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't-'a ex-cnpltal federal, o

Chefe do ê'xecutívc Cata
rinense trai ará de assun

tos admjntstrattvoe da
maior ímportáncta para o

Estado, devendo também
avistar-se com o Prasidcn

te João Goulart.

Partido de Kennedy vence brilhantemente
e I e i ( Õ e s H o r t e A m e r i ( a nas

,
as

•
o íA:.'l

BRAS!LIA, - Ta.O Lo�o'
a Câmara reinicie OS S€\.tS

traba'hos ncr.nns, depois
do regresso do sr. Ranter!

Mazzjll do exta-lor u.u

grupo de deputados en-a

mmhará à mesa pro] �b
da lei dispondo sobre :.

doação cJt, sistema C1e e'et

ções por distrito A inrortm.

çâo foi prestada à rmoren

sa pele Deputado Cunn a

Bueno que na marina de

hoje retornou de Sao Pau

lo. O projeto está sendo re

digtdc por um gl\lPO de

técnicos em legislaçao �o

cla!. COn'. a aprovaçao d.o
projeto, diz-se o oarta-uen
ter. a justiça ete.tcrar to

rá seu trabalho granden.cu
e facllitado e contara com

meios Para " .. :�,,� a Jr'1.;';'-

çamento da ''Pedra Fun

damenta)" do Qu....tel do

Primeiro Regimell� de Ca

valaria de guarlla "Dt'8-

gões da Independencill",
E:rtarão preS'entes QS tr(.>

mtinstros, militares e QU

tras autoridades,

RIO, -

Os motoristas dt:!

d";911!l��fl� !��tarao "cu

md<>s hOje ,:t�lrl, dOIS e�')e

clalistas em taxim.'etr0:;,
TraLarão do preço pan fl.

aquiSição dos 10 :nii áp::·
relhos existentes ;1.Os trfife

gOS da cidade, er\ face da
majoração das tg_rjfas.

BARCELONA _

O'
As chuvas lorrencia's

que continuam � cair cm

diversas regiões espanholas
requerem das autoridades

nova� providências p�ra
garantia das PQPulações.
Ate o momento oio se rI'

gistraram vitimas, embn�
ra vâ.rias fami.lias fossem

"brigadas a :lbandonar

suas re�dên�ias.

BRASILIA, _

O
Dentro de alguns di.lS

�erá inaugurado ",esta ca

pital o siste:ra :.le trar.s
m.1�ão telegráfica por _�e
fone, Este sistema já ftll
adaptado com exlto pelo D
CT em vãriasr capitais C.O
Pais.

NITEROI _

NOnnaJlzou_se '1 situa�io
em Njjterol eom o fim da.

CTev". dos lrahalhadoft'SI
nos serviços de Lu.z e For_
ça,

BRASIL E EUA. ASSINARAM ACORDO
PARA 'ERRADICAÇÃO DA MALA'RIA

O Govêmo Brllsi'eiro, a

través do Minlstérto d,'

Saúde, e o GOVÊ:!'110 d,'s
Estados tinidos, através
da Agêncla 'de neaenvo.vi

mente Intcrnaejonal 110

Brasil Ilrmaram ontem

(terça-feira dia 30) um

termo de acordo para n

errar,h-:ção da malárja do

de u:r. milhão e ::!50 ':111:

dólan ',4 ôcsunaôoa a COJ:':

pra de suprjmenlos e r.'!ul
pament-, come DDT, ín

eat'cidas sc.úvets j::(!ça"

para pulverizadores e mo

tores de embarcaçces. .n

dispen.<;t.vel ao f)r::lgra na

de "radicação <:ia marana

do Sr" 11, além tia cotnbc
I �,'. �J C· nnnua de tecm-

Brasil, sob a égide da ,\1; coa norte arrertcanos em

ança para o Pregresso. O lllaln�ia.
documente fcí dssina'io
pelo dr, E!iseu pagüon Mi Na Futo; o Ministro 1::! -

nlst.ro da Saúde do d-vêe seu Paglioll, à csquero.c,
$) Brasile:rtt e peío se, e ÇI sr-. Ja.ok...�iS:. ::_..-..� �,,., ...._�. 1
da Agêneta. da Deserwctví- do da as.'lluatU'l'a 'do'te'mo

• mento rnternactcnai no de ae6rdo par" en-act-a-

BraS1i, prevendo a deaçào çâc da malâria 10 Brasil.

CONSElHO APRECIAR�' tlOJf O
NOVO SALA'RIO MINIMO

BRAf')íLIA, 7 (OE) _ O

Conselho de Ministros es.

tJ�&:;rei1mldij:j�'fn\'àini\ã as
15 horas no Palácio do

Planalto, O principal as

sunto em pâuta será o

exame dos novos níveis de
salário mír.ico, anunciados ..
p?lo Miflistro, do Trabalho.

ACiDENTE COM A BALSA,
CAUSA �USTO E GRANDE ATRASO
Ante-untem por volta Lt;ia íá esta em funciona-

das 22 horas e trinta mi- menta uma pequena balsa
nutos alur.dava a balsa na noite de oncem era

localizada no rio Hajaí grande o número de. cami-
Açu, na estt'ada Itajai- nhões que aguardavam a

JOinvllle,

A lluticla espalhou-se
rapidamente por todo o

Estado adquirindo sentido
de sensacionalismo.
Nossa re;ortagem em

contato telefonico com Ita

jai Pode, através do repor
ter Nilton Rossi, do Jornal
"A NAÇAO", eonstatar

que o acidente com a balsa

foi de pequenas propor
ções, resultando apenas na

interdição por algumas ho

ras da entrada Itajai
Joinvllle,

O ACIDENTE

vez p:..'a atravessarem o

rio Hajai Açú.
O Ull:�ETOR PREVIU
Em sua Coluna, ;'Busea

Pés", o Dr, Rubens de
Arruda Ramos, nosso Dlre
!.-or, previu o acidente afir
mando que a sItuaçào ;!li
era de calamidade públiCa
e soJicj�ou providencias do
160 DRF,

Hoje, reforçamos o pe
dido do nosso Diretor, ago
ra baseados em f'ltos, que

graças a providência Divi
na não tiveram epilogo
trágiCO.

EMBAIXADA A
BEIRA DA
FALENCIA
VIENA, 7 (OE)

embaixada da Argentina
nesta cidade está a beira
da f'llência. segundo afir
ma um diário vienense,
Segundo o jornal a embai
xada não recebeu fundos
nos ult;imos meses e não t

pode pagar nem o aluguél,
ncm' o salario de seus

emprepdos austriacos e

olltrn� vári'ls contas, Se-

1l1'l1Iio: o mêsmo jornal o

':('nJ �I larj">i mf'�es llti1l

';,ndo ....l·U próprio dinhci-

",

WASillNGTON, 7 (OE.) - Os re-
---------------------�

sultados parciais das eleições norte amerl- Celso' 'Ramos no Riocanas até à noite deontem eram os seguin- 'f .... li. •
tes:

Para o Senado eleitos 23 democratas
e 14 republicanos, para a Câmara dos Re

presentantes eleitos, 244 democrátas e 179

repubiícanos, governadores eleitos, 19 de

mocrátas e 13 republicanos.

MILHARES DE SOLDADOS DESF!lA
LARAM ONTEM EM MOSCOU

MC':;COU, 7 (DEl - Ll

tere.mente vermr-Iha com

bandeira, com decoracôes.
nur.ulcs e pendões, a Pm

çn ve- meínc vive com a

prerenca do "P:tNllir:l'" Ni

kttn Kruschev ri' tradicio
nal desfile mutter de 7 de

novembro, em honra da
revolucão russa, Mílbares
de :;oldados desfilam pela
Praca vermelha e o públi
co moscovita tem a OP')r
tunldade de observar as

ultimas e mais modernas

armas militares da União

eoviéuca. Logo após pás-

Cem a present;:a de tO

d(ls os Aàministl'uoores I ..e

g;onal::; 'do Estad j la 0ruJ.

nabara e altos !ttI1Cl('llla

rios do Programa "AllI'1en

tcs para a Paz" .ia Alia.'.

ça para o Progre.sso, reel!i

zou-se na Embaixada ri,)::;

Estados Unidos .. lrr.-a r::u

nião fOrmal paL''} org?!'i
zar a dn,;tribuiçii.o de a!l

mentos as criançaS SU01ll!

tridas de 1 a 5 <\!l(lS, no

Estado num tClta, ap;'oxl
mado de' 225,000, Havt":à
pL'ovãvelmente qu:::.tro C;.:!l

tros dlst.ribúidores, na F;l-

sal' em revista as tropas o

xüntstro Martnôvtsk. da

Defesa fêz a tradicional

alocução aos militares e

ao pôvo ; "Declarou que
os Estados Unidos hnvinui

colocado a humanidade a

beira de uma guerra ter

mo-nuclear, durante a crt

se cubana". Acrescentou

que a Russia havia reíto o

todo o possível pata ter

minar a crise e que o Che

fe do Govêrno soviético

Nlkita Kruschev. pessoal
mente havia preêervado a

paz,

O Governador Celso Ra

mos, em companure do

Coronel Elvidiõ seters. che

fe ríu Casa Militar, seguiu,
na manhã de ontem.

avião de carreira da 'I'ac

Cruzeiro do Sul, para o Rio

de Janeiro. I

]o. sua part'dn. no aero-

J:: ;rV) He -eilto Lua. estive

pl:Yl cre-e-tcs aecretános
de asccoc c ou � rns altas

nutorldudes, que roram le

var ao oovcrnedce Celso

Ramos O., :jCUS votos de
boa viagem.

Nosso flagrante foi co

Ihtdn momentos antes da

psrtiüa, vende-se. i km Q0

Da.DrMMSJrtlJgSiltirGl . �=�:' �:t�o�
,

O se-;:-�-�U"I;':ãO do
�

a um exame de In/lêS Ftlho, tttul-n- da Pasta de

'e Relações Culturais dos no Centro Cultural Brasil Via<:3.o e cores PUbllcns e

Estados Unidos, USIS, com Estados unídos. Av, João o deputada Ivo anverra,
séete à Rua iV de Novem- Pessoa 103 Curitiba, tícer do gové.no 11:4 A.'i-

"rIa do E�quclet(l na Fa

vela do Jardim, ri� Pô�t,o

de Puericultura (itua TI!,)

doro da Silva) � no AlUa

rr:i. Os alimentos a serem

d:stribuidos são leite e:.1'

põ sem ge,rdura, farinila

de trigo, fubá 'le milhu,
frig'or .e õleo veg!::taL 1'; ;,

foto, wn fiagran�e da "P

união vendo-se no cen:"",)

Dona 'Hermlnha Fernandl'S

de Lima nova DI,'etora do

Depar1amento di! A;o.Slsrêll'
cia SOCial da Secretaria

de Saúde do Estado ..

PRESIDENTE DO CHILE VI,SITARA'
OS ESTADOS UNIDOS

SANTIAGO DO CHILE, 7

(OE) _ O 'Presidente chi
leno Jorge Alexandre vla

jani nos primeiros dias de,

dezembro para os Estados

FILMES·DA SEMANA

Unidos, atendendo. o con

vite do Presidente John

Kennedy, A visita do pri
meiro mandatarIa chileno

terá a duração de 3 dias,

Bolsas de Estudo nos Esiados Unidos

c.o 621 •. 70 andar, Curitiba,
esta oferecendo excelente

oportunidade aos profes
sores do Paraná e Santa

Catarina, na forma de

bôlsas de estudo nos Esta

dos Unidos da America,

O candida-w tle/!? ap:e

sentar, sua. 1115criç;:.J r.:t

USIS' atê :O':dlf. i?9::(lc No

vembra, imprele:j'!c!J:ente,
O candidato, }lrult ,'�(Jr de

ens;no primaria, se{'\lndã

lia. médio ou superior, de

ve t:er bra�i1eil'o, de bom

caraler, ter bons conhecl

menios de ingles. gozar de

bÔà saúje fi�Jca e mental,
3 ',ter. no minimo, três

��.�. de magistéri� conti-

A bOls;L i; p.u':1, �eis me

ses, sendo que" três mêses

serão passados numa dlls

rhelhores universidades cios

Estados Unidos, lÍ: esta

uma preciosa oportunida
de de conhecer o Sistema

educacional a.merlcano e

uperieiçoar-se nas técnicas

mais modernas de CJ;lslno,
quer no nive! primário, se

cundãrio, vocaCJOnal, quer

superior. Cunhecerá os Es

tados Unidos e melhorara

seus conhecimentos peda
g'ógicos,
O interessado deve ins

crever-se na USIS, no en

dereço já mencionado e

no dia 23 de Novembro às
10:00 boras serA submeti-

CHINA INSISTE
NO ARMISTlC!O
PEQUIM, 7 (OE) _ As

fôrças chinesas sofreram

grandes perdas nas ulti-

mas 48 I' lras na região de

Vahmg, \'I.de tropas lndús

dispararan g:os!'a bar

ragem de fõgo contra os

guardas fronteiriços,
PEQUIM, 7 (DEl - A

China Comunista enviou

'nota ao Govérno indiano

reiterando suas propostas
para qtlc nmhos os paises

..oii!lllll....."":�i'Io!Iji.óo'" n�oM�1ll.? 11m flrmlmic!o,
dr;'<� ;!" '-':I:r.lr

t" 110(::�S lLl Hn!u dI' "omb'l

h.; ao terrlt01'lO (lIIC COll-

:_;embléia.

MU5EU On':iJARt: O:'H
QUADRAS DE 'Wf!IW�6mH

A famOSa "SmILhsoH:nn tuuda na nVl'llil: \ que dli.

O acidente ocorreu quan-

dO um caminhão carrega

do tentava entrar na bal

sa, Ao tocarem as rodas

dianteiras do pesada veí

culo na referida balsa. es

ta começou a afundar len
tamente. 'O grande número

de caminhões e motoristas

Que aguardavam embarque
foram os espectadores da

cenil, ajudandO a safar o

RIO, _
caminhão acidentado, que

O Pl'eSldente Gouw,rt hoje já se acha cm con-

aIlrmou que larâ todos os
dlções de prosseguir Vi;L-

e.sforço!$ para atender as !�';�AS UM SUSTO E
reiVindIcações dos gradtla� GRANDE ATRASO
dos das F.orças A!'m-adas. 6 saldo do aeidente com

RIO, -

a balsa foi, um susto e
A COFAP confrrmou que grande atraso para os que

�. novo preÇ9 da clçuc.a.r se: se utlllzam da.. estrada..Jta-
. ,ra 'de !H cruzeiros o quilo. j::Li-Join',illl',
:;l; F:ste 1>1'\'';0 vigor:lI'a 11:1 Pl'ocurul:do !11ino1'ar

���:��na:�:,��:,:�tlIO .:, ,difiCU1{lad:�d,���.:�����: u�t�=
...�__......

'
..
<'
...'.:.,.'t·:;�''i},:�.!'.i�/L..t._" :,r.'.," :.,��� .• ;""","",'"'óL�:...Jb.

Iustitulion

unidos, que conJrega li.ll

va5tc comp.lxO de muse.Js

em Washington, t!sta cons

truindo um glga:1tesco p:t

vjlhão destinado a aorig-H
os museus de Histona �

TecnoLogia, O n[lvo edifí
CIO, cuja área é i6ua1 a dI;'

dois quarteirões. itca si-

inaugur:),{�5.o e.,'ú Pl'eVL�,a,

para o fi-nal do pl'oximo a'
no, quando devel r(O €':it�·.r
concluidos pelo ',1Ienos 10
a 12 d,e seus 50 �aJoes tie

expOSição. Na faLo, a nO\õl

sede tia "SmithsOl1ian In�
t.tulion" apareCe em ,�:_
meiro plano à eo;querda,

OS NOVOS NI'VEIS DE
SALA'RIO MINIMO

RIO, 7 <OE,) - Eis os novos "ívr.is
do salário mínimo anunciados pejo Minis ..

tro do Trabalho João Pinheiro Netto: Guu
nabara 21 mil cruzeiros, bem como São
Paulo, Estado do Rio, Minas c Brasília,
Pôrto Alegre '18 mil e 300, Recife 15 mil
e 900 cruzeiros.

Nos demais Estados o aumenta será
<le apenas 40 por cento,

ENCONTRO DE EDUCADORES:
Enr.err�mento Ontem

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



�r.��rl�5� EdHu,d ti �J�í',Dv UUt1.
Rtola Uou86lhetro Mafra. 180

Telefone 3022 _ Caixa Postal 139
Endereço 'retegreüeo ESTADO

tnrstor
Rubens de Arruda Ramoa

Qt'renle
Dom.Jnlloa )'E1Enandfl&- de Aquino

, Redatorie,
António Fernanda du Amurai e snvu ...,... Osvaldo
Mello

ColaboradorEs
rfot, Barreiros Fiilw - ur. Osvaldo R,-,jri�ue�
Cabra: - Cid C\lI11.l!',l Dr, :\lddfS Abreu
- Prol. Omon I'i'E.;:u - M.ljor Ildi'mr.'iO ru
\·en.ll - DL xnuon t.cuo c' cosia - D::. Ru
b�r;" (;OS:ll - w.atcr L.1n".! -- Zurv Macba·
do - toe.o-c B,I'-I,oI0meu - Jlniar carvau,o
- Prof. Paulo Fernando de Araujo Lago _

Hamílton �k'1l111dt_ A. .:3{'ix:l� Nt'L':o _ stávto
Alberto df. Amori'll - C, Jamundn. sunor de
rntormecão Agtieoln A I a.co s. T�la�o

L'J"r'AR1',1J1!�N1'O ESPI.)C�·lrO
neueior • P·!dro Paulo MoctJarto
Redatores auxíjtarea: Mnut-y Borges, Rui T
l.obú e GilbE:r:o ro.�has

CQ!c.�radures: ulV1:.Il.iOS
Re'Prese1!ta:�t.;s

Representações A. S. Lara Ltda
Rio (GB) Rlie: Senador nanres -m :;o andar
Tel: 22-59-24
São Paulo - Rua Vitória 6:\7 - conj. 32 -

Te1,348049
Pórtu Alegre _ PROPl\L _ Prnca D FeliclR.
nu 15- -, coní. 11 _ Te1.: 74-40
Aí'entes e corre-pondentes em todos os .. tu

n.riptos de Sant:l Catarina
A':únf'i()� m;,-di.l;ll1tl' {,l'ntrn�"1 de arordo 1'1 ln a
, .. ",1f1 I'm "i!!ór
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SA,UDA.D�S DA INFM-JCIA
Come pulso j�v;al meu -:Of:lÇÕ.J,
('luonla� c21'cics o minh(j alm;l gozo,
DJ IT.'nn:! rfc:.rci:,., bcl,] � tõ 1 cit lSD
Da q"...l�.1 \(."ho c'nda le.;1 :eC:lrdGç-301

Quand'J o sei. f'._sDfO;and0 o �,:!I,: clarão
JJumin.:lva o terra majestosa,
,...!� :lu(_'lr,.s mCIi;'c� I'"das, côr de rc-la,
QucnJa sCu�lcce ma ficou entO(l!. ,

Achava -em tudo muito moi;; ')oesla
D'l� �ves era mí=-is b�lo a har'T'onia ..
/>. r'l"ntl2' mel'" rpl,rondescente o fl!or:

0· '�n,.-J'"J_ â -.,.<1" .... .."., nó t\ 'ra d,) só), poent,�,.'
Eu, cf:?g:-e, &.:J'eclo.vo, doç�m!."nte,
L-ne;. p::- .;l.'Jens (Tt�e o c \u e o mor.

Oh! Rein,:, idfol·(Jue és alto miramun.:lo
De> f':1r1" se :'.�tu-da a humanidadE: (I fvndo

VE'm c:":'rl'!i .... " .-j;�<'" "lo!. . Vpm comigo
('lu/, e�1 sr II ,:-'" ;de;"t n mdi" fiel vj�õ:J,

.

('l'Je-c ,..... ..."tr ,-"" -:!e--n na alta mansãc
N\!:ll :�'",\ <,'--'e�cl d:2 mdgo abr:go

.

De lá ,f-,em ('''\--'e:·.:)<;, meu vat� omiqa
A"�c{,ltCl +;rln o humana c,eracõ'J
T ,í nd., {'nr,-íô' por coraeõo
E alma �O!' Imn, Ohl F(l�e o qllf' eu te digo

F ('o') {(lO ('''Im e fui, ., tui suhindo
r íhp ....orn ....s num r['inr: lind:'.l
Oue !>ro a reine; etCl'ol qUE' ela re9:a

F f,.-"j clp In ". '? eu (\l\d,.. v('( o mundo
Preste a t/')mba" num Délogn profumb ..

Na senSlIcl €mbri,,"guê� da hip"1çrisia!
Sã'l c',.. .. ; SONETOS INE'DITOS d� !:RNESTO XA

VIER DE SOUZA.
.

E não há em FhrianÓPCl!is qU,f'm nõo' ('onne.:;a o

próta ERNESTO XAVIER DF SOUZA. () �oéta. o to

merciante. o nl,.mi�m6ti:;,0 tÕrl aprf'ciC'ld,') e t5"1 ·poo::u·
rodo ('jue r'�i"e à Rua Jcã.., Pinto nh. 72, hõ 78 anos
e !::In CHia Rua está esatbelec:do há 40 an,:y.�.

'

C"m imen-�;:J sakdocõo, reqistrnmas' o tronscur
50 ôntem cj 74_0 aniv€rsál'il) nàtalicio de venerando
p e�tiM":_Id! c(lnter�'àneo, sendc�lhe tributadas, na o

portunid"de, o' mais significativa� homenagens de a·
pn'c'j e merecidos manifestações de simpatia por par
te dOO���,)1C;�,n�:q:�;�er�fi;��;igt�Sme o ����:����
cão d� encher Ce Mojestade tudo oq'.Jilo onde quer
tUl'ezn iulqa o ci,.-mo da investidU"Q lançando lhe
Que deixo vestiqi(l� ç'; sua pa"�<1q�m Só ('1tco o na

poro o cabeci\ �') d'r+mo do" cabelos' bronco\
E' p�is, oro7-".·"""�1T'pnte aue visitamos {) ilus

tre e b�nauost .... n-';t.., '" nnt;n": Comerci:;J.nte de nos!'a

Praca" Sr ERf'I�STO XA.VIFI? DI!: SOL!ZA obracand'1-
� sinC'oroment?, ('n", "'� 1""I<:lh��n� "I'\t-." je rrPlit,..,s fe·
lír:id,.,d",s. (''<'tE''ns'v{'s 0("·; c» (>xma fomilia, :,0 fe�iz do
to �'2 sc>u an:\'�r�Ó\'i .... notalíC"1

FATO:I-_o\ . ANOS HOJE
- Cr. Moocir BE'nvcn\,ltti' e Márcio i)cnven:.Jtti
Pral3rc�cs, n0t'c;QmOs, no t:'feméride que h')je

pasro, I) Gccur�n do cniVel'SÓ1'io do dr. Moacir Ben
v€nutti, per-tonogem d:õ"tac<tdo em os n:JSSllS m(>ios
bem como de seu 'dileto f:lhinh",. a trovesso e Jalontê
garcto Mnl'cio Benvel'1l,ttj ""'1),;': hoi*" ntá ,:omple.
tonda 6 an�s. Portontn €: d'.rolu o satisfação 6que
le, aue dc"'frutRm d:t r"""-;,,,de d'1s dois aniversarian�
tes, hoje. Dentr� às rYlr-nifestoçães de regoziio que
ferem conferió:_s aos notaliciantes, juntamos as nos

- �r Svlvio Eduardo Piroja Martins
- dr. Nicolau Severiano de Oliveira
- ';r. Aécio F Bousfield
- sr. Pedro Servi
- sr. Osni Pinto da Luz
- � f-dPmir Co<:t"
- sra. tcn1e. GUédes Rodrigues
- srta. A'urea Tel'ezinha Silveira

portes
AI'/I(tldo S. Thi(tgo como um I;I:I'V!ÇO de cruú-

O movimento acelerado ler social, e nuo econôml
do progresso, na clónclu e co como incÍÚ�tl'la de í.rans
na técnica. em nOSSJS ores porte. O snr. Paulo j'erruz
mais acentuado do que mm enumerou os problemas da

ea, se trouxe tncoercívci navegaçüo nuu-ltunn e cons

eompetição entre os otver- trução nevai. ccnctutnda
sos sistemas de transporte. por afirmar qne apenas no

levando a um desenvolvi- que se refere ao transpor-
mente excessivo o rodovia- te de petróleo não perdeu
rio, não cO!1tribuiu, lamen- a nuvegucâo de cabotagem
t,lvelmentc, em nosso pais, o seu aspecto de ctívldade

A. Mais Linda Cantora do Brasil, MA'RISA, Sábado no :j"�';�, dCa,,;pe';',,:,I��,�::; eccnõnnca.

Movidos pelas reemendes,

O 'P I !.A' I t
nos transportes mnnumo

realmente notáveis, crere-uerência a acp. - l'limil vone marcou casamen o e ,."""i"do, contdbuindo
cídaa à, meus.nas, ao co-

i _ A Rádio Diâ.Io da Ma- 9 _ No ultimo domingo a- rcttctta os nJvos c rcmnre �!rI1, tal estngnuoêc da ror-
mércío por uma expansão

nhã domingo próxímc. e!;· contceeu o batizado de res.
•

�:;_�v!����tl�'Í.V;�, ;;l;��:rã�:� tnccnuda do transporte ro

�:rl; ����al�l�::��na�� �il'e�':= ��,��CC2:�1:'�lh(�('I';� 11��:�� 17 _ Jâ está '(�r.f)ll1i{j�:l ccnômicn, em que nos vt- �:t�:����d��o n��em�:o�v��
meu.e de Buenos Aires. corno padrip.h·,s o sr.nhnr c h(,nl�a d"C'()ra -no da r, ,>t:! ��fJ�,,�('p'��,t::�I)�/I��:1.h���n�.= mentes de urna tal expan-

senhora Luiz uanx (1'/-1'0.- ri: .. l:ITIlfHJr, IlW' nr-outo-r-rú são, mas o fato é Que vem
mns hem imao:ln:'\!' n que

ela trazendo dtücutdades
rl'll(jf(,.oos resulta-tos Iremos

imensa à econornta n-eto
rheg.u-. nal, pela ag-ravação mais
E o que é CCrLv, convém e mais acentuada dos pre

ços de tódas as mereado-

vICO/7tec;;Tlentos

ONU aprovau a supensão das
provas mr:cleares ����2�ni��," :�::::'�O,;�: dC���,���'� "":_ d'"m"

:1 li J jhn ,t·,,", n8 P:l.:'lfH'O, f-JI n'll:. Jlut:llirada�. s',brc C,'i-

e .

�e���I:!�á tJ�el:êrli;f; :��� ��= \ ��: J:';�����I'�o� :ols::ãoP��= to\'

NAÇOS:S UNIDAS, - A "aios que produzam conta- eláreceu, entl'et:mt:'l. CJue rn que não seia retard�do�••..• ",c.�""._�."".�1��li�:�:t�O�!��:v�� AS:�� ��'pn����oCU�l�liC�)tl�o.�;r�,',�aO, prossev:uiram as prm'as �ub o d�';eü\'')lv!m(-n�o economl Il jf � ,
,,/ �� tf,nanr,ls .n')s ('a111!l'l'; I':{� co, a e:ab81"1r.:"tO dt' um:l ." -

.' .•
'

I�'-:-��

::;:/{��abstt'nção dos Estad'Js U· A "o'acno f j ur "I s] , . "

I J!nldos, Grã.Bretanha e U� [râ:J:i�s' � f;�(Jr, n�nl1;I�� p:l'lmr. 11�'iS d(' �f'Vnda, {!ue pnlit.ica
mari !."n e fluvial
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nião Soviéiica. a suspensão contra e 25 abs�(:nçues, Um '�;�°tl���o uzcm c luva 1':1· ;1�r�u"�:te�I(�S �l�dl�;���tl;.�� I' ��_ -,. A \ A 1

��s t;u�:r�!s� e:esa��� �:cl:� ��'�j:��J �:al�e3�ol��;��s ��)'�= __ -__
,

branleiro sullslstli:í. npenas
� I 0Irr� •.w

.'leiro proximo. mC�.d._,do varias vezes p;]ra VOLTA AO MORRO EM TODO O PERCURSO
:;e> eh":o-ar a um acórdo. CONVITE LUZ - Agoru, de começo 00 fim, num per��urso eomA Comi��ão, de L':; ::-lemo A Cumissão aprovou de- pleto, a jó/celebre Volta 00 Morro (turismo) vai rebras. im;t"u <IS potencia!.! p-;],:; uma :nocâo chs EsLa· A Uniõo Flarianopolitono de Estudante� faró ceber iJur;ninoção público

. ..:..:.:_ç;os a mais �(m serviçonucleares ao 'estabeleclmen d:Js Unidos e Grá Brctnnh'i!. realizar no próximo sábúdo o seu Baile anual de Co� do programa estabelecido v,?ro EIHa no 'ncanS-O'Jelto de um tratado de prOf>· instando a confe:êncla de I'ooção da RaInha dos Estudantes S-ecundórics t1e afan de bem servir á Capital e sua POp'JI.lçãocriação das prov,lS nucleares desarmamento, em Gene. Florianópolis. As mesas para o referido Baile, í'fJ<! E a iluminação, total que se apresent:Jrá tom
para o primeiro dia do ano. bra, a estabelecer um ncôr- terá lugar no Clube" 12 de Agôst,a" encontram se à postes, braç:)', e globos mcide:'nos, dorá <;em <.lúvida
Caso nâo sej:t obtidJ isso do "com efetiva f! pronta vend::J na Agência Geral de Passagens, rU,l Felipe um imponenl'e aspéto áque1e apr8sivel e bonito )'e,
a Comissão reromendou :IOs fiscalização internacional Schmedt, 7 e na Sede�o entid_ad�:�tudan_til_,_ canto de nosso formosa ilha
Estados Unidos. Gt'Ü·Breta� que proíba para sempre os Com os necessários reparos que estão sendo fei-
nha e União Soviética que ensaios nucleares em todos.

A' d A ONU r:. D h
tos na estrada que circundo o murra, teremos não só

resolvam uma -p�O!bição os meios" A votação foi JU a . • .: Urã-Dretan a de dia como agora á noite, um dos mais belos pas·parcinl e fiscalizada dos en de 50 a faval', 12 contra e seios tul'Ísticol-l de FlorianópoJis.

Adquire Bônlls
iSm face da urgência da LONDRES (BNS) - O Secretário Geral interino

qUf'slão, o projeto de reso· das Naç<?es Unidas, Sr. Thant, em breve cerimônia
luçã:J ap:'ovado pela comls rf>alizada em Nova Iorque, apresentou a S;� Patrick
siio .<cni. submetido amanhà Dran, de!,pqadn nermanente britônico um bônus no

:'0 p'mário da Assembléia Vfinl�drn do.�. lN2.�r:m.o.;�Cu"n;,.Pd,,:<.dôl'ores, odqui'rido pelo Reino
Geral. No mesmo, as p:Jten UI' �". �" .co

('ia� nucleJ"?<; siio eOl1cla- O Secr"!tório Geral exoressou o gratidão rias- Na
madas a sann!' SU:'1S divCI·· çõe< Unid2S d?!T'�nstra aue outros paíse:; do Common

•

gen('ias para 1.0 de janelro expre�<;ão de confianco na organização mundial.
proxllno. Mais tflrd(':, .... embaixar'o� AdIai Stf'VerFOn re-

cebeu um bônus de 4'4 milhões ele dól::Jr?s cor�espon"
WASHINGTON, 6 (VA) dente à primeiro parte- da contribu;çã') amerícona.

- Os Estados Unidos puse Cinquenta e seis noções até (laora adquiriram
ram fim a série. de provas bônus ou comprometeram se a fazê 10. Dm cantri"
nucleares �o Pacifico, que buições totais de 118 milhões de dólares, 100 milhões
foram motivo de grande fó foram paqQ'S. Uma estatístico publicado pelos Na'"
controversia, e exortaram a ções Unias demonstero que oujfras países da Common
que se assine um tratado weolth adquiriram também a� bônus entre eles a
que livre o mundo de toda Austrália Canadá e Novo Zelândia

.

,di1'�.. e expe�êncra:s �ntl- Ar�ocõe5 cIo bloco f::::lViétic'J ndo apar['cem em
dl'fiICS. quoJ� das listas, A Iugoslávia manifestcu

:,��)!'::ent;� Ken�icdY
a· inlf'tT�a!ll de> contribuir.j� ."à�_

".,., - •
.!'

2 _ 'Feijoada Anngu". com

Twist, chá chá chá e cnno

i es bOSSa nova. acontece-é
dorumgn próximo na Sede

Bn.ndtri,\ d'} c!ul.lc l)0t:e
de A!;Jsta. I Pra!;1 i..lub� -

t\ s ...cledade, e�\á colabo·

:,,:Lli<J com :l pl'omut;ao da
R::de Fe'l1imu .• d' Ca "bã"\;'
,I C.'.nce:-

Nu pl"Óxi;'l"! 'I'r(1a�f�i.
:a \'ü;t:mi o pi:1ninho e ba·
tI,:; i.J ti ... '-<: " .. (.., � .L< •• �tl

,L�rJ .•I :un�,()n r

4 - :\!a:eado para o cila
uit ... j:l:'vx,mo o CJ..�:::nen."
ci .. ti •. ita :;enh')rita,:;euil.}·
.La '!.'..InLI .• I'.iU:O. O' I;úll

, ....u;.s �edi.;J r:.t'c:Jci· nadJ�
n li .';.l::e_; do,; L. .. l if:,lÍ
C ,.,;(, :('ndJ:, !'C�p1n�,,;_;,
li:Ld'� do cogl.itt'L [., �el1h,)l' !J

5 - Circulando em nus:a

"'idnd�, o sen!lJl' l\"emê .. iJ
lL(I;,?

� !\� P '\1 ir-ucs J:mc r.l')

d_�<; (: (;h�z Moi, vão e�:!�
o!, em ('hâ benc·
r:Lienl2. promaçê,r,
cAá a ca!'g? d, clube 30·

rúptínista.

7 - �,IRr{' 1\;'lOn. o J;lln�
t')" n,'T'''1 de Pass:) FH,n·
d' • .. ·0 1('''1I'a nl'IS vall'J.

;;� .:��" �)·�l�o�!Ii����.p�s�
mn"� rli� fnt? está send?
cspf'l'ado e'11 nossa cidade
c fnrfl tnmb�m eXD')sição
dI" .�f'l�. tralJ:llhos para a

soriedade florianopor�ta·

8 - E:ll companhia de sua

n:Ji,. aln.uc,:av:1 r.o Q�IC�
l'(;n",,1 f'.;.:.lce o D,. Wdson
Ml!:l'o

• Desenhos

no» .�:1.1;1(\� rto ('11l}11" n ec

.II" Ar:;d:'), na nrrHr rir 25

(1n r)f'�f'mJll·'1. 7.1'(Lnl1:'1 Du
rker pn.·.. �:1l'á � faixa n no

vn glnmout' tr.03..t') c'lsa): �"nll '1' r �f'lIll)·
Ia M'l.ur!('.!'J' A .. ft""- H.rll. O
'(lc:'11 I"!n fo!'() da SOl"irllhde
f":!ri"ra. vi�itl)u n.� pr!n�l·
p"ls cidades de nf)5�0 Est'l.·

UI ,T\lntlndj n" Q'1c:-ênrla
P:tla('e em r�lT''1:l''''hln de

RMiO'r� o Deputad'J DJjm!·
cio F:eitl'l�.

11 - N:l n8i�e dI" q�nr�a·
feL'a, B:.Jios E;(" .);l�{�;-; �c
n.·,a...-: rlJ:; :êl.l�e� d0 (lue·
r"1\�·;J. Pu::;:,e

u _ E,�a 1'.(;S in!Ol'mldo�
J� (j.le s'!:'a_ nJ p:'ÓX1�llD di:'!
19. !1 s:>leni:hde d,} entrc·
bU de thp!::hlllS a',.� D�p;j·
";.tu.J" C;C,i.�.�, nu plc,�u o

,:u, ";'10 t..(l' � de OULU\)L) p

V:nioll o:1tem pal'a o

H (J de J:;l';_'i::l. ii sua ex

;-,1a :';m:h",l''' IVJnc Brugo-c·
!);ann L�3.1. em companhi:t
:�<> .,13. lUU ",1:1 .iI lvolle,

I� - A ,�ociedade e,�á em

r'10l';;-;.:cn;0 '.nra a f::_o�tc: d{'
.�ib IC;O proxiJ:no. qUllndo
Maris'_1 'a ya�a ma:lça. da!'á
�cu "'ih �:w" nos fa:, e� da
Q;icrênc:a P:1larl'

15 _. A TAC Cr\l)'ciro do

Sul, presenteo, nó culbe
.s�'LlJ •• ;nisLa CO:l1 um.l p.ts
.-!a"e" iLia e volta a PJl'Ü

���:::��h�������r x;r������ },
Iiciente, que aconte('e>ni.
no próximo dia 22 _ no�

f;alôes do Lira Tenis clube
reuuin:.m nos salões do QUe>
r,iarisa a !.pta mansa. dara
reunil"lse�ão gentee� cgante,
Sul. p�e�enteou ao clulle
16 - No Estado da Gua·

rabara, o senhor Osny Ma·

('iel, m:lrcou casamento com

a senhorita Maria Ivone
Le!l.l AconteclmerJtjs sociais,

13e:ltl'iz, filha do casal
Guida Miranrt;) (Irf'lle, S3o·
bado pr('xi'110 c�tara_ em

pauta, na festa dJ Ql1E'rên·
da P::.bce. representando a

elfgúnc!a d.') j.Jve'11 "�ode·
tv" da cidade de Itajai.

42 abstenções.

.iell�pre acen"uar, COl're·'mnn
Q>: .. <.lO o actrw ao império
das nf'('essidadts humunas
de caráter Imprelerivel, ê

qUe "sem pão, lodos gri
tam e ninguêm tem razão",

pol.'t.. que o nOS50 ll1�ndo
[C��UI,c-se al':1(\U de lOte·

1.d i::üagio, em que n ab·

n. lJ,Ç:',) " o c_;pll'ltJ de sa

.::rilkL p3lJ bem gp.al, de

ILLllu fl.lgUnl fazf'1'I1 parte
d.F P,'NCUll:lç,jes dos hO�

m<::r. (j'l:e têm a l'esponsn·
bLidade dr. direção dos pJ.
\ _:; t' nn,:t\) ,I1enas da imen

."n m:,ssa hUl'!lUna que ti. es·

�a direção mp.teriaHsta c

d-':Dvhada e3tá' submctida.
l'cm rarb"inas exteç[.es.
':;�;Lc;;nar, p;Jl'�b.l1to,

�:'��;:i:;��a,��';�:!!;�:!ti:�;
urgente, afim de que haja
L�anquliid:,de nos espíl'l·
tu:> e, (;o.n ela, a educação
�(.; ;_l�·oce.;se m:J.�;; intensa�

n.e.'.te, pala que \'enhJ.nt a

lt;lnL a pJ.z !la socledaoe
e a (;ol;,�Ct(lL; nos lal'es, OI'·

ipnizalldJ·�e, assim, mais

cteprc;;sa J mundo '11elhor

ç:ll'a o qual incontesLavel·
Ilic.nte caminhamos, gra·

ç:l.saD�'.( t,.,�:)��:'t 3:0a�tru;:tic�0:�
;lplausos todos os Que. ln

\'estidos de autoridade ou

simples particulares, en·

tendem ser necessárl:l uma _�---
_

nova polLica pJ.\'a os hans

portes mariLi:r.os no Bla·

�il, ccnlurme assinalam,
em grandes manchej,es, os

jornai3 do Rio, ao noticia·
rem ii palestra realizada
pelo snr. Paula Ferraz, pre
sidente do Smdicato Nado

nal de Emprésal; de Nave·

g;:_cu,') Maril\ma, no Clube

dc Engenharia que é, incon
te:-;(úvC:1111cnLe, a institui

ção científica mais ilutO·

rizaua n tl:üar de assuntos

ri:ls de p .•meil'a neeps:;idll
de, inflinglndo à grande
maioria da p:lpulaçãú so·

frimentos Il1supJrlãvels ..

Aplaudindo, como ja aei·
ma disse,110s. esse patrió-
tico m:JvllllEllto que se ;I.

�
-,

cen:ua n� país, n prol. da C � f t Z I �dl U, N A H ' ,
re�tnllr;tçao dos Sf'rvlças ,- Ide cahotagem, cOllcoml nn·, C � L' � "I�' O :
Le C!Jul o melh'lr aparelha� ....._ , • ......1

mente do uunspone rerro
viário. fazêmo·lo com a

convicção de que os nossos
nomcne de govêrno estarão
todos empenhados em sol
ver esses magnos pruble
mas, com a previsão e OS
métodos mais aconselháveis
visando não apenas ao rns,
tante que passa. mas com

ampla visão do futura,
pois que. vencida esta dolo
rosa fase de transição em

que se debate a hurnamdn

de, amplas e oensstmns

perspectivas de trabalho

profícuo e -e rcergutrucntn
moral abrem-se para os

nossos descendentes, num

mundo melhor, cm que te
nham cessado tócns as lu
tas fratr-ícfdua, ostabotecon ,

co-se a concórdia social,
mediante a regra dos bons
constumes. para uma con

vivência fraterna, em que
Os bans sentimentos te
nham prevnlêr.c\n e a fe_
licidade humana, uma bela
realidade.

CURSO MADtik'EiA-
GlNASIO EM t ANO

CONDiÇõES
I) IOADE MINJMA DE 16 ANOS; Para ambcs

os Sexos.
2) Os Ex ..�mes constarão de nove disciplina::;, GS.

:;;im di-;tribu:das:
a) 5 federa's obrigatórios;
b) 2 c'7lmplementares obrigatónl1S escolhidos pe"

los ccndidatos;
.

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

3) As matérias deve:'õo constar do curriculo es·
colar do Eitabelec menta em que o candidato se ins.
crever raro pn,�·t(/r OS exames. �

4) Não s-;!ró preciso prestar novos exames do,>
matérias que já conseguiu aprovaçõo.

5) O aluno aprovado em todos os maté,ios re-:e

beró um documento equivalente ao Diploma Ginasial

-�loria������.las- à rua Dr. Fulvio�i, 74& Estreito

(Em Blumenau - Procurar o Prof. Dorvol Bar.
bieri)

Participação
Antônia M:líoJi Osmar Gonçalv"s

e e

Sebastiona Milioli Osmarina Gançolve5
Tem o pr(>zer de participa�' a noivado de

filhos.
WILSON E ELENITA

Rua Mitis S/"-I
Criciúma S. C.

4/11/62
Rua Gonçalves D'os n

Estre:to - �poli�

VAI SAIR MESMO O GRANDE CINEMA _ Se
gundo t�dl) indica, tont-o mais qUê o plonta já !Oe o
cha OG,O; CUIdados de uma firma construtora desta
Capital. vai me:-;mo se:' construido o ,�sp.·rado grande.
moderno e confortavel cinema pon; esta Capital.

Nada rnai�. podemos odiantar a respeito por noS
faltarem detalhes que. entretanto. cs-;im que es:tejo
mos de passe dos mesmos, volto(t�mo� a trot:Jr desse
grande melhoramento paro nossa Capital.

.

RESULTADOS OFICIAIS DO PLEITO DE SETE
DE OUTUBRO - Faram em nossa edição de ontem
Dublicodos todos os: resultados do pleito de 7 de ou·
tubro fornecidos em apuração definitiv'l do Tribunal
Regional Eleitoral.

ATENCÁO ESTUDANTIS - O Instituto de E
ducação e Colégio Estadual Dias Velho estó publi
cando edital comunicando' aos interessados, Que OS

E�omeS_ de Admissão, serão J;ealizodos o PDItir
dio 12 de dezembro do corrente ano c que ('.s respec"
tivas inscrições devem ser feitas a começart-'m dia 16'
o 30 do mê,� em curso,

.

;' ,-,�.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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JUIZ DE DIREITO DA VA- víúvu, doméstica, residente

nesta capital, requereu em

uma 'ação de usucapião o

seguinLe Imóvel: Um terre

no sito à rua Nova Trento,
neste Município, medindo

161 tcento e sessenta e um)

metros quadrados, extreman

do pelo sul com Cecilia Ben

ta; pelo norte com wutce

mim Gonçalves e pela Iren

te com a rua Nova Trento

Feita a justificação da pos

se, foi a mesma julgada
proceoente por oentence. E

para que chegue ao conne

cnnrnto oc todos, mandou

expedir o presente cditf�.

cargo de Juiz de Direito na

DA Vara dos Feitos da Pazen
FAZENDA PUBLWA E A- da Pública e Acidemes de

T: abalhn da Comarca de

Florianópolis, Capital do

E,tado de Santa Catarina,
na forma da lei, etc.

RA D€'3 FEITOS

CIDENTES DO TRABALHO
DA COMARCA DE FLORIA
NOPLIS.
EDITAL DE CITAÇAO COM
O PRAZO DE 30 (TRINTA)
DIAS.

FAZ SABER a todos que o

presente edital de citação
O Doutor WALDEMI_ virem, ou dele conheolmen

RO CASCAES, ] o JIII?, Su))s to tiverem que por parte
unuo (la la Cil'rlln�rl'l<::.í.o de MARGARIDA FIRMINA
.rudtetartn em exel'rírlo do DOS SANTOS, brnsfletra,
._-------- �.----�_._, �

Instituto de Educação e Colégio
Estadual "DIAS VELHO" que será rixado no lugar

dI" costume c publfcndo na

ronu.r da leí. Dadn � passa
elo nesta Cidade de Floria

nópolis, aos três dias do

mes de julho do ano de mll

novecentos e sessenta e

dois. Eu, Vaimor Detla

Ofustlnaj. xscrtvâo em e

xc.r-ícto, subscrevi.

EDITAL

De ordem do Sr. rn-etor comunico aos Interessados
que os Exanw:; de Admlss10 «o Ginásio, serão realizados
a parttr do ai:\. 12 etc c!(':�(lmbl'o du corrente ano.

As ins('riç0es se-ao renas nesta secrctrma do dia 16
fi 30 dr novr'nb!'O, d!ls B.uO ii� I:!.OO horas.

DOCUM��NTOR: Cl'l'tldfw flp Iclnde;
ccrnü-ado elO) curso pi nuárín:
AF�sln(ln h1êdlcn t-om õlbreugr!lfia;
Atcstaoo de vactnn ;

WALDEMIR,O CASCAES
1111/62

05S.: Todos Os documentos com firma reconhecida.

Florfanópolfs, 5 de novembro de j962

Wal!y Dernardlnl, seerctãna _ Reg. nv 49&8

9/11/62

Servicos De DATIlOGRAFIA
ACEITAM SE ENCOMENDAS
TRATAR ó RUA FELICIANO NUNES PIRES,

l.oi - à NOiTE.

.;,� iAI JOSE ..�
Fone: 3d38

ás 3 - 7% - 9% hs.

Rcward }<.eel
Anne Rcwood em:

TORlmNTES DE MEDO
Censura ate 14 anos

._ B A , II Iii, S-

E.�trelto

ás 7'" - 9\!2 hs, •

Clint Wall,er
Andra Mart.ins em:

A 'LI;;r DO MAIS VALY.NTE
TecniColor

á� 5 e a hs. Censura ate 14 anos
Leonardo Vil1ar

GIOI'ia Menezes

NO,ma Bcn:;eJl
EM Estrejl,('

o PAGAIlOIt DI�: l'ItOMI�SSA:-: - às 8 horas
CHnt Walkcr

Ancira Ma.rtins em:

A LEI no :MAl S VA (,ENTE

tlôrl'C:!i.o. (Ie Ansrlmll Otl:l.rtr

C(·JlSUf:l. ale 10 [11111..:;

TecniColor
Censura at6 14 anos

Cent'o Fone: :H�:i

(lHE RAJb.
I

- às 8 horas-

Gary Lockw(,od
Dnsl1 nlllhhollc
E!itelle Winw.ood rm:

A ESI'MM M.,\(HCA

E:l.�tTanCo,(lI·
Cen.�ul'a nLc H anos

- às 8 hOl'a� -

Dcrcy Gonçalves
Ronaldo Lupa cm:

í 50' NAQUI\I.A ni\SI�

\
-.

EUl�

a Cria�ãD �ü Ministériú ue �as
'E�,R�:��,r:�ê�'i.:vd�),m;.; r.omunl'c!lpo-psnho com que o atual gover li U", II

.'1 ��n;;���lr� s;���;���' r;��: slclente do Conselho de Mi-

telecomunicacões, há con- n!stros. do l�inJS�rO da Vifl,-

�
veniencia na' criacão do Mi çao edema s mmistl'os de

nistério dóiS con;unic.açõe.s �stado, �,omo. membros do

_ declarou à reportagem o
ablnete .

ceI. Dagoberto Rodngues, "No DCT, não p:HlJla-

�,
di, etar-geral do DCT. E mos esforços para atender

!
continuou: "uma nova Se- a esse pensamento do go-

'" cretaria de Estado, atuando vcmo, Posso informal' que
especifica e excl�slvamente
nesse campo, tena a vanta estamos and,lUdo raplda- sistema de comun!C'lçõt's ('_
gem de promO"'er o entro- mente, Até o fim do ano de fidenle e m'Jdemo. Devo
samcnto entre os vários 01' vemos completar a mplia- esclarecer que o� :-:el'vicol;
gaos que cuidam do assun- ção das centrais de· t4lex do DCT vêm op.>r:lndo cm

�,
to."

:�11�,0c�: Joa��I�'Oest�re!�� ��:l�Ci:�' r�t��i!��z:�' o �:�
� "Não se compreende - em condições de atender a Dagoberto Rodrigues.

� ��O;I��gu�i: � C:�'e Doag�re::� I
��:a:;:r�a r�:���id�a!:= rel11lhe Dozena e, que vem sendo chama li
do para atuar decis!vamen- DIA 14 DE NOVEMBRO
te rios mais importantes (15 feriado) _ SOIRÉE E
prOblemas internacionais, SHOW _ ANKITO o rei
ainda se ressinta de um dó movimento do' Cinema

I sistema .de comunicações Narlon"ll,
1111e interJigne o f:!'t ri-

J II t4rio:�ssa t('m

.Si([O 1l\1::l .\�IT'''l'nl:l (,'Jn1 o seu
.

das preocllpacões do Pl'&'<;l- conjunlo d" Bili!cs sob ii RIA DO CLUBE.
----------_::;:;_--. to. ctênte da RepúbilcJ, do pre-

A propósito das otn as em

conhecido nosocomío de 1-

tajai, a sucuusat, caquel a
cidade do jornal "A Na

ção" tece o seguinte comeu

tá.no:
"Já tiveram inicio os tra

balhos de cobertura da A

la Infantil do Hospital Ma

tei nídade "Maríeta Konder
Bornhausen" O grande
melhornmento, de�ermina
do pelo dinámico governa
dor do Estado, vai, assim,
tendo 'sua marcha acelera

da, graças à açêõ e

ficiente do dr. Juarez Quei�
róz Campos, Diretor do H.

M. M. K. B. Nesse ritmo, é

de a-rerntar que, alndn es.
te ano, lenhamos a tão cs

pc: ada iuuuguracãn da A
Ia Infantil do nosso hospi
tal, que Ira atender a een

tonas de crianças doentes
do nosso munf cipío, prin
cipalmente as nossas crtnn
binha s pobres, que recebe
rio todo O apôlo do di'. Jua
fCZ Quell'or. Campos e co
mais médíccs esprclaJistas
em pediatria. Ainda esta

semana (a noticia é de tv
do correntcr ficará pronto
o trabarno de cobertura
com uso de "eterntt''.

São Paulo - 6 (OE) O

�

I111 PREV!DÊNCiA frlCL - ',i

= a, ev.í..n PhiJtt.,.._.L':.

ACIDENTES DO TRABALHO: - 64% dos o'
ctdentes do trabalho podem ""€1' evitados apenas com

o uso de equipamentos de proteção individual, E' a

sr-quinte o incidência dos. acidentes do trabalho ocor
ridos no indústria por porte do corpo atingido:

Olhos 16,1%
Mãos ... 322%
Pés .157%
Demais partes

"

.36,0%
(Dados, retirados do BO!etim "Industrlórtos" ór

gõo oficial do I.A.P,I.)

o pedido de auxílio recfusõc será instruido com

certidõo de despocho de pr'sõo � !'<:ventiv,l ou de sen

tença condenatório e atestado do efetivo recolhimen
to do seçurodo à prisão, Hrmodc cel-r qutoridode
competente (Arttoo 102 90 Regubmento Gero! do
Previdência Social)

Por morte presumido do sequrooo, q'-'e seró ce
ele-ode pelo autoridade [ud.ckn-Io competente de
pois de 6 (sei;;) meses de sua ellsência seró conc�
dido uma pensão na formo ��tcbell'cid::l no artigo
83. (Artigo 89 co Regulamento G:(::tI da Previdéncia
SocioD, \

,"'one 6251

As prestações assegurodü�, g€:1eri:amentE:, pelo
previdência social, consistem em beneficios e servi
ços, o saber'

I - quanto aos segurad,,·:: tlp:lsentcdoria !JO)'
invclidez aposentadoria pa" vr:lhi(�(:' apo',<12'ltador�o
pcr temp'o de serviço" aposertodoriO' eSPeCial, 'iuxi·
lia doença, auxilie-notolidade obollf) de permonên
cio em servico Auxílio para 1 rol·am,ent,., fól'o e,o domí

c�lio.e o�si�tênçi)l_!inonce;:r;l,. AS" d:-:(l::md�.n,t�s.: pen
san roer ",,"'rtl!', cuxdin funeral (' tlOS benef1clOl'105,cm
geral: assistência médico, <l!!si"h�ncilJ n'ilTl:=!ntor, as
sislêncio reeducotivo e de re'Jdoploeõo orofissional e

pecúlio. (Arte. 35 �b Reg, G�ral da Prcvidenco Social)

Fone CJ2tlII
O Instituto OI' lnstitutcs o que se vinculor o em

prêso fornecer lhe-ã(' uma ve">: P'll' elo cumoridas os

"nrinoeõ". ps,tobelecidn" nn Re')ulnJ',pnto G�ral. um

CERTIFICADO DE MATRI'CULA (Este certifir:ado
s('(á c'mdicõo es::ent';ol poro o obtenção co IicE'nça
anUal de funcionamento eXIJedld'1 pela,> A!fànd�gos)
(A:,t. 34 do Reg. Geral do Previdência cocicD.

A finnt;fl de aluguel de o::::asn c'on<;istirH no garan'
t:>") sllbsidió1'if> Dor porte do instít'.JícÕo a que estiver
filiodo n beneficiár;(). (Al't. 158 do Reguklmento Ge
rai da Previdência Social).

!
Tôda vez que �e extinguir uma quaro de pensão

prccederse Ó nôv,Q cálculo c nôvo rateio do benefício
:1�1 formo do disposto no artigo ,34 e no seu � lo.,
cOllsidC'raoos porém apenas (111 pensiolllstos rema

nesccntes. (Artigo 87 do R.G.P.S.)

�fJ(/anhar

'-'

;lJt::�"'�'" ',; ·1),óJ:"'�l\':':+'::i""'':'M�.�i.,:"",tv.",, ,',t>�·;;"I't'. ,'"

TlTCi'r: \ í'.;�Glf.j,1o.

iversas
Governador eleito da Bahia
Sr. Lcraanto Junior mant

V,C contacto com o Gover-na
dor Carvalho Pinto, ocest
ão em que foram debatidos
assuntos aonuntsuauvos. O
Sr. Lcurcn tc JUDiar numl

restou ecpccict tntcróssc nu

mvcsumento de capi�ais
paulistas e estrangeiros nu

Bahia. Informou ainda que
enviará técnicos à S:lo Pau
10 para tornar contacto com

plano de ação do Gcvêmo
caunsta.

A estrada Dona Francis
co do Sul - Pôrto União
esta intimamente ligada a
necessidade de ma.os de
scnvorvunento económico
da região. r'rcjetonoo-nie
a pavtn.entacâo asratuca. o

Oovemo co Estado tem em

mira proporcionar melhor
esccan.ento dos produtos
locais. Os trabalhos, ce as

faiblmento seguír-ee-ão às
aLuais tarefas de retifica
ção da importante rodovia.

Como os demais muntct
pios de Santa Catarina, 1-

tnj.a i vai merecendo as a

tençces oo Governo esta
dr.al. Assim, , nos proxhnos
dias, a Diretoria «e Obras
Públicas da Secretaria da
avi..cão e Ocbras Públicas,
lnaugururá, naquela cidade,
o seu' Escritório. O Sr. Nil-.
ton xucke-, deputado etet
ro a sete de outubro, uté.u

desta, de outras boas no

�"" a. lhllJn�n.,a l"ajlUcll.oe.
U I!.u, ' •. cu.ai· a Vl•• u� .."d.

lI:o, ... ,," '.t "HUlll • .JU que,

contel"plau<>., pe.o vOVtau..J
...�,� •• ,.� .. _ ... , \,;U1l1 Uüld docll
";,,,. L. ... O...t,dCJ ao 1Je;:Õ<:!Il.',Il
IIlI •• fIUO �cOnÓmIC;), um pie
(.;'u ;.Jd'd U u<ll",,,,<) ... lluu;)

Ld;&l, uma C,l;,a do (.;010n,),
lo,,,,,, "' ... 01 polIa a h.L.U<.t.o"':,
ew,

Sào Paulo _ 6 -tOE)
A Gl1egada do c&10r vem au

IlH.. IlLalltlil o llU.liel'O de ca

sos de d�sid!<ltaçào infan
III na I,;?pltal pauiistll. Para
",n{rt;n",r v mal'a tiecl'e(;'It
na da ::;uude, se CUl'·U';Ull

com a ?I'elei.ura, criar.do
novos leitos e consolidando
a:s posiçoes de reLaguarda,

Qeum nos dá a noticia é
o SENAC, Serviço Naci:mal
de .'I.ss-'stência aos Muni
cípios: o deputado federal
Cunha Bu("nos, da banca
da de Sao Paulo, fúã uma

ptregrinação pelas p. inci�
J.ls'is cidades brasileiras in
cluindo tádas as Capitais,
na campanha em favor da
irnedia,a instaiação do

Banco de DesenvolvimenLo
dos Munidp:ils.

O parlamentar bandelran
te presidirá cO:'lcentrações
de i?reíeitos e Ve:'eadores {'

pl'of2rirá conferênci<lS a

cerca do importante assun

to. li data de sua visita ::\

Fl(Jriané(i::[�is e 'outms ci

dades catarinenses n5.o és-

I
ta ainda ,,,,ntada.

i rreconiza�o
maior número de usuarlos.
Devemos in:lUgul'.'!l'. tam
bêm neste ano, o serviço
de telex pAra Belo Hol'iílOil
te. Para o próximo ano po
remos e� [uncionalllcn10
circuitos que setvlrüo Rr
cife, Porte Alegre, Salvadol'
e F:lYtaleza."

. "Vamos assim. apés:lr da!!
natunds dificuldade<:. exf'

cutando o plano de ligar
todos os Eüados rom um

de Agosto
direção do Macstro SILES
exclusivo dos discos RO.E.
um Extraordinârio SHOW
MUSICAL.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



QUARTA PAGINA -- o ESTADO _ O mais onuqo Diúr io dO;! Sento ClI'urinel

enhum

Conversações RUSSO-CUBANAS
Nações untcas, 7 (VA.l

_ O Secretário Gerar .1:

terino da ONU, U Tnam.
connu em ultimar pronta
mente .os entendimentos
para que a Cruz vermeuia
Internacional se encerre

gue da .tnspeção de navios

soviéticos em oemence ce

Cuba. Ao mesmo tempo,
porém, notavam-se moictas

�e impacieneja dos Esta-.
aos Unido- a' te a !altd

que a Cruz vermelha ms

e a Rússia convieram em

pecione os navios, tende

se anunciado pú:;tenornw!l
te que Fidel Castro aceitn

ria a mícjauve de U

Thant. Os �.;tados UUldQS,
porém, deram a entenoe.

claramente que ece.rar.i.,
a inspeção por quarquer
autoridade c o m p etén.e,
mas que era lmpreSC'1101-
ver a nscenaacco teu-no

rtar.

O Secretario G�l'aj aa v

NU. conrerencí arú com "s

j-epreseritantes Ia Cruz

vermelha In t ernecjon»t
provavelmente esta n::;lt::.

Quanto a inspeçao em If:r

rttórto cubano, U Thaa�,

espera resolver o assunte

no decorrer d-esta: se:1:an:l.

quando Q V,ce i'rimel:o
Ministro soviético Anast',s

Mikoyan, regressãl" de !-Ia

de resultados concretos nas

negcctacões russo-cubanas
sobre outras medidas Oi}

ll1speção. )

U Thant concertou ,)0-

travista con; Paul Rueg
ger, ex presidente na co

missão Internacional da
Cruz Vermelha, e Metemo

Borsinger, secr�táno l�a

i unta executiva "Ia rel.J�'J
da comissão que cneg'\-·
l'am par via' aéraa de Se

nebra. Os Estadrs Un cl'l�

III'Riwrri,
fl!RlANlÍPOI!g
�IJR!T'BA
RlOd. JNt.!BIIID

fer/f@ ff!áuziáas

FLOIlIANÓPOU{!. ITAJA/ JOINVILE.
CUfllTlM, PAiANl/GUA: f:A/lffor; • ilO

MI/TIDAS EM DIA� ÚTE/!; 1/5: 8 15 HC
. .

JAe - CRUZEIRO do SUL

.��
_-� .. ,-,._';__';:;'__;';:�.�".��.";___,__-=-;",,;:,",,,,-=.,���� .-=-- .• ="._--

scmbléia, em duas. sema

nas de discussões sobre

questões litúrgicas, deba

tera apenas dois dos oito

capitules do projeto de

reforma. Dessa maneira e

de acôrdo com :Js suas no

vas atribuições, a presi
dência pode ordenar a vo

tação de um tema desde

Exames de Admissão

Colégio ,Calarinense (1961)
Inscrição oté 14 de novembro
Provos: 19, 21, 22, 23, 24 e 2ó de novembro,
Documentos:
Cr:rtidão de idade (11 onos, até 31 de dezem6

bro de 1963), ou fotoGópia autenticado - hõo acei.
tamos pública forma. nem para f,ns escolares.

Atestado de Vacina r-ecente.
Atestado de saúde ou abreugrafia.
Certidão de batismo ou documento equ:valente,
Tcdoços documentos serõo apresentados com

f,rmo reconhecido, menos Certidão de batismo,
Inscição: Cr$ 500,00,
Nota: a) - A Prova de Português seró elimina_

tór a, devendo o aluno tirar no escrita no mínimo 5.

'J;1a�e�ó .Prova oral em Português � Matemático abri
gctonomente. Em Geografia e Hlstór o sàm�ntê pa
ra -os que 'nõo alcançarem 5 ou mais na escritcI

bl - Os olunos reprovados poderõo 'retirar
seus documentos o Partir do dia 15 de dezembro em ,�

d ante
c) - Po"o a matrícula no 1 o. série os condi.

dotes' d-�vem tel' no máximo 13 anos a cômpletar até
31/12/63,

EXDediente do Secretaria: dal> 9 às 11 e dos 15 às
17 horas '

o SECRETA'RIO

8/11/62

�
'

.. �

a .;Jdlla puuítca de adora
ção, versa sôbre os sete
Sacramentos: batismo, con

nrmacã., (crisma)., comu

nhão, penitência, extrema
unção, ordem sagrada e

matri;nônio, Aliás, a sessão
de hoje centralizou prati
camente seus debates sô
bre o último dêsses sacra

mentos, o do mntrimõnio.

Fpoils, 8-11-62

',� Sudanês RiCCr'{as0U9... .

LO�!!!� �!�,�a)Es!ukii!.n�!�ç�)I!tp}O
Chama - Mahommed lhe era dlficil pedir ,di90�-
Sayced Yasstn c tem 3"3 cio, Bastcu pronunciar pl)r

anos esse sudanês que 03';

tá sendo alvo de ínt eu�'l

cur osidnde na Inglaterra.
Diz ee que resciveu dedi

car toda a sua vida ao e� _

Ludo das mulheres. Ora,

para conhecê-las, nada co

mo a expertencíu. uaeeo

pela qual MQhammed cz

sou-se- nada menos ae 13

vezes, com ;nulheres::.s
mais diferentes, de vanos

países.

Não revelou, porem, a

data escoúuca para o ini

cio da segunda rase aos

trabalhos. i\<J eucanw,

ronces bem mrormacas do

venceno deram a enten

der que c recesso do Con

cílio se prolongara com

túda a certeza ate a Pás

coa do prõximo ano, is.O

é, aLé 14 de abril oe 1�6,_i.

Não termíncc ames suas

experjencías; pretp.nCle C:i

sar-se mais algumas v�

ses para então começar a

escrever seu livro que tera

o título de "A Vida e os
A-rores de Eva", Segunda
afirma, tratar-se-a de nvro
rigorosamente científico,

pross·egue õ�1:õnéniõ '�Eculfiêniéõ�
-.

VATICANO, 7 tV.A.) - lhos da grande assmbíéía que julgue o 'momento Assistiram aos trabalhos

O Papa. João XXII modi- catónca. Poí essa a sua oportuno, 2:1.11 Padres ooncníares, o

ficou ontem as regras do segunda intervenção vi- A noticia dessa decisão m ejor numero reunido

san�o ii aceleração das ..
do, Papa. foi transmitida desde a mseaiaçãc da rnax

atual Concilio Ecumênico auvídcoes concntares. A ao concute pelo respecuvo na assembtéta.
a iim de abreviar a 01";1- prnoelra regtstc ou-se quan secretano-cerat. Monse- Alem cisso. o Papa de

torta e apressar os traba- do decidiu mocíücar os nhor Pérrcles s'enccí, du- terminou que sta primeira
rante os tr,lbalhos da ses- fase do Concilio seja en

d.soosiuvos da votação são diurna de ontem, em cerrada com um certmo
para preenchimentn dos seo Pedro. Iméd.acaménte mal solene a 8 de dezem
cargos das dez comissões depois, o presidente da bro vindouro, quando a

de 'I'ruba.ho, simpificando reunião, Cardeal Ignace Igreja comemora a festa
a contagem de v-otos. Gabriel Tappouni, Patriar- da Imaculada Conceição e

Agora, o Papa enviou ca sirio de Antióquia, pe- celebra o nonagésimo-ter-
suas últimas mcmücucões díu a assembleia um vo- cetro aniversário de mau-

�i��r�a��oregl���n:� �on���� to favorável para que se guraçâo do Concílio do

passasse a discutir o ter- século passado. que se pro-
atribuições a pre-, <cerro capitula. Iongou de 1869 a 1870.
pac-a abreviar os :a:sse capitulo, referente

deb., tes, depois que a as-

os ESTUDOS

INDU'STRIA E COME'RCIO

A MOTOLANDIA S A.

Mohammed, é que 1'l

quissirno, c0l!leçou seus �,s

tudos �obre a matéría pns
18 anos, quando se casou

pela primeira ôz co�n
u;r,·a bela espanhola de- 11.

O casamento' não foi mu;�')

feliz. Meses depois - e'e

provav.elmente cont,axa 1}')

livro que não ê IáclI s::r

marido de uma espanh,h
de 17 anos - pediu divor

ciO, apresentando fenmel:
tos na testa e no nanz.

, EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA

Ficam convidados os senhores acionistas desta
sociedade Paro o Assembleia Geral €xtt'oordinória a
realizar.se às 14 horas do 15° '(decimo quinto) dia
seguinte ao ,do primeiro publicação do presente edi
tai no Diário OfIciai do E.:.tado de Santo Catarina r,a

sede social, à ruo Carlos Sparonço nO 23 nesta c·ido·
de_ com a s�guinte ORDEM�O DIA:

'

1°) ___;_ AUlnento do Capital social c-om Lucros!
Retidos, credito� em conto corrente e em dinhei
CO'

L.";) - Alteração e'atualização

t.res vezes a rrase "l:"'u. te

ropudto". -De.xcu passou

�1�g�:�am:�:Stal�r�:::l�;i�
metra expertencia e casou

se pela segunda vez. E as

sim sucesaivamenta, e-é
chgar a 18 casamentos,
com a idade de 26 anos.

TIPOS

Algumas idéias já foram

e�p.ostas pelo estudicso,
sintétícaments, em. algu
mas entrevistas que pub.t
cou. D'z ele por exempro
que as italianas são prc
sunçosas, as fran:::esas são
barbai-as rns delfr.ioas as
as ínS'lesas são como 'V'll
côes adcrmecidos, as espa
nholas são aguerridas, as
americanas disPostas dc

_

ma!s a satisfazere!n os de-

sejos do horr.,em. As tU!'CS.,s
'são obstinadas, segundo
ele mas as japonesas :,§.\)

cbedientes,
Os estudos não t!'Stão com

pietos ainda. Ele pretendd,
nos prôximos anos viaJa�
Australia e para' utcos
píses da Europ'l _ p-;..is
ainda não conhece as :me

cas .._ e da �frica. Em ca.

da país, se casará com u;n;l

JOvem dUrante essa lo'lga
viagem.

Cadeia de bulilulos Técnicos

Em Países Asiáticos
MELBOURNE (Austrália) - Os principais mem

�'�:tr��i��n��;�d�; G����sIC�I�:a�� :- N�:�·BZ�����f�
enviarão instrutores e paíse.;: asiáticos por 'lojudar a

formar centena� de- .operórios especializadas de 0_
côrdo com o �rojeto de um plano ,'� 8 luz 'nesta cf
-dade

O plano foi opr-ovado em reuniõo ao Comissão
Consultiva do Plano, O esquema prevê o criação de
uma cadeia de institutos técnicas nos países asíá
J"icos nos próximos dois...ou três anos.

A medida, no deverá
ainda na reunião
ró lugar i1 12 de

Caçador, 19 de Outubro de 1962

sociaís;
3°) - Outros assuntos de interesse de soci.�dode

cos e:statutos

Antonio Comazzetto

Diretol - :'resid0,-,te
I

'!J/11/62
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Um chassis adequado para cada tipo de carro

ceria: desde a camioneta para 1 tonelada, ao robusto
cavalo .. mecânico para tarefas superpesadas, até
12 toneladas! O NOvo Super Ford é o caminhão
certo para qualquer trabalho! Nova Super F.100 - Camioneta com

cOl;lfôrto dos carros de passeio. Assento e

encosto de espuma de borracha. Capeei.
dadeparaltoneladadocarga.

I Neve S�per F ·350 - Reúne a manea

bilidade de uma camioneta a uma elevada
capacidade de carga (2:160kg). t=: o unico
caminl:!ão médio fabricado em nosso Pais

Nôvo Super F-600 - Com molor e

gasolina nu Diesel.ê o caminh�o mais 00;0·

nômico.maisrápitloemaisd"rill'el.emqual.
querlipodeserviçQ.ern<.jual<1uetpercurso.

Nôvo Super Cavalo-Mecânico
_ChaSSlscurto.deI48".CapacidadedeI2
-tcnerecas. A gasolina ou Diesal,parmite as

colha adequada para cada tipo aS.,fecJlico
da.transporte. �

F'A • ' .....
Gasolina - O famoso motor Ford "Power King"
V-8, bloco em "Y", com pistões de curso reduzido,
167 H.P .. O Iorque mais elevado em sua categoria:
2_60 !b.jpé a 2.200 r.p.m. Válvulas de tipo rotativo, de
limpeza automática. F�!tragem integr-al do óleo
(t'Full Flow") evita que resíduos de combustão entrem
novamente em contato com peças vitais do motor.
Bomba de gasolina em área ventilada,

� "j t:jlJéllquer ponto do Brasil,
-stã sempre perto de. um

l .c ;(�dor Ford. Há mais de 300
�!j';,)1 es Ford distribuídos por

) (
.

��ó;iis, com peças Ford le-
(

( .

í-,t..lhores preços) e me-

(_:,._ \:..;,�ecializados treinados

b,;;::J �;�pi liX Ford.

Caminhão que. rende mais é aquêle que oferece

vanfaqens em todos 05 fatores- de custo e de lucro.
Economia Global Você encontra somente nos
caminhões Ford, Se Você é grande frotista, ou se

opera com um s6 ou poucos caminhões, Você sabe o

que isto representa para aume-ntar os seus lucros•. O
ri ··.Nô�o SuperFord assegura menor custo por tonelada

�.J.f'ao�q�t�.�,�. <'_',
Nôvo Super Ford F·600 - Cabina super-espaçcaa (1.40 m de ccrn-c

primento) oferece graoda confôrto ao motorista e passageiros.

}iterária
salim mlg1Jel

Diesel (opcional nos modelos pesados) - O mais
aperfetçoado motor- Diesel, de 6 cilindros, 1�8 H,P.
a 2,850 r.p.m., cujo bloco é fundido na própria Ford,

Torque máximo: 271 Ib./pé a 1.550 r. p rn: �omba
injetora tipo rotativo (DPA). com governador- hidráu
lico regulável, provada corno a mais garantida. Tripla
filtragem de cornbustfvel g3.rantr: .rr.aioi' limpeza: segl_!
tença e economia. 01800 lubrificante integraimen!e
filtrado pelo sistema "Fui I Flow",

Benvenuta, Irmã Agostinha,
r.nnã Cecilia, tOURs nossas

professoras que repousam
na eternidade.
Passemos até a chácara.

Lá estao as mesmas hortas
verdinhas e os canteiros de

não tivemos tempo de. re-
vê-lo.

Falemos com todas as

professoras que, por felici
dade ainda se encontram
lá. Encontrêmo-nos, pois

Queridas colegas da tur

ma de Hl38 - poucas tão

perto, a maioria tão distan

te ..

Todas ex-alunas do Co

légio Coração de Jesus .. _

Todas as que por lá pas

saram, as que se forma-
de raca branco.

ram e as que mio termí-
E SOUZA - Volume pri- POR ARES E MARES DA

nuram curso, as que estive
melro da Coleção Bíblíote- TERRA - Com esta obra, ram no primária e as que

"�.-
.,'

"Arruá- edição da Saraiva na cole-
frequentaram do secundá

Tio
.

-

'I<-a't::;' �iterat,u- ção do mesmo nome (nú- rio em diante, normalistas,
ra.. . <'�1fl3:CS"de Eduardo mero 172), prossegue o

internas, externas, ex-alu
Portela contem a conrerên Prof. Silveira BuerO a. �u- nas do curso de letras, to
cía que o conhecido ensais- oncacãc de suas memorias das sem exceção, atendam
ta reaüzou no Centro oe- de viagens, da qual já nos

ao convite para um "encon
tartnense, por ocasião das deu, através da mesma e-

tro com o passado".
comemoracôes do centena- ditara, dois outros volumes. No dia 15 déste, as 16 ho
rio de nascimento do pce- ras, deixemos no portão da
tata catartnense. Nos limi- RB _ N. 43 - Dêste núme- quele quer-ido euucanoãno
tes restritos de urna palea- ro da publicação dirigida as nossas preocupações, os

tra, EP não só coloca, como por Elias Chaves Neto me-
nosi>,)s orocterçes cotrdta

levanta muito bem todo o rece referência especial o
anos; esqueçamos por al

problema ela poesia de Cruz trabalho de Caio Prado
gumaa horas que _ aqui

e Souza, dando-nos, com Junior intitulado "Nova fora _ a vida nem sempre
bastante precisão, a traje- contribuição para a Anál!- correspondeu aos nossos

tÓlla do grande simbolista se da Questão Agrária no anseios e que para muitas
e fixando a importância de Brasil". Desenvolvimento de nÓs, com quanta luta,
Sua poesia dentro de nosso de trabalho anterior, o lú- quanta canseira e sofrimen
Jllovimento �erário. �i:nô::ca�s�o ��'a���;st��� tOE::U���;�;es��:ou. somos
COLECãO JOVENS DO oferece aqui uma contri- mães de família, funcioná-
MUNDO TODO _ Mais doil;, buição preciosa para o me- rias lidando com .o duplo
vOlumes desta coleção pa- lho!" conhecimento e com- !problema de filhos versus

ra a juventude, organizada preensão de nosso meio ru- empregadas; esqueçamos
com todo o critério pela ral e de tôdas as suas impli tudo ...

professora YOlanda P. Alves cações e consequências. '�O Subamos a escadaria -

Pinto e editada pela Bra- Congresso Mundial pelo como há 20,30, 40 ou mes-

siliense, acabam de suigk, Desarmamento Geral e a lIDO 5 e 10 anos atrás -;::- com

Trata-se de "'A Pala Ver- Paz" de Elias Chaves Neto; nosso despretensioso uni
melha contra o galo que "Eletrificação Rural" de forme. Nossa única riqueza,
Canta" de autoria de Cyn- Araguaya Feitosa Martins; nosso' elo comum, acima de
thia Harnett e "O Cão que "O Petroleo e a Petrobrás" posições sociais: a alma a

marchou até Moscou", de de Octãvio Brandão; "20 dolescente, cheia de sonhos
Ernest ·A. Gray, ambos em Anos de MonopóliO da Bar e de esperanças. �

tradução de Edgar Maga- racha" de Luiz Oziris da Sil Chegamos â Capela. Está
lhães. No primeiro temos, va' Criticôl sóbre a poeslR mode.rna, pintada de novo,
em linguagem amena, as de' João Cabral de Melo Ne- Fechemos os olhos e psr
lutas por um grande ideal, to, por Nirhan Eros, Art�s. passarão em nossa memó
hOje corriqueiro: a lmpre- Plástica, por Gerson Kms ria sua velha e colorida
são mecânica de livros; e pel, Teatro, por Camila Ri- pintura, os dias de confis
no segundo, o autor descre- beiro, e Cinema, por Mau- sâo,:ls adorações do dia de
ve COm precisão a desatro- rlc€ Capovilla são outras São José, as missas de 18
'>a o.fensiva de Napoleão â colaborações de bastante comunhão ou d� las sextas
RUSSia e o seu re.trocesso. interêsse,

' feiras. . Recordemos as

AqUi a história é vista a- irmãs fazendo a Via-Sacra
través dos Olhos de um jo- (Para remessa de publi ou fazenda penitência.
vem cirurgião frances liga- cações: SM - CP 384 Flo- Recordemos com carinho Preciso para alugar no centro.
do à jovem guarda que ti- rianór.olis - Santa Cata- Irmã Bernwarda, inteligen- Tratar C0m OSMAR, nésta redação ou peo

�M=:a_c_om_o__m_.,_co_t_e_u_m_c_M__ '_in_a) te
__e_c_om_p_,_oe_n'ivu_,__M_ad_,_e__k_fo�n�e.�3�O�2�2�,��� �

��__--��----�---------- � �
_

morangos tentad,J,l'es,.·a todas; reunamo-nos sem

capelinha de São
.

José.. u.stmçoes.
os bancos sob as grandes l:".Õ,,(ju.eçamos - as mais
árvores, onde, em dias e.s_:-

�

vecnaa - os nossos ceceies
peciais, nos reuniamos pa- bl"aUCOS e o tempo que os

ru uma "informal" hora de rea assim se torna-rem.

arte. Quando nascemos a velha

Vejamos as velhas sa- eecadana, cecennamo-nos a

las de aula: cartexas mo- Olhar aquela velha palmei
dernas e nossos velhos qua ru e aqueres prnheiros ve

ctros de santos e belas pai- lhos que nos estendem seus

sagena.: recordemos, já ramos num abraço de
tão distantes, as sabatinas, MUlto obrigado .. , Olhemo
os boletins, as "agonias" los com amor. São a moldu
dos exames orais ... as "pia ra do nosso Colégio e com

das" das colegas humorís- ele formam em nOSSa época
tas. atual convursionace pelas

m����l����.aoR:��:br���:' ���::s �::���c:;' f��:r��=
as festinhas, os ensaios de cional, por toda a espécie
canto .. as formaturas. Co de desajustamentos dese
mo separar dele o vulto da quÚíbrios, pela gigantesca
I:mã Edeltrud dedilhando luta pela vida, pelo têd.io
ao piano ou, ensaiando ao da rotina diâria, wn -oasis
violino, O Traume.rei? de paz.
Paremos no páteo, Quan- Um oasis verde e cinza

ta brincadeira de menina onde tivemos a felicidade
travessa, de menina-moça de consegui.r o milagre de

brejeira, de confidências de deter o relógio do tempo
garotas, guarda ele... para um encontro cClm a

Se tudo pudesse falar no nossa mocidade em flôr,
Colégio diria que sentiu para' um ... encontro com

saudade de todas nós, que. o passudo,
nU"Ilca mais lá voltam::>s.

que, muito embora o dese- Almira Jacinto Calixto
jássemos não qUiSem_o�,,_o_U T_u_,m_a__38 ___

Preciso de elementos capazes e com vontade de ga
nhar dinheiro. Apresentaveis, maior, com referencias, po
dendo ganhar superior a Cr$ 20.000,00. Não servem pessoas

�:s�:��::s�s. Tratar rua Tirade1ntes, 64,. no honirio de 17

CASA OU APARTAMENTO

Lucra mais quem tem o Nôvo

- frulo da experiência de milhões de
veiculos já fabricados em Iodo o mundo! '

'"o'"�� ..

Iniciado.fl Processo da 'alidomide
LIEGE (Belgica)" _ Co

meçou a primeira audiência
do processo que o mundo
inteiro espera e. segue c-em

com ansiedade. O processo
da eutnnasía. O processo
contra a uaüdomida, a -drc

ga maldita". O processo
contra a senhora Suzanne

Vandeput, que, mãe. de u

má menina nascida sem

braços, com os pés deror-,
madng e provavelmente
com os órgãos internos mal
formados, a suprimiu.
A sala onde se desenvol

veram as debates é solene.
O público numeroso, 150

jornalistas, 50 fotografas,
todos de pê, olham fixa
mente para o banco dos
réus. O presidente do Tri

bunal fez entrar Os acusa

dos. Suzane Vandeput e

suas irmãs, Monique Erard

De 'La Mark, parecem-se
muito com sua mãe a se

nhora Coípel. As três são

ruivas, com traços finos e

o nariz largo e ponteagudo.
Jean Neal Vandeputpure
ce confuso ao ver-se ante

o Tribunal, ele. que somen

te foi um cumplice. Jac-

ques Casters tem uma ex- '-- ___

pressão grave.
A única mulher do júri é

recusaoa pelo i

promo,t,o,'�
deput em virtude de

.

sua
Cappuyas. Depuls do jura- pouca força de caráter e

mente, o seorétàno do Tl"l-�. sua timidez.
bunut lê a ata ue aCll�açao.: O defensor da senllora
Í'lei;! se recordam os ratos, Cnipel e de sua filha Mo
muito conhecidos, e a sema nique, Edgar Jeunehomrne,
na trágica entre o nasci- faz uma declaração em no
menta e a morteda peque- me de todos os acusados, O
na Corine, quando os Van- advogado deplora que na

deput e a senhora Corpel ata de acusação não se men

decidiram, de acôrdo com cíone "conspiração do silên
() sr. carters, suprimir o cio" que se !ez em torno
monstro. I

o presidente recorda que
os acusados têm todos um
passado irrepreensivel. Os
psiquiatras consideram .as

três mulheres COlD-O perfei
tamente responsavets. po
rém admitem uma ligeira
atenuação no que respeita
ao sr. oasters, nervoso e fa

tigado, e a Jean Neal Van-

da mãe para acultar-Jhe o

estado da recém-naseída
durante vários alas. Acres

centa o defensor que u se

ca enumeraçã-O dos fatos
não tem em conta a verda
de humana deste caso. . O

promotor declara estar de
acordo em acrescentar esta

de-Claração' à ata de acusa-

cão.
,------------

-RIO-DO SUL
Aviões às terças quinta� e domingo -

Saidas de Florianópolis às 1145 horas
TAC - CRUZEIRQ DO SUL - Fones
3700 e 2111.

agradeCimento
Filhos, nora, genros. netos e bisnetos ainda cons

ternados com a morte de seu estimado pai, sogro, avô e

bisavô, WALTER DORNBUSCH, agradecem a todos que
compareceram ou se flzeral1'l representar ao sepulta
mento e aos que enviaram flôres e pesames,.

Agradecem tambem ao dr. Ney Gonzaga pela sua
dedicação e zêlo profissional assistindo-o em seus ulti
mas instantes.

Outrossim agradecem ao sr. Pastor Fios, pelas pa
lavras de consôlo proferidas em casa e no cemitér1o-.

VENDE-SE
Vende se um CAMINHÃO FORO, em ótimo

tado. Motivo de mudança, preço de ocasião.
Ver e trotar 'la RUA VALGAS NEVES H.o 101

ESTREITO

QUARTOS

:/,
:,,'-'li'
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n� [';m���r1to Imil�iro )�m a �u� fôrt� m�xlm� I
A Federação Gaúcha ele Futehol apro COLUNA DA SELEC-O H

'

8
'

v"ou, a pl'esene,ca do Rio, Grande <10 Sul no IIra- •
A

DJe eH) uenos "IrGSsileiro de Futebol, Iazendo-se representar

'I � r-:;ialo'nda do COdl?l·r.>tl PRRAoÇ�oRADMoAsE�LEE',crJ��';.::� utca dn FC,F, - Fai rcttn N ti
rUI 'I::. I(!. I U C> uma rClnçfw tI<l mentca-

EI"'_)cJas equipes do Flamengo c do Juventude .

'�"
•.

6"
660

CATARINENSE DE FUTE-
muntos indispemáv,eis ao

Imln81'
.

de Caxias do Sul: Alegam os dirigentes que
, 'á)//16r � (� ,_. _

BOL -,.. MES NOVEMBIl.') medico, e que serão dOrl.:l·'c orl!Js� 'JIv f�
,

Dia 6 _ Exani'e mé01C'l e
uetn Farmácia. uatartnen- U

as demais eouipes não poderiam ceder seus
preparo rtstco se, atendendo soliCitac8,1) No Rio Tigre, em Buenos

g;ua)"niçõe,; para as tUt,\5
atletas em virtude de estar em andamento o

.}1;1o � nr.vidndc a. ces . comprbmúLCIl-sO .naia aJ.TI 7 -ePreparo rícco e oa-
da ACESC. ::I���: .���::ld:fe�:l::�:r:I�� de domingo qunudo escara

certame gaúcho. O técnico será Ruarinh« e culpa de alguns dingt:llles ale�a:�d�r::�;:'l (�15�
te

8b�apreparo üstco e ba- de�l�: ��t�c�;�:r.�i::ret�= mrnntonas para vanos 1.1- �:l r��g-: c:n�:���tl)��aXlm:l
serão convocados 1 R atletas que treinarão em :rl�j���ot:Sp.orel��s��:��:rs n�� te bola jcgramu aos srs. Gerentes �J�: d: �����:,:'caç����I'���1�';: .. _ .

'

Caxias do Sul cem entrada paga. gatlvos de, suas equipes. írtn dar uma mnoar �o-�C��jv�:� médica e
das' Firmas de ItcJ.jnl, cu,

decidiu, a Confederaçlo I (I q, S'," D L' I' ,'." '.' �
No mesmo microfone de -geguros Pátl'ia, era. de

I
ti" II [u IJ � ,----,-------- ----.-- ._

Emboí·a· seja vornace nae
róm anLzI'i0,rmente massagens o.mento e Agcn:::ia do Ill- :I����·::.'��lll�á�e :'1cn��n�:: EN'fhu pr�� l:1\PÉ-zrr ....

�
�./ �: :�.:'�\:,O�ii�o:�t�1.��:��::� condenado pela Mia auw- �� = ���ji:�:O medica e

co, ape.ando para o alto
çôes cla I'aia e a necesstca- �MI.:. DA MEl/

�
de de Ler an'(:batado,das . .espirifo CSpol'tivr, no son-

&..
....
;. nm'eO"me�l n"toedx:o,�or B�a��l!"�� níãos co locutor O mtcroro- massagens lido de liberarem o quanto d,)�O�:S r��I!;za:P��:�,;:�:l"JO::

lU f.' I "...." ... 13 - preparo fiS1CO e
entes os a�létas. ZéqUlnhs,

BO!"i.'l I"t I I ne e'e repetiu {J mesmo "
_

i.��, . �r(' �r�!��o:� ����:s{! Pa���:;i� tõrmo de "Lad61O". Nem, bate bola Ivo e Joel I, Sombra, coe-c

I' da exclustvcmcntc ao a,' levando um atleta de con- �! = �õe:�ea�ã') ��!_
.._ -'_

·tbeR.rO :Plfl\J4 �!�'�Íida�:�::;;�::/n',ã0 �l�a�iz·:�:I�ua:C:.a�a�:s�: 16 - Revisão -néctca e

n O'y"ldO Cr'IIuétas poderia levar, porque gi��S�aRepouso J �,.; �

Amigos, retornou da E;l� braços. Sorria, cumprtmi-n- No dia em que fõr ab) a ani-macão é ridícula, in- 18 _ Jõgo
repa Maria Ester BUeY!1, tava e pilheriava ao saber lida da lei de rutecot a r:!- c1usive quando se rerertu

19 _ Revisão medica e

Sem gl'll.Qde bagagem, sem oue a m-tísta cmcmatoeru gra XIV que determ-nn publicamente num rrucm
massagens

alegrias, -sem tacas, etc, fica Kim Novak havrn COl� pena'Idade máxima cas-a- fone de que o juiz deverta
20 _ Preparo fíS1C0 e

, dese r-bnrcando uio ae-o- parecido a "Pare des Prin- da:,'eae,mq,�n"f'"seÇ?"ad:net,'e'au,ln,r.�" ������;·o gc��l�:���'� :i�:s�:ií� bate bola
perto �e vrracop-a sem se- ='. em Paris, para ve-Io "'''' '"

quer ser percebida p,;-!'1S em açâo. dos Que apelam 'Jar dade máxima tão chorada 21 _ Conjunto
aficcionados do espcr;� - Nã,o sabia dif:.�o e 1ai este recurso? Muitos achi'dl '22 - Reereação
bl"anco. Ela que tantas não tomei minha� pree'l.II- uma, outras duas ou m:1Ís �ê:����it���, :e:i��cr�:���o 23 � Conjunto

���:: ::�;sí1:�roes;roo��eta�= ���" :��:a��o e�l��:qlli��,� �:n:�a��:l:�o Et:'a;:;::::� afirmar então qUf' o á':bi- ge:
- Revisão e massa-

do�o nr' cenário mkrDa- campo, _ E COllC:UlU: _._ que ex(stam; mas o C,,:,e tro era honesto, ::jue mere- 25 � JõgOo
clonai do g'obo, [oi agora Deviam ter me avisado. vaie mesmo é a inteqEe- cia uma medalha [Jorepe 26 � Revisão Médica e

esquecida p:lr a'1ueles qlif: Tudo isso vein reforçar ': tllváo do árbitro que e 1!(I- �l:pS�,:!;�O�, ��l),;l��: n��)�\a aplaudiram em oul,,'a� argumento das �eswas e berana e il"l",eC0t'riveJ, r::n

ép�c:I�. lIifas I P ter7"n'lA dirigentes que querem qu,} prélio.� decisivos ·tparecem Diria (!,..rr,o dise, que o ir-

.�U..c�, n� .f,k:)14'e.�!1]I..t ali'lll .J91i3�_a. n";;�'1.rdlecao:>.il �n:Jl.H.í\s D.�n-i���9(4S m='txi- bitro dera unta ajudazintn,
,

cida por muit.o tf';.,fn'l. R"- aprcpente €Im nossa temp1� ma9 ad.sd'IS C,Clnl racil;rJ'l� :e�,�:ia'q:�mo t��,�iS!�,o �:�:tornará dentro em. breve [1.0 rada no velho mundo em de por t,..rcedo:·cs. RI')9.:-
mente a interpl"'�façao de "ratos" lndrões e desones�

cada um varia mas cPrt.c tos.
'

ou errado o árbifl'O é a 0/

autoridade máxima p3.ra
Isto já disse en: Brusqll�

julgar e, as leiS :1este seno quando o Figueir€'nso ]rgon

tido são taxi?,tivas. � "N'l,l
com o Renaux, e :I árbitro

cu discutam as dl�('lsees d,)
•

.era Salvador Lemos; dh�.?

·árbitro, p,..rque <;)m Il ateria de Ernnni Silva que aux;-
de fato elas s:lo finais": I�

li� ra Silva Dia.<; no cot�io
�e fato o são, finais e ÍJ']"�- '�::'��!��: AV;::i��:;lta:�

.',

leIl4'fQ_,

.rD�O PAULO MACHADO

IEDArORES-AU!(ILIA',E5:
MÁURY IOR"'3, RUI LOBO m

GILB'J>TO HAHAS

COLABORADOR'S, DIVERSOS

noLiciúrio p�porti'fO pJ:'�
maior glória do esporte na
cional brasileir.o, TamJbém
o Santus retUl'no'� ao eXér.

r!Oj" mas com bagagem
lmensa: Vitórias, aJegJ'!r,s.
milhões taças, etc. O q,le
l':sterzinila nâo consegli;.'1,
o Santos nos Lro'JXe, 'Estü
dê vr;lla pOrtanto J time ele

,,"P(!l� co mo titulo de eal!\�
Peiio do :l undo c IllvL:!,o
Jl.ns gramados aJem't�cs
r]"[tIlccsc.� e Pcltug:ue!(.'.5.
Pelé & CIA. flzer.'lJll o (11:100
em gramados ela �!>tranj'.l e
1"('I01'!lar:llll glOriosos p
cheios de milhõe,>. No ae"')
por(.o, figuras de ('Xllr('s�ã,
�llmj)l"jm.ontaram o.� com
ponentes do �squa(!rn('
santista. Entre eles anO',l�

pêso. Crm Sua melhor fw
maçã,o.

Dia 13 Em
Pôrto Alegre o

Campeão
Éder Jofre corríveis. Comelltários, mr.n

liras calunias são scmple
jogados c<;nLl"a os árbltrus,
inclusive alegam algur,g
su])orno ou um :Ll1xiho dis

farçado. Muitos casos J.�

po'llLam a:guns àrl.)(&rns
dcsol1cstrs n.o Brasll. quo
se vcnderam j)or sJtas

quantias. Mas aqui em FIL'

rlanópolis, qual.\) c'ube cm

condições de ofertar quan.
tias clc>vaclas, Os mesm(l$

dlrlg,entes que indlretamr.a
te pl'OCllrrrm granjear ti.

Simpatia dos apitado7'cs
para llmn p.ossÍvel a]Urla
sfi.r os pr1meil'os a a!lont�,
lo como clesoncsto. Os mes�
n'os que os agradam ant:.:s
dos ])1'6110s, são s prill1ei�
1'0 a \)rrfel'il" palavroes ��o

tél1minr dos cotejos. Isto e

velho e não merec ,e ma\'}
res cOll1ent:iI'ios. 'As vez�s

.
me SUrpreendem com p,,,r
guntas infantis e mentir')�
sas, como esta: "Por qa� !TIJ,S em merecer o escore,
vocês não ajudam os C.'J- ' Quem, d,e sã consCiéncia.,
bes d� capital como os �r_ ael'editará nesta hlstó�!a,
bitl'OS do interior Alem d'" de que o árbitro !)rOmer.er:l
mentil·o.�a a aJi!�matlva, é

Jâ se encontram em nf)!;- mais uma deSCUlpa, estar-
sa. Capital os atlêtas, Ga- rapada mis U'll, [Jediao Pfl�
lego e Gonzaga do HerCl- ra umà ajuda. Desonesto

!:�ti�:z, o���::::,d�}::dl:� ��u���U:q:i�e;a.:P:s;���
npr eLo Comerciário, Anto- çando por um resultallo
ninho do Flamengo, De(!io ihonl'O'scl. puxa acintOJ«_
Leal do MetrcpoL mente POr em dos lados
Está havendo certa di- Não interessa se um cJubn

ficuldade para a vint\a da Capital fiear :le fóra ri')
imediata dos demais at��- estaduai ou não ;0 que in-
tas qUe a FCF 'wocur..j_l.l ter·essa ê o dever cumpriclo
contornar o mais rapidD a honestidade e Í'"Il.parCl<!.'
passivei, !idade. A oPortunidade Ih
Ainda ontem, em com- dn por uma emi3sõra ria

panhia do profes<ior Arr\1- 9apital para r: desabafo 10
da Salomé, os jógadol'ps têcnlco d.o C· A. Catarin""l-
� se ene,ontram na_caol� se,:l. me$ma..flmj§.�ta....opjfl c.onsigo o tiLulo helu:c$1')
tal ]',01"nI11 .1 {'Xctlllr> Il1ccllPO (]11�ll Sf'l'vill-�:' 'n I';cn"'" S"11I'�11j(1" o plClIlI,'l (' clalLli:)
no Dejl�lt�mento rle S'tw.� P�'fl l'IOlr111 j)lhv el"� 1')1 llttlfl c1it"f'p,:10 mR'� l:rI\I�(]')i-
Publica � '�Ide"perdjçada, o ter.mco '}€I- e \ di�('iPlinada,

'f"", �

----------------------------------�--

sem númel'o de mentIra ..;:

disse do ár!'::'!'Lro do cotejo
Darrom x J>.tJétlco �sta

Capital e paI' vícl(,. dil"li d.e
todos eles, como diSse t,lm
lJém do 1>1'. Niío Silva. que.
r('feriu o cotejo j{l tu"no
(>ntre Atlético x Paula Rrt-
1110S, OS fa.tos demonstram
que não foi uma atitude
im.pensada e sim um vio::io
incorrigível.

'

São Pau ,o, 7 (II. A.) -

Bder Jofre ccnfi,'mou (pIe
estará em Põrto Alegre dia
13, para fazer uma. lut.a'

exibi�fw. Antes da apre

sent;lçào, que acontecera

dia 14, ii noite ') "Galo de
OUI"O' partielp'ará de um

progr3ma de TV.

Kld Jofre não escolh�11

mos as presenças de Vi'
ccnte Halo Feola, Lau'l'
Natel e cutr.os, A'hi� JoJ,;f{
Curi sorridente não cneg<l'l:l.
par,� os abraços 0 homell!�

gens. Tudo era alegrm!
Ciro CO.i!ta informava que
o esquadrão santi,;:,a de'n:
rá jogar posivdmente a 23
de março de 1963 em RJ

ma, frente ao R'esJ Mad1.id
local reC2bendo quarenta
mil dôlal'es com possibUl
dade de efetuar Imtro En

cuntro em Hambnrgo pr;r
trinta mil, Mais il1Ícialmpn
te o esquadrão de Vila B�1_
mir{) irá cuidar -lu cel't1.1o::e
pauli .... ta. Por este meti.'/\)
será impossivel a presença
�--.'-:::.--::��
dos santlslas na Juan)).'!,·

ra para preliar com o F�a

mengo ne dia 15 t;e N.ovel�

bro próximo, já que LuFa
informou a reportagp'll
que no dia 14 est.lrãO 9"."

liando frente aO. Palmeira::.
Das esquadras que enlrea

tliram., .Q Hamb\lI'go j)'l
receu-nos o mais diÍlci! ,!.l
que empataram e!fh �(é�

tçntos, Em sua ',neg.l":;',
São Paulo realmente .)3l".jU
para o Santos pas:-;Rl'. H')11-

ve festa, frgu�ir:t nfl ma�

numenLal receptividade ao"

c:lmpeões mUl1(VlJ.ls·�b�
lws. Pr;I', (jll:l.'r er'l

P;:H!O prl:< Il'll: ;d..io (til"
vib:a'l2. cafl'egando-o no�

a:nda o advel'sÍl.t·jo ete E

der, IX1I'a cssa exioiçM, el'l
substituição, a Ol"lpes dos
Santos, O campelo sn:- arbiLro, nem tampouco é::;

le diria que auxi;larla'[;u�
cquipe o. vencer. E' ma!s
um fato Ll'iste, \/ccgonhoso

VerC.1de seja dia; o téc�
n\c.o I1l\O pediu ajUda do

americano cio p..!so-p�n'l
n::\'r ncompanharó. maIs Jo<
frinho f,ais prepam-se �!l.
l'a .o êombate enl. (jue �"Ü
defcnder sua COl·O"]. anLI:l ()

argentino Ric!11'do Gonza
lez, ,em Buends ,\:re.q.

pam o no.�so futebol, qut:
rer uma classiricaçãa:)
custa do apito. Nio, lUl(rl-
riam méritos para ,o A!:!o
Uco vencer a pugna mas

não faltou entusiasmo 'es
pirita de luta e desej� de
r,eabilitaçãc( do Paula RI).-Os Primeiros

logadores Que.
Se !.!ueselllaram uma ajuda, ainda mais 'la

frente de técnico 'õ! jogada
res? O Atlético não pre'!!.
Snva ajuda para v.eneer e

para isto p.ossuia e possue
qualidades e capacldade.
A palavra d um têcni('0
não representa o pensa
mento de uma Diretoria de
clube, cujos dirig'entes m"is
honestos, não se oassam a

descu.lPRr derrotas. Aos p'JlI
cos vai fugindo 10 Atlét;�
co Catarinense o titulo de

"Campeão da TêCllIea e

DiscIplina", par gestos de
alguns de seus dirigenteS
Aincla é tempo de manter

massagens
27 - Conjunto
28 _ Prepar.o fislco e

��� �;�onju�to
30 _ Preparo fiSlCú f.!

recreação,
Fpolis 5�11-62

a) A 'C,..missão Tecnl:.'a

A Co:r.dssüo TéenicJ

pCmlil.irá tão �Õmente a

")Jresença .em campo du�

ranLe os treinamentos .,lo

pessoal dn imprensa e os

tl'e:llos serão com portõf!s
f>;!cllados. Por' O:ltl'O !aipJ
so)lcita que os jogadoP0s
sejam entrevistados rã'l
sàmente nos hOl'ários das

9 às 10 horas e rias 18 as

19 horas a f1ll"J dr' ·colul)().

rar.em com os membl'os do.

direção técnica, Por CU �,ro

lado qualquer membros C,t

'10mi:,t<;ao têenica pOdf',á
ser., entreVistado a qi.ID.1�
quer hora.

Tratando ele v:irios as

suntos esteve reunida mais
uma vez a Comissão Tet�-

Arruda Sa'lomé

Novamente IIi!

Cominão

Técnica
Já se encontra em Flo.'la

nópolis o professor Arruda

Salomé, têcnic.o do Uru�

sanga F. C" equipe que

vem dirigindo. cdm grari(io
aeêrto colhendo resultados
expressivos em todo o Es

tado.
O pr.ofessor Arruda S,l

lomê veio. convocado para
prestar seus serviços aQ
selecionado, fazendo parte
da Comissão Técnica C!O

.mesmo, medida justa c

acertada da FCF, jâ q'le
Salomé está realme'llp

dentro das funções de tl"�i

nadr,r de futebol e possue
Inclusive diploma.
Trabalhando ao lado ce

Saui Oliveira, Arruda ;::la,
lrmé poderâ prest.1l' gr'ln
des se.rvlço.� ao DOaSQ .s.el�-

t'ion�cl",' ,i:í
�. 1ft. fn H:Il11

r,einador,

" 1 -_P_E_D_RD_P.,.AU_L_JElm pnrtida revancae,

realizada do'ring'o ultlm..,

o osvaldo Cru� ':l.bateu o

seu tradicional .trtversarlo

o Internacional �. C. pelO

escore d,e 3x2.

No pr!meirr'. trmpo ja

venciam os ra:'l9.zes cO

osvaldo Cruz p'Jr 3x2 COll�
gol.� de Ed�.on (2) e �*}
para o� venccr,ol'�s e za�

tan e ,Víinio para r8 ve'.I�

cidos, Vâr,as oportunldaCIes
forarro perdidas na fase !I

nai por ambos os conJu��
tos, E('!"]do entret.ant ... ]m,a

a vitél\"'a do Osvaldo Cruz,

já que menos pr.cados C'I

meteu em sua defesa, !"]."].O

nconlccrndo o m"'<;rr\-� Cr'n

o InLerllacional que clnu�

dicau con�t'dll!?111rlHC ,"'1

sua ]l("ra elrfensiv1.

Sel)1'r�sair:l.m�se Zilton.

F,(lson. Rcnga e Wjj��n oe

los vencedorc<: e Marre.Y.l,

porco Vania TJelos venc;

dos. Na. 11l"e'lmlnar, viLoqa
do Owaldo pel,.,
placard. Ficaram aSS1'1"l

,vingados .os rapazes dO

Osvaltlo Cruz io UlUl'\O

revêx sofrido por 5xO,

As .equipes fo]"mnl':J.ll1 U'!'

sim:
OSVALDO CRUZ - Wi!�

Srn - nonga - C:lr,\to '

Oe?ar - Zilton ':! 7.,am:l�

tan _ JÔC:1. - Telê - M't

rinho _ Ed!;"')n ,- Di11l10.

INTERNACION ,\.::, - Wl\l
mar - Bcxerl'a - porco '

Cabj'era � Ledo tCarlj
nhos) _ Vânio e ZiJLon -

Warnel' _ Mal'reco � Ca

rioni e M:'lri.o.
O popll'ar NOE' apItou o.

pUrtida com geral agntdo.

'lenteM o

(Iássico

Novas Datas
Para o

Campeonalo
Brasileiro
A CBD, em r:onsequência

da não realização dos ,itl�
gos prrgramad,'Js para :;a

bado e domingo pelo Cam

peonato Brasileiro de Fute

bol, adioll a rodada ma 'l

gUl'al que fic.ou 3Slüm f"t.
mada: dia 10, ';:;ãbado-
Amazonas Rondontlt

dia 11 - Acre x Rio BraT\'

co, dia 14 _ Am�zonas :lo!

Rio Branco e dia 1'15 - RO:I
dõnia x Acre. O;; .iogas n,
nais da primr\r,l.
sedio a 1 7e 18 como 1:5-

t2l":rllll lWOWflnlil..1Q9, Ri':)

1�1':� IH'I') x H:Jllt!t"1I1::t r (\,.' (:
x (\m'l�on:Ls, 1'!'o;pecL1V;t
mente,

c ....95 DE �""'UTÁ COHSTÁy. (,

PELO PROG'ESSO Df

'ANTA CAlARIMiI,

NO UTOI

lSPonlVO

Sabia que Gabriel Colares estava ed tanda o

suo revisto "Rubro Azul" o rev sta qUe tôdo Itajaí e

especialmente a grande família do Clube Náutico
Marcílio D:as desde há muito aguerdava, pois ela

traz em princeloda's firmes fases· do vida gloriosa (:0

grêmi,o colorado que no atualidade, é o segunda po
tência futeboH','itico d-e Santo Catarina, já que, no seu

acêrva de conqu'stos possue os títulos de' bivice
campeão do Estado e-tricampeão de Itájai, sendo
assim, candidato dos ma:s sérios 00 título máxi�õ
de 62. Conheci Gabriel ColHes por ocasião de um

c09u}tel que o, dir'etorio �o Marcil'n Dias ofereceu �4
croniCa esportIva do CapItal. Trota�se ce um ho
mem calmo" atencioso forjado na luta que jomo:<; o

obandonou. Sabe que é útil, onde quer que esteja, e,
assim sendo, procura dor o melhor de si sem cspe
ror 'recompenso de qualquer espéc:e, Tem 67 ano�.
grande porte dos qu<t\s devotado� 00 clube que ,1êm
o nome do imperial marujo, símbolo da nosso Mar;
nho de Guerr::l cujos atos d.e heJ"Oismn (!'... tão

.

muilo
bem hi�toriados nessCl nova publicação que nenhum

espcrtista c<1tarin.ense deve deixar de odquirír .. Poro
apresentar tuo sUQestivo tr<1balhn, Gnbriel João Co·
lares levou quase dois anos. Os dados ,>ôbre o v;da do
clube qUf> êle fundou em 1919 e Pl'esidiu em certo

oportunidade êle mesmo obteve através de ':ilnOS de
pesquisas, representando, poro auem um dia se dor
00 trabalho de editar um livro sôbr� a história do C:'l

porte borriqa verde. um aux;lior imrl"f"scindivel, Os
clichês ilu�t]'ativos do revisto são muito,> e variados
e nos mostram fl;lCJrantes do futebol e outros espOl
I.es, como remo. tênis, xadrez, atletismo e outros
bem comAo outros do vida social de ,Itajaí. Um tr�b..flho do folego qUe repr.f'5enta o maIor contribulço'O
de um homem pa]"� o progresso df'sporhvo de Itajoí e

Santo Cotorin8. Sim sabia que Gabriel eolares es,
tavo editando uma public::tçã.o sôbre o M3rcílio Dias.
Sabia, mas preferi agucrdar o grande instontf'; de tpr
nas mãos <1 revi�ti), para, entõo sôbl"c ela diz�r 01
go. Tinha o certeza de que um pxemplar Iflcobario
por me chf'gar às mãos pois sou nutor não ignor.:J
qur. também tenho um 'nrquiva sô.bre fatos e coisos
relaCionados com o esporte e_ que, vez por outra, en"

r;Quecem esta páoina. Agradecendo a Çlentilezo do
remessa d'"l eXemplar quero, deixar aflui consignado
.os meus cum�rimentôs ilO autor de tão magnífico
Cluãa imDortonte reviste pelo zêlo p pociênc:::I çom
oue s,e houve para dar 00 mundo espol'tivo de Santa
Catar'na o testemunho sequro de que ainda rá ho
mens Que se interes-som pelo proareSSn semp�e cres

tente do esporte barriÇlo-ver.de Paroben<;' Gabriel
Joã ... Colares. Seu troba.Jho é digno de merecer os

encômios mais entusiásticos!

xx XX

).['
Do jeito como'correm as cOoisas concernentes 00

CampeOonoto Brasileiro de Futebol, deverá ser mes,

mo extinta o disputo do certame o' II" outr.-.rn rel)l'e
sentava .:I razão de Sler do esporte drl.'� j'YIuIHrl;:;�:; n"J

país. Melhor assim. pois não se pode conceber que
vá aos troncos e barrancos, em detrimento dos pe
(lllenoS Estados (entre êles o nosso) que, poro evoluir
dele precisam Dois com êle aprendem e se prOojetam:
C'lriocas, nt;lUlistas, mineiros e oaúchos moralmente
já o. sepultaram, restando tão sàmente um pronun.
c;omento do CBD que o desejo mesmo como mo�to
vivo por um motivo perfeitamente compreensivel: o

certnme é a sua maior fonte de renda, mesmo com o

socrífício das sUas filiadas.

XX XX
Choma-se Eduardo e pertence ao planteI de Co.

rintians que domina0 deu combq,te 00 Santos vindo
a perder pmo o alvinegro' que já é virtual tricampeã.;)
r'lJulista. O rapoz é bom mesmo, dizem os

.. j�is.M.1C, r('v("\il�o rior no dllrl-, (jllt' 'SI:lst,..nh-'(1 rc,m o fe
(1(\n1cnn! rei;', vindo :l I'ereler, dispen
elidos no conch� paro marcar o

de três quilm e meio!

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



, ii DiAS DE :i�A
(UNIU ME'DICA

Estomago Intestinos, fígado e vias bíücres.
Consultoria: Rua Felipe Schmidt n.c 38
Residênch

'

Ruo S. Jorge, 32 - Fone 2721
Diàriomente fcs 15 às 18 horas
Atende dos B as lO 30 horas no I-iosr_.tol de Cortdcde

Prepare-se para o Futuro
Aquirindo lotes de terros, pequenas cbócorcs e érecs
para Indústrtcs em

B,ARREIROS
no "BAIRRO YPIRANGA, onde está situado o Grur o
:scolor local. ,

Os Interessados poderão dirigir_se dirercmeot
00 ESCRITóRIO DE VENDAS DE tMOVEIS de

Oito Julfo Mallna
'êuo Felipe Schmídr, 14 _ Sobrado - Fone ._

'23A7 - Florlanópolil.

'------------------ -----

DR. MARIO GENtil toSTA
MEDICO

OUVIDO - NARIZ - GARGANTA
CLlNICA E CIRURGIA

ESPECIALIZAÇÃO NA CLlNICA PROF
JO,E K;jS DO RIO DE JANEIRO

.

OPeRA NOS DOIS HOSPITAIS DE FLORIANOPOLl,
t-IORAR 10 DE CONSULTAS: - Das t 4 às 18 horas

Pelo manhã, horo morccdc Inclusive cos spbado ..

Telefone: 2989
CONSULiORIO - Rua 1en. Si! vet-c 15 - Com. 203
FnlFICl "\ �)ARTHfNON ,

CLlNICA SANTA CAlARiNA
Clínica Geral

Doenças Nervosas e Menldis
An9"stlO - Cornplexos - Ataques - Monias

Problemótico Afetivo e sexual.
Tratümenlu pela Elctrochoque com anest�sia

Insulinoterapia - C<.lrcjjozolo(opio -. 50noteropio
Psicoterapia, _{

Drreção dos P�iquiátrar -

DR PERCY JOÃO ::lE BORBA
DR· JOSt TAVARES IRACEMA
DR: IVAN BASTOS DE ANDRADE

flORAttiO - 9 'l'J 12 hs. Dr. Perl'v
15 às IS hs. Drs. Ivan e Ícacema

Endereço. Avenldo Mauro Romo� 2qa
(Praça EteJ ... ino Luz) _ Fone 37 - 53

APRENDA CONVERSANDO FRANCES EM 12 MESES
ALEMÃO 12
INGUS" -

ITALIANO 12

V'A" Z I G I
Matriculas ab'.!rLas n" Secretana e

B.I'rl w�qwP.l
CURSOS DE CONVEHSA<,:ÁO PHI\Tru

Trajano, n, 14

(Altos r1� F'�H'nl:íei<l C"'(,1.1"ai
------------ ,_-.- .. ,- .. _---_

(mo r'�etP'�lório (onli�lellle
cu <sos ESPEUAIS

'AnA PROHSSORES
oE OATllOGRAr�A

,UlAS PARA CONCURSOS
A nlGO 91 (GINASIO EM UM ANO)
$IU_GIN o\SIAl ADMISSÃO DURANTE o .":1"

D.A rrlOGRAFIA
- Doseado na' moi. mode.nol processos pe

r
0..

gógicos.
- Equ'oodo com mâquinol nO'lOR

- Oirierido pelo:
- PROF. VICTOR FERREIRA DA SILVA
HORÁRIOS, DIURNOS E NDTURNOS
faço suo inscri("õo Cr Ruo Dr. fulvio Adu�ci 0':'_

�R��T�e Mo 0,1"48 - 1° (I.do,.
FlORIANnPOLlS

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

SALn PARA ESCRIIO'RIO
Alugam se na ruo Jerônimo (celho, 28, salaS
poro escritór o. Trotar com o Eng Zenon Car�
los Garc a - Ed. dos Diretorias .:._ 8.° andar

15-11-62
CASA GRANDE r,.esmo verllO OU ARMAZEM

poro depósito
pr.óxlmo do centro

COMPRA "A MODELAR

(l ,,"\�I ,,, n.'

'. h,

AKlÁS f PATENTES Dr. Waimar Zamer

Agente ,OHcial da Propriedade Induslrial Garcia
Diplomado neta Faculdade

Rtgi.�lro dr marras. p�tenlcs de inrençde, nomes co- NaciOnal de Medicilltl damerdais, titulas de e\tabelecimcnto, ills:gTlias. frases .te Universidade do Brasil
prO}JflfJanria e 1Iíarc(l...� de exportação. zx-ímerno por concurso da

Rua Tenente SilveIra, 29 _ )0 andar _ Maternídade-Esccla, (Ser

SALA 8 - (ALTOS DA CASA NAIR _ FLORIANO',
, ���u:so �::!.) ,Oci:_���te�:�POLIS - CADfA POSTAl. 97":'_' FONE 3912

.

do Serviço de Cirurgia ri,

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

pital de Caridade e da
Maternidade Dr. Carlos

Cçrrea.
!'ARTOS _ OPERAÇOES
uOENÇAS DE SENHORAS
- PARTOS SEM DOR pelo
mêtodo psico-protflatico.
zonemtõrto: Rua João Pin
to 7t. 10 _ das 16,00 às
13.00 horas. Atende com

horas marcadas. 'rejercne
;\e:J;j ._ nestdênete Rua
Opnp�1!.1 wrr tenconrt. 101.

6� SAMBE:' FONSECA
CIRURGIAO.DENTIST'A

Preparo de cavidadES pela alto "eJocidade.
BORDEN AIROTOR .s S WHIl'E.

Radiologia Dentórto
CIRURGIA E rRO'TESE BUCO_FACIAL
Consultflfio· Ruo JerÔl"'imo Coelho 16 _

.
10 andor.-:"" Fone 2225 ,

Exdu';"on1f:!.,te COM hora. morcoda.

------. - ---- ------'--'

ADUOGADOS
ADVOGADOS

DR, HELIO PEIXOTO
DR MOACYR PEREI RA.
PREVIDENClA SOCIAL. --.- Recursos à Juntas de Jul
gomento e Revisão. Aposentadorias. B':!neficios etc
QUESTõES TRABALHISTAS .

('I'Vf7l ,., CRIMiNAL
Ruo ;:('lipp' Schmicit rv) 37 - 20. Andor _ Solo· -4

Universitário as�·dsia torlo... -.� A(lrn;n��I,,,
na Tw'('.ia S�H Franc'isrn ã" 11 hum.:.:
Mj,,<.;� di) I '.,iver"jl(,rlo

ATENÇÃO
_

.

Mud')ncas tc-ots ou poro outras ctdcdes.
.)Ç[VIÇ(,<; de mudo ....cos

.

NFiq p n,:!f'€Sc("Jqn o engroclomelltn dos móvp1s
•

l.,f r· F,fO.,.; rim Frond<;-::o T()I�.,ti.,n .... " lA
/'ne -:- 3805

. �I�_�

AO M!LAGROSO PAOnr:::

R.EUS.

'..GRAbEQO A.J aRAO''.:::i
ALCANÇAD,\3

InP-NE SOARgS

'8Ol.A MAIS PEII:F!JfA 00 BRASIL
/

�·éNDE·SE é
..

uma ',,..�RRF.TA ,1959), �
Tratar Anita. Oarj�:lIdi,�

r.7 - Fonf'$.: 3:10;; _ :r:m.•

-------:'

Cr. Ayrlon R:unaihD :'

CLJNlCA DE CRIJ\NÇi\S
Consultório: Pela manb:i.'
no Hospital de Cuidade,

��s ,��;:e, !-:� à<; �o�;���ô��.
('nn�n"ório: Rua NUlle9
l\f:Wh:1l10 . ., _ }.o andar _

f"J .. rnn" ?'TIUI.

n""ilfõõn"i;1: n'llt P:l(lTe
J1ntn� fi:! - """"""n", 'l/RI

�r. Acác�o

Garibaldi S.

Thiago
ADVOOAJ.JQ

EscritórJo t!speclallzad'
pm Questões trabalhistas.
Administração de beni

lm0vl�ls Defesas fiscais
RUd )'�c:ipe Schrnldt. 14

_ l° andar -- "Fones: 2i511
':1.16

Ruo Tircdentes 53 - Florianápolis

VENDE�SE
.40 Ictes :'la Vib Palmira - 81rre·ros.
1 - lote 2Bx22 - Jord,m Atlôntico _ B"Jr_

;-eiras. (Bem próx mo o Estrada Federnl}.
1) - Terr-eno com 64 mts.x810 mts frente pa

ra a Est:·oda Federal. Barreims.

próxi�olo�e��dOo ��teZ021�b��lneário de Comburiú

1 - lote 10x30 no zona balneário de Comba.
riú rróx mo .<I sede marítimo do lote Clubc.

.

1 lote 15xlS no zona balneário dc Comburill
pr6x mo a zona Comercial

1 10te- 15x30 na Vila' Pompé:(1 - Cu·rtibo.
1 lote com a A'reo de 700 ml·"2 junto ao Hu ..

-

pilai PmtestC'nte em Blumenou
.

, late 14x30 junto à FúndiçõQ Tupy, Joinville.
1 lote 22x31 e'l1 Pilarzinho, Curitiba

PRECISA-SE SALA - Para Escritório
Para Escrltono
Tratar com (' <ir. José Maria, pelo fone 2604, à tarde,

rIU. com o dr. Flávjo. pelo fone a • .., _ JO,22 _ 35-96.

RA'OIO PATRULPA: SOCORRO
POUClAl DE URG�N(IA Ta_ 39ft

COUNTRY

LU'CIA A'VILA NO FESTIVAL
PRIMAVERA VERÃO

peruciparà do Fe"tival

�rlmavera-VetãQ, prox.mn

dia 24, em beneficio uo

Hcspltal de �eabilitaçao

MINISTRO
COm o apôto do PSD_

con'tlnua"!"â como orime.rc ..

míntstrc o se. He.rmes ,Li-,

"

ANIVERSARIO
o .:dt· Anlolu.. Dias car

nUil'f:, foi multo cumot

menrado peto SeU antver-ià.
rio que transcorreu no ui»

Cinco p.p.

<\1.. anhâ no prcgrar-ta
"Radar ria scc'eüace'', na

Rádio Gunrujá o corurusta

entrevístará r: S'·. Osvaldo

Manso, um dos nneto.es•

JANTAR AMERICANO das Jneustrtas Reunidas
O ;:;1". Ed\lar'do Rosa com Matarazao.

a responsabilidade do jau 'ii'
tar a r eucnno, (lll;) s,>rà O atelier "S'lvd·'a".'·'·m
se)'. ·(10 aos convidad-a do atividade para .) Festival
casam-mo (l{' Ti!lia Araú- de Modas. que 'acontecera
ia, com o tenente Euc!ir.l.es próxlrn-. dh v.ute e quatrod« n·,nos, pr�)Y·m') d.;.' 110 XII de Agosl,).
oit'l de de7r-.lb,·1) n Lira �
Tcnis ctube. NO'1'A

Co�enta-se que centra

de poucos dias i!liclal'�· 3

eonstrucão do CoUUtl"y Ciub

?e oamccnu.

FlXiAR
Deputados recém-etetroe

para ã Asse-mbléi!l LegliJa
Uva procedente� do mto

rtor de asraoo, estec pr..;'

curando apartam�nLos [';\

ra fixar restcêncras na

"stcnacap" .

ACADEMICOS
Em Curitiba, os acadé

micos de Direito de Santr

catarma foram ceceoci.r

nades peics seus COlegas d'·

Engenharia de- Pacl\na, no

sábado que passou.

TROCANDO
O dr. Moacir Benevennt

ti, hoje trocando de Ida(!.
e logo fi. noíts será nome
nagende,

Amanhã darei uma

ta ;-mportante a respe;�e
da II Fe�ta de ;::.)nfra�('r.
n!<::II;5.o da Soci!'chd.e C!l.- -------------

iarinense.

CAMPANHA
A fc:ijoa{]:l. do próximo

sábado. no Praia Clube. a
('onl,:,('cr:i .r.utto -novuuen
taôa. Bera cm bC'lCficiO da
Campanha Contra o cên.

VIAJOU
O governador Celso Ra

mos. viaj.ou para o Rio de
Janeiro.

MODERNOS

AS F,ml)'·"�as "r"�na� _

po;is" e (uÍ'aner" vao re
cl'ber mOd.e!·no.� onitlU�
Merccdez.

Ora. tARA OOILA NOrElI: AMMON
CIRURGIÃO - DENTISTA

(('rmt. dn 6ft pagina)
tra.balha no SAPS esta en

c .. ntrando certa rlificulrla
de m as esperam os men

to;es contornar a situaça.o
Os atlel:1S Ideslo. Joe1 I!

N,ellnho e Ficolê chr-garam
ontem, bem como) cs ut;(,·

tas do MetropO)I, Juntanú(J
se a Claudl.onor AntoUl

nho, Gonzaga: Gale�')
DLClo Leai O' Alme.dndo qUf
fOl'am os primeiros a (;"nc

gar oe QUc j:'l. realizaram fi

l>ica. Em princípjo est.á
;rarcado conjunto para ("

próxim ... dia 11 podenrJo
este ser transfe:ddo 90· a

sábado, dia 10. A F(;F já
recebeu convite para um

jogo em Joaçaba através
.o sr. Rude Nadare Prs:;i,
dente da Liga IJcaJ. Está

havenqo grande coopera"âo
dos srs· d!rigentzs de Li
gas junto aos chefes e )'\_\
trõês dos jogador(:s convo,

cados.

,Atpnde �rn .. p I' .. ; .... .,cos

Método pSicalági{'o moderno - especializad:)
para crianços - ALTA ROTAÇÃO
Aplicaçõo tópica cb flúor

O "Didrio Oficial" da U- Atende dos 10 às 12 (> dos 15 às- 18 horas
nif"lO. dr. IB dI' outuhro últi- Ruo Sõo Jorge n.o 30
mo, publicou o decreto nr.· -_

1.461, de 17, pr·()l"l"ogando C 1
.

daté 30 de novembr() corren O unQ ate, ° 1"",0 fi"do no .,t, •••
1" do dl'creLo 1.230, de 25
de junllO dê!ste ano, que
auto: i.�ou o l"peolhimenlo
parcelado de dividas de em

para com Os JnsLiLu
tos Aposentadorias e

Pensões.
E".p. providênCia do Go

vêrno Federnl vem facili
tar, em mais uma oportu
nidade, ao comércio e a in

dustria I) pagamento de dí
vidas com :l'lllêles Institu

tos, parceladamente.

"BOMBA·'

"Estcrou como nma bom

ba", a noticia de Que mo

delos de cnsuan Dlor _ de

jParis, confeccionados' DOL'.
Jo.,rla.rç ao.i}an, .ccrn \e-o;jC\
da Matarazzo seeáo aor c -

sentados no Festival Pri
mnveru-verão da Mala!:a<:
zo e Matar..azan Büussnu,
em beneficio .do Hospitai
de Reabilltal)â{', ')0 Clube.

��!Xi�O. AgostO·�, dia 24.,

FESTEJANDO
Ontem, em C1Jrjtlba. o

casal dr. Teodoro Jorge
(�adalena) Atel"ino, --ce
pemnou com resta "ame
ricana", festejando níver
do seu filho JO!"ge.

FESTA

Ex-alunos do ':::OI�:;::O
CuraçfUI de Jesus, vão ',�ó
moveI· festa dell,..mm:l.�:!
"Encontro Com l] Pass>:
do".

SEGUIRA'

·

De Tub�rão, S?�Uirá tr,_
Je, para Porto Al�gre O ca
sal 'a:>vern·ador eleitr Si'.
r:do Me-neguetti do RIO
Oi·ande do Sul.

FESTIVAL
Luci:! de Aquinn el'Avlh,

· Dívidas das Em

prêsas "Ilm os

I.A.PS.

MUSICAL BAR
..'4RA UM MM PASSA TEMPO COM SUA FAMiLIA _ R"Ii"UNIOE.': SOCIAU:,

DAliÇANTE.'i COQUITEIS - FESTAS DE ANIVERS! .d:\OS - eBA
DANÇ·ANTES - ETC,

':'w.lAR TERREO DO ROYAL HOTEL _ Te! 25' 5 !Portar1al

CASAS -

Temoc: comprador· poro casas no centro

- VENDAS-

Por CrS 650 000,00 vendo uma coso no Proço
em São José com 50 metros de terreno;

No Soco dos Limões umo callo bem situEldo.
No Agronômico, umo Cosa ótimo terre

no de 1.600m2,

TERRENOS -

D'versos lotes c-om financiamento em Coqueiros
Barreiros, Est.reito e Copoeiro�.

Em Conosv:eiros por prêço sem igual., de fren
te para a mar.

VfNDE-SE ,.' ({))�estado ,?'rr\ em 5 ",l,..ut"v
'í. Ver C Iratar com O sr Vrlson Mendes iJ \j (ç.:',,:���.(I :;; ,i'l

'I Rt,JQ MOI t nho Collodo, 3 _ na haroria d2::' � .• [<ió>: .... , , •. " .. ". <l

.-!.r à.s 15 horas,

:�'.,

, CH,\CARAS _

Com mvme, r;�";lo,a, boa aplicaçõ" de capit.1
Rerto da Trindade,

�c'

Farmácias de Plantão
18 - Domingo
24 - Sábado (tarde)
25 - Domingo

10 - Sabado (tarde,� Famnácia Central
11 - Dom�ngo Farmácl9 Central
15 - Quinta feira (feriado) Farmácia Moderna
17 - Sábado (tarde) FarmáclJ. Sto Antônio

Farmácia Sta Antônio
Farmác!9 Catarinense
Farma::l9 Catarinense

- R Felipe Schmidt
- R Felipe Schmidt
- R .Dão Pinto
- R Felipe Schmldt
- R Felipe Sch:nldt
- R. Trajano
- R. Trajano

O serVit;0 noturno será efetuado pelas farmácias 6to. Antônio, Vitória e

Central
12 e 12,30 horas será efetuado pelas

O plantão diúrno compreendido entre farmácias Vitória e Central.

11 - ;Domingo Farm·ácla do.Canto - R. Pedro Demoro
15 - Quinta feira (feriadO) F1rmacia Indiana - R. 24 de Maio
18 - Domingo Farmácia Catarinense - R. Pedr.o Dem.oro
25 - Domingo Farmácla do.Canto - R, Pedro Demoro

o serviço noturno será efetuado pela� farmácias do Cant.o, Indiana e Cata
rinen�e.

A pre.�ente tabela -hií.o poderá ser a'fc!"rtt!o. S!·lll prr ln aufo!·i7nr5_" dêste
Oepal·lnll'"f'lllo.

DSP. em FlorianópOlis e·n .out lIh!·" ele 1 !l6Z
Luiz

q�.'j�V
1clt O'AC(lll\'pOr3.

Inspelã";- d�. Farmâcia
,;;,;,,_ �J ...'!��"'_ ..\,\�,

..

_

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Dr. Henrique M. Penido, Preso da Fundação SEPS

G O V ê r n o se D e f i n e com O/t i m o

Colaboração de Técnicos: Melhoria
-

de
Medico sanitarista cuj:� préstimos em têruios per- com o sr. s'ernendo ouveí-

bagagem de serviços ptes feitamente aceitável para ra, Diretor do Decartamen

tados ao país é excusado empreendimentos cuja fi- to e meihoria c:!e pes$;):d

comentar o dr. Henrique naUdade é antes de tu.jo,
Maia p;nidO, aucennt-n- do bem estar �ocial, COIli.

dente da Fundação Espe- especial sentido de ajudar
clal de Saúde Pública à as populações, evítencc o

opcetunídede em que este excdc para os centros maí

ve na capital catanneiise,
a serviço do ôrgâc que di

rige e representa as..ím

se enanífestcu a prop6sito
do aparelhamento do go

verno catartnens-, através
da criação de ergnntsn-o

como o Depnrtamcnto au

tôncm-, de Engenharia S'I.

nítárja - DAES - dentro
das técnicas e f;Uneepções
modernas:

"Não há dúvida que en

contramos o Estauo oen-a

do com um programa de

matas e um p.auejamencc

onde estão previstos os ia

vestimentas no setor, pa

ra o qutnquênte, " que fa'
cUita sobremaneira a Fl1J1

dação SEPS, pots Si.a C_\

tartna, definindo sua po.t-.
uca no campo da Enge'1h:l
ria. samtàne rccn.ra-noa

a coieberecã- técmcc ,> I,

nanceira, ev.tandu a dis

persão, e posstb'tando
concentração de- esro ,'9:>s

comuns".

Participação dos

Municipios

E continua o SUPerinf,f'-u
dente da Fundação S ,�P.

"Houve no R!e convers-
ções comuns com os tecnt

ces americanos ca "eneu

ça para o Progresso" que

estudaram o plano a; DA.

ES que visa dotar cidade3
eatartnenses de água e as

goto. Achamos ;mportar..te
o fato do governo estool1�!

estar convicto da Parti�lpl.

çà.o dos munic�pios, UT.a

vez que se tratam de inves

timcntos vultosos, deve!l�

do haver plancJa:'lento SI:'

f>'uro onde lodos os recul'

.sos nac'cnais e (Ie Agê',
eles Inte::-nac;onal, ,HSP)�

tos a nnanc ar �m.pt'eend!
mentos devem s.:'�· concla

mados, fazendo-:) em p�,,

zr, de 20 anos �u:n Juros
baIxos. Esta ê a :inlca n:a

neira de fazer f!l.!!e !I. �"'1'

vestjmentos que tem �ui

to mais uma finalidade 3:)

eial que' de iucro.

"O BID e Outr03 org:.t:1::;
mos, cotr'.o o Aco�do d.e Ex

cedentes Agrícola que �

pais mantêrr.: com OS E.it:l

dos Unidos, permitem e'lI-

ores,"
,

'''G)
Passo Mais Acertado:

Criação do DAES

"A criação; de parte do
governador Celso Ramo�
de uma autarquia para. �.

xecutur um plan" de se

neamento - encna o en

tj-evtstadc - foi o passe
mais acertado c permite .1

entendimento rálJ!do c a

garantia de que o pl'obl€
ma podera ser resotvtco
por técnica competente, 0:1

de os mvestsmen-e» citados
através de um sistema ãe

texacã- adequada poderão
tosner-oe actosiuícíe-uea
tanto no que se refere li

sua manutenção, quanto a

previsão de expansões ru

tu-as que acompannnm "

cresctrcento das c'.dades':

"A Fundação .SESP tem

dÕLC:,O t, U,; o apoio cenro

de suas P:>ssibilhhdes à

iniciativa do governo de

Santa Catarina, e a ím

preseêo que temes e de

que o Estada, dentro em

pouco, p-deré contar com

um serviço modelar nesse

campo.

Hecultadcs Imediatos

Do Plano

"Os técnicos aa-encenos

consideram' viável o plane
do DAES, e pediram deta
lhes &dlcionajs que estl::Q

sendo provid.enci�s a

êste ê U!ll dos motivos de
minha v.nda a S:mla Cata
·Tina. Afora uma situa\;\l
internacional que se COl1lUr

be receberemos os r.eS:lh3.
dci; plano imediatamente
e isto perm-itjrá a acelera

ção do programa registran
da-Se ate duplicaçao rl,:!

r.ecursos, pds o (IUe se �o

ma i'<> rl."':!\lr!;OS Ilr:3.Sllei:OS

a Aljança para o Progress:)
f&l'á a contrapar�lda.".

'�r. Sr.r.. da Saúde:
...... !"(lt;a :!c Níveis
,Sani.loirics.

Obsprva, ainda o !;�nhOI
Mala P,enjdr IJ'lC a !"'m

dação SESP tem aCO,Q�)

com a Secretaria da 8:1.ú
de "e, de comum acõl'do

xx xx xx

Dígna de registro, como lJerd."defro tum da nossa

rep"r�agem uma frase do dr. José de Miranda Ramos,

dirtgid'l ao dpp'll':tdn Doutel de Andrade, quando este,
convencido da sua lUla eleição pl/ra o Senado, quis pas

ser-lhe a candldatuJ"a, ell� cima do prazo pau.. o fim
des r3gistros:

AUVA DE
DIREITO PENAL
Com a presença do

Professor José Rocha Fer
reira. Bastos, catedrátlco
de Direito Penal da Fa
culdade de Direito da
Universidade de Santa Ca

tarina e grande. número de
alunos do tradicional es

tabelecimento de ensino, o

.ãcadênücc Antonio Fer).
nando do Amaral e Silva,
Presidente dó Centro de,

ATIVIDADES
SOCtAI� DA SAV.

Programa
SanitáriosNiveis

rt.éqnjeo e introduçao de grama para 1963 uma 5'.- para estender de modo.
novas têcnicas de trabal'ro çãc em maiores ;ll"olporções mais efetivo a assíaténcía

������;��;�5D���� ii�ESTADO
n�r �aiS enctenta 0_ ezen- � f • KAIS AHTICO DIWO DE SANtA CATABIItA C.

���t��so d�a s:���,�çao �os l<'IOrlanoPvlls, {lolumta-IClru) I !l de :Novel1lbro de 1962

realnou-se uma reunião
de médicos para discutir
'Vários problemas de medi
cina preventiva, esnec.sr
mente no interior e e pro

CONVENIO

Representantes de três

entidades de Santa Cata-

rlna durão cumprimento
ao convénio assinado pelo
Govêrno do Estado com a

Comissão do Plano do

Carvão Nacional. São elas

o Banco do Desenvolvi

mento do Estado de Santa

Catarina, a Comissão de

Energia "Elétrica e a Cen

trais Elétricas de Santa

io����:au�A'reC;r��entante f
para o recém-cneco Gru

po Executivo.

Ao B.D.E. são atrlbuidos

os encargos da execução
financeira e à CELESC S/A
e à C.E.E. Os ligados à

parte técnica e às obras

do convênio.
\

Na Assembléia 'Législaliva:
APROVADAS ms ORÇAMENTA'RiA

E SALA'RIO FAMI'LlA

do ·'Ma!:.er et Magistra"

'tEm setembro

!ste G.E. deverá SI! ins

talar nus lu Lo .... '" segulll.es
à puouceçac do cecrecc

que o ins�ituiu C·'J)ui.r.o_
01icial" de 5 do correme

mes). Em sua tareIa, pu
derá requisiLur pessual Lt!c

niCO e at..W.n'::'�''''LhO ln

QlSpensaVeJ ao cumpn
mento da missão alirlbui

CLa.. - voS "CU" o.;()n.,iJuu'::'.
tes serão ino.lcados pelOs

presidentes das entiaaüe.i

que o comporao.

A ELFFA EXPÕE

A Assembiêia Legislativa
aprovou, na noite de 6 do

corrente, a lei que fixa li

receita e orça a despesa
do governo para 1963. A

habilidade com que an

dou no plenário O líder

governista, deputada Ivo

Silveira, muito contribuiu

para que a Lei de Melas

rôsse aprovada com rapt
dês, constituindo-se em

mais uma brilhante vitória
daquele experiente parta
montar. que a dividiu com

seus liderados.

SALARIO-FAMíLIA APRO

VADO: DE QUATROCEN
TOS PARA MIL CRUZEI-

ROS

Na tarde, de óntem, a PLAMEG:
Mais Escolas para Sia. Calarina

o Trabalho do Plano de conta da feitura
Metas do Governo do Es

Afirmações de "evídên-
tado comprova-se por fa

ore que dispensam comen- ���c��aemsé;!�ol" de d�ro;�=
têrtos". E prossegue "sã-

senvolvimento de Santa

::;:: � O:�1::::�u:2::��� �;;::�:a:t!�r:::'��:�l���
��b���/art�s��s =�:;:� ��a��ve:;ado�ete����a�:�
çôes são perfeitamente mos, lança-se a um cicio
aprovadas pela política de de empreendimentos, con

organização rural que é
tratando obras e serviços

executad� pelo Plano de
que trazem Inestimáveis

Ação do Governo Celso benefícios â. coletividade.
Ramos, Quem folheou o "Diário

dOA��:: :::�e,d�s'E�g!� ����l�!;;ud:� ��e���n�� TUtto t� está contra

nheiros Agronómos e Mê-
edição expediente que dá �ioO ���dl:���eg, para

�;��:riv:te�lanál"i��r�c�ltu�:� -----------------
estão reunidos no Treina

mento de Crédito Rural

Or.lentado. Crê:.Iito que

aplicado como regulamen
to de diretrizes que o ins

titui, vai beneficiar os

pequenos prOdutores ru

rais, justamente os que

mais fàcilm(:nte são al

cançados p:_'ICS germens da

depress5.o sócio-económico
onde se nutre a inquieta
ção soelal rural.
Nêste ponto, como em

outros 'de uma politica de

organização rural, com

base cristã, o P:allo de

Ação do GovêrlJo Celso

Ramos ê coincidente com

as declarações e ,resoluções
do Episcopado Catarinen-

mensagem que o governa
dor Celso Ramos enviou
ao legislativo, aumentan
do de quatrocentos para
mil cruzeiros o salário
família dos servidores es

taduais foi aprovado por
unanimidade peja Assem

blefa Legislativa. O Chefe

do Governo, com esta me

dida, de grande alcance

social, visa oferecer ao

funcionário que tem famí

lia, mais uma fonte. de

auxilio financeiro e que

vem confírmar, com ou

tras medidas que tem le

vado a efeito, nesses quase

dois anos de administra

ção, seu càrmnc ao zeloso

funcionário publico esta

dual.

Nas declarações do Bpls
copado Catarinense Reu
nida em Florianópolis no

mês de setembro dêste

Iniciada à Reforma Agrária
De Sanla Calarina

ano, consta a manifesta

ção, muito clara, sôbre a

orgnnízação rural. "Para

se obter progresso econô
mico entre todos Os setores

produtivos, requer-se uma

pclitica econômica hábll
no campo agrícola com

relação do regime fiscal,
do crêdito, à prevldencla
seciaI, à defesa .dos pre

ços, do fomento de indus
trias complementares e à

modernização dos estabele
cimentos. São iJfirmações
encontradas na. sabedoria

�:�:��� c:s:n��, en��e:�� ESTADO
perto- aula. versando sobre

�,t;:�ta;�����,;
"

� �= I CEPCAN
G!SLAÇAO PENAL BRjI.
SILEIRA".
A miclativa de convidar

acadêmicos à proferirem
aulas na Faruldade é do

r'ro'esscr José Rocha Per

re.ra Bastos e tem alcan

çcdo a maior repercussão,
motivo 'Porque, apresenta
mos as nossas congratula
ções ao conhecido jurista,
que tantos e tão assinala

dos serviços tem prestaào
à Magistratura e ao' ensino

das ctênctes juridicas
Santa Catarina.

CONVITE
A Comissão Organizado

ra da "Associação de Ex

Alunas do COlégio Coração
de Jesus" tem o prazer de

convIdar tôdas as Ex-Alu
nas a se reunirem no

"Encontro com o Passado",
a. realizar-se as 16 horas
do dia 15de novembrõ nos

salôes tio COlêgio "Cora

ção de Jesus".

(A�·s.) Irmã Maria Tere

sa, Ilse Oliveira Botelho,
Kirana Lacedda, DUma

Rodrigues Oroflno, Isaura

Cripa Oliveira, Estela Bas

tos Abraham, AtiUa Vieira
da Rosa, Maria Iná Vaz,
Rosalba'Machado Pereira,
Alffiira JacInto Calixto,
-Ah1.'de SOl"d5 Arpor1m, Au-

Em vItrine gentilmente cedida pelo
Magazine Hoepcke a ELFFA está apresen

�do ao f1orianopolitano, uma bem mon

t�da exposição dos materiais empregados
nJt moderníssima iluminação a vapor de
mercúrio da Cidade bem como um mapa
de Florinópolis onde fêz assinalar as ruas

atingidas pela sua meritória campanha 100
RUAS EM 100 DIAS, que' chega hoie ao

seu término.

Membro de tradicional
famHia fluminense., jun
tamente com seus Irmãos

Agripa e Arquimedes de

Castro Faria, radicou-se
em Santa Catarina, aqui
constituindo família, Inte·

grau-se na vida catarinen

se, e. por �ens dotes de es

pírito, por seu dinamismo,
impó.s-se como lndividua

Udade marcantes não só

no interior do Estado, on

de residiu, como na capi
tal do Estado, onde há

anos fixou residencia.

Dentro da grei partidá
ria a que perte.nce, Platão

de Castro Faria tem pres
tado valiosos serviços, e

tanto no elevado pôsto
que ocupa no SESI, como

na dIreção da CNMC, o

nat;al;lciante 'tem dado

constantemente provas de

sua capacidade de traba

lho, CO�110Tem "i!enlf"Jllstr:õ-
r1"

•

��l!

Mais uma vez reuntram

se a� "'\Julas mil1tantes da
ti(J{;.l.t.:uAUJ!; DE AMPARO

A V";'L.t11CE, no seu lanche

semanal, desta vez realiza
do na ultra moderna e

agradavel residência de

sua presidente Uona Elza
Gama D'Eçu, num ambien

te de. grande aJlnidade na

troca de ideias e proje
tas, relativos ao movimen

to fir.anl,;elro da referida
entidade. Entre um e ou

tro assunto, tratou-se do

projeto "Shaw Artistlco

l.Viüslcal" que sera levado

no dia 22 p. vindouro no

Teatro Alvaro de Carvalho

e que, está contando com

a compreensão e colabora

ção dos nossos artistas,
sempre tão amigos e pres
tim-o:;os em campanha des

sa natu:eza. Pretendemos

tarnbem fazer um fabuloso

Bingo de Brinquedos ao

me�:,�o tempo que home

r.abeanlOS as crianças pela.
sua "emann a pouco trans

corrida, Acham-se a venda

e recebemos encomendas

d"ls engraçadiSSimas e. en-

�a:��:�O;Oasunl:��r�lnd��i���� --:-'P-L-A-T-Ã-O-D-E-C-A-S-T-R-O-F-A-R�I'A----se a qualquer das soelas O Crédito Rural Orien-

:i�hs:�O. ped���I�:: e�� Ê grato para êste Jornal na. :;::e;t�s s;�r:m o�:�n::=
antecipados agradeclmen- .�:��t�:r h�j:n�:erss:r�lat�� E:���dO c�:p'r�!e�êta:: ção agrária de Santa Ca-

tas que todos colaborem d
' tarina no caminhamenLo

com carinho pelas coisas c�hf�:!�oorFa�:, ��:ta��.�� Platão de Castro Fal'la, de um plano de ação de-

:��:�:s� p::am�r���: :rs_ ção�dO Serviço Social da ��t���:�dO v��t�;�s de j�:�� :��r:tl��a r:alid::diZ:�!�
ti3tiCO Musical que se Ind�strla, e Delegado da

aos que lhe são caros. tã, --.si
realizara no dia 22 do cor- Ca'lpanha Nacional da

----- -
------'--

rente no Teatro Alvaro de ��t7��:. Escolar em Santa 100 RUAS EM 100 DIAS
CarvalHo. A Sociedade

Amparo li Velhice, precisa
de todos para se realizar,

Em solenidade a realizar-se às 19 hc·

ras de hoje, no bairro da' Trindade, a E.L

F.F.A. colocará iluminação pública m Vol
ta ao MorroJ iluminando fartamente da

Trindade ao Saco dos Limões e encerran

do vitoriosamente a benéfica promoção
100 RUAS EM 100 DIAS - iniciativa de

largo alcance social e que vem de prestr.<r
preciosíssima contribuição ao embeleza

mento ,de nossa Capital.

GINASIO ESTADUAL PARA PALHOCA:
Não faz muito, a admi

nistração catarinense ini

ciou a construção do Gi

násio Estadual de Laguna,
dentro da meta educacio

nal do sr. Celso Ramos.

Breve, mais um estabe

lecimento congênere irã

surgir, nesta batalhil sem

tré�u:'I.? que�" opf'-r::t do

F�t;>dn cip �'.Il)':l Chtarin:'l.

p::\r� C!JH1Jr.:tr o déficit no

A realização da obra já
estã acertada pelo Govêr
no do Estado, mediante

um convenio entre o Pla

meg e a Secretaria da

Viação e Obras Públicas.

Mais de 12 mi!hões de

cruzeiros serão aplicados
,.l'n!9'êlÍt�'i'\ de"'11m

�(ll1h'l tl";l� pl')rid:ld,'
rio vi:,:inlto

-,-----

srt.flL rll�i110.

as populações. zsuvemos

a propósito na iccalida.de
de Saco Grande, no ntnter

land da capital catar-nen

se, onde tivemos a cpor',u

nidade de ver os resuuedoa
da parte prática de CUI'''!).

OS guardas santtartos fi
zeram um poço cara urna

escola com fossas sepncas.
O ('bjetivo do bOSSo tra

Cangulrl, município
Imaruí ;

F!LKE SOBRE SANTA CATARINA
O DEPARl'AMENTü NA

CIONAL DE OBRAS DE

SANEAMENTO -�. DISTriI

TO DE SANTA CAT1ffirNA
�Iá convidando !:s 9.u": .. ri

dades ciViS, mjt;tarcs e �

clesiásticas, bem �omo a

ImDrensa falada e escr:ra

e pessoas interessJ.das, pz.

C1üarjna, sob o titulo"
S!\S DO BRASIL 11.0 95

D;)MANDO 'AS A'GUA�",

Ilustre polítieo 1oinvillense, depOis de endossar IN

TDTUM, os conceitos que um: seu conterrâneo, e1n carta

C> eS(i'/ coluna, expendeu a proposito rio pleito em seu

municipio, declarou ao jornalista:
- Antes da eleição, em plena campanha, percorri di

verses 11IfUnicipi.os catarinenses. E,m alguns clêles assisti
comicios do PTB e ouvi a SUlt propaganda

�
radíofÔnlca.

Pois tanto em Joinville como n·es.�es municípios, a propa
ganda do sr. Doutel de Andrade em intensa PARA DEPU
TADO FEDERAL. Outros, com.o eu, inclusive elementos
do próprio PTB, extranharam que a propagG.nd(l PARA _

O SENADO fõsse práticamente nenhuma!
xx xx xx

Mais um depoimento, de irreeusável verdade, vem.

assim juntar-se às explicações çue alguns petebistas
não querem uceitar, no tocante à votação do presidente
do seu partido.

Esse vem confirmar, ainda uma vez, o que o cronista

politica de O CRUZEIRO, na sua coluna EM CONFIAN�

.ç'A, publicou na edição distribuida 11.aS vésperas do

pleito:
"O DEPUTADO DOUTEL DE ANDRA-

DE, APESAR DE CANDID4TO A SENADOR
PELO PTB' DE. SANTA CATARINA, ° QUE
DISPUTA MESMO, COM POSSIBILIDADE

DE tXITO, É A SUA REELEiÇÃO PARA A

CAlI-fARA."

Enquanto por aqui alguns círculos trabalhistas

rejubilam com a quebra dos grilhões, no cenário

deral outros trabalhistas pl'opúgnam nova allap

para dar cobertura parlamenta!" no Presidente J

Goulart.
•

•

E como a UDN não quer nada com o peixe,'
jeito mesmo é apelar para :l. maior bancada pa
mentar.

xx xx xx

- Elegelnos o Governador do Estado! - reei"
mam os nossos ex-aliados do PTB. I

Será que o Vice-Governador tambêm não

eleito?
xx xx xx

O governo federal, atravês do competente ór

deve de ter liberado o feijão.
Dizem e comentam que a decisão obedeceu a

estratégicos.
Acr'edito, pois não. E vou alêm:

intimamente ligada à situação do Caribe, com

Est�dos Unidos, Rússia e Cuba no barulho.

Liberado o feijão, êle subiu à estratosfera. s:

cosmonauta nacional!
xx xx xx

O Ministro da Justiça descobriu - djz O GLO
- a nudez do rei: não há necesslda� de plebls
t só revogar o Ato Adicional!

xx xx xx

Se o Ato Adicional - que e Constituição.
recebeu o referendo de 6 de janeiro através de

lei ordinâria - dispensada a aprovação de dois

ços do Congresso _ a sua revogação pode ser fel

por decreto-lei! Fiml

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


