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rossegue a inspe<ão dos cargueiros soviéticos
que levam os foguetes de volta para URSS

Pavoroso
Na "Estrada Jorge Lacerda", perde a

vida o sr. João Nóbrega, Presidente do P.

S.D. em Blumenau. Também vitimado o

sr. Jorge Waickert, conhecido represen

tante comercial - Profunda consternação
em Blumenau. - O govêrno e o PSD re

presentados nos funerais. Outras notas.
Anteontem, às primeiras "Estrada JOI';,e Lacerda",

horas da noite, quando em o sr. João Nóbrega. tabe

companhia do sr. Jorge lião em Blumenau e pr�
We\ckert, representante sldente do Diretório Muní

comercial que por alguns cipal do PSD teve o seu

anos residiu nesta cncr- carro violentamente .aba!·
tal, viajava entre as croa- roado por um canunhão

des de Gaspar e nncta.cia carregado de cimento.

_'I .

S. PAULO-

A c-nvne do. Centro .c

cademico XI de A�osto cne

verá pronunciar ccruerên

eíe na paullcéla.
S. PAULO-

Uma missão c-mercou

canadense de química 0'

gãnica deverá chegar a

capital paulista no próxt
mo dia 18. O grupo reat.za

viagem a panes latincs e

encontra-se presentemen
te na Argentina.

reccmendou o acelararr..ln

to dos
-

trabalhos para O,.le
o projeto possa ser enVia
do ao Congr!!;;so antes J')

prazo previsto.

RIO _

Os c'andidatcs no uHi!':'.....

pleito na Guanabara" sc.

rão diplomados pOSSIVC!
mente este mes. "intor.LIa

ção é do sr. Eln·.o $ant01'0

dlretcr g'eral do THE. E';

c'areceu que os gastos }rJi'll

as eelições atinglrm .q'.I;\
se 80 ml:hões de cl'uzelro�.

RIO -

Os dipi_omados da �S,}')
la de Comando do Estad')

Mair'!' da Aercnáutica, re' ,

eeb�rão depOis de amanl<t'l.
os certificados de concl.u
são do curso. A ')()lemdr41e
qUe será inlciali!i às 10 ... :;

serã presldic.1 pc!o PresI
dente da Republica.

RIO _

O govern" da Guanaba-;
ra anunciou que Vai f·) ... •

ehar a Colonia Penal do.
Ilha Grande, em Anltr8·
dos Reis. Os 70 detentos
serão transferidos para 9:1
traI! penitenciarias do RiO.

�be-se ainda que a Ü:'Hl
Grande �ffl I'!tl'1Mnj� '1"

Do tremendo choque ve

rificado resultou a morte

instantanea do sr. João

Nóbrega, que dirigia seu

carro, e do seu companhei
ro de viagem.

Desastre
Tão logo n dolorosa

ocorrência foi conhecida
em Blumenau e nesta Ca

pital causou geral conster
nação. pois o sr. João Nó

b-ega em ambas as cida

des gozava largo circulo de

admiradores e era, espe
cialmente em Blumenau,
mríto popular e benquisto,
pela sua rommcõo moral

pelo seu cavalheirismo e

pela SUlI extrema bonde
de.

Era o extíuco casado
com a exula. sra. Ellvia
Moellmann Nóbrega e pai
do dr. Sergio Nóbre.;a,
também tabelião em Blu-

Afim de represent.u-c-n o

govêi no do Estado e o Par

tido Social Democrático
nos funerais, viajaram on

tem para Blumenau os

MAIS ArGUA

Causa
srs. Ibrahim Simão. Se
cretário de Estado, e dr.
Renalo Ramos da Silva,
Secretario Geral do PSD.
Em João Nobrega a jus

tiça perdeu um serven

tuário de exemplar con

dutn e comprovada com

peténcia e o PSD em dos
seus mais destacados lide-

Mortes
.es das suas fileiras.

-

Em nossas próximas edi

ções divulgaremos as jus
tas e consagradoras home
nagens que. lhe prestou o

grujo humano a que ser

viu com zelo e dedicação
::'.' ulgares.
"rnnde amigo cesta rõ

lha, a infausta noticia do

pavoroso desastre foi rece

bida, em nossa redação,
com a mais profunda
ccnsternnçãn, a todos aca

bruntando sob Intenso pe-

A exma. familia enluta
da enviamos nossos como

vidos e sinceros 'Votos de

peza r.

Lages vai expor sua Pecuária
L�;,es, " g rande mumci- nos riograndenses, uníver- e ainda outras ruças, como

pio catarmense, mais uma saímente consagrados. a charotesa. a schwyz, red
vez, nos próximos dias 17, Como das anteriores, eS4 polled, crioula e outras.
18 e 19, vai vexpnr as su.is peramos ver, na grande Como em outras vezes.
auvntaces no setor agre- festa lageana, o desfile de este jornal fará ampla re-

pecuárto. animais soberbos, como os portagem sóure a próxima
As suas mostras perto- herefords. do Sr. César exposição de Lages.

dicas vem ganhando rene- Vieira da Costa: Os mõcnos

:::r�;seP��s ecr�!���:�d�a� ;:����� :�m::; ��S�e:��i: ---------
clonais de par com a ad- do dr. Clóvis da Costa RI- I BCTRAC -Onurucâc e os aplausos •... .; beiro; os holandeses. dos U J

•
A

técnicos. srs. José de Melo CeSRL' e

A excelência dos reba- dr. Acâclo Ramos Arruda;
nhos Iageanos e apuro das os flamengos, do sr. Lauro

suas raças, que a futura Ribeiro; os ceracús, do sr.

expesíçâo vai exibir, rnti- tmsscs Andrade _ ruça
üeará, sem dúvida. a fama que tem no dr. Indaléclo

que os tem destacado, in- Arruda e o seu maior en

ctustve com espetaculares tustesta em Lages._... os nor
vitórias em certames br.r- mando do sr. Ivo Blar.chi

snetrce. com especialidade, ni; ce devons, dos Lisboa,
,-*--"'"

.

DNER: Ponle Sôbre O Rio Hajaí-�.çu
ESCLARECIMENTO

COFIBRA'S LANÇA AÇÕES DA
VEMAG NO ESTADO DA GUANABARA
o aumento de capital

da Vemag, de 2 para 4.3
bilhões de c�uzeiros o

PAI e

DUETO _ '0

Burgero Ric«1j toca uni

du'elo com seu filho de 1.1-CS

anos, Glanfra,nco, em. Ne,.

va Iorque. Nascido na C'l

lifornJa, Ricei foi unt me

'ntno prodigio, tendo estri'

ido ·cQm éxtraordinarlo SI!

CCS�IÓ nu Garll?gic Hall,
t'em :>. iílado! de 9 allo\
(iro 1�211.

za tal travessia e o sacrui III""'....��II
elo que tevemos necessica MURALlSTA !\G')TRAT!)
de de impor aos seus usu

:

árlos.
Plortnnópolis, 9 ne

novembro cle 1962.

Cabe-nos esclarecer, !�CS

ta op;;]'I!':� dade em que

alguns órgãos de imprensa
e râdtos do Estado peue-u
providências ao 16.0 Disuí

to ROdoviário Federal, pa
ra que sejam sanadas ss -------

falhas na travessia do l-)

Itjai-Açu, pelo sistema ce

balsas, ove não está sob o

conlrol·e dês1e Distrito a

)'eferida "travessia em!$�

tratando de local oncte f.o;s
sa uma Rodovia Estactua!,
cabendo tal controle 80

Departamento de Estradas
de Rodagem do Estado ,!e

Santa Catarina.

Resultado da 14 .•

Extração da Lo!e
ria Federal de
10 de 11 de 1962 I

IOPremlo_33932
2°Prêmio-25282
3° Prêmio - 04715
40 PrêmiO - 03408
..o Premio _ 38803

Numa conferencia pro

nunciada esta noite per:LD
te o C::mselho da Liga Na

val, o almirante Anderson

disse que a presença de

submarinos soviêticos nas

Antiihas em âguas d9
Atlântico tinha dado a

p"imell'a oportunldaJe, des

de a II Guerra M.undial,
para que as fôrças anti
�

..
'

'lHlrinas norte-aemeri

C;lru1s se exercitassem em

sua tarefa. :lperfei<;oa5sVll

(;(1- :�;l:ss���he���ent��biJ:d���
t1'Os assuntos. entre os

Identificar e seguir
quais. o regimen�') Interl!O

do COl15clho Plenal'lo :J. ------------------

- O artista norte amerroa

no Fritz Glarner dá IIS r-e

toques finais em seu CHor ..

me murar abstrato t-can

zado no saguão prmcrpnt
do edificio da bilJl,:otcc::.
ans Nações Unidas, cm

Nova Iorque. Numerosos

quadr.os abstrtos de Glar

Ilér se encontram I'rn C(I

leções {le importantes ga
Icrios de arte dos Estado5

Unidos e muitos dt' 5eus

trabalho já roram expo<;-

t.os no estraug-ciro.

Coube-nos Sim, a intt�:

diÇâo da ponte �õbre o 1'.0

Itajaf,,\çu. onde a !i,d')
via BR -56 faz sua traves

sia� obj�tivando a rep-ua

çào da referida obra {.(

arle e:;peCI_ll.
Os trabalhos que ali P.�

tão sendo realizadOS, IWJS

seguem em rUmo acelera
do a .fIm de que possam""
no' menOr prazo, reabrI-I;;!..
a.o trafego considerandO a

Importânci'a que caracLelí-

ANIVERSA'R!�
DO DEE.
Pelo transcurso do 26"

aniversário do Oeparta
rnf'nta Estadual de Esta

tística, ocorrido dia 7 do
COtrente mês, a Direção
Ge"al da<luele orgão rece

beu da Exmo. Senhor Se

crc.tãrio do Interior e Jus

tiça. em exercício, a se

guinte mensagem:
?nviando-lhe cingrc tu/a

ções passagem 26 a1liversá

rio desse Departamento vg
cumprimento ilustre DIre

tor e demais funcionários
que dignllmcllte tem. man

tido elevaadas tradições de

eticiencia, e devotamento
d_c! t·a. "p'parlir:ão estn
(iual pt S(!s, Gu.s/avo Ne'-,_
I"'� Sec. Int, JII.\t. cm eJ·cr..:

rÜ:UJ,

EM BLUMENAU A ta CONVENÇÃO
ESTADUAL DE CAMARAS JUNIOR
Seri na cidade de Blu·

mel1aU a 1.a '::on\·ençfl.O Es

tadual de Câmaras Jun'or

com' a participação das Câ,
maras Junior de Floria'.lo

pOliS Jolnville Rio do Sul

BIUn�en!\u.
•

Nésse sentidO, a llo.'<:ta

CâlTlJlI'a Júnior acaoa cie

recebei' convite para. o (.;;)11

clave que será l'eaJizad'
110S dias 24 e 25 do COl'rf'l1

te mes devendo enVLar �o

Vale d� Hajal, I!umeru�a

comitiva que ;larticipará
dos trabnihcs dl::ssa La

Convenção de Câmaras oi u

lticr que Se rea;izara

Santa Catarina.

CJUFLO REUNIDA

A Câmara Juulor de Fio

tada fora!!:. deba�ido

continuação do curso' <::<;!

Historia de Sama Cata;!

na, viag'eni à Sotclcn. etc.

CONVENÇÃO
INTERNACIONAL

O presidente �present0u

ao Conselho Plena,'jo o

ccnv-;::-e da Cãm<lra Juni',�'

Int,ernaciollal pac·fI. a

Pt"J.!XIma C.Jnvençao Illtell'.l

ch.>l1ai que sera rcallzlir.

em Hong-i\:"ng, com a

particiPação ae CamBra,;

JUlllO;'S de todo :> mune J.

Na .oportunidad�, !O! de

batido o problema no :J. Isante a particioaçao d'j
nossa Câmara Junior : • .)

WASHINGTON, - Um Contra-ler

pedeiro norte americano, aproximou-se
do cargueiro soviético Anotôvisk- proce
dente de portos cubanos e inspecionou o

barco. O cargueiro submeteu-se a inspe
ção informando-se que conduzia fogue
tes das bases cubanas desmantelados- Os
detalhes da inspeção forani Iotograíados.

HAVANA, �9 (OE.) - Foram adi
adas pelo terceiro dia consecutivo as con

versações entre o vice Primeiro Ministro

soviético' Anastaci Mickoyan e o Primeiro
Ministro Fidel Castro, sôbre a crise cu

bana.

WASHINGTÓN, 10 (OE.) - A
Marinha Norte Americana deverá inspe
cionar hoje outros barcos soviéticos que
retornam a seu país, de origem transpor
tando armas de Cuba. Ontem 5 barcos
foram inspecionados. 3 cumpriam a ruis
são de transportar arruas ..

ANCARA, 10 (OE.) (URG.) - Os

principais órgãos de imprensa de Ancara.
informaram que "Caça Submarinos" e

"Contra Torpedeiros" soviéticos conti
nuam cruzando em direção ao Meditcr

rânio. Desconc''ece-se o destino das belo
naves.

maior jã efetuado no Bra

sil, já foi Subscrito em

mais da metade. A Infor

mação é do Sr. Gumercin

do Nobre Fernandes, vlce

presidente do Banco Novo

Mundo S.A. e da COflbráS,
e foi pl'ei;tada durante o

lançamento da Vendi! de -------

aeões daquela emprêsa, no

Rio àe Janeiro, por oca

,<,ião de um coque�el ,ofere
cido ii ImprenSa especia
hazada' carioca. Falou,
também, na oportunidade,
o Dr. Sidney Latlnl, seore

tário executivo do GEIA,
que fez uma exposição sô

bre os planos de eXP.O�ta
ção de veiculos

.bra:sUe!1
os,

e SUa ImportânCia pa'li_ a

economia nacional. Eis e

ram presentes, ainda,' o

Dr. Lédio de Toledo Piza e

.t\lmeida Filho, presidente
po Sindicato da Indústria
Automobllistlca e o Sr. Al

berto Tangari secretário
executivo do QEIMAPE. O

acontecimento alcançou
grande repercussão, espe4
l'Rndo-se q'ue a Coflbrás
con!1Ip:I'L na Guanabara.
meSl1lQ êxito quc.vem ob

trnon ('m üutr;ls I,ruças
nacionaiS.

.�""'·nE'rsivels. Acrescentou
NOVA lQ.JUiWB W 4�)l·A) .Au.e....alclma �S&e$ barCQ8

- /Ií máxima autcrtcade subma�inos- Unham sido
naval dos Estados Unidos

revelou ontem que pelo
menos dois submarinos
soviéticos tinham sido as

su-stados nas águas dus

Antilhas pela frota de blo

queio naval norte-ameri-

cana ao embarque de :Jr- n'��c;u i,.v« •• t:llult:S, mug i!m

mas para Cuba. O alrni- remes auwfLada.:; Si! ru-

rante George W. Anderson velou que no o.a 2!t de

J\'.. chcre das operar,ões outubro mars
_

de dois sub-

�:;�:� c���r��������i:" ��t;��a�l���;O: set�����:
divulgadas hã dez dias por deis dias nus proxlml
passados, em caráter ofi- dades da área de bloqueio
cioso.

tccausados depois de tcnea
vteüàr cta pelas fôrças ae

ronavats norte-americanas,
que reuttaaram

viço magnifico".
"um ser-

O chefe navaj não rcn

a Cuba. Admite-se que te
nham sido seguidos me

diante aparelhos de sonar.

Foi outrossim revelado na-

quela oportunidade quc

cargas de profundidada
lançadas pelas unidades
navais estadunldenses ti
nham obrigndo os subma

rinos russas a \'11' à supt'r

ficie, afastando-se a seguir
sem incidente.

A (!(;ti'ferencia de Ander
san versou principrlmente
os progres�os dos servIços
navais, em especial com

relação à cri�e cubana.

A J A T O

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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'y comecirorsos Sociais

Miss Elegante Bangú de Brasília é Catarinense
1 - o broti11hf.l Yar!l. l1'�Vime,l�tad() coq:Jitel. C'Jm 13 _ F,OT,OS iJlfOrn�l�:��filha do sr, dr. Annes 0\1;.1- a ln-oto.ánd.a em pauta. de que uma das Debut .

berto e senhora, festejou os .. �
desta Coluna rr ,ebcra .a,-

seus 15 anos recepc.cnan- O deputado AJVJ�'!l nanca de n01vBdo, no p.c

do com um éhA nos eerõoa Catãn acaba de ser C:lIlV" xuuc dia IS.

do Querência,\ um grupo dado para Patrono- -:Ls » ..

do jovem "soc!e!y·'. Pormand-s do c.ennn !J, 14 De p:t!'abens o c:;-

do Colegi(> üatanuen, e. sal Celso Porto (LIa Da!'

va I. pela nascimento de snn

fIlhinha DENISE.
...

15 _ A l'Jja "Cim�' eS1,''_
patroc�nand'J a bonita no

"ela "A Noite do s.renco".

na Rádio D;ãrlo da M ,

nhâ. no horário de 16 an

às terças-feiras, qulnt-ir
feiras e lias sábadjs.

,
...

2 - Tender Lear o Chá

do preferência d,IS mUlhc
res e'egentee. e-tara pre

sente à tarde de etegancta
e caridade no próximo c!i:o,

2, nos sntôos do Lira 'rents
Clube.

3 - Estll marcado para o

dia a próx.mo. o casnmen

to da. sennor+ta Marilel1!'

Ahraham, com Q sent-o

Adrtan Sanchez.

4 - Comemorando o 7.0

antvorser:» dn Instituto de
Cultur-a Germânica e-u

n=sn cidad<." o Pastor Fil)';
reurüc convidados nurri
jnntar nc cuerêncts Pa .

lanp. Representando a lm

prensa falada e escrita os

senhores: sr. Ac.y Cabrl7J
'reive, dr. Caries Albe1t"
Silveira Lvnzt e o dr. W"H
dir de OJ�vel!'a ..

Santos.

5 - No. cidadr de BJ"w

que. os Bachare'flllaos d:!.
Paculdade de Direilo. r�
r�s I'f'''epcj''nndos PClB f,t
míua Rennux.

Logo mais ás 12 hn

ras. à mcv.menraja f,:,

j.oada na sede batneana do

Clube/" DOze de AgcS�l,
(Praia Clube).

Em viS::b "d. �ei.ls s»

miliares, encontra-se em

nessa cidade J. sennen-a

Judith Varela.

10 - Nos saJõf>, do Nr.

clonai Brasília Hot.el, ria

Novacap accntecau
vrn-entaôa parada de etc

gãncia Bangú.
do Licns Ctuoe.

qu.nzc senhcrtt-i s que CO,l'

corriam ao titulo 'Miss F'c

gante Bangu de õ:1I'aSlH\\",
uma catarinensa que "')1'1

sua elegàncla, (,"lezfl
classe conquistou c tnoto.

II - Procedenr a de !';:t}

Paulo o senhor Oscar r'"\>"·

doso Pilho.

12 - Dep-Is Je um a

IlTflcUvel f m de semana

em Poros da Cardas o

ll:;tdor e senhor-a AI1\�::J
6 - er>1l1�mornlldo r-a I.') Fontana viairu-am p-r-a

tino;: de MaITÍ'l. untcm :1" rr;'así"j[l onde drverno o-t-,
restdêncta 0(' �CH� !J!ll� snr alguns dias partte.,
senhor f' senhora F:JIItC}l''Õ panar> ela lista de nospedes
R'y (I'olarl, ar-orne. ...;t 1....00 xaciona: B .rroter.

FAZThl ANOS HOJE

- s,'. Sér�lo Uch:la Resende
J .... J. .... M,",r�ins Almeida

- �r. (.;",.'0,," ljucllele Junior
-::.1". d .. llenaLO H. Jo'enel-
'"
- sr. Brasil Walmir da Si!
va

.. _..
- sr. Pedro da Silva
- sra. Osmmda Olga Sch-
midt
- srta. Rlnalda R. Plsani
- srta. Neli Bonnassls
- ra. Prola. Carmem Re·
sende ...d
- ." ,t. Iracy Pereira
- s:a. Lucinda Boiteux
MonteIro da Silvo.
- Ma. ,uda Irene Baião
- sr.!.. He.Clla Moritz

srta. Sônia Regilta Bmsil

Com i�cnso prazer, regls
tramus o �r:mscu1'::;O do a-

11lvcrSUI:io nati:Ãlic.io ctn srta.
Sônia Regina, dlJe\ .... lilha
do sr. Nilt:m BraSIl. e, de
sua exma. t::sposa d. Jui"acl

Br;!sil, e;emellLOS b.I,w.lHr

conhecidos em os lliJSSOS

nOiOS::lS meios social". As

nossas f�lt('itaçõcs,

S. ta, MARCIA ELLo\S

Com Involuntárb atraso
notidia:nos o tran-;rur�:J do

nni ...er�ário nnt.nlicln da

gentil e graciosa. Srta. Mni"
cia Elias, ocorrido. dia 8 pp
Márcia é unut J'WP11l 1111:'

sabe aliar a C1JlIllrn (' \J('

leza ii bcnd:Jde d"l \',)1";\,,",0
Est\lnantr rir Pin�ilo, !"lU

Fncl1lcla(1:" rnnprllH D. sim

patia e o '(";p�it� ele se1.ls

COlegas .�f'IH�l rlcil.a Vice
Presidente do Centro Aca

demico e Diretora Social

d,\quela entidade, onde se

ri, 1;1 ,Ira pelos inúmero,� ser-

22 - Também Jogl) m�.;S,
a Rád!o Diário �la Manhi!,
vai restransmitil' a Reg '.�a

Jltt;l"IlRCirnal t.{ue hO,;e
dará tJtulo a; :::':ampeoJ'la-nOl,t:IU upJ.'esenloamos a g'en
to SU:::'_A:::"T:::"e:::'I:::,,:::n:::,"� -====- � _

O�EjM:}A�'R'll,�AI1�1�:i��;:·P::�Ce·lebramos ti' t- "

P,,,,,,,.n""te. consig- i U�b_hun�.�ta '�ignJ :i�e!t�e IU'��'- �"�
- "j

•
-

- ';{��"-�áffi/"l"'��;:�Sma�a U:�":����:-Sá'�� "��;;j�:':"��:�,, da oa- ;:q�':'��Ii:�;enfan,"men- _

de lau"", ° auxill," mas taL _" _!;. : <�'--' -

C ' r'

�,�il�:::�:!':::�::::;:�:�� D��t g:::::::.:,a co:,:: T����:iSet:t;:::: t,:::� �e�S,;������: :�p�:�::: �e:::;r'�iE:i�:��;::�I�: �é1r'""-, cÂ
I A

em �s nossos meIOS, e, espe moramos o Natal como se fo�marm'os o Natal numa bro, ántes do Natal. o dé- sa rua, de nosso bairro, �� j �� ".,.0

���l��e�t:st��� e::�;��:;;e�= ��Mt�v�:�a n�;��Asóf::l�� �e��a n�eIg:���e ;�D�O� �:n���tel�csei�:�p:;�i�ôe:e ;�= ������ran��ele��'�mo: ca::�� MELHORANDO O SISTEMA RODOVIARIO DA
Ia como integrante da pres lia; para MINHA denomi- cidade? blicas certamente pagarão Natal Cristão". CAPITAL _,_ Providêncja 'de inegável melhoromen,

Existem "já senhoras e �:����,�1 ót���o, ;::Son�ãO d: ci:aa;: a a��I��:;rosUnln�=� ���o:: aC����â�:'i:a c:e: adep:�f:��r� �:��;i�a�!>������i:�:'.d.::;:��os:i�h��� suficiente, tal Cristão não interessa a convênio e$tobelecendo o plano de obras compie.
ro para propiciarem um ç'õ:ss re�li;l���aSs fa:�:�on���= ��:.S�!��iÇ�el���i�l: ���:� mento���a a�u�c��ss�v�!�e s�st:�� �����i�l�:O,Ó s�r:it�,!.•qU�e�e\�:D �luit��,m:�l::ree�� ���;1 �:r�')�sl;�nd:�e�t�r��� J�:t��:11a;:v��ma:�ist:��i�- mônias especiais no Natal. res�a ap�nas acreditarmos ra sua efetivaçõ::l empregados Pela administração

Lindo, mas não resolve na Divindade d:! JESUS cerco de 24 milhões de cruz'eiros no prazo estabeleci
todo o pl"::lblema, MENINO, do de 180 dias pDra conclusão da serviço. Como se
Não basta, não' e sllfi- Que nossa alma, alegre vê. trata se de um etnpreendimento de grande olcan-

ciente, não resolve, porque com o "'e�pjrito de Natal", ce e que mereCe os aplausos de nosso população.
Natal não é sê festa do repitn este ano, com mais
COI'PO, de uma religião. é intemidade, o espetáculo
festa de TODAS as almas de fe dado no ano pas
e Cristo nasceu para TO- sad:J.
D03 Celebremos um Natal

\ i;....,� que tem prestado o.
Classe e:;cuàancll,
Ao rcg'Jstral"lllos a g'rata

tigiosa equipe vargeana di:>
Padre Roma de nossa capi
tal.

ous ao aniversariante, jun
tamos as nossos, com inten-'

16 . preparando m-r.as

para residir em ara: Ira c

deputad- e senhora onm

do Bertoli.

ano-c

17'- O secretário da Vh"

cão e Obras Públicas ao J!.

taco. dr. cctec Ramos Fc

lho Jantava no Que:�ll�, 1

Palnce.

18 - No. cátedra. n.et-c

pcItana hoje, o :n:l!ir>i)

Ron'llc{o. terá como paC11"

nh("s de carrsmc, o eavrl
Mario corréa tt.aurmnar.

,

19 --Os deputados: Allt:J

mo 0.0111eS Almel âa A10:

no zent, Ot-lnudo Berto.r

r'ernnndo Vi{>p:a3 f' Vou":??
Oulnço O'jvcira, estao de

vlngum m-irr-ndn !Hl,ie, p"
-c a Nevacap. E:1J Bi-asi
lia .. s deputados em fÓ',Q
11":<lal';1:) dos tntc-cssee ti"

unve-stdartc de q:1..1��a C')-

taJ'�,�
!.'t ..� �

__:

20 _ Ankit.o na proxir\i3,

quarta-fell'a, �om sua fil.
musa orquestra dará shOv
no s�alÕ€s do Cluoe 12 de

Agaste.

, .-@rJ@�D�P
,

""

...

���t/ /�./ ..

COLHER E '- Dl��JJ .'-

";..;:;

GARFO PlÃST1cos
,-
i

SALADAS
<,

valendo mais de

100.

21 - Na lista r.il' hOs!1('
des do Querên::!a C'aJa:;e I)

casal senhor e senh')t"t
Guida Miranda (Irene).

nação rellghsa; para MEU

corp:t se fartar de comid .. ,

bebida e roupa!;; paro.
MEU bolso ficar repleto

Cr$
Dentro de cada pacote gigante de Nóvo Orno, V.
encontrará uma colher ou um garfo plástico (ilus
frados na. embalagem). E isso inteiramente gr,átís!
Comprando 2 pacotes gigantes de Nóvo Orno, V.
formará um lindo e prático conjunto para servir sa
ladas. Ganhe este lindo presente e lave tóda a sua

roupa com Nõvo Orno, que dá brilho à brancura!

• ••••••••••••••••••••

ATENÇÃO! Esta ótima oferta é por

tempo limitado. Aproveite logo para comprar
vários pacotes gigantes de NÔVO OMO!

50 regozijo,

FARAO ANOS AMANHA
- ,r. U.;valdo Gonçalves
- jllvl"m Ceris ,Calil C!he-

- pl"Of. Custódio de Cam-

A MOTOLANDIA S- A.
INDU'STRIA E COME'RClO
�nlTAl DE CONVOCACÃO

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA

E nossa alma, alegre
('nm o.: promessa do. Reden

ção, I'eprc�cntada pelj Ver
bo FeiL-:l Carne, que ex

pandindo-se dâ ajegria,

A CASA DAS FRUTAS AJUDA O EMBELEZA.
MENTO DA CIDADE - Esse simDotico e bem afre
guzsado e<;lcbetecimento do rua Felipe Schmidt além
dos grondes reformas porque passou, está montonchl
externamente um sistema de iluminação que dqré
um ospéto inte'ramente moderno e otroent-p. ao novo
sistema ce luzes ornamentais numa aludo 00 embe
lezomento do Cidade, '

Ans proprietórios do firmo nossos- aplausos pala
inovoção ('.ue Sem dúvida vem contribuir decidid(.
mente Daro sua maior projeção no nosso adiantado
comércio.

pJ.s
- �rt.:J.. Adilis Glavam
- srta. F;lizabeth Delam-
lJcn. li'ilizola

sra. M,lria de Almeida
Lopti's
-

. .$1. dr. Ilmar COrre0.
- df, Wilnlar Jose Elias

eh', Getúlio José Ubá
- dr. Danilo Freire Duar
te
- sr. Ladislau Grams
- sr. Jose Hamilton Marti
nelll
- sr. Américo Souto
- sr. Nelson Murilo Alves
- sr, Adolfo Elpo Silveira

PedflO Sonr:es de Q!I-

Ficam convidados cr.; senhores acionistas desta
sociedade Paro (1 As:-:embléio Geral -extroardinárjo (J

reali7ar,;e às 14 hor,'ls do 15° (decimo quinto) oio
seQuinte 00 d'1 ['lrimr+"1 oublicoção do presellte edi"
tal no Diéri(' Oficial dI") E<;tado de Santo Catarina na'
5eCC! social, à rua COI'Ios Sporonco nO 23 nesta cido- \
de_

c�� �,:�i:::t:R:E:a�:ID::�OI com LuocoJJUr NEI GONZAGA
�o�tidos, creditO!'i em conta corrente e em ç.inhei

F:.:. Assistch-tc' do Clinica Urológic.a do Santa
20') _ Alteração e atualização dos estatutos Cosa de Misci"!c,órdio de São Paulo (Serviço Prof. Ma-
sociais: ,theus SontamarIO).
3°) - Outros aSsuntos de inter sse de soci.�dade Ex Assistente do Prof. Moacyr Tovalara (Chefee

4 de Urologia do Hospital Sã" Camilo de São Paulo)
Caçador, 19 de Outubro de 1962, Cirurgia e Clinico Urológico.

Rins - Ureter - Bexiga - Uretra - Próstata
Endoscopia Urinária.

Ât("lnn("l pela manhã Kro"'Hospitol de Caridade
Re.!:idÓncia: Tel: 2984

.'

mais Cristão!

Informações nos telefo

nes 3639, 2927, 3959 e 2862.

Antonin Comazzetto
Diretor - .�residi>rile

19/11/62

OBRAS DA CONSTRUÇ:'O DO CLUBE DOZE
Prosseguem em ritmo animados os trabolhns de

construção do novo edifício do Clube 12 de Agôsto,
onde t.erIÍ. sede condigno e modemissima

Lutando embota com uma série de 'dificuldades,
vai vencendo todos os percaços graças Ó oPeros-idCl"'
de inconteste de suo administração qUe nôo mede
esforços para tornar ...-eolidade no--mais 'Curto prnro
rle t{'mpo pos�ivel os velhos (! justas aspirações da
nossa sociedade,

. f. ,�

�".".. Jt.>"""",:",,,,,l]

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



da· Legislação
na Alemanha
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BONN - o MInIs-

tro do Trabalho da Re

pública Pede-a! da Ale

rnanha, Blank, expôs à Im

prens:1 desta capital a no

va legislação social do 00-

vêrna Adenauer, salientan

dO que as planejadas re

formas, mais os projetos
de auxílio às: vítimas de

guerra e aos refugiados,
oferecem ao povo alemão
uma segurança social iné
dita em sua história.
Simultaneamente o mi-

Funcionários
A REMINGTON RAND DO BRASIL S/A. est�

oceitando inscrições de candidatos, quites com o Ser

viço Militar, Para as seguintes funções:

VENDEDORES

O/timo rcmun-roçõo à bose de comissões.
Necessórto ter bôn 'apresentação. com vocação

poro onvídooes de vendas. Instrução mínimo: gina_
sial completo. Amplos possibilidades de carreira.

SUB-CONTADOR

Remuneração base: CrS 22.000,00. lndtepensé
ve! no miníma que o candidato esteja cursando a 2Q.

série do CU:·SQ Técnico de Contcb'{ldode e que possua
redocôo própria iniciativa e demais qualidades pc.
ra o ·Corgo.

.

. . AUXILIAR DE EXPEDiÇÃO .....

Salório inicial Cr$ 15.000_00. Instruçõo míni

ma: primário completo.
Os tntcresscdcs devorõc dirigir.se para entrevia.

ta à REMINGTON RAND DO BRASIL S/A., à Rua

Trclcno 18 - B.
14/11/62

XV Congresso Bras1!eiro de Higiene
Tenho o prazer de comunicar aos médicos- som

tcrísras ou vinculados às atividades de Saúde Públi.
co que Se reolizorú nos dica 9 a 15 de dezembro o XV

Ccngresso Brasileiro de Higiene, em Recife; Pernam
buco, sob os auspicias do Minist.ério da Saúde. Govêr
no do Estado de Pernambuco e Sociedade Brasileira"
de Higiene.

A� inscrições poderõc ser enviados aos cuidados
do Representante do Congresso neste Estado, à rua

Visconde de Ouro Prêto 42. Capital ande se presta_
rão quotsquer outras informações pêlos telefones
2618" 3913

"Dr. Mário de Oliveira Ferreira
Rooresentcnte

14/11/62

EDITAL
JUIZ DE DIREITO DA VA- uma ação de usuceptâv }

RA DOS FEITOS DA seguinte Imóvel: Um terre

FAZENDA PUllLICI\ E A- no sit.o à ma Nova Trento,
CJDENTES DO TRABALHO nêste· Municipio, meçllndo
DA COMARCA Dg FLORIA 161 (cento e sessenta e um)

NOPLIS. metros quadrados, extreman

EDITAL DE CITAÇAO COM do pelo sul com 'Cecília Ben

O PRAZO DE 30 (TRINTA) ta; pelo norte com Wlllde�

DIAS. miro Gonçalves e pela Iren

te côm a rua Nova Trento

Feita a justificação da pos

se, foi a mesma julgada
procedente por centença. E

para que chegue ao conhe
ciment.o de todos, mandou

expedir o prp..sente edit.... ,

que será fixado no lugar
de costume e publicado na

forma da lei. Dada e passa
do nesta Cidade de Floria

nôpolis, aos três dias do

mês de julho do ano de mil

novecentos e sessenta e

dois. Eu, Valmor Della

Glustlna), Escrivão em e

xerciclo. subscrevi.

o Doutor WALDEMI

RO CASCAES, l° JuiZ Subs
tltuto da FI- Circunscirlção
Judiciária cm exercício do

cargo dI" Juiz de Direito na

Vara rio.,> Feito .. da Fazcn�

da. Públlc:\ e Acldentcs do

T:abalho da Comarca de

FIo.)rlanôpolls, Capital do

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

FAZ SABER a todos Que o

presente edital de citação
virem, ou dele conheclmen�
to t.lverem que por parte
de MARGARIDA FIRMINA
DOS SANTOS, brasileira,
VIUVil, domêstlca, residente
nesta Ca6ilal, requereu em

WALOEMIRO CASCAES

11/11/62

CURSO MADUREZA
61NASIO EM 1 ANO

COND1ÇOES
1) IDADE MINIMA DE 16 ANOS; Para ambos

os Sexos.
2) Os Exames constarão de nove disciplinas. as_

sim di"tribuidos:
a) 5 federais obrigatórios;
b) 2 complementares obrigotórI(Js escolhidas pe-

los candidatos; .

c) 2 de caráter optativo, também da escolho da
candidato. .

3) A'!i matérias deverão constar do curricula �
..

colar do Estabelec;ment .... em que o candidato se ins_

crever poro prf'star 0<; pxam{'�.

4) Nõa Y-ró preciso prestar novos exames da..
matérias que já conseguiu aprovaçõo.

5) O aluno aprovado em todas os matérias rece

berá um documento eauivalente 00 Diplomo Ginasial
Mntr"culo9 à ruo Dr. Fulvio Aducci, 748 Estreito

Florianópolis.
(Em Blumennn - PrncUl"rlr o Rrof. Dorvol 80

bieri)

nistro anunciou que no

decorrer da atual gestão
do Legislativo serão toma

das medidas destinadas a

garantir n.ator ecutpara
cão de proprledndea par.t

�s camadas popuíwr s.

r- .

oocre
soudacão da segurança SO�

ctet para o futuro. Signi�
ficam êles ímpor tantea
inovações na Leglslaçân
social alemã. entre outras

'I completa equipara-ç3.':>
entre operários e emprega
dos e a adaptação do segu
ro contra doenças aos

progressos da medicina.

Daqui em diante existe ,.,

direito ao tratamento mé-

�.."IA
.....

S=
....

,,,..·---lI
FAMíLIAS FELIZES

ADQUIRIRAII4 NA

"D MODELDR"
HAMIPIONmarcos e prováveis despe

sas maiores não represen
tarão um ônus pata o se

gnrndo. A livre es('0111[1 d03

médír-os foi nsseguracrn
pela novn Le;l:ifllnção.

Espiritismo
vida, em todos Os domínios
d" u. tvc.so.
Os jatos apelam para a

nossa tntettgenctn, sempre.

ávida de uonnectmentos po
sitivos. A doulrinrr visita

nos o coraçúo. presentcnn
co-nos o equilíbrio emocío-
nar.

OSfatos são passageiros.,
transnónos, ur-ídentms. A

(l()Jttri1la é urna perene re

vcíacêo que nos educa e

conforta.

tre os homens.

Religião dos Que oram

porque não desconhecem o

poder marilvilhoso áa pre�
ce. n força atuante do pen-
,(Cont. na 7a página)

dica gratuito, tanto nas

OPERARIOS E EMPRE- hospitais quanto -m casa

GADOS O teto do seguro obriga.tó
rio foi estabelecido em 750.

05 jatos nos convencem.

A d.,"u�ntLa nus ccnvorte.

ue tocas as ooservaçoes
que pucernos cesenvorver

pala apreciar as nuas laces

ao J:;spIl'n,:;m...,: o aspecto
real, concreto, parpavel,
Iundamen cace na mecnuu

daae, e o aspecto suojetivo,
u-anscedemar, superior. ba

seado na íaeia que norteia
a nossa fé, cc.icíurremos

que, ent.re o renomeno es-

�1:�t.:iS\�pdoof�:��e� �s�:���� ����������������""!'�������""!'����������III""''!__

�;�,�;�:�'Mann�a coia�Ora na�' �a&iflatãOtnti·'artóHc!
lha a não aceitar nada ce- ..)
gamente, mas a tudo penei
rar com o crivo da r.raao.

Em suma, a valorizar os

ratos.' A buscar os fatos. A

est.ribar nos fatos todas as

nossas aünuueôes. A não
acreditar em nada sem pro
vaso nada que nos pareça
ilógico, nada que esteja em

desacordo com o nosso

juizo, nada que desabone as

conquistasmais nobres da

ciência, nada que nos pa

re!<a pouco sensato. nada

que seja dogma, nada que
violente õ nossos livre ar

bitrio.

O Espiritismo ê a religião
do C!U(' creem porque com

preendem. �
Religião dos que. exal-

100m as belezas do amor

pm·quc sentf'm a imperiosa
necessidade de cOllclÍrd-ia en

- o melhor refrigeradôr brasileiro, pala menor preço!

Também ao seu alcance, com amplas
facilidades de pagamento, na

Q1/(fKIduJo
R_TRAJANO, 7, 298 33-FlORIANdPOLlS

Por determinação do co

mando do 50 Distrito Naval,
o Re-bocador '"'TRIDENTE"

suspender do Pôrto de Flo

rianópolis no dia 23 de ou

tubro último, com destino
a Enseada de Ganchos de

Fóm, a f!m de prestar au

xí!io médico e proflláxico
às populações de Ganchos

e Porto Belo, bem como pro
ceder a vacinação anti-va

rlóllca, segunda entendi�
mentos havidos com auto
ridades I do Depnrtnmento
de Saúde Pública do Esta

do que forneceram ao na

vio, 5.000 doses de vacina.

A equipe médica do na

vio. constitui da de um O

ficial médico, um enfermei

ro, um escrevente e um

funcionário d:l Capitania
dos Portos iniciou seus tra

balhos no Grupo Escolar
de Ganchos.

Auxiliados pela prôpria
população. a equipe médi-

ca visitou além de Gancnos,
Ganchos do Meio, Ganchos

de Póru. Ganchos do ceu-

gçq fp fpá p:lâ ê

A finalidade dos presen
tes t.rês orcjctoe-tcts
declarou Blnnk - ii da

acosentador+a cm cuso oc

ríoencn, do .�n!árlo fan1ilh

c da rerormulacân di) SI.'

guro Ohl'h:�fttórlo, é n con-

Iniciaremos hoje, sob o

titulo ··ESPIRITISMO'· fiai'

ditéta responsabntcadc (la
Federação l!::,;pil·ltn caten
ncnse, nootetarto das nuvl
danes ctestn l!;nWl:iclc Mú
xíma do Esph-ítlsrnn em

Snnta catarrnu. bf'111 como

de todos os C4'l1tl"OS c A .... -

so("laçiJefl nuneos II r-errera

cão.
s'tcam asstm nvtsadas ás

ünaoas. que toda e qual"
qualquer corrosponoêncta
no sent.1do de suas aüvtda
des devem ser enviadas até

quinta-feira de cada senta

na, diretamente á Federa

ção Espírita catannense,
Av. Mauro Ramos 305, para
a Caixa Postal, 517, não de
vendo em hipotese alguma
ser enviada diretamente a

esta Redação.
Os originais que .não fo

rem publteados não serão
devolvidos.

Não se aceitam polémicas
nem ataques ou referências
a outros quais credes
confissões religiosas

o

FENôMENO

DOUTRINA

Nazareno Tourinho

No Espirlt.lsmo existem
duas parte" distintas. perfei
t,llllen1tl caracterizadas: o

fenómeno e a doutrina.

Temos, portanto, duas
coisas n con.�ldC!"lll":Os fa
tos espiritas e a filaso/in
espiritl/.

Ol> fatos espíritas são a�

comeclmentos vulgares, que
marcam episódios de todas
as épocas na crónica dos
povos clvlliEados. Nad:l pos
suem de extraordinário ou

sobrenatural. Ocorrem com

frequência em diversos lu�

gares, nos mais variados

alllblentes, provocando o

assombro de muitos, de!>pcr
tando o Intert.ise de alguns
ou enh·entando a Indile
rença de outros.
A filosofia espirita. po_

rém, é um pensamento novo

que visa à renovação geral
ja mentalidade humann,
que abala os fundament.os
tradicionais de nossa cultu
ra milenar, que reduz II um

punhado de pó o bezerro
de ouro. de nossas velhas

ilusões, proporcionando-nos
uma noção panorâmica do

passado remoto, uma visão
cósmica do 7>resente vivida
e uma concepção dinâmi
ca do lu_uTo elerno.

- Os fatos espíritas des
pertam a nossa atenção. A

doutrina espírita nos escla
rece.

- Osfatos aguçam-nos a

curiosidade. A doutrina nos

edifica.
- Osfalos nos atraem. A

doutrina nos Instrui.
- Os lotos nos Sugestio

nam. A doutrina nos ilumi

nn.
- Os falos nos desvendam
a verdade. A dal/trina nos

descortina a justiça.
- Os fatos nos Impres�

slonam momentàneamente.
A D01ttl·ina nos toca em ca

ratcr definitivo. Iazendo

,n_Og conbee(j.dores das leis

llue presidem, h�U"moni"sn�

mente, aos mpcanÍlmos d?!.

sões. OvStâ

DEUS LHE 'PAOUEchos do Canto, vna de Gan

to, Vila de Ganchos, Bom- A Sociedade de Amparo aos Tuberculosos com

binhas e Pôrto Belo. sede, à Rua Deodoro, números 7 e 28. comunico as
A anuência loi giandt. pessôas afeitos 00 bem que aceita quaisquer tipo!'

na moíor parte crianças atê de auxilias, em bénefícío de SEUS doentes fichados.
10 anos, segu.ndu-se de pes Outrossim, que os telefones números 2287
soas de 10 a 20 anos em 2940 3146 e 2288 estõo à díspostçõo dos pêssoas que
menor escala idades supe- de�ei(l· em auxilié.fa, bastando discol·, dizendo o 10"'
ri ores. cal onde deve ser ·oponhado o donativo.

�:���:� ede����::::'!,e��1:1; Ve-n'--de-do-r-e--s-C-a-s)
--

do o n"io t,;o do bn,",
.

mãos dos medicamentos de S�PERCESTAS COLUMBUS 'n:NDO JA INICIADO
bordo. STJA CAMPANHA DE VENDAS PARA 1.963, ESTA ADMI

TINDO VENDEDORES DE AMBOS OS SEXOS, PARA
O "!gresso f.!o navio se VENDA DE SUAS SUPERCESTAS.

ãeu no dIa 27 com a missão PAGAMOS AS MELHORES COMISSõES. VISITE-

cumprida, auxill:mdo as

populações das comunida

des de pescadm·es. coope

rando assim com o Depar
tamento de Saúde Publica

do Estado.
O Rebocador Tridente

destina-se ao socorro ma

rítimo da área subor�inada

NOS. SEJA QUAL FOR A SUA OCUPAÇAO ATUAL. TE

REMOS UMA VAGA PARA VOCJ!:, E CERTIFIQUE-SE DE

QUE NINGUEM DA MAIS DO QUE A COLUMBUS.

Inscrl";'p,, q Rua Tte. SilvP'ra, 29 10 ando S/7.
-------

soda cáustica.
SHOW-deS IrV ao 50 Distrito Naval; entre

tanto, tal como &contece

no litoral do nordeste, on�

Sf!rá levado o efeito dia 22 deste mês um e".
de 11 Marinha leva às po-

Detacul .. r show artistico .em beneficio do SOCIEDADE pulações mais distantes, me

DE AMPARO A VELHICE. que conta para essa gron
dicamentos, ,Ilimentos e as

de realização com a compreensão e alto senso de :�s:l�né�a �:é��;;ll::ÕeeS.:a���
����;i:���d��ese��sp��;��:�si�:�:i����7��� ::decr�: �o; torâneas de nosso Estado.

nosso apelo. Um espetacu10 dessa natureza precisa �V:l����d�u;lel:o f�l;.O::�
1;r>rai���o�: :s�;�:'v:IU�a��r���o��a�n����r::nt:uf:l�i: to das autoridades do 50

dades otÉ o contribuição do espectador esse mes· �r:��;��'e e��nf�Z�:i��S l���
ma espectador que comparecendo nos ajuda ao me�·

_

mo tempo Se delicia com o apresentação de nosso,>

C
-

artista",. altamente cradenciados, ooro categariz,?� onvençaocom eXlto espetoculo como esse. Colabore portarto
com SAV vindo aplavdir os nossos artistas como a

versatil e opl'eciadissimo �EIDE MARIA.· o HELI. Nacl·onalNHO eSSe Qrande m,olabansta do voz, o sempre (\

preciodo DINO SOUZA como mister sambo ou go�
zonda os estreooios desse pau ed araras arribado "0

Diário da Manhõ o nordestino IZAIAS. Dê boas gor
aolhadils com os nossos humoristas e aprecie tatT'

bém o imoecllve! aOl"e!'entoçõo do maior 'Mestre df'
Cp.rimonios" da radio barriga verde ANTUNES SE�
VERa. Tudo isso e muito mais com os acordes incon·
fundiveis e únicos do coniunto ALDO GONZAGA Social Progressls�a realiz:1

Haverá também numa calobol'açõo simpatico de aI. rã convepçã(' nuclonal 11')

guns brotos. um nLlmpr"(l rle Twist. Venho presteq;(', próximo dia 11 às 20 noraS

os nosso& artistas, oiudançlQ",.no Campanha da SaCIE. Presidit·á o eertame o r:·.

DADE DE AMPARO A V�,LHICE. ����:.l:�l�� :�1:��� ;:��:I.��

CRISTALIZADA EM ESCAMAS

fABRICADA NO BRASIL PELA
PRIMEIRA VEZ

CIA. ElETRO QUíMICA FLUMINENSE

Embalagem Industrial:

do P.S.P
SOC05 muhifolha. (Papel e Pló5tico) de 50 ouilol

Embalagem Doméstica:
Coi"05 do popelão com_ 24 pacotE.5 pfósticos de 1 1/2 :b

S. PAULO - O PartlrlO
Representantes paro 0$

Estados de Sanlo Catarina e Poronó

BUSCHlE & lEPPER S.A.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



DR. (LO'VIS DIAS DE UttíA
(UNI(A ME'DICA

REX-MA (AS E PArENTES
Agenle Olicial da Propriedade Indnslrial
Registro de marcas, patentes de invenção, nomes co

merciais, titulas de estabelecimento, ins:gnias. frases de
propaganda e merces de exportação.

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

POLIS -, CAIXA POSTAL 97 - FONE 3912

Dr. Walmor Zomer
Garcia

Diplomado pela Faculdade
Nacional de Medicina da
Universidade do BrasiL

Ex-interno por concurso da
Maternidade"Escola. (Ser
viço. do Pro!. octevío Ro

drlgues Lima). Ex-Interno
do ServIço de .Clrurgla ri
Hospital I.A.P.E.T.C. do Rio
de Janeiro. MédiCo do Hos
pital de Caridade e da
Maternidade Dr, Carlos
Correa.
PARTOS - OPERAÇ()ES
...OENÇAS DE SENHORAS
- PARTOS SEM DOR pelo
métorto psico-pro/ilatico
aonsurténo: Rua João Pln
to D. 10 - das 16,00 as
lJ.OO horas. Atende com

heras marcadas. Telefone
30;,;) ._ Residência Rua

General �iLtenCollrl. 101

J�
Estomago. intestinos, figado e vias biliares.
Consultório: Ruo FelIpe Schmtdt, n.a 38
Residência:

Ruo S. Jorge, 32 _ Fone 2721
Dtórtcrnente das 15 às 18 horas
Atende das 8 os 10.30 horas no ,I-)asr,itol de Caridado Azul do Clube 12 de Agosto

Modelos de Cristian Dior Vão Desfilar na PassarelaPrepare-se para o Futuro
Aquirindo lotes de terras, pequenos chácaras e áreas
poro indústrias em

BARREIROS
no "BAIRRO YPIRANGA, onde está situado o Grupo

I

Zscclcr local.
Os interessados poderão dirigir_se diretamente

ao ESCRITCRIO DE VENDAS DE IMOVEIS de

OHo Julio Malina
q_ua Felipe Schmídt, 14 _ Sobrado - Fone -

2347 - Horícnóoolis.

D3. SAlrfUI::4 FONSECA
CIRURGIÁO.DENTISTA

Preparo de cavidades pela alta velocidade.
Bj)RDEN AIROTOR S S WHITE

Radiologia Dent.5rio
ClltuRGIA E rRO'TESE BUCO_FACIAL
Consultório: Ruo Jerônimo Coelho 16 _

lo andar - Fone 2225
Exclu!ivamer'l�e eOIn horal mareoda.

CONVIDANDO

A Patronessa Senhora ,1(":
sé EEas, está c�nvldall(;.)
para o Festival de Prima

vere-c-verão, da Matara,no
e Matarazzo Boussac Pró
ximo dia vinte e 'Iuat.ra :1.0

Clube "12 de Agosto' em

bcnefici.a do Ha�pital' de
Reabilitaçãc.

BAILE

Ontem, participei do Bai
le das Debutantes da So
ciedade ThaIla de cuqucc,
cem a escolha -ta Raltl'lJ;;.
62 atendendo um QOnVH2
da Dlretorja do mesmo e do
companheiro Din{' Almel"
da. Depois eu conto.

GANHOU
O sr, Raul Lum'�l"tz ",n

Araranguú, comvecu de

um barbeiro o 'Jllhete ce

Loteria do Esta.fo, n. 16�,
correu na sexta feira e � ...

ntiou um mllhio de cru

eeiros. Está hospedado no

Lux Hotei e prometeu �ie
dar an vendedor trinta mu

cruzeiros. Parabens.

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

FEIJOADA
A Rêde Feminina de Cem

bate ao Câncer. ?rog-r!l.ml;(1
para hOje as 12 !loraS no
"Coqueiros Praia . 'IUIJ�" a
F.eijoada Amiga, com tw:st
chá chá chá o .�all��'�'�s
bossa nova.

NOTAMOS
No Querência Patace,

notamos o sr. Pedro Lou

sada, da Revista V!3ao, a

companhado do casar ve

readcr DO.T Ingos s'ernan,
dos de Aquino.

AD110GÀDOS
ADVOGADOS·

DR. HWO PEIXOTO.
DR. MOACYR PEREI RA.
PREVIDENCIA �<?CIAL. - Recursos à Juntas de Jul

�����tgE; ����O;:L�����tadorJas. B�neficjos etc.
ÇI'Vf:.l e CRIMINAL '

Ruo Felipe �chmldt r,r) 37�· '2(> Ando' _ Solo \ 4

DESFILARA'
Modelos de Cristlan moc

desfilará na passarela rI,
Clube 12 de Age-sto, dl".l

24 promoçâo do Calunts

ta:

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

DR. MARIO GENTIL mUA
MEDiCO

OUVIDO - NARIZ - GARGANTA
CLINICA E ORURGIA

ESPECIALIZAÇÃO NA CLlNICA PROF,
JO,� KóS DO RIO DE JANEIRO

OPERA NOS DOIS HOSPITAIS DE FLORIANOPOLlS
AORAR10 QE CONSULTAS: - Dos 14 às 18 horas

Pela manhã, hora marcada, Inclusive \005 sá�ado:;
Telefone: 2989

CONSULTORia - Rua Ten. Silveira 15 - Conj. 203
Ff)IFICI') PARTHENON

,------�-------------

CASAMENTO
Recebi con-na para �

casamento de Marllene A
braham com r SI'. Adr:'1.�l
Checa Lopes. próxímc tii.l
oito de dezembro, às dr,z
horas na capeta do DJvir..r
·"E�pirlto Santo". Os ccn
vldados serão recepcicna,
dO� no Clube 12 de Ago�t'1
anos o ate rel!glrso.

"MISS"
A holandeza r.atarina

LOddrs, foi ele:�a "Ml�.'
Mundo" em Londres; em

segundo Iug-a r a fjlanal)';'l
Kaarina Leskinen.

ALMOÇO
A Comissão que esta or

rraniz:lndo a Semana tia

Mnrtnha, -rerer-arã um al

moçn à imprensa no pró
ximo cCa cinco .te dezem

bro.

M!SSA 1)0 UNIVERSITA'RIO
Universitário assista todos :"'� �omins()�
na Ig'ieja Sãh Frnnci .... (·n á� 11 horas
Missa r!(1 f1ni"f'I'"il�ri{i , DIPLOMAÇAO

Nos in!.ormou u Preaiden
te do Tribunal z.erto-ar
Desembargador Ivo Gul
lhon Pere'ra de zreuo. Oli"
a D', omecão d-q can�h
datos eleit.os e nel?ltos "la
dia 7 de outubro será rr-a.
lizada no próximo dia dp
zen-va.

FLORES

(LlNICA SANTA CATARINA
Clínica Geral

Doenças Nervosas e Mentais
Angustio - Complexos - Ataques - Manias

Problemático Afetiva e sexual.
Trotamento pelo Eíerrocbocue com cnestesio

Insulinoterapia - Ccrdíczolo-cptc - Sonotercpíc
Psicoterapia.

Dlreçõo dos P�iquiátra.� -

DR PERCY JOÁO DE BORBA
DR' JOS� TAVARES IRACEMA
DR: IVAN BASTOS DE ANDRADE

HORAhlO - 9 às 12 hs. Dr. percy
15 às 18 hs. Drs. Ivan e Iracema

Endereço: Avenida Mouro Ram�s. 2�8
(Praça Etelvina Luz) - Fone 37 - 53

ATENÇÃO TURIS1'AS
"s'rance" (J m:-dor tran

...al!ãnt:co do mundo, W11
teveretro trará mais l"1oJ
dois rrJi tV'"istas para '}
carnaval CD '-'n'l..

Ontem. em J.oiJlvil'e, ro

inaugurada no Harmonia
e Ginasttca de JOlnvIlIe -

a Exposição de Flores.
PROCEDENTE
o'rcutandn na ""li'IOr:a

cap'' a. elegante Benhom
Hélio (Arlete) Barros. prv
cedente da ''Belacap''.

_
.

Mudanças tocots ou poro outros cidades.
cerviçcs de mudanças.

.

Nê" é r-ecesscn., o engrodomento dos móveisIof ' .... -ocoes ô ruo Fronds-::o Tolentino no 3.4h'e _ 3805

� I.l'ilJa�di s:

Illiilgo----...
_-----_._---

S.€TIMO
FESTAAUVOQA.lJO

HOJe, em Buen ....s Ai,...
acontecerá o sétimo ca:n
peonato Sulamericano t.!2
Remo. Defendendo as C<r.
res do 'Brasll, a guartIJç.�:)
do Marilnel.lI, alto com.! 'I
gual'nição de dois com _

Cachoeira de JOinville, e ..l
ól·blta. argentina.

Ontem no MUSIcai Bar
o casal 'Michel (Vano'I4!
Daura, promoveu mov:
mentada festa. comemo
rando o 11.0 anh'j!rsarlO na
sua filha Maria Rute.

EScrjLOL"lu especrehaaa-
em Ql.lt:.stoes trecaunstas.
AdmmlStrllçao de benl

lm�vels Delesas fiscaiS
Rua Felipe SCh/"llldL, 14

_10 andar - Fones: 2,,11
'\216

DIA NOVE

TI�cou de idadi:) no dJ.l

nrve, a Senhora, dr. Paulo

lMiriam) Bauer.

Os casais comandante do
S." Distrito Naval AlI(lj
rante Jurandir Muller c.r
Campos e comandante dJ,
Base Aérea cOr:lno1 Mar
cela Bandeira Mala ass'.s
ram ontem, a inauguração
da Exposição de l"lõres, no

Harmonia Lira e Soele:d:l.
de Ginástica de JolnVjde.

DEPUTADOS
APRENDA CONVERSANDO FRANCES EM ,2 MESES

A���tts �! _,' ,

ITALIAN012
IfRRflWS A, VENDA Apôs a DiPlomaçan du.'

eléitis it reeleitos, os depu
tados tE;derais, viaJar::i.o
para Brasilia, a tim d�
pr.ocurar acomodaçoc:!;, o

que está rr.uito �iticil.

VOLTOU

Ruo Tiradentes 53 - Florianópolis

VENDE-SE
40 lotes na Vila Palmira' _ Barre:ros.
J - lote 28x22 - Jord,m Atlântico _ Bor�

j·eiras. (Bem próx mo o Estrada Federal),
) � Terreno com �4 mtS.x810 mts f.:-ente puro o Est: ada Federal. Barreiros.
1 lore 12x30 no zona balneório de Comburiú

próximo à sede do lote Clube.
I - lote IOx30 no zona balneária de Combo

riú próx mo a sede moritimo do lote Clube.
.

I lote 15x I 5 no ZQno balneário de Camburiú
pró>.' rr.v O zona Comercial

1 krte 15x30 no Vila' Pompéia _ Cu·rtibo.
1 lote com a A'reo de 700 mts2 junto ao Hu�a

pltol Pr-otestonte em Blumenou
.

J lote J 4x30 junto à Fundição Tupy, Joinville.
1 lat-e 22x31 em Pilarzinho, Cur.tiba.

----

O SI'. Danilo Lehmk,llli
v.onou as atividades co

rr.crcials, na Rua Traia_
no 31.

-------
.

YAZIGI
Matriculas abl".!rtas na Secretana e

8J'11 Utvqwul
CURSO� DE CONVERSA<;Ao PHATrCA

Trajano, .n. 14

(Altos ria P::trmácia (�<>(,U'al

WOLFRAMITA
Compro-se qualquer. quantidade. 'General Elec.

tric S/A Rua Miguel Angelo 37 - Maria do Graça
Estado do Guanabara: - Tel: 29 _ 0010.

Trator com snr. Nelson Menezes _ Unidade
de Compras Lômpados.

C 'llrso r Ireparatório (onli�lente
CU (SOS ESPEt.IAIS
IARA PROF�SSORES
nE DATlLOGRAr,'A

AULAS PARA CONCURSOS
A .mGO 91 (GINASIO EM UM ANOI
PH_GINASIAL ADMISSÁO DURANTE O A "!I

'

DJ rlLOGRAFIA
,

- Boseado nof. mais mode�nos processos pe ,'0..
gógicos.

- Equipado com môquinol no/cu
- DiriS'ido pelo:
- PROF. VICTOR FERREIRA DA SILVA
HORÁRIOS, DIURNOS E NOTURNOS
Faça suo inscrição o Rua Or. Fulvio Aduzci an.

tiqa 24 de Ma,o, 148 _ 10 D .•deu
ESTREITO

.

FlORIANnPOLlS

AO MILAGROSO PADR-E

REUS.

'\.GRADEÇO A�. GR-AQA:3
ALCANÇAD,\·3

IRENE SOARES AIOt...A .. """"' DO HAIa.
------------------------------,

PRECISA-SE SALA - Para Escritório
C-U(b, .t;�cnLonu
Tratar cum .r d.r. Jose Maria, pelo lone 26U4, à tarde,·lU com o dr. fo'lavio, pejo fone •• __ JO·22 _ 3S"96. MUSICAL BAR'

/ARA UM B')M PASSA TEMPO COM SUA FAMiLIA - RFumOEB SOClAJJ:.,
UAJi"AN".fEf', COQUITETS - FESTAS DE ANn'ERS!d""':OS _ CHA

DANÇANTES - ETC.
:"NDAR TERREO DO ROYAL HOTEL - Tel 25.' �_ !Portarla)

RA'DIO PATRUL�A: SOCORRO
POUlIAL OE UR6ENOA m. 3911

Farmácias de Plantão,
CEthRO

10 -:- Sábado (tarde Farmac,a Cen�ral
FarmacI9 Central

- R Felipe Schmidt
- R Felipe Schmldt
- R oão Pinto
- R Felipe Schmidt
- R Felipe Sch:nidt
- R. Trajano
- R. Trajano

unia L ....."\lBRETA ,1959).
Tralar Anita Garlltaldi

61 - FURei!!: 3;lOS _ 3i:l1:
11 _ Dom'Íngo
15 - Quinta feira lferlado) Farmácia ·Moderna
17 - Sábado (tarde) Farmác!.\ Sta Anlônio
18 - Domingo F9.rmáda sto Antônio
24 - Sábado (tarde) Farmá'!'9 CatarinenseTemo" comprador poro casas no centl'O
2S - Domingo Farmá::ls Catarlnense

- VENDAS---CUN1CA o ..: CRIAS"Ç.\S
CO""{llltúri .. : I"'h' ma'lh'l
no """pi'al dI' ("lnrlatl�.

��Q 1��J�le. �:.o Âs C,,�;��f)��
('on""llór10: Rua NUfl�g
l\1'ac-hfl,]". '7 _ 1.0 anda .. _

O serviço noturno serâ efetuado pelas farmácias Slo. Antõn:o, Vitôria e
CentralSALU PARA ESCRI10'RIO CASAS ___

12 c 12,30 h.oras será efetuado pejas
farmácias Vitória e Centrai.

Alugom:.c no ruo Jerànimo Coelho, 28, salas
para escritár o. Trotar com O Eng Zenon Car�
los Gore a - Ed. dos Diretorias .:.__ 8.0 ond.:J.1

15---11�62
CASA GRANDE r"esmo ve!tlO OU ARMAZEM

poro depósito
p!".àxima do centro

COMPRA "A MO·DELA�

Por CrS 650.000,00 vendo uma caso na Praça
em SÕ:l José corr, 50 metros de terreno;

No Saco dos Limões uma CaSO bem situado.
No Agronómico, uma Cosa átima em terre

no de 1.600m2.
TERRENOS ___

O plantão diúrno compreendIdo enl tO

ESTREITO
11 - Domingo Farmácia do.Canto _ R. Pedro Demoro
IS - Quinta feira (terlado) Fumácló) Indiana - R. 24 de Mala
18 - Domingo Farmácia Catal'inense - R. P.edr.o Dem.oro
2S - Domingo Fa.mnacla do.Canto _ R. Pedro Demoro

Tfl'<""lrti'ncia: R'IR P:ulr0
P"M:I <l:l _ Tpl"' ..n,. '!tR'

,
D versos lotes com financiamento em Coqueiros

Ba�'reiros, Estrei�o e Capoeiros.
Em Conasv:eir9s por prêço sem igual. de fren"

te. para O mar.
VENDE-SE

ROUPaS e sapatos usodos em Perfeito estado
a� conservoçoo.

.

Ver e trotar com o sr V,"ISun Mendes
Ruo MOI t'nho Collodu� 3 - no horário da:;
13 às '15 horQs,

() serviço noturno será etetuado pelar farmácias do Canto, Indiana e Cata
rinense.

A pre�5eI!.te tabela _p,j.Q ppderá ser aite.rada. sem .prévia autorlT-ação d�ste
Departall1'e"nlo.

DSP. em Florianópolis, E'll 0li'tub:'(' dê 1962
Luiz Osvaldo IYAcamp(lrl
ln�ll("ltor (le. Farm:icla

CHACARAS -

Cum arvore" frutíferos bua aplicoçõ,-, de copiral
perto da Trindade. '

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



PREVIDÊNCIA SOCIi-.L 11
=- a.c-.Gn. &U:t.r�
ENCERRADA DIA 5 A

INSCRIÇAO PARA ME�.1:

BRO EFETIVO DAS J.IR

DOS IAPS.- De ecõrdc

com o edital pubucado pe

los laps. encerrou djtml.
uvee ente dia 5 rio correu

te a íuscr.cão para mom

bro efetivo e suptenta :b,:
JJR dos Instftutcs de t>rc

vtdêncre eocter. A eteícã 'I

será realizada dta 14 do

eorrente. às 9,00 ua ma

nha nesta capiL'l} OS C'UJ

dídatos rnscnt-s no rAPB

são os seguintes:
CLASSE ECONOMICA:

wuma- ClaudJno dos S�T'
tos. Ewddo Morit.z. Mar
elo José Dutra. Jose Al

bert!' KrUf:;ger. rvo Ga�lP"
nnc Silva. wutte- Amll;'lel
Silva. Paulo Maneei Bum
paio Guimarães. Adolfo A

1aor wcnstem. Alvaro Luz
Jaime Luiz Hansch. Fran

cisca Prelss Benassí. Alois
Adriano Kunltz. Antonio
A:J.: aurl L"";lva,

CLASSE PROFISSIONAL.
Francisco Amaral aessu.
Heber Hadliçh. Waldir car
rstrão. José Dnrcí Silva
Orlando Pereira. MiHem
João. Daux.

INSCRITOS Nt.. I.A P

DOS INDUSTRIA'RIOS:

CLASSE ECONOMICA;

Jeão Batista dos SantOt.
e Murllo Rodrigu�s
CLASSE PROFISSIONAL:

José Adi! de LI'Xla. A\'e;f

no da Siiva. Edeail Go
mes Ferrão. Paulino de Li
ma Brennelsen e Tadeu
Margarida.

INSCRITOS NO IAPC.

CLf).SSE PROFI�SIONhL.
Osmundo Flores. Oswaldo
Germano Fernandes. _'\n

tonio Barbosa Machado r

Huberto Moritz.

CLASSE ECONOMWA:
Antonio WOPlnger. Jo.,e

Soares Glavan e Alb"'l't()
Gcnçalves.

-

Faltando (lS nrvnes c!O$
inscritos no tAPP. dos Ma

ritirn.os e no IAPTEC.

contrai novas núpcias não

perde quanto a03 muos

de leito anterior os dir21-
tos ao pátrto poder, exar

cendc-os sem qualquer in

terferência do marido".

ATENÇAO dr. F. Ma5C'l

renhas _ Jctnvü.e: _ A

POSENTADORIA POR VE

LHICE - Empregados so
mente para ídenlznçâo

'

quando ête mesure requer

para o empregado. A RE

SOLUÇA0 n. 1467 eLo con

selho. Diretor do Departa
menta Nacional da Prevj
dência SOcial diz o segutn
te:
MTPS - 194 770-61 _

Sessão de 25-4-62.
Consultado - Pederaç'to

Naelonal dos Trnbalhano
res nas Indústrias üran
caso

Ocneeltado _ Depana_
K.ento Nacional d... PI "vi

dência Social.
,Assunto - rnterpretec-,o
do parágrafo 3. cio art;go
30 da LOPS.
Relator _ couseinstro

Segfsmunrí-, Cerqueira.
O Conselho Diretor d:.:

Departamento Nacional da

Previdência Socié'.;. por ma

i o r I a, CONSIDERANDO
que o parágraf,o 3. do art

30 da Lei OrganJca da
Prevldencia Sc-ci:l! conce·ie
â empresa a facuidaae do'

requerer a aposeneadorj�

por velhlc�, na fOrma J:.l f

Vista, mas não a 'lbrlga a

assim proceder

RESOLVE

responder ã. r..onsu]ta f.o!'

mulada pela FederaÇão N<I
cional drS Trabalhaaore3
Nas Indústrias Gráfjc"ls
esclarecendo que os em

pregados sÕm.ellte fazt!ill
jús à indenizaçã:l prev;.,
ta nos arts. 478 € 479 da

CLT, quando a :Lf),o�enf-H
daria por velhice_,ior reque
rida Pela próp�ia empre.
,..

Vencido 0 Con,elhelro _

Dante Peliacani

$$$ Segismundo Ce:-queira _

MãE QUE CONTRAI NO� . Conselheiro Relator.
VAS NUPCIAS - A Lei Dante PeUacalli _ Pre"ii
n. 4.121, de 27 de agôsro dente.
de 1962, pUbl1ca'la no Dl

ário Oficial da Utli8.o de
3 de setembro de 1962 aI ,....---.

---

•

.....,

t",da a "dação do ;t·"- CAHZ.I�HO, NAO!Igo 393 do �ôdlgo Civll. h CAliE !i'!'OI

��va redaçao é a segulll-
� ...

Artigo 393 - A mâe Que

Avióes às terças quinta" � dommgú -

Saidas de Florianópolis às 1145 horas-·

T.\C - CRUZEIRO DO SUL - FOII"'

3700 e 211.1.
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O E�J�O _
O �ilsl"'on�jgo' Dlârio de Santo Catarina

odo imen.to
MáriO de Andrade li!

Sua Obra

Por Iv..! Eckert

SITUAÇãO HISTO'RI

CA - Quando se tnstatava

no Brasil a República soe

a g-rande agitação pohuca
onde se enedja a fama d"

Marechal Floriano, Mario

de Andrade ensaiava H

primeiros passos na In

fância.

Momentos depo.s se Ini

ciava a Guerra de 1914

para onde o Brasil rOL' !I r

rastado. Anos mais tarde o

Brasil suportou uma F.')Yo

iucão, chefiada por Getú
lio Vargas. Em 1939 o mun

do se voltava n-vemsnte

contra ç avanço do ras-í ..

rr-o germânico e o aro. en

entrava para I) combate

constituindo-se a FEB. EM

1945 terminava o grande
confllto mundial e Mál'io
de Andrade passava a P.S

ter presente 11'JS livros,
tão somente.

APRECIAÇAO CRI -rr

CA -Eie próprio é sem dú
wída a maior autortu-ide

para falar a seu resrie.t».
Num conferência que Pl')
feriu na Bibli:te·�a da' Mi
nl,st.ério das Relaçoes Ex

teriores â 30 de abril de

1942, registrou o mais ·ll.,

vo doculT.ent.Q ,<;ôbre o !r;tl

dernismo, lixando-se Cor.�o

figura integrante ãêsse mo

vlmento.

Mario de Andrade é um

dos escritores que pode ta

lar a respeito de si mes

mo. A modéstia cem que
encara o tema a profun
da languidez que c penetra

•
no fim de sua carreira

fornecem-lhe essa creden-.

ctat.

rOrlundo da eiíte e a cor;

,.equente integração nzssa

cla.sse, afastaram-no do

I��:��s�a �;�viv��:1va��
não pOderia ser conhecrrta

pelos criticas aos quais ele
nada confiava . .!:ra figura
nova num estilo novo.

Ser modernista corno

êle, era afrontar' a tujo
"Hoje, passada a fase e he
róicn, de combatas e de [u
tas, ser modernista é uma

posição cômoda. Ontem
chegava a ser confundida
com sérias e perigosas psi
coses e era quase um caso
de policia ... ", dizia Augua
to de Almeida Filho seu

dando Mário de Ancirad(..
A sociedade não cerno-e

endía a sua mensagem, St1
a co:rpteendia era peque
no o número.
Organizou vári'J.<; "Sa ..

Iões", em São Paulo. Eralll
uma especle de Centros de
Estudo" Paulo Prado; ME'
notti dei Picchia, OswaJ.i.:l
de Andrade; o escultor VI::

Nós colhemos quilo que
plantamos. Se 1 nossa

..
vontade estiver a serviço
do mal, certamente iremos
c:>iher os frutos dessa âr
vare. Daí asseverarmos que
o mal é fruto da Ignorân
cia.
Todos nós somos porta

dOl'es de fôrças magnéti
cas. Temos poderes Inco
mensuráveis que a natu

'reza nos deu. Entretanto,
a falta de cultura, ou me

lhor, a nossa ignorância,
conduz-nos ao êxito de

grandes empreendimentos
como nos leva ao eterno

fracasso.

° ocultista não desco

nhece, por fôrça de auto

estudos, que êle só poderá
irradiar somente o que

possue. E que ninguém lXl

derá receber o que não
merece, é outra verdade

indlscutivel. No entanto,
criaturas há que vêm os

seus desêjos satisfeitos por
Intermédio de terceiros e

nao percebem que a fonte

de onde emana essa fôrça,
reside em si mesmo.

"Faça por .onde que eu

tor Brecharet.; Anita Mai·

fattl, que vinha de Roma

e Ronald de Carvalho o

acompanharam, ou melhor

êle Os acompanhou na sua

insaciável sêae de vencer

Os obstáCUlOS eram mui

tos. Não consistia so f''I1

agradar ao público. consre

tia multo mats em formar

um púbfjec. O mcaernts

mo nascia e como tal 1:-1"11

jovem, Jovem como seuv

mentores. Era, portanto
uma inovação e por Isso
mereceu a observaçac de

Voltaire: "tôda verdaae -no

va desperta desconfiança
desrespeito e ínímízade"
Maeunaíma é o livro que

busca na fonte as tradi

ções, os mistérios, Os sezt'n
dos do Brasil, Seu povo o

folclore e os misticismos
são narrados com a preci
são do modernista. N2.")
era fama usar-se as nua.n

eras de Mário de Andrad'J
Nem era apreciado pelo PÚ
blico o autor que saísse da
rotina. O público ledor era

diminuto e a grande pia.
téia estava escassaman-n
se dírtgtndo à leitura nos

comentários da ImprE'nsa.

CONFISI:lb.,) DO AUTOR _

Dois anos al).tes de morre.

f.oi convidado a prole�',
uma conferência na Ca,,' d

do Estudante do Bru"i;.
Nessa ('caSjão Mário d�

Andrade falou de coraeão
Acredito que as lágri�a;
dificilmente se contiverar.l
em quem o ouvisse. Efe a

confissâ.o d.e que :1âo COI�

tentara o público e B. si
mesmo - "E' melanc�lc;)

•

rnl
Chegar assim no crepuscu

lo sem contar com a 50-

Ildartedade de si mesmo

- e o arrependpnento da

restrita atuação.
Conferência à. restrita

atuação do escute- pode
mos falar pelas suas �ró
prlas Palavras. "duma cor .

sa não partiCipamos:
amelhorumentc pounco
social do homem". Talvez

fOSse o ambiente em qca

vivia, tetvea a propf1a cul
tura. O fato é que Már!�
de Andrade senuu-se a

oandonado pela platei"l e

de artista tentou passa; a

espectador, nos últlmos'mo
mêntos da vida. ESSe renô ..

m.eno fê,lo modificar a ro

tina do estilo. Nesse pro
cesso de -evrsão d,eformDll
grande parte da sua ocra.
E ele di .. lo melhor: "De
formei, ninguém 118.0 ip..I!(.
sina quanto, a minha cora
- o que não quer dizer que
Si não fizesse íeao ela fôs-
se melhor ... "

•

Mas como em Xldo pcc

ma existe um motivo e

uma evocação o poema da

vida de Mário de Andrade

deixa também Ilma eVIJ

cação. Todos os lirl'ependi·.

mentos, Todas 1LS d.efo:·

mações, t.odos CS toques
mágicos da critica ILte:á·

ria, tôda ficção de sua- o

bra, tôda a melancolia as·

sentam um protesto cont.-o:a.

seu êrro e uma :nensagp.ffi
aos viandantes da estrada
da fama e da cultura. "SI
de alguma ceisa pode vale:
o meu desgôst.o, a ;nsati.�
fação que eu me causo que
Os outros não sentem' a�-

----o _. __ . _ .. -------_._

AgradeCimento e Missa de 7.0 Dia
A fomilia de Tomaz Comilli consternado com

seu passamento, agradeoe o comparecimento de
.

parente& � pessoas amigÇls do extinto, con_Yidondo.os
te ajudarei"! - disse o paro a missa de 7.0 dia em sufrágio de suo olmo a

�;�:;. �e�:� ::��:':':;:I�t�.terça f,e� à.��7�30 hs, n!. .. Cit_ê-
"Si�as o nosso consêlho e Antecipam agradecimentos.
veras realizado o teu so-

nho"!

SARAVA A
UNIVERSAL! ..

UMBANDA

O desenvolvimento do
médium C"onsiste no apren
dizado do ritual e no es

tudo das fÚl'ças poderOS<LS
do pensamento. ° pensa
mento exige uma mente

sadia, vigorosamente for-

te, pa4a quP. a sua fôrça x x x

uja no' desenvolvimento da TENDA ESPíRITA DE

vontade. UMBANDA "XANGO ALA-

A vontade pode ser des- FIM ECHi!:" _ Transcor

truidora como criadora, (lU l'eu na mais harmoniosa e

melhor, a serviço do mal vibrante alegria, a pas
ou do bem. ° resultado de sagem do dia 29 de Outu

uma causa como de outra, bro p.p., embora sendo um

todos nós sabemos através . dia bastante chuv.aso, o

das experiências... Nin- grande Xangõ "Alafim

guém, por mais rude que Echê", deu o seu sinal,
seja, admitirá o milagre rasgando no espaço, atra

porque destruiria, ':Ipso vés das. núveis, um ráio de

fato", a lei que rege o uni- luz, simbolizando o grande
verso inteiro, e que nôs dia inaugural da Tenda Es

�hamamos: Lei de Causa e pirita de Umbanda "Xangô
Efeito. Alaflm Echê", situada à

Rua São Cristóvão, em

Coqueiros, subúrbio de nos

sa Capital. I

O Novo Templo Umban

dista, que tem por duetor

espiritual e presidente, ('

nosso confr�de JUVENAL

MELCHIADES DE SOUZA

(Pai-de-Santo), M.D .. Pre

sid�nte do Consêlho Deli

berntiv.o da Uniâo de Um

oanda de Santa Catarina,
recebeu, nêsse dia festivo,
a visita de confraterniza

ção da família umbandista
catarinense, além de cen

tenas de visitantes.

Congratulamo-nos com o

nosso confrade Juvenal,
por essa feliz Iniciativa,
augurando-lhes que seu

apostolado sêja coberto de

bençãos por Oxalá Guiân e

que. o grande "Xangô Ala

fim Echê", faça sempre
vibrar sua machada, em

prOl da pureza, da humil

dade, visando sempre a

Codificação das Leis que

regem o Espaço, ou seja a

verdadeira Umbanda Uni

versal. _ Saravá Xangô!
Caõ Cabecllhe ...

VENDE-SE
Vende se um CAMINHÃO FORO, em ótimo es

todo. Motivo de mudança, preço de ocasião.
Ver e trotar "a RUA VALGAS NEVES N.o 101

ESTREITO

13/11/62

CONSELHO REGIONAL DE FARMA'CIA
EM SANTA CATARINA CRF"

RESOLUÇAO N0 10/62 _

O CONSELHO REGIONAL
DE FARMACIA EM SAN

TA CATARINA CRF _ 11
reunido· em Sessão Plena�.
ria desta data, usando das

atribuições que lhes são

conferidas .

pela Lei 3.820
de 11 de novembw de 1960, a) Será cobrada a mora

do seu Regimento Interno, de 20% pre.vista no Art. 22
e, o que ficou deliberadG
em 2 de agõsto último, RE
SOLVE:
a) COnsiderar irregular

o exercício da profissão
dos que, residindo em um�
localidade tenham respon·
sablUdade profissional
outra.

Plenária desta data, usan

do das atribuições que
lhe são conferidas pela
Lei 2.820 de 11 de Novem
bro de 1960, e pelo seu Re
gimento Interno, RESOL
VE:

e seu parágrafO único da
citada Lei 3.820, tanto pro
fissionais como empresas
'que efetuarem o pagamen
to das anuidades rele,ren

tes ao exerc1cio de 1962

após (l dia 30 de Novem

bro de 1962.
b) Dar a mais ampla di

vulgação à Presente Reso-
b) Conceder prazo ate Ilução.

,.

dia de Dezembro do ·cor- Sala das
.
Sessões do

re�te ano para os que es·, I.JRF-ll em 4 'de Outubro
te.Jam Incursos na irregu· -. de 1962. (Ass.) Ranulpho
larldade da letra "a", re- ,�.

José de Souza Sobrinho _

gularizarem sua situaçâo .�,; Presidente, Antonio Breso-
c) Findo o prazo conce· :Un _ Secretârio Geral 11'

didO� o CRF-ll tomará as. _,
ma. Riggenbach, Luiz' Os

medidas que se fizerem .

valdo D'fl.campora, Osny

�e�r��á:la;atfi�reg��arl��� Pinto da Luz, Helclo Jo�o
de. :��ei��od�a��ve;o�'res,O�
dl Dar a mais

.

ampla Conselheiros.
publicidade a presente Fiorianópolls, 9 de no-

soluçâo. vembro de 1962..

n

RESOLUÇAO NO 11/62
- O CONSELHO REGIO

NAL DE FARMACIA EM

SANTA CATARINA CRF ..

11 reunldps em Sessâo

sim na beira do caminho,
espiaddo a multidâo pas

sar. Façam ou :>1" recusem.

a fazer arte, ciências, oh ..

cios. Mas não rtqnem ape
nas nisto, espiões da vtda,

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

camuflados em técnicos dr

vida espiando fi. mutttrí.
passar. March.-em cam as

multidões". Era essa a

mensagem de Mano de

Andrade.

3 mod_'o. à SUII e,eol"lI:

* ESCOLAR "62� - 'ampa p1õlfica
... 8 E L A I R ·�2� - IflmpfJ �romflJfJ

* -DIPLOMATA õ2�- tompo (o/heodo fi ouro

�''62''
-GARANTIA E SEGURANÇA-

�ÃSÃ OU APARTAMENTO
.-

Preciso poro alugar no centro.

lefon;r3tg�{om OSMAR, nésta redor.ão ou peo te.

QUARTOS
Com ou sem Pensão . .cosa de Família.

Rua Este'v'es Junior, 34

Serviços De DAtI�OGRAfIA
ACEITAM SE ENCOMENDAS
TRATAR à RUA FELICIANO NUNES PIRES

14 - à NOITE. I _'

Dra. rARA ODILA NOCETI AMMON
CIRURGIÃO - DENTISTA

At-ende sros e Crjanços
Método psicológico moderno - especializad;)
poro crianças - ALT� ROTAÇÃO
Aplicação tópico do flút\r

Sala das Sessões do Drse���:��� �:::llin Atende dos 10 às 12 e dos 15 às 18 horas

CRF-ll em 4 de Outubro Ruo São Jorge n.O 30 _

de 1962. Ass.: Ranulpho ���ii!�����iiiiii�.-----"""::'_-""":----�
José de Souza Sobrinho -

Ir}1ri U 51���d��;����:�F:3�ii..iIiJ!i-i' f''''i!!i.hiiiP� �o FABRICA RELlJGtOS *

Paulo Totlres, Helcio Joâo

Moreira da SlIvelra, Rauli- ....�,It.
no Horn Ferro _ Conse- ��
lhelros, HUda Medeiros de -....:; fdbrl,g 10i"

Santiago - Conselheiro

Suplente.

(LCBE "12 DE AGOSTO", Fe1lival da Matarmo BOl1íSaC -- Dia14 de Novembro Em Benefício do Hospila· "Santa Calarina" de Reabilitação.'
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o Campeonato ela Segunda ZOIm
.

�_terá s;Quênc.ia nu tarde de hoje. jogando �sta m�n a-sc três pelejas. UParu ('sÍ'l Capital está marcado ti

encontro Pn s nl�{ y Paula Ramos, «lU€.

�:�eS!:r�i:700::�o ��\���:�)�� O departamento técnico da Federacão Cntcrr
de futebol (' para tanto, nense de Furcbot cüstribulu noto ó imprenso escrito
colocamos, desde já, h

e fal�da,_ comunicando que nõo concedeu qualquer
disposição o material ne- outonzoçao paro quem quer qUe seja crtticar severo ..

cessério para os primeiros mente aos árbitros ccnencenres .00 quadro do entt
socorros de enfermagem, dade sem que ,os mesmos se façam merecedores. E a

que poderá ser procurado noto meus nouqos Se nõo nos folho a memória vem

junto a nossa gerência, contra oqoêles fol.�us e leigos crcnísros que n60 so,
Sendo só o que no mo- bem sequer comentar o atuação de um árbitro ou

menta se apresenta, ccr- mesmo de uma partido de footboll deixando-se levar
tos de ter atendido o apô- pela mesqufnbes de outros dirigentes e falsos des.
10 de VOs"� firmo-me mui pOI'tist.o" que aproveitam o oportunidodc para tentar
atenetosamentc. subestimar o esporte de uma ccpttal. E' o coso do re

Farmâcil percussõo que ainda vem tendo em nosso Estado co
cotejo Paula Ramas x Atlétic(), disputado no último
domingo de out�lbro em nossa metropole, quond;) o

����:��1r: 'S��:�,a��, i���C?;li��i:�: ::��tad;6p;i��
pupilos, mostrando naturolmente o boa educoçõo que
por certo deve ter trazido de bêrço Elemento de tal
quilate <lindo foz porte do comissõ� tÉcnica de nos"

:fle��e��nF:��b�l�e PO:iciparó do Campeonato Bra.

Em nOSSa. m�neira fIe observar, achamos que
êsse element,!) deveria ser b::mido de nossa seleção
f'nquanto é I'empo, jú que I�m um "scratch" não po
...I'e havcr indisciplinados, O mesmo devera aconte(.eL'
Com' o sargento Moroci Gomes que após praticar a,

campei" d:} cap!�al estal'tÍ. t'?s de indisciplina ainda ale'gou ser sargento da
em Blumenau enfrentanrto Fôrça Aérea Brasileira. Tonto assim é, que quando
o OJí.r.pir.o que :linda quar Amarildo 'lubstituiu a PtAé no "scr<ltch" canarinho
ta fcira. em seus dominios Paulo Amoral aproximou-se dêle fozendc.lhe uma
foi derrotado pelo Carias r)rova de fogo, Inicialmente perguntou-lhe Se con.

R�naux, em jogo transfe·
.

7�!ir�oA::ri�d: ��vc:�â;�a nX�������:n�:n:��'�ar�d��:�Oua�tod�:e280 �;i::�!�b�� �Ue se isso acanlcc êle brigaria. Perguntou.lhe
Bnl{jue estará m� a v,m ')���a c���:�s:��rq! J 'O��� ����n����ti�U� u�es�����
tade, pois atuará em sc,; "egativo afirmando: - Noõ eu brigo!
chão contra o Palmel"as E Paulo AmaI" () convpnceu que nossa selecão
dc BlU'T1enau, com quc.', nõo poderio ficar ida a lO homem somente. 'Ex
no tnIno, empatoll por nm plicou quc, se {-Ic '-osse, seria expulso da concho
t.t'nto, Na J'ods.da [111&] e o Brasil c-staria I,ado! Amorildo viu que Paulo

��:te�'!:'�ã����::�;l�!.: i���Oi��i��;o���'�. ,:�i:��:�ro!ii:'���';�:��::
los Renaúx e AtléLicn jCI �7:a��c���:i�o�rM,(;sr��0�lnc���t�����h'? c����������r-tllCjO 11 partidil maIs' 'm nt' footboll (Il!(' I' 1: :';ciparó do bra<;il('iw da modali·Jlcrtantn dn. rodada. dado Amno<: jó d:'rrlm provo<; cabíveis de indiscipli.
::�::d�l8::.'a�er-i::lindO na e poderõo repclHas no seleção, o que Paro nós

I nõo resto a menor dúvida. se.ria.. bastante fatídico.
'

pode ser considerado como o menos imo

portante da rodada, visto que estarão S�

derrontando dois nuadros Que outra eoi
sa não podem fazer senão lutar para fu

gir ao último pôsto.
Porém, o choque entre o bicampeão

local e o vice-campeão de Brusquc IJO
derá vir ;j ser dois mais empolgantes f.h

rodada. uma vez que tanto tricolores (.'f)

mo clviverdes estão sequiosos da reabi

litaçâo c. para tanto, cnvidarão o máxi

mo, proporcionando ao público que ê"

correrá ao rs1'lclio "Adolfo Konder",
um espetáculo de técnica e combativid
de. E' o jtl1!O de despedida do Paula I!.�.\'
mos do Campeonato,

No turno, atuando em seus dumi-

nios, o Pavs-mdú levou a melhor pct\
contagem mínima,

QUADROS PROVA'VEIS

PAYSANDU' - Nazareno; Beller,
Ivo e Ilton, Ivo Bering e Altair; Nohi·
nho, Pr,F Pulri lho, Wallace c Bocinha.

PAULA RAMOS - Pomplona; J

Batista, Ncrv c Hamilton E'dio e Valé

"ia; Amir, Valtinho, Rato, Bentinho e

Pitola.

do Gerente da Farmácia Catarin.ense
ao Presidente da ACESC

o [orn.distu Pf'(h'l/ Puulu

Macllil{h, p: f';;idt'n�{' da

Associaçuo uO:; CruI!-i:;la:;
Esput'Llvux de Santa Cata-

•ma, recebeu, do sr. procu

rador-gcreutc (I:. nUal da

�rl����i:c: � !':ar��ll�lt:;a �:'��
cio:
Florianópolls, 6 de no

vembro de 1\)62,
11m'), Sr. 1'J'l; ;!dt"ntr. d}

Assccuvàc dcs t, r .nts

EsporLÍvus de Sanv! Cat!

rina,
Prezado sen)lor
Em nossO poder ':I OfiCiO

n. 033, de 6 do f'orrcntr.,
vimos inlormp.r a v· que

não temus dúv!J, j ��1�

Drogaria e

Calarincnse S.A,

EloU stmw, procurador
gerente da Filial de Fl<:l

rlanópolis",

Em Lula P4!la �iassilicação, o Allético
Estará em' BI!!menau e I) (. Renaux
Receberá a ViSUil do Palmeiras

Carlos Renaux pela se.,un
da vaga da segunda zotin

para a di�lmta da et'1,pa
final do Campron.üo E;la

dual de 1!J62, e ';l mcls

sensacional dn qu� nun�':1.,

Corno se :;abc" Ba.1' H J,

que folga na rOl1ada t::e

hOje, já ,,;tá CIJ.'sltIClo:! J
para a di�puta (jo tl'lJ!O

rnâxirnc, estand'J tinis pnn

tos à frente do Ç':\rlos ke
naux e êsLc um l)')ntQ LI,)

Clubc Atlctico C arinrn!<!'.
,Js demais rjlllJ,

sem chanrc al<�t'lll:\, !l'\L'

vez que se ('llcoPt I'am ','

rios puntos atl·ó.s d, t,',I'Ü

lar, Assim C"'l1 'lu:\s I'C�
dadas para 'o �(,l'!n1l10 da

dlliputa, CarlOS Rrnnmc c

Atletlco terão d('ls com-

"pr.omi""o!, ROW O

dente do elloe '·j)l'oj{!'",., cessid:.dc do o amsu "eA i-euníão foi r�'Jli7.ad:l "<l razcr nresonto ao certame
por-tas recnudus'' na sede em rererôncjn, pots em caceb(!d('n$e, mas nc finai 5" c.onLl'fil'io peeuera odn mesma os seus pill'Mc; nosso país o dll"P:h ele locapanteá dcclararam a nn- )i7.ar c'n !lOSOS:; g"ramar.losprensa que o as�unto trn- competições do mesmo getndo fOI'a a cxcursao do nero, além de ter que j}f..

-:-B.,n'.,.'"_Ü_à_OZ_'_,"_dO_C_",_'i:J_,_"_"_,·_p_,,_ad.as munas.

A Noya Diretoria do (. A. (alariliense
Recebell10s e agradece

mos o scgutnta Ofício:

;;:ado, ru.rs rua-uu

,"ara Si) Fo'
a Rodada'
Segunde dCr.!('

racüo cetortncn

bel, fi. rndndn

Campeonato d

ZOrra, 11 areada f) u''o
xkno d, '11In.(;0., "pra ante

clpadn pnrn o ,"\ 15 re
I'jado II:WIOIl:lI. Tal 11l":li
rln v.sn lntrostrk Ir os pre

dleputurú o c.:l'! 'me hr u.í
retro.

Mf DA;MElf
BO/UÉ! iucntos da CBD c o j)l.�.>j,

Loucos Vencem
Campeões
de Xadrez
ISTAMBUL, {IBRASAl

- Os pacientes do hosp';,
tal pslQulatrlco de Bnkir
koy foram submntldos a

çurloso teste de intcligen_
cía, que revelou que os
,loucos possuem, sempn',
lampejo de gcnio. O ·dire.
tal' do hospital chamou
cInco campeões de xadn;:!
para jogarem partidas com

cinco doentes mentais rc.

colhidos no hospital. O
torneio durou dois dl;}s
com a vitória dos loucos so
bre os campeões: em no\'!"!

p:ntldas jogadas, os loucos
ganharam seis.

Os cstudiosos que assis
tiram as parUdns dr.e];ll"!l.
ram (IUn os loucos revele
ram ext.l':lord�narla. velf)
cIdade nos rf'flexos duran·
te o jor.o, ImprovIsando
continuamente brllhantes
!(lr;:ldas e b�!lsslmos nt.u�

Ques e defesas, O melllC'f
jogndol' da equipe do.q loa

co,� 6 Omn\' Rndljnn, ex

))rOfl",<;;301' dI' r�in(l�Licn, QUC
SI'! cnront,!'Il há nlgun�
anos no il1onJcomlo porque
nf\nml., com absoluta
guram,lft. e C"onvlceiio, qne
e Alâ.

., ......OS DE LIoIUT;\ CONS'U�;'"

PELO PRQGPESSO D'

UNT. C.tARIN ..

"e> SIrTOI

ISPO�TIVO

A ordem das regatas é a scgunitc:
1,0 Páreo - 4 com tirnoneiro.
2,0 Páreo - 2 sem timoneiro
3'0 Páreo - Skifl

a [ncu.r.bencín � nn ne- 4,0 Páreo - 2 com timnnclr.
:l,o Páreo - 4 sem timoneiro
6.0 Gáreo - Douhle
7 'o Páreo - Üitn

"'Estreito, 30 de outubro
de 1962.

I � Tó!ond(l de codetra .. 0

� f#fdoJiÁiM_
:;��sed�to;�azer de co-

O C,onselho Nacional dos Desportos baixou dl"
mumcnr a VS.. que en, S����iSe��p���;b�, férias cQletivos aos atletas profis'
data de 6 de Outubro de
1962, foi eleita :, N""·, Di- , IA medida é justo, porquanto o jogador profis.
retoria do CJub ATLf;TICO

SlOnc, de futebol é como qualquer outro: um empre
CATARlNENSE, ficand.:l aS- g<JG') do clube,

�
obedecendo regulamentos (!' leis e

sim constituida: constantemente sendo negociado.
Presidentes de honra: _ Entret;:mto, se estudarmos bem o assunto, vere

Coronel Silvio Pinto da mos, tombem, que os Clubes que dão ordenados gron
Luz e Sr. Walter Ralllino des aos otJ.etas, os premiem com "bichos" polpudes

gastam em �o,ncentl'�ções, m.édi�QS e lhes dõa a am
P!'csidente: Fausto Pon- poro nec�ssa(l.�, serao preludlcado" grandemente

tarolli pelo medido, JO que entrando em ferias coletivos
1') Vice Presidente; Wal- fico�'ó todo um plantei parado, com os clubes sem o;

gan1zOl'em 11m calendário. de jogos amistosos _que
2° Vice Presidente; AI- lhes prqporcione rendas, capaz: de pog8r as ordena

preste Speck. dos dos crAaues, aue võo o milhões de cruzeiros
3° Vice Presidente: Ary Bem poderia o CND estipular os justos ferias,

Egidio Gil. mas nõo coletivos- e sim o critério dos clubes, °0 fim
l° Secretário: Lindolfo ... pudesse.m os mes,:,os ficar metade do p1ant·el no ati.

F!'ancisco, vai real!zondo assIm ámistosos e mantendo o equi.

KUCl'ich.

demar Osmar HCl'nani.

2" Secretário: João Vas- pe em treinamento
No Rio a medida foi das piOl'f'S pn<;síveís, aeu

mulando-se ago1'o jogos sobr,e jogos, com três no

quarta, 3 no quinta e mais 6 no sóbado e domingoJ,
As arrecadações baixarõo bastante (' os jogada.

'res se desgasotrão ainda mais prejudicando assim,
clubes e atletas,

'

Faltou uma palavra mais sábio sobre o assunto,
pois uma parte' seró grandemente prejudicado, ou se

ja os clubes, que t-erão suas atividades paradas bem
como o públ ico que ficaró .sem ver bons espetó'culo!>,

A" leis sôbre o desporto vem sendo f-aita.c; no
sentido dI" fazer justiça aos donos d0 c.c::petáculo que
sõo 0.<; atletas, mos, a verdade é que qUQse todas- as
leis sõo feitos às press"Cls, sem se medir as con,c::equên
cios e sem se pesar os prós· e contras,

Que' os atlelas tenham ferias nada mrris iustol
mos- 'lue fossem os mesmo!'; distribuidos em turmas'
poro que nõo sofressem pl'ejuízos, os clubes o pl!bli-
Cõ""e o 'p\[iprios alfet .. s.

'

1° Tesoureiro:
Fal'las,

Osvaldo

,>0 Tesou-reiro: Gentll
M"rcelino Gil.
,

Diretor de Relação PU
blica: - Mârio Luiz ('. Al
cibiades João de Souza,
Or�dol"es - BI'uno Má

rio Cechlnel e Alpreste
Speck.
Apl'ovl'itnmos a oporw·

nidndc para reiterar a V$.
os pl'otc'.�tl),� dc rlnvad:1 es

l,i1118. e rU;:Unfa consldrr,l
ção.

F'�lIsf(l POllfll)"ol/i _ Pr('
slr!entn
rmdr<r1" Frl"Mr!!f'1') _ 10

Secl'.;tál'io.

••••

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



PROBLEMA

lavrador
DOBRE SUAS COLHEITAS!

eor wauer Lange ta e se batia pela restau-
N.o 270 ração do trono no 13mcli

José do Patrocínio .ne per
O ex presidente dos r:�- gumou. "Eduardo voce:1

tados untdos. Hart-y S. T',"J inda acredita naquela u-s

mnn c-m 78 anos de :r\:'t teria de Monarq-ua r "L-

d�, enucou em cecra-a.. duardo prado :espondl\!
çti(lS feitas à tmp-ensa a me ancóltcarnente: "Meu a

mltl�ir;). com', cta se !('_

tere á Mrs. Kennedy Ch.l

n ando-a simp:c'imcntc de

"juík.e". Considera isto

"ri",'plrn:antl'''. O co'untse-i

W:l.llcr WincheJ' ;hc re s

I" ndeu nsstm: "Muito are
zado c rion-aco �ifr. 'rJ '1-

man; Aquctos que -s !\"l1P.

riran'ls csumnm. !\Irs -e

Ch:i111.1!11 nnonns ltlnp;. BJi)
runah. n:mny P{';·n�Y. llke
Mamle ou .jackte",

John Rorln"r, �l �')'1�

f!hfl de UT ouuon u-o
!.0n"lcí no, e-tnva �'('�p -uno n
do a um nroccs-n por ex

ee 'O de vc)ocit"hl]e w'r;,p
:(' n judil'a. F:'� t,illha a.

tJ-av(.>.��ado as ru:�� G"e.�\r�
Ó<l:' com uma ve'ocrdade.
de !)fl t"ju:l()mctr�:; hOf:'l.I;OS
n-ic .e-ncttancc tamn '.11

O� s'nus de tr,i:l<;!tn. O

Juiz o abso.veu, Como jus
ureattva a'egou QUe o a

cu-ade estava senc- pe-rn
!!u'dn pela PO:;t':a ql,lC
Lmb:!'.r COrreu r:ç.,!"'·a !"'lo'!>
ma. velOc'c]ade. Se a ):I)Jl
c'a nã� ofereceu jlt'r'go /11.
Ta ningufm, ta!l'b�m a a
cu�:lc\o nã" p1'lh !�r

!knHdo por isto!

Ute Eva B.orm�\nn, de
24. ano_', ca.�ou ·�m Qual
quer cerimonia publ[\:,l
c:n: o prof:-�sor oJe ltal'a

n· Gérhard Riedmann ,,::r,!

Grles, no Tirol. Ela e fiHll\
de Martin 8"rm:mn (!:lf!
foi um das homens Cle c')n

fl1nl,'a de lm:cr. Em 19<1.<;
MartIn B:lrm:tnn ,Jc.<lapa'(!
teU mistcl'ksrun�nt.e. .'\'}
hoje c\ i'�!1ol'ado ') seu Il".-

.radeiro
.

Entre mulheres:
Que srrá f(Ue a l!'l'anc;s<::!l

�� :�:nfe�;� f;���' a��Jl�;;��
Qu'tndo nà:J tem ,1e (tU";')

faJar am! vai ao pad're c

!a:a de si mesma."

Informam de 2(>Jo H I '_

Zontr que o juiz �h La 1,.;>.
J"a c;r>nina! c,')n'j"nou
carpint::!jro José l"au,;+mn
de 43 anrs de id:ide, ';1 :'1
anos de cadei:! por LP!'
morto um cabrito. O "cri
minoso" ale�u que sa'll-

. ficou :l anima I pura S�H._':JX
a fome de SUl famj�ia,
Crmp".<lta da ::S,)),,;1 r s:t!!
filhoS! (Ate part'r:e plarln'

Patrocinio, o [Jroct!g1:1,O
r,nali';l.a do A�O!iCJUn:�
mo, mr,rreu t�t',:ocuoad')
cOm .:) dirigivel �c su� ln

�enção, o "S;!11�a Crw�".
unca tinha c 1:1.';CJ!,u'd0

��:n�<lb:�à�a ��l���:;:o���J_\
c!ma" Cr:l1 � i\1':Il'il:l:O re
ceb(·u a Visita de Er111A.'·dO
Pl'ado. o saurlO�Q amIga
d(' Er:l. de Queiroz, QUe e_

ra Um .ferrcnho :HOnarQIlI!-;

migo, a minha Mnnal'cpi';.
é parecida cc m ateu ba .

Ião: nâo sobe nu-roa.

-B A i}J li O S--
cecc , Fone: :MIM

às 10 os. MATINADA
·;ilif GL05IAJurnais. ah,» te, 'Dcsnhos etc.CiCf1!ificamen!e ocsccos. fornecidos em tór

rnulm e��(o'r.'Gi� rOIa cnoremes culturas, de
ccõruo C(Jm c .eounezu dos safos. Diverse.s

r'D')� de çd'lt'(J� pc,;ra notctc. cano, moncn-

0(0. fWI",r fllf',o, aH')1. teijôc, triuo. pomo-
1('

, JUF,

Estrefto Fone G252
às2-4-7-9hs,

BUSCHlE & lEPPER 5 IA.

às 1 S:l.J_ - 7 - 9�� us.

lc.chcrd Bcvmer
Mill!e Perkms

L,Ollai'(!O \'il1ar
o DIA'RIO DE ANNE FR:'N:(

� Cincmoôcope. -

-

� Censure: até 14 anos -

Censura até 10 anos

Gun'Ja M('nl'7.cs

NOrma Ben�cl1
EM

Chruschtschow, r õescu}-

pe.r.. mas é assim que -re

escreve .o n::rme do en-te
da comuniS:r.o! tornou u-

mas f,;ria\ a't;gand� e<;- �����;:u 0!���81J.:������1�ES'�HALHI. ��2"

���)j�'�ll od'r���Ird�::;e emi:'�':� �•••••••••••,,�!li
"":de"�an�;ll', visto que neces

suava sat.isfazer o desejo
dos ,�"us netos, ·'JS qnals
qttertn r.innlr. Disse 0'1"

isto era quase '-fI! dif:cil
romo "conwmnr u-na .<'1-

íucõo p'lrif:ca C'H: os Eo,

tndns Undos. n'l caso PJ.
Alemanha',"

Pr-ter Byron. de 47 aYJ�s,
foi pr'a terceira VeZ re». c

vedo nos seus ex.unes de

mctorista em Londres. F1'l

trqtanto guia o seu ca-.c

há 30 anos, cem ::.ma 1'

cença -especial q'.lê lhe f()i

concedida' :\PÓS .1 seguo-:!a
J;uerra mundial, ;)o)'que foi

o chaufeur d:J Marechôl

Montgomery dunmte a

rre�ma, Já perca�T,eU ,;:

gumas rentena� de mil'l:t

. Nl!1 de qt1jlome�.�vs sem

nunca ler sr-frido ou car

sado Qualquer a�i1ente.

o sistema de j�,:mma,�;i"
do Teatr.o Naciú:,uJ de :'!!''.:

n:quc que acaba dr ;f'r

renovado, é dos me!no�'.'s

do mundo. Apareinag() I.

semelhante ,encontn-se (

pena.<l na Opera AI�ma 'II:!

Berlim, 11" Tcatr3 D01SCI'l'li

dc Mascou, no Tell.tro ..,.
'cianai de ri'aga ,� no Te

all'o Tlvali de ,:,-:opent1:l.
gucn,

"PIl·

Uma esposa lamenta-"e
com uma amiga: Quer;;:;;:;.
nâ� p·s.�o mais :mportctc
o meu m:;:;!"id". 'p"e n:e fi

bOl"ece tanto que já est'.u

emagrecendo Que é U''1

hOrror". A amiga acons':?l

lha: "P:lr Que n�o .o (1e1-

xas então?" A queixosa:
"Vou deixú-Io, Estou csn-:

rando apenas chegar {l.os

56 Quqcs."

O conhecida etnô1f');P
profeSSaI Wbatshisname

corporou-se a una expe:.tl

ção polar. A noi.�e s?nte

um fl'i� horrivel, na.o cnn

serjguid,� d:lrmil': Um do,
seus companheiras, a cer

ta altura atir" o llg,riz fo

ra elo saco e lhe diz: PI'"

fcs�,')r. 'lace está ·'lsand.) o

saco do avesso, aonha os

pelos para dentro. "Wha

tshisname sai, VIra o sa

co, trrna a deitar-se, SI'

aquece fortemente e ('t)·

menta: "Você tinha ?za�
E j):>n.';ar que todos eS';2S

animais" lã fora nao ii'l·

bcm dl.o�o! QUe frio D2ro.
elevem sentir?".

Almoço Mensal em Benefício do
Hospital e Maternidade

Sagrada Família do Estreito
, CQmo v.em acontecendo todo" os meses, nos se

g�ndc'� domingos, mais um almoço será realizado
dia � 1. ao meio dia, no COSQ Paroquial do Estreito.
rUIO rendo re....erferó em benefício do construção da
uefa impO"fonte obro dp assistência

r; , .-Scl'êin hnn1f'no(jf'odns no almoç.o de dnm'inr')fJ
'prOXlmo, o Sr. Osni de'Mede:iros Regls e exma espo.
SOa. '.

--_ .. - -

i�FORMAÇAO LlTERA'IUA - Ji'lltm M ;v.e!
-

UMA VOZ NA P3ACA � tira brasileira); J. Guins- comPletas.
Jâ se encunt,a em compJ- OlU!; 1"0 Schleti"; aspectos
siçq.,o ê�te que será o primei e valorcs); M"l'cos M:lrgu-
1'0 lançamento das l!;diqoes Ues \0 documelltário

Roteiro, nova editora de Brasill; OSI1l!ln LilI" '0'11

Flü'iallópolis. CU::;�CllOO con parisiese exLranumerário.)
tos e elúDicas de Slivelra alem de nmplo noticiario
de I3Jula. o :Ivro lhi�l,rJ.- blbIiog:n'tfkQ
ç--.õe;; e ca;_)a � Veclll&ttl,. MÁS(;JtRAS-...E., RETRATOS
reunindo os 1,::lls recentes - Na série das "Obra;; Com

trabalh',:, do autor de "0 pletas de F'erm�ndo de A

·.'igia e a Cidade", zevedo", <lcabam as Edições
OS E),1BOABAS - Fato

)Jêluca ((ú,]lc(..:d.) de nossa

hL,wri .... .;,mstitu;, no en

tanto, paEsage.-u bast;r!lte

5i);!1lCicativa do passado
bnisiiciro, com cplsodio de

gr:tnLlc 1 elévo na explom
çào ú,\:; min"s de ouro des
c(lbcrLas em fins do século
XVI[ elU lerl'itório que pa
ra a época J"(,pl'c�ent:1v:l
ínvlo sertão (O centro de

que hojc con�titul o Esta

do de Minas G('!·�:.s). Alc'l1
disto pode-se dl�' ter sido
a primeirJ. aílrmação nati
vista da ge'nte bmsilolla,
no entlechoque entre )):)1'

Luguescs daqui e daleln

mar. RigoroSa l'cconstltui

ção histórica, bascad,) em

am}::a documcnta�ãv e pes
qUl�a, esta obra de S. Su

annes, publicada pela Edi

tór;1 Brasilieme, levanta e

coloca com muita precisão
êste acontedme.1to de nos

sa história Que seI tornou

conhecido como Guerra d05

Emboabas .

CINEMA POLONf;S DE HO

JE _ Vários autores da

equipe de Cinemateca Bra

:oileir:1 com capa e ,campl
lacão das dustmç:;.p:. de

Ac�clo Assunção, volu:nc
i1ustraelo com desenhos e

cml 148 págl.
nas, ui" vasto panorama

sõbre o cinema polonês,
tendo estnd:ls cspecl:lls de

P:'l.�,l'l Emilin SaBes Gomes
Fer�ando Novais e Marcos

Ma"gullês. Edição de Mas

sa:l Ohno Editora.

COMENTARIO N. 12 - Cor

respondente a outubro. no

vembro, dezembro de 1962,
pUblicação trimestral' do
Instituto Br;lsUelro Judai

co de Cultura e Divulgação.
Direção: Joseph ESkenazi

Pernidji; secretário de re

dação: Paulo Renai. UltI
mo número do !.rrceiro vo

lume, e-"trevem nell', entre

outros: T,R. Fyvcl f A vida
tornle!'t '�;a rjr ll'l[l Ehren

blll'g): Dante PI'I{lrani. J')
se' Alceu Ciimnra POl'tfJcar

rero. A�'y Campista ln(!ule
tos vem divu!,,:andÇl regu
lill·nH'l'ltr. O 11�'T''') r�t� rU

to: Ik (jue 1)1.I1)1'i)';1 (\,'\'e o

sindicato situar-se llP. poli-

o PAGADOR DE PIWl\fESSA�

ilh,pc:ão de !\n'ielm(l DtJartr
qeusu-n até 10 anos

às 2 - 4 _:_ 7 !) hs.

.

n'.,,!. ido LIIJ)u
G_llçalvcs

EM

Fl'Qne 11M

9�2 hs.

SO' ! �.QUF.LA h/iSB

.l:.! s: 71�
Gar y Lock umed

Cent-o s'oee: �14:'fI üas!' Ruuioens
t>I{:,oe winwooa

EMG. ry Lo-kw od

n .. 1 Rathbone
E"t(�!e \V:nw.nod em:

A F.SI�,\I)A Mj\(;,ICt\
zast.nanco.er

A ESPADA MA'GICA

Ea�lmlll::' .zn

Censura .1 .. c 14. anos

às 7'" hs

Herdy Kruger
Michelinc Presle

EM

ENTREVISTA COM A MORTE

(ftiE RAU.
às 2 e 8 HORAS

Howard Keel
Anne Heywood

EM

TORRENTES DE MEDO
Censura ate 14 ano"

IP:H;1 remessa C� publi
("'1,,-,-(',,: SM - CP 3fl1 Flo
rianópOlis - Santa Catni-
11':)

Loe Pedevani
AI LUS VENCTDOS
- \...t;:,�ura � olé 18 anos

me!h�raTentos de pUbl;car
êste livr:l, -que contem es

tudos literários sõbre escri

t.ores e poetas do Brasil. A

maioria dos trabalhos fo

ram publicad:1s inicialmen

te na �crçâo literal'ia do

jo:nal "'O EsL:lda de São

Pau!o", de 1924 a 1ge2, e

pora em que o escritor fa

zia cl'Ítica literária para a

quele diál'iO, Agora, comple
mentados P')I' novas arti

gos, �urge cst� segunda e

dição, dClltro da coleção
d,ts obrps de Fernando \ ele

A;:cved� que ri Melhorarnen
vldido cm três pal'te.�. sen

do o 50 volume das Obras

fCont. da 3" pil.;:;ina)
samento fervo;osIJ, llitO a

penas llcln diri!Jido, mas.

liobrctudo, dirigido ao hf'm.
RcJir:iiío dos (lllr fal.till

ecndo 'iS vícios degradan_
'C". sl,pl:ra .. do a ignorânr:la
depl::lrável c triunfando .<l0-

hre [IS p�ixôes nefastas,
') f'\ )l; it.hmo c a religluo

Ijur �r dr-stin:l a unir o sen

timcnio ao raciocínio, {Iue
em virtude .�em Pl'UI'idos de
mnlidadc duVI(I:Jsa ou ful
.<la ... IIp,U-cn,-ias de jJUI"f'za
mí;;tii,:lt. sImplesmente por

concilia n devo('llo re/jgio
;:;a com acol!({uüla intelec
tual, d(:mol1stntndo, na teo

li".r nayáUca. sere'm a

cUl'ldade e o estu(lo duas
linhas paralelas que se con

fundirão no infinno de nos

:';::1 eélnI a C01u]uistl( intelec
(T�':,n:icrho do Reforma

i:;r (Rio) outubro)

que sabem que as criaturas
humanas só ::;erão venturo
sas quandO transformarem
o mundo oura me:ho" e so
mente c_cu }-"r,d:':}) r�'aji\l1.r

isso lJ() d;:J, cm que se lll{'

lhoralew a si mesm;;.s, VUl

�--------__ ._--- _

,
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:e Exercito de (atanga P;.��T.AP.O
i .1' 1.J\.)�!1\hvr'-''u''.;:I, \VlJlluUgo), 11 de Novembro de 1962

ELIZABETHVILLE, 10 (VA.-CiE) entre as fôrças do Exército e da Polícia,
.

- Sangrentos combates foram travados de Catanga tinham por objetivo a ocu- Secretário da Segurança FeUtila
nestes últimos dias nos arredores de pação da cidade. Segundo as últimas !1U-

Deputados Eleitos Pelo PRP.Kongolo, segundo Informam fontes de tícias, os políciais conseguiram repelir
o dr. Jade Magalhães, na Assembléia Legislativa

Catanga, dignas de crédito· Os combates os assaltantes. Secretário da Segurança saberá honrar as tradições
Pública e membro -cestece- do nosso glorioso Partido.
do do PRP em Santa ce- Saudações cordlaís - as

tarlna, endereçou telegra- etnudo Jade Magalhães -

mas congratulatórlos aos Secretário da Segurança
dois deputados eleitos pela Publica".

legenda perreplsta à. As- Ao "Sr. Lívadárlo Nóbre-
sembléla Legislativa do Es- ga - JoinvUle

tudo, nos seguintes têr- Envio nobre e valoroso

Sr. Tomaz Camilli - Falecimento Cau
sa Consternação em Todo o Eslado
t com grande pezar que' Damilli, veio para o Bra81J:

noticiamos o falecimento em 1918, onde pela bond
do Sr. Tomáz camnu, occr- de coração e Simpatia q
rido dia 7 do corrente, irradiava soube grang
nesta Capital. a estima e o respeito de

dos.
o extinto era pessôa al

tamente relacionada em

nosso Estado, onde a noti
cia do infausto aconteci

menro rep:rcutiu trazendo
consternação e pezar a

quantos connectam e esti
mavam o saudoso Indus
trialista.
Natural de Treviso, Itu

lia, onde nasceu a 8 de

Agosto de 1890, o Sr. Tomâz

/

Na CEE: Representantes dos setores
de Energl"a Ele'tr·lca � T::t,,:��r::N:b::- �;1��i"�:�;O�;O:':::,g�::

tlvos tmedtatos da Impor- çao da Usina Termina de
tente reunião, foram os Joinville, recentemente ad-

Atendendo, solicitação do anaueadoa todos os pro- estudos feitos para a inter- quirida pelo Oovêrno do

engv Paulo Affonso de hlemas especialmente de ligação dos sistemas Sul- estado e em fase de cons-

Freitas Melro, presidente ordem técnica sobre os Centro-Norte, abrangendo trução e dn Central Pai-
da CEE, estiveram reunidos problemas existentes e cs- todo o sistema de produ- meíras, em final de mon-

durante o dia 7 na sala de tabctecída uma conclusão cão da zona ütcránen ca- tagem, neste sistema, com

conferências daquele ór- final. tendo em vista o as- tnrtncnse. Com Isso se o que será evitado, para o

gão estadual, todos os en- peeto estadual e não sim- permltlrú ao mercado eon- Inverno de 1963, um ra

genheiros d.rtgentes úos ples-nen-e d" uma reet'io. sumido r das três impor- ctonamento de maiores
diferentes setores de J)I'O-

• -,lTF:RUGACa ........... ')S S18- tantes regiões geo-econô- proporções.
cuçêo de eucigta ctét-n,a.
coordenando, já em carú

ter definitivo, touos os

detalhes dós nrõnmo. :;1\

prlmentos de e:1ergi.l. cans

tentes do Pla-no Qa:I':"'l?··
na! de metnncncãc esta

betecida poro atual oovêr
no do Estado.
Presentes os on-ren-ietros

Paulo Santo Melo. p.retcr

Industrial da Sotelca; Li

rio Búrfgu, chefe do Sete r

dtr CSN em Santa Catari

na; Harrb Stamm. Dlret.or

-ntco da EmpI'I''i\1l de

.r-tnvme: Miguel Mercante,
Chefe do De-mt-tamenta de
.". ... " .. vía !i:létri",\ da CSN;
Reinardo Schmíthausen.
Diretor '1 écn'co da Empri!
sa r'õe-a e "uz de Ftlune

nau Heinz L'p=el, tureto.
'r'écmco da C�:f'�C; Peter
Ka'rl RI '";"l.� e.er Diretor

do setor 'récmcc da CEE;
Schrnlthnjjecn da CEE

na reunião presidida pelo
presidente da CEE, foram

companheiro o meu gran
de abraço pela sua incon

testável e merecida vitó
ria. Foi o prêmio à sua

firmeza de atitudes digna
recompensa à 'sua fortale

za moral. Abraços - as

sinado - Jade Magalhães
_ Secretario Segurança
Pública",

mos:

Estação de Lages da Ferrovia
Tronco Principal Sul

Prossegue, a cargo do 20 Trabalhadores,
Batalhão Rcdovíárfo (Lajes
SC), a construção das edi

ficações da Estação de La- de trote e umacasa
íes do TPS, situada nas bonba, se necessário.
proxlmídadas do populoso Estação está local!zada
bairro Coral e a 4 km do uma esplanada com e
centro da cidade. A Esta- ter são . mínima de 1.0
cão de Lajes conterá: um metros e disporá, no mi
edificlo da Estação, uma nlmo, de três vtas. send
cusa de Agente, cinco ca- uma linha principal e d
sas de Conferente c Tele- desvios de comprimen
graflsta, dez casas de útil mínimo de 650 m.

"Dr. Antônio Plchettl -

São Miguel rrceste
Após a publicação oficial

das apurações do pleito,
tenho grande satisfação
envtar prezado amigo e

companheiro o meu cor

dial abraço, certo de que

Colonos Japonenses para Curitibanos
A finalidade é prosseguirEquipe de técnicos japo

neses, conforme comuuícs
cão recebida do consul

japones de Porto Alegre,
deverá chegar a Florianó

polis no próximo dia 12.
--------

nos contactos antertormen

te mantidos com o IRASC

e que visam Io'calizar 50

famílias de colonos japo
neses em Curitibanos.

o GOVERNO CELSO RAM.OS E SUA
POLITICA RENOVADORA

rr ental que se deixava tje

nvar pelas correntes da

poüucagem, traçou rumo

legal à admtnrstraceo, dn.i

tro das exigências de um.'

completa -acuperaçéc li')

Estado.
A exploraçào racíose CO,\

tra o atual governo catar!

nense compreende-se, tan

to maiS quanto dia a
' dia

o povo vài experimentamlo
a ininterrupta e direta ri

ção d(' Poder Público na

solução dos problemas qua

dizem· respeito ao ecm ela

tar social e ã. prosperida-
de comum. Nào esta neces

�.IIII�allllllralllsário, pois, pre1/cnir o es-

pirito popular centra eS3'},S

campanhas de descredít s

JAC CR a.l Sem que infelizmente 'e -m ... UltlRO da DLvolvem os menos ateutv_;

��te�s:e ::�!l f�:n�:ta�:� CfM/)g[ UMA ,BOA V/ACEM
dentro do pro-grama gover �----------- ....J
namental.

Santa Catarina vive, in

contestavelmente uma era

pa de extraordínanc de

senvolvimento, em todos

os set-ree de atividades pu
blicas e privadas. A pOli'l
ca administrativa onenta

da Pelo eminente Governa
dor Celso Ramos está VO

duzindo os seus primeiros
resultados, através de rea

-ueeçõee de Invulgar sig.1i
'flcação SOCial, economjca,
cultural e po'tnca. Por sõ

Representantes dos diversos setores de energia elétrica do Esto�o, estudam deta
Ih'·.� éos próximos suprimentos constantes do Plano>Quinquenal de Eletrificação, na

e reunião convocado pelo enço Paula Atlonso de Freitas Melro, Presiden-
te Comissão de Energia Elétrica. .�

da parte, mostrd. a. vlge!.'o
sa mtenstncecec do egrór

ço governamental no sen

tido de impulsionar a vid�
catarlnense em ntímc que

acompanhe (' progresso
das mais' prosperas urndv

des da Federação Nac�o
nal.

LOTE�IA �O ESTAtO nE S. CATARINA Tribunais de Coâtas Reunidos em P.
i '

'. AI�gre: S_�Jalarina Presenle
.�; .�, ;.�;�.;�
Na 'vlzínho. �aPltal��do

Rio Grance do Sul, nd,��
riodo de 17 a 25 de nov,-

E�TR.4,.ÇAO DE SEXTA-FEIRA P.P.

l.5B8' .

- CJt.3 I !!OO.OOO,OO - Araranguá

150.000,00 - FIo.tanópolis

80.000.00 - Florianópolis

40.00000 - VIdeira

20.000 CO - Florianôpolis
�-------------------------

6.388 - CR$-

5.428 - CRS

4.092 - CRS

7.787 - CRS

bro corrente, estarão reu

nidos, no III Congresso de

Tribunais de Contas do Não podem negar' iS::'o,

�::s�õr:!fl1b:9�b'�t:Ft:;t: ; ����; :s e:���n;�J"�C����I'�:
estudo e discussão de vas- vel t�ndencia Pessimist>l
ta materla do temário or- ou por simples e mais cer:.

ganizad&. surável má fé qu'�rem acu

sal' o g·uverno Celso Ramos

pelas naturais reperCUSSOflS
da situação econom1ca d·")

país no Estado. As meses

de natur.eza econ0mlca, c�

jos reflexos estames sen

tindo não são de onter•• :

vem d.e mais remota ori

gem e não será dificll Ve

rificar que, em Santa. Cata
rina, se agravaram sempr�
nestes últimos dez anos

em consequência duma aei.
ministrat!va a que o govp.r
nador Celso Ramos opú,
desde; ,s primeirOS (1ias d�
sua gestão, tenaz -e proli:l.
da reação. O PLAMEG n:1O

significa senão um dos pr.)
cessas que contrclrlando n

anterior diretriz gO"el"n;.J,

A vêrdnde, pOréll1, c 4U�

o Pl'oCesso .....� dCl:jCnv.oI'/I
menta de 8aht.a Catarl1la

conqnua·a sua evoluçQ.o,

embora ninguém Ignole

que a dificu1dade da cura

esta na razão da gravIda
de e antlguidde da (1o>!!l

ça, Esta. vem de rem.ota.i

causas, que foram despl"f""
zadas mas que agora C�

tão sêndo atacadas com ,1

enrajnsa energia dum ;.,)
vernante be!1'. compenetra
do de seus comprOml.iS1S

para com o povo. () SI". Gpl

so Ramos prcvnvel,m�n,e
haverá de lamentar que o

curso dos acontecimentos,
nE:m semp.lfe dCliTlinave!s

pela vontade humana, te

nham ainda a desvlá-."J':;

da pauta das previsoes a

incompreensão ou ma I J!1

tade de alguns advers:u\(,S

desgarrados, não app.'1:\S
da política administra�li'n
em d.esenvolvimentç, :nas

dos grandes interesses da
coletividaàe e:T.' geral.
Nã..o impOrta. O que 'n

porta é que os empreenC1!
mentos do governo, C1�,,;'1
nad,s a dar aos velhos

problemas do Estado a ;:0

luçào que vinha sendo pt\)
telada nào ces;;;em me$
mo através das .:ri;es pr.)
vocadas Per elem€;'1tos que
reteimam em fugir 2S

mais elevadas ca<.lsas SOCI

ais aos rasteiros proposilJS
personalistas ou faCClOSf);
que dev·em ser supernd(;s
pela renovad.ora PO'ltlca o

bjetiva que está sendo a

p:1cada às realidades car.a

rinenses.
Não temos dúvidas .::!c

que ,para js�o, o governll.
d�1" Cebo R?l1ns caJll:l

o :lPoio da oPini'i.o publi
ca,

Novamente no rB�Ir{)sor
.l\"I?Í5 uma vez, (1 cl"Uimdol" Ban·oso Y01-

tal"fl a oJ::lenL;lr, garbosamente, a lIa,r. 'I

la do Comandante em Chefe da EsquJ.
dra,

Nesse conclave, que reu

nirá Mimstros de. 'l'ribu

nals de Contas de todo o

Brasil, Santa Catarina es

tará presente, estando a

delegaçao barriga-verde in

tegrada dos Ministros Nel�

Como s.e sabe, até há Pouco �;nha <Õ!l-!a

henra fJ Navio aêrodromo Minas Gerais
Assim é que assumira no próximo e,a
14, a bordo do cruzador Ear.rvgo, o cal'

go de comandante em chefe da Esqua
dra o almirante Antonio Cesal' de An

drad-e. O ato será presidido peio cne-le
do Estado Maior da Armada, ::.Imira;1-
te José Luiz da Silva Juntar. Na foto jUill

aspecto da potente belonave:'

Bilhete decididamente anônimo, mas exato quan
to aos numeras, que foram por mim conferidos:

Nova Trento, ano de 1962 de Nosso Senhor Jesus.
Cristo, mês de novembro, dia 5.

Sr. Dr. Guilherme Tal..
As apreciações do seu jornal sôbre a eleição de.

7 de ·outubro, cujos resultados levaram .o PTB a rom

per com o PSD, esquegeram-se dêsti> nosso munlciplO
de Nova Trento,

.

Pois por aqui houveram coisas. Dos cinco candi
datos 'ao Senado, bastará registrar que o dr. Saulo
Ramos não quis ficar com a lanterninha. Pegou-a e

disse:
- Dou-te-Ia!
E aconteceu mais. E pior. A legenda do PTB ob

teve votação superiol,' a do seu Doute!! 161 por 147.
Dessa traição acredito que os pes'sedistas não sejam
acusados. Nós, do PSD, sufragamos de caixão: 1.483
para o senador Atilio; 1.474 para a legénda federal e

1.547 para a estadual. Não fossem alguns votos an�

lados, dava tudo na base igual, para os três.
.

O dr. Konder Reis pÓnteou Os eleitos, com 1.772
votos. A legenda estaq.ual do seu partido, entretanto,
levou essa votação dlmlnuida df'. apenas l.707 votos,
pois m!chou para 65. Repito - 65!

Como o dr. GuUherme está vendo, por aqui os

partidos são muito disciplinados, exceção do noSSO
glorioso PSD, que continua revoltado contra a lIber

.....
dade de. escolha,

Para atenuar o anonímato do bilhete, assina-O
BEPE."

xx xx xx

Em bilhete â parte, Bepe confessa que não votoU
em dois senadores porque, em Nova Trento, oPTa
rompeu com o PSD antes da eleição, recomendandO
seus eleitores não votassem em Atílio Fontana _ o

que, aliás, contere,

san Hf'ltor Stoeterau, Che

fe, Paulo Fontes, Vicen�e
Joao Schneider e Leopoldo
Olnvo Erig.

A partida "dessa delega-
ção está prevista para o

próximo dIa 16 via aérea.

Segundo apuramos, o IV

Congref!So será re,Uzado,
em 1963, em Fortaleza, Es
tado do Cear,á.

.

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

Atenção SeJlhores Agricultores
Lavradores e (rladores
A Diretoria da Produção Vegetol

tem para vender as seguintes semente::;:

ARROZ AMARELA0, saca 3 mil cruzel
ros; SOJA SEMENTE 2.400 cruzeiros ,l

Muito brevemente chegará Amen-saca,

doim para semente' e na ocasião através
de CONVERSANDO COM Ü AGRICUL
TOR, você terá conhecimento, Quem qU·L
zer comprar as. sementes que são anuncia

das, procure a Diretoria de Produção Ve

getal da Secretaria a Agr\cu!tura, Praça
Etelvina Luz, n, 2.
NOTA: Conversando com o Agricultor

,

m progra!l1a ..r�diQfonico da Secreta-r'
eb i\gri"C''....dLura. :.!"l"adiaclo de 2.a J 6·a I�:i
1'[1 .l{:t lio��ll·i() (lê 714.5 �iS 8 horas,

O.T.
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