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Bases SoviéticaS' sendo desmontadasCuba estãoem
derla oferecer um meio
adequado para comprovar
o desmonte das bases.
Acrescentou, porem, que
por enquanto, prossegui.
riam a quarentena naval e
a vlgUincla aérea para
Impedir a entrada de ar

mas ofensivas em Cuba.
Essas medidas seriam man

tidas até que se chegasse a

um acôrdo em tôrno de
sIstemas erettvos de con-

WASHINGTON, 4 (AP) t

O
.

Presidente Kennedy de

eíarou que as bases sovré

tacas em Cuba estão sendo

desmontadas, os foguetes
embalados e as rampas de

lançamen�o destruídas.

Kennedy, em relato à na

cão sôbre o estado atual

da crise cubana, através

de uma cadeia de radio e

televisão, disse que a Cruz

Vermelha Internacional po

trôle internacional. barcos em demanda da
União Soviética, a fim de

comprovar que levam de
volta os fogueies Instala
dos em Cuba.

Em círculos bem infor

mados assinalou-se que os

Estados Unidos e a União

Soviética haviam aceitado,
em principio, a inspeção

por parte da Cruz Verme

lha, mas que esse organis
mo não fora ainda com

pletamente. convencido so
bre a Idéia. Espera-se que

durante o fim da semana

cheguem à sede da ONU,
em Nova York, reprcscn
tante da Cruz Vermclha
para analisar o assunto.

Vermelha poderá inspecto
nur os navios destinados a

Cuba, a fim de certlflcar
se de que não transpor-

Ken-

nedy afirmou ter esperan
ças de que tal acordo se

ja alcançado prontamen
te. Encenando ,I breve tam armas, e também os

alocução, de um minuto e

50 segundos, disse que se

Sdesenvolvem satísfatõrla
mente Os esforços no sen

tido de restabelecer a paz
nas Antilhas e que o povo
norte-americano continua-

a 1 á.r i o - M í n i m o: Reajuste
Taxas de 50 e 55·/.

tem noticiado, todos os reajustamento sahu-Ial.
elementos necessártos aos ATENDEM ÃS NECES-
calculas, como a sire com- SIDADES

EntIe as
ria a ser Informado sôbre
êsse vital assunto. RIO, - O Serviço de Bs-

I
CLIMA DE OTIMISMO
Antes do discurso presí- do Trabalho concluiu os

dencial, informara-se na estudcg lelativos aos novos

ONU que os Est.ados Uni- níveis de salárto-míntmo

dos examinavam uma pro- para todo o territôrio na

posta soviética para per- cional.

mitir que a C. u� Verme- asses estudos, que se-

lha rntcrnacionur se en- gunda-feira serão entre- PELO CUSTO DE VIDA 1\)62, inclusive.
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!Não Está de Acordo

lVer. do PTB Estranha Rompimento
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peu Alança PSD e oovec- rtmento, entendo que os

no em Santa cetanr-r: 1:s - homens pubucos prec.sam

tranho tal pcrquamo nnu de melhor entendimento
tenho conhec:mento. cc nesta hora de gTa!e crse
nenhuma reumao rio D!\·'�- que .etravessa a N��o '! 'J.

emprésllmos, credites e ü- nutcnzarã as remessas das com os recursos pri-
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;f.�:�:;:��;g��L:::� Fidel Castro reJ"eitou supervisãu dalemeo (ontra Suas Fôrças
ti" ���:��::f'::�::;�:,:�;;: ONU: desmonte das bases

N.1:l entanto, o cienli;;ta Pais; empréstimos Crt\dit03 HAVANA,3 (AP) _ O

Pinheiro reajustamento foram com

putadas rigorosamente em

função do aumento de

custo de vida vertficadc

ao Ministro João
Neto, do Trabalho. fixamteusuca da Previdência e

o reajustamento para cada

um dos 55 salárics-rniní- putação, foram elaborados

excluslvamente pelo pes
soal do SEPT, que estabe
leceu um recorde no le
vantamento pois está en

tI egnnnn os estudos ape
nas :.-10 dias depois de ter

recebido a o.uem de fazê
los. Nos matos estarísuccs
tnrorma-se que a tnclusão
dos indlces de custo de vi

c.. referentes ao mês de

setembro, para todo o ter
rttórtc nacional, significa
o máximo de atualização
passivei para as taxas ne

cessarias aos cálculos do

Pelos estudos do SEPT,
os novos nívets são rea

justados em bases que efe
tivamente atendem üs
necessidades dos trabalha
dores, pois, atrnvcs do rea

justamento era feito, se

restabelece o poder nqutst
tive real dos 55 ntvets mí
nimos regionais. Embora a

media do reajustamento
varie entre 50 e 55 por

cento, sabe-se que em al

gumas áreas do interior
de Nordeste as taxas de

em todo o terrttórto nacio

nal, no período de outubro

de 19G1 até setembro de

mos vigentes numa per

centagem média entre 50 e

55 por cento.

reajustamento são bem
maiores.

tes anteriores ,)U poste

rtoimente a 27-&6�, que

import.em na transterenc.a

de rendimentos para o ex

terior; e alterações nc vc

lar monetário dos capuats.

bre o registro de caprta!s
estrnngelrus e a ele n. 23�

sôbre a declaração de O�!l;
e valores que as pes�{)�s

ciliadas ou Co msede no

ciliada ou com sede ).;.0

Brasli possuem no exre
rtor.

Bid: Empréstimo Para a G!�a!'!abara
RIO - O Ef>tado da Gun

nabara acaba de recscer
comunicação de Banco ln

teramericano de Deesnvol
vímentc, de que lhe iei
concedido o crédito ue

í
-

milhão, 673 mjl e 310 dota
re!;, solicitado para uar

mala)" Incremento às obras
de esparrsão e mc;hcna rio
sistemas de €Jgôto e rie
abastecimento de agu�I�.
Tais obras eram execute-

Trata-se do primeira ('"�.-:'!.
dito aprovado pelo BrD

para a Guanabar.r, O BTD
como se sabe exige, 1"L<,:�'
rasamente. antes de conce

der qualquer erupresnm-i

LIMITES DAS REMESSAS

Determina ainda a Ins

trução 11. 231 qe a SUMOC

dê conhecimento a cerrei

ra de Câmbio do Bano

do Brasil dos limites oe.to
dicas para as remessas ao

exterior a serem efetuadas
em decorrência dos regts
I1'0S concedidos- A Cariei-a

São indicados na Instru

cêo n. 231 os procedimen
tos a serem adotados ):lOS

seguintes casos de rcgtsu'o:
investimentos du-etos sob �

fOI·ma. de beIN ou 10m moo

da, e seus ratnveatrmentos,
.

ereuvedos � 27-9-1j·2;

lima comp·/eta 10cum,'.11-

tacão a respeito da obra a

ser feita. Essa documerua

ção foi apresentada 7l'�:f)
Governo do Estado te·.I10
os técnicos (to BID teveuo

longos meses para exam.-

viétlca fêz explodir noje o

14.0 artefato nuclear

série de provas que se reu

uee na Ilha de Nova zêm

b'e. A exaiosãc t ana Pp
*tLu;e�-a 4 me-!!

gatom.

RECIFE - O Governa

dor eleito de Perp9.111bu,:O
sr. Migu.el Arráls-· �ai c,,-

sar-sC' no Rio com.- a sr�a.

Madalena Fiuza profes:;õ·
ra pernambuca�3;' que re.

centemente concluiu o cur-

RIO - Viajou de vOlta

a Washington, aos prlmc!

, ros minutos de hoje o em

f baiador lImar Pena Ma:i-

1 nho, representante br,l.ii-

lelro junto li OrganLzaçao
àos Estados A1J1e�ice.nos.

-4,'"""7' ':':':',_;.J �
RIO �. Está sendl, e�Jp.� I

rado na Guanabara o se- <

tundo avião soviético que
transportarâ oS ccrpos da

embaixador soviético Tcne:l

tchovisk e do SecretárIO

Valery Irakovisk. A pri ..

qneiTa aeronave sofre':]
uma pane que o impos;;: ...
bilitou de regressar à Mo .• -

t"uPAS�D�; --C�IFoa-
NIA - Não inspira n.la'rr
res culdad(>s o estado JO

alôr da cinema Allan La-id

que chegou a um hosplt�l
para ser medicado de u'n

ferimento no ombro. S�
gundo familiares Alb.n

Ladd, estava limpando unu.

Pistola em sua Fazenda,
quando a arma dispa�ou.

ESTOCOLMO, 4 (APl -

Os cielistas brltãnicos JOhn

Cowdet·Y Kendrew.e Max

Ferdlnand Perutz, do L'l

boratório de Biologia M<!
lecular da Univer51daae de

Cambridge e o sovLe:llo

Lev Davidàvich Landau, Ih
Academia de CiênCiaS (,a

Un:ão Soviética, conquIs
taram os Prêmícs N(>bel dI!

Quím:ca e Física de lY6�.

Os doIs Primeiros for;u.l

distinguidos com a laurea

de Quimlca, pelas seus I.!�

tudos sõbre a estrutura d:1S

proteinas do g;ôbulos 8a·,

guine(>s e Landau Com a

de Fisica, pelas su�s te

rias sôbre a matéria COD4

densada, que foram �tt

grande auxiliO, lnc!usIV(

para o lançamento
satélites russos.

ceu que existem certas dls
crepanclas entre Cuba e a

união Soviética. Não <>bs
tante, afirmou que essas

divergênclns selão discu
tidas entre os represen
tantes de ambos os govêr
nos em nivel dE' Govêmo e

de partidos, ã luz da razão
e dos principlos; porque,
acima de tudo, os cubanos
eram marxlstas-leninistas
e amigos c.'l União Sovie
tica.

mentos [:cali;1 em 1'010
"Se as garanti:ls de paz
não forem accitas, clltau
não have:a uma vcrdu{lcl
ra solução pacifica. Ofe

recemos cordinlmcnte nu:;

sos esforços pam ai; m:_

gociações, para os esfurços
que fazem as Nações Uni
das para lograr uma solu
ça0 pacifica, porém não
aceitaremos qualquer fôr
Jl1ula, mas uma fórmula
de paz e justiça com dig
r..;dade".

sc.\liético está impossibili
tado de comparecer a ce

ri mónia do! entrega (.0

prémio conquistado, m;l."

cada para 10 de dezembr�
-

proxill'o nesta cap\t..l.l
pois ha· nove m��f'I\\ lu:�
contra a· morte Internado
no Hospital de C�imcas 'Ie

Ciências, de Moscou. p 11'

ter sido vitima de um gJ'll
ve acidente automObilts
tico que- lhe .ocaSionou a

perda da memória.

e financiamentcs· destina·
dos ã Importação C1e oeas

autorizados a ingressar r.(>

País; en'présljmos, créd;tü."j
e financIamentos destin&

dos à importação de bp.!!J;
aukrizad_os a Ingressar 110

�País; empréstlm.os, credl�os
e financ!amentos em moe··

da, isto e atL"avl'� do 111(:'

cada financeiro inClusi·,e
os autorizados a o:!ntt"ar no

P&.ís; contratos de "1"0-

Ylllties". a!lsistên�ia lecn;-

50 em Paris. Primeiro-Ministro F i d e I

Castro rejeitou aber!;a

mente a supervisão da

ONU no desmonte das ba

ses soviéticas de foguetes
em Cuba e reitel":>u, nova

mente, aos Estados Unidos

que se retirem da base

naval de Guantanamo. Dls

se que uma insp2ção das

Na<:.(,es Unidas em solo

cubano seria "mais Uma

tentativa de humilhar" o

seu pais e violaria a so

berania cubana.

Castro revelou peja pri
meira vez ao povo· cubano

q;.!e o pais tem bases de

foguetes, que as tropas
soviéticas vieram a Cuba

pai a "morrer" com os

cubanos e que as bases de

foguetes pertencem ã União

Soviética e que são mane

jados por pessonl sovietl-

./

V(A��TP�.� O pi-
10tdil>JI#d:�;itui.ti(aVlab U.2

foi abatido em 1960 sob�·i:

a União Soviética pro\>o

cando grave incidente ;�.

ternaclonal pediu o.emis

são eLo Sel'viço de ESplom�

gem norte amerlcano ..
a

chamada Agênci.1- Central

InteligênCia. Segundo fonJ;e

autorizada Powers rem.:r..

clou porque seu ser'liçJ
estava terminado.

A BASE DE GUANTÂ
NAMO PROJÉTEIS MORAIS

IRE Encerra trabalhos
de apuração lU

o Tribunal Regional Eleitoral encerrou,
na manhã de ontem, os trabalhos de apura4

ção de 157 municípios do Estado·
o PSD e a UDN fizeram 6 deputados

cada um, enquanto que o PTB. conseguiu 2

cadeiras.
,...�-�_ .. " .......

Para a Assembléia Legislativa o PSD
fez 20; a VDN, 14; o PTB, 6' o PDC, 2; o

PRP,2; e o PSP, 1.
Só depois de segund� feira poderá o

TRE proclamar. oficialmente os eleitos no

·pleito de 7 de outubro. Isto porque os parti
dos terão 72 horas para o exame dos do
cumentos da Comissão Apuradora. Come�'a·
r áentão acorrer, o prazo de 48 horas

para as reclamações dos partidos. Depois a

Comissão Apuradora, composta do Des. Be
lisário Costa, presidente, e juizes Cerqueira
Cintra e Telmo Vieira Ribeiro apresenta.rão
o relatório ao Tribunal, que proclamará os

eleitos, anunciando a data da espccliva di
pIom2ção, que seró solene.

RIO - O Governador e:n

exercício sr. Lopo Coê�h:J

receu às 10 horas n(> Pala

cio Guanabara, O:; 32 Pre

feitos n-:-l"te amerlcJ.nl)S

que ora visitam o Brasil. A

torde em companhia do

secretario de Víaçao (>s

Prefeitos norte americano�
visitarão a Estação do Ca

nadá. onde almoçarão. A

pos pel"correrã(> as Obras

do Govêrno do Estado.

Além de ínsistir sõbre a

retirada dos Estadas Uni

dos de Guantánamo, Fidel
Castro l·epetlu suas exi

gências antel iores para a

cessação das medidas eco

nómicas norte-americanas

contra seu regime. dos

ataques 'dos exilados cuba
nos e as, violações do espa
ço aereo e naval de Cuba

por aviões e navios norte

americanos. E acrescen

tou:
"E a\jsurdo pedir que

desmontemos as bases que

pertencem a uma potên
cia amiga, desejando ao

mesmo tempo que conser

vemos uma base inimiga
em nosso prôprio pais"'.
Mais adiante, de.cla�;:)U:

Disse Castro que não
renunciou ao direito de
obter o tipo de armas Que
considerO! necess:lri:> para
a defesa Referiu-se em

seguida às suas conversa

ções com o Secretárla
Geral da ONU. U Thant, e

disse que. em sua opinião,
era melhor explicá-las ao

povo por meio da televi_
são. Revelou que a União
Soviética h:lvin proposto
que a Cruz Vermelha In
ternacional . inspecione os

barcos que vão a Cuba.
Fidel Ca�lro tambem rc

jeit:lU ésse tipo de inspe
ção, qualificando-o de hu
milhante e atcntatôrio à
sober.:nia nacional cubana.
Castro' concluiu seu dis
curso dizendo que, embora
os foguetes fô�scm levados
de Cuba, sempre restaria a

1õrça do povo. E ,ajuntou:
'·Possuimos prOjêteis mo

rais de longo alcance, que
não se Podem des,montar
o que jamais serão des
montados. Pátria ou Mor4
te".

Dois Ingleses
e Um Russo
os Vencedores

DAMASCO 4 (A. P.)

O Iemen 'anunclnu 110

suas forças de mar e terra

foram concentradas na

fronteira da Arábia Sau·lj

ta pr,ontas para mvadir
ésse puís. A notir:la 1'oi d:l
dá numa declaraçuo do

Vice-Pre!\idente lemelllta c

Ministro do Exterior Aoo.ul

Rahman AI Baldan{, tra '1S

mitlda pela radio de San·;.
Baidani afirmou que o

regime republicano do le

men f.oi obrigado a adotar
a drastica med!dll. em deie
sa prôpria, depois das ten

tativas de Invasão do norf.e

do Iemen p(>r parte tlld

5.000 soldados da Jordat!":l.

DIVERGENcrA ENTRE

CUBA E URSS

SAO PAULO - O G(>vé
nader eleito da Bahia H·

L0l!lanto Junior que 'ia

encontra em São Paula

manteve long-a conferen
cla· com :J sr. Adl.lemar r:e
Barros. Foram deoatLo.:1s
vários problemas mCluSi\'�
uma cc.operação· mais t:,

trelta entre São Paulo e

Bahia.

Disse o líder cubano que
as armas estratégicas, Qre

sumiVE!lmente os foguetes,
estavam sendo retiradas

de Cuba pelos soviéticos,
mus que o resto dos arma

cubano. Falando ant.eon

te:n ao povo cuban:) pelo
radio e televisão, reconhe-

WASHINGTON - 'A A�·

gentlna pediu nov"'J. reun�ão
de emerg�ncla do Consc

lho da Organiz"'l.çáo d 's

Estados American.Js, o que

ocorrer·ã na próxima sp

gunda feira, i'

RIO - O CampeonatO
Carioca de Futebol tcr:\

prosseguiment(> hoje com a

realIzação de 3 jogos. A

tarde jogarão Aménca <!

Boosucesso em São Januá··

rio e Portuguesa e São

Çrist(>vão em Teixeira oe

<?astro. 'A noite no Mara
canã prellarão F!umin�n�c

,
e Camp.o Grande.

Líderes Empenhados: Criação do BOM
BRASILIA - l) SENAM

e a A:'iSoei�çào Brasilei':.1

de Municipios órgaos q"c

congregam os' lideres n\w·

n\cipa::slas de todo oPa':·

elrpenham-�e para que
tenha rápido andament\) O

pl·.ojeto de lei do deputado
Cunha Bueno, visando :\

criação do Banco de De

senvo-!vimento MuniCipal."
Fcram- [('i[ .. s C�l\ViLCS ::I

c[C'pulados para lide V!.�;-

BELGRADO - POI·ta-voz
da chancelaria Iugoslava
disse que seu país apola
plenamente a sugestaó
brasileira, na sentido r.e
Serem declaradas zon,.s

desnuciearizadas a Ame:-;
ca Latina e ã Atrlca. A
crescentou que na .optnla:)
ida Iugoslavia' a propo�ta
do Brasil o!�rece pos,s!bI4
lldade da consolidaçaa da
Paz nas duas reglôes.

vo de divulgar as finalict"t
des da criação <:lo Ban:o

qUe pcsslbiltará o tortab·
cimento da economia
três mil municípiOS·e Arábia Saudita.

',Ordenamos as noss.\s

fõrço/' de terra que ma:

chassem para o norte e

tambem às nossas forças
que se deslocasem paar o

norte e' f.!casem "pr.epar'l
da� lXI.'·a penetra0!" na Ar'.t

bla S<Judita qualldo se lhes

Ordenasse··
. afirrl101.1 f,Jai

d:llll, ·;;CI:\(!I1{to a rúctio (tC

Acesso lIajaí e Brusque à BR-59
Acabam de ser tomada.� Pelo 16n DR P'ctl(>jl!11

BRASILIA - O Pre3i
dente João G.oulart devrl"a
vJajar dentro das "róxlmà�
48 horas p:IJ·a a Guanab:l-

,
ra, O Presidente ja retO!·
nau à Brasília pr(>ceOent.e Ili" fC";:!\:J:._.l ... OQ Ut"U:1.s.�'.i.

lllcdida� preliminares pura acabam dr .�t·r Ulmaclas as

medidas prrliminarc�s para a:_"
inicio dos �rl"vil:r)S de cx-

..
,;

Ploração.
d:> Acesso. �c. ..

;i;1ItaJaí ,I BR-50-SC. "�

o inicio dos serviços dr.

exploração do Are�sf) da
cidade de Brusque i1 BR-

5t��·, ;ttrlJr�-r-" ---:__

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Censura até 5 anos CANTINFLAS
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_ em _

venal - Dr, MlIton Leite {la Costa - Dr. RU4 NA MINHA TERnA E' ASSIM

��n:_C�ã;�r�B���16�n��n� llil1��r���,��?� àsLle'�n:d�l/\�a; e 9 hs.
, Censura até -5 anos

- Prof. Paulo .Fernando de Araujo Lago _

Haml1ton Sr'lImdt- A. Seixas xetco _ Flávio
Alb_crto d� Amorfm - C. Jamundá, i:ditor de
In .ormaç:ro Agl'lcola - Al natuo S. 'rtnaeo.
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FAZEM ANOS HOJE

Osmgl' Nunes
- �ra. Iselina A'vila Lopes
- sr. Walter Linha'res
- S". Nf'fscn, Mechedo
- sra. Gertrudes Neves
...L._ HO LDvl("' Ftc\:;leben Ferreira
- sr. FD:>minondas Santos
- sr Gu herm."> N Junior
- sr. Mári,... Gil
- sr. Luiz 80abaid Ooux
- sr. Ismael Souza

Carlos Espincola

FARÃO ANOS AMANHÃ

- menino Ceza" Luiz Gouvea Ghanem
- srta. Jane Schmidt Gu:marães
- sro_ Corina Cordeiro
- $�, R�I-'''rto Oliveira Filho
- sra, M:lriCl Auausta G6rc'a Peixoto
-- sr. Vidol Mendes
- srJ Ledo Carriço Cremo
- sra, Lil' d-z Souza Soares
- r'lcdre Ant8n;n Waterkf!mp
- m-rn'na Ivonete Mo�elli
- menit10 Maria da Graça Botinga
- �rto. Dulcp Zanon
- ·,r. A,.t'Jr M,.n;rJ
-- srta. Alzira Cominho
- <;ra, {("'uso dp Carvalho Lima
- sr Ofímp'o Silva
- !'or_' ,Afon"a Rineir,.., Sol-orinho
- ".. ::Ir. Antônio Dias Carneiro

CASA OU APARTAMENTO
P"('ciso para alugar no centro.
lrator com OSMAR, nésta redação ou pca te

Jpfonc. 3g22.

Cozinheira
PI'(,d�a-se ria. UnlR cozl� "les

nhelra à rUa Feliciano Nu-

Plre� n.o 17 - Nesta.
4-11

Admite funcionário nesta Cidade Paro pr<!enche�
vogo rlt.' Auxili,u-Vcn(€dor para O Estado de Santo
Catar no, com b'Jm salár:,.;l mensol, gratificações adi_
cional para idioma est: '�eiro.

.

CONDIÇOES:

o) idade entre 21 e 30 anos

bl curso 'õecundário ou equivalente
c) bóa úpr ?sent;:.çãc e bem fedac onado nesta re4

giõa.

Carta do PI'óprio �unho com informações do con

didoto, experiência, referências e uma fotografia
poro Representante Estados- Paraná e Santa Catarina:

ENDEREÇO:

Rua Voluntário" do Pátrio 475 solo 5
Edffrcfo ASA - Caixa Poshl1, 570
Telefone 4.4'184 - Curitiba -- Paraná

1 - Estão-nos chegnnco
apele para müuenctar-.
mos a sociedade a comp-t
recer domingo próximo a

sede Balneária do eluoe 12

de Agosto (Pr;lla Ch,-·)

para a movrmentaea rcrto
ada. promoção da Rede Pc

mtnlna de Combate

cnncer.

S(lSOSOSOS

da u-na -eccpcão a a C1.Ui

.rosé Rodolphn Ca'lH,',I
rLúca't. que Particip:t:'j,
da festa dos "T)-;1, BI'O�')S

B'eganfes do Ano" no Iri'o
xmc sábado.

10 - Movimentade-s� 'I.

soc'edade para 'l festa d.a

próximo dia 10. co:n. a \

presentaçâe dos Dez :1'(1-
tos do An-" Mar\:::l a ,n.' .s

linda cantora CD B,. ",;
ver oeuc.ar a soctety �'J '1

s-eu repertório, na sua :;'I�.
ave vóz

SOSGSO�S

11 - No tece Clube

Deputadr-s Abel >\vih, nos
1
Santos c. Henrique nrru-ta

Ram"J;, romm nomcnae-. \-
dos r-cm jantar pOr

grupo ele mt.Igos.

$OSO."iO$OS·

12 - Esta mm-cuo- ,J.'1-
ra o dia n de new-mn-o \

benção nupcial d.l s{'nh�'
r. ta E'ayne Am\m com o

dr. Caetano V.e!;'.'l '-:.1 C 1 -

te. E,:""'1.nlO" rn r -1'11'1'11\0 �'e

qu C!ft cerímomn r{! i:>: I'
será na catcã-cr �1:::!lro!,o
Ittnna as 1':' hora" ?a TC!',CIJ

cio ao ronvidad'" qu'" ;1'_
contecera no Ed'fl�!O F,),'t!

·s:crá SDb�e a r�<;r.ron�anl '!;1

dr d-:- Que,enC!ia Pll!'1.('e

Hotel.

SOSOSOsos

rio onte.�·. o seaMI

Varela. do ,alt-c '-'omó:I'\:;\l

de n.ossa c:dade.

SOSOSOSO:)

14
+

(CirculaftllÍn em nl'l�
sa cidade o dr. Maurlc_f;

dos Reis. Fomos informa

dos de que no Rio o mlJ�'l
em questão está compl'l'lli

do luxuoSo IlPartamen�', ·e

n: uito breve fa,'á estre.l
de nov.Q JK.

SOSOSOSú$

15 - "Anquito e sua f,l
m�sa orQucstra rlbrilhan�a
�á ri Wiréc do clube 1'). d2

ago,sto no próximo dia 1;,

SOSOSOSOS

10 - O senh,'Jr Luiz Dn li

x está festejando iduc1(' '1:)

va, hoje, Accntecimentus
socais feHcitão.

17 - Passsando o wo"!e\��{
end no Rio Grande do ':ou;

.o casal Layse GO"Tles T;!"('

,a,

SO$O$OSO$

SOSOSOSOS

l' - E�t'!T>O� intornu.-·
d�s (l(' nUe- �(>r:\ ,jC! fin'J f'

esmetado gosto, a dec'lr;,-

24 - Vallosos preml"�
serão sorteados na prox.
ma qiunta feira, quandO rl

contecerá ° grande BINGO ---:::-----: -.,. _

no, salõ" do clob, D,",

losa,"os ge. Crl"tl"Ca LI"terªrl"ade Ago.�to em pró dO Na-

.. da( t:l'iança P')blf' E,!ta
a frente da promoçao ,,·-a ET A SINFONIA _ _ _

foco a Exma �ra. Ednl-t Poem... de Ricardina Yone
Gama Ramos.

Vi��C::t:�::sea;aurz!:r�� It}.
c<lminhos dlficieis que to- I,JU""-:""_"

25 _ Jullo Gocia e ';':1- dos tem.)s de pa.�.nilhar,
neste '-vale de lágrimas",
espi:itos de escol, que nos

trazem aquele superior In

fim.? de aprimoramento
moral, sob cuja ação a in

teligência abre-se aos raios
d;1 cultura, como a flor aos

beijos do sol, para colorir
de belas côres e aromatizar,
com inebriantes perfumes,
os desvãos do nosso plane
ta� que somente sombra e

tristeza ressumbrariam se

neles não estivessem essas

flóres do cêu.
Se.TI tibieza alguma, nem

receio de s�rmos m:11 com

preendid"JS, podem'JS apll
car tais conceitos à deUt.:s

da potisa q�e nos acaba de
brindar com a Eterna Sin

fonia dos seus encantado
res poemas, pois que Ricar

din;1 Yone afirma-se por si

'llesma, de pOlma alguma
necessitando de elogios pa

ra se far.C!r valer como poe
ti<;a pC!rfeita" cuja fonte de

in __ p:raçâ.o c.�piritual ê tão

viva tão exuberante e lím

pida', que deflui ° verso, lm

pregnadO dessa viva"Cldade,
dessa exuhel'áncia. dessa

IImpider. dr que se nut.re,
com intf:n.�idade tal, que
Ricardina só vcrsHicando ê

que pode manifeslar ° seu

pensamento! Isto -O temos

verificado escutando-lhe as

aias, que em verso redige,
da UNITER. de que ê pres
tante secretaria. ao lado de

Júlia Galena cooperand:>
�ara que a intelectualidade
brõ,sileira não mergulhe na

sombra destes dias calami

tosos em que se afunda fi.

espécie. pelo E'xcesso de ma

terialicade coetânea que
transf,:>rma os jogadores de
futebol em expoentes da ci

vilização, com êtes ocu

pando-se prlm�)cialmente
grandes jornais e concen

tuosas revistas que relegam
ao abandono mais deplorá
vel, ao desprêzo completo,
os mais belos impulsos da

inteligência, fechando suas

f'r,llJn;l.� ;lOS .i0Ros da ci{:ll

..
(cant. no 7__" pag)

cão dos salões do QlIerê�
cta sobre a -esp-msabiüda
de do senhor Manol». Rim
bau. para a Noit� C!nB!'J.I:k

ue''. no próximo dia lO,

evrmelha.

SO$OS050$

nena.t..m-ntc de !,,:laço;'s
púcl.cas dI' Hotel oro-u

do R,o de .runet.u em L,+!;,:
di s'ora acontecera lia ,:'Ir:)
xi. 1,0 dtn I.� fi. 1. ccnv-n
Ç"" trote erra de Minas 0"

SOSOf,OSOS

SOSO�O�O::;
..

22 - A""-nl':,

I:,wln rnun "A"r.'o V/,llh'
vrlil' !ln o "'!l'lOr EcL,n
Mr,ul',- Feno.

S['SOSOSOS

23 - C")m elegtto1e J<lll
tal' no Qucrên::h P!l!a,:�.

foi feste;ado ;l:-tl ...el·saIJo

d,:, dona Shetla. :-sposa l'O

.>'·:1l1::lr T"!1�nte Garlos Af'

fallS:: Cerve:ra,

SOSOSOSOS

, \:iy

SOSOSOSO$

�ê C)stLho dois artistJ.s
d:\ Te!evi"ão c;:te Oera':'!

sow Il') bar do Q:.:erenr.l:1
Palaco na noite de sex�:t

fC!il'a, Suave "é a "lOlte J.

musicH mais aplaudida.

SOSOSOSOS

PENSAMENTO DO m,.'!.

As ausências l:urlas ,:1

cIla mil o. r: ar, Inas ,iH

I r n g a s fazem-'l'.'S

mOrrer'

Hoje no cine Siio Jos':!, ::t.

apresentação do filme !lr,:
miad(' 01'.' Cannes 'U !-':I-

gadOI' d2 Promessas" e e;n

clmplementação
.

filma

gens de produçõe� CarrJi-

rão serão apresentados {la

�;tntes do Chà BelleflCl'!1-
te oferee!do p::la pnme:ra
Da.T a do E�tado :;ra. Ej!Cl
Gama Rnm,'s (' °

das Debutantes no

]2 de Agr.Jsto.

3 -- A b-n'ta <enb.n-a
Lourdes Hulse ctrcu.nnuc

e-r. Pôr-tu Alegre,

SOSOSOSOS

4 _ Objetos aecorauvos
de 100 a 200 anos. es-.»

sendo os rnsts cOÓlça"o�
pele mundo s"Jcial eleg'l.'.
te.

SOSOSOSOS

5 - Sera apresentado j')

go ma's em Encontro

Bro�inhos, n0-5 $..'!!õe!l (10
Clube Doze de Agosto.
Ehow La Bella Itãlta, em

pró da Casa do Pequ\)'1.o
Jornaleiro.

SOSQSOSIJ$

6 _ T:l.lnbCl"ll ,,:I'CU'anrl',

��o c�����s p::'�a:���:�\G�
1'a Ja T iie Guerrelr.o
Fonseca.

$OSOSOSO$

7 - Acompanhnndo a

delegação osporllvlJ. de ::, a:

catan'na, o Clube Nauli'_O)
Mart�nelll e C�chl)('jra '!e

Jrinvillc-. viajou paI"" Dilo:!

nos A!ref', o locutor An';.J

nes Severo que tamb0rn

pa,�ticiparú de mais

rcgata In1er-naCiomd,

SOSOSOSiJ$

8 - Na reuniâo Interna
cional do Clube S:lropllm,s
ta €'"11 Põrt" Alegre, Ui
rru·to e'.,�hldo o traoa'h/)

apr('�entado peia dm. ·W'l.
dyl'lwa Mlle�i n��unto �.'{e

djcina socializada.

SOSO$OSO$

9 - O SenadOr e senlllJ

]'a Attlllo Frutana na ci'i l

de de Concordil1 foram r.o

menageados com movim'�n
tado jantar.

lavrador
DOBRE SUAS COLHEITAS!

Cientiticomente dosados, fornecidos em fÓr·
mulaS especiais poro ditereotes CvllUrcs. de
acOrdo com o OOlUrezo dos solos. Diversos
tipos de od',boS poro 0 .... '01o, cana, mor,Ci.
oco, lum!' nllho, orroz, feijão, lrigo, pomo.
res, Jurdins,

e
BUSCHLE & LÉPPER S IA.
"JOINVlllE' RU� DO HINCIPE, 113
8tuMEN�U; �LI" B�usaUE, l1S
ÇL'�iIIB .. : OfSIM8A�GIIOO� wEstPHlIlfN, H2"

Glória Menezes

NOrma Bengull
EM

o PAGAnOR ns PltOMI�SSAS

.1;I·C�ã() de AI1�lIfl1l nll!lrtr

Ceusura até 10 auO"l

CF.NT--'n
às 2 HORAS

Jacques Tati

EM

MF.U

às 4 -,7.;....,!J HORAS

Gary t.ockwood

Das!! Rathbcne
Bsiene wtnweoe

A ESPAnA MAGICA

Censura ale 14 unos

�;D. BOIY
cene o

as 2 HOTII\S
CANTINFLAS

EM
NA MINHA TERRA E' ASSIM

Censura -:té " <in ....s

is i� HORAS
Crnt Waiker
Andra Martin F:M

A LEI DO MAIS VALENTF.
Tecnico:or

JACQUES TATI

MEU TIO
,

Censuda atê 14 anos

Ba)le

C'ube

às 4';, _ 7 - 9 HORAS

Anthony Perkins

Janet Leígh
EM

_
..-- PSICOSE

Censura ate .18 anos

,,'(.YJE 34Jr Cine J.MPEBIIi
I!:.�treltc

às 2'ft HORAS

TIO
JACQUES TATI

EM

MEU TIO

'recn.cc.or

its 8 TIORAS
CANTINFLAS

EM

NA MINHA TERRA E' AS5:TM

Fone: M:-!\ K.rk D,ur,-Jas
Jennuc c.etn

Clarle Trevor

EM

IIOMElU SEM RUMO

Tecnico'or

Censura atê 14 anos

.

ONE RAJI.

EM

às 2 e 8 horas

Victor Mature
Anne Aubrey ::-

BANDIDO SA:'IlGUJNARIO

CinemaScope TecniColor

�ALlJO JRl.'

ELfFA AJUDA O EMBELEZAMENTO DA CAPI
TAL - E' de s� louvar a maneiro como vêm send:'l
bem Conduzidoc os trabalhas apresentados pera Eltfo
no que diz respe-to, principalmente á excelente ilu'
minação do Capitel nõo !;omente na ilha como em

todo o ccnt"nente, com iluminação e posteam�nt")
moderno:'!, além de estar em fase de acabamento o

componho encetado de cem ruo'·� Em cem dias nos
morros, ruas e I'uelas! que receberam iluminação ('X"

terno e onde nunca houve siqul"r um poste com uma

lômpeda, Ass'm no Continenfe
No dia 8 dêste mec cumprindo palavra dada !}

populaçõo f!al'ionopol:tana, o Elffa iluminará o úl
timiJ. ruo de seu roteiro exatamente quando comp!e
tarõo as cem prametidâs. E' um trabalho louvavel C!

que meflece registro esp�cial. _

Ouanto á b�lissimo e ,moderno iluminação a

Mercurio nas p-açaS, jardins e ruas centrais do Cido,
de é o que se vê.

Ainda ontem em companhia do diretor doquelo
Empresa (Elfh), tivemos cC0sião de qOl"eCiúr o magrrí
fica luz de Mercurio puro n?s rUaS Trajan'), T?nen�
te Silveira. Arcipre';te Paiva, Podre MiqueJ"nho. Jar
d'm P'<>�-eiro Oliveira, Av. Trompnski além de oulrlJs

centro:s, não se contaf}-:-Io com os rUaS de ifumin:1ção
tambem de mercurio já inaugw'odas em outros do
centro.

.

Ha trech?� c�mo o r'I1]' p'J'-,'2 M'guelinho, Tr'l
jar:'lO, cui" iluminOCll'1 oroduz efe;tos marovilho"'-h

A cidone está fart:Jmente e (comente ilumin,'!
d.., trabolh/) rYll"'nrl"rl'l ex·�cLitar pelo Gove''n') d') ES4
todo, através da Elffa e feito com apurado 00<;1.0,
Çlfaças á cooocidad� inegavel dos di�'etores c(lJabarIJ
dnr'es d::J odm'ni8�"acão e o boa vont(!de e cooricho
dos tur!"l1J"1S pncórreoadns C�";;"n exnh>n.-lida iniciativa

Ho t�n"I-,,,,...., um ,..!<>n,.. aliás iá elaborado onra �
i!llm;:-loc-ií" � .... Dort .. I-I .. rcilio Luz, OLJ.<> l'eal;zad:'l Sr'

rá um v .. "d"dpip) ';�nlo+";cuio pQra os olhos .. uma $\)"

prêsa ""')'(1 (1" v'�;t'lntes e turistas aue as',im serão
l'<>c....... õrl.-.c r�""" � f"''':'' r"""ll)teótica illlrnin,.,c-õ,., d"l :;:11
do 80'0·;1 F, n'Ho nõ') vai exogêro nem bail'rismo CE'
minh» ",""rtp

A õl"""";naçôo de outros !'uas com mercuria pu:-o
vai c,....,fnuar.

Todo o post-eação $f!rá cnmo até oQui m'lderno,
com brecas e globos dos mais- elegantes paro esse

sistema de iluminação.

Rj:�TAURANTE MODERNO - O SI'. Tioao Jo
sé do Silvo, deu novo aspéto a seu estabel'�cimento
sito ne porte externo dI) Mercado Público manton
do uma petisqueira, sarv,eteria e restaurante higiêni
co e ..�pnçoso no segundo andor do edificia,

Tudo limpo, asseiada, com serviço de garçons
a contento.

A' convits de seu oroprietário sr. Tióan JO'lé
rin Silvo, vi,>itamos o e'>tohelecimpntn tri'lzenri" boa
impressão pelos melhOl'omentO'S ali introduzidos.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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O ESTADO _ O m;\s onl'ly" UllJIIU de Santa (.iltarina

A
A V0LTA 4,0 MUNDO -

IMPRES50ES A VOO DE

PASSARO

30a. da série

ITALIA - Deixamos vene

sn com seus encantos e ru

mamos para Milão, subindo
o vale do PÓ, passando por
padua, verona e Mantua,
e ainda por Sabbioneta, ;10

tlga resídéneta de verão dos

duques de Mantua, e ter

ra de nascimento de nosso

sogro - Em Padun não po
diamos deixar de ir ver o

unuuto de Santo Antônio
cidadeslnhn stmpáttcn, com

�uns I'uaslnhas estreitas,
como gr-rulmonte são as

r1dadrs daqui nas suas par
tes cenunts. Verona, ci
dndú de 2.50,000 hnblt:mtes,
grnnde centro produtor de
frutas, prfnr-ípalmente pes
segos, conta com uma are

na e com um teatro do tem

po dos romanos; este esta
em ruínas. mas aquela es

tá pf'J'ff'lt.n, flr:), na prat-a
ju-ínr-lunl ría eídarte e é nln
dn uU1I2:lCln pm'a represen
Utt:ões tentrars.
F,' nreetan ver n rrrandío

s!r1adf' d{' urun obra dessas
pnm sr POdN nvnuar o va

lor P. a nrte que desenvoí,
vernm I1S romanos para a

poderem r-onr.rnur com a

exl[!ulr1an,-. ri,. rI'CUl'SOS de
que dispunham,

o ta ao mu n cf o

AEa1Hfim $ mú-..,�
(ONFIWOIII.!t Q(J"OU(� iH

Ofmtvt

• ..-r'IIIClM" ..........·jI

•
.

fe rOtJg,

RIO DO SUL
Aviões às terças quintas c. domingo -

Saidas de Florianópolis às 1145 horus >

TAC - CRUZEIRO DO SUL - Fomos
3700 c 2111.

A famil:a JORGE JOÃO SALUM convida cos
seus parentes e pessoas de suas relações para a Mi<l!'a
que mandará celebrar, dia 6 do .corrent., r/.�s, na Co
pela do Asilo de Ortõs ó, 6)0 horas, em tnrencõc
à alma da sempre lemb:'ada e saudosa Do. Heleno
Salum, pela passagem da 10 ano de seu falecimento,
Por êso:>e ato de piedade crístõ o fomll:c SALUM des
de já flgradece á todos quantos compar€cerem,

P.ARTICIPAÇÃO
Ild:f�;��o�aOSques Lopes \ Sidnei ���eti
Tem o prazei' de participar o contrato de coso

menta de seus fi lhos,

J. ROQUE E IÇARA MARIA

ltoqu! R, G, S, - 27 - 10 - 62 - Fpolis

Exames de Admissão
ColégiO Calarinense (1962)
Inscrição até 14 de novembro,
Provas: 19, 21, 22, 23, 24 c 26 de novembro,
DocumentO!':
Certidão de idade (11 anos, atê 31 de dezem

bro de 1963), ou fotocópia autenticado - não ocei
tamos pública f� nem poro t,ns escolares,

Atestado de vac'ino recente,
Atestado de saúde ou abreugrafia,
Certidãe de batismo ou documento equivalente,
Todos os dÇ!cumentos serão apresentados cam

t;rme> reconhecido, menos Certidõo de batismo.
Inscrição: Cr$ 500,00,
Noto: a) - A Prova de Português gerá elimina,

tór'a, devendo o aluno tirar no escrito no mínimo 5,
Haverá Prova oral em Português e Matemético obri
gotàriamente. Em Geografia e Histár o sàm'?nre po
ra os que não alcançarem 5 ou mais na escrita,

b) - Os alunos reprovados poderõ:J l'efrar
seus documentos o Partir do dia 1 S de dezembro em
d ante,

c) - Pa:'a a matrícula na la, série os condi,
dato9 devem l'er no mAximo 13 anos a ccmpletar al0
31/12/63.

Expedierre do Secretaria: das 9 às 11 e das 15 os
17.hol'as,

coma

Dê-me
.sua

mao ...

Eu fhe gerento - ê multo duro aprander a andar na minha
idade '.. Os múscc!os não obedecem. Só com muito esfôrço
conseguimos mover os pernas. Damos oiguns passos com ali·
mismo e, de repente, as fôn;as nos faltam e nós caílTlOS, Mas

+ nos le\'onlamos depressa poro andar e tomar a cair. Às vêzes
a gente choro ... Assim dificeis sao quase fados os nossos eXer

cícios e estudos. Mas o �acrificio compenso: eu, por exemplo, já
melhorei muil'a e estou certa de melhorar ainda mais, No futuro
espero ser cama Você. Para prosseguir minha recuperaçãCl e de
fanfas crianças como eu - para atender o milhares de .outros

que sofrem o que eu sofri - precisamos de, seu auxilio. Ajude·
-nos! O que á pouco parai Você seró quase fudo para nósl

O SECRETA'RIO

8/11/62

logo na frente para centro- que com mais dois compa- rcrnvme. Entregamo-la ao cesse ler teria notado ti di
te d-os Infratores nos man- nhelros, todos homens, rre., guarda, ele a olhou pela Ierênça do sexo dos passa
daram parar; já haviam tamos um automóvel para frente, virou do outro lado geiros. - Perdoem-nos, ru
dois outros carros parados Irmos a .rotnvtne e, como e- onde viu o carimbo da pc- glmas- tanto da Itállll que
á nossa frente, Um dos ra obrigatório, demos nos- licia com as armas do es- era Q assunto destas Ii-
guardas chegou-se ao nos- soe documentos de identi- tado .e, com n mesma pose nhasl. mas voltaremos.
so. com um talão nas mãos dade para ser feita a rela- e arrogancia nos devolveu o
e foi dizendo logo em bru- ção para a policia visar, \ papel dizendo: "Está le- Milão, outubro de 1962
to: "Multa de 11.000 liras +cegressando dessa viagem gal!" O que salvou foi o ca-

(cerca de 11.000 cruzeiros) compramos o mesmo auto- rlmbo, pois o '<ta]" si sou- V. de Snnt'Anna
por excesso de velocidade e móvel e, já no dia seguinte
entrada contra-mão." - salmos nós mesmos com ----------------

Parece que realmente en, tres pessoas de nOSSa fami-

tramas um pouco na con- lia, todas mulheres, e Co
trá-mão porque a curva e- mos para Rio do Sul, mas .. ,

ra de fato multo fechada; não nzemos a lista dos pas
mas quando o excesso de sagelrns Ao chegarmos nu

velocidade, era causa multo ma cidade intermediaria
discutível. E dai? - Voces, paramos para um rerrescc

tenores. sabem porque é e eis que nos surge um

que O gertco suporta os guarda que nos péde Os do
coíecs que lhe dá um cn- cumentus; mas o homem
va'!ho multo mais forte do velo tão onero de 'si - os

que éle? voves conhecem. a rcanceses otser» "rempli de -----------------
fábula do c a r va I h o e sal môme", que nr-m res-. Missa de Um Anodo c a n I ço? - O ge- pendeu ao cumpnmcnto que
rico "amolece" o corpo ao nos lhe fizemos, antcctpnn- HELENA SALUMreceber o golpe para sunvt- l do-nos, ;'OS �ocumel,l,toS?" �

���n�o C�zquU�; ve;da��7,IÇ:� J ���'����t���;t:��' ��e J�a�l��
dobra e deixa o ventn

paS-j 11l1pet'tUbá.
voís, tornamos a

i!:l:, enqunntn o carvalho. aunr a porta e, per-
com li sua tmnonencia ten- guntnndu-nus a nós mes-

la manter-se rfgtdn, e 'lua mos o que C .qú� poderia-
�1 sl'-lnpre' paga caro a. SUh. mos mostrar ao homem, a
arrcenncta. E nós, lamas brim os o porta 'luvas e, oh
dtser no guarda que nno fi Provtdéncta! la estava a

ZrlllOs nem uma nem outra lista dos 3 homens que tl-

cousas Não, certamente. _ nham feito a viagem de

Aos que no!; permitirem h\
vai um conselho: Nosso nvô

paterno em pescador de

baleias, e a segurança de
Verona é celebre por ter um bom arpoador, naquela

sido berço de Romeu e Ju- época, eslava em poder
neta, os personagens reais dispor de cabos para soltar

que Shakespeare transpor- até que a baleia arpoada
tau para um dos seus mais cencesse. e desfalecesse;
comoventes romances. Ai pois si faltasse cabo ela

:�;::ti��:�: �ec;��ie��� �� ��n�: df:z:���ã�o::r�r,rl� DI. Ayr10n Bamalbo
que se destaca o balcão Assim, quando alguém. se CLINICAI DE CRIANÇ:\S
donde ela ouviu por tantas nos apresenta com toda a Consultório: Pela manhã

noites as declarações de arrogancia dizendo que in- no Hospital de C�ridaJe,
seu Romeu; ninda aí exis- corremos nesta e naqU{'la 'A tarde, no consuJtóri.
te o convento de São Fran- falta, demos-lhe "cabo", is- das 15,30 hs, às 17.30 hs

cisco, eom a capela em que to e, não procuremos di- Consultório: Rua Nune9

'eles se casaram, e mais ain zer-Ihe "não", e si passivei Machado, 7 _ 1.0 andar -

da, aí em Verona se visita. nem tentemos contornar a telefone 2186.
o tumulo de Julieta, - Situação; o melhor e até �
Mantua, também cid:lde iuda-Io na, sua argumenta,
antiga, lftenor do que Verb_ çãci e dtjxar O "6icln" da'"
na, conta pntrebnto com çar. Ai então a gente "'en

vários palàcios antigos, co- trato, - Em resumo, paga
mo o dos Gonzagas, conhe- mos mil liras, porque afi
cido palácio ducal, o maior na! o guarda precisava jus
e mais grancyoso da Itali<1 tificar perante o outro, que
dp]lois do de Vat;icano, con- nesse momento também jâ
t(mdo 450 salas, Da famí- se achava junto a nós, PPl'
lia dOi! Gonzagns veio S, que nos fez parar.
Luiz dc Gonzaga, padroeiro PaI' falarmos em guarda
da juvcnt,llde, - No tl'ajé- e em automôvel, lembra-
to lomos visitar Gnrda e o mo-nos do que se passou I-- .._�
o lago do m('�mo nome; ti- conosco em certa cidade aí

vPnJos aí o prazer de ver do nosso ('stado no tempo
cmbarcações antiguissimas, da guer'rn, Cd,no sabem

tipo galeão, ngorn. utiliza- muitos de vocês, naquele
da� ]Jclo,� cstudl"s cinema- teml)Q em. exigir1a uma lIs

tn�! úf\eos par:! filmes de ta de passageiros, visada

piratas, _ viajarmos de pela policlu, para qualquer
Gal'da para Mantua entra� tipo de veículo que traCe

mos mal nUITi.:1 curva j)QrI- gasse de um município pa
gosa da e,�trada e dais guar ra outm, mesmo dentro do

das, que parece estarem ai. próprio estado, Aconteceu

lqanhar

-

CENTENAS OE CRIANCINHAS PARALlTlCAS APELA'"
PÁRA A GENEROSIDADE DO SEU CORAÇÃO - AJUDf

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

Envie o seu Donativo para a RUI General
Rillencourf. 102

MUSICAL, BAR

SAO PAULO -- Pro:j,�c

gue a movimento grevl�la
dos grâficos que trab:l
lham em ('bras, reivmdl
cando reajustamento (·:e
salário de 70 por cento. O

movimento foi deflagrur'to
quinta feira e a p:1,I'ali'l1.
ção atingé a 80 por cento
da cate-grria pl'Ofis�ion:d
t'�fcnMnd - "h �9:Tltm; I!

I\:'III!'II_ Hoje às 9 11Or;IS ,"I;

gráficos \'ão reunir-se :!Jn
"

assembléia geral no Sa\"j!)

Piratininga, para dar ba

lanço 'do movimento h'ft:-

te uma alocução que p� J'

nunciou através dt> uma

cadeia de emissor!1s de .a

dio e telévisão, {l Presidell
te John Kennedy dlsf,.J

que a Cruz Ver:nC'lha ln':

tel'nacional poderia CO'1S

tituir melo aceit'lv-el -pala
a controlar o desmantell
menta e embarqUe das h'\

ses ll',llitares rll�sas f'm

cuba, de volla à União So

viética

,'ARA UM B')M PASSA TEMPO COM SUA FAM.iLIA - R.FUNIOEF. 80CIAI�
1)A1iyANTE�, COQUITETS - FESTAS DE ANlVERSI À'tOS _ CHA

DANÇANTES - ETC,
'.NlJAR 'l'ERREO DO ROYAL HOTEL - Te1 25< 5, !Portarta}

-

HÃVANA - O Prlmell"J
Ministro da Uniào Sovn"
'I.lcll Anastaei MlkoiD�
manterá a partir de h;),i�
uma série de conCe!'encj,,\
com o Primeir(\ MUlÍStrG

Fidel Castro, CirculoK t'1\'\

sos e n.orte amerlcanos (1-

creditam que \>hko\ar:,

considerado o maiol' na

gcciador do "Krem!i'l'
conSiga convencer Fi-Id

Castro a acatar o acarto
t$ovietico-norte al11Cricall')

para superarem em dCliul:'
tivo a atual crise nus An

tilhas,

vista,

SAO PAULO - Acioni:>
tas da CMTC estarão rz:;._

niclos em assemblêia no

próximo elia 27 pnra de;:I

dir sõbrc O aumento ':le

capiLai eln empr('sa, de (:1;:;0
milhões pura IS bllhôes dc

cruzeiros, Com o cap; 'ai
aumentado pretende a ((i
rctoria da. C,M,T,C, renc

var sua fróta de veiculo),

RIO _ Fontc� ligarias
ao Itamarati informara.n

que o primeiro Ministro

Hermes Lima, continua ..'S

tudando com OS seus 'l�.

sores o pedido de pre
mier Nherú da Ind(l
para que o Brasl; apoie Ô
Govêrno indiano em suas

dhergências com o regi
me comunista de Pf".:IUlm.
O Govêrno brasileiro d�
"iie'fá responder � Nhe1'1l

em prinCipiaS da PI'oxima'-;"ti�;
semana,

'

BRASILIA - O Presi
dente Jl1ão Ooula,t deve,'a

viajar hoje pal'a :J. Gunl1:l
bara, O Chefe da Na:;à'J
ja se enccntra em Br.\�i'

1, dcw-;ts �o�
de finados em sua �azc,l''i.\

de UruassÍl,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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DR. (LO'VIS DIAS DE U�A
(UNI(A ME'DICA

Estomogo intestinos, figodo e vias biliares.
Consultórfo: Rua Fellpe Schmidt n.c 36

·Resjd���iaS. Jorge, 32 _ Fone ;721 .......&:jit;._
Diàrlomente das 15 às 16 horas
Atende dos 8 as 10.30 horas no Hosr,itol de Caridade

Prepare-se para o Fuluro
Aquirinao lotes de terras, pequenos chácaras e óreos
poro indústrias em

BARREIROS
"o "BAIRRO YPIRANGA, onde está situado o Grupo
:scolar local.

Os Interessados poderão dirigir_se diretameo:th
ao ESCRITóRIO DE VENDAS DE IMOVEIS de

OHo Julio Malina
�u� Felipe Schmidt, 14 _ Sobrado - Fone _

2347 - Florianópolis.

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

DR. MARIO GENTIL (OSTA
M�DICO

OUVIDO - NARIZ - GARGANTA
CLlNICA E CIRURGIA

ESPECIALIZAÇÃO NA C�INICA PROF
JOSE KóS DO RIO DE JANEIRO

•

OPERA NOS DOIS HOSPITAIS DE FLORIANOPOLlS
t-IORARIO DE CONSULTAS: - Dos 14 os 18 horas

Pelo manhã, hora marcada. inclusive aos sábodo:il
CONSULTORIa - R��I;I�;eSi�:�r: 15 _ Conj. 203
FI1IFlcn PARTHENON -

APRENDA CONVERSANDO FRANCES EM ',2 MESES
ALEMAO 12
INGUS 1�

ITALIANO 12

VAZIGI
Matriculas ab�rtas na Secretaria e

8"'11 iu�qwel
CURSOf' DE CONVERSAÇAO PHATrCJI

Trajano, n. 14

(Altos da Farmácia ('0.,0';";

C'lIrso Preparatório Conlbenlp.
cu ISOS ESPE<.IAIS

.'ARA PROFESSORES
"E DATILOGRAr,A

AULAS PARA CONCURSOS
A .ITIGO 91 (GINASIO EM UM ANOl
PU,GINASIAL ADMISSÃO DURANTE O A"'·

D" rJLOGRAFIA
- Baseado nOf mais modei"n!). processo. pe' (1,.

gãgicos.
- Equipodo com maquina. no Ia'
- Diri9ido pelo:
- PROF. VICTOR FERREIRA DA SILVA
HORARIOS, DIURNOS E NOTURNOS
Faço suo inscriçóo a Rua Dr. Ful'f'io Aducci on.

tiQo 24 de Mo.o. 748 _ 1° c .•do,
ESTREITO

.

FlORIANnPOLlS

Alugam se no rua Jerônimo Coelho, 28, salas
paro escritór:o. Tratar com O Eng. Zenon CQr�
los Gorc:a - Ed. das Diretorias - 8.° andar

15-11-62
CASA GRANDE r"esmo veulo OU ARMAZEM

poro depósilQ
pr.óximo do centro

COMPRA .,A MODELAR

VENDE-SE

�. REX-MARCAS E PATENTES
, Agenle Olicial da Proprieda e Indnslrial

Registro de marcas, patentes de invenção, nomes co
merciais, titulas de estabelecimentQ, insígnias, frases de

propaganda e marcas de exportação.

Rua Tenenle Sílvetra, 29 - 10 andar -

SALA 8 - (ALTOS DA CASA NAIR _ FLORIANO',
POLIS - CAIXA POSTAL 97 - FONE 3912

D3, SAMUt::. FOMSECA
CIRURGIAO,DENTISTA

Preparo de cavidades pelo alta velocidade.
BORDEN ArROTOR S S WHITE

Radiologia Dentánc
CIRURGIA E rRO·TESE BUCO,FACIAL
Consultono: Ruo JerOnlmo Coelho 10 _

lo andar - Fone 22:.1:5
Excluuvomente com hora. marcado.

AD\10GADOS
ADVOGADOS·

DR. HELIO PEIXOTO.
DR MOACYR PEREI RA.
PREVIDENClA SOCIAL. ----: Recursos à Juntas de Jul
gamento e Revtsôo. Aposentadorias. Beneficios etc
QUESTOES TRABALHISTAS

.

CI'VEr.. e CRIMINAL
Ruo Felipe Schmidt no. 37 _ 20. Andof - Sola •

MISSA DO UNIVERSITA'RIO
Universitário assista todos �.. ríomingr»,
na Igxeja São Francisco as 11 horas
Missa do Universitário.

ATENÇÃO
Mudanças loccts ou paro outros cidades.

Serviços de mudanças.
.

Não é necesson-, o engrodamento dos móveis
tntr-nocôes à ruo Froncisco Tclenttno no. 34

I'we - 3805

Dr. fMvlo�1J6erfo 'de: nmorim
,\

'
, �

....

. ·ADVOGA,OI' .... '
-

Dr. Walmor Zomer
Garcia

Dfplomado pela Faculdade
Nacional de Medicina da
Universidade do Brasil

Ex-interno por concurso da
Maternidade-Escola. (Ser
viço do Prot. Octavlo Ro
drigues Lima). Ex-interno
do serviço de Cirurgia fi
Hospital I.A.P.E.T.C. de Rio'
de ,aneiro. MédiCo do Hos·
pital de Caridade e da
Maternidade Dr. Carlos
Correa.
PARTOS - OPERAÇOES
...DENÇAS DE SENHORAS
- PARTOS SEM DQR pelo
método psicO·'Pro/ilattco.
;Jonsultôrio: Rua João Pln·
to n. 10 - das' 16.00 às
18,00 horas. Atende com

horas mareadas. 'relercne
JC':l'; .- Residência Rua
o-nerat sartencourt. 101

Dr, Acácio

Garibaldi �,

Thiago
AUVOQil.UQ

ascruono especrenaed
em lq!ue.stoes trabalhi::.�s.

AUlhlD1S�raçao ue cem
llll�vt".s Deresas nscare
Rua Felipe Scruulcil, 101

_lU andar - Fone.s; 2:ilJ
�16

TERRENOS A VENDA
"R'uà' 1 i rodentes 53 - f]orjgr�)OJi5 �

VENDE·SE
40 lotes na Vila Palmira - Barreiros.

.

1 - lote ��x22 - Jard,m Atlôntico _ Bar.
l·elros. (Bem prox mo a Estrada Fe.deraD.

J) - Terreno com 64 mts.x810 mts frente po(O o Est!'ada Fedoeral. Barreiros.
I lote '12x30 no zona balneário de Comburiú

próximo o sede do Iate C�be.
. ) - lote 10x30 na zona balneário de Combariú pl'ÓX mo a sede marítima do Iate Clube.

.
.

I lote 15x 15 no zona balneário de �mburiú
prr'�x mo a zona Comercial

I lote 15x30 no Vila' Pompéia _ Cu'rtiba.
I

pltol lp�'��;s���ea e�re�lud�e��� mts2.'junto ao Huu·
AO MILA:E���O PADRE 1 lote 14x30 junta à Fundição Tupy, Joinvilie.
\GRADEÇO AS GRA�A:3 \ __��1 em Pilorzinhd, Cl:lritibo.

ALCANÇAD.\3
IRENE SOARES

, tolA lU.lS PVtftITA 00 BRASIL

Unja L",:"!IBRETA ,1959),
Tratar Anila Garibaldl.

67 - Fone>:;: 3::1;115 - 3797.

Componentes do Coral fia

Faculdade de FII"sofla, drt
Universidade do tuo Grar.
de do Sul. que ontem. no

bro''. tIa Faculdade de FI.

10to.,fja da U, de Santu
Catari>la.

CASAMENTO
Estâ marcado para o PiO

xtmo dia 22 /:'0 MOSL�i, o
de São Bent.� o casamen-a
de Cileno Dutra (('III F!J,�

ney, com Sônja Mullel' «e

Campos. A Recepcac ;:>.1$

r-..,vidados acontecera 1:0

Clube Naval A noiva e I·

lha do casal ccmanoan.e

Daln-. r Mu' ler (Day:;c) d�'
Campos O sr. e sra- eicu
rante Jurandir Muller :1.'1;
lja de campos, .��"ao t-a

di-inhos.

PARTICIPAItA'
Carmem 't.ucla Cruz 1.1

ma parbíctpaeê do Festlv,�1
de srtrcevera verao. .'li

Matarazzo e MataraZ<oü
aoussec próximo dia :: 1

no 12 de Agosto. -m B�'le

nc:c do:' Hospltal de P"II,lll

litação.

SECRE .....ARIO
O �ornrLlista ouswvc

Neves é o Secretario ue

Interior 'e .rusuca. mtet .-

INAUGUROU
A Emprêsa Auco Via ,>1.0

Catarlnense, tnaogurou lnJ

del'nissimos õnlbus I:JT.l

melhor conforto pâra us

seus passageiros.

�

MELODIA
A senhorita Marl:=!-",l;�

.ranms, esta ccmponoo
"

uma melodia no seu ,.)1.1-

no, para oferecer ar s ')11-

v.mes do Programa -aa

dar na Soc!edade"

ITALIA

f-OgO à noite, n� zncou

trp com os Brc »nnos, 1.0

c.uo "12 'de Agosto" cetec

Pã"J.pl-:;na, apreeerun-a .10-

lamente "La sena Itana',
Que será em beneflc o .a

Casa do Pequeno Jórn�\I'h-

DECORAÇAO
Fri muito elogiada a ec

coração apr-esentada 9310
decorador- Manoei Oarbu
jono, na residência do UI..
sal dr. Paulo> Carneiro en-te
ac-nteceu a Reeepçàn aos

convidados do c aaamentc
de Ruth Maria Carn �ir:J,
hoje eenhcra dto Rudí
Dauer.

CONSUL

Comenta_se que chegara
a esta Capltal no prucrmc
dia Quatorze o censor Gc
rat da Hdanda (' a B 1]'1

nesa de Col1ot.

A bonita l\1arilen.. K:..il1:r dedade ThaJja de Cur'ti-

Santos, uma das rortt>s bll., próximo dia dez, nulUa
candidatas ao titulo de pron1oção do nosso com

Rainha das D(·btltant.cs (IV panheiro Dino Almeida da

Paraná, no BaI:le de Gala, TV Canal--G e Diàrio do

que será relizado. na So- Parana.

CASAS -

Temo" comprador paro cagas no centro

- VENDAS-

Por Cr$ 650.000,00 vendo uma coso na Praça
em 5õo José com 50 metros de terreno;

No Soco dos Limões uma ca:'lo bem situado.
No AgronômicGl, uma Casa ótima em terre

no de '.600m2.
Agr:l.(h>".� ao Pad::e K�us

U1"".a Gra"'a _'''.',�ança''''
Adã� D. Ely

TERRENOS -

O versos lotes com financiamento em Coqueiros
Barreiros, E�treito e Capoeiro!!.

Em Celna$v'eiros por prêço sem igual. de fren
te para o mar.

ALMIRANTE
Chegará na :Lio;oriac:IP,

próximo 'dia sele U Anm

rente Northon Demana

Boiteux, Diretor de ecrn.a

e Costas que .nspecionsra
as Delegacias de São s'rau

cisco Itajal e Laguna e a

Capitania dos Partos nesta

o.dece.

MOSTROU
Nos e1nes "M.etr�", ;lll

Guanabara, até terce-terra,
p'!lSSOU o filme "Lolita", _3

o sucesso Coi um n'me que

lr.'f'strou as mais belas V1S

tas turísticas da �'loriac�!).

VISITA

Os Brlgade!ros: ê'rau

cisco Corrêa de Mello e

Osvaldo aanuss.e, amanha,
nesta oepuat, para u.oa

v'sue ao Destacamento de
Base Aérea comandado pe
lo Ten. CeI. Marcelo B1'l

dejra Mala.

COMANDAR
Deixará o comando =.J.

Escola de Aprendizes M!t
rnhetros c- comancanta
Nelson Riet Cc-rêa, que
no dia treze, segu'rá pan
a Guanabara, de or,de vla
jarâ para oS "S:ates" a
fim de comandar 11m' !õ�lb.
lrrõno, que está em Plp.a
ha·bor. cedido pelos EUA
ao Brasil.

- P.ela Primeira vez na

"F·kriacap", acon�eecra u'n

restlval de Prlmavera·V!!
rão, com tecidos da Mala·
razzo e Matarazzo Bous.'la�
que ofereceram d Pri . el�a
Dama d. Edith Gama Ra
mos esta promo:;ão Em

benefíclo do Hospital Oe
Reabilitação. O Departa
mento de Relações Publ:.
cas, destas famo"as mdus
trias, em São Paulo, en
trou em contacto cum o
sr. 'Osvaldo Manso. Dirct"h'
Geral de dlstrlbuiçao na.

zona Sul com séde e.:].

CUirtiba,' autor!zando o
Colunista. a r.esponsabl/icl'l.
de da apresentaçao e (',r

ganização do de'!file, que
sel'â representado ilor de
zoito elegan�es moças do"
.soctedade floriunopollta_
na, no Clube 12 de Agost.!)
no Próximo dia 24.

Farmácias de Plantão
2 - Sexta teira (feriado) Farmâr.l. Noturna - R. Trajano
3 ;_ Sabado (tarde) Farmac:a "ttórla - Pça. 15 de Novembro
4 - Domingo Farmacl:l VitOria - Pça. 15 de Novemblo
10 - Sabado (tardei Farm8.ela Central - R Fellpe Schmldt
11- Dorr.1ngo Farmáci3 Central - R Felipe Seh�idt
15 - Quinta feira (feriado) Farmácia Moderna - R oão Pinto

17 - Sábado (tarde) Farmácl.\ 8to António - R Felipe Schmidt
18 - .Domingo Farmacia sto Antônio - R Felipe Sch:nidt
24 - Sábado (tarde) FarmaC!9 Catarinense - R. Trajano
25 _ Domingo Farma.::la Catarlnense - R. Trajano

O serviÇ-O noturno serA efetuado pelas farmácias 8to. Antôn:o, Vitória e

Central

4 _ Domingo

O plantão diúrno compreendido ent.to

FarmáCia

12 .Ç, 12,30 horas sera efetuado pelas
farmácias Vitória e Centt·al.

Indiana - R. 24 de Maio
Catarinense - R. Pedro Demoro
do. Canto - R. Pedro Demoro
Indiana - R. 24 de Mala

2 _ Sexta feira (feriado) FarmáciA

18 - Domingo
25 - Domingo

11 - Domingo Farmácia
15 - Quinta feira (feriado) Farmácia

Farmâcia Calarinense - R. Pedro Demoro
FarmA::la dO.Canto - R. Pedro Demoro

() serViço noturno será efetuado pelll.� farmâelas do Canto, Indiana e Cata
rlnense.

RouPas c sapatos usadas em Perfeito estado
d(o' conservaçõo.

R��r Ma��t���ro·co2o-n-aàS·, 'jil�n n�e����ri'o �!�
13 às 15 horas.

(UNI(A SANTA CATARINA
Clínic� Geral

Doenças Nervosas e Mentais
Angustia - Complexos - Ataques - Manias

Problemático Afettvc e sexual.
Tratamento pelo Eletrochoque com cnestestc

Insulinoterapia - Ccrdíozclorcpíc - Scnotercptc
Psicoterapia.

Direçõo dos Pstquíôtros -

DR PERCY JOÃO DE BORBA
DR' JOS( TAVARES IRACEMA
DR: IVAN BASTOS DE ANDRADE

HORARlO - 9 às 12 bs. Dr. Percy
15 às 18 hs. Drs. Ivan e Iracema

Endereço: Avenida Mouro Ramos. 2QS
(Praça Etelvina Luz) - Fone 37 - 53
--''--------------- -- -�

CHACARAS -

financiamento em Coqueiros,

A presente �abela não poderâ., SEr a'terada .s�m preVia autorização dêsta
r>.epartannento,

DSP. em Florianópolis_,. e:n outubr(' de 19�
Luiz Osvaldo D'Acampou
Inspetor de Farmãcia

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Plorionópol!- 4/11/62 o ESTADO _ O mais antigo Diário de Santa Catarina QUlN'J'A 'A'GINA

(L(BE "12 DE AGOSTO", fesfivalíla Matarazzo Bouísac - Dia 24 de NoY�mbro Em Benefício do Hospital "santa Catarina" de ReabHilação.

Remessa de Lucros Originou... Eis Porque o Comprador da
p"m,:2:;::,_,::,�,:p;�g,:, d�:t':Oã�:��.,oa�:'o;,n���,s SUPERCESTft COLUMBUSVil de qultaçào do Imposto a contar da data da pub 1- H
de renda C' darú 'onnect- cação da tnstrucão. Ouf a"

:e;u����s�s ::::lr�cas;D�: �:�!�r:�;e:ea�!s:�a:i�� �=� C O LUNA Sempre Ganha Mal's'que truta a instruçao de"·;- ao de ocorrerem aquIsições "

râo ser requeridos mde- de novos �ens 2" valores CATO L ICA .

Compare- os quadros abaixo e veja, claramente, p ... rque o prestemtsta COLUMBUS sempre ganha mais.
pendentes de outros, pru- for� do Pais com a mdt- Alem �e ganhar na qualidade dos artigos da SUPERCES TA e na pontualidade da entrega, ganha ainda nos gran-
cessas an�eri{)rmeJlte Para caçao dos recurs-s para I des prémios dlstribuldos no MaIor Sorteto do Mundo, como se vê a seguir:
quaisquer Cins. tal fim usados. I
Os invest mantos sob f' Anualmente, até o dia 31

f,·rTa de bens sem COO:l"- de. janeiro, a pessoa nsua
tura cambial e os empre·:;_ Ou jurídica dedarara:)
limos créditos e nnencu- montante de. seus oe-is
mentes pllrll. 'mpcracac va!ores e depósi'.us banc1Í.�
continuam �ujeitosao reó'l- nos n .... est.rangeiro, em 31
me de autorização previa, de dezembro do ano anta,
em vigor, e seus registo-s rlor. com a justificaç�tI das
serão processados à men., varjações nêles Ocorrida::..
da do lngreso do bens ou --.-.---- _

��;:�t1�:Çã;el:�:st�:���.·��®1)"
,

de lucr--s efetivados apoa
�- '*"

io

27-9-62 deverân S2r cecto,
fados no prazo de 30 dhs

�a contar da data de sua

aprcvacân pelo órgâo com- "(:.J;z.lJ6.
petente da emprêsa.
DECLARAGOES DE BENS LI
As deciaraçõel'l de bem e

valares no €xterl,..r de que
,< .::

trata a Instrução n.· 232 'IIOU N&IS PERFEiTA ee !ll\AIr_

_
110p�IÕ -CASA------=c�75-ÕOõO,oollO premio �C� 7500�-----
! 2(1 premio _ TELEVISOR _ ces 80

000,00120
premio _

PAPA Orou Pelos Morros e Condenou 3' prêmio - GELADEIRA - C'S 60 000,00 3' prêmio - não hã sorteie
4° premIo - MAQ DE LAVAR - Cr$ 6000000 ao premlo-

A m N I 150 premio - MERCADORIAS - CrS 50000,00 50 premio -

r as ue eares T��� _ crs 1��0 Total da serre _ Cr$ 750000,00
-----------------

Dav�����N7,;,�a c::: mui- �:.��a,�n�:'t�:, jãa:�t"�� Na Série COLUMBUS o Prestamila Tem 5 Oportunidades
!��alh���Sõe;or detó��tsóllC�: :�er�t�o�:�ei�:�:::epar��c�� �a Série Concorrente o Prestamista Tem APENAS 1
f:��es ��I;;un�� :s ���� ����e;. t��;�u�S�r�:�i: c�:=II' E' por iso que podemos afirmar:
�:��õ��al�j�:s om����� ���� �nl� ��:I�fJ ��::rsda;:md�:
til ice desceu ao subter- opinião, chega-se a uma
ràneo da Basíllca de São santa e frutífera tnteü
Pedro par a orar dIante gencia sem sombra de um
dos túmulos dos seus an- debate airado, ou agita
tecessores , PIo XI e Pio do!'
XII. Em seguida, visitou o

cemitério alemão exIstente qu�O�n�U���pl:t;�� S:��l:;�� zado emA��!c����naCi�e�:;!o ad��t���:t���:�:� ����:��: contemplados no Supersorteio Mensal \de outubro, reaü-
no Vaticano onde foram tes e leigos católicos

estálsepultados mui�s prelados trutanco de. conseguir que l°. prêmio L UMA CASA NO VALOR DE CR$ 750.000,00
e sacerdotes alemães fale- o concnto publique uma João Galindo Fil!lo - Carnê da série A, nc 82.728 - Rua
cídos em Roma. esse ce- declaração condenando as I Piracicaba, s/n, em GaBa, Est. de São Paulo.

:��;I��. éD::i� ded�s�i,to� :�·:.I;:S de n:��:��:� in�IU�I�:! �:a��!m��d�g�Ap���A__N�;\I":�L��z:C:,n�5��.���0_
Papa roi fazer novas ora- a de restsrencra à agres-

Rua Põrto Tibiriçá, 82, em Presidente Epitácio, Est. de'
ções no pequeno cnmpo são. Todavia, não foi poa- São Paulo."
santo da Igreja de Sant, stvet verificar se essa pro- �" premio - UM TELEVISOR DE CR$ 80.000,00

�en�e����IlZ��� ����!me�� posta conseguirá o neces- �;i�i:U:�a��:g����� ;, ��:n:o�as�!��� :� ��o6���0-:
Vaticano. Por último, apa- ����o o:p��o S�:á 5���:;e��� do Est. do Rio Grande do SuL
receu à janela dos seus locada na agenda das dls- 3° prêmio - UMA GELADEIRA DE CR$ 60.000,00
aposenws particulares, de cessões, pois até êste mo- Valéria da Rocha Freitas - camê da série A, nv 91.260 -

onde exortou uma multi- menta não foi feita ne- Rua Resende, s/n� em Jolnville, Est. de Santa Catarina.
dão de alguns milhares nhuma declaração oficial a 3° Prêmio - UMA GELAPEIRA DE CR$ 60.000,00

��a2:s��a�ãO r�����a! or�� ��:��to�mA�::�a�hOeXi��ês�� �:�:e�a:���i:�::'jo ;; �a:: 6�n:��I,e !'tO ::.�6�0-;a��o�
por todos os mortos, cns- sentido foi dad.a a conhe- 40 prêmio _ UMA MAQUINA DE LAVAR ROUPA DE
tãoe ou não. � i cer pela primeira vez, há CR$ 60.000,00

a

Enquanto Isso, o\�rgão uma semana, pelo diátlo Ana Salem - Oarnê da série B, nc 74.491 - Rua 'Afonso
oficiai da Santa Sé, "6,pser parísíense "Le Monde". Celso, 1.456, apto. I, Vila Mariana, Capital, São Paulo.

vatore Romano", ari�i\u- 50 prêmio - CR$ óI).OúO,OO EM MERCADORIAS ... A ESCO-
va em seu número dé '1.()�_ Os meios ca:t.Wwtsr 1 LHA DO c�L.UX> " "'<- "._ • .-_ •

tem que o Sumo PontitHle �:\: co���:.arad�c�m:��� Vlterbo Gomes de- Carvalho _ Cam! da série A, nO 28.274

�gi�n��:���i�Oa��� C�t que foi distrib.uido entre' �at���a�oronel COlaço, 203, em Tubarão, Est. d:e Santa

zenp.o progressos, depois Os 2.500 cardeais, arcebls

de alguma jncerteza inf-. pos, bispos e abades que

clal. segundo o jornal,lCf ����:�a�o C���,dliO�n�:
IMPORTANTEPapa fêz essa declraç�o

quarta-feira últlm,a, ao fa- tanto, ignoram se teve o

laç a um grupo de. 5:QOO apoio de alguns dos "pa-
A COLUMBUS é a unlca orga.!lzação em cestas de

Natallperegrinps Que tecebeu em dres Conciliares", ou se
que da ao publico a relação mtegral de todos os seus sor-

�. audiêncIa' esI:,ciâ'I "e' kos ::�St�_l� i:te�Z::et��iaapr��
,

teias, fazendo constar, e com clareza, o valor do premia )

quais �xpõs Jet� ponl.0
;' de

Assuntos Extraordinarl.os
dlstnbuldo, o numero do caInê premiado, os nomes e en-

�:t:n'r�:;'�t,��b���i,�: �:;' ,��gd:�,,�n�:;:d�,tu��: AGUARDE PARA 63 O INE'DITO PLANO dereÕEs cYENtDA,1s,6riüiíERCESiA"' I,'ja. ....;_, ._# todos os assuntos a serem
.

'

Idi�����::�?o��\�l� �:b�����! a����s de":���':s� ,

consideraçãO. do Sumo pon

-U-R-S-S-A-põia-P-r-o-p-o-s-Ia-s-d-e-f-idel Castro :��: ';'�:7:���?=�::� �!: \NOVA YORK, 3 (AP) - clusão na agenda dos tra-

V E N D E D O R E r o Vice-Primeira-Ministro balhos cabe exclusivamen-I
• MIIOR ORGANIZACÃO DA IMtRlCI LlfI.. Matriz: Rua Silveira Martins, - 33/37, São Paulo

J �::�:�i:, oAn�:�asnoMlkOa:�on� te ao Papa. EM_CE_S_'I_S_OE_.I_II_'_-_'_'5_'_01_IS_E_" FlUIIS
__E_M_'_OO_O_D_P_I_IS_F_ih_·al_,m_F_lo_,,_an_ó_po_ll_"_R_u_a._J_,_,õ_n_'m_o_c_o_'l_h_O,_,_,__•

Precíso de elementos capazes e com vontade de ga-
,_. _- -

nhar dinheiro. Apresentavels, malar. com referencias, po-
porto de IdJewild, ao em

dendo ganhar superIor a Cr$ 20.000,00. Não servem pessoas
barcnr para Havana, que

desanimadas. Tratar rua Tiradentes, 64, no horário de 17
a URSS apóia as propostas

às 19 horas. de Fidel Castro relaciona
das com a solução da crise

provocada pela Instalação
de foguetes em Cuba. Sa

lientou que o Kremlln
considera justas tais pro-

postas, uma vez que se

destinam a garantir a in

tegridade de Cuba. MI

koyan referIu-se as exi

gências de Flidel ,Castro,
que abrangym cInco pon

tos, inclusive a devolução
, de Guaptânal110 aos cuba

nos. Durante sua estada de
um dia nesta cldade, Mi

koyan conversou com {I

Secretário-Geral da ONU,
U Thant, com o EmbaIxa

dor Adiai Stevenson, re

:presentantes dos EUA na

ONU, e John McCloy, coor
denador norte-a:merlcano
das negOciações sôbre a

crIse cubana. Disse Mi

koyan que compartllhava
do ponto de vIsta dessas
autoridades quanto a uma

rápida solução do proble-

soda cáustica

CRISTALIZADA EM ESCAMAS

FABRICADA NO BRASIL PELA
PRIMEIRA VEZ

CIA. EtETRO QUíMICA FLUMINENSE

Embalagem Industrial:
Socos multifolhO$ (Popel e PI6$Iico) de 50 ouilos

Embalagem Daméstica:
Coi){os de 'popelão com 204 pocotu pl6slicos de 1 1/"1. :h

RepresenlonlU poro os

Eslodos de Sonlo Cotorina e Poron6

BUSCHLE & LEI!PER S.A.
Joinville • Blumenou.• Curilibo

PARTIDAg DE
FlORIANÔPOm: EM
DIAC ÚTEI� AG

\ 'horas I
_ .

Supersorteio Mensal da COLUMBUS· SORTEIO MENSAL·....:. OUTRA CESTA

NINGUÉM DÁ MAIS QUE A COLUMBUS
Resultado do Su�ersorteio MelUa! da

SUPERCESTA COLUMBUS

Carta patente nO 309
VIsto __ J.R. Salvatore, fiscal federal; J. Rocha Leão, diretor-gerente e de sorteios

PORQUÊ MUNIOíplO POBREFLORI ANÓPOLlS UM

IMPOSTOS PAGOS PELOS MUNíCIPES

li. UNIÃO .. , " .. 49.9%

AO ESTADO ,4l,6·/,
AO MUNiCíPIO, 6,5%

o impôsto arrecadado pelo Muni

cípio é aplicado exciusivamente
em Serviços 6"PoPulaçõo: em.Es·
colas, Ruas e Ésfradas, Limpeza
Pública, As�i.stê�'lo Sociol••tc.

MUNICIPE

PAliA QUE TUA CIDADE NAo
FIQU! MAIS POBRE, PAGA TEU

IMPÔSTO COM PONTUAL:tOAOI

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



I I f\ I/\I)() I ).·ln,ll� {lnllgO UlrJl k:I do Sonla,Ç.lorlnú

IIIIIATOII

PlDIIO PAULO MACHADO

IIIDA rORES-AUXILlA.O:

MAURY liOR"'iS. RUI LOBO •

GILB'J>TO NAHAS

COLABORADORFS: DIVERSOS

." ....OS "t WuTA CONSTAY.�'

PELO 'ROGI!I!SSO D'

IANTA CA'rARINA

NO SETOR

ESPORnyO

A Primeiro Teste DoAtlético' oContrao Escrete
A nossa reportagem, entrando em

contacto com o dr. Saul Oliveira, prepa
rador da Seleção Catarincnsc q li p vai

disputar o Campeonato Brasileiro de

Futebol, ficou ciente de que foi escolhi
do o' time do Clube Atlético Catnrinense

para seu adversário no teste iuicial que
ser:'! levado a efeito no próximo dia I l
do corrente, no estádio da rua Bocalu
va-

HEMOPLACARD DA SEMANA
SANTOS 5 x GUARANI O
SÃO PAULO 3 x JA8AQUARA O
ESPORTIVA 2 x. JUVENTUS 1

FERROVIARIA 6 x TAUBATE 1
PORTUGUESA 3 x COMERCIAL O
PALMEIRAS 3 x PRUDENTINA 3
MARCILlO DIAS 3 ·x VASTO VUDE O
METROPOl 3 x HERCILIO LUZ I

A reportagem a.e feira à

noite em palestra. com o

atunl secretário da FASe.,
sr. AiLrumiro Cunha, 'rez

ver a necessidade (!'9. tn

versão dn aluai r{lln.· co

nossa bala sul.

Pois, como todos :;ll!)O"lTl,

o esporte do remo i' PI'ati
-ndo para o púbttc o r.ue

>(ige bons espAttícnlw,
Dos e�po.rtp,s pr
m 110;"SO Estado, o

.J que li'rli se ,.

ta-m u-itor
fl t � P1 . �I

zindo brm nno I)

-------[ Mo:.''Y Borge. __� '" porl.ívu ele Stn. C

A dir(.hria. do Assoc.ccõo dos Cronistas Espom- meSIllO cio Brnxll
vos esteve reunida oportunidnde que estudou a posst ICI·, porem, (} d,

b�l,dade (la reoflzuçóo de um cotejo neste capital na
d« povo Hneu. N

tarde de dommg, entre os equipes do Metropol e do

Atléti�o. Em virtlide �os despesas elevada" que ter-c
que OI cor a. nesse entidade de classe, foi enviado um
telegrama o d.retono do clube criciumense agrade
cendo, m�s deslstmdo de- patrocinar o cotejo, mesmo
porque alem

_

dos desoesos que arcal'ia o entidade
co� o embaixada do clube Bicampeão de Santo Ca
tarmo, ter 'a cinda qxe dispender alguns milhares de
�ruzeirc:" ao Tiradentes de Ttiucos que concordava
Jogar sabada com o Metropol, porém com uma com
pensação [inoncefú. A'sim sendo a ACESC achou por
�em �ancelor o Jôgo interestadual programado para
este fim de semana.

O prédio �ntre Olímpico e Carlos Renoux" pelai
quarta volto do cúl'tame estadual ref·erente 00 retur.
no, zona do's, �,àmente ::lerá r-eali1:ado no próximo
sem,_,no c-:.nt'Hme aCórdo firmado entre os portes in.
t�'e<;s<llb'i. �Iotc SI' que :J principio o prélio seria �ea�
Ilzado ter�o feira õ noite porém" em virtude do moi
tempo o rogo sofreu novo adiamento para quarto fei
TO Õ no·te, não e,tondo foro do hipôt-ese de ser reali
z�do quint� feira a .·torde, aproveitando o feriado na.

clon�J. Porcm. depOIS de entendimentos as duas di�
retonas resolveram transfel'ir para a próxima sema

na, em dia u Sl'T pd:vjamente estabelecido,

tornavam.

A grande distância é a

causa quase qur- proponde
rnnte íooomovertdc a rn.c-
01' p�rle dn asststencta pa

rn as jm�lIaçôes da Capt
tanta dos Portos e do m-r

cada Público. Além de

mais, nas Prcximido.des do

aluai ponto de chegada,
não há nenhuns bar pavn
servir refcigerantes ou mcs

- mo um abrigo, .sendÕ 1,�SO

gr:tl1des lncOIlVénil'l1tes pn

ra .o público que na mala,

ria das vezes permanece

longo tempo exposto no

sol causttcanto de nossas

manhãs de vt'riie.
Enquanto que, com a ln

versão da mesma, tendo
se como ponto de partida
as prOXimidades da pente
HerciJio Luz, e ncanco o

ballzamenlo de chegada c.

xatament., no final do a

te-re da Prainha, ráía 1-
dentina a que foi realiza
da a regata internacion'l.l
pelo Clube de Regatas Al
do Luz, o resultado se�:a
bem melhor.
Conforme foi diVulgado

por quase toda a imprem-ia
do pais, maiOr festa, ID'aior
consagração ao !!SPrrte do
remo, até então, em nos�
so Estado e ll1esm':l, por (II-

�:r'��n�n!inent::>, Su!-A

DASQUETEBOL '_
_ A Federaçã(lo Atlet:,:�a

cntannense ultima os deta

lhes para a renuaaçac do

cnmpeonate catnrmense do

basquete adulto a se ren'J

zar em Pôrto União,

li\.. fixada para .o dia 25 do

corrente,

REMO �

__ As guarntcõcs do. Sia
si-l continuam tremendo

nas águas do 1:3-10 Lujnn,
pníco das dhpuLns do C:1111

pecnato autame-tcano de

Remo, mnrcado . para o

próxhmo dtn 11, na Al'gr.n

tina.

!FUTEBOL -

- O· campeonato nnncáno
de futebel conunue avra

Indo- as atenções dos dI!,,:
porttstns l1gado.� aos esta
betecímentos de crédnos tia.
capital. Ccr,w a vitória do
xossobanc., dtanro do Na
clonai par 2"1 termnin
mm o 3.0 1\I1'n'o em igu.l:
dada de condições Nosvi

banco. c Real, devendo a

gera haver uma disputa ex

tra entre os dois clubes pa
ta ver quem decidirá o cer
tame com o Nacional ão
Comércio que ror o vence
dor dos dois Primeiros tur

Adinntol1�nos Saul ser nensomcnto
da ComiR�ão Técnica da ScJ(.'cãn. fazer
com (!lIf"O o trico1or atne ]1CfO]'{'Mln com

nleuns jo!!adorí",'> ,!UC vierem fi r;('!lr "fi

ff'Serva. nois quer exiair o mávimn do�
seus pupilos,

FUTEBOL DE 3ALAO -

__ O esporte sutontsta ctn

capital permanece mano

-úvel, sem qllnlQllel' som

ção o problfma quârírn ne,
ra a prática ôêste espn .. -

te.

espetúcu'os r{>lnr·, te

nharr; enrescntac» um ín

dice técn.eo 1,';\('0 rm i e

gatas pl"ogr:tmadas pela t n

ucnoc, mas sim, Ilor ter o

íocat de chegada <1:1. _... rala

de nossa bala sul, o veth»

trapiche da "Rita MarLI."
e ainda, como quase sem

pre acontece, por ser o Ú.
nico atopetado d� emin:r
cações.
E COTO se isso nâo ba�

tasse, hã o pro))!emR ti;)
público feminino, úllll11ll
mente amente qU<lse ']ue
pOr cemplclo, cm parte pr_)
la d'istãllcia, em parle ue
vida a meia dúr.'a :-!e ma'l'
elemenlos que co:n o j...:f,
lexto de assistirem rn'l:s
comodamente ao (>�pet[�I:u
]0, sc a·ojarem df'nlrQ d�
pequenas embarcac!ks ;,,_

locadas em baixo do gr,lde
ado que serve de :tssonlho
ao trapiche e. que perceb:_
dO_s pelas mcças. p.tns �.�
afastavam e não n',al.� ri:-

VELA -

- As disputas da prova
denr-minadn BARBATJNliO

que vêm sendo realiz3,rl:\

péo Veleiros da Ilha e 011e

deveria ter segutmente na.

manhã e na tarde do últl
mo domingo, não for.�",fl'
realizadas devido 1\0 mail

tempo

- PEDRO PAULJMOTOCLXSMO _

- Diretores do Moto Oíu
be de Flrrianópo;is conti

n�am_ empenhJLdos na rpR
hzaçao de uma Gincana,
nest!l capJta], cuja data e,�

O Campeonato Bras·feiro de Futebol vem aí, re

�avando Os -esperanças de cada participante quanto

_F�T����e�na'.o amach'- ���,s��fa��:S:�iI������ d�o:x�:��j�:s Ceh��gaU���s j�q�:�
ram os primeiros tre·nos A êles não interesso o títu·

10,. mesmo porque é imp'ossivel no época atual apis
Ca:tm o golm·dão máximo que: mais urna vez 'ficará
com um dos dois maiores centras futébalístiêos do

�ís, que são\o Guanabara € São Paulo, mesmo que
nao monde,.., pa�a o liça Os suos fôrços máximos. E
não mondarão uma vez mais, já que os chamadas
grandes clubes precisam dos seus craques, por as ex
eursães puro fora do país e do Corltinente excwrsães
e">sas que Ihcs dão vultuosos luc-os, mos que é perfci
tomente compreensível, pois sobem lá o qUe J'�pre·
senta conservar e melhorar ';eus elencos que são o�
mais COI'OS do mundo? Mas não são sàmente São POli

- -- ----- lo <! :l Guanabara qUf' não podem prestigiar o dispu
ta do Ceti-o m:"Lximo. Também o Rio Gl'Onde do Sul
Minas Bahia e Pernambuco se vêem às volto!'; com
ca.'�os 'referente,,, o nõo coneessã'>, pejos �eus maiores
clubes, do imprescindível o umn apr-çser>tnção c:ondi�
gno no certame. No Ldtima Campe�nato assim fi

conteCf'll. E' n profissbnali"mo amadurecido no p·lí:;
que tende extinguir o Camp,eonoto Brasileiro de Fu
tebof, Nêsse <.1ss·unto tocamos em cel'to oca.'liõo, enu

mernndo os n:taJes que acarretam mormente pom os
centro:-l pequenos que, s.ô Deus sabe como, canse·

guem evitar o colapso do certame que represento pn
ra o Confederação BrosiJeir-a de D('sportos uma enor
me fonte de rendo, mns que d(' certilme poro certa
me, vai minguando, aO pont.o de em breve ter que o

Em najai _ BaLToSO x p�esf'ntar deficit obrigandowo. então, o dar por ex

tmto o suo realização. O Paraná vai estrear no Cam·
peonato, enfrentando os gaúchos. Ã frente do plan-Em Brusque - C'ar'JS tel paranàense vamos encontrar um Cotal'inense: Ni

Renaux x Paysand"Ú valdo Gouvêa, que vem Se conçluzindo com acêrto,
Em Blumenau - Pai- obtendo resultados o .. melhores, segundo os informes

meiras x Olimplco que nos chegam da Capital araucoriono. Atuará o vi
zinho Estado com a �a melhor fôrça, o que natural
ment.e, muit,.., irá exigir do selecionado do Rio Gran
de do Sul, tõo acostumado o pa�á lo poro, trós. Os
gouchos, pelo segundo vez, terão sua selecão con'ti-

3x2 .e empatado em. dllis tuida por craques do interior do Estado u�a vez que
tentos. Dada a rlvalid:,.je o� qrandés dube>s do Capital se negam fi fornecer à
dos dois conjunt"s, pl'e'/e- Federnçãn gaúcha o.. SeUS jogadol'es, Assim o Pa!'a
se.uma grande parLldn e ná ter? chance de eliminar os sulinoo:; e, assim chc,

��:;:;:��ole;aÚ:�loC_�e�!e c:� a��� a�=tand�s °ri���s e;�:l"��o��r:,0/�' �����:: �s�;��J
�I:e:��o J�g;:��: ��:er� :%��I�n���:,tL�n�:Oqd�a�\),I��:���� � ���O�:�:lu����
equipes. Preliminar às 13 quem está melhor futebolísticamente?
horas ·entre os nspir,'\ntp.� XXXXX

A Seleção de Santa Catarina Paro o Compeonlh.
to Brasileiro de Futebol por: falto de numerário não
terá n mesma perfeito ôrgan;zaçãa da {Mima disputo
quando Se> adjudicou 00 título maior do Região Sul

NOS DIAS 14 E 21 OS JOGOS �� ��ii�oP��O,�rS�e��� io��o:,�ee�:� ::no��t,���:�;
BOTAfOGO INTERNACIONA

nue um juízo seguro sejó feito quanto às suas proba"
X L, bilidado' de suoooso. Falto tempo e dinheim, mos, e'"

compreensõo, os craaues que mandarem09 à !iço p.s·

PELA TArA BRASIL tão técnicomente melhores. mais experientes poro oS
" comb:lte� de envergadura de vez qUe sairõo no maio

RIO, 3 (V, A.) - O ÓI.l- colorado, que deseja jos'l.r rio de eCluipes de reconhecido valor, como são Me
tntogo, que perdeu na,seJa a vinte e um e vinte e oito tl'oDol e Mardli., Dias, que tiveram oportunidade de
da C"nD o sortf'lo d:t 'Ta- do m.esmo mes, adquirir maior tarimba em jogas como., Sul Bra$i
ça Brasil" para o TntcrnH.- leiro Inter�lubes. sendo que o bicamoeã., cotarinen"
clonai, sendo obrigado a. Pode!ros informar que lt'l se oinrfa dli"putou a taça Brasi' e realizou orov�itosa
irgar ti prlmell'a partl:-h 16 horas de hoje o sr. Ol<t- excursão (l vários poises do Velho Mundo. Quanto :I"

no Maracanfi. c :lo segulld'1 via Pinto Sutma.1'ã:es, dll"e- teste in;ci:,1 do self'cão, já s,e sobe que seW no dia 11
no estádiO Olimplco .io to:: geral de espOl'les ..tO�

contrn o Atlético cobl"óndQ o FCF ingressos para o

Grcmio ParLo AlegrensG, BÓlafogo. Le\c'fonou ao i"�e mntch�tl'eino, o nue é notovel, dado o vulto dos dl'9

n�;'I�'���:o�:�:��::::,�S:: ��:2;�,�::on:�:�:�::�;;: �;;��r:Fd,�� ���r��?!:;b:��,�C�;':����d�í::i����
qU!! nãQ concorda (l cluue carioca. �:ntt����e�� os. nosso,> craques a um melhor rendimer:).(

_____..:.. .:.. _:_.....::__...:.::..:..:::.:::J�Zil��:i1t�....,m!.'Ili:l""'l'!!'!i'.!1P.J0';7""",,---_;,""',..,..--�,'''''';_..,-l.1�.....:ac..;.�t�·��,,'. '>",,;i _.! .. � ';;,;r .. 'v .. ,' '4l�

rista� transforonarlo pelA.
Federado CatariT'r_)n.�e d�
Futehol I'm 2.R Divisa0 :le

pmfis"l:Jnais, :�rmanf'ce

S6"T)1 s�lllção. Os clubes er.

contra.m-se a po�t.os para
o progmma que terao �

oberlecer. Enquanto iS.�f) :t

entidade d'l rua 'J'irarl,�n_
tes conl.;nüa �lormindo,
Até qunnd('·?

JOGADORES DA
JELEÇ!()

'CHEGARÃO
AMANHÃ

A "lô'ôlha.da T:trde de

Pôr,o Alegr.e as'ma se ex

pressou:
'Invptsão da r&.','1 foi l�e

didn feliz e a promoçüi)
gnnhou grandes contornl)_?"
Florianópolis, 28 (Via

Varig) (Túlio de Rose),

A partc social da regat:1
foi podc-�e dizer, ·eslupen
dn.' G1'!wde:rente prestjti\a
da pelo pÚl.L�C() qUI! Lotou

cerca de 1.000 m'-'Lroí1 de
caiS c ocupando Ianilbtts
de tipos diver'sos e tanm

nhos, movimentou a bala.
nas proximidades co poa:,:,
de chegada. E quem o�<;p.r
vou tudo - e anles dü
nada 00 inL.erêsse púl)Jico -

deve elogi�r os (JlIC, tive

'ram a Idéia de mudar a

,direção da ráia, inverten
do-a. Mais próxima as ba

bitações e Co.:nl grande es

planada que facilitava oi. a

comodação dos �spectad,.)o
refi a I·egata ganhou maior
alento. Nunca vimos t=tn
ta gente numa regata. Isto
113.0 é exagera· Cêrca. ue
20 mil pessoas ns�isth'n.m I'l,

grande comp-etição, entr::l

tan!.:l, dev.e-se dizer que
ela foi efetuada numa par
te da cidade que" sendo
bastante ha�HlI.d:1. e !:;ah
ccnll'al peron,Hiu que mnl

Unido.c C'C'r':", Ir··' '1 tos curiosos se d(!s!.ocassl.'l11
/lo pf'lG ful"'llOl di alé :to cais para '_ssistl-l:t

Dia virá em que os g;]_
vernalltes da terra "Bar�i
ga Verde" l"C'ranhec!!rao o

que fez.o "Ido Luz em

os df'ma:j'l, t:"M:l Itl U Pró; da cidade e ::lo E:stado
do Departallwnfo �(' torl,}. E aí l'ecollhecerãa. cel"ta

JIlen!.f', que, náo rbstantf' o

pouco ou nada que <;:t,u
das arcas públic:ls fOI )ei'l
lizad:t a maior promo(_�:)�
turístíca desta grande tP.r
1'11..

Amanhã. estar:'llf se ap:e
sentando ao treinador Sa
ui Oliv.eira, llS :t;,letas ('úll

voclIdos j)ar:t riS tl'el'l;:'

mentos Je nosso selecionn.

do que InLervh'{l. em dezcm
bro n.o Brru».lelro de Fute

bol. Virão al.leLas de' Crl,

ciuma, J.oar.aba, !talai
Bl'uSqu,s, Tubarão e JOLll�
vills componentes das '(.

qulpes do Mêtr.opol, (.;()mer
ciário, Het"CilIo Luz, Caxias
MarciJio Dias, Barroso, C,

R.!m.aux aiúm de Valéria
e Ronaldo desta CaPital.
Está assentado que os a

tletas ficarão concentra_
dos nas prôprlas instala
ções da. FCF, cujos repar(JS
estão em fase de ,"\caba
mento·

Osni, lateral dil'eito que surgiu no Palmeiras de
Blumenau na fuse áureo do grêmio blumenauense e

despontou como ostra de primeiro grandeza defen�
dpndo <I.s CÔi'('� de Santo Cata)·ina quando por oca:>ião
do cotejo amistoso entre Seleção Catorinense x Flu
menga do RIO, marcando impecavelmente ao extremo
J{)el di) Flamengo. 'acabando" com o cartaz do ata"
conte '1Uf' havia deixado o Botafogo, é um dos titu·
lares absolutos do olual seleção paranàense treinado

•

pel.o cat<lrinen,"(' N vald:) Gouvêia Osni dE!poi de
deixar o �elt'cionado catorinerlse l:umou' para � Rio
de JOne'/,o onde ingressou no Flamengo não tendo
porém muita chance. A seguil' trarYSfe�iu_se para o
Futebol poulist<.L onde mili10u durante duas tempora
das no XV de N�Lv('mbr(' de Piracicaba, estando pre.
sentemen1 c no futebol paranàense,

;
E' int<'re'isonte n�t"r que o selecionado parana.'

Ense conto com três jogodore-.; oriundos do futebol co
ta)'in('n.'-" Inicialmente, apontamos o treinador Ni
v<.Lldo G0uvéio que. depois de de'xar o pebol catarL

nense, militou no paranaense e paulista, poro retor
nar 00 Paraná, como tre;nador, onde ganhou desta
que. Osní. lateral que brilhou na seleção catarinense
no Flamengo t' no XV da Piracicaba e finalmente ')

atacante LeoC'ád'o que se revelou no Pery Ferroviário
da cidade de Mafra.

--I
A impren'>Cl de Blumenau continuo o insistir de

que o quarto zagueiro R.,meu dn Olímpico, venho .J
ser conv�cado poro os treino>'! c- :=Iecionodo barrig,:)
verde, DIZ o imp�-E'ns-a da Cid, Econômico do Vale
dQ Itojai cIG que jngodor (l �·;a excelente fn,�e,
estando capaei1'orlo o SCI- .. II t,IOf absoluto do pôstr
no seleção. Existe um moviml" no Paro Que Romeu
venho a SC'r, p( lo mCI'OS, obsclvodo pela comissõo téc
nico da FCF, "

'�I
Não se conf:rmorom os boato� de qUe o camp"' ....

noto catS'finense sel·ia sU'pen�o para serem iniciod�"
os trabalhos C:lm vistas a seleção catarinense. T .... ]
fato nã., sr> ve'·ifiC(lu e, a!;sim �cndo na tarde de hoje
o estaduaJ prossegu'rá ('� tôda" os zonas com jogos
norma i .. rumo o etapa- final desta fase de classificação

OS J060S DE
HOJE PElO
CERTAME DA
2'a 1000d

NOTA OfiCIAL
do D.T.
FEDERAÇAO CATA

RINENSE DE FUTEBOL. Es�a tarde, Pel,o Camuc·l
nato da 2.a Zf"l..l s�rii.o
efetuados os segl..Í�ICS e�l

contras:
DEPARTAMEN"TO

TE'ONICO
Nota. Oficial.

o Departamento Tecnico
da Federamio Calarinense
de Futebol, rl'uni(lo na uI.
tima. quinta feira, resol-

Paula Ramos

veu por unanimidade re

chaçar Iodas as aCUSaçÕI$
do técnico do Crube Alk
tico Catar1netto-e eontra ·0
'lÍrbllro Gilberto Nahas,
Os árbitros do departa�
manto, so�:dários ellnl o :\

rutador Ilosallt0l"i1.'lllt )I'lr
rtutro lado o sr_ JO.'ie Amtl
""m de ""ar nomes r
rlJ\açõe�' ri(liellla.,.

INTERNACIONAL X OSVALDO CRUZ
Sensacional revanche ho

je no campo do OsvalrIo

Cru? no Estreito, enll'e os

tradlclona.iS adversáriOS d'3

nossa varzea, Internarl')
nal do Baineárlo E' Osval

do Cruz, també.m' do Est'el
to. No último eonfr011t.0, o

Internaciona.l venceu :.l.!n

piamente pOr 5xO tendo
anteriormente vencido por':l.I'i.:na, ':: OI'II:tI'lul

.rbitros da J�ç
de púbtico '1111' 1;

bitro Gilberto N:!I'

a. C'Onrianç:1 '.loe; comp:l
Jh�rcs, envolvitlos com.

tantcmente em .:rllícas 'UI

ti desportivas e malevol:t�"
As intiilnias constantemen
te a!'lsacndas Ocntra OS arbi
lI'os da FCF. ('In naela in
fluirão, Ilols o Irnbalho
d('e; mesmos, embora. as ,'e

1.'�S m.ereqa reparo tecIli
co, é honesto fl Imparcial ..

Fnnlis, 3 de novem
b>;o de 1962,

A diretoria do Avaí Futebol Clube está se mo,

vimentonco tent"ndo conseguir um acôrdo com o Go
vêrno do Estado com relação ao seu estádio locali.
zado no Trindade qUe foi ocupado pelos cQng.ruçãe!!
do Cidade Universitária. Desejilm os avoianas um ou

tro' imóvel cnpoz de compensar finoncciroment.z fa
lando nu cntÕ�l urn p�·édio onde possa localizar SUa
sede e apr('<;('I,tar Q Sl'US associados alguma!! atrações

VENDE:-SE-'

Diante de tais esclnre�;_
mento�, Prometeu o sr. AJ
tamlr(' Cunha, que, tlld)
far:í junto j,,- Federação pu
ra que o CUl'l'.opconnto c,.l
tarlensc nde l'eml'. que "e
I·i realizado a 2 de ·de?:wn
bro seja h'a.nscorrjdo nl'l,
tlio almeJada rfila. Inve,t1.
{1� (Ir noss� bf1jn. sul

O. lisbô:t

Vend{' S0 Llnl CAMINHÃO FORD, em ótimo es
tãêr:l: --: 1\.1 (to, le;l ra, preçó de ocasião.

Ver.,1mlm '1:..1 ItUA VALGAS NEVES N,n 101
ESTREITO

.

DIRETOR

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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DIA 4 DOMINGO no Clube Doze de Agôslo ln F�r ':J!ro do E (!1f!1ho� Em Irales hpl?:les ri e o (offielBlad Show LA BmA �lAUA Em Prol do Pequeno
Jornaleiro. Reservas de Mesas na Secretaria do Clube Por úS 2GO,00.

.. --=w
PREVIDENCiA socu.; O'i

t=J-'-'-�-- a.�� _ _E.

TOME NOTA:

PENSA0: - Concedida aos

dependentes do segurado
em virtude do fg.lecimenta
deste.
Carência: 12 contrlbui-

12 contribuições mensais,
após 30 anos de serviço, a

té O máximo de 30%.
Início: _ data da entra

da do reeuerímento 011 a do
afastamento do trabalho SE'

Ensaios::de C r í t i c a L i t e r á r i a
(cont da 2° poq.) cada dia,. sa aJml�ha afeiçoada a t�- cels? agradecer,.
era, das letras, da Poesia, Dando à Poesia - a ex- do que e nobre e belo, resi- Nao vem de mim, .em na-

para unicamente abr,-las pressão de um culto! de, porém, no terno orere- da, a bem dizer.

aos que executam com os Parecendo ter silo ínspl- cimento que faz do livro à

pés os jogos do novo paga- raua pelo "If" de Rudgard sua mãe: Só vem de ti, ó mão su-

msmo.. Klplmg, reveste, contudo, A MINHA MAE

Ocupante da cndeira, na esses belíssimos seis versos Todo o troféu que em vi-

Sociedade arasuenn de Fi- com h expressão nitida do da consegui,
'

Iosoüa, de que é patrona seu estilo, prestando logo Tudo c que fui, que 'sou,
Nisia Floresta, Rícartlína em seguida ao leitor uma ou venha a ser,

compraz-se em externar o procedente mrormecâo, Todo o esplendor das glo_
seu pcnsamenuo. rtlosortco quando escreve, eantandc: rias que sentir,
em versos uarmontosos. a- Vocé que sabe e que vê Tudo o que eu tive e te-

brindo seu interessante 11- Que eu vivo a vida com nho ou possa ter;
vrn com esta linda sextnhu: calma,
Se é que tens e Arte num Soh o Azul em dosei Todo o lavor que em lou-

alto conceito, Deste céu. que se espa- ros recolhi,
Poderás esquecer o num- ma, Na camlnnnd« inglória do

do estulto. Nã') me pergunte porque viver,
E tu ,:H3S um ctcrto, Paca ve.scs a granei... Tudo o Que em versos

scmp:n ctrqtu, verso., são infernos d'al- meus euaucci

Capaz de até ditar fl-lo- ma Numa crusao de idéias, a

so�fia... Sempre vestidos de cúu!

Sc df'l"cs leu valer a A suprema ueuceoesn des

nões mensais, esta fôr posterior.
Mens;,lidade: 50r,? da a- APOSENTADORIA POR IN_

posentadoria a que tinha VALIDEZ: _ Concedida ao

ou leria direito o segurado segurado que após 24 meses
na data d:) seu falecimento, 'de auxillo-doença ainda
mnís

�

tantas parcelas 1- .

perrrrãneea tncaôaa para o

gnaís, cad., uma, a 10'1.. do trabalho:
valor da aposentadoria, Carência: 12 contribui-
quantos rorem os depen
dentes do sej!,u! ado. rué o

máximo de .'1 (('Inrol. o iní

cio do beneneto I� a da mor

te do sogurndn.
I\L:_;{!LJO ngCLUSÃO se

rã rnncr-rhdu nus d"]l":ldf'll
tes ri') spgllJ"�\(I'l eondennrín
a prtsêo ou ríeteneüo f' que

não rprpb.� I"FmUl1er:H':1O (,U

apospnt.nllnlln.
C:ll'tJlI'h: 12 corurtbut-

çôes mensnts.

M"I'Jl�a]jc1llde:

dn pensão.
Inirl'J: data do orettvo

re�.)rnlnH'flLo do senurndn
à ju-íjlo.
AUXfLJQ-FUNRRAL: ._ Pn
go aos cif'pf'ndf'nt.I'.� 1111, na

í.rltn ne-tos, ao CXl'l'lIt.or
d,) I'ntCl"ramento do scgu
rndo:
VaJô�: Importância igual

ao dôbro do sali!"io minimo,
p�ra Os dependentes ou o

valor das despesas feitas pe
lo executor, atê aquêle li
mite.
APOSENTADORIA ESPE
CIAL: - Concedida ao se

gufildo que trabalhou "em

serviço considerado PENO�

-SO, INSALUBRE OU PERI

GOSO, durahte 15.20 e 25

Carência: 180 cnntrlbui-

ções mensais

Mensalidade: 70% do "sa InicIo: data de entrada
do requerimento ou a do
afastamento dJ trabalho,

lário de beneficio" e ma-

is 4% para cada grupo de

çôcs mensnís.

M('n�aljdade: 70';{ do "S:I
IÚI'lo dI' ]lr>ncficio" mais
1';:. por ('ada crupe de 12
cuntrlbuiç,if's mensais atê
o máxlrun df' 30';"".
Inicio: - dia imediato

:'10 j'lllllr máxlmo do auxí-

lio-dorn,ça

�U;;:��� s��.:�����t��� i�m a ç
-

à o-'-i-t�Ta
1.1" ao SI"I';UI':ldo pele parto
O" �;\la f"]1<1.�a não segura- _

da ou.(I!' rtenenocnte de.�I�-
nada ]1"10 menos 300 dias
antl's (lo parto.

TB-N.l - Tendo como

C:ll','n(:)a: _ 12. ccntrt-
diretor o cut.co Ecttl.Hda

blllf;u('s mensais.
' P ... n.em, cumu eouor nooer

valor: Um salário-mini- to Puntua! f! 11..1 ccnsenic
de t-edacao Fe.rx A.n"':I'de,mo vir;rnte na sede de tra

b:t1ho clo segurado. Onde o

Institut.o não prestar assis
tência médica â ge�tante. o

valor con�istirá no dõbro
aessa quanria.
APOSENTADORIA POR VE
LFilCE: � Concedida ao

segurado que conte 65 ,l�

nos de idade ou â segurada
Que conte 60 anos de ida-
"'o

Carência: 60 contribui-

-ções mer.sais
Mímsalidade: 70<;1,. do

"salário de Beneficio" mais
1 % para cada grupo de 1?

contribuições mensnis, até
o máximo de 30%.

CURSO MADUREZA
GINASIO EM 1 ANO

CONDlçoES
II IDADE MINIMA DE 16 ANOS; Para ambas

Os Sexos.
•

2) Os Exames constarão de nave disciplinas. os.
SIm dr.r.tribUidos:

a) 5 federo's obrigatórios;
los C��d�d����lementares abrigatórlP1s escolhidos pe-

c) 2 de caróter optativo, também da escolha do
candidato.

3) As matérias deverão constar do curriculo es·
Colar do Estabelecimento em que o candidato se ins.
Crever .poro prestar (jS exames.

4) Nõo S>eró preCiso prestar novos exames da'�'
matérias que já conseguiu aprovação.

5) O all,Jno aprovado em todos os matérias rece
ber6 um documento equivalente 00 Diplomo Ginasial

Floria������,las à rua Dr. Fulvio Aducci, 748 Estreito

b�i/E"m Blumenau - Procuro r o Prof. Dorval Bar.

liança para o progresso -

algumas perguntas. de Ce

sal' Guimarães; CiJ:.("lln no

vo no Brasil, de José Lino

Grunewald; u auto do 99',;"

'dJ CP!.;; nccumcnws e re

censões. A toaos OS que se

interessam por nossos pro
b.emas ree.anendainos esta

publicação. Em Florian.'.o;::o
li::; TB se cnront.ra à venda
na Livraria R:'!cord
DC-�S P-REMIOS N08EfJ -

Com t"eduzido eS{::J.ço de

tempo e::tre um aC�l1t2ci
mtnl'J e ou,.ro, tivelllJS a

perda de um. escrito:' prê
mio Kobel e a concessão do

referido :aurel a' ou�ro.

Hermann HÚse; cujo fale

cimento p:nsou quase de,;;l

percebidll. fI�lst�etl. Ç'l.l �877

EDIÇõES DA MASSAO
OHNO - O editor Massao

que vem r'evolucionando a

apresentação gráfica de li

vros no Brasil, lançará qua
tro livros: "Canto da Ter
ra" de Lupe Cotrim Garau
de: "Poesias" de Maincovs

ki; "Sete Poemas" de Euni
ne Arruda: e o aIbum de.

desenhos de Abelardo da
HOI a, "Meninos do Recife".

Para remessa de publi
cações: SM - CP. 384 -

Florianópolis - Santa Ca
tarina.

OLHOS - O\.JVIDOS - NARIZ
e GARGANTA,

Operqções dos' AMíGDALAs ;or, ��oe;'sso ";.

!:lIOOERNO' .
,

EQUIPÇ) de OTORRINO (único no Copllar),
pO.fO exame de OUVIDOS; "/NARIZ' �_

, GARGANTA' ,

Ref r�tor' '8AlJ'SCH' 8: Lo� pa;�o' reç'fJJto.

de ÓC�LOS
. T(o"QmenfO das.SINUSITf��·POf ULTRASOM
i
Dr, GUtRRE'Ro da FONSÉCÁ
I . CoNSUl"fAS.� .,,[ �'A ,MANHÃ E AI TAAeE

�o n�u� 'Ót.�.� �r,.��� ,�,t: r�''':,P;:II �P!�,-?,��:tr-�;�,f)?b{� 5��;. ,

Tudo o que possa a hu-
mana crjaturn,
Ao Deus Supremo e Ex-

blime e pura,
Que me abrigaste, em

mística terii'"ura,
Nas virginais entranhas

do teu ser!

Q livro todo é, assim,
precioso escnnro

.

de jóias
I ulgurantes e que não só Os
ouvidos e os OlhOS" nós .e�
c.mtnm _ porque a reícãc
do livrO é oonun é os ver-

sús r:i::le contrcos. mavio

sos -; mas.a própria alma
nos vem nnr-Imr de nlegrla
e de contentamento, p01"
v!'rmo.�- quo . alnrta existe

quem saiba cantar sôure a

terra

Um ahm(l!"J, Rlcardlna,
um g-: anel!' :rhrn,:...o do

Arnaldo S. Thiago

Jose P"ld", Mo'."ci:" da Fcn
,i{";:a,. JJ,\,é Roberto Teixei
l"a Leite. Luiz Costa .... :na

Filho e Vàmireh Chacun.
eSLa publiLle;lO tl·:me.,;\.ral.

q<le lança a�ora o seu pd
meiro llu.l1ero, pretende
"pensar a re.1.1d:lde· b:·a.,;i
leira". MaiS 'adiante, em

sua
.

apre"entaç.l�. d:.� Que
a::eita tõda colao:n,lçiio'des
de que categol'iz·lda. pois
deseja n diálogo tlmplo, p.e
ci�ando da cdt!cli. constru�
tiv:t. E· declarn: "0 que fa

zem:}!;; h'JiP' é. uada lUa' ..� dI)

que aln'lr" um largo dcbhte

nacional". Elm '''Po:-.to de

Partida'l começa por decla
ra; que. "T.empo Brasileiro
é um es!ôl'co ('O!Ctivél nue

se [:1Z no sCnUdo da "trazer
uma reilj�xão 'õb-jcti"vU\ i
se!1ta, con�eq'1ente, sobre e

para. o desenvolvimento
b ásileiro". Arirllland"J Cjue
"não � trar'l 'de' m1.is uma

revista", fri'a: ·"tra.ta-se
. de um órg-ão' de mr1itância,
intral'l<:;igente!l1(>nte· compro
metido com .a torodll'io hu

mana (' al('alf}�\ dr) Rl":lsil"'.

Como se pode observar, um

proJJ;rama ]l '"tan,'e runblc!o

so e que merece a maior a

tenção e slmpatl�. E:;te prl
meiro nÚll1er.o, aliás, já
cc.mnl"mfl. n Lnpoltàncl:l que
a publicaçã.o terá, fljudan
dJ o nosso deS(;.1volvlnH'n
to nos setorcs cultural, po�
liUco e econômico. Eis o

sumária do númc!"O um de

Tempo Bl":l�il('lro: p')n�o de
Partida; poema::, de Cassia
no Ricarda; I!:l('ln�ntos Po

liticas e InsUtucionais do
-<"'1)esenv{)!vimento Brasilei

ro, de Vamireh Chacon;
Conversa com Buanga Filê,
também conhecido como

Mário de Andrade, chefe da

Iuia de An"111 � de J')rj?e
Amad"); Desde o Aleijadi
nho até Dl Cwalcanti: ca

Imlnhos do Expressionismo

l]�� �
�;rS!:ei::dl �����:�: ���í��

l!![;I[!!J�r::'Oc;l@l ca externa � nariio cm pro
.\ 1.3.

" gresso, de Cànd!do Ant-:l-

_lk_�lJ!J[L
_ _, ���I i�P��'��':\r�:: :rl�:i�����

-- .

-

;.;�!�,I�z�t��l"�:.�teE�u:r��

e rej::cbeu (l premio em

,1946. Esqrltor illQ1:Jiéto, com xa!" Em seguida o visitan

um; obra 'muílü 'pouco n- t.e roubJU a caixa de di

nhecidil,' enlbora l stia im- nncirJ que se encontrava

p;)t"�áncia� 'aa RuLJI" d8 "'De- no cofre, fugindo com ela,
miar", e "qidi-:arthT: podem aeixando a nota de 20 00-

ml\i�o bem ser ap�lcaclas as la.es nas mãos do comer

seguintes 9,a:W'as ·tio)· .seu ci:;.n:e. Na caixinha rouba

Uo·'opr�o'�'tuig!v""'"r2s ..··§·.rdt_,j��Nao",ap:"_ dl h3.via apenas cinco OÓ-
,... ... ",re" e 30 cents. - Azarl

Queno .lobo: a fama
.

nãu.

Te!11 esta
�

por acaso. algum
valor? E .sup,õês 'tu que to- ver dá o seguinte con"Selho
dos Os homens realmente às peso:ls que se sentem can

verdadeirOs e' completos ai ;;3das e nervo�a...>; en; d)!l�

cancar:tm. a c<;lebridade e sequência do excesso dt' tra

são 'conh�idos das 'gera- balho: Ao ho:ncm: diver

oo('s posteriores?" ("o Lo- tir-se com brinquedos de A(J professor Sauerbruch,
b:l da. Eslepe" - Edição O crianças, uma ou duas ve- cclenre cirmgião alemã.o, um

Cruzciro, HI13). O autor zes por mês, como estra- pJ.ciente perguntuu ce:ta

���1��:��, ���:cri��� éa��/i� ��:�a��.:d�ri��r::" e��;la- � ���s�: e;�d��r�i���,q�:s:�l:l� -- -:. --'�
_

cano cta geração de Ikming dun.� v"·I.es por mcs, com

'way, Faullmur, dos IPnssos bonecas!
.e }<�itzgcrald. Sem ii impor·
tfincia dêstes, embora com Dais amigos estão senta
malar renome d') Que F. S. dos num ónibus rcplcl!.l.
'Fitzgerald,' por exemplo, Havia genle em pi!, inclusi
eom uma obra bastante irre ve senhoras. Um dos dois

guio\" que se anunciou bri- fcch" os olhos e abaixa a

·lhaiJte. o autor de 'I\s Vi--- cabeça. 1\' 'olmo.. p:::rJ.tul1ta
nbas da Ira" e ""Ralos e do amigo se éle estava. se

Homens" ;t1nda te:n. nestas senLindo mal, responde:
duas, muito embora as inú "Não, mas não posso ver

meras pubücad3.s poste�ior_ quandO senhoras I-ã.o ObTi
IÍlente, �l Sll:U; obras mais gad:ts a ficarc:n C'>1 p" por
signifi.r.atiVtlS· falta de lugar." Malandro!

Por Walter Lançe

N" 269

Bom negôcio: Numa ca

Ja 1,0merc.Jal em Ch.cago
ap.'l"CClU um hJ!1h!Jll com

un;a 11.)\,J. de v,nte Dôlares
n.l mão. PedIU ao proprie
Lúrio que a trocasse. Quan
do ê�te abriu o cofre, sen�

tiu o cano de uma pistola
na nuca e ouviu as seguin
tes pal;lvras: "Não se me-

O Dr. Hasscfink de Den-

JOhanh Strauss, o célebre
comp �itor vienense, gos
tava de viajar e sempre le
vaVa consigo o seu

cachorrinho peludo Phylax.
Muito o aborreciam nestas
vlag'ens os seus numerosos

fãs, principalmente do se

xo feminino. Não faltavam
as que lhe pediam um ca

chinha de sua bela cabelei
ra preta. O Rei das valsas
não se negava nunca a a

tender ao pedido de suns

admiradoras. Mas, na sua

vasta cabeleira não se no

tava falta de cachos! E'

que êle sempre conseguia,
disfarçadamente, cortar os

cachinhos do seu peludo
cachorro, que, certa vez, ao

têrmino da viagem. pare
cia mais uma.. ovê)ha
tosQuinda!

Um inve�tlgador interro

ga um professor amigo de
lima pesSOa que acabava
de ser assassinada e que
tinha sido um dos últimos
a vê-la com vida. "Profes

sor, pode me dizcr sôbrc o

que convers,uam?" O Pro
fessor: "Pois não. Conver
samos multo a respeito de

Kant, Shopenhaucr, Nlf'tl'.s
('hl' "O l1wri'i'!!.1�t1(\l".
111 "�I.l r.flfl :, J ,'11(":).), (Ii� no

guarda: "E2creva os nomes

desses sujeitos p.d·U l,res
tarem dtj)3imuHu LJhl

b�:h.!

DÍzem que é Quase incri�

ve. d ve'<..._jdade cum flue o

p1"e�h.H:Hte John Kennedy
c'on"eguc ler: 1.200 pabvras
pJr mmuto! Um bom leito!'

náo '1: ..!l1segue ler mais do

que 2n0 palavras por minu

to, pa:a entender o que lê.

Um naturalista inglês diz

ter descoherto porque o cro

codilo ve:'Le lágrimas en

qUilnto devora sua vítima.

Cheg;oll à conclusão que
ele ingere o alimento, fa

zendo fone pressão sóbre o

céu da boca, comprimindo
as g!ândi.llas lacrimais e,

por esta razão, cienilfica·

mente observada, o crodo

dilo "chora" quando co

me, d;llldo orige.n ao fama

so p�vé,bJO que ch.lma de

"lágrimas de -crocodilo" ao

chôro hipócrita.

sua nasc:cnça, sem o apln

dice. Sorrindo êle re.�p:lI1-

deu: "'Os homens sim, mas

O§ cirurgiões não."

John P. Lnyl1cr, funcIo

nário de uma repartição de

L..llldres, causou grande ri

so e.�carnecedor elltre os

seus colegas, e chefes, quan
do explicou a razão de ter

chegado t:irde. Alegou ter

colocado a sua dentadura

num copo, durante :1. n'lhe

deixand:J :"> jr:l1"'a do ba

nheiro aberta. Com o inlen

so frio reinante a âgua con

gelou no copo com os den�

tes lã dentro. Assim, foi o�

brigado a esperar que des

congelassem!

Bill era um velho ladrão
de galinhas do Texas. Cer
ta vez recebeu uma carta

anônima, prevenindo-o que
deixasse, de roubar galinhas
ou lhe torceriam o pesco
ço. Agoniado consultou á
policia o que de.veria fazer.
"Tão simples, lhe disse o

guarda, "deixe de roubnr
galinhas!" Bill então repli
cou: "Você não estâ enten

dendo; as ·galinhas de
quem? A carta não tem as

sinatura, ê anônima!"

Duas atrizes, já de meia

idade, estão sentadas à me

sa; solitárias e tristes, quan
do uma delas diz à compa
sa; não tira os olhos de
mim?" A outra: Deve ser

um antiqnârio, querida."

Colett, a célebre rornl\n
cista francesa consultada,
certa vez, quando acontew

ce a uma mulher reconhe

ecr qlli' está velha, t'espon
dcu pI'Ollll11f'nte: "Quando,
P{' � Pl"lI1WiJ':l Vl'i.. \'ri'ifir�

(111(' :13 ollLt"Hq mulheres lhe

fazem elogiOS."

3 moel.lo! à 'uo .,co'''o:
,.. ESCOLAR"62" - tampa pf';diea
� 8ELAIR '152'" - tampa cromada
,.. DIPLOMATA õ2"_ tampa lofneoda Cf ollro

- GARANTIA E SEGURANÇA-

Serviços De DATILOGRAFIA
ACEITAM SE ENCOMENDAS

14 _2'�A��:'r�, RUA FELICIANO NUNES PIRES,

QUARTOS
Com ou !!'em Pensõo. Coso de Família.

Ruo Esteves Junior, 34

EdHal de Concorrência Pública
A ACARESC torna públ'co que se ocha aberto a

concorrência pública poro venda de uma camioneta
marco JNTERNATIONAL modêlo B - 120 tipo
pick up, ano de fobricoçõo 1959. tração nos 4 rodos,
c� verde, motor n.o BD 240657.918.

Os interessados poderão examinar o referido vel

cuia no Escritório Central da ACARESC à Rodovia
Leoberto leal em Florianópolis, no horário das 7 às
13 horas diariamente.

o preço base poro propostos é de Cr$.
920.000,00 (novecentos e vinte mil cruzeiros).

um e�:efo���:�o�a:v:r: ��ve���O::��e�:;tr9,C��l:
corrência da Camioneta fnternationol". Este enve'"

lope deverá ser colocado dentro'de outra sobrecarta
e endereçado) 00 Escritório Central da ACARESC,
np.sto cidade.

Na proposto deverá COnstar em letras bem 'egi_
ve's o nome e endereço do proponente e a importôn
cio oferecida.

As propostos que apresentarem importâncias

���:����), 0se��� :��i����?O (novecentos � ,,'inte mil

O pagamento deve ser integral IZ a vista.
Poro tonto o vencedor da concorrência, "o ato

do retirada do veículo deverá apresentar o compro
vante do depósito efetuado em nome da ACARESC
em u�s d;�:�s���s 1;��õ:lo���:����s. pelos EJcritórlOS.
olé Q dia IS de nov.embro de... 1962"...e Sl!!-'�o. abertos
no E;,critório C.I,lral J.� ACARESC ('nl Florlal"lópcli
no dia 25 de novembro de 1962, em visto dos propo_
nent.es preS>entes

.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Primeiro Congresso Brasileiro
de Cartcgrafia tem inicio oje
De hoje a 10 do correu- técnica e com as ta- para. a dinaml.zação rmpe-

M E N E G H E T T I: Apôio Integral ao Banco
iRegional de Desenvolvimento do Extremo Sul
t Acolhida cordial ao representante dêste matutino - Primeira entrevista concedida à

, imprensa de Santa Catarina - ':Agradeço ao bom egeneroso povo de Santa Catarina o

carinho e consideração que vem me .dspensendo" - palavras do Governador eleito do
viiznho Estado do Rio Grande do Sul. água em 'ruoarão E assim,

juntando o útü ao agradá-
vel, acompanho minha es

pôsa numa estação de, cura

e aproveito a opur tuntda
de para um descanso de

vinte dias.

P. _ É a primeira en

trevIsta concedida à lm
mas Hotel", sr. Hercilio

prensa de Santa Catarina
Zapelini, remos encontrar depois de eleito?
o Dr. TIdo Meneghetti no R. _ A imprensa escrita
"halt" do Hotel, cercado de Sant.a Catarina ê' a
de homens modestos do primeira entrevista. Jâ di
interior do município de rlgi algumas palavras ao

�;:t:����o�.um agradável valoroso povo catartnense

por intermédio da Rádio

dl���os_��escum::im:��� T�a�t�::iSTu�:r!�'rtidos
�;�:�it�'lC��:�I��;esC�me� que o apoiaram?

diatamente. De uma sim- P.�"C�P�R�p�"e pp�p.U.D.N.,
�������e �::otagi�n��n:a�;. su;' v;ór�a iue atrtout a

para que lhe formulâs- R. _ A ação dos parti
semos as perguntas que dos que apoiaram minha
melhor satisfizessem ao candidatura.
Interesse do jornal. E as- P. _ Como conduziu V.

Marcelo Escobar ;��;t:�nt!:�::'::��::�:n:!i �:�:�_:,�:!�;a�1t p::t::
liV'!.�a�!o l�elss�2g��0�iS��= �ir:�:u�:�p���:nd� rer:r!:� ter e respeitando meus

nal, o jovem e brilhante gumtes perguntas: ��;t:r:!.rios para ser res-

repórter Marcelo Escobar P. - Corno surgiu a
P. _ Qual foi a sua

��i v����VI��iO,ul�lOaçi�:na� ��e�:ardee:ir t:�r:sXCia�atarr�= maior emoção durante a

perdeu a vida. nenses, apôs uma campa- i::l�i�����Çã�o ���caGr:ne��
Reporter de invejável nha política das mais ár-

do Sul?

��:sa����::, eS�'�:\��:S,aM:�= d:� � e:ta:::::;�o médi- u:'j;n���� �a����lr��U�
cela �scobar �receu no

� co, minha esposa neces- cha, minha maior emoção

:�ã:Os�� ������s�a� ;�� SI��a_�_�m����U�o
honrou sempre, dignlfl-

�:di���;" a.e::'��P:O "I�� Vis;ta de Adidos Militares ao 2.0 B.R.
gu Francisco Escobar FI- Relativamente ii. rece,lte cordialmente usted y afi-

lho, velho amigo de O ES- visita que Adidos MilltJ.- clll.:e3 su Unidade gentiles
TADO e seu assíduo e brl- res, Navais e Aeronautices

l�:anc�rr;�����e�t�r, ema�: credenciados no Bra;;!l,

Bento do Sul, onde resi-
real'zaram ao 2.0 :?atalhao

de.
Rodoviário O CeI. Florhno

Muller, Comandante daque
la Unidade de Engennat"la.
de ccnstruç.Ao do Excr{'"i1!_1

Bralsleiro, recebeu as : e

guintes mensag-ens:
"Nombre mio y asc.c\a

dôn adidos agradecemc�

iteresses nacionais pre
conizando, ao final as me.

didas mais Indicadas para
a Intensificação do mapeá
menta nacír-nal e para a

inadiável utlljzação de '.:'1,'

tas e mapas nos planeja
mentes np.cionais e regre
nals numa "tomada -e

censcjêncíe do Impo-ran
tíssimo problema cartr-g , í
ncc nacional. Por ISto e

riosísstme do mapeamento
do nosso terenõno. um dos
nossos prOblemas de case

a celebração do I congros
sn brasüeiro de Cai-iog-a
fia oferece a maior epor
tumdnde espe-eooc-se que
nele possa o Governo re

colher inSPiração i;' ena-r
tacão para a Instilutç1l'
duma adequada POIÜica.
Cartcgrátlca Nacional.

te estarão reunidas em

Salvador Bahia, as maio

res autoridades brasileiros
em assuntos certográncos,
para tratarem do importl\t1-
tissimo psoblema do rnacea

menta e· dos assuntos ,:.JJl1

'êle l·elac1onados. 'rerao as

sim êsses especialista naelf)

riais com 0- concurso de

renomado mestres estraa

geiros, ensejo de estudar e

discutir munerosislmos :c- ----------------

mas geodésicos astrcnorru

ccs, geofisicoS, fotogramc-
tncos topográficos cacas

trais hidrográficos, de

cartdgrafla aeronáutica.
Enfase especial será du

da aos problemas dI) ensv
no quanto à rcrmsçac ao

adestramento, à especiali
zação e ao aperfeiçoamen
to proflSSjonai e bem 3.s
sim aos relacionados com

a pesquise cientifico. e a

tecnelogica. Não menor

atenção será dispensada às
cartas eepecíets (ge�)i()gic'::;
üoríncee, de sola, etc). ao

tadamente no que se rer..�'·e

ao inventário à proteçac e

à exploração dos recursos
naturais.

to que o Brasil verá resol
vIdos os problemas que o

afligem,
P. - Encontrará V.

Exc1a. condições favoráveis
para realizar um govêrno
de tranqüilidade e prospe
ridade?
R. - Irei para o oovêr

no para trabalhar e não

sei fazê-lo sem um clima

realizado em uma vila po

pular, ao ser abraçado por
um preto velho, de 80 anos

de idade, ouvi estas pala
vras: "Doutor, o senhor é

bom, pois quando Prefeito

Tivemos, esta semana, o

prazer de visitá-lo, na

quáiidade de representan
tes do-mais antigo diário
de Santa Catar.lri� Em

companhia de um.: dos Dl
retores do "GravataI Ter-

(Do nosso enviado espe
,

cial JABES GARCIA)
Acompanhado' de sua

exma. esposa � d. Judith
Menaghettí • e de SUa fUha
e genro, encontra-se, há
dias, no "Gravatal Ter
mas Hotel", situado a

poucos quilômetros de Tu

barão, o Er.genhelro Ilda

Meneghettl, .

Governador
eleito do vizinho Estado
do Rio Grande do Sul.

me tirou e minha família
de uma maloca debaixo de

O:ESTADO
I..... . .. fWS utICI DIUlO DE SUIA CAlAlllfA ..

FLORIA!'IuPOL1/:i, (Domingo), 4 de Novembro de 1962

uma ponte, onde residia-
mos, e nos proporcionou,
nesta vida, melhores con

dições de vida, em casa

decente. Deus não permi
tirá que o senhor perca as

eleições",
P. - Poderia dizer-nos

se existe alg1.lm protocolo
firmado por V. Excla. com

de tranqüilidade e paz.
Procurarei resolver proble
mas e não criá-los para os

gaúches.
P. _ Estando o Jornal à

sua disposição, quer V.

Excia dirigir
.

mais algu- 16· DRF'
Necessitando de repouso,

d -pcls de uma campanha
bLiganLe, o Ilustre homem

público procurou aquela
estâncta balneária Jâ co

nhecída dos gaúchos para
sua tranqüilidade de es

pírito, já que a tarefa que
o aguarda na administrá
cão do grande Estado da

pederacêo será das mais

árduas.

tem novo

chefe
mas palavras ao povo ca

tarinense?
R. _ Aproveito a opor

tunidade para agradecer
ao bom e generoso povo de

Santa Catarina o carinho

os partidos que formaram
a "Ação Democrática Po
pular"?
R. - Absolutamente. Ne

nhum protocolo existe,
Cabe unicamente a mim a
escolha de pessoas de con-

��:�ç�rv:1";:o Ecol�:t�t�:�n�
sarnento, por uma questão
de justiça, escolher estes

engenheiro
o Eng" Luiz Carlos de rere que entao Iniciava.

Oliveira Borges, transmí- Além de todos os run
tiu de Engo Chefe do 160 ctonàrtos da sede, estive

D.R.F., ao EngO Lourival ram presentes ao ato; vé
Torrens Malchítzky, que rias perscnalídndes da vi
tomara posse dias antes da publica, destacando-se:
no Rio de Janeiro, peran- Prefeito Oswaldo Macha
te o Diretor-Geral do do; Eng<' Celso Ramos FI

D,N.E.R., Engc Roberto lho, Secretário da Viação e

Obras Publicas; !':ngO oé-

e consideração que vem

me dispensando. Somos,
minha esposa e eu., muito

agradecidos, e esperemos.
no Rio Grande do' Su1,

.

úm

dia, poder. retribuir, com a

mesma Simpatia e .amtée
de, o tratamento que .fe
mos recebido.

elementos dentro dos par
tidos que apoiaram o meu

M conclave qúe e pro

movido pela SOCleChl.'\3
BraSileira de cartograüa
'Caixa Póstal 144 Agén
cla . Lapa) e' or�aruzado
pela Escola Pelitécníca da
Universidade da Bahia (t\.

�."rlstl.des Nõvis, 2 - SaJVft

"der), �. que tem o patrj.:i
nio do Instituto Pan-A"T,c
ricano de Geografia e Iii&,
tôria (lPGE) do Gove:'llo
do Estado d'a Bahia, da

Prefeitura Municipal de

Salvador, da CAPES :la
Dir.etorla do Ensino 'SUPI�
rIor e. COSUPI-MEC, do
Instituto MiJjtar l;ie Engp
nharia tl da Diretoria de

-----------------.,
Pesquisas Tecnolôgicas do E M t h ' 'dMlnl,"';o da Guc". ,0<'- m ar e a VI a
tando ainda com a cocpo;;o
ração do COMTA e do B:m Um astrônomo susso de

co Na,clonal de Minas 0<:-
clasou que é possivel en-

·rals S. A. acorrerão num�- ��n:�:��:ed:Ovi�a��t��::
rOsaS d-eÍegaçôes estaduais bro da Academia SOviética
e todas as Instiluiçoes pu- de Ciências, Nikolai Baril

blicas, privadas e culturais bashov, observou que era

vInculadas â. cartogn.fia· provável que os instn.!�

DR. GUILHERME REMAUX E', de se esperar pOi�, :���:a;:�:�i�s P('rl:gis�::�
sunÜr o mandato de gove,: que m; ca.rtografos pa'trlClL):;

.

sem a existência de vida marciana russa Tl'-solverá

nadar do Estadtt o anjver encontrem R$ soluções m:.llS vegetal em Marte. Acres- � em grau considcrâvrl,

sarianle demonstroU e't- ,Jconsentâneas rom SU!l centou que os chamados enigmas de Marte.

traordináda Co.PIlGIp'ade,·�R· "':"'-C-'---------1----=--,-:---------trato com a .�mi#ls�ra�n�.11da. Federação dM 1tltl\1sr,_., O r atrias e com o Serviço So

cial da Industria, razenà�

se irr.ediatamente credo1
d� admll"a� das' c1as�s

patronais e: beneticiàrLOs
do SESI,

t.assance.
P. - Os Governos de

Santa Catarina, do Rio
Grande do Sul e do Para-

Em seu discurso de

transmissão, o EngO Carlos

de onvetra Borges, agra
deceu a confiança que re

cebeu durante sua gestão,
afirmando que continua

ria 'prestando serviços a')

rodoviarismo catarlnense
em outra .setor.
A seguir fez USO da pa

lavra o novo Eng!! Chefe

do 160 D.R.F" Dr. Lourival

Malchltzky, dizendo saber
dn grande responsabilida
de que lhe era imposta
pelo cargo e pedindo a co

laboração de todos, na ta-

sar Amim Ghanem Sobri

nho, Diretor-Geral do
DER�SC; EllgO David da:
Luz Fontes. Presidente do
cc nseuio Rodoviário Esta
dual.
Várj')s engenheiros-em

preiteiros assistiram tam

bém ao ato como: Odilo

VISITAná firmaram convénio pe
lo qual, em conjunto, ope
rará o Banco Regional de.
Desenvolvimento do Extre
mo Sul. Qual a atitude de

PrefeitosRIO - Os 52

norte amerlcanos�. v':si ..

tarão as obras publicas que

estão sendo construldas
pelo Govêrno Estadual r;,1

companhia do 'Secretã'.�o
da Viação.

V. Excia. em relação a

ê:;te organismo e ao con

vênio de cooperação para
o desenvolvimento conjlUl
to da região do Extremo
Sul? João Garcia.

Após a lrammlssão d

cargo, f')j oferecido a

convidados, fino coquete
Criado o SRPR. - Sô merece meu in

tegral apoio. O convênio
de cooperação para (I de

senvolvimento conjunto da
região do Extremo Sul s.erá
rigorosamente cumprido.
P. Como encara V,

Excia. o plebiscito desig
nado para o dia 6 de ja
neiro próximo?
R. - Respeito o que de

terminou o Congresso, se

bem que na situação atual
não será com um pleblscl-

o Dr. Lourival . Torre.ns

Malchltzky, Eng. Chefe do

160 DRF, aceitando pare
cer do EngO AyeZo 'cam

. pos Assessor Técnico, aca

bá de assinar ordem de

serviço nO 110/62, criando

neste Distrito, o Serviço de

Relaçôcs Publioas e desig
nando para o mesmo, o

servidor Rogério Duarte

de Queiroz.

atenc:ones reclbid9.s o�a.�

slón nuestra visita pt.. '\
tenta mente Gen Leytrm
Adido MilitaI" de Bcl1vi'-j,"'
"Incumbiu-me Oen Pup-

A êle enviamos a nossa

solidaricdade na conster

nação da perda brutal e

irreparável: que Deus lhe

dê e ii. sua exma. esposa
forças para essa suprema

provação,

pe transmitir êsse Comqr.

do eXcelente Imprcssa.o ;!."

ternada. Gen Leyton Mo

rales nome adidos mIH:.·,\
res vg vivamente impres
sionados espirita militar vg

<:"rganlzação capacidade
trabalho vossa. UnJffade pt
Outrossim agradecimentos,
fidalga acolhida pt C�l,
Tourinho Ch Ga'l DV'r',Loteria do Estado de Sael!l (c:larina

EXTRAÇAO DE 3/11/62
2.412 CR$ 800.000 00 - J.oaçaba

�:!:� �: '; ��b��:b�nL �i����:ali
4,489 CR$ 20.000iUO'J·..:....:...; l"lol:ianópolls
6.214 CR$ 15.000,00 - Florianópolis

Defluiu, a 2 do corre8�e
o natalicl.o do dr. GUIlher
me Renaux ,um das mui"
autênticos capilàes de irl�
dustria de Santa Gatarim.
e presidente da Federacão
das Industrias e do Se;vi
ço Social da. Industria �m

nosse Bstado.

Não Existem
Provas

A platéia florianopolitann teve. on

tem a .oportunldade de tomar contato

com o Coral da Universidade do
\
Rio

Grande do Sul, O Regente Carlos Jorge
Appel, depois de levar seu gmpo a cida

de de Brusque, ofereceu-nos, também,
-uma noite musical de gala, pois o Coral

da Universidade do Rio Grande apresen

ta um alto padrão artistico, sendo co

nhecido em vários países Sul-Amerlca:

CARACAS - Funclonif

rjos do Govêrno venezup.

lan.u revelaram hoje QU�

não existem prov>lS con

cretas sôbr.e ligaçjo dos a

tentados .ocorridos em Ma

racáibo com o r.çglme. A

crescental'am que seria di

fici! encontrar �ssas PT·.'_

vas, dado o culr:l':l.do com

que agiram os tcrrOTlsr.,),<;.
Como se sabe- a Qrganjz'l
ção dos Estados Amt"!rlc'i-

, recentemente. Já !'m suo;.

nos. sol1citru ')-J) Go.vemo : tituição ao sr. Celso R,l
da venezuela, que eo�fl.r�� mos, entãQ dirigente rias
suas denuncias medjant,::s! citadas entidades, forçado
provas concretas, a deixa-las por ter que �s-

Descendente de lradicto

nal tronco que em Brusque
tanto tem contribuído P':l'

ra o progresso daquele mu'

nicipio, o dr, Gullher:ne
Renaux tem se destacado

não só a frente das orgo.-

Homem de larga vjsq,_.:)

atualizado com os probi.!
mas economlccs e SOCia\s

catarinenses e do paIS co

ração borusimo e filailtró

pico, despenta o dt. GUI

lherme Renault no cenátl"

catarlnense·;co'!'o. um� ',das
personalidalles de maIOr

realce e com justa razao.

Nôs de O ESTADO, (jCl�
temos no aniversaria.nte

um amigo dileto expreJ

samos-lhe nosSas' cumpri'
mentos calorosos com V:J

tos de fellcidad� JW>s'ml
extensivos à sua digna f1-

rr.ílIa·

Na en�vl�ta há dias concedida à imprensa pelo
ilustre deputada Doutel de Andrade, presidente do PTB

eatarinense, é digna de registro uma afi.rmação: a de

que, em tõrno da invoc"da .motivação para o rompi
men�o do seu partido com o PSD, não adiantam polé
r.ticas, nem explicações.

Isso seria aceitável se a entrevista se (1emorasse na

análise dos resultados eleitorais, pois que deles ressal

tou, com a exata evidên(::ia dos números, que' a cláusula
do protocolo de 1960, invocada ainda uma vez, foi par
CIalmente descumprid" pelo PSD e totalmente esque
cida pelo PTB.

Autlintica e respeitável teria sido a decisão do. rom

pimento se alegasse motivos outros. Baswüt citar; den
tro do espirita da entrevtsta, a só convell:iéncia ào par
tido para denunciar o acõrdo, face à estagnação eMito-
ral revelad'a pelas urnas.

.

Mas alegar um DESCUMPRIMENTO do qual o.F:.TB

foi [Lutar e pioneiro e que, se .houve, foi reação, foi le

gitima defesa, foi instinto conservador - é menos sério

e menos honesto.
Acresce ainda que a parte in1ustamente acusada

alertou, an�es do pleito, o sr. Doutel de Andrade sóbre
as claras e ineludiveis tendências do eleitorado pes

sedista, na SUl! grande maioriã insensivel ao acordo de

1960, com a verificada reciproca entre o eleitorado tra

balhista.
Foi esse aleria _.aliás desnecessário, porque o sr.

Doutel não é nenhum ingénuo :_ que o levou à tentati

va de, à última hora, descllnar-se da c�ndidatura ao

Senado, entregando a carga pelo frete.
Mas o ges&:i leal doe prev�ní-Io existiu.

Esse e outros aspectos do pleito, nas suas prelimi.
nares e nos seus resultados, para o sr, [Joutel de An

drllde não devem ser explicados e muito menos c01uti

tuirem objeto de polémicas! ET POUR CAUSE!

O silencio, ilo caso, é a comodidade de par com a

injustiça, porque pretende ati.rar para as costas do PSD

as culpas daquilo ql�e o PTB praticou com invejável
coesão pllrtidâria.

As explicações e as polémicas não são do agrado do

"r��i"'''�'''' Ir7ibãh,Wa 7101"QUe' sen)!rl.fn par'!. mosPrar

(10 l'TI] (me (':e.� 7)(1.(/(11"1111 ccm a cab.::'"

nizaçõcs que dirige com"

igualmente, ri t�sta d9

FIESC e do SESI, para ;cr

quais foi eleito presidente Além dos numeros musicais. o Coral

do Rio Grande apresentou diversos nu

meras de poesia _ o Coral Falado -, in

clusive de pOt::.la concreta. Os numeras
de poesia, talvez tivessem se destaC:ldo

do resto da audição. Agradaram sobre

maneira. E que dizer da poesia concreta

apresentada? Ferreira GUllar, Mário. da
Silva Brito entre outros, tiveram sua

hérmitiva poesia levada de viva voz ao

povo. Foram entendidos? Dlficllmentc.
A poesia concreta pitreCe-nos um mero

jógo de palavras. Mas tem uma certa

validade, que é :l de choral" E Isso pa

rece-nos bom, pois a platéia precisa re

ceber impactos, e não apenas embalar-"
se no que já é tradicional, o que lhe ti

ra, por vezes, a capacldade de raciocl

n"r, de pensar e procurar "'soluções", A

poesia de Bandeira, de Drumond, de

Mário de Andrade. emociono.y..

Enviou Tropas
CAIRO - o Governo re

p,ubllco de Jamen enviou
tropas para a fronteira da

ArabJa Saudita. O desp,1-
cho da AgênCia OrIente
Médio informa que uma

fôrça mixta de iemenita:; e

egípcias derrotou uma uni
dade da Arabia Saudita �

da Jordânia após violen�.l

batalha na fronteira·

O Coral gaucho colheu uma grande ,

vitória em sua rápida excursão por San

ta Catarina, Não podemos deixar de ci

tar, aqui, o Centro Acadêmico VIII de

Setembro, que foi o patrocinador dessa

AudiÇão no Alvaro de CarvalhO. O Cen

tro Acadêmico da Faculdude de Filoso

fia, que viveu t�nto tempo sem se pro

nunciar, agora, com sua nova Diretoria,
vem prestando a Cultura da Capital e

ao Movlmen7'J Estudantil excelentes

serviços. Há pouco fundou um jornal -

f8r,f� Ifldl.lziólJJ1

FLOflIIlNÓPOU!1, ITAJA/ JOINVILE,
CURITIBA, PARIINllfJlJA: CllfI/TOf: a RIO RodoYia BR-36

Foi realizado pelo 160
DR federal, sediado em

Lilges, no dia 12 de outu
bro ultimo, a concorrência

pública para a pavimen
tação dos primeiros 28
km do trecho Joaçaba
�""q:,;.:crê da Rcc\ovia BR-

31l-Sr. A mesma foi rea

Ji:;.:v!.1 tl') RiO �,{. .hlf_I.:"

JAC - CRUUIRO do SUL
�fMPf!f (JMA MA VIt1CEM

A Cidade Universitária -, agora traz
nos o Coral da Universidade do Rio

Grande. e empenha-se, por outro lado,
na i!;fj .... i\ e 111�1': (':;.mpa"rlhn de agrupar
todas as Faculdades. na Cidade. Univer-

"'·ÚW·i,. rh"lj(/ I' r/'H 1;111' ioI.wJlrtrfím O'llTOm-

",,,,,,,10, """,. Jl> 1.,1>' I,,"'�,
h� C��t�::�;�:�-�

sitá�·!:"' .

. �.,
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