mariscô branco; Marllia acabamento em ambl('>nte

Peluzo, muito elegante com de luxo.
vestido brocado, sempre a-

companhada do tenente VIAJÔU

;;alf',Entldadcs Amigas (i,I!
nJO ,.:.m ncn;lUm Intel"f�ESe
pm Insuflar o 1l0!:iSO or�'J
lho. lUUI> cujo �rab.111lo
maior consiste, exatam -Jl�e
(,>lll fn�t'r .o c(llIlra!"io: ,'o:;
Lruir Os J}I'urlt1o:> de va:d l

dt:: e e�fu'celur as f<lutrJ.�'l'S
de mentirosa gran<icza (:!l�
,m,ultos ingênuamcnle c:11
t;vD.m,
O pI'imelro benclicJano

do ensino evangélico d:Ju-

��n:;!.�� f����\�d�� ��cerlt��
emite.

Djauro Ramos de Oiiveira
(UinIove"); a Senhora Dr.
Carlos Kreb;; (Léa) Filho,
num elegante medeio em

gazes amareio; a senhora
Tenente Maurício Filome
no, num modelo estampa
do; foi notadc o bonito C;l

lar da srta. Iná Vaz; a Se
nhora Coronel Sylvio Pin
to da Luz, num bonito mo
delo :preto, com uma faixa
bl'anca na blusa; a senh;lra
ten. Gustavo Castelanl,
num original estampado; a

Senhora Ten. Cesar (Mõ!-

Sexta-feira, :pela Tac-C:u
zelro do Sul para Buenos
Ayres, o garoto congolês
Marc René Pierre, que foi
salvo peio Hospital Naval,
no dia cinco pp. Marc via

Java a bordo do navio bel
ga ··Lukala" e qU'lndo pas
savu pela c('sta leste da
nossa Ilha. o barco :pediu
socorro e o 5° Distrito Na

val atendeu desembarcan
do o doente em estado:- gra
ve. N,... Hospital Naval foi

submetido a uma melindro
Sa operação apendicite a-

guda - Pf!los médtc-s Te
nentes Lais Marques da SIl
va e Osvaldo Nogueira. O
navio éra procedente da

��;;�;�LiC��'.' viagem pa�a

ESTÃ
marcado para hoje, em Jo

invIlle, o encerramento da
Semana Nacional d)S En

genheiros, com entr�ga de
C,p.omas e um banquete
no Harmonia LIra.

ATÉ O DIA

trinta e um do corrente vou

apresen�ar a lista das dez
.'enhvra.> mais eleganles de
Santa Catarina. De Flórla-

�Ó�!I����a��riÀ:tr.�,•.
de Tubarão, serâ corlhecl
da ni\quela cidade, pJ<óxlmo
sabado quem .será? �,

NO CINE

;�!�agJe�é"dah�l�lnr�:.ar�e�
ce:pção Que aconteteu na

luxu,�a lesidêncfa do ca
sai Dr. Colombo (payseJ
Bailes, em benelíc10 do Hu""
p.tal de Re;JbiUt�ção-, que
,narC;lU a testa do Ano: Um
jornal i

O CLUBE

';12 de Agôsto", em prepa
rativos para o seu tradlcio�
nal ··Reveillon".

EM BLUMENAU
hoje, será Inaugurado o

"Grande Hotel Blumenau".
Ontem, aCcnteceu a do Res
taurante e Confeitaria "A

quarium".

O SR. GERALDO
Wetzel, foi homenageado
com um jantar, no "Prulu
Clube", por um grande nu
mero de amigoS.

NO "COCK TAILL"

do 50 Distrito Naval
Almirante Jurandir MUller
de CampcS, falou ao Go
vernador Celso Ramos, que
mandou Q Rebocador Trl
unI.o rebocar uma balça de
Pelotas, para o transpurte
da travessia do Rio ltaJai
Açú.

'
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II PREVIDÊNCIA
SOCIt..L 1c a.(áJrIn�

Js que estamos falando .... _al.s�e 'no Regulamento Oe

::I',,'!Orfc�l�ta�os::o��t��� �:� �ã J�����!�aci�r,�:li��
trata de Prevídêncla scótet,

"
nál "é contribuinte obriga

vumos ver o-que diz a IOPS, tório do IAPe, o Ministério
o RGPS e a Consolldação do Trabalho nác exige que
das Leis do 'Trabalho. A:t. na relação da documenta-
68 (RGPS) _ Considera-se çêo conste especiflr.l'Imente
'"jornallsta prctissional" a- "IAPe" e sim Instituto de

quele cuja ronção, remune- Previdência. pelo qual ccn
rede e habitual, compreen- trlbut ..

de:, u busca ou a documen
tação de informações, in
clusive a fotografia; a re

dação da matéria a ser pu
blicada, contenha, ou não,
comentários; a revisão de
matéria quando composta
tlpográficamente, II Ilustra-

'; ção por desenho dU por: ou
tro melo que rói publica
ôe: a recepção .radíctele

graflca e teíerêníce de no

t1clârlo nas redações de em

prêses jornaJistlcas; a or

ganl�açã(' e a conservação
cultural e técnica do arqui
vo redatorlal; bem como a

Q1'ganlzação, orientação e
direção de tOd",s êsses tru
balhos e serviços,
Parágrafo único: - so

mente ,são compreendidos
no conceito do artigo, os

que forem registrados no

servtco de Identificação

���:Sl�::li('n�� dr::::�=
lho do Ministério do Tra

balho, na forma da legis
lação vigente.

'

Com referência ao regIs
tro nf) D. N. M. T. P. S. diz
o artigo 310 da C. L. T. o

seguinte: "Somente pode
rão ser admitidos a serviço

JORNALISTA PROFIS-.

SIONAL: De vez em quan
do determinado assunto en

ira em órbíta e passa a ser

o "assunto do dia". Plebis

cito. Salárlo-minlmo. Par

lamentarl�mo. Presídencla

Jl,slno. 130 Salário. Greves

Jx_oneração de Minlstro etc
Alem dos mcncionnd -s.

·vd..,V U(J., JIJ;:n ... .ístas''. co

1110 é do conhecimento do

público, um grupo de foma
JJ.>�,J-> - 8g,,'1"a dencmína
do '·CC.:.'dAi'lVO DE SANEA
MENTO DA CLASSE - in
siste no expurgo dos f�lsos
Jornalistas, aqueles que sem

nenhuma vmcuíaeãc ao

me.i9 profissional, gozam
de todos os direitos ahJbul
dos a ...s que realmente la
butam no Iamenamo. A
campanha que e.:.tá chegan
do ao ponto final com me

didas que estão sendo tc
madas pelo nosso Sindica
to de cresse e igualmente,
peio Sr. Hélio Santos, ne
legado do Trabalho, tem
recebido o apôlo de de

putados, estudantes. comer
ciantes e especialmente de
todo aquele que deseja vêr
no Sindicato r profissional
e não o aproveitador de
vantagens. Embora conhe
çamos as medidas que es

tão sendo fi-madaa, não
est.a·mf)S autorraado, a men

clona-las.

das emprêsas jornalísticas,
cvmo jornalistas, tocutcres,
revíeoree e fotografas ou

que exibirem prova de sua

Inscrição no Rcgistr.o de

Pp:!issão aornensnca. a

cargo do Serviço de Identi

ficação Profissional do ue·

partamento Nacional do
Trubalho no Dtstrttc Fede-
tal, e das Delegacias Re

gionais do Ministério do
Trabalho, nos Estados e

Território do Acre. Para o

registro de jornallsta, exi

ge a Delegacia do 'I'ruba
lho e Previdência Social 8.

seguinte documentação: 11

Requerimento pedindo 1\

InscrIção como jernalist;l
profissional, de acordo com

o artigo 311 da oons-uda
ção das Leis do Trabalho.
2) - AtesLado passado pela
empresa íomenenca empre
gadora, declarando cargo e

ordenado. 3) - Folha cor

rida: Este documento serÁ.
dispensado aos runctonéri..e
púbücos. clérigos e milita
.res em exercício, que pro
varem sua qualidade. 4) -

prova de identidade. 5) -

;>. fotografias 3x4 cem men

ção de data em que houve
ram sido tiradas, caso o

requerente não possua car

teira proflsslrnal. 8)
becíaracêc do Instituto de

Previdência socíar pelo qual
contribui. 7) - Compro
vante do pagament- do Im

posto Sindical (1. via). -

Pelo que se deduz, embóra

zàsu exlgêncla _apaa:..:e
na nqva regulamentação,
assinada em setembro do

corrente ano pelo então

prim",!rtl-minlstro sr. Tran
credo Neves. Veja-se art.
ao na parte refçrênte aõ pe
dldo de inscrição dos "não

.diplomados" que especifica
prova de contribuição para
o I. A. P. C. _ Na nova re

gulamentaçâe doregistro
jornaltsta profissional, es

tá bem clara a posição do
-coteberadcr". O Artigo 50
tratando do assunto diz:

N�O se constcera jornalista
profissional, aquêle . que,
CoIDO colabOrador, sob qual
quer Cotnia, exerça o jorna
lismo sem. caráter de em-

_prêgo. ,

.

Flua,ifzando, somos pela
.revísãc e que permaneça no

:ciq.a:dro social do Sindicato
dos Jornalistas Proflsslonals
de_ Santa Catarina, os que

morejam em nossa Imprên
se falada, e escrita, os que

estão celaborando e os que

já colaboraram e que o ex

purgo atinja tão somente

Os aproveuedcree de

tagens.

PRECISA·SE DE UM CONTADOR
Preciso-se ccntodor diplomado com prátiCa E.

optidõo pore sub-chefia �.. escritório.
Os interessados deverõo dirigir-se Pessoalmente

à matrIz das Lojas Per-eira Olíveirc Ruo Conselheiro

�o�.�6�. -- __

DR. MARIO GENTIL lOSYA
M�DICO

OUVIDO - NARIZ - GARGANTA
CLlNICA E CIRURGIA

ESPECIALlZAÇA0 NA CLlNICA PRO�.
JOSt K<:lS DO RIO DE JANEIRO

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

Pela manhõ, hora marcado. lnclvsive aos sfabadoi.

CONSULTORIO _ R�I�·Sil::?! 15 - eonj: 20�

F"IFIO-' PARTHENON

QUINTA PAGINAo ESTADO _ O Moi. 4ntig-: Diúriu de Sta Catarina
-----------------------------------------------------------------

CONTRA A ESPOLlACAO DO
SEU VOTO

_

MARQUE NAO

DIA6
VOTE NÃO

CONTRA
CIlISEPOL/nCA
.GIl/SESI/ClAlr

.

tlllSEECONÔMICA
DIGA'NAO�

"

As urnas,

_l.

A march.a foi reiniciada. Os trabalhadores anularão agora o Ato AdiCional que lhes foi im_

põetc. O voto direto abrirá .0 caminho das reformas, Contra a vontade d0s prepotentes �.�. �

I�·�-�U�-�I!lescolher o Presidente da República. Diretamente. Claramente. Sem conchavos de gabinete.
.

ou fórmulas jurfdicae forjadas nas madrugàdas. E o povo comparecerá em massa às urnas

e porá fim de vez à farça do Parlamentarismo. 6 de janeiro é o DIA DO NAo. Chega.
d. crises. Chega de ler a nação paralisada. Ninguém deterá a vontade soberana do povo.

I

0:::0---0-Sln-dic-at-od-osJOrnalistas Profissionais de �ta. Catarina
A Diretoria do Sindtcaro legíslatçâo sindical; e,

dos âo-nanstes Prnffssro-

e a astúcia dos espoliadores, ceda cidadão lerá oportunidade de reaver seu direito de

nais de Santa oeterme,
reunida com o sr. Del-cá
do do Ministério do ":' -".

balro e Previdência Soc.j'll
de sente, .Catarlna., aoos

essucos das assuntes ; 01,�
clonados com a represent.a
ção do Jornalista Wal..llr
Crlsard, encaminhado aque
la Del.egacia Regional, ob

teve daquela autoridade
as seguintes declaraçoe-.;:

c - A Delegacia Reg'.'
nal do Mlnístérío do 'Im.

balho e Previdência SO..:1<•.1

não tem meios legais i).:t.f"'l
cassar os direitos adquuí
dos pelos que portem a

carteira profissional, uma

vez que os reuquerentes a

presentaram, .entre DUtl""S

documentos exigidos r,11

lei o atestado de profis:;ao
1o;necldo pelas e:r.pres�s

empregadoras.

vação das cu-tetres si 101

cais, qu-e anularão as [á
expedidas;

1 - Expedir novas ca"-

tá em vigor;
b - Pagamento da t,;"j

dade de 1963; e,
c - Pagamento do rm

posto Sindical de 1983.
Os Jornalistas profis�:,)-

naIs, sindlcaliza&os, que
Secretaria do ajpsc, em

Fiorianópolis, aos 14 de se

tembro de 1962.

rem resguardados os di ..,,!
tos adquiridos na forma da
legislação eID vigor.

({,onal do Ministério �o
Trabalho para as provtden
eras que achar por bem

ciPterminar.
A falta do preenchimen

to dess- normas no prazoteras sindicais; com vigen
cia apenas em 1963, senjo
renovadas anualmente

mediante a apceeentaeao,
dentro do prazo de 60 d:as

a contar daquela data. dos

seguintes documenLos:
a - Decleração da em

presa empregadora de que
o contrato de trabalho 1):1

estabelecido implicará em

taclta renúncia do intere.::
sado LOS seus direitos, o

que será levada ao conhe
'-cimento da Delegacia Re-

não satisfaçam dentro co
.

prazo estlpu!arl.o o Item 9,
por se t.�hare \ afastados,

t€'Tporáriamente, do !'..cer

cíclo da proflssão, devels.u
comparecer à Secret.aria
da entidade atlm de se-

Adão Miranda
SeCretário.

Prepare-se para o Fuluro
Aqulrindo lotes de terras, pequenas chócaras e 6rea,

poro Indústrlos em

B.IRREIRQS
"a "BAIRRO YPIRANGA. ande ..16 situado a G<UI'"
:SCOlor local.

Os interessados poderão dirigir_se diretame"t·
ao ESCRITÓRIO DE VENDAS DE IMOVEIS de

0110 Julio Malina
t �uo Felipe Schmidt, 14 -- $obr<;lçlc - Fone -

�t:4,7. �.,.�;I�r-ianópolis. _. _ _. �"-

iiiliiiliiiiliiiiiíiilÍil íiillliiiiii.iiillliliiiílíliliíiiíiii.������� ...C"�.�_

IATE CLUBE DE FLORIA:NO'POllSa _ Todos os pr.oceJ�uS
de registrO de jornaUstas
profisSionais que tran�lt.'
ram pe'a Delegacia IVgio
nal do MInistério do T�'\

balho e Previdência S) ",'I
C'T Santa Catarina, ei�ão

regulares e perfeitos, d('rl
tro das exlgênchls legais:

b _ O Sindicato do?;r'lõ'
m"igtas Pr.ofissionais {i >

8ama L-�tal"ina está p(:l' d

lamente cnquarIJ-ad" ll'l

A Diretoria. do 5illdi�.1�O

dos JOrnalistas Prol1SS'.1�

nais de Santa Catarifl'\,

em face dessas declaraço',s
do Delegado Regi:>nal ,la

Mlnisterio do Trabalho e

Previdência Social, sr. Ué

lIo dos Santos, res.olveu, no

tlotar, a partir de. 1. de

Janeiro dI? 1963,. as segulll
tes provid('ncias para eb

ciplina dos processos (I"

sindicaJizaçãu c para :'C1l0
-- - -��_.�----=-- j

,---_ ......... ---�� ......_._--_.-
De conformidade com resoluçõo do Diretoric.

convido os srs. sócios do late Clube de Florianópolis
a realizar reun:õo informal na sede sociol o ruo rfei
Caneca, 145 nesta Copital às 20 horas do dia 19 do
COrrenre mês; pata exame do ante-projeto de constru
çõo da sede nov(V" e apresentação de sugestões visan
do a imediato elaboração do projeto definitivo.

PERDEU-SE
A Cautela 0.0 1480/60 (Grupo Jóias) emitido

pela Carteiro ce Penhores da Caixa Econômico Fede
ral de Santa Catarina, em 5 de Janeiro de 1960.

preCisa de corretore'S comissão incomparável.
Trotar diariamenfe .....:... Felipe Schmidt -97 1.0

",ncor .. ola 3
. Florianópolis, 14 de dezembro de 1962
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a'DA.TOI,

l'1li10 'AULO MACHA.DO

IEDA roRES-AUXlUAIIIIJ

MAURY IORG'ili. IUI LOBO..

GIL8IFJPTO NANAS
COLABORADOR"' DlIIIIIISQI.

'ELO 'ROGPESSO·D'

,., A"OS D! LAIUTA CONSTA";'"

__A CAlARIN ..

MO 55'ro11

Amanhã, em 'Pôrto Alegre, Silvio JuvênCio
tentará ser campeão Sul·brasileiro

RolIll ou' Jones
Para Enfrenrnr
Jorre
MANILLA. 15 (up) - o

brasileiro Edc-r Jorre, cem
peão mundIal dos P.15OS'
galo, deverá dl$:putar:' vá
rios ccmbetee nas lI'llilP
na&; no oomeço' ce-prôauno
mo e IW alguns, deelle'J'
cdlC�n"08 co:o.ará aIlllf)go:
o seu Utulo:

sete e oito - do _'t1i[:r:i'l
em construcão 11<> <,,,nf':j_

êncra da Avenida Rio amn
co e as ruas Visconde de
Inhaoma e TDrif"o rr-arü.
nesta Capital. As obras, IJOr
tnrciatrva da firma Perei
ra & Bekel, esturâc con

c!uldas em nov-moro d€.
19f1'l:. -ustan-to ("'d'1 andar
-à cnn � lrrpv) .. tI\,...",'l na
27 m'rhões rl� cruzctros.
com tone-o f'T'�·"',.,,, �"l1t'),
'r-ês amtares serão Pl'Oorif\
mente para' a �éne da en

tídade mwter r-n("lI1"n1:.., o
outro será pada

-

alugar a
nm oe earanttr ren-te P'1,'a
a adm1n'strgciio da �,;.c\(>
O P"f's;df'nte da CRD. sr.
João rraveranes, a�<:'n!)'1 :1_

promss-a a comorar dirllite
de �,e1"vi..-lores do cat+órío
de reg.stro. corr-pn-

O orgaruzador h'"-."
Jorge êreneta deotwcu
que esperava promover no.
vo encontro de Eder cont�
o italiano Piero ROLo, sox
to classifIcado no- "raklng"
mundial, ou. contra o ne

gro norte-a.r6!l'fcano Ron
níe, .ülnes, Il\le'lhtarã nesta.
semana contra.. Q.; tao-mês
Manao oaawe, em ManiUa.

soda cáustica .

CRISTALIZADA EM ESCAMAS

FABRICADA NO BRASIL PElA
PRIMEIRA VEZ

CIA. ElETRO QUíMICA flUMINENSE

Embalogem Industrial:
Saco� multiFolh05 (Papel e Plástico) de 50 quilcn

Embalagem Doméslico:
Coil(o$ de papelil cam 24 pacot6$ pl6l,icos d& , 1/2 Ib

R resentanles poro os

Estados do Santa Catarina e Poraná

BU..s..:lHE IJ. LEPPER S.A.
Bkmcnou - Curitiba

Reuniu-se o Deparlamento de
Arb:tros

No próximo dia 13 de jory.".o será iniciada a

etapa final GO campeonato cotar nense de futebol e

.desde- jil os clubes que aspiram o titulo tratam de re

fccçcr suos esquadros. O Almirante Bcrroso que vi0-
-. deficiente de lfY1 zagueiro central contratou por Na última quinta ee'ca
uma temporada os serv ços profisstonots .de Antenor, esteve reunido o Departa-
zagueiro odundo do Perene e que havia sido convo, • menta de Arbitros da FCF
codo pato Oe t:-einos do seleção catarinense, tendo ocasião em que foram tra

in�lusive mIitado no.Metropo!, A'ntenor já está In-or- tados diversos assuntos.
porodo ao r [enco bcrrcststc.

Além do Barroso tombém :o Certes Renoux pro,
cura rerorçar sua equipe para o grc.nde luta. Vórtos
elementos constam do lista do diretoria do clube h',
OPlOr brusquense. Entre êles encontram se o zaqueiro
cr"!lnr.al,b.hl.scn do Olí,mp:co de BI,umenou, o centro 0-

vente. Leol do Palmeíras. O c-quelro Ferncndo que
-nil teve no futebol de Rio do Su já foi contratado pe
'J "vôvô" do futebol cotcrtnense.

O Diretor do Departa
mento sr, Salvadoj- Lemos
dos Santos apresentou pes
scetmente em nome do D.<!
Partamento Técnico, ao s-.
Osnf Mello põaamas peto
falecimento do Pr.ogSltor do
mentor máximo da FCF,
Foi lavrado em ata Ul'1

voto de lOUVOr a Marlnl:ia
de Guerra pela passage-�
(I ... '-"- '"'" lI.fa";nheiro".
O Departamento denbe-

Apés Ut)1 Período por demais longo de pouca
projeção o diretoria do Grêmio Esportivo Olímpico
encontre-se em grande movimentação no sentido d�
armar uma granGe equipe poro o temporada de 1963.
Assim e que vários jogadores encontram�se em expe- ./
rtênctos no clube do Alameda Rio Branco. Zé COI los, DrIberê e Roque. estõo treinando ent:-e os grenás tenGo -

Roqui conseguido destaque especial. agradando em

cheio. Roqu� ocupa a p0'5ição de médio vol,ante.

Walmor Zomer
Garcia

No próximo d'a 10 de jan,eiro. a diretoria da Fe_
deraçõo Aq\-lática de Santo Catarina, estará reun da
em Assembleia Geral Extroo:-dinório.

_

oportun dade
em que será eleito o nôvo Presidente, Vice-Presidente
5.memblas,do,Conselho de. Julgamento, 3 membros da.
Conselho Fiscal e 3 membros da Com ssão Técnico.
Nu dia 23 de jàneiro os elementos que forem eleitos
f?m'O estes cargos. tomarão posse,

Diplomado pela Faculdade
lVactonat de Medicina da
�ntver.stdacte do Brasil

lx-interno por concurso da
Maternidade-Escola. (Ser
viço do Prof. OetaVio Ro.
drigues Lima). Ex-interno
do SerViço de CIrurgia li
HospltaJ LA.P.ltT.C. do Rio
de Janeiro. Médico do Hos.
pital de CarJdade e da
.Maternidade Dr. Car]Q!.
Correa.
PA'lTOS - OPERAÇ6ES
uOENÇAS DE SENHORAS
- PARTOS SEM DOR pelo
mêtodo psico-proftlaUco.
�onsultórlo': Rua João Pino
tu n. 10 - das 16,00 à4
13,00 horas. Atende com
horas marcadas. Teldone
3o;y5 - Regjdênda RUI
General 1;tttencourt. 10'

Ate o momento apenas um desportista reune os

preferências dos clubes remísticos da capital Trata_
se do seu atual Presidente em exercício sr, bsvaldo
Silveira o qual vem dinamizando os serViços na en

tidade aquática. apesar do curto prazo em que se en_
conh'a a testa daquela associação, O �r. Altamira
Ferreira da Cunha, dinômico secretório da entidade
estava com seu nome cotado pelo Aldo Luz pa�o con
correr os eleiçõeS, porem em· vista da indkoçi5o do
sr. Osvaldo 5 Iveira o atual secretário declinou do con

vite devendo perm�necer no 'cargo qUe vem ocupando
desde 1958.

Os cronIstos esportivos de Joinville -estiveram
l'eunidos com O especial fim de indiCar o craque do
ano. A eScolha recaiu no loiro atacante cax'ense Nor
berto Hoppe que servIu ao selecionado catarinense.
desclossifcado pelo Poranó. Em segundo lugar. foi a

pontada o nome do extrema Laranjinha, ex avante do
Morcílio Dios. atualmente no América de Joinville,

A diretoria do Federação Aquática de Santa Ca�
teTina, enviou ofíc.ío ao sr. Diretor do Diretoria de
Obr86 Públicas pelo edificação do palanque que per�
mitru q,.: 4Illtidad_a· ofe� acomoPaçpe&... das melnore'S
aos convIdadas qUe foram presencJcr a regata, quan
do o titulo de campeão -estadual de remo foi, arreba

ta90 pelo C.N, Francisco M'prtinelli, c.i'
..,.

�: ·'·.t:,.

x X x
Santa Catarina voltou Jl.

ser. el�minada com re'aUV!\
faCilidade dõ CampeOI'ato
Braslieiro de Futebol. M<I;S,
já é aSsunto morto e �
Ralo X da crõnica esperlSlIzada andou 'funCIOnan.1o
moserando êrros e apon:fll;�
do responsáveis.

, x x

Afinal, Pelé" mostrou õ.os

1'�SS08 que existo mesm;,. O
teclllco eUl"opeu, quel'el�do
expl"essar sua admiraçaopelo extraordinária craqll':! 1i1ii1;;;;111u�ou a. eXPressão; "PeJé ..nao eXiste".
O Sacy tez-se presente I!�m

�;�a,goaJ de belissima fel�

rou também reunir-se $C
mente no prôxímo dia 2 de

janeiro, quando serão de
batidos assuntos referentes
ao campeonato estaduat.
Na reunlâa de quint-e

feira foi também vena! r. -

do o nome de u 11 novo se

cretário para o Depm-ta
mente. tendo em viS�:! f)

pedido irrevogável de de
missão apresentado pelo 81'.

Gilberto Naras.

Este mês o

Sorteio ..

A P. WASHINGTON P�O
PAGANDA E O CLUBE
NAUTICO MARCILIO DIA';;
comunicam aos socios e�r.:
ciais da Grande Promoção
R. A. que, em v:rt.ue� de
seI' sorteado nêste mês o

carro Volkswagel1s, só 0U

c.orrerão como de dh'�lto
os sóclos que estiv2rct:l
com suas mensalidades
quitadas,
Portanto, a,tuallze as suns

mensa'idÓtdes e boa
Neste Natal !!!

Viajou Décio
leal
�gador carioca Déci<>

Leal deixOU nossa capital.
rumo à Guanabara, para
visitar familiares, devendo
retornar apôs as festIvIda
des de Nata' e fim de :l11"
Falando ã. reportagem dQ
clarou haver recebido' pro_
posta do Vasco da Gam,a,
da Guanabara, Gudani de
Campinas, de uma agre
miação curitibana .e air.:da
do Figueirense desta Cnp .. -

tal.
Afirmou que a mclI�.�r

proposta que recebeu foi
do alvInegro catarlne'l1 � c
que Sau! Oliveira lhe deu
ótimas referências so�r'_'
o clube do Contlnel1tc.

AG1L\f/9€m S ""irAI'·
l

., (ONf!K.GIt.IOIIf,IOlB 'lOl,j» DE (�J'"

'" frtIdK.·........·a

De Camarote
JORGE CRERE!'!I

Retorno ao Camarote, pa
ra cooperar com o meu

am'go Pedro Paulo Mactl?
do e rabiscar algumas no

tas sôbre esporte. Este can

tinho aparecerá com alg-u
D'IQ rrecuêr-cte. O auto a

pela, desde já, para a mc,;
gctável pecrêncra do púbnco
ledor, ,

li: X X

GARRlNCHA, dizem o'>
c�chlchos da imprensa, c� ..

ta perdido de amores pele

�:ntora. Elza Soares. Rm
nsequencia dessa paixãoo extrema campeão d,;Mundo estaria :rendendomenos.

Pelo Visto, ate os crOnIS_tas Sociais jâ invadiramfutebol.. o

x X x

P�r hOje é � 'O meu I(.j_
lllcio de atiVidades nao ;:Iode ser caracterizado !J('l'
mais o que êste pequen'J �.j
fôrço e integracão.

Atê outra.

do da Silva
2.0 Ser+etário

Paiva

'rescuretec - Milton F:-
torneno A'vila
2.° Tesoureiro - j,U'7

Gonzaga Lamego
Conselho \"scai - Peu-o

Paulo Machado, OUb'3l'tO
Nanas e- Mallry - Borgc'l..

Russos
. Venceram no

Maracanã
RIO, 15 (v. A.) - No

Maracanã, frente ao Flu

minense, a selecâo ecvtéu
ca rês sua ap-esenteceo ao

povo cartoee. Os russos
venceram o exbate pelo
escore de lxO, tento de TI
towskl. A apresentaçao õa
seleção da URSS foi exce

lente, exibindo um grande
futebol. Milhares de pessoas
compareceram ao Mnraca
nâ e aplaudiram os russ- a

Prepara-se o

Figueirense
A diretoria. do Figueire!l-

'Se pretende arIt\al' urn:l

poderosa equiPe para dls-
putar o certame citadino
da próxima temporada. Pa·
ra isso enviara .um e:I!iss1i.-
rio à capital pauIlsta rr- fin
de observar e contratar
novos elemenbs para
suas cores.

.
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CHAPAS I

CEE EIIREGa DOIS MILHOES aSII.MaRlI
Os trabalh-u que- a co- ccnstrutndc centrais, ee

missão de Energia Eletrlca dores morucuce grupar ge
vem realizando em t'lda.; us redores diesel, promcH:ndo
reg'iões eeo-econômtcas co esuudos. plts'}uiiando, pla
Estado. erguendo rêdes de nefando, oterecenôo assie
transmisào e dj<;tr!buicii<l, róc ctn técnica e nnnncetra.

por Wolte- Longe
N.o 275

Posse! uns dos em Blumenou. Gosto de Blum-,
nau. Admiro cquêle c'Jnsfan1.,. o espantoso prcq.esso
que impressiona o visitante observador. Muita orcem
e multe rmpezc. (Bturr-enou nôo necessita dêsse- a
vises "Cidade limpa depende de vccê", tão :Jsad:1

.. cutros luqcre-. O Btumeoauense sobe cu-'
deve manter ltrnpc a c dode) � vttrtr.as lindament"
enfettodos e as casos comerciais profusamente ilu,
m no-os cem cbjctivcs que lembrem o Natal que se

op-c.r-oc. � V's.tet também a filial do irnportor-tc
firmo Hermes Macedc & C o, recentemente rnququ-
-odo. lmpresstoncr-tet Poucos estabelecimentos iquoís
devem eX'STj· n. 'sul de Brcsü. Nõo é .cxoçêro Organ
zação exemplar,', uma atenção odm rnve! dtscenscoc
GOS que lá voc fazer compras e, creio, que ninguem
sai de lâ de môos voz os, porque hú Co tudo! =
enquanto 0;< p�"is foz em ati suas compres e e e deli,
ciam ceoots tumc ndo um bom refrêsco no restcuron
te di existente os filho, soo entreqt.c s à moas cu}
dodr su:; que os. 'levam ao porque nos fundos, choma
do "Br nguedolôndia Hermeti Macedo", onde se di_
vertem, brincam cu voo ver o bicharada: lindos (!

variad;s p:lSEorcs, faisões reais. papagaios e periq,ll:-
tcs, g::1 .1h� .;' de r:.ço cu· mncacos veoGos, porqui
nhas da India. etc. etc. _:_

mganízandn cccperatwes.
enrtm, acionando com êxi
to um meticuloso planeja
mento que visa eletrificar
a grande área rural Cata
nneuse. têm demonstrado os

mais excelentes resultados
c para IIln futuro bem pró
ximo jn. SI':' farão, refletir os

uenertctoe cY.t -oonãca ener

gética preconizada pt'lo. oc
vernador Celso Ramos. em

urcooreões de prueeeear u

rna verdadeira revoiucão
nH tnrra - eSLN.1t.1U·:t de
Santa Catarina.

EX

Obediente ao Plano de a falta de energia elétrica,
Eletrificação Rurnl traça-
do pela CEE, sob a forma A pequena central hldro
de cocoemttvremo, êsse me- elétr-ica Santa Maria (240
todo 4e m-derna adminía- KVA) em construção na 10-

tração dcs serviços de in- calidade do mesmo nome,
terêsse coletivo, remover o no município de Benedlio
isolamento o nosso homem xovo. coloca-se como ver
do rnteuror nos 'prObi�ma;s' dndetro exemplo dC'.desper
ligados a estrutura e conjun tal' do entendimento' de
tura econômica regional soltdartedade e cooperação,
despertando o !!11tuslasmo no estimulo que tãe exce
da popurocãc ruralista pe- jentemente na mentalidade
Ia solução dos seus mais do ruralista oetertnenee, a

graves problemas e que tem politica de Eletrificação Ru
como maior caracterização Tal executada pela CEB.

o pnge1t'l�i1"(I Paal.Q de rret as Melro, pesidellte do órgão planejador e executaI'
do F.l,lI:> dI" i!:"tr·,.'C;I"(1r: Rural, (1 CEE, entrega ao Pre ideltt.e da COOIJeratit'{1
de &" ....9W E/tirica de Sant" Mm'ia Snr. H(,1'1I0 Pershlln. o cheque de 2 mi;hões
e/{; ('·,�.,�.r".< mtegrah:andn ([ pç_rtiC!í)(L('ti,? (h� 4 miIJwes, aom quc concorreu o

GCl'e:;l'J c/o E,�tado para (,' construção da Iwi1W S;m u.. liYad�L. A eS({llel'di:t o sr.

.-l.quilin,) Hus:;/. gerente d(t Coepemlit'3 Sta. Mltria

No porqLj€' zrológlco de Toronto un1 jovem jO
gou un'o bomba de gós lagnmcgêneo para oS crlJ
cedi!o� qUe lá � .. encont;·om. Interrog:1do. mais tard"
porque o tinha feito, respondeu: Queria ver, Pelo me�

no; um] vez. vcrdaoe'iras lágl'imas de crocodilo.! .-

Numa pequena cidede d0 Kans<ls um'.) mulher
foi r�leita 'prefe'to da comun dade. O .�cu di:;curso C,J
pcsse e:a renn:n:'..I ::om os ',eguintes pal�rvras': "e C\I

e!;pel'(l tOr.lbcm que os homens de ,laSSO vila aux1liC'm
os suos �spc,;os n ..... serviço de cosa, fazendo' o trab:\·
lho mais 1=1 soda

�

como: limpeza d.;'; tapetes, a lave
çoc d8 louça etc. _" Se esta mulher, na sua com-

penho cltitoral, se tivesse referidb a i ....o. noo t::!-
110 reccbido "votes mai<cul no,;" -

Um arqu:tet� americano está· construindo cas.lS

tJ praiD de alumínio: que seguem o curso do sol; as
sim, o ter 'ame ande oS ocupantes d€:.icanSarl? eSfrl
�empre aD �o.: E>itas "casos de sol" têm tido Um'l

gl'u.lde pl'o·�u:a e aceitação por porte dos bonhi�tr:.,'.

T-h::rlas Krieger um Padre católico da cidone
de Altdcrf Jri no Suiço, cem 60 onos de idad� 'l._

llun::icu e'm su� Igl'ejo que, em virtude de contínue:;
E:! lamentove'is expcriências, "es:Jlveu proib r aos seus

ouvintes Ce dbandcncrem o igreja durante as suas

práticr:s p:.ro irem fumar no cem tério. Em caso d.'
repetições de tai, háb'tes tõo condenaveis, oS culPa
cos te' ão de pagar uma multa á Cc.munidade de 5 (]

) 00 francos!

Terá s'do um enga:1o fe1:z� � Num'.) p,�uel"CJ
proço de Milõ" estova pO!'adc um automóvel. Uma
senhora, com cn:·'.] d� poucos omig'Js trazendo n�s
mão,; um porrete, aproximou-se e queb:·cu-Ibe. os. vi

d��r'co� �a:�:�s�:.� ���a�€��m dj��;;:�d��S P,��:!" ���:
mar'id:J é um canalha. Estou farta!,' Ia se atostonco
quando cl,egc..l a proprietário do corre; olhou O"

..

��

trago.� e çisse com alta do"e de compreensão '':; ftlo
sofia: "O outumóvel é meu mas es.�a mulher. feliz_
rl'en1le nõo é a minha" �

,

Um cavalheiro sentado à mesa de um rl:,<;tauran
te qua.1do 'a começar o comer o seu bife, descob!''?
que 4j'squecerQ a sua dentadura em ca,;a. Desconsr-
Iode olha Qti)' (' seu viz'inho. Este percebe tudo,' ti!;}
uma dentodur do bolso � diz: Veja se esta lhe S','I·

ve." Mos nõo serviw. O vizinhá tira outl'O, que t"JJT'.

bém :'lãoserve. E' pequeno. O vizinho, que parece es

tal' prevenIdo, ti'o uma terceira Gizendo �'esta deve
servir." E sc"viu mC:'smo. O esquecido entoo exclamn:
"Excelente Onde é que o senhur tem o seu consultá_

�il:"s�Ó '����h�����;���'�;:���'��:h�e���a ��
gência de serviços funNários!" -

A condes�'a italiano Uberta Visconde de Medro
ne foi cond�noda a pagar uma indenização de 125
mil Uros ô atriz Silvana Pampinini, porque o,)'�U c(!

chcn'o morceu o artIsta em uma dos suas belas per_
Uas 1st':) é apenas uma parte "daquilo que Silvano ha
via 'pedido. isto é "um milhão de Urati". �

El1quan!a tcrrninu esta", no ln as, fi J "!!Jbo
pen··;o no BotafoQo e- no Flamengo qtJe à. tarâ� devem
cst'or-se 'e'tl"oçalhando" no Maracanõ! O' Jú amig�'\

.

onde estas r'Jue nõo te vejo' Sofrendo? Idem Idem . .'

Resp. C::S:l!

N3gibq-Ad

Tcdcs os al�OS. il �5 'le

d(·zeTbra. c::mlemora o

mqlldo cristão, O na;(:�
menta de Crist3.

Dcvemds !;mbrm rctr�

buil" a Deus rsse gt'ClllC!'"
amor, doando-nos inte;1,1-
mente- à. sua vontaae.
Os pastores ao rê-ce'):;·

rem dos Anjos a bOa n ,

va do nascImento de Jesus

dp Jesus. E' o malhar J)�e
sente que podemos tlar
aos nos�'Js parpntes, um;
gos e conhecidos.

E, com os pastores, va
mos todos nos alegl'ar p0L'
que o Senhor e.�ta.. pel'Co:

Comemoramos niste 'i;n. apres�nraT!-se em trar::::r:1i

HrV.:lres, preparemos noss�:;
alma para receDe-r:T:õ's o

r'Jm quem cnconll'av"m.
Nos também. se amamo.,; o

próximo porque nêle ven:ü5
o próprio Cristo. nós di::!ve
mos dar-lhe e.<:ta mer13".
gem de paz e "mor, Í3ZCl'
com que se aproxime nlll)S

(.;\'Isto Vi';"o na F:"-:.-aristi:l
Prcparem.:Js a ...odo,;;

homens caminhos rIo
SenhOr

Embora a área eeogránco mente responsável pel-, re- pectos de órdem social e
de. Santa Maria. eeteíe sl- tardamento do desenvolvi- econômica, que dtst1aDc1am:.
tunda na mais desenvotví- mente harmonioso dI) Esta.- em muito o bomem do inib·
da zona Oeo-econômica do do. e encerrando n" que diz. ríer dc conforte do. lJUI8IIIl:
Estado e C('Dtnndo com u- respeito a área rural. 0.8- urbana.
ma forte produção agro- --- - --- ---------

pecuãría. além de pequena"
Indústr-las extrativas de
madeira a falta absoluta de
energia d ',_ -íca represe,
tava barreira intrauspcnl
ver pata. o seu naturtq de
senvolvimento.

HoráriaPara as. CasilS (olRertlir-;-ó�,;
Yendt·m Art 001 de Haia! e An� tll'WIl
O Sr, Prefeito Municipal

baixou decreto referente
ao horál'lo do c'Jmérd:> du
rante as festivldades na

talinas, o referjdo decreto
é o seguinte;

DECRETO N° 158
O �refeito Municioul
de Ela.rianópolis, 'no
usa de suas a1ribui
ções,
DECRETA:

AJt. 1° - Fica estqbele
cido o seguinte horário
para as casas de cf'mêrcio
que vendem artigos de
NATAL E ANO N0Vt>;
Ola. 15 - das 8 àg'12 e

das 14 � 18 horas;
Dia. �7 ii. 22, das 8 as 12

e da6 14 às 22 horas;
Ola 24 das 8 às 12 e das

14 às 22 horas
Dia 25 - Feriado Nado.

n<l:l
Ola 26 a 31 - Horário

NormaL

Art. 2° - 11:ste
entrurá em vIgor na data
dn Str3. pUblicaçã{', revoga
das as dhposlções em con�

trário.
13 de dezembro de 1962

Osvaldo Machqdo
Pi'"feito Munlç:pal

Onamando Inicialmente
a s t esca resp-nseomoano.
a CEE fez os estudos do pe
queno rio Santa h4ria, pro
jctcu a centra! geradora,
fez tod:ls os cálculj-s do 01'

çam�nt') as linhas de trens
mi5são e distrlbuiçãc e pro
movendo os recursos rtnan
Cf.ircS r.a ordem de 4 mi
lhces de crUZL 'cs. entre
gou-a a construção da usi
na à administração da co
operativa que J:Jlmará no lo
cal passand- a supervisionar
ns obras. Iniciadas em ju-
1l1'J do corrente ano n usi
na de Santa Maria enta-arú
em março de 63, passando
a alimentar rêdes de ele
mucacão rural da região
survida par duas linhas de
J�,5Kv. que abastecerá ele
energia as eec-ncceas, per
mitindo o de..s-nvctvrmento
da érea

'

Agente fiscal do imposto ele nonsumo, Cr$.

5.000,00 - Fiscal de I·.cnda federal. Cr$ 5.000 00 --'

Modur.ezo, ginasio de u"" ano, CrS 5.000,00 � Bon·

Co do Brasil. CrS 4..000.00 - Ve�tlbular de Direito
,,�,

'm� Cr$ 2,000,00 Pratlcll inquerito paleial Cr$ ••. ,'.

Kt���I:;���.'.l�C�uaL��iSJ�� 2.000,00"'r' OrganIzação e ptaticos pohciail, Cr$.

1{'7 :J�l�� :2.MO,oo. 'Reembolso. LEX CURSO � Caixa P . fOt,

1.497 _ Te! - 70 - 3775 - São Pau!?

o SOUTIEN PERRJTO
Representantes Dom o Estado de Sente Catarina
Elvso D. Silva - Reorec-otccões rua Cric;pim
Miro 22 fone 3119 � Florianópolis - se

r.r�A I}E 7.0 lltA
TROGILlO ANTONIO DE MELO

A família de Trojilio Antonlo de Melo, convida
cos parentes e pessoos amigas para assistirem o rnis- <,

50 de 7.0 dia, qu!� mandam ce'eb-cr da 17 segunda
feiro os 7 horas, no Capela de Sta Terezinho do A
silo de Orfoos, por tnrençõ-, co clrnc de seu tnesque-
ctvel chefe.

.
,

A todos que ccrnpcrec.e-ern a este ato de fé crta
tõ. ntesiPOm cqrcdec mentes

16/12/62
J!:ste ê um excmplú pnsl

tlvo da polítka energ'ética
do Governador Celso �a
mos, preocupado em dar
soluções .adequadas e defi-
11ltivas �:mde faz �ent!r o

grave problema da falta de
energia elétrica, p�'inclpal-

JE E P
Venc',�l-se Jeep, marCa Wyllis, ano) 957 4 ci.

1·:'ld�@Omen�·reformado. em ótimo €"to'io
Trotar telefones 2447 ou 2552 ou Rua Felip�

Schryúdt, 14 1.0 andal' com Entre�. 'período 8 0<; 12
horas.

decreto

do Dl US Que fez-se pef11!e
nino e nasceu da Vlrg.l.'"!!.
Maria.

o mist.e,·j0 da Encarnaç(1'), Preparem'Js no�sos larl!S
a vi"nda de Deus il tel'��:. ti-la a tôdas aS pes.m:,T': ccrn gUirlandas" presêpi:)s:

Quando nos �embra .'r:;
do Nhl,d ,o que nos vem a

11mbrança? O que nos ..::�,'
ma a atenção S&I) o pO"1'o
de vi�ta espiritual?
Vemcs. que a cidade S�

enfeita que todos se pr )[1
ram p:l.l'a dar prcsent�s e

uns me�rno õ:mha._ com f]

que il'ào ganhar. MaS') Na
tal deve IImitar�se a 'ss:)?
O Que deve ser o Natal pa
ra nós crl<;tãos?
Lembramo-nos que D(�IIS

fez-�e 11'Jmi m pa.ra ,,:-3

salvar. pa!'a re!<t.abelt·c"r
a paZ t \:,1' os Ctu!> I;

terra

O Natal nos V'az poi,,;: cs

ta memage TI de paz.
Dev( !ll:l,; nó� tamb�m

�cI'mos m ,'Is:lge:ros d'C'.'"l'a
paz divina ao" outro� hoc
mens.

Além de !J3Z 'J Nátal 110';
traz a'lor (.alr.gria.
Dtus I1JS; IWla tanto 'luc

apesai' de nosSl'ls faiilas
fez-se PCqUl nino veio �
tf'rr.;t dai' n \',da por nf;�1:0S
"",""

,,� AtIostilas para Concursos
Públicos� ...

W;'(("-1�__ _��!!OMS.S
HIDRÁUliCAS

" rr."y.,·.,o de of;<iêro�'"

I

lllf'llau _ :'i.C"

14m' (18j3) de carga coroada - Ideal para trabaJhar com os tratores D7 e 013
A Caterpillar Brasil agora fabrica o "2craper" N.O 433
série F - com a mesma qualidade famos3 no mURdo
inteiro! O "Scraper" 435 F brasileiro, de 4 rodas, é
acionado por contr31e a cabo e possui pneus especiais(20,5x25, de. 12 lon38, e '26,5x25, de 16 lona8), com
grande capaCIdade d3 carga sob baixa pressão de ar.A caçamba d � desr:;�ho ,I Lowbowl" permite receber e
distribuir fàcirm�nte grande quantidade de material em

menos. temp"J..V-:'l:-a conhecer o primeiro "Scraper"
Caterplll�r bra'="dell'o - a melhor solução para os pro-

l blemas .oe movlmentaçtl.o de terra a distâncias médias"
Procure seu distl ihuj,jor CaterpilJar

• FIGUERAS S. h E�lG. E IMPORTAÇÃOAYenldea AssIs era";I, 1'';,. - "'6 .. ...." Ar�""r6 _ Rio Gr'!lnde do SUl
,

FiliaI. ,-eso"''' I ...... do ;S Fro .. ' .<ioell 9 61IU,....9,.. ...

Il"'TERP'I.LAR e;: CAT siio ""'�� '" '" '" .� "0"'5 ,DA CATI;:RP1LI.Af". rRACTOR CO'

�_._.- ..�_,--�-_, D" ;'é.;\tWdfé......
.",#f; C,c __ . _ 1.
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Programa Aliinenfos Para Paz Em Santa Cafarina:

Três milhões e meio d Mer ndas Escolares em quatro meses
bro dêste ano - distribuir tra dois e meio milhões
em Santa Catarina cêrce durante todo o transcor-

.

..

de três e meio milhões de rer de 1961."
A CNME e Govêrno se Entrosam Visando o Nobre Objetivo

"Através da Campanha corar o Programa Allmen- Americano, em convênio eívet, em apenas quatro
N&.c1cnal de Merenda Es- tos para a Paz do Oovêrno com a União. foi-nos pcs- mêses _ de julho a outu- merendas a 'escolares, con-

Geraldo Wetzel homenageado
ao deixar a Pasta da Fazenda

PersonilUdade rn:arCilllle e filltcr decisivo na recu peração administrativa do Edado .

_ cnecêo. c�::a:o, ����r�� �:tlê��da,:�::nte�:it�st�tJ��= doD�::n�:c��&�;�\� e�::��
�o�o�:�melros e n:ai� ditl,:;�j; tante.

I

do dr Eugênio Doln 'J�e,-

momentos, num s�tor dos la��;:::�e'a: :::o�i\::, �o� ra, jovem ca.ya�
e eI�'l \' -s

����,�p�r��:��o E EG- mé!hor desempenho �a ;:�, f�����:t�e e

;�t��'\�
MEM DE PARTIDO 'árdua missão e que, sem o fie-l ao seu partido

pj-csegue o .oradcr oieeu- estímulo ,e a comnree 1)'0 Ao concluir, agradece n-i

do que o hCmenageado Õ,el- de todos, em espacjal ele) vamente aos presentes e

xou, em Florianópolis, em velho amigo g�vernl:l�r aos demais sem distinçao

todos os setores, mareada Celso narr.os, sua ta-era te- oue cem êle haviam, ".!ot""_-

a sua personalidade de- /
ria sido mais. dlficil borado, reafirmando .sua

homem público e de ncíne 1. amizade e desejando sa J'ie

de partido. Dai a jus'. ,�'i HOMEM DE PARTIDO e felicidade a todos.

daquela resta ofer€!f;iida :; -:

admiradores, por amigos e

por seu partido, o P3D.

Queria diz o dr. Aderb�tl
R,unos' da Stlva, ao ,,:OrJ

cru.r, ratír.car o concetn

� toe p alc governador cersc

narncs. Geraldo Wetzel era

homem correte, capaz e

que sacie se ooeter bem. em

qualquer situação, honran
d9, per top.as as suas quv

l'dades, um,a. admínjatea
ção.

o homenageado, Sr. Geraldo We(ul, tende> à sua esquerd«
o Cel. Elvidio Peters, Chefe da Casa Mi,U'ar e o Dr. Nelson

Abreu, Chefe da Casa Civil.

Saudando o SI'. Ger .ndo

weiset, durante a peixada
rea.izada coqac.rcs
Praia Clube, dia 13 a !l'}'

te, e que foi oferecjda ao

ex-Secretário da s'eeeucs,

o dr. Aderbal Ramos da.
Silva acentuou a marcante

atuaçao daquele homem
público, os sacrifícios q'P c

mesmo fizera a frente j�

importante Pasta e do (oI!'
ali efetuara em pouca me ..

nos de dois anos.

HOMENAGEM
Da homenagem paa·!c·

param o governado;>r C=\�J

Ram.cs, o Presidente da .0\.. ,_

sembléia Legislativa d�9"
tado Estivalet Pires, S,,

cretárjos de Estado, Pa,-'<,.
mentares, Diretores de RI?

parttições funcionallsm'J ui:'

especial os ligados aqueia
Pasta, correligionáriOS, ar'
miradores e ami�'Js) I

;r.odo;>s leva.vam o seu 11'"

braço de despedida a.o 110'

HlOI.r" que durante "st�",

dOIS difíceis primeiros anos

do Govêrno cenqutatar J.
a ...m.raça , e amizade por
sua correta maneira ct�

<>6_" a p":, sca ativida.l�
constante.

RECUPERAÇAO

Apos- destacar as quah
da!..!:., de Geraldo wetser,
sua personaildade mar-o a

te de homem público e de

industrial,. c�mpreendendrJ
os motivos que o levavam a

se afastar da Pasta, o dr.
Aderoal Ramos da' S:�"'l.
frisou; "A figura de G�
raldo We!zel [o;>i fator' (:,�
cisivo no t_abll.lho em prol
da re�upêraçJ.o da monu

adminL;trativa que estava

faitando à nossa terra." .;::
c.ont,nua dizendo;> que "em

pre.:'corf.étt" e sémp�e�xaV-l,
lla.tt:�C'::;., U�l\ min�to. d.,e va-

Loferiado E!f3d9 de SaJlla (afi!rina
RESUL;:r;'ADOS
6.260 CR$
7.480 CR$
7.688 CR$
1.248 CR$
7.814 CR$

DA EXTRAÇAO DE SEXTA-FEIRA:
BOO.OOO,OO Florianópolis
80.000,00 Blumenau
40.000,00 Florianópolis
20.000,00 JOinville

15.000,00 Florianópolis

EM0C10NADC
pl'olunaam'en'te em .",.J-

�����ao �������al::e 't;���4
.um díscursc

. escrit�, .nas

.esorvera falar de rmp.u

viso pronunciand-O }lal;,�
vras' ditadas pelo co, 2�« ro.

Agora, que cUlm,prir�\
missão. podia afirm'u tjl".'

ganhara c que de .ue ,l;,r

pode desejar um nem 0.':1

público: amizade de rances

e quer-está certo;::irt perç,t':I';

MEIA DUZIA SE

MULT1P.LlCA
Quündo para aqUi vi" .. ""

tinha meia dúzia de :I,;n'.

gos; ago;>ra pod;a alil'r=!. "1'

com satisfaça.o que ��:cs

se haviam mUltlplicada _-

Dr. Aderbal RamGs da Silva oferece a homenagem ao Sr.
Gerai.ào W et�el, Na li&;gran.te� alem. do oradoT� � Governa-

dor Celso Ramos, o deputado Estivalet Pires, O novo tU,u
lar da Pasta da Fazenda Dr. Eugenio Doin Vieira e o,

Presidente do BDE PrOf. Alcides Abreu
l

Teatro Amàdor de Florianópolis
Apresenlará: "Antes do Café"

Curso Pré VestibuJar na
Fatuidade de Direito

��o�����dÁd::;�:,�E:
��l!�a �c�:!Í�::�:t��::
.seu presidente PÉRICLES
PRADE, comunica uos in

teressados que estão aber
las as matri�ulas para o

CURSO PRÉ-VESTIBULAR
a ser organizado por esta
entidade. As aulas inicia
rão dia 1'7 de dezembro

segunda-feira) numa das

dependências da Faculda
de de Direito. São profes
sõres do Curso;

LITERATURA BRASILEI-

RA: ,Péricles Prade

.LITERATURA PORTU

OUÉlSA: :E'dsdn Ubaldo
QRAMATICA; Osmar Pi

sanC
CONHECIMENTOS GE

RAIS; Abelardo Arantes.
'. LATIM:_ Vitorino Secce.

• ;FRANC:E:: Ondino Doin·
VIeira.
O prêço do curso !com

pleto é Cr$ 1.000,00 (mil
cruzeiros).
Caso o aluno matricula

do não lograr êxito no 'ves
tibular de Direito será res

tituído imPortância ·paga
por ocasião da matrIcula.

Q pleito de 7 de eut;ubro, em nosso Estad.o, caracte
tenzou-se pela mais absoluta normalidad::! e ordem.

Todos iaS direitos e frunquias foram. assegurados;
sem que, para isso, houvesse necessidade de providenctas
impositivas do judiciário eleitoral.

O govêrno do Estado teve comportamento exemplar,
jazendo observar, pelas suas autoridades, a mais comple
ta liberdade

Nenhum habes-c.orpus· impetrado. Nenhuma recla
mação apresentadv. Nenhuma garantia requerida.

A justiça Eleitoral recebeu a mais estreita colabora':
ção do Executivo Estaàua�. Teve à sua disposição a Poli
cia Militar e aS Fõrças Federais.

Nem daquela nem desta precisou usar em só caso
que fõsse. \

Dai porque, na solenidade da diplomação dos eleltqs,
poude o ilustre Presidente do egrégio Tribunal Regional ./

Eleítorc.:l, em palavras de singular eloquência. exaltar a

perfeição demoerát'ica do pleito e lOuvor a cooperação
recebida do governo do Estado ..

Colégio Bom Jesus Recebeu Auxílio
o "COlégio Bom Jesus" celência Deputado Jota

de Joinvlll,e, agradecendo o Gcnçalves' _ In,apreciável
recebimento do benefício concessão a êsse estabele-

extraordlnãorlo, concedido cimento de ehsino.
pelo Governador Ceiso Ra· Pela deferência com que
mos, acaba. de agradecer ,a fomos distinguidos, sollci
S. Exa, com O seguinte turnos-lhe aceitar cS nossos

oficio: agradecimentos.
"Com a malar satisfa-

çãc, vaiemo-nos do pre- O "Colêgio Bom Jesus"
sente, a fim de comunicar desta cidade, coloca-se ao

a V: Exa. o recebimento dispor de Vossa Excelên
do benefício extraordlnã- ela, testemunhando-lhe sua

ri�, pleiteado por Sua Ex';' admiração".

lngo Hering Congratula-se
Com Celso Ramos

Santos,' aprovou
lações a V. Exa

de "tio início da
con ·t:'llrã{l HO�I
d r;'s Pilbllc{'
dia 27 do C",

or�:'iI'.;) d'ls fp

do ::"uncioná'

gesto· de '!o/.. T

O Presidente. da Câmara
Para um vergonhoso e cínico manifesto da U.D.N. o . �(uniclpal de Blume!" )'1,

pleito foi justamente o inverso ai,�so, Mas apenas em PII_ 'i"cel'eador Ingo Herlng, : Ol'.

lavras, pejadas de ódio, de falsidades, de insultos, de !;!'atu!ando-se, junta"l(.l"
acusações mentirosas, de intrigas de mangue. Em fa- te c.�m os demais edí' (1'1-

tos, não. que1e município, pelo '11·

Ai esf.ãlJ ()� /,?'(/Uil'OS da juSt.lr;Cl e ns declarações dos tio das obras de co,;

j1tize� eleitorais para pulverizarem as afirma'ivas, cheias çüo do Hospital do.': Sf'IV'\·
de w.;_�é,rias .morais, dcs complexados autores do incrível dores Publlcos de S: nta
manifesto. Catarina envl('u meI! "gem za a alta con�i<.L')'.1Çiio que

O que ele revela de ll/mentável é a existbtcia ainda telegráfIca ao Oov€'rn�dor dl�pensa à 1.3,'> dOl>a clas
de ntentalid"des 1lolitica e moralmente doentias - de Celso Ramos, c!Jjo �exto � srt.. !l_lém d_g._.,�IIl{).IlsjJ.·at....o

o seguinte: inter'ê�,�e dr ,:,�i ,r,;n.ci,,-

congratu
""11 "lrtu

-J),s da
;jervi

),"wrido

por'
u ,;bla

f Jlie". O
CD.l'ucte.rl-

je 1,J'rÍ') n'.�ior so-

cial. Meus protetlos de tô
da a jléidc!"l�9.Q'.

, Üa-

O "TEATRO AMADOR
DE FLORIANÓPOLIS1':.;50b
a direyão d,: :;D. j�'��

i BORGES, ',proporclónatãl
ao nosso público. no.,�ês; de
Janeiro, uma' estréia" '<':com
dua� esP,éndida� _ ,P��;
ANTES DO GAFli, de'. 'Eu
gene O'Ne1ll' e.-"0,.:à:Mi
QUETE" de Lúbia.",Bene
dettL
Mais uma iniciativa dos

AIl').adores se fará sent1r
entre nós, com a '€sbréia
em Janeiro, no Tea't�o Al
varo de Carvalho.
Os interpretes são Jo

vens idealistas catarfnen
ses que acima de tudo em�

prestam todo o seu esforço
e sensibilidade vibrante
para projetar o nome do
Teatro Catarinense no ce

nári(l- do Teatro Nacional.

MAIOR AMPLITUDE NA

DISTRmurçAO: 250

TONS.

São as primeiras palavra
proferidas pelo sr. Platã(
de Castro Faria, delegad
da CNME à reportagem. }

continua: "Segundo fon

tes dignas de créditos, n

início do próximo ano de
veremos receber do Pro

Estatística do Ensino Primário
Estaduais: 3.103

Municipais: 1.9B5

Particulares: 176

grama Alimentos para a
O sr. Platã'o de Castro Faria, Delegado em Santa Catarina

Paz 250.000 quilos de. leite da CNME, em companhia do sr. Erich L. Saur, quando

apresentava essa personalidade aos professores e alUnD3
do Grupo Laura Muller

OOVI:RNO DE SEC. DE

EDUÇAÇAO COLABORAM

<1'1; oPortuno, além de

justo, realçar a colabora-'
çâo do Governador Celso

Ramos, através da Secre

taria de Educaçã:, órgão
sem o qual não seria pu.,

sívet estendermos, como se

deve; a distrlbuiçào inte

grai e em tempo hatiií do

tette em pó. Desse entro

semente em equipa é que

nas permite um,� distribui

ção e en�rega da mer ....... -

dorta em tempo habil.

"Inda agora, tivemos o

.praaer de receber; a visita
do sr. Erich L. Saur,' repre
sentante no Braslt do Pro-'
grama AUmentos para a

Paz, e que vertncou na ca

pital (I slstêma de distri

buição de leite em pô, tl.
cando satisfeito com o que

teve -portunicaôe de ver.

Por tudo isso, cremos que
a Campanha Nacional de

Merenda Escolar no ano

próximo e nos subsequen
tes estará em c-nctcões de

levar a merende, a todos
os estabelecimentos de en

sino gratuito que estejam
t'm condições de prepará
la."

Falar de Geny Bprges é
�esnecess�rlo.�: , Top:os co-

;�����ó :�eat��, ;:;���u��
l(mto inconfundível que
tantas vezes brilhou nos

paicO!'! brasileiros. Seu gran
de amigo, Pachoal Carlos
Magno,' enviou-a para nos

so estado com a missão de
formar um Teatro Catari
nense. Com valores da

terra, e ele a Isto, se dedl
CQu com todo o idealismo
e amor.

Contando com o apoio e

incentivo do público escla
recido e amante da arte,
qual seja a de Florianó

polis.
Contlnua.rão GENY BOR

GES e seu grupo amado
rista a proporcionar ver

dadeiros festlvais de arte.
-- ..----_._----�----

em pó, amplianao assim a

área de enviceces ao nos

so organismo, e possibili
tando a maior numero de

escolares uma merenda

nutritiva, sadia e substan

ciosa."

Araquarí Agradece ao Governador
Celso Ramos

O .Sr. Higino Aguiar, Pre
Jeito . �unicipal de Ara

quari, enviou o seguinte
despacho telegráfico ao
Sr. Celso Ramos, agrade
cendo as providências por
êste tomadas, junto ao MI
nistro d" Viação, no sen

tido de rápidas soluções
aos problemas das popula
ções pesqueiras daquêle
Municipio;

"Com satisfação agrade
cemos seus eSforços junto
ao Sr. Ministro da Via

ção, a fim de resolver pro
blema culamidade popula
ção de �arra do Sul. Atit.u
de nobre vosso govêrno
procura solucionar felici
dade bravos pescadores.
i:.stes não mais esquecerão
V. Exa., desejando-lhe um

feliz govêrno."

o;ESTADO
'.. ,.. O JWS AJfl1GO DtlIID DI SUTA tAIABIIA •

Florianópolis, (Domingo), 16 de Dezembro de 1962

OUTRA DAS MIL

Em São Judas Tadeu, município de Urubici, o Governo

Celso Ramos dando proeseçusmeruo ao seu plrmo de

escolarização construiu mais esta que é outra das mil.

o Departamento Esta

dual de Estatística reme

teu ao Minlstêrlo de Edu

cação e Cultura o volume

da estatística do ensino
p;'imárlo geral em' Santa
Catarina, referente ao ano

de 1.!)61.
O volume que enfaixa 42

tabelas, tôdas com discri

minação municipal - o

que nermite estudos de
âmbito regicnal - estam

pa minuciosos dados esta
tisticos acêrca da, situação

�� r��S�7Z. b�;!������:::�
,p'as�a:do'f' \ ;; 'I

O número de unidades

segundo a localização:

Sedes rlhrll.iclpais: 566
Sedes dÍstritais: 277
Rurais: 4.511

A 'm,\tricula geral, ou

ma�ricula bruta, atingiu
357.021 alunos.
A matricula efetiva ou

liquida, isto é, o número
de alunrs que se achavam
matriculados, ao encerrar

se Ç) ano letivo. totalizou

308.718, rekistrando-se, pois
uma evasão de 4B.303 alu

nes.'
O número de ap�ovação

foi de 194.210, representan
do 62,9% em relaçâo à
matricula efe.tlva. Na Bi
blioteca Bulhões Carvalho,
do D.E,�., acha-se â. dis

posição dcs estudiosos d�
assunto um exemplar do
referido volume, qUe pode
rá ser consultado no pe

ríedo compreendido entre

12 e 18 horas, de segunda
a sexta-feira, ou aos sá

bados, das 9 às 12 horas.

escolares recenseadas foi

de' 5.354, assim distribui
das:

Segundo o ramo do ensino:

Infantil: 93

Fundamentai comum -

5.022
Fundamental suplemen

tar: 34
'

tomplementar: 205

Segundo a �ntidade
mantenedora:

A Câmara Munlelpal de

Pomerode, por unanimida
de de seus membros, acaba
de enviar mensagem tele

gráfica ao Governador Cel
so Ramos, aplau�indo o

atendimento da verba de

50 milhões para aquêle
próspero municiplo. É o

seguinte o texto, da men

sagem;
''Temos o prazer e a

honra de. comunicar ao

honrado Governador, que

meid8., f,uncionário da Es

cola de Tratorista de Ilho

taj'':'_Ut; ll.:;tt-rJu çh.: ar:itiunto..;

Câmara de 'Pomerode Congratula-se
.. Com o Governador

a totalidade. dos senhores

vereadcres, reunidos hoje
na Câmara Municipal, re

solveram aplaudir gesto de
V. Exa. atendendo a verba

de cinquenta mllhões, con

forme Lei nr. 3987 de

21-11-62, para éste muni-'

ciplo, que em 1957 era dis-

��itod�eV�:�na:�p�rc��:�
simpàticame,nte no seio do

g('verno e do povo de Po
merode ...

"

Enconlro Tétnico (oopelJfivisla
Para o encontro Técnico Vieira, Chefe. da secção de

Cooperativista a reaUz,ar- Contabilidade e Flscaliza
se 1'I.os dias 17 a 19 do cor- ção e o Acadêmlcotde Di

rente, rnde será marcado o reito Sr. Enio Luz Spada,
"20 C.'Jngre�so, Brasileiro" Presidente da' Cooperativa
no próximo ano, seguiram, Estudantil de C,..nsumo "5
re.presentando a Diretoria de Novembro", Ltda. e o

de Economia e Assistência representante da Federação
a� CooPerativismo. o Eco- das cooperativas dos Pes

nsmlsta Rranclsco Eassos cadores de Santa. atarl-

Notícias da Secretaria da AgriculJura
I o Senh('r Doutor Luiz rec{'mendados peloS. D1re
Gaqriel, recebeu no dia 14, tor da te!erida Escola; Dr.

as seguintes pessoa.s:. Se- Ezequiel )JJ:aia Filho, Dlre
nbor Eugênio Bolt, Presl- tor da Diretoria da Produ
dente- da ,Assockl.ção Rural ção Animal, que tratou de

de Joinv)1le, que tratou de assuntos de serviço; Dr.

assuntos ligad,..,s à As- Henrique Berennauser, Pre
sociação q\1e preside; Dr. sidente da AS1>{'ciação Ru

Célio Gunha, Diretor df'L ral de Florianópolis, que
Diretoria da Produção Ve- tratou de assunto ligado
getal, que tratou de assun- ao reflorestamento em Fio

tos referentes ar F..oment9 l'alnópolls e SenhoF; Dorv8.�
Vegetal; Se11110r Cleto AI- lin8 Loeks, Prefeito de Bar-BnWll, Chefe da Secção de

�ftntísti('a e Divul�aç§,o
Cooperativista, acessorado

pelo
...

Sr, M(;,i��;t\�,�lt'J

na, Ltda.

Seguirão amanhã: dia 15
ete Dezembro de 1!91i3,

co do Norte, que tra:tou de

,;'ss�ntos agropecuários do ;'iV
:;;eu mUlllciplO,

.;'."_.'�ci.,�,-..�.�.• ,,�.�••,.".�...., .•:••.i.:�:':l. (:; �\-;i�.,·· . _JI":J.��''?}''N � 9Ii

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


