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Conferência Desarmamento em Compasso
GENEBRA -13 - (O ESTADO) Co

Novas Ainda a Reunião de todas
at Igrejas

ATENAS. 13 rVlj.j - A toram a Roma para nego- goras não como desusado
união das igrejas somen:c ela r com o papado condi- à un'ião Dogmattea, mas
seria poss.ve! se a ígrcjn f;õe-s de coexistência. pect- sim. "antes de tudo !\ que
católica renunciasas ao pro f�a entre o Estado scvié, a igreja cateuca cesse �\l:\

seüttsmu entre .)" crtou-> $ico e os seus sudltos cato- propaganda e seu prose-i-
xcs e modifícassa o a'Q;çn� }icos."
da infalibiliôade pontcfi-m

do
Palácio' Antigo com

Funções

Hanovi • 13 - (DaO) Co

mo recctdação v,,,iosa d:\

época em que a Aleman::';l

se compunha de numere

ses reinadas, prhtelpa-tos
e ducados. muita,; das g'ran
des cidades alemãs têrr;

pajáefus c mcnumantos ím

pcnentes, Hano-..er, amt-

gamente restdêncta aos
reis de Hanover '.�a dmax
tia dos Guelfos, acíe eapi
tal do estado da Baj"K'), Sa
X'tll:a acaba de ,ltribUir no

-
1111

lHO

o dirct'Jr da SUMOc.: a

firmou que denVo <1e bre

ves dias ja fie fa�áo seul!,'

<>5 efeitos benéficvs da lns

trução 233 daquêle orgão.

mo

o oficialidade da Vila
Militar do Rio de Jami:(l

oferccl:râ hoje li ,: almnç.'J
ao Ministra da Guerra, Ge

nera! Amaury Kru.el. 11'00.
tes ligadas ao Ministro in·

dicam qUe êste fará pro
nunciamento sôbie as n�e.

didas do Govêrl1o a fE-3!JC:'
to da modernização ao E,
xercito brasileiro.

TO'QUIO

RIO

Informa-se que Almir" n
tes solidârio com o Almlr.tn
te Silvio Hc.ck, ontem prê
so p:)r .ordem do Minis�;'o
da Marinha lançarão m""
lesto 11 Nação hoje, O Ex
Ministro da Marinha ficara
prêso 10 dias no Quartel do
Corpo de Fuzllejros NavaiS
e hOje enviara. protesto no
Ministro Pedro Paulo' de
Araújo SUZano reclaman
do contra Os 'alOjamen!os
que lhe [atam cedido� pa"!\

�:;'�:'��ti,�:�:�iC: U�"i�� HOJ"e na Ca'"mara o M-In"istro daternactonats,". Os espec-a- das Igl'ejas é n-rsa.tzavel.

��s;�� éco�i:;��:l�1t��� .: �� ���'eP�:s��:l�g��n a��� Fazenda D"lscut"lra' o Problêmado o caráter de porta voa u'ês c,nflssões p,'inc;pals,
semi-oficial. do seu eu' 'r'!iI h

_

este acordo "é impo��:-
do plltriarcado �cumenjco, vel, é InutU é tentar canso

di! I a r
...

'"o teologo qual�fic� os o. sul-lo". t a I n I � 3 arbservadores da greja rua O mesmo teólogo inter.. "
S3 que Jcram ao .ouct'to preta então, o apelo a. "unt BRASILIA, 13 (VAI _ to da situação Itnance+-n ministro da Fazenda a'",; LIde "agentes Politi,:,QS (jL'e âade' do Patriarca. atena- Revelada a preocupaçân do pais, decidiu o nun-s- deres partida r-í.cs. com ('.

do governo pelo agravamen tro da Fazenda, sr. Migur-I feito, o" refcridos nrojcto-,
Ca�mcn. cemp'arecer a- cuja apresentação ao CQH
manhã a uma rcuntac d:t g ressc deverá ser pfic1ü�;
Comissão de orcvmenrc U3.

- declarou o t,2dog'0 Dl.

mttr! Tsakonas, C'.speei:lIL"
ta em Questões canon.cas
do patriarcado ecumentcc
em U� artigo puullendu na

revista grega -neiecocs In

I Depois de recovaer qu�,
J)elo lado ortodoxo, o uni.
Co que Possui autoridades
pua acordar a unidade é i) -�----------------------

l�:;�:���ji:,�i';o�:�{��i nOfNAUm �oje em Was�in�to[
'��::�:::�:�::!;o,:,o;i,�;�: �;"����:,;���: L:.::�q::; rro�lema �e Berlim em foco
ma guerra, salvando-se as Czar Pedro o Grande fi fI BONN, 13 (V,A,) _ O pru-
paredes mestras e a h tósoro Leibniz c ')S r�ls dn blema de Berlim será o

I�hada, O conhecteo arqui- Inglaterra do "Periocto J')f
tecto Díeter oestcnen pvo gtano'', os 157 �leputilcto.
cedeu a reconstrução cc in à Dieta e 83 fUl'.cion!í: l'JS
tenor. mantendo a restau desenvo.vem hoje uma a-

l'ando Q exterior, H:5Je 'J pa tivldade Intensa aUIl1 �\m

lã.ciç !lbr:ga a Die:a. da BUi biente Inodemo, A altu�':l
:x;a SaXónia, esta'lo cond�1 de tr.das as "xigenci3�,

==-'_;:;;':"':'"",':::;'�--""'-:t...:.:r:...:.\W
ConliDuam Em Greve

Os Bancários Gaúchos

residência de Georg v-m

Calenberg, dotado no sécu

lo passado de uma facha

da ctassíctsta e -íe alguns

PORTO ALEGRE, 13

(OE) _ Continuam em

greve os bancários gaúchos
muito embora faltam ser

atendidos apenas três itens

de suas reivindicações, o

Que poderâ ocorrer ainda

hoje, colocando um ponto
t'lnal na parede que iltiJ:lge
o seu sexto dia de dura

ção, Em assembléia 1'ea

Ilzada no Col�giO Anchie

ta os empregados em Ban

cos· resolveram aceitar os

entendimentos r.:antidos
com os empregadores, Inas

Quer-em a solução dos
itens referentes ao míni
mo de 15 mil cruzeiros, do

dos funcionários da

Auxiliadora Predial e ga
rantia dos novos. Ja foi
estabelecido Que Os empre
gadores darão 60 por cen

to de aumento salarial e

que concordam com o fe
chamento dos estabeleci
mentos tiOS sábados, désde
Que haja um acôl'do com o

Cartorio de Protesto de
Tituios pa:'a que tambem
não funcionem, Os ban
queiros já concordaram
tambem em conceder 14
mil cruzeiros como mini
mo, Quanto ao caso da
AuxlJladora, a empresa
embora haja como Banco
não se considera desta
eategori;!, o que estâ dan
do margem ti negociações.

ponto principal das con

versações que o chanceler

Adenauer, Que parte hoje
aos EUA, celebrará- nos

dias 14 � 15 do conente,
tturante sua visita a Wa,
:ihi1!gton, Assinala-se nO;l

;��:�I0f:r�li�gQt :�;�cit � ���o: �O,Ull'�����;:7;�:
xj1do p::Jr'Kruschev _ elei- i>l'!g�m(!m, Ut) chanceler

çoes norte-americanas _ que miCl9.tlvas pode!ll ser

já expil'Ou e que é licito tomada..; pejos a!em3es pa

aguardar uma manobra so- ra contrIbuir para � esta

vietica na antiga capital belechnento de um even

alemã. As entrevist,ls en- tual acordo. Neste sentido

�re Adcnauer e Kennedy inovam-se Questões pen
dentes, como a criação de
uma Comissão de Controle
Internacional de Acesso a

Berlim, a melhora das re

lações "techlcas" entre as

duas Alemanhas, a tenta
til'a de conseguir certo

:Ipazlguamcnto en1::'e a Ale
manha Ocidental e Os pai
ses do bloco oriental para
o Intercamblo de missões

_ consideram os meSffioJ:';

ch'culos - deverão versar

sõbre as perspectivas de

• ameaça e a maneira de

:Igil' em relação a ela. Na

Alemanha acredita-se �ue
a decisão dos Estados Unl
dc.s de defender a liberda-
de de Berlim Ocidental é

il'l'evogaveI,
Mas, l'€str.:1 duvida de

saber a partir de que mo

mento entrat'ão em jogo as

garantias concedidas. De

seja-se, em Berlim, que o

- O

.ontem Inicio
,Do "Esforço"

BRASíLIA, 13 (OE)
Na tarde de hoje a Cãma
ra Federal devera iniciar

um nôvo período de esfôr

ço concentrado, Será apre
ciada a indicação do atual
Primeiro Ministro 'Hermes
LIma, para Que continue
no pôsto pelo menos até

janeiro, quando à Camara
será renovada,
,-------

Passivei Proibição Da
Exportação De Carne

RIO, 13 {OEI _

� O Sr, nhão, para a venda dh'eLa
Max do Rego Monteir:l, <I popUlação carl.aca,
Presidente, da COFAP po-

sacas de arrôz do Mara-

Não Obteve
Resposta
BERLIM, 13 (DEl

trâfeg'o livre en�re as duas
Alemanha:,; por ocasião do

Natul solicitado pelos altos

dignatarlos da Igreja da

ex-capital alemã à União
Soviêtieo não obteve
posta ate o momento.

chanceler obtenha de seus

interlocutores "l, certeza' de
que a qualquer Impedi
mento a circulação civil
entre Berlim e a Republi
ca Federal seja considera
do cuMo um atentndo à. li
berdade da cida.de,

comerciais.

tlsmo no seio de outras i

grejas", Para isso, fi igrej-t
catottca deveria comacu-

suprimindo os untaras (':f!

tclicos de Rito onentan.

Empregados
Querem
Aumento

São Paulo 13 (O ssre
DO) - Representantes de

!empregados e ·em,pregadc.
I'es nas indústrias de mal'

cena da, �óveis 'I.:! JUlV') e

�il':n�:;:·�ir�el�Ef�' -;;
reinvindioaçães cI:!. catc,�C
r1a profissional. 1\ u,�',:�a

assembléia geral da a��e
recusou a contrapropv!lta
dos en1pregadore5 de r,'�_

just� salarial de '58 pO!' c?n
to com o této d';! 21 !llil
cruzeIros e outras VBntJl_

gens, A diretoria do Sln:.:ii
cato dos TrabalhadOres da
Indústria de lI'!aI'Cellal.ll,
far.ã. realiZar a�semO',�:a
geral no próximu domin
go, quando dará ciel'l!ja
dos entendimentos lllan�i.
dos hoje com Os err.pl'eg'a.
dores,

Embaixadores Brasileiros Em Países
Socialistas Promoverão
Encontro ,.Na Guanabara

RIO, 13 (OE) - Os em

baixadores brasileiros em

paises comunistas I'eunir

se-ão na Guanabara para
trocarem Informações po-
liticas e comerciais. Esta- _

rão presentes os nossos

representantes diplomáti
cos na União SovletIC:l,
Polõnla, Iugoslavla, Tche

co-EslovaQula, Hungria e

Rumânia. Os trabalhos se

rão d}rigidos pelO sub
secl'etârio do Ministério do
Exterior,

CRE'DITOS
RIO, 13 - (VA)

tos especiais da 0rdem (iii'
6.1 bilhões de cnueiros, p:l
I'a H construção de 3 J e,ti

quilômetro� de varianLE'i\,
foram solicitados a Ri}dp.
Ferroviária Federa!. poJ'
uma de suas un,dades (:('

operação, a Rêde de ;7;,1-
ção Paranâ-Sa�t,,, Cat'l: i.

de Espera

derâ proibir a Qualquer
momento a exportação de
carne visarido a regulal'i-

-, zação dQ absateeimento in-
O Tufão "Kal'':lm'' ':lu>:! terno dÔ-P:Oduto, Esta de

devastou a Ilha dc Ku�nr. cisão foi aceita em reu

dll'ig('.�e agora <;ob!'e Il. I. nlão secreta, com direto

lha "Okina:a' no JapiIo, tores e aS3essores da CO

onde se encontram Impor.
FAP, Ainda hoje o orgão

tantos instalações mjlit'l-
controlador dos prêços de-

res 11Q1·te Rreeri.::anas, ����in::âm�l c�m:��he::�

mentam CÍrculos bem informados que pelo
menos nesta próxima semana não será re

gistrado nenhum acontecimento de impor
tância nas consultas realizadas sôbre pros

crição das provas nucleares. Os principais
delegados participantes do certame deixa
ram Genebra e seguiram para Nova Iorque
para assistir a Assembléia Geral das Nações
Unidas, Delegados do Ocidente esperam rei

niciar as sessões antes da próxima segunda
feira, na esperança de se lograr um acôrdo a

tempo de proscrever as provas para primei-
1'0 de Janeiro.

Cãrrara para díscuur eorn

os parlamentares as med,

das Que considera me-a.
pensavals pelo menos pa
ra conter o surto mflaei·)-

zada no enc-nt-o de aru..

nhâ, foram Iengamente I'S

tudados pelos partidos np.�
te fim de semana,

nano.

Incomum interesse vem

desp-rtando a pvaeenca do
>::1', Miguel Calmon na C;J,-

Os debates desse enccn- ruara. Alem de ser a O!'� ..

tro deverão girar em wr'1n, meua vez que s. exa. se

P!�nclpaimente, d.::ts proje presta a um contato d2'jt",\
tos Que dispõem ·sebre {S natureza PDm os pal'lil:lll)n
Impostos de Renda e ce, tares, aCreditam ,)� conqr>:::!;
Consumo e sobre a re'ir,:. sistas que naquela. O!)()�>I u
tulÇãe � �eeft;t;·ehe9.m,. l1�dlltle "�uita (;üfl;à lí('l',r�.
Mtdos rctente:r:�llte p'.!!tJ _}'� ser c:),ocada ueS- e:x,).:',

\ Nehru Pede Aos Eslados Unidol E
Russia Que Lhe Forneçam Aviões

NOVA DELI, 13 (VA) - O primeiro
ministro indianô) Jawaharlal Nehrll) decla
rou ontem que pediu aos Estados Unido;:)
que lhe forneçam aviões para a luta frontC'i
ça com os comunistas chineses'

Nehru tambem di.sse que recebeu <Ire.
centemente" a certeza de Moscou de que se:

rão entregues à 1ndia aviões de comhaic.
"M1G-2t' supersonicos e que a União Sl)�
viética cumprirá sua promessa de estabele
cer uma fabrica de aparelhos "IVIIG" na 1n
dia. -.''''''''I�It'c�f,tI.,

Ambas as revelações pl'ova\'elmente
causarão sensação em Pequim. Porta-vOlf3
cor.:lUnistas chineses denunciaram já os en

vios norte-americanos de pequenas armas �l
India. A China Comunista mantem atual
mente divel'gencias com Moscou n�l gUE:'r
ra-fria, . :V'� ", �

,Comite Da Cruz Vermelha
Intern�ciona� Estuda A Crise Cuhana

Ministro da Viação em Fpolis.
Acompanhado pelo Diretor Geral, do .Departamento Na

cional de Obras de Saneamento, Engenheiro Geraldo Basto�
da Costa Reis, chegará a Florianópolis, dia 21 do corrente fi!'_;
o Exmo, Sr, Ministro da Viação e Obras Públicas, Engenhd
ro HE'LlO DE ALMEIDA.

Nesta oportunidade, S. Excia. visitará as novas instaL.!

çõcs da Sede do Distrito e inaugurará a Barragem do Rio Gar

da, no município de Angelina. obra esta construida em CQJ.a

bOl'açrlo no Govêl'l1o elo Est1ulo, no, P13,m-tic' ETê I'íficaçao c1�
Santa Catarina,

'1'
.��_;>gy--j: ;�'�';".

NOVA IORQUE, 13 (OE)

- O comitê Internacional
da Cruz Vermelha reuniu
se hoje em sessão plenâria
para ouvir o informe de
seu ex-presidente Pawll

Rozzer, sôbre missão que o

comite lhe clnflarâ em re

lação com crise cubana,
Um envlud(l especial da

Cruz Vermelha '!stá man

tendo entrevista com o

Secretario Geral interino
da ONU e ('>om os repre
sentantes dos Estados Uni
os, da Upl�o SOviética e

;t. Cuba nâs ;Nacücs Ullid.:t� fi

re,o:;pdl0 \

das In,�p('�'õel; que
•__

•

rl('vt'r:í ,.rn�,êr �;r.,rn C\lb:!."

As obras cvmprcend�l!1
a construção, no prazo dt:

dois anos, de 67,3 quilome'
tros de linhas, ligancto o

Rio S, Francisco - trecho
Mafl'a-Pôrto Uni1o; sete:'.
ta quilômeiros, 11::1 prãi.o
de tres anos, en're CU)'��I·
ba e Engenheiro BJey; QI:a
renhi e três qUllõ:JJetl".J,\
em tl'ês ,anos. em Joaqu'm
MUl'tinh.o e, finalmentt'
138 Qui1õn1etros dO l.';�
d.e. eintlo imos, relntivo
I!',-cllo ligae:io
IJhcin:í

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



u 'e -1 de ,Agôsto - la 24 de novembro estival de Primavera-Verão
da Matarazzo e Matarazz� Boussac em Beneficio do Hospital de Reabilitaçáo

Organizado e Apresentado pelo Cronista LAZARO BARTOLOMEU

Dr�em dOJ l��o�a�os do Brasil
�cc�ão �e Santa· �atariDa

Emprêsa Edi'ôra "O EStADO Udil.

I
I,
I
I

Rua Conselbebo Mafra. 180

T�����:ç�O�ei;�= ��9
Dirdor

Rnbeng de A.rruda Ramoa
Gerente

Domingal! J'ernandu di AQuino

SociaisRedatoTl'-'I

��o Fernando do Amaral e Siha _ Osvaldo

ColabMadorn
e-ror. Barreiros suno - Ui. osvereo ItuJrlgues
Cabra, - Cid Gonzaga _ Dr. Alcides ÀlIreu
- Prot. Othan d'Eça - Major nceronso au
venal - Dr. Milton Leite da Costa _ Dr ... Ru
ben., CoSto - Walter Lange - Zurv Macaa
(,lu _. teaaro-nertctcmeu ._ limar '(;arvalbu
_ Prof. Paulo Fernando de Araujo Lago _

De ordem do Sr. Dr. Pre-

':.��::I�nd"�;:;;":�-;_!CS�I:'�'';d';:o Bdlt�;á�;o Hoje Ankilo e Sua Famosa Orquesfra no Clube Doze �I�t::'�:n�:�: �:�:,:,' d��:�
lnior��ç;�RT"1����o-E���Ja��?Jvg· 'rtuago l-\' tarou ontem para o cão aos convidados nos sa- .'l lmdc rume de hoje no vogados do Brasil, C'JnVOCO

nl:�atot: P-:dr? Paulo MacHado
Rio de Janeiro a senhora tces do clube Doze de Ages ctno São rosõ. uma pr-amo- os senhores advogados

R'-Clllt.ores auxíjíares ; Mnllry Borges, Ruí T Helena Moritz Pereira Pre .0. cêo do senhr-: votney Mil- IOSC�I�OS nesta Secção
.1..000 e Gllbenn Nahas ardente do Ciube da Muai- ies e:11 pró das "Damas e no p.eno gvac de

çOLab���;�e:�t��ie�RSOS Cõl do Bras.!' Dona Helena G De parabéns o casal de Caridade" a um -nethor seus duunos, p.cra a e-

aepresentecões A. S. Lara Ltda,
em nossa cidade é credên- senhor e serrnora 'ir. Ml- Nutal a estanca pobre. tetcao dos neves membros

RIO (GB) Rua Senador Dantas 40 50 anuar dada Professora de Ptr.. no. guei Daux c'rereamnm . Ttlmhém. sera exibido o du c ...nselhc St>ccional para
'I�,l: :!4:-õ9-24 e encontra-se no Rio. para lo n:lscimento de seu documemáno sobre noese "b.ê:.io 1963 H/55, e a rea-

i-�? �4a8�1�9'- Rua Vitória 657 - cem. 32 -

_
um nOVJ curso ���;x :�t:1� li e I nermtr.to �����:t:l �o S����� �;�r;�I�tl���o,2!0 �,:I"��Z;I��

��t'� �e;��j:tt�O��� 74_��Rça D Felicls. 2 _ Também festejou iJa- 7 _ ar-campeão de -vouev manco do restado. 9 às 15 horas, na sece desta

Asentes e correspondentes em todos os .. IU de ontem, a senhora oscar ban" o clube Doze de A- secceo (Ed. Montepio 30

nV'lpll,!; de Santa catenna c.rrd.iso Fil!:o cvnma. g ';00. que segunda-feira 13 - Volta a elegante oro- ancari .

�::,�:�l�;n n��:�:,He ct.ontra!.o de acordo Cf Ir. II {pi (J sele::;onado. rcrepC'io- wlândia de no�s,1 Soclcda- 2. U volo é ob::�atório e !:oó

A::;':S;NA1URA A�U ..._L _ Cr$ 2.000.00
3 - Maryse Hosterne, re- nrtd�J C'f)rr! grande entusias- dI'- a fr�(!!Ientar a .�nliC'i- p�c.e:t. �er (:.:� rc:do por :1-

V/<;!'-:D/\ AVC'L�.\ . � Cr� 10,00 "'ep�icnou sen!1Jras e .se- l'!1�1 em n:lssa ('jdade. tad:l ·'S:J""C'!r.ria na "Prala (j�éles que c"teJulll quites
il 1.'Í1erilfl lido M' respo:'ualJillsa pelos C01't.et. ,'1 nharitas do clube Soropti- de Flml" d!lndo mesmo no- com a a.1uidade de 1962.
lo' I'rn.lIl,ln.� ·IJ.� a.rtigo" iJSSi_na_d_a' 1 �

�;���a e;�r:U:mb����aD:;�.�� 8 _ Logo mais acontecerá
tP. ;Ilta. �() °i������c;a:OcsE��:�O�n��

te a reunião era discutld:> ,1 movl111entad:l e elegan.,e 1,1 (.:\\1"1' 'le.a a n'),'9 "Ola- os qtle eSlejam fora 10 Es

mau r" eleita n anolte de 25, tado, d".verão votar da "e

quand:l estaremos festejan- gti!n;.e mar..:!lra:

do ,J Natal aI _ colocarão a cédu-

Uma bclí.,slma decor:l- la-voto em envelope peque·
no, ..em qualquer sinal:
b) _ bse envelope, jun

tamtlnte com um oficio :>I"

p esidente da secção, com

a firma reconhecida, será

colocado em enve!ope ofi

cio e remetid:l à. Secção.
1'5 - Promovido pelo Go- 4. O voto deverá ser reme

vemo do Estado alraves da tido cr'm a antecedência
suficiente para que esteja

ne"la Secção na data supra

� � �!;t!e +$ �mes ,co�
tantes da relaçno abaIXO.

c.everão Os 'eleitores esco

lher vinte e um (21) nomes,

dactilografando-oS na cé

dula-voto.

Henrique Berenhausen
Heitor Fco. Szemer
Hidalgo H. S. Araujo
Henrique Klapot.h Junior
Helio sccuocu Ofívouu

.rccc Bayer Filho
.roac asnverece Pires

Joao de Lima Freires

João Luiz Neves

José de Miranda R<llTIOS

José i'oiul'l!Ju se.ra Costa
José carros Ouoer t

Jorge Kl'aul.": curnctro
Luiz E1ug01io Beirão
L;,Ul'O Luiz Lmhare-s

teéuo Luz
M"aC.r de o.tvcíra
ManJei Bn ::,..S Laus

MariJ.':':e Nilz:l,'eth F

EDITAL N0 10062
ELEIGA DOS MEMBROS

DO CONSELHO

João �..ral�wieki
José DaeraBrasil.
José da Luz Pontes
José Fellpê BO<J.Daid
.roee Ruh,and Junior

rcet vje.ra de auuza

Jülge da Luz Fon,cs

Luiz Gonzaga N. Statz

r.e-te Braulio Leite

Mário MilHa

Muaci, ecnvceutu
MarlO Laurlndo

Ml:,;:uel WI�,;I(:vmo
JI.t;,;,,'l<.t HC.(·na C. Regis
Maurie,u R.ds
Nils�m Elpidio dá Silva
NIcOlau �e\'erlano Olivei-

:',lIgue] Hprminio Daux

Milton Leite da Custa
xe.scn xuccu

Nelsa i,;:, .. t"S xracnaco
NtLon vtctra Bo. ges
Nrlucu J csé onerem
Olga de Moraes L. Gal',

belottc

Osn i Medeiros Re(ti.�

RU.Jf!!ll i'.'i'Jlitz d.' \.,,,,,,:0.

R ... ..JI S.hlc.fel'
Ren,,�o ::'�lo."L.)� da Sll'la
R,,:) ... :·w \ .. c.l:r 8(;h.liidt
R-.. be,'to Lace_'da
Syhia v_tuel!:o da Cu-

nha
Tulio Pinto da Luz

Valeria T. A. Bote:ho
Walter Jorf:!'e José

Wll�s.n Abraham
Ze!l'!rino nn1el) P!azza
Dante H. F. de P:ltta

Enio Dema:ia Cavallazzi
Ed:nundo Acucio Moreira

Elpiõ;o Barbo�;n
Eurico KietLernberg Cou-

"'
Eroni JoaquIm Alves
F'''rnand" Mendes de Sou

"

Nereu Ramos Filho
Naza.eno Fco. Nappi
Oswaldo Bulcão Vianna

Pedro de Moura FcrrQ

Pau:o Henrique BJa:;i

Raul PereIra Caldas
Rubens Arruda Ramos
Rlfael G. C. Lima
Saul Oliveira
Reinaldo Lacerda

S.vlvio Pi�ajn Martins
Telmo Vieira Ribciro

Wilmar Orlando Dias

Sergio Uchõa Re'l.ende
Walmor- Cardoso d:1 Silva

Za:1y Gonzaga.

a promoção do clube em fo �..,l:l:tl, nU3 !>aJ0eS do eluDe

co que ,acolllecera nos sa- D",ze dê A;;osto. com a fa

Ices do Lira Tenls Clube, mJsa o.-queslra do Comico
n":> próximo dia 22 _ "Chã dj (JL'cma Nacional Anki

Bmeficier.te", com de<fIle (:l.

dos '''Dez B.ot:ls Elegantes
('õ>" terá () 'nl5,'. do clube
Do�e de A(">Í�t.(). e uma

9 - E�tamos informado", grande surprp'l:l ac()nt�ce
de que Florianópolis terá rá ne-.�ta J?ovimentnda nol-
111.1 Cou:Xy r;lub - Os Dl- tf.
J'f'tores d:.; clube e.l1 L,.lcs·

do Ano" - Patrocinará a

pnrada dp elegáncia Chez
Moi Boutlque. e Jane Mo

das.Sentondc-me O,;> Iodo dl?la
sinto-lhe o perfume quente,
e e�queça-me incC'ntinente
o que se possa no tela ...

1"0, es:ão ''!TI muvimentJ
com aiguns m:Ihões.

4 - PassõlI1do o w" ... l!k-l'l'h..

na cidade de Jotnville, o AI Sccrctatia de t!:ducnção e

j.:ullura, v

gl.;U
lCll: elenco

r dü .

'Ft:'i,trp N m .. , de Co�

JlH:.db", fara ei> rêla dc sua

tunpo:ada éfll nossa cida
de, dia 5 próximo.

. Boca de Ouro", d:! discu
lido Nelson R"drigues, es

tal'á no palco do Teatro Al

v:lro de Carvalho, inician
do a temp-:lrada do Teatro
Nacional de Comédia

za P'o.mlranle e senhora JUI':1,ndir

t;:Ülief C:UYlpos. !fel,hoI' "A. ('
senh!)T;j dr. P.ad::m. Conlan

10 - M')�'im'?nL..d·l para
da' �e e:l:g{r:él'_ :!vht \ n"-\
n toiC(i:lO -Hangú, lt!wnle·
cerá sálJadn próximo na ci·
dade de Tubarão .. E.�ta a

E minha nôo córre pelo
bord:J do po:trona, e ser'1M'
uns dedo" ... Pego-os f"ement�
beij.:.ndo-os sem mais aquela ..

�ex.ederiCQ Manoel Silvõl

Getlllio Josê l'ba
Gercio 80uzl'I Silva
Gentil TelJp.�

ALTAMIRO SILVA DIAS,
Secretário Executico

14-30-1-

dante Bandf'ir:\ M:1i:! e se-

nhora, senhor e Senhnl'R

Dr. Cesa!' Seara e o D�. Al- cargo do "Clube da Lady",Pergunto-lhe Onde Moras?
- Depoi::\ eu di rei responde ..

E tr'2me, e vibro .,; se o�tw!
.

berto Luiz Monteiro do a promoçãa em foco.

"society" carioca.
Florianópolis, 12 de no

vembro de 1962

Altamiro Silva Dias ,Se
c:etário Executivo

RE:'AÇAO· DOS ADVOGA
DOS EM CONDIÇOES DE

ELEGIBILIDADE
Acado Garibaldi S. Thia-

go
Affonso M. C. da Veiga
Aluizio BlasU

Alcebiades V. S. de Sousa

Assembléia Geral Ordinária
CÇJNVOCAÇÃO

11 - Continuam os comen-..
tários favoráveis sobre a

festa de sábado pp. "Noite
em BJack-tie". A aprecia
da decora-;ão que foi da
resptmsabilid,tde d') senhor
Manol') Rimbau Gil, está
com grau 10

5 - Também acabo de re

ceber convite para o casa

mento da senhorita Mari
Iene Abrahan, com o se

nhor Adrian Sanchez. que
se realizará no próximo
dia La A ceri:nõnia religio
sa se:'â na capela Divino

Espirita Santo e a recep-

Quando o .�olo se ilumina.
O olhar dela me fulminai
Minha sogro, era a maldlto: De conformidade com o disposto nos arts. 25

e 27 letra "o", cics Estatutos, ficam convocados os

senhores associados do Veleiros da Ilho de Santo
Cilt"r:no, para se reunirem em assembléia gerol O�

dinário, que terá lugar no próximo dio 17 (sÍlbod"')
os 15 horas no �ede social do Clube ã ruo Silvo J ....

dim n. 212: para ('leger o Conselho Deliberativo Pa
ra o bienio 1963-64.

Florionópo]is. 9 de novembro de 1962

16 - O jornalista e senhora
Domingos de- Aquino, jan

t!vam no Querência Palace,
em co:r..panhla do senhor

Pcdro Louzada, Diretor cie

v('r:das da Revista Visão.

O Rei Nenziriho
FAZEM ANOS HOJE

- sr. Glouco Sonford de Vasconcellos
Amilton Cordeiro

- �;r. A mondo 1. T. de Andrade
- sr. A::'l?l'ba! Coelho
- sr. C::II·I(;s Pôrto
- !ir. Vitor Luiz Sampaio
- M. Aloi�io Ferro de AzeVedo
- sra. Leon'l:· M. de Oliveira
- srta. Florisbela BittencQurt
- srta. Mario de L Lemos
- sr. Walmor We:'ldhousen
- sr. Mória Bionchini
- menina Rosemori Gor..;olves

12 - "Dama por um dia",

nüMBUHGO 1 erá O Maior nem��rio no Mun�o
o grande e mQderno PÕl'- nele de 4.000 hactares _ fàcilmente alcançado não

to de Hamburgo é CQnhe- dU:IS vêzes maior Que o de 3Ó de Hamburgo c:)lno de
cldo C0:110 o "portão" da ,ldJewild-Nova York. o mais Fuhlsbuettel. E também da

República Federal para o amplo até hoje constn':do, Escandinávia, após a con- da

lest'J do mundo. Mas não ê com 2.000 hactares. Além clusão do projeto prevista Antonio de Freitas Moura

só p.;]O mar que se pode en do mais, em Kaltenkirchen p:ll'a as novas rodovias. Es CUl'I-Js E. Vei?,as Orle

traI' ou deixar a cidade, o existem possibilidades para ta ligação terrestre, aVa- Delfim M. P. PeIxoto

aeroporto de Fuhlsbuetcel novas ampliações no futu- vessando Jnetland e Flens- Aderbal Ramos da Silva

tambcllI presta relevantes t·') burg e passando sob o Ca- Altamiro Silva Dias

serviços. Entretanto, pelo P:Il'3. os pesados jll.tos, nal Mar Nordeste desembo- Aldo Avila da Luz

dL;envolvimenlo atual do Kallenkirchen oferecerá u- cad na rêde rodoviana de Aldo Avila da Luz

tlilfego aéreo êste aeropOl'- ma pista de 4.1300 metros H:lmburgo. A tangente oci- Aldo Severiano de Oli-

t.O terâ sua capacidade e::;- Cflm p;sta dupla de 45 me- dcntal desta rêde, atravc-
gotada em 1970. tro� de la�gura. proparcio- sando o rio Elbe ao sul da

nando o má:dmo em segu- cidade hanseática. chega 11
Porisso o Ser.ado de Hum ra"�a. Os aviões Que vindo autoestrada que leva a Han

burgo já e.�cetou aS devl- pelo Mar doNorte se apl'o- novel' e Bremen.
das medidas a fim de evl- ximam d-I terra filime so- Há mais uma vnntagem
tar sérios problemas fUlU- brev02.rão territóriO pouco a acre�centar: o aeroporto
ramente. Em c::mjunto com habitado e aterrizal'ão em de Kaltenkirchen su,'glrã

I Bo&t Dell'lU'!.'!o,a" Cuida do o Govêrno do Estado Schlcs rf'glão sujeita a apenas 30 do nada. num luq;ar onde
� wlg-Holstein, Hamburgo de dias de certação por ano. não se precica levar em con

SoB De Mlr �!�I:i���e�el�';�roj��lS�I�= :�t��a:�t�éod�: :�rF��hl����. ����;:�:�: ��;��������ájâre:=
LONDRES. outu!)ro 11l!a.,\ n,l"'U pijama. escova de ção de um novo aerodromo

SAI _ O deputndo LU!J;l- dt:..lo::lõ e foi dormir na ea- em Kaltenkirchen - já Que

Ihi.<ta C.clc THv'Crnc. de

Lincoln. pode �er apontado
como parlamenl�u' do� nl.ll�

exemplares .. Ia qne l'evel:l

altü sens'l:ülkllde ao� pro ...

blcmas de seu," c)e�tores. Ha

p;,ll1ro� dLt." ele rc�ebeu ca.r

ta de seu eleitor Cyrll 511\k.

queixando-se d(' que :jC fa

zia tanto baru1ho, nll'1\ si

tio viztnho. às prim('i�:lS
hecas da manhi. que (':'J.

impossível dnl'mi,': baru

lho princip,dmente d,IS va

cas leiteiras.
O deputado, então. apa-

Alcides Abreu

Alex:l11dre Fco. Evange
lista
Antônio Dias Carneiro
António Gomes de Almei Osvaldo Fern,.,ndes. Comodoro

PARTlCIPAÇAO
Arorai Gracioso e sra. - Luiz T. Rocha e sro

portil:iPam oos s.eus parentes e amigas o con

Ircto dE casamento de seus filhos.
" ..... rl'V" ulfr.n

ORQUIDEAS EM EXPOSiÇÃO NO DOZE - A
ind.) ê��e - mês no Clube 12 de Agôsta, teremos no

ve exposíçãa Ce orquídeos como se foz todos os a

ncs quonco essas plantas estão em pleno floresci- _

mento etroindo umo g"onde viHitaçãa duront'1 o dia

2 Ó noite de apreciadores e colecionadores dessa pu
jante e variadissimas mostras.

veHa

Almir José Rosa

Alvaro Millcn da Silveira
Antonio Adolfo Lisboa

LENIO c ZA'lDA
Confirmam

Antõnio Heinzen

Benno Meyer Pe;cssoni
CarlQs Gonzaga Filho

Carlos Zoenich Ramos

Duarte P�dl'o Pires

Dlle.nand3 Brito

-' Florianópolis. 11 de novembro de 1962
14-11-62

ORQUIDA'RIO DO OLIVEIRA BELLO -- Em
bora nõo tenha mer�cido os cuidodo!l necessár;os.
me'imo assim o orquidório do Jardim Oliweira 8eUO!
mt.::stro VÓ:'íos' plantas abertas e viçosos. em pleno fie.
�escimento.

Dib Cherem

Egle uialhelros Miguel
Emanuel da Silva Fontes

lidade diretamente da pl'an
cha.

Por te:-ra o aerop')rto de
Kaltenkirchen poderá ser

E!'li!iana Cardoso da Sil-

�a dJo ele"or. NfI dia 5eguin
te, olhos cttns:H�,)s . .;onvo

cou os jornalistas locais p,a
:';l declarar: "O rumor' é

<'!.et!.vamcnte tão forte que

!' 'det:ia acordar até a, bela

adormecida do bosque. Foi

(te':): dado pela primeira vez

P1I('('L�nrr.ente às 4 h 20. por
11m eami::háo. As 5 alguém
,"1l11eCOU a gritar 'e depois
da� 6 as vacas faziam tal

barulho que não consegui
mais conciliar o sono. Tive

que pular da cama.

Estevam Fregap;tni
Francisco de Assis
Friedrich Carl Franzke
Fulvio Luiz Vieila
GemIdo Gama S'Illes

�:���q�:r���� Muller
Haml1ton José Hllde-

FLORES ALINDAM OS CANTEIROS - Os caf'l

te iras do Jardim Oliveira Bello, principolçnente o do
centro forllm êste cne bem cuidados. qpres,;:ntondo
I indo o�'}6cto com o apresentação de bonitas con

juntes dJS moi-< variadas flores que tonta graça e

perfume dôo àqUEle local de no);sa Praça 15.

o ntual em Fuhlsbuettel.
com superfície de 380 hac

tares, não pode ser amplia
do.

PARTICIPAÇÃO
(ló'ldia Toronto e e:<posa d. Neusa Mar;1J KJin

aeef<1s Toronto participam aos parentes e pessoas

�mig::-: � noscí�ento de suo filha Ano Clóudio, oco r

,.:c!,.., dia 5 do carl'en(e, na t:\oternidode dr. Cedc:!,>
Corrê·o.

LOCAL IDEAL

SINDICATO DE JORNALISTAS PROFISSIO'
NAIS - Os jornalista" em elevado número campo;
receram, ontem, à noite na sede de seu sindi�oto. a

ruo J�ão Pinto convocados que foram poro trata�

rem de interêsses do classe
A sessão que se prolongou além das 2.:1 horas

esteve c8ncorridíssimo havendo debate.. calorosos en'l

torno dos assuntos trotad>:-..s.
Apezar da exaltação de ânimos e trocos de opor

_ �� t�:�::;;;i�:sa;a��·u��;:: ��:e dg �::�r d:���
nal e do r:ldin 00 fim da l'éfrego se acomoda man:
tendo iles.,'J o espirita dà clos�e.

O aeroporto de Kaltenklr
chen que será entregue em

1970 situa-se a ce!'ca de 40

quilõmetros de Hnmburgo
e contará com uma super-

brand

Fpolis. 5-11·62

14-11-62

Hamilton de Moura Fer-

m

Helio Milton Pereira'
Hans Buendgens
Helio Abreu

João David Ferreira Lima

João Baptista Bonnassis
João Cnrlos Ramos
João Momm

.rd�'Ro!lbntd'·
JOEé 1\nlônio de S. Tia

go

BAR
.tARA UM MM PASSA TEMPO COM SUA FAMiLIA - RF,UNIOES� SOCIAltI

Confecciona-se qualquer quantidade, no melho)' DA7iÇANTE/", COQUl1'E!S - 'F'RSTASI)E ANrVERS,:ttl0R - CnA

qualidade e menor preço DAN�ANTES - ETC

�: Ed Zohio _ 7.0 andor apto. 701 Fone 24':J4 �N.PAR TERREO I]O R..0'lAL HOTEL - 'fel 25' S. !Pott-sl'lll)

�?:,." �.7 • '" &i,i�{�\,l��M(h\,:

MUSICALRAMlIW

.,j,
'.

I,.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



_-------TEAIRO AVVARO DE GARVAbi=iO -- HEMPORADA-OFICIAb)� (5a 9 De DEZEMBRG)I-
TEArRO NAClOt+AL 'DE COME'DIAS (Do Serviço 'Nacional De Tea1ro) - A 'PRESENTA-

I Cena doméstica

lli!
H oção de Re s p O n s a b i I i d a d e

Tende a noção de respon
sabilidade a diminuir gra
dativamente, desde que o

valor se transfere da ele
vada esfera das atitudes ci
vrcas c morais ao mundo in

feriar dos ínterêsses mate
riais, que chegaram, cm

nossa �pora de paganismo,
disfarçado sob os mais es

ta-anhos rótulos rnosórtcos.
religiosos e crcnuricos. ao

endeusamento dos represen

tantcs da esriécrc. que mais

se nuerreícoarum no [ôgn
da bola - o que equivale
ria, nos tempos da capoel
rugem. a tornar Os cnru

SOi' e mulatos que a õsse te

mlvet exercício se entrega
vnrn, em rrioncsos expoen
tes da nacionalidade, para
exercer o prestígio da Pá
tria com as suas grandl:lsas
ra-annas pebolistlcas pe
rante o estrangeiro ... che

ga-ido-se ao ponto de ouvir
um general, que foi espe
cialmente incumbido pelo
governo da República de
dírímtr situação difícil en

tre países amigos, tão di

fícil que podia mesmo de

flagrar numa guerra atôm!

ca, dizer que a sua alta

Lamentável, por isso, é

não mais guardarmos como

exemplo às gerações novas,

atitudes honrosas e djgm
ficantes de velhos padrões
da integridade moral, que

tantos tivemos no Império
e na Repúhlíca!
Homens que preferiam a

j-atnvra dada a Quaisquer
documentos assinados, se ...

lados, legalizados em repar

tições e cartórios. E uns a

outros comunicavam-se o

prcstfgto dêsses bons cos

tumes. E' sô querer deixar

a maledicência, tão fâcil de

veicular e tão danosa àque
les que a aplicam - justo-

missão trouxe para o Bra
sil semelhantes louros aos

que grangearam os jogado
res de futeból, na copa do
mundo!

Quanta mágua dêsse ín

tegro soldado brasileiro po
de-se ler nas entrelinhas
da sua deeíaracêo-, Tudo,
entretanto, se dissipa, como
nevoeiro. nêste obscureci
do mundo dos -semt-d-u

ses" da ciência ou do fute

bol, em que presentemente
vivemos"

DEUS LHE 'PAGUE
A Soct-dcdo de Amparo aos Tuberculosos. com

sede à Rua Deodoro, números 7 e 28. comunico aS

pcssôas "feitos 00 bem que ocettc quoisque� -rtoos

de auxílios em benf'fíC:o de s.eus doentes fIChados,

Outr<)�s'im, que os telefones númer?s 2287.
2940 3146 e 2288 estóoô disposição dos pessoas que

deseja!'cm auxilit.ln, bastçmdo discar, dizendo o lo

cai onde deve ser Clponhado o donativo.

Fuocionários
A REMINGTON RAND DO BRASIL S/A, e,'5

aceitando inscrições de candidatos, quites com o Ser

viço Militar, pal'a as seguintes funções:

VENDEDORES

SUB-CONTADOR

Remuneraçõo !Jose: Cr$ 22.000,00, Indispensá
vel no mínimo que o candidato· esteja cursando a 20.

série do Cu�so Técnica de Contobili�ade e �ue possua

redação própria, iniciativa e demais qualidades po.

ro o Cargo,

.... . . . . AUXILlAR DE EXPEDiÇÃO ...•.

Salário iniêial Cr$ 15.000.00, Instrução míni-

ma: primário completo.
_ '" '

0'" interessados deverao dlrlQHI;€ para entrevIS_

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

Tl'ajano 18 - B,
14/11/62

CURSO MADUREZA
GINASIO EM t ANO

�f���g�e�INIMA DE 16 ANOS; Par� ambos

os Se�fàs Exames constorõo de nove diSCiplinas. os.
sim di�tribufdos:

a) 5 federais obrigatórios; ,

b) 2 complementares obrigotórII"lS escolhidas pe""
los c�)d�d:o��róter optativo, também da escolho do

cond�)a�� matérias deverõo constar do eurriculo,es·
colar do Estabeleciment(\ em que o candidato se lOS·

creve�)p��op:��o��:cf::;�:�tor novos exames do..

motérias que já cOtlseguiu aprovação, •.

5) O aluno aprovado em todos os moterlo:" re�e.
bcrá um documento enuivalente 00 Diplomo Glnas�al

Matr'cula9 à rua Dr, Fulvio Aducci, 748 Estreito

Florlonnpolis,
. (Em Blumenau _ Procurar o Prof, Dorvol Bar.

�\ �bieri)

netros e contadores ambu

lantes de tolices e lorotas,
como aos ingênuos que os

escutam, emnascaccs, dan
do-lhes um crédito que não

merecem, para adotarem
critério superior no julga
mento dos homens e dos a

contecimentos em que se

encontraram, porventura,
envolvidos, O passado nos

deu ]lções que não podem
ser despt-ezudas, em torto o

Brnsll, desde os altos esca
lões da oonüca. da admt

nístracno. da defesa da Pá

tria, até aos menores esca

Iões da auvrdaoe Individual
no comércio. nos pequenos
on('\o,� nos I'mpl'PItM pú
blícos. rins prortssões mais

apagadas mesmo,

Numa dessas viagens, o

nosso prest.ígiusn conterrâ
neo coronel Jose Antônio
de Oliveira, integro entre
os mais integras de sua

classe viajando em navio
de vela, transportava tre
zentos c tantos contes, na

quela opaca venosa quan
tia, que era a somn de pe
quenas quantias entregues
a de por diversos comerci
antes locais, para pagamen
to do StUS debitas na côrte.
Num dos pJrtos d« escala,
o ve:cÍl'o rucendtou-se. Da

do o alarme, a aflição de

todos os passageiros e tri

pulantes, é claro, foi enor

mo, mas a do coronel Oli
veira chegou a extremos

dolorosos quanco, no pene
trar no camarote c:.� que o

cupava um dos beliches,
quase asrtxíaco pela fuma

rada que tomara conta do

recinto, venrtcou que o co

fre de madeira, em que

transportava todo o dinhei

ro que lhe róra entregue e

que ele, por cautela, colo

cara sob o colchão do bell-

Para rememoração de fa
tos que exercem a virtude e

elevem o bom nome dos
pôstercs ou dos contempo
râneos, desejaríamos con

tar com a colaboração de
nossos coetâneos que dis
põem de boa memória, a

pesar de sua avançada ida
de. Mas, .nreüemente, os

últlmcs abencerragens dês
se idealismo comunicativo
e elegante, deixaram-se fi
cai' oprtmídos sob a aboba
da de aço creste pteíboismc
evussatante, que nos veio
de fora e que vai amalga
mando as conscrênctes. a

té torná-Ias medrosas di
ante dos \

dclapi(b'&ll'es' da
Dossa dignidade nacionaL!
Não podendo contar com

eles, contemos com a prata
dc caS:1.

dIz: ê mais fâcll tratar com -�-----
_

um inimigo dectarudo do
que com um ralso amigo",
Que o exemplo sirva as

gerações que despontam e

que felizmente vão tendo,
também, de alguns dos seus

ccrruemporánens, exemplos
de honradez, de patriotísmc
e de sincera arrusude, que
vai .ué ao ponto de retri
buir tõoas as msídtas com

que são tratados por uma

Indulgencia, que infeliz

mente, nem sempre é com

preendida,
Mas, enfim, nem tudo ea

tá pe. dldo! Confiemos na

Providência Divina e na {:

terna tôrc., do Bem contra
o mal temporário.
Guanabara. 5-11 �96�,

que impossivel se tornara
voítnr ao camarote, depois
da luta que travara e de

que somente a lê conseguiu
fazê-ia vencedor,
Dias depois, noutro navio

continuou sua viagem pa
ra o RI{j de Janeiro; mas

em São Francisco correra

a noticia do Incêndio que
ocorrera na embarcação em

que desta cidade seguira
para a côrte o coronel ou

velra, correndo, com essa

noticia, a triste afirmativa
de que os passageiros nada

teriam podido salvar.
Passam-se algumas se

manas, quase dois meses -

e o coronel Oliveira regres
sa a São Francisco, Procu

ram-nos os seus colegas do

comércio local, num ato de

fraterna solidariedade, pa
ra lhe assegurarem que
todos se conformavam com

o prejuízo, nada exigindo
de quem, por milagre, con

seguira salvar sua vrca.:

'}

leunião do
D. 1. Hoje
o departamento de arhl

«os estará -eurndo ncíc a

noite, ocastãc em q-e serê
dssignndos os J.pitao'l)'E's
que estR�ão intervinao �10

,ioga de amanhá Carlos
Renaux x Auéttco. O P:'i> ..

sidente do Departamantu
sr, Salvador Lemes dos San

tos, solicita a presença co
todcs os árbitros, halO C'X

cepcronarmenre, tendo em

vista O feriado de amunu.j.

V COMPRA •
.

MAIS
'.

DItOum'
_IIilCUNTINUIOADl' DE' PRODUCÃO

.

"

't' ,COM ftS PEÇAS CATERPlllAR GENUINAS
'
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.
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DISCOS DE EMBalAGEM
Arnaldo S. Thiago

Nos próxlmos artigos des-

(Q)
ta série sôbre NOÇAO DE ���:";;'m�:���:�oo�;::::o�

o
RESPONSABILIDADE, fo- "'p�"vro do .I�' .. r .. ° '"a

cenaaremos outros nobres "d�l;;o 00 o:b«".bo'e de 0'0

exemplos de ml1ltante vir- :::::n�:.tI<:::d�:':�Pi�I�;.iOi:�:�
tude. O segundo a sair, tru ni<idodo .. parol.li.mo em '00'

ta.ã de Meau-e Ricardo, Ro �:"��:' :�"��enl:��:o�:;,,�:
gamos aos nossos contem- .. "'�"", ,odu.indo <o,..,d",...

poràneos que nos auxiliem .01"'0"'. "d ••g,,"" "",o,,onodo
por '"P.'oquedmenlo,

:i����iCe:f�;i� b�� d�e����� ••_ __1
tude, enviando ao nosso en

derecn, no Rio do Janeiro FIGUERAS S, A. ENG, E IMPOmCAOqualquer lnformucâo que Av ASSIS 8:as,f, 16:"-. PÓRTO ALEGRE. Rio Grande do Svl
nos possam prestar.

.

F"'�ls, Cachoeira do Sul, Fforianôpcfla e 81umennu
Endereço: Rua Deputado Calerplllar e Cei são marcas registradas da Cale..,lIlarTraClor Co.

soares
..
Filho, 53, np, 10? - -- " .�._._- __ , __ �

_

Vila Isabej - R'o do J,_ CLUBE C REC'REATIV·O LIMOEWrnelro - Estado da Onana- •
I

I • .! C

Qual não foi, porém, a

bara,
Ai fica o nosso apelo, A diretoria do Clube Recreativo Limoen,se con

vite seus associados' e Exma" Famílias para o Baile
Que fará realizar no práximo do 17, sábado, em suo

sede social. com iníCio às ..22 horas (traje· Passeio)
NOTA - Servirá cama· ingresso o talôo do mês

de outubro.

Pilranaenses Querem Que o Primeiro
iôgo Seja Em Pôrto A!egre e Não

Em Caxias do Sul,
RIO, 13 (V, A,) - O Pa- lização do primeiro jógo

rana pretende vet<lr a com os gaúchOS �m Cax!r.,

do Sul e que eS�ú progrc'-

Agradecimento
Ivone Borges Maria e seus filhos Sônia, Jonas, Os

carlino, e Marcos vêm publiCflmente externar os seus

mais sentidos e sinceros agradecimentos ao DR. WAL

DOMIRO DANTA$ nela desvelo e dedicação com que
tratou de seu espôso' e pai OSCARLINO JOAO MARIA

quando da grave enfermidade que o acometeu, Esten

dem, ainda, seus agradecimentos às irmãs de caridade
e demais enfermeiros do Hospital de Caridade, sempre
solicitas e bondo$os, nunca poupando sacrifícios,
elevado propÓSito de minorar a dor alheia,

Nos tempos da paveg<lção esfôrço. entontecido pela
;] v('la e das dificuldades de fu:naJ;a que enchia cada

transporte, havia o hábito, vez mais o camarote, vibrou
nas pmças comerciais, de tão rude golpe com os pu

confi:uem Os ,militantes nhos fechados sôbre o es

nessa benfazeja 'atividade trado que servía de base ':0

proflfislonal que é o nJlcer- colchão, que o cofre, ali

ce sôbre que repousa a es- embutido, saltou, ainda

trutura econômica da vida lhe dando tempo de s:lir

<!ltadina,!1 qualrlUel' dos Ilêso daquele in remo escal

colegas que tjve�l'e de via- dantc, sobraçando a caixa

jal' das pequol1ns para as do dinheiro que estava sob

grandes cidades, o dinhei- a sua guat'd;I, embora no

à base de comissões.
J

1'0 com que deviam ser pa- de�asLl'e 'houvesse perdidO

����s�á��;�;;r���oapresentação, com vacação gas às casas nLa(:ndlslns, as malas de viagom e tôda sua

poro atividoc€s de vendas, Instrução mínim�: gina· ���t<��I��\I:I��l:���,l devl- �O;�)��ea�a��jn:�����" p;��
sial completo, Ampla,; possibilidades de carreira.

,

.... �.
. __ .__

-supreza dos confiantes umr
cne onde dormia, estava de

gos quando o coronel 011-
tal modo preso ao recepta- vetra lhes entrega as con
cuia em que Iôra pôsto a-

tas saldadas e lhes narra
justadamente, que lhe não

as peripécias por que oas
era possível dali retirá-lo!

sara na fatidlca viagem!
E' que os homens daque-

Naquela agonia, depois la anttea estirpe tinham a
de esforços inauditos, todos

noção d:1 msponsublltdade
mulcgrados, o coronel, que

e sabiam retnbutr amíaa
era muito �eli�i�SQ e devq-

• de, .dlgnlf�an1;lo o ccnvtvío
to da V!�e'Tl Mar1.t, recoj- entr� os homens e não ter
reu, com Lodo o fervor da

nnnc!o-o um estendal de

���/�:V:l:�-��:, d�às:ad:e�� decepções e de misérias, a

eerlcôrdia"! E num ultimo jmUficar o prolôqllio que

f: 'UM MUNIOíplO POBREPORQUIg. FLORI ANÓPOLlS

IMPOSTOS MUNíCIPESPAGOS PELOS

li. UNIÃO 0 ••••••49,9·1•

AO ESTADO o •••43.6·1.

AO MUNiCíPiO 6.5!1.

o impósto arrecadado pelo Muni

cípio é aplicada exciusivomente
em Serviços à População: em Es

colas, Ruas· e Estrados, Limpeza
Pública, AssistênCia Social. etc_

MUNICIPE
PAftA QUE TUA CIOADE "Aí)
FIQU'! MAli POBRE, PAGA TlU

IhlPÔSTO COM PONTUALIOADl

A DIRETORIA

mado para o prÓXlmG di�
25, Apesar do convênio fir
mado pele CeI. Arcy Nc""s.

a Federação �aucannr,J.
não está conforme com ')

cotejo na "Pérola das (;,�
lõnias"r àesejllndo quI' .o

mesmo seja �fetua(1o ('nl

Pôrto Alegre, O CO,.- prOl-ris·
50 assumido pelo I'eprescn
tante da entidade panma
ense gerou de,,�ontenh
ment.o de uma 31d. da en

tidad� paranaemc grrcu
descontentamento de urna

ala da entidade, que b'1'(>u
pé no sentido de lue l'o��e

mudado o kcal cio cot"jo.
Um protesto nes,�e SCntlJO
foi levad:l à C8D, que [,_
munhà deverá e.>tudal' n

assunto, dandO') a paJavJ'.1
final sôbre cnde sel"!'t o
prirr.eiro encontro gaucJhJs e

paranaenses, 0(1 seja, Se
em Caxias do Sul nu PO"IO
Alegre.

Moura Andrade
Em Berna
BERNA, 13 (OE) - Pa

ra uma visita ofldal de
dois dias é esperado hoje
em Bérna o Senador Aura

Moum Andrade, O Pl'e!<:l
dente do, Senado brasileiro
será r{!C'ebido pela Conse

h('lt(f!'Ft>rl('ral, Mlnli'lttn ri

As�un(o�

roviários,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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.,0' ESTADO·_:O M�is Anti61' i)ilÍ�';j) je Sta Catarina

'Estomago. intestinos, figado e vias biliares.
Consultório: Rua Felipe Schmídt, n.o 38
Residência:

Ruo S. Jorge, 32 _ Fone 2721
Dlôrícrnente das 15 às 18 horas
Atende das 8 as 10.30 horas no i-losr,itol de Caridade

Prepare-se para o Futuro
Aquirindo lotes de terras, pequenas chácaras e áreas

poro indústrias em

BARREIROS
no "BAIRRO YPIRANGA, onde estó situado o Grupo
Zscolor local.

Os Interessados poderão dirigir_se dtretcmenn
00 ESCRIToR lO DE VENDAS DE IMOVEIS de

OUO Julio Malina
�ua Felipe Schmtdt, 14 - Sobrado - Fone -

2347 - Florianópolis.

0;----------
---

DR. MARIO GENTIL (OSTA
MEDICO.

OUVIDO - NARIZ - GARGANTA
CLlNICA E CIRURGIA

ESPECIALIZAÇÃO NA CLINICA PROF.
JO,E KOS DO RIO DE JANEIRO

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

Pelo manhã, hora marcado. inclusive aos sábad03

CONSULTORia _ R��lte;eSi���r� '15 - Conj. 203
Ff1IFICn ?ARTHENON

(UNI(A SANTA (ATARINA
Clínica Geral

Doenças Nervosas e Mentais
Angustia - Complexos - Ataques - Manias

Problemótico Afetiva e sexual.
Tratcmento pelo Eletrochoque com cnestesíc

Insulinoterapia - Ccrdtoaolorcptc --... Sonoterapia
Psicoterapia.

Direção dos Pstqufétrcs -

DR PERCY JOÃO DE BORBA
DR' JOSE TAVARES IRACEMA
DR: IVAN BASTOS DE·ANORADE

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

Endereço: Avenida Mouro Ramos. 2R8
(Praça Etelvina Luz) - Fone 37 - 53

APRENDA CONVERSANDO FRANCES EM ,2 MESES

A���t� ��
ITALIANO 12

VAZIGI
Matriculas ab�rtas' na Secretarl3 e

8J"l1 w�qwP,l
CUR30f' DE CONVERSAÇAO PHAT[CA

Trajano, n. 14

(Altos da F::trmácia (�al',IJ'al

(Imo f1reparatório (onti�lenle
CU <SOS ESPEt.IAIS
.'ARA PROF�SSORES
"E DATILOGRAF'.A

AULAS PARA CONCURSOS
A !TIGO 91 (GINASIO EM UM ANO)
PU.GINASIAL ADMISSÃO DURANTE O .. 'I'.

DI rlLOGRAFIA
- �o�aado nOf mais mode ..nos processos pe 'a..

goglcos.
- Equipodo com máquinas nOIO'
- Diri!Jido pelo:
- PROF. VICTOR FERREIRA DA SILVA
HORÁRIOS, DIURNOS E NOTURNOS
Faço sua ins,cr1ção o Ruo Oro Fulvio Aducci an_

tigo 24 de MO',o. 748 _ 1° CI' ••dot·
ESTREITO

-

RORIANf\POLlS

SALA� PARA ESCRITO'RIO
,Alugam se no ruo Jer6nimu Coelho, 28, salas
paro escritól' o. Trotar com o Eng Zenon Ca'r_
los Garc.o - Ed. dos Dir'etorios .:_ 8.'" and(lr

15-ll-62
CASA GRANDE r"esmo velHa OU ARMAZEM

pr.����od��Ó:!�tro -

'i'
COMPRA .,A MODELAR

Agenle Oficial da Propriedadé Induslrial
Reg�stro de marcas, patentes de tnvenção, nomes co

merciais, titulos de estabelecimento, insignias, frases de
propaganda e marcllI de exportação.

Rua Tenente Sílverra, 29 - l° andar -
SALA 8 - (ALTOS OA CASA NAIR - FLORIANO'.

POLIS - CAIXA POSTAL 97 - FONE 3912

J

D:!.. SAMUt::. FONSECA
CIRURGIAO.DENTISTA

Preparo de cavidades pelo alto velocidade.
. BORDEN AIROTOR 5 S WHITE

Radiologia DentjriO
CIRURGIA E rRO'TESE BUCO.FACIAL
Consulrór:o: RUQ Jerór<lmo Coelho 16 _

lo andor - Fone 2225
Exclusivomenfe com horas marcado.

----- ---
--'_--

ADtf06ADOS
ADVOGADOS

DR. HéLIO PEIXOTO.
DR. MOACYR PEREIRA.
PREVJDENCIA SOCIAL. - Recursos 'o Juntos de Ju!
gamento e Revisão. Aposentadorias. B�neticios etc
QUE,TOES TRABALHISTAS .

CJ'VEL e CRIMINAL •

Ruo Fellpe �chrJ1ldi ,']f) 37 - 20 Andai ._- Scto •

,�!SSA 1>0 UNIVERSITA'RIO
Universitário assista todos ,1\0: rlmnin�o�
na Ig�eja São Frartci�u, as 1 I hortls
Mi�sa no Urriversitárin

ATENÇÃO
� .

Mudanças Icccts ou poro outras Cidades.
oervrçcs de mudanças,

.

Não é necesson., o engrodomento dos móveis.
tnfr-oocóes à rua Prcncísco Tclenttno no. 34

rH\e - 9805
.

AO MILAGROSO PADR.E
REUS.

\GRADEÇO AL GRAÇA:;)
ALCANÇAD,\,3

IRENE SOARES

'1OI...l MAI9 P€NtITA 00 BRASIL

:;i:NDE-SE
uma L",:'4BRETA ,1959),_
Tratar' Anita Garibaldi,

67 - Fones: 3�1)5 _ 3197.

CLJNICA. DE CRIi\NÇAl'Õ
Con';lIlti'ri ... : 1',�la' mllllhii
no 1T1)�",ilal de C'lrilla,lf'.
'A larifl!, 00 c"n"UlfI'lri,
da.s lf;.30 �I'l. às 17.30 hS
Coo"u'blrio: Rua Nuu�s
Mach:Hln. 7 _ 1.° andar _

"f'�h'l;;n�ia: Rlla P:ulre
Rama 11." _ 'r�I""o.ru'! 2'IfU

����:;::E?��;:.::;!·I._L_:�-'�4IRII..�Ex-interno por concurso da �

Maternidade-Escola. (Ser-

�;i�U�; it:�·).O�:��te��� (Ioris, A� Rainha - Maria De Lourdes:E Marilena As
��s��:::Ç�A�;.E����g�� R�O Princesas Das "D'ebs'" de Curitiba
de, Janeiro. MédiCo do Hos-

pital de C",ldade e da O Príncipe Constantino Da Gréria No Brasil
Maternidade Dr, Carlos
Oorrea. ias: atuo Almeida, do Diá-

PARTOS _ OPERAÇOES rio do Paraná e TV oa ..

...OENÇAS DE SENHORAS nal-6; Ernani comes GOl'

_ PARTOS SEM DOR pelo rêa, Tribuna do Paraná ;

método psico-profilatico gmerson Medeiros e w-rn-

�onsl'itórlo: Rua João Pin ton Tcrres, COrreio co Pa-

to n. 10 _ das 16,00 p� eaná ; sr. e sra , dr. Mal'cnl

1,100 horas Atende com (C10r15) Juaten: dr. gr, ..

noras marcadas. 'ret-rone mualdo Rick, D:rt:tor soctat
30"::'1:) .. - Resíclêru'Ja R:l:l co Concórdia; sr e sr",

Genpral �i&ten('n!lrt ccnsut Teunis von Den

Berg ; acad.r roo wuson

snnr-s F::ho, aC.línpann:,
do da bon.ie morena Na1-

ja Maria Garcez: sr e sra.

dr. Osmar (Marlene) Bril.l,
e.e, e;egantiss:ma; sr e seu

-wnson (Magda) San-os.

era num bonito vesttdu

pré'to. Na ocasião as ceou

tentes eleitas, -ccener-un

br nitos estojos Je perto
mes da Mas Pactor

Dr. ·AcáC:o

Garibaldi S.

Thiago
ADVOQAlIO

zscntono especialízad
em Questões trabalhistas.
Administração de bem

rmcvers. Defesas fiscais
.

Rua Felipe Schrnidt, 14
_1° andar - Fones: 2511

- -"'2;18

Rua Tiradentes 53 - Florianópolis
, VENDE·SE

40 lotes na Vila Palmiro - Barreiros.
I - lote 28x22 - Jard,m AtJantico - Bar_

reiros. (Bem próx mo o"'Estrada Federal).
I) - Terr-eno com 64 mts.x810 mts frente pa

ro a EsLoda Federal. Barreiros.
I lore 12x30 na zona ba]neório de Camburiú

próximo à s-ede do lote Clube.
I - lote IOx30 no zona balneária de Comba

riú próx mo a sede marítima do lote Clube.
.

'I lote 15x IS na zona balneório de Camburiú
pr6x tT.v o 20na Comercial

I lote 15x30 no Vila' Pompéia ':_ Cu·rtibo.
1 lote com a A'r-eo de 700 mts2 junto aro Hv.,-

pltol PllOtestonte em Blumenau
. �

1 lote 14x30 junto à Fundição Tupy, Joinvilie.
I lote 22x31 em Pilarzinho, Curitiba.

PRECISA-snAlA - Para Escritório
.t'<Ui:!. ,I:!,;;l'cHunu

Tratar cum (' dr. José Maria, pelo fone 2604, à. tarde,
'lU com <.) dr. b'lavio, pelo fone oi. __ _ .11)-22 _ 35·Y6.

RA'DIO PATRUL�A: SOCORRO
POLICIAL OE URGENClA m. 3911

A bonito Soro Reg:na Ramalho Silva uma do eleqon-

tes meças do jovem çuc-do florinópoJitano, que por-

ticipcrc do Festival ce Primavero-Verão. do Motaraz

.zo e Matarozzo Boussoc. no clube 12 de Aqôsto em

benefício do Hospital de Re;_bilitação
NO DtCIMO Teunls Van Den Berg da

dia de no-embro, ':!'U Holanda; srta. Sônia Pervi-

Curitiba, a noite escava ra Alves, Rainha 61; dr.

bonita, céu estreladc �:l Vasco 'I'aborda: profe-rsor
lua prateada com seu Tadeu Morowsky; cronista
clarão brilhando .10S !JÇ'l- Ernani o-mes C-rrrea f'

dados dos vestidos brar,<:"J8 Lázaro Bartolmeu.
das menrnas-en ....cas q'.lf'!:
entravam s.mbolíonmsnto
na Sociedade Tharia, paru
a Baile que seria escomtda
a "Majestade" e suas du:\',
Princesas:

O BAILE

que marcou fi. resta ds

confraternização das eo

C'lHa:d� Coneên4ta.tCdun
tj-y Clube, Curitiba: Th'it.!lr.
e Círculo M!J:tar 'niciou ae

2::",30 hs" Crrn u""'a home

nagem das debn!ances cl"
Tha'la, às conv1 'das.

UM "SROW"
acontec"!u com :l caI"O�a.

lírica C:audete ROft'no
"Calouros do Ritmo" e rI:�
tros artistas, que �arc?
ram SUcesso naquela ele
gantissima noite de g'ala. �:_

bl'llhantada pela orquest"a
Kings.

O DIRETOR

social clr, Salvador Ru:;so ..

mano, pai da bonita Clel;:l,
ex-miss Curitiba, anunciou
o desfile das debutantes qll�
concorreram aos titul.os de
Rainha e Princesi"s. D,�"fi
laram setenta e 5eis can.'ii
datas e todas me"eciam o

trono de 1962.

o JURI

foi composto dos .:;eguint'Õ,�
membros: Sr. e sra. Consu:

LOGO
ã noite no crube "12 de

Agosto", acontecera uma

A DIRETORIlt ani1nada. "solrée", com a

do Tha'ia, prel:!ldida 'pejo apr,esentação da connecldo
nosso a:rr:igo José Vieira. Anklto.

Sebut, com seus compa�
nhe:ws Benedit'} Nlco:�u
dos Santrs, Odílon Oli"ei�
ra P'ISSOS, Joã� GuaJb'O>r�Q

Senna, dr. Salvador Ru.�so
mano, Allredo AmbrosÍ') e

Victogéri" Calv,o fizeram a

entrega de ran{alhetes de
rosas.e faixas; a Rainha 51
Sonia Pereira Alves. fez �
coroação na sua substituta
C}.Qris Elaine Justen:-

'

FORAM
eleitas: Rainha c(j.s Debu

tantes de Cur-ítíba 62, C.,
ris Elaine Justen, da Sd

ctedade Thalia: r'rtncesas.
Maria de Lourdes zuu. do

Country Clube e Marllena

Ka'IJY Santos, (lI" curta
banca

APQ'S

a cerimônitl., a Diretoria
convidou 0$ cronistas �')

Ciais, autoriaddes e . Vrt,
sentantes dos Clubes, para
o elegante Sa.ao Nobre, a

fim de brindar as RalOhas
61 e 62 e Princesas �O;T',

cha.mp;gne'. Notei o sr. e

sra. Desembargador Lauro
Fabrício de MeHa Pinr.o,
Presidente do TRE do Pa
raná; Coronel Frororoar
Oampello, Vice�Presidente
do CírCUlo ·Militar; croms-

CASAS -

Temo� comprador .-paro casas no centro

- VENDAS-

Por Cr$ 650.000,00 vendo uma caso na Praça
'em São José com 50 metrcs de terreno;

No Soco dos Limões uma CaSO bem situado.
No Agronômica, uma Casa ótima em terre

no de 1.600m2:
TERRENOS -

D versos lotes com financiamento em Coqueiros
Baneir-os, Estreito e Cap6eiros.

Em Conasv.eiro9 por prêço sem igual, de fren"

j�PA!-fl 9 I!!ar,

Farmácias

A EMBAIXADA

da G:iCia, está cencc me'.

talada na Rua aeet Gran

deza 291, onde t-mcionava

a Embaixada de pcrtugni,
Em absoluta pnme.ra mao,

posso afirmar que o ire

baixadr-r grego vai trazer

ao Brasil, o Príncipe Oons .

tantíno, filho do Rei Paulo

e da Rainha Frederic'l,
..

cunhado do I Prtnaipa Juan

Carlos, pretendente rio t�/l
no Espanhol.

HOJE

na "s'ronecep'', o Oonsul
Geral da Holanda, no Bra
sil, barão M. W. H. Col',ct

d'Escury que visitara Btu-.
menau e Joinvilie.

ESTA'

marcado para aproximo
sabado, � soirée de Engc·
nharia no Clube da Coj�-

A "CEGONHA"

visitou D casal dr Miguel H.
(Terezinha) Darx, di� on:6e
na Maternidade "Carlos
Cc>rrea". O menino �en
batIzado com o nome d.e
MIGUEL.

RECEBI
convite para o casamento
da .srta. Elaine Amim. 'com
o sr. Caetano da Cost:l,
prÓXlm.o dia oito de dezen!,
bro ,às 17 horas, na Cl\�
tedral Metrop.olitana. Aoó�
a cerimônia religiOsa

.

Cs
convidados serão. recepc:u
nados no Edifício da Ford,
onde os .noivos r�cebera')
.os cumprimentos.

de Plantão
CENIIO

15 - Quinta feira (feriado) Farmáci�l Moderna
17 - Sábado (tarde) Farmacl.\ Sto Antônio
18 - Domingo F9.rmáeia Sto Antônio
24 .- Sábado (tarde) Far:nac,g Catarlnense

25 - Domingo Farmá::-18 Catarinense

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

Q serViço noturno sera efetuado pelas farmácias Sto. Antônlo, Vitória. e

Central
12 c 112,30 horas sera efetuado pelas

O plantão diurno compreendido enf.t6 farmácias Vitória e Central.

ESTREITO
15 - Quinta feira (feriado) F'll'mácio Indiana - R. 24 de Mala

18 - Dumlngo Fal'mâcia Catarinense - R. Pedro Demoro
25 - Do�lngo Farmâcla dO.Canto - R. Pedro Demoro

,

O serviço noturno será efetuado pelar farmácias do Canto, Indiana e Cata
rinense.

A presente tabel� não .poderá ser alterada ·sem préVia autorlzacão dêstl'f""
Departaomento.

.

DSP. em Florianópolis, em outUb!'0 de 1962

Luiz O'Acampara _

FéU'múcia.

,+
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.m;====== = ,�= .�"'--;::::;;===.;=r---IRegulamento do (âm,-eonato
?'" c A F fi Z I � H 0, NÃO! CAPITULO I _ DO NO- sUeiro de Futebol reserva Serie "B" _ Para, Ma-S O (i I t. L. '1,1 ME, Finalidade c das Re- do \obriga.torjamente às ranhão, Plaui e Amap4..-C � � j) .. i � O ,

gtôes. Federações filiadas que ,u- 2." Região _ No'de," _

a. (ãJ,.Gn�� '--'.----..
Mtlgo 1.0 - A clID rea- pertntengem êsse desperte ceara. R;o O"od. do Nor-l-'-____

lizarâ o Campeonato Bra- as quais se farão represen- te, Paraiba, Alagoas Se!'4
tar por seleções organiza- glpe e Pernambuco.
das cem os seus jogaá'lres 3," Região _ (Centro)
mais oategorfzados e regar- Série "A" _ Mato GroSgO,
mente registrados. O<t'ás, Distrito Federal e

Art. 2.° - O campeone- Minas Gerais.
to Brasileiro de Futebol Série -"B" - Bahia, E�-
terá a finaiidade de. pirita Santo. Ria de JIi-
a) apurar o grau de de- neíro e Guanabara.

senvolvimento técnico do 4.· Região - Sul) - Pa-
futebol entre as entidades raná, Santa Catarina e
filiadas. Rio Grande do Sui e São
b) congregar os despcr . Paulo..

listas das varias regjoes do CAPITULO II - Das in!\.
território necronsr. cncões.
c) çbservar o nível téc Art. b.o - Sendo obrIga.

nico e rr.étodcs uüueec-is torta a particJPação no

pelas equipes partrcrpan- Campeonato deacorde com

teso o parágrafO único. do Art
38 do Estatuto da CBD, são

eonstdeeadas inscritas es

Federações filiadas que
supertntendem futebol nus
Estados, Territórios e D'.,
trlto Federal.
Art. 5.0 - Serão conside

rados Inscritos para o:;

��:�I���S�0�:�0�30u,a�:!�: .

raUzados, Que até tres dias
antes d("' seu inicio te

nh�m condição l-egaÍ para

RESOLUÇÕES NO D. N. P.
�. - Não está obrigada ao

pagamento da quota de pre
vtoencía a empresa que se
dedica à construção e re

paro de emcar-sções (Res.
398)
Deve ser restaurada a

vinculação ao I.A.P.I., das

Vacine O Seu Cão Conlra "RAIVA"

Brasileiro deiutebol
paructpar de jogos ofiCI�
prcmovtdes pela próp�";a
Federação e que não este

jam cwnprlndo ilenalld""�'1
aplicada pela Justiça d�

poi"ttva bem como os q:; e

estiverem cumprindo es-ã

gio.
§ 1.0 _ As Federal!ll'('s,

disputantes deverão torne

cer uma relação dos jo
gadores legalment€:" msc-í

tos, datilografada e auten

tificada, ao deleg-ado da

CBD per ocasião da reunrêc

do Conselho Arbitral que
precede cada [ôgo.

§ ::l.o - Tratando-se de
amadores, a condição legAI
fica ainda subordinada ii.

apresentação �-::n cada j03"0,
da carteira de identidade
prevjata na Iegtstaçao oes

portava, ao Deis-gado �a
CBD e ao árbitro da Pll.

.....
_

emprêsas que se dedicam à to de Resseguros do Brasil
exploração das atividades são segurados do LA.P. dos -- _

de tinturaria e lavanderia, Bancários - Resolução n.
não só em razão da natu- 486.
reza Industrial, como por
fôrça de despacho do Sr. Os correspondentes do
Ministro do Trabalho" - IAPC são segurados obriga
Res. 431. tôno . e não facultativo, na

Os servidores d') rnsntu- qualidade de autônomos, a

BREVE O LANÇAMENTO DA PEnUA

"SIMCA-JANGADA'
Por ocasião da realíza

çaú do 11.1. catàc do Au

L.JUlóvel, a ';:;1II1Ca lançará
o r) •• 11I<;!"l"0 uuutértc de lu
xo j anncado no Brasil.
Conside ..ando o alto índi
ce de neciocaueeceo.
98,2%, e <Js caraccertsucas
ha.. hH.;as }".gol"osalr.ente es-

das para a frente, desen
volvendo atê 140 K.n/h.
aec comprimento total se

rá de 4,95 rn. corportando
550 Kg. de carga útiL Aco
modará conrortavetmente
de 6 a 8 passageiros, gra
ças a dois banquinhos so-

bressatentes o escamotea-
tud:.d:ls Pl>..d atender as veis. Resistente, luxuosa a

necessidades do mercado de fino acabamento a

nacíonal, foi dado ao nõvo Bimca-Jangada será o veí
veiculo o nome de ''Slmca- culo ideal sara 11 cidade e

Jangada" para defini-lo o campo brasileiros. COm
como "tipicamente braal- esta camioneta a Bimca
tetro''. A nova perua "Slm- completa a. sua linha de

ca-Jangada" terá 95 HP e carros de. luxo.
três marchas síncromae-

-QUARTliS
Com ou sem Pensão. Casa de Família.

Ruo EsteVES Junior, 34

Dr HEI GONZDGA
F·{. Assistente da Clinica Urológica da Santa

Coso de Miseric.órdia de São Paulo (Serviço P"rof, Ma"
theus Sontamarlo).

Ex Assistente do Prof. Moacyr Tavolaro (Chefe
de Urologia do Hospital São Camilo de São Paulo)

Cirurgia e Clínica Urológica. I

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

Atende pelo 'I1anhã No Hospital de Caric'ade
Residência: Tel: 2984

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

CASA OU APARTAMENTO
Preci::;a para alugar no centro.
Tratar com OSMAR, nésta rederão 0:.1 p"

lefone. 3022.-

VENDE-SE
Vendese um'CAMINHÃO FORO, em ótimo t:!S

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

ESTREITO

Aviões às terças quintru. e donungú -

Saidas de Florianópolis às 11,45 horas
T.\C - CRUZEIRO DO SUL - Fone,
3700 e 2111.

Serviços De DATilOGRAFIA
ACEITAM SE ENCOMENDAS
TRATAR ó RUA FELICIANO NUNES PIRES,

14 - à NOITE.

Dra. IARA ODILA NOCETI.AMMON
CIRURGIÃO - DENTISTA

Atende sros e crianças
Método psicológico moderno - especializad;::,
poro crianças - ALTA ROTAÇÃO
Aplicação tópico do flúor
Atende das 10 os 12 e das 15 os- 18 horas

Ruo São JOlge n.o 30

CLUBE 1S DE NOVEMBRO
Programa do Mês de Noyembro
DIA 17 - SOIRE'E DOS PRESIDENTj:S,. C<lm a

porticipacão de todos os sócios ex presidentes sr�.
José Grú�ché de Sou�a. Emídio Cardoso Júnior Jo-

. sé Silva (arecido) João Rodrigues Moreira (fal::!cido)
Manoel Xavier <falecido), Augusto Livramento, Feli
pe Corne'irQ, Astrogildo Macr:ado João Batista dos
Santos. João Pedro Nunes;' A;cides Cardoso Stuart
Acary 'Rodrigues MaChado e Jooo Salvador Bonatel:
li, passados nesta sociedoCle desde sua fundaçõo no

qual lhes seró prestado uma homenagem, com início
os 22 horas

DIA 2 '5- Domingu� com inicio os 20 ho-
ros.

�-"T�l
NOTA - Res.ervas de Mesas poro � dia 17 e

25 nas Lojas" A Sedutora".
.

A Diretoria nõo expede convites.
E' indispensável a apresentação da Carteifa

SociaL

A DIRETORIA�:

não ser no caso previsto no

§ 3° do art. 50. da Lei Orgâ
nica da Previdência Social
- Resolução n. 676.
TRABALHO:

O TRABALHO DO MENOR

MTIC. 226.019-58 - (D.
6-12) - Companhia Inter
nacional de Seguros recor

renda do auto de infração
que lhe impôs multa por
infraçâo do ai tlgo 5° do De

ereto-lei n. 31.546-52 _ Pa
recer n. 477-61 - Sóbre o

salário-mínimo de menores

dispõem artigo 80 e seu pa

rágr-afo úntco da C,. L T.

"Artigo 80. Tratando-se de

menores aprendizes. pode
rão as Comissões fixar o

seu salário atá em metade
do salário-mínimo, normal
da região, zona ou subzo
na. Parágrafo único. Con
sldera�se aprendiz o traba
lhador menor de 18 anos e

maior de 14 anos, sujeito a

formação profissional me

tódica do oficio em que e

xerce o seu trilbalho". 2)
Por sua vez, o Decreto n.

39.604-A, de 14 de julho de

1956, que vigia na epoca
em 10i .;:IvraIJú o !luto ae ln

traçaG n. 'i.U�J {M'.fHJJ..
2<la.unl-a8, fls 1, determi
nava em seu art. 2u que
"'r'ara Os menores ilpren
dizes de que tratam o art.

80 e seu parágrafo único da
menCiOnada l.Jonsolidação,
o salário-mínimo, respeIta
da a proporcionalidade com

o que vIgora para o traba
lhador adulto local, será

pago na base uniforme de
aÚ%. 3. E o Decreto nume
ro 4S,.106-A, de 24 de dezem

te· bro de. J.ii&. em.-1tisgr�
do da lavratura do outo n.

1.177 (MTIC 142.315-59),
fls. 1), por sua ve.z, dispt.
nha no seu art. 2° u seguin
te "'Para os menores apren-
dizes de qu tratam o art.
80 e seu parágrafo único da
mer.clonada Consoliaaçao,
o salário-minlmo, respeita
a proporcionalidade com p
que. vigora para o trabalha
dor adulto local, será pago
na base uniforme de 50%.
4. Tem sido pois constante
a permissão para que haja
essa diminuição do salário
minimo de menores, somen
te para os aprendizes. 5.
A Consolidação das Leis do

Trabalho (art 80) facultou
a posslb1l1aade aessa aIml

nUlçao e os decretos soare
o Sillano-mmlmo dela usa

Iam, Ottermmando o paga
men�o pela metade. ao sluá
riO do menor aprendIz. :So
mente a esses e que e per
llusslvel o pagamento nes

sas condições. 6. Não basta
ser menor, mas que tam
�em o seja aprendiz, isto
ê, "sujeito à formação pro
fissional metódica do ofi�
cio em que exerça o seu tra
balho". 7. No caso dos au

tos de infração nos. 4.028
(MTIC 225.019.-58) e 1.177
(MTIC 142.315-59), a com�

panhia autuada mantinha
trabalhando como apren
dizes vários menores, que
não poderiam ser conside
rados como tal. 8. Em am

bas as autuações, os meno
res exerciam as funções de
"office-boy". E a Portaria

Ministerial n. 28, de 4 de fe
verelro de 1958, que trata
das ocupações ou funções,
no setor das atividades co

merciais, que demandam ou

não formação profissional
ou aprendizagem metódica,
incluiu no rol das que dela
não carecem, as de "office�
boy" (Diário Oficia dle 6
de fevereiro de. 1958, pági
na 2.433)

(Continuaremos com a

publicação no prÓXimo nu
mero)

O cão é um amigo fiél, mas também pode ser

um inimigo.
- O cão para ser �mi90 deve eotor vacinado

contt .... raiva. Entôo vacine seu cão contra raiva e te

nha nele o amigo fiel.

Mendigo finge Assalto
Para Garanlir leto

LONDRES, novembro (I- 'riam, Nolan forçava a por
BRASA) - Já era espera- ta e não houve onere jct,o
do. A polícia de Bed1'or U- senão prende-lo.
una certeza de que aconte- Levado ao tribunal, o .uta
cerra de novo. De fato, mal dissp: "Ncian, parece que
terminou o calor, dando lu nos encontramos sempre na

gar a rigoroso inverno, o entrada do inverno." Nolnn
mendigo Henry Nolan foi respondeu: "Sim, meu se

surp.eendtoo pela polícia, nhor, mas deveis com
quando tentava abrir a for- preender que do muro háça,!a.i portas de UHl estebe- frio, pão velho e um Jeito
1ectmemo comercial. Tecni- duro na calçada. Ao passo
mente, havia crime. Bem que do lado de lã do murro
dúvida alguma. E:a pegur há batatas fritas, uma so
a ladrão e conduzi-lo à pa quente, pão fresco e u-
prisão. Mas Os policiais a- ma cama confortável. De- -'-_-1'_-_--penas riam. E' que Henry vo ser censurado porque es

Cl��MÂS 1Iti'"
tH t

�
N-olan, todos os anos 'faz ii colho. a sopa?" O juiz sor-

I

cartazes
'; .

"'J "�.mesma coisa. Mal começa a riu e encontrou a solução:
�

! I Ivir o inverno, ele Cinge um "Esta é li ultima. vez, No-
•

�

-
�

rJ! Iassalto, para ser preso e a- lan. VOcê será condenado 1 I

��::��t�a:':::I�n:;�:�e;: �;��e:�:r��;�:;:l:';·· �íne ;<;AiI JUS" - B A � J B O�-
Mas enquanto Os policiais não durante o inverno". CenQ') Fone: 3438 \. CiDe GLOIIA Iás 3 hs.

Peter Seliers

�ci�i�I���e;E�mt SEM CARINHO

Estreito
ás 7� _ 9'i. hs.

P'onejG252
CinemaBcope - TecniColor

Gérard Bl�t:ões pOPUlaFf;O"
I

á_s 8 hs. Prê-Estrêfa:
.

Jean Claude Brlaly em,r. I'Pró "DAMAS DE CARIDADE" OS PRIMOS�_1.·
GJ.enn F.ord Censura ate 18 ai, /.Bette DaYls

Cml DlPERm !

d) selecionar vetores té,:

njcos úteis à. constituição
das representações da CBD

Art. 3.° - As s'edeeecõea
serão agrupadas Pcr 1'1"

gfôea, obedecendo à aegutn
te ordem:

1.1"1 Região (Norte) _ Sé
rie "A" - Amazonas, T�r"
rltório do Acre, 'remtorío
do- Rio Branco e 'remtôrio
de Rondônia.

,._

tida.

§ 3.° - Nenhum jogador
inscrito no Oa-npecnatn
depois de Iniciado o mes

mo, poderá, ser transrect
do de uma para outra Fe
deração, sem prévio ('.)J\
sentimento por escríêe, ois.
Federação de ori'!eb.

(eonãnua)

VENDE-SE
Duas cosas uma de material e a {lutra de madei

roo Sitas o rua Loura Caminha Meira. 54 nesta. Tro
tar na mesma

P"ço CR$ 600.000,00.

NílSOft
Shírley MacLalne em:

DAMA POR UM DU
1'0De 8_Mafra Estreito.

CinemaScope TecniColor
- Censura: até 14 ono�- ãs 8 hs.

,Sessão Popular
Gérard Blain

J"éan Claude Brialy em:

OS PRIMOS
Censura até .18 anos

t (10 A"'dERSA'RIO
Sua família convida amigos e.demais parentes

para a missa de 10 aniversário que -em intenção dê
suo boníss� t ..... tLl b. tdio 16, sexta
feiro, o� 7 horas. na greia Sõo Francisco. Desde já
agra(\ecem o todos os que comparecerem a êste ato
de ft· cristã. .

CiIl,Bln
CBIrno

ás5-'lo/4_-93f.ahs.
Peter_Seliers
Sophia Loren em.

COM MILHÕES E' SEM CARINHO

CinemaScope - TecniColor
tINE RAJ�,15/11/62

EDITAL
ás 8 bs.

Richard Beymer
Millie Perkins

; ;0 DIA'RIO DE AN�E FRANK

"'I. ,
- CiÓemaScope. -

ATENÇAO - Abrincftt a "prê-.Estrêla." dE'
HOJE no Cine São Josê, será exibido:

"DO�ANDO Ai AGUAS" maravllhl)SCl
shoit ·em EastmanColor, ll"llostranw..' F!�·
ríanópolis e out�as. importantes CIdades
de Santa catarjna.

.

CÍlle BOD
A Congregação Mariano Nosso Senhora do Des '

terro. o Centro Social Stella Maris o O Apostolo, .

convocam seus membros, para a eleição das direto
rias. o s �rem eleitas., de acôrdO com os� estatutos,
para o an 1962- 63 na dia 16 de novembro, na
sua sede social na Praça Pio XII' n. 8 os 19,30 hs,

Fone: 3414
. '.

_(;ent/.o
á� 811s .

Leonardo Vl1lar

Glória Menezes
NOrma .BengeH

EM

Florianópolis, 10-11-62
Padt1e Braun, diretor
14-11-62

O PAGADOR DE PRO�ES��S
direção de' Anselfllo Doartr
Censura até 14 anos

':ejs (/Bnllar

�
, '--._

EXIJA A
NOTA FISCAl
DE SUAS COMPRAS! .uE OO:'?CORM AH

f:ORrl'�f41g Cr-R .'UNHe f mEMBRO I

�n TAlÃ�J' lE 1 MILHÂO�J
(LCBE "12 DE AGOSTO", Festiva.! da Malarmo BOUísac - Dia 24 de;i",�Yembro Em Benefício do Hospi!a, "Santa Catarina" de Reabilitação.,.

:'�'"'����i••.� ; •.�:.)�. ""''VI:I..''. . • �f l.; :.'''�
�

",1 �fi;�����;it.} ,.":.�·:,:J,�,��·'l".&g7Eê).tr't ·r;�iq:;tl:;;;q.:..t�,��,\; f6jew*,*ti:'��:'�4��;:.,.; �/ :� ;:(.; :... / :(�C.�:·." ·i' .�,

"
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RIIUTO.

PIORO PJ.ULO MAChADO

IEDA rORf5-AUXILlAJlJ!S:

MAUIlY MR ...: RUI LOBO @

GILS ITO tlAHAS

COLABORADOR'S: DIVERSOS

A
Da

x x X x x

Foz(>nrlo ruir tl"OO ('s prognósticos, a Arg:- ....tina
obteve' cine vit I nc sete poreos do prcgroll�a
e com isso (')n I o -upremacia l>emísticc da A_
mérca dn Sul O póreos nõo obtidos pelos por-
tenhos foram ganh ·5 pelo Brasil, no "doub],l", e pe
lo Uruguai, n0 "d .is mlt, Dessemos que ruiram to,
dos r's pr'Jqnóstico� ponWe se esperava coisa melhor
do Brnsil que Cf;, c:rnntr:vlo como capaz de (·fetuor
uma lutn Pa"r1ha com os plotinns .. Talvez que tive�

�mos ido à mia ('om excesso de c.onfionça ou �ub,
estimc.do o valor dos orgcntinos. A':I duas guarnições
Coturinen"i('s qUe f"lI"om incluidas por direito n1a re

prcscnlaçõ1l brm;ileiro nõo foram além de uma ge

aune:! colocat:;õo, embora apontados como tavoritos.
Afirmo-"e que "')ito" martinelino foi o vencedor do
párell do cat'('Qoria (' não a guarnição platino como

dC'cidiram os juízes qUe, segundo a R6dic "Diário
do Manhã", que transmitiu p'Jra o Brasil., disputo,
incorreram em êrro c· bulhando o guorniçõo lidel'a

.

da por M.,n(wl Silvt,'i'·o. Agual'd.?mos os ocnntecimen
tos oe o rei Jtório do ch!'f(' da delpgoção nr,:1sileira 00

mogno ac:mtccimcnto do canoagem sulomeric-:ll1a,

x x X x x

Mais duas derr(lto!' para o futebol do Capital,
Voltou o ser ,,"nCido em seu rpduto o Paulo RamoS
fican'do em d{'finitiv, c�)m o "lanterna" do Campeo
nato do S!"'lunda Zc>na, enquanto aue o Atlético bo
�id'l peh Olímpico, em Blum('nou. ficava foro de co

qilação para o d;�l')ut(' da fas(> final do Campeonato
CatorinensC' b�nefkinndo� 00 Carlos Renaux qUe co

lheu o melhor' l"esultodo da rodado, pois goleou o PaI
meiras e closQificou-�;e poro, com o Almirante Bqr
ros-o representar a referido Zona. no disputo do tí·
tulo 'móximo. Amanhã o certame terá seu fêcho, ten
do êcomo principal jôq:1 Atlético x Carlos Renoux,
que a Polmeil'"" rccéerá o visita do líder que é o

marcado p;1ra o esté.di'l do ruo Bocaiuva, enquanto
Almirante BO"roso e () Olímpico estará em Brusque
poro enfrent�r o POY<;õ1ndú no grande choque dos
venced'Jres do mdada de domingo,

_""���I
x x )( x x

Nõo foi bem "pcebido pela dirpt.:lrio do ACESC
o ofícj� cio Clube Atlético Catorlnense em resposta
-an do ent:d'lde que congreqo cs o'onistos esportivos
que �oli«tov: � r'unil"Õ dD':; clementos que tão 11'IS
te papel tivelnn1 r.�' lamentávei<; aculltecimento", do
final do encontl'o pntr<> () clube presidido por !Fausto
Pontorol!i C (, P('t,1o-: Parrlf"<; As providências toma
das pelo diretori,� rio') chJbt, tricolor foram nenhuma,
\0 contrário tr,JI1' f"j'mc1 Amorim c Morad em anji
nhos dizen(L'1 (lll" tuc10 foi �rov(lcadQ pelo estado
emccionol do amh �. MílC, diz c cfieio que devemos
1'.Jtar pMO evitar ""r" t;côps d0,:enns qu'e muito de
;lõem contro o nIl5:'"(] {ormaçóo de povo civilizado,
C'r+" r"'''ri.p , ,,"""' ci(1,"IJ:IJ�6cer o,tlétictm

!-k,_'ve in,l; I, I' ,'L .1,- I\r:1Orim e Morací.
Então, pnr ('1lle n rJ"fpso d..;,� do;s prepo\"odor:cs e nêio
O sUO punição? Bonito,

das IN 'rac:1ri>:
':Üi\'a clt.' mll,1

joga<lorc .. l� aS"

ICçôf>S reglonni� p'I�"lm a

ser <Iefr>ndldns ))"1' Cluhe:l,
Ilr,elros reion;os de

x , •

Tambóm scgunda
ulLllllll, chc�ou [Hoccdf'nt"
de ,Jo,nvilJe o rlj'. D:-d'l

Salles, médIco d .......elcch·
nado, facullatlvo com g:'an
de prãllcn, c quI' granOe.•

Hoje em Pôr,to Alegre
Eder Jofre-

o campeao
Põrto Alegre, 13 (V. A,)

�rt�d�I;C:l�t'; i:'��a�: t�;'�
contrar-se corn O�il�S dOs
SantoS, em IU'>l-e.�IOlçd.·J
no dia 14, desde múlt�
cedo CCIllIÇ"U S\P'S alivl"l;,
Ü;!S �omo PUf,;'i!ist.a, c'm··

quislando e COle..:ionan1u
vitórias,

tio 1�1'1)

.\,,(�s eIJmil1.ll.tórias.

:�·�'::,;,��à2�;��:

C01"I trE'� anos lez

primeira apresemaçao pú
blica, em Santos, conll·.l
sua irmã, Lucrécia Maria.

Depois em mar'ço de 1953
com 17 anos, ,"'ofient.ol;,
como amador a "\Iberlo H"

dr'igucs vencendo-o pO'
nocaute técnico no :':,.u

round, Somente 4 anos d�·

Para a solução de todas
as questões prot"colarc.;;
deve- vig('rar o pl'Oceden�'!
de 1960, de modo que qual
quer acento politico, d1!
I'ante as eiiminatórias po,
sam ser evitadas.
Durante as negociações

com a Comissão Ohmplra
da Zona Soviética soore fi.

formação da equipe' mte:·
alemã todas as consldera-
çôes politicas tinham dI'
ser abandonadas e os ne·

gociadores não podiam sc

guir diretrizes políticas..

O presidente da Coml,,-

pois, em 26 de ';')1n.rç(., de

1957, esll'cava como Pro[i';·
sional, na lula contra G

argent.lno Raul Lopes. no

Ginaslo Paeaem!.ru vencen

do-o por nocaute n.o 3:
round,

conquistou o titulo de

campeão mundial, quanl'io
lutou contra EiOy Banche::,
a quem venceu por noca'J

te no 6,0 round, Depo1",

nica.

Prepal'and,o-sc para o

mat.ch treino que re/lJiz t

rá quInta feira à tfwde (.'::1

Cl'iciuma contra o Metr',

pol, o sclecionado trelnnu

lia arde de onrem, no esl.i.

dio do Figueirensc, s<,ndo

a ])l'útica reaijzad� contlfl
o Figueirel1!1e,

Também ficou

Que o próximo mateh trcl,
no, será no domin5'J, 11a

cidade de Itajaí, com ado

versário .linda 3. ser mdi

cada. Por outro hel'J, a l'.,

missão Técnica já :1cert.ntl

uma exibicâo em J.oinvll!,�

no dia 25.

ambas vencidas por no

cautc, sendo consld.er;t1:t
uma das mais important'!
lulas aquC'la e:m que en

frentou JoJmy CaldweU,

vieram os enccntros co;n

Pioro RolLo e Ramon Arlao.;, _

Atlético Poderá
Protestar

tido pelos eur.opeu.S COnl\l

campeão mundi9.l, e a

quem venceu por abandouo
no 10,0 round.

Conselwando sempre 3eu

título de campeão mu.'\nla1
em suas duas ultimaS lu
tas o Gaio de Ouro ve:1-

ceu, também por nocaute,
no 9.° e 5,0 rounds, respe�

tivamente, a Herman Mal'

ques e José Megel.

Segund.o ccnHeguihlC1'S

apurar em fontes nâo cfki
ais o clube Atlético Cata

rin'ense deverá protpstur
contra a inclusão de um

•

atleta do Olimpicu que e�.
tava irregular último co

jo realizado em Blumenuu
próprio Olímpico conhe'�ia
a situação do atleta, e qU!)
em caso de prot�.io r.R,o
se lançará à defesa. A;';llRr
demes, para confirma!' a

veracidade da informará')
Assim sendo, caso ..e CMI

firmem as noticias, tér,,\ o

Atlético uma do�e dQ chf1."-

.. ",.OS DI U.IUTA CONST��,

pno PROG'ESSO O'

v.N'I'A CAl"ARINA

NO_

I Gl'OlinVC

._---

acen�do jomalista Ormir
Bezerra em

Florianópolis
Enc()ntra-Se em n05S�

Capital desde ,ontem, o J01
Capital desde ontem, ti

jornalista -

Ormlr Bezerra,
figu!'[l. por delll;ds conn':!("i

da em todo o Estado pe
los SeUs trabalhos na crõ

nica esportiva da Illancl�($

ter cata!'lnense, O,;mil' Be

z.erra, é atualmente o P'e
sldente da ACEJ. A vfsit:l
do desportista em causa a

Capnlli do Estado, prendt!
se a assuntos particu!a-
1'es.

Ama'nhã, à Tarde:

E' i I ( O X (A R L O S R E NAU X
o"1ada F inal do Campeonato da Segunda Zona

.�l O Campeonato ,Brasileir� .

de futebol �!.������.. ; ,til de 1962 pudera ser o ulrlmo �e sua insutuícõc c-m 1959 quan- c Metrcpol levou a mefhur,f �� IL
do foi proelamadc campcao Efetuada a "negrn'",- PEDRO 'PAUL,) MACHADJ ,_ 1

V A) _ Ao -jue

.,.,
tntertorana de Oaxtas do o Esporte Ciube Bahia, de mesmo local. venceu o ca.t'-------

._--� --' R�O, 11�d;ca pc.o dasm- historia - Sul Possivelmente o�t'as Salvador, .que conseguiu peão gaúch-, por 3x1. F'l�tud
nstrnd IP.S enuccdes regionais se m- derrotai' o pvdcroso V:lSr,', campeão o Sentes.O trob. lho da rhtoria do Federscõo Cotortncn- tcrêsso demonstra o brr

•

• çam ta•• ,Dé,.:J), reo-esenta- da Gama. xõsse ano, Santa Este ano, novamente re-

���FI'��;::e::::::i�s'�:�Xi���j;5&�:i�� ��l:���;;;��ln�:;��;�; :;,i:t:���'�:u��:',P:���: �:�nf::�;i:O.:?�:::��;:� ;:g���::;i::;:S�";��:;� �:���;::;:��t�:a;��;�� ���:2�;�::�;,g�����em crccntaacõo o .,�J(' ó. que nos reoresentoró no moldes atuais, o ún.mc de
'vessocrat.vos". expressiva do rutcbot u-a caso de se repetir o C]u� ���u =a�:�;:�r� j��::� ocmerctar. de Cornénc PIO,Ccmpecnntn Bro< ::"1 dI Futebol e que d-veró es, sua hisf,úr!a, l!:1ll!Jt)I'a !\á
,Um jornal carioca, em suct-o «cré rC;)l'cscn�ac!o indaga o jcma; can -ea:

Tubarão, e empatou o ,de- cópío, camoeâo puranec»,trêar a 5 d dercn 01,' contra o vencedor do motch alguns anos, f' (el'ta;.t€
sua edição de hOje, a n-o- por dois clubes da cida<!,� "Será o fim?"

gurido eliminand,' o 301 v i- se, Que, no [ôgc Inicial cmentre Rio Grande do Sul e Paraná, Estõo os nossos brasileiro entre sctccões nc pós.to do assurun. ta? a

COLUNA DA fELEC-O rubro do sol e classtãcan- seus dcminks sofrr>u umcraque!" tnstolcd- '; M confôrto no próprio esró-
r, .surutsse c-r; grande- d-

'

J.A se para enfrentar c orcmtc empate de 1 �en:.), vindo a��o 1;lt:'O.'�c"i�L :d�:·n�mp�:t:po���e�:��i�On�C:d��: �od:';i,�,::�:;::��': ,�' sr��u;�teEPt:;:'�� �:�:':,,;:. Chegou s,,"nO" leito J servi 'os tem prestado ao =���/ieg,enSe qse o e.i- :���:. �:i�,�,se��nc':;",��:.om granrlê' eo mIO para o entidade qUe nõo mais
'10 na primeira r- Mas vpjurnos : o Estado dn �:P:��IOI�poo��ta��s \��:d�� :��O�:�i�:::�i:e;::inh:�: Em 1960, quando foi cnm O Metrep�i ctessrnca.sa:�;:��u��e:�"��,�oq�'�uq�;C:n��; ,:��",:��&;�oqt�� ;::�;;i"�;�iSm:;'n' :�:�,�:'�,:c;��c:��,��oC��:� 'os convoca.jos o cxc e- trato do' auétas. No mes- �:::O,ofO:���:'�;"":ta��� assim. para onf'",,", ° In

por falar no cscretc bJ(lo este correndo conforme os
'a nhnm I' a� :, pr-s cujo prinetpn! clube :'�I��� :���j'��;�i.�:ll:���� �:� :�dj�laR���rlo�x�:,i�����d� pcl" Paula Ramos que en- tel'nacional, campeão gnu,:'i���so t;���d31"'.il ��es;���:e s�';i c����do: �,:!� público como e r-v "" alijado da To,a B:·a"i

no úiklrno tremo. Irentou o cortunn, lenéo o :��dOO :.,�i,,::�ii��"�:";o i�;�,r,�:Ensaios coletivo olAm do" de fistee, estando os rcs-
Por ouno pcrados os d('mill� atrótn., �:lc���Ir�n�1111:,�i��� ���a�f:a da a rr-clhor o lnternac\o_n""!'óvci<; pelo n' pro .encc no Campeonnto satis� r p�' QU0 o!nf]a 11:"1) cbennenn, .�

ontem na séde da F'.(JI-', por Ixl. No segundo cncm- nal pelo escore ele �Ix:!. N":!��tj��lI'{:; cn'or- �,t� ��:e�:ii���, ;� �')�:�jr':r:io \" _;��O�f'l�ll"'�;'I�'�[:�:�I�I"f�ll,:t pn- foi r>l1lPo�:lsdo, DIJ cal'go ro flu-'! túv(' por palCo C:!",. ii�gul1du �ol�:U, t'f,'I.undo ,:'1'

cipoção no certame
() dr.!' ��)�: 1ll3js do M'clciol1a,io. ��S:UOI�I\�:d��li;��:l\��CS�I: !�b�IC:b�:3::G���d�nt;�!n��� �e';;:�.o ��:'C;l: 2�}r�I�(,���

dente da Liga JoinvUlcm:'.) pelo campeão paranaen.3ê tempo o Intel'national €s.

de Fut('bol flue na Cnpj' Que se classificou para en- ���: �:I�OS� R:�.I\t�g�n���tal tomOI! ;la nritc de on fr.cnlar o Grêmio Porto

t<'111 os jlrLrciros contl\toJ AIl'grcnst:' com ,o qual em- ::����d� �����l oa�a����:
���;I o �;·�'.'c�I:�i �e���:;.; �1�ltou�:�.I;L�uaatr;)(��ze�:X! gaúcho desÚ.l pataO<l com a

nH'mbros da comlssao tcc- OxO (j)rol'roga'çàtJ) em Pbr- confluisl,n do gol da vitoriD
to Alcgl'r>. Na forma do :'(!_ eljmin'lndo. nS:llllI, dn dls-
guiamento, [01 feito SOrwj'l
"cal'a ou cOI'ca", ....encendo
o Orêmlo,
No ano passadQ fomo,,-

"P''''c'''atW, po'o Mc':.. José Elias Ju!iarepol que deu combate a,)
Grêmio Põl'to i\legl'cmse na (apitaique ganhou (5xl) o ;lrj-
melr'o jÕgO, rea:izado em

Desde segunda feira se

Crlciuma, No segundo 1:tõ._ encontra em nos�a Capl·
centro, cfe1u<Ulo em P{irto tal, onde veir:- ,I chamado

do P"c:sldentc da. F.C.F., G

sr José Elias Julllarc,
"'.residente da Liga JQln
<vi!lense de Futebol. O

presidente da L.JF roi na

...
noite de segunda feil'a �.:'�
possado llO cargo de- coo:'
denador geral do :teleei'l
nado ca'Larinense. Peja na

capacidade de trabalhe, e

sua pratica em Rs�untos (le

nosso tutebel, o �tonv:t�
formulad.o pelo Pr'eJddente
Osni Mello foi bem t'''':�

bido pelos
I

demaiS em'

bros da ccmlssão tecnil!!t
tendo S.S. ontem mesl"'to

palestrado longamente em!!
Os srs. Osnl Mello l! dr,
Saul Olivejra sobre os as'

suntos mais urgentes d
selecionado. Incorporado
delegação Juliare seguir'
amanhã par:, Criciuma.

Somente Uma Equipe Alemã Para os

Jogos Olímpicos de 1964
BONN, 13 (IF) _ O Co'

mité Nncional Olirnpico da

Republica }o�cderal da Ale ..

manhã decidiu, a,pos um

exame da situnçj,o, "ape
sar de todas as dificuldr,

des, tentar a fOl'r.1aça.o de
uma equ�pe Inter?alemi'.
olímpica para a� compe"I,
t:;ões do ano de Hi64",
O Co.mitê Nacional che

gou a C'laboJ'ar as :!ondicoes
S\lb as QU�is a. fOrmllç!l.')
dtssa equipe inler-aJe,.r,il
se torna possi;:cl.
Em primeiro lugar, in

siste a entidade esportlv3
OCídental que c equipe
inter-alemã deve represer
br de faro um grupo .'ln
momr jUlHO, cst'l.r Rob a
I'· ponsnbllidnde de U'1l' :6
(1 ir.:�'nte (' se mOVjlllcnt .. I

:1 conjunto.
:m st'g'lIidn sallent.a.
't::ssicl3r1r de c�roll'

são Olimpica da Repu.bli�'t
FCdNal, .Danme, dC'CJ$\NU
em ,�cP.uida, que apos t'.". Agora, dia 14, Eder Jofra
prl1meiros ('ntcndirneT1tn� estará Lrm..endo até Porto
com o Comité dn. Zona, {)� Alegre peJa pl'lmeirn "(')l,
te se tinha dcclar,1Clo de o titu{o de campeáo lll'l!l- ��:'::':n�r:e� �oa�;o:e ;��"acordo com a fonmnçno 'le (lial de pugilismo. Enfr(>ll'
uma equipe em -nnses pu- Itav,�, cnt.ü,o, OHpe!i ti .!.
rn.mcn!c espnrtiV;l.�. A� 11-' SantOfl, crum'pl":io sul-ame-
g-oelaç{lp!: cm torno dn()n<;- rlrano (los' 1:''''11as, ULulo - ...

sllnt,o !:el'ão l'p:jH?adas (.,,) que con(]lll�ttlu no r>nflel" I 09STA DE CAfÉ7 I
_nuªap.qe '_ Su.iqa.. o.u, tal' o o.rgi'.J)J.tno Rjcnrdo ,
II j1,'l!!j,:ipnprld ii,' li:l\ tinn?:nles \rnrl ndQ-o po' I tNTAO PF,C� lArr. ZI'r I
PrAsentante dn f".lmITe (�. ""pauto:; �: 1,0 lOl1l1d

�_ ...

Hm�ico ','. '�: '''t''���l'.' ,,':�':� .

'\�' :_��,.

--

Classificação e Próxima Rodada
(Ultima) do Campeonato da 2.a lona

Após a realização da pe- 5.0 lugar: Olimpico, col1l

14 p.p, l.nultima rodada do certame

barriga verde, zona dOl:;,
ficou sendo a seguinte a

colocação dos concorrent.es
Per pontos perdidos:

lJD lugar. Barroso CO>,TI

4 p.p.
.

2.0 lugar: Carlos Renau)1
com 6 p,p., nmbos CIa.S31-

flenrlo� pnro. o C'stadurll,
2n. fnMl
3,° lugnt:: At.léUco, com.

10 P.fI.
4.° ll.!!!Sr:.Paimeiras, C"!'.J

12 p,p,

puta o c:lmpc;lo
verde.

6,0 lugar: Paysandú, com
15 p.p,

7,° lugar: Paula Ramo�,
com. 17 p.p,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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. Felipe

ltajai pôrto
---_. _ ---------

natural do vale do ITAJAI
silos; pavímentaçâo co ter

ceio trecho do cais, eu

fase •.nal; dragagem pe
riodica do porto,· barra.
canal de acesso e bacia de

evolução. aoarclhadc e cm condições para Os grandes centras Aqui deixamos o nosso dr. João Gcutar t. i)ar4 que
Eis, em parte, o que pre- d� atender :\05 mais ext- por !;11 ..a de transportador apelo aos homens que re- atendam. dentro de um

-tsa Itajaí e que apresen- vazão aos princijLLis ge- adequado, no caso navios presentnm Santa Catarina futuro bem proxim -s. o oue
tamos, aos representantes ne.us anrnenucíos que dei- de grande capacidade de no Congresso Nacional e Itajai reclama com inter-
de Santn Catarina, erettos _X"_�!1_'_d_'_'_'_"_,n_,_am_in_ha_d_o,_,_a_,"_"_. '_m_p_a_'t_i'_"l_ac_uo_'"_·m_o_._"._._,"_,_"_'t_i,_a._·· _

cccnt, da !lU. pág.)

:: �e!ebr:�ubr:� ��'Q ���'" Bíblíotecomaíc.es escoadouros de
produtor; diversos de uma

zona fertil e que tem a ne
cessfdade urgente de ser
atendida em suas justas
retvtndtcucêes.
A Associação comerete:

e Indu.strtal de Itajal, or
gão que há muito vem
dando o n.axirno de seus
esforces. no .enuco de
ver Itajal com seu porto

Insfalação Da Sub-Seção Da
AIDiS: CURITIBA

Pedagógico.
A Bíbuotecn Pedflgógica a ororessore, e pessôes in

da Secretaria de zoucncco teressaoas tanto em obras
e Cultura, que runcrona pedagógicas como de cunho
sob f: re »onsabníoaoe do cultural e recreativo. Pa-

A 17 do corrente. será te Q"J ato.
,Insl:alada, em curtnna, 11 fi. Buh-Sr.cân em reto-
Suh-Secão do Paraná c J"l �!,!.{t inst:tl:\da pelo
Santa Catarina do! ArDIS (')}' "hh Ln '\r'.' ndn J�lio
- êssoctacão rnternmert- TI t-cn-our: que está con
cana de Engenharia ser»- virL'ntl I 'H'h� os orons
túrla, atualmente presfdídn
pelo engenheiro Enaldo
Cravo Peixoto, r'rctcerno p1rCC'f'rão. atr-dn. uma ca
da SURSAN e Secretário mí-tva rle envcnhcl-os. que
da Viação e ooru, Públf- a tnstaíecãc
cns do Estado da Guuna- 'd' !\lDIS na o"!apitHl pa
bar-r, e que est-irá presen-

Depa-tamuntr, de Cultura,
e, como o n011'-e indica,

espcciali;.::lda 'em livros pe
dngóglcos. Acha-se insta
lada no prédio nv 17, daVENDE-SE

Uma máquina fotoçréftcc. marco FLEXORA
o!(>mõ. semi-novo Com dispositivo automático Acom-
ponha um Fotcmltro novo,

'

Trotar pelo fone 2851.
15·11-62

rya Felipe Schmidt, nesta

Capital e ncc aberta das
12 às 18 horas. Destina-se

Coopere coma .A.S.C.R
•

Ila-me
.sua

mao ...

eu "'e gort'�to - • mufto duro �dêr Q andar na mhho
idade... Os múscl.:!os não obedecem, Só com muito eSf0r"f:o
conseguimos mo ....er os pernas. Domas aiguns passos con ati·
mismo e, de repente. as fôrças nos f,Jltam e nôs ':Oíll'<:J5, M(;.
nas levantamos depressa paro andor e torroar o cair. Às vêzes.
o gente choro ••• Assim difíceis são quase todos os nossos e)(�r·

cicios e esfudoo:. Mos l) :;acrifido (:ompensa: eu, por exemplo, iá
melhorei muiio e estou certa de melhorar oindu mais, No futuro
espero ser como Você. Paro prosseguir minha recuperaçõo e de
tantos crianças como eu - pera ofender o milhares de Gutras
que sofrem o que eu sofri - precisamos de seu auxílio. Ajude.
,""os 1 O quo é pouco para Você será quase fudo poro nós 1

CENTENAS DE CRIANUNHAS PARALlTlCAS APRAtI
PARA A GENEROSiDADE DO SEU CORAÇÃO - AJUDl

-AS A (AMllHAR COOPERANDO COM A
ASSOCiAÇÃO �ANTA CATARINA DE P.EABIUTAÇÃO
Envie o seu Donilfivopr" ral

Billencllurt. 101.

ta isso. conta com a cole
cces de vários escntcees.
tais como: Eça de Queiroz,
AfrâniO Peixoto, Monteiro
Lobato, Machado de Assts
e outros. Dispõe de muitas

cc.eeões para consultas:
Hist.:.rin uníveraat da Li

ten.tm-a, 'fit:ls d" HUP.1a

nidade, Grandes Vocações,
C-:.r':ju:stas Humanas, Bi

blioteca Internaclonaj de

Obras Célebres, História
Universal, 'I'esourn da Ju-

() Mundo Pnores-

As pc.cr.as interessadas

poderão to-nar-se sócias,
mediante a apreseutaqâo
dos ila�lIjntes documentas:
caceetru de Identidade uu de
RE' ervlsta; 'ratão compro
vante de residência (Luz
-ru aluguel): duas' fotogra
fias 3:x4. lima para registro.
outra pareI a carte.rtnna co

sócio.
Para os professores a

inscrição será mais racn:
basta a entrega da� duas

rotograüas e a tnronnocêo
sobre a e-cola em que jr,I

balha e local em oue reside.
O rnscrtto terá direito ao �

en-prcsrtmo de dois li"r:)s

p<Jr um periodo de 15 dias,
findo o qU:ll pode' á renova
lo pJr mais um periodo.

Técnico.> Para

Crédito Rura!
O fre:namento de Tec

nicus da Secretaria da

Abl"lcu!Lura em Crédito
.H.ul'al Orientado, realizada
ue '( a 10 do corrent.e, te
ve a 1'requéncia de 13 en

g-enheiros-a�Ton.,mlOs e 17

m�d1f!os·yeterinüFios. Os

in.�trutores foram especia
listas do Banco do Desen
volvimento do Estado de

Santa C.. tarina S.A. e da

A(.;ARESC, que são as duas

partes do ajuste forman

tes com a Secretaria da

Ag:lcu!tUl"a, do conve::io
Que :mliLuiu' o Crédito Ru
ral Orientado, A finnlldade
é conseguir que cada um

passe' a �el' um agente ati
vo de Crédito Rural sem

perca das responsabilida
des e atu,lção que tem
como medico-veterinário ou

como engenheiro-agrôno
mo, face problemas da

criação ou da lavoura, res

pectivamente.
O objetivo visado ajus

tou-se à política agrária
aplicada pelo Govêrno de
Santa Catarina, com von

tade de acertar OS cami
nhos que levam a valorizar
a família na sociedade ru-

•

ral, e atraves dela, orga
nizar a produção e. a pro
dutividade,

'

"

Bolsas

Esco�ares
Reiatórios sôbre

escolares foram pllblicado5
na edição de anteontem
do "Diário Oficiai', 00 E.�·

tado. Nas r:espeeivall co

lunas, encontram-se despa
chos_governamenf9.IS, �

rindo processos de renúv"

<,::10 c concessão da!? Hlt?"

mas,

JACOtiEUNE E' (At>Í�EÁ

Seu nome - JACQUE
LINE. Suas credenciaIs _

um aninho de- idade, com

pletos hoje, e o titulo de
venced:JI"U do concar8::! de
robustez infa!1�il. p"omo
vido pelo Rota:'y Clube do
Estreito.
No f1agrQnte, e.�peeiúl

para nossa olJ,ipUv:"J., Jae
quclinc de.non�t)·a toda

SUa "grande esperiencia"
na pass'lrela.
A gracbsa "modêlo" ê o

en:':mt� do 11,1' do nosso

Pi'CI.i,ldo amigo t(,l1. Led"y
Mendonça da R'I,;tl c de
'1::1 exm:1, e�p(J:.;a Dno..
!lbl'izu Amorim da Rosa. a

quC'm. na pas�agem do
anivcl".'ária da robustb. c
Clh!:lntadnrCi llIen!Il:l,-lcva
m'J.� os nt):i;,;ns p:nahens.

Quando o verõo se anuneto nada melhor da
que um delicioso sorvete;
Experimen+e a receito obctxo, t30 simples de
preparar �' tõo retresc.mte

SOR\-ETE !)E '�ESSEGO

1
I
i

I �
Pacote d,: Gt'ebtino RO',"GI sat 1� Lirndo
xíc. de Ó�I,0 fervent
Y2 colb k ',á1 de
1 !''2_ xic. de fresco, ou em caldo
I xfc da leite.
t xic: de creme de leite boto+i
Folias de pêsseço (poro enfeitor)

a �\,:Iotina na úguo. Junte o sol e os

pêsseços '('!Iar Jigciramentt- ate ficar com
consistêncío de cloro de ôvo sem borer. Junte o lei
te aos p<JUCCS, Acrescente o c-err-e de leite Coloque
pm :::ODeS o'tos <> de;xe gelar. Se quiser gUarneça
cer;1 fcf·.ç.s. de p& '''eo''"

***
-

As pessoas gordos estõo mais sujeitos o
dr"Jenço." d'J co�ocà') do que aS mnqros, E' por isso
que �s méd'cr)s, c.:]d� vez mai� C-"tõo a.::onseJhando
o <('('� c!;e ... te� nue mantf'nhom- o pê,,:) controlad::l.
I"to- é f"l"rticularmente ce"te Paro os pf ,seo:; de m�io
-iclode. Dizem os médicos qUe as pes' ao obe"lai de-
VtM e.dOl'çor-se paro reduzi. ,) o e os pP-'SGOS
com pês.:> normal dê'v"" r vigiando a
bnhnco r Ira t.::!rem certeza de ( não estão ':!ngordanCe d2rnois.

1'1· ') nrg'Jnismo t;ra da aHm('nhr:õa ') enf'rgia
rf' tOo' ClS suas otivid(lde�' o b ter d::: co:-ação, a

re·pir"nJC'. etc, a'té o c,fl\rc,� muscular Além dissD
o encrgio que n'lS Vem do o;;mentoçêh' mantém nos_
so corpo aquecido e os nossos m!'hculo .. mais ril'!".

Quando d('c.ej::.;mns perder peso pod-=mos ccmeL'
menos às rf>feiçi)es, de�xando qUe o' n')sso organismo
L;';C �!'lllm .. ,: d -� ��'.'�\'('" ql'e foram � Ir €!ie c;uoJ"do
das em f oi ma de gordur(1, isto é r;lúrdu"O excl'ssiva,
Porém �e as nossas <lt;v;d(l"J� não ,cnm'lPl1in?m tõ
das os' a'Jrdul'os, q exce..:,< 'n1nnt,dn no organismo
oeo�icn::.ndo o excesso de pêso.

•

o pêso ideal de cada Pc�soo é dr>terminado pe-01 �ua idadl' c pelo suo altLlro. Nutr:cionistos f'stu
daram o cssunto, para tõda" os' idlJdes e tôdos a's 01-
t .... ra's. O médirn poderá dizer-lhe, can�u!tondJ e�tos
tabelas. se o seu pêso é nO!'rn:Ji, [!xc(',,�ivo ou peque
no. E' seu dc\'er, p,!i", p�',or-�p tCldo� os sem'mos
determinando. de acôrd.) (0r;1 o S'_,\) tabela, se '/o('ê
está comend" r.kmosiado, para ,€"tão rlimin'.lir c;s
quantidades de al!menh :,m caco r',f('icão

Lembre-se, oindo, de q:Je Pet-I'r :,i:;iu-ns quil'Jsé fácil. porém. se v::JCê se deixar :!ngordor demais
será mai� difícil perc�r pêso. Vigie, ooi"">, C1 balança .. :
mas nõo faça l'egime violento e i:1srnsato: Consulte
o seu,.,!';édiCo e ele lhe dará uma r'h apropriada,

Fazer um "porfoit" [)"ra n .-, mças é real

���ted�:�s��e���o v��ê ;:2(�r�-��r:p�r:r :� ������
minutoR. Pr.epare Pudim Royal, �<.:bor Cm'amelo, sc-'
guindo a� instruções do pacote. Em copos nltos al
terne comados de pudim jã frio e fatias d2 banon8s
Enfei�e*� gcsto e sirvo. depois de gelado.

E' difícil de aCreditar que voried:Jdes se pode cons.eguir, utilizando o pão. �E de uma maneiro fá
ci/, em sanduíches. doces cu picante�, porém semprebem-vind') à hora-do lanche das crionçQ� ou à "oro

��c��,á-d:o�o�X:���du���e; T�:' �����e�nudt�lii��i����
fatias pe pão de formo, paro cada sanduíche, Cubro
o primeira fatio, com geleia cubra a negundo com

Clueli_o Cremo'·�o_ A geléia e o 'queije f;C""l s-empre pa
ra uma_ Cubro com terceira fato. omonteigaJa. E�
xcmrlc: de sonduichinhos picantes são (,stcs Son_
duichinhos Deliciosos: Utilize põo bronco e faç':) o
�eguinte rec:hei,o: Y2 xíc. de manteiga batido em ere
me, I co�h (chá) de suco de limõo, 1 colh. (chii) de
ceOOl.a ",o..,ico�e- � :de xi tt 'S

• f)êtici9!

VENDE-SE rr6ENiE
Um barco cl motor Joinvillc de 15 Hp. med;n

do 7,60 x 2,20 de boca com mataI' de orronque edinamo.·
\Preço único o visto Cr$ 250.00000. Tratar '"

ver r.O ChUl"ro..:c"rirr São 'Jorge à rua' Frei CaT1eca-
com o sr. Mári'o Comicheld.

. ,

17-11'62

soda cáustica,

CRISTAllZAD � EM ESCAMAS

FABRICADA NO BRASIL PELA
PRIM·"RA VEZ

CIA. ElETRO QUíMICA FLUMINENSE

Embalagem Industrio!:
SO�O$ muhjlolhO$ (Pollel e Plástico) de 50 Quilos

Embalagem Doméstito:
Co,,,,,,. de popelão com 24 pocOlc.s pJá.,ico� de 1 1/2 'b

Ropro�cntolllas poro os

Estados de Sento Cotarifla e Paraná

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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I, Pôrto Natural do Vale do Ita;ai E':SemDr� agtad�vel fazer compras,
on_f.•��o��e��,oa�o

Povo de ;�,.çi:,;:::!,.,.�a:: ca��:;ad,:ce�:e36:;:'��:: It�::e:�;: oO"uPO'!�cm�� �����:::' ':I���d.�: P�I� na Hellogolandahaja! e considerada a dustrlal de Itajaí, DOS vie- das. funcionamento da Organl- proprio governo, através do

'cltklde que possui a porta ram dados importantes, O calado do porto apre- eacão da Administração do Departamento de Portos,
-de-curo do Estado pela sua que pedimos vente para senta a profundidade de 5 Porto, com a lotação do R�Os e Canais; conclusão

�tuação privilegiada de reproduzir nesta coluna. a 6 metros e a barra tem a pessoal técnico espectau- das obras do rngcnncc-
glande escoadora de uma O porto de rtaíat dispõe profundidade media de 6 zado, podendo ser como (C07�t. na 7.a pâg.)
vasta região produtora, que atualmente de 503 metros metros.
é o Vale do rtajat. de cals acostavel em uso e -----'---------

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

�oc�� :�:g��:L c�:���e��: Lo�:�lud�e�::Be::d,'eudeEm,::!:cç:o:,"ti,�.,��� Chegou F. M. da Rádio GuaruJ"a':se emjrarca a maior quan- .............. '"

�::�;:��,::�F:�f��:; ::t���:�o��:::��: Operação Som Conclue-se con Exilo
sulno. armazena no cais acos- Um transmissor para rá- D.N. TAMBÉM FAZ derno receptor Pronsstc-
Úma cidade onde o pro- ...tavel; silos para cereais dio Link, frequência de AQUISrçAO nal, de nuntcncão norte-

gresso tem sido vertíglno- com -capacídade para 1.800 88,9 megaclclos, encomen- Americana o que será uti-

so. mesmo sem a devida metros cubicos. Em fase dado pela Guurujá. acaba Por seu turno, o Depar- needo no serviço de rádio-

ajuda dos poderes constt- finaI de construção estã o de chegar aos estúdios da menta de tccucras da Pio- escuta.

tuidos. armazem frigorifico com Pioneira do rádio de. Flo- neira vem de receber mo-

rlanópolis. Com potência ---- -------------

efetiva de 50 watts, é de
fabricação PEB-Produtos
Elétricos Brasileiros S/A,
de São Paulo.O' ESTADO

'-. O IWS lIfTlGU UlUlO at SUTA tATAllRA (I,

Jnorlanõpou", \�Il;��·"a-J\::ud.), 14 oe bovembro de 1962

Tribunal Regional Eleitoral De
SANTA CATARINA - EDITAL
De ordem do exmo- sr. Des. lvo Gui

lhon Pereira de Mello, Presidente do Tribu

nal Regional Eleitoral de Santa Catarina,
comunico aos Delegados de Partidos Políti

cos, Candidatos e demais interessados que

de acôrdo com o art. 118, do Código Eleito

ral, os candidatos ao Senado da República,
à Câmara Federal e à Assembléia Legislati
va, eleitos em· 7 de outubro último, serão di

plomados dia 19 do corrente, às 20,30 ho

ras, em solenidade a realizar-se no Teatro
A'lvaro de Carvalho,

Secretaria do Tribunal Regional Elei
toral, em Florianópolis, 13 de novembro do
1962,

Márcio Luiz Guimarães CoJlaço
Diretor Geral.

OUTRA DAS MIL

"O/Natal Na Praça" - Teatro Do
Colégio Catarinense Dias 14 e 16

Peça selecionada por
Maria Clara Machado, pa
ra a coleção Teatro Mo

derno da Editora Agir. :e
de autoria de Henri Ghéon

e composta de três atos. O

elenco é integrado por
alunos do Colégio Catari

nense e do Colégio Cora-

eco de Jesus.
Fui montada e dirigida'

por Pe. Décio Andriotti
com a coiacomção do Tea

tro Universitário de S. C.

Com sua aquísíçâo, a

emissora mais antiga da
capital eatarmense dá ím

pcrtarrte passo no sentíõo
do aor'mocamento do som

de suas ol'<:las herteaíanas.
Acompanha o aparêlho

pá -pOUt;o descrito, um .re

ceptor controlado a crie-

.: ��ci ���s�ati:�b�� lin:ea f�� -----------------
bricaçâo PEB.

í;.;<� equ ..pamento desü

na-se ao carvíco de liga
ção do estúdio da Guaru

já aos seus transmissores,
instalados em Capoeiras.

te, não muito 101l�P da foz deada durante a guert 1. a

do Elba, a Ilha de He,!��l. Ilha serviu depois do C'lI!'

Ianda tem, �nf;:1} outros flite bélico de alvo para e. Holanda, sedas e corcad
mais, um atrauvo multo xerctctos de bombaruea- da China, quimonos rac
especial: fica fora das' bar mente. Nâo admira, 1"> r neses, cigarros muerrcun
renas alfandegarlas alemãs isso, que hoje em dia -uuo e, não. por u'lImo wnt,

�ensacl"onal dl"ll"geAnc;a �1��7:ad:g:ape��odOc��r�: ��: :���r::sHI:�i::l��:I�� �i�����daQ�l��l �::.���� Ii

U L traente vida de orara ;JS cem-se aos turistas aeu- almoça ou janta num õc

.

PORTO ALEGRE, 13 (OE.. pela Delegacia de Derrau-
ruas de Heligol;nda

I

an!- gos e produtos de muitos lindos restaueautea, 0'1«

_ Sensacional diligência dações com a finalidade marr-oe de vez e.n qU3r,:10 países do n-unde a pr·"I�os se serve o pratt) :::arll.rte_

.está sendo empreendida de localizar e prender so-
a chegada de navios com tu muito conovidativos graças ríst.co: a Iagnsta dv fi! 1.

negadores de anôa e con- rtstas de �ambllrgo ou elas as Isenções errandeganc-: golanda.

trnbandístag do produto,
----'-----------....:.--....:.---

que agem utilizando gulas
falsificadas do ""IRCA". As

gulas estão sendo .mpres
s.rs em uma determinada

tipografia que deverá ser

localizada nas proximas

A BR 36· Estrnd
Prese Nelêu Ramos

----------------- s'ccuueenoo as obras da
BR 36, estrada Presidente

• Nerêu nemos, publica o

Gula Serrano, a seguinte

va, Presidente da coere- nõta:
"Em ritmo compatível

com os recursos financei
ros recebidos, o 20 Bata
niac nocovíáno >

prossegue
nas coras de construção do
trecho Lajes Florianópo
lis. da Rodovia BR-36, por
dek!p.ção do DNER ã. Di
retoria de Vias de Trans
porte do Exército.
O trecho em aprêço terá

uma extemão em tôrno de
205 km. dependendo da
conclusão do projeto que
está sendo realizado de
di ficll região da Serra da
Boa Vista. na confluência

das Serras do Mar e Ge-

Postos Telegráfiços Na Ferrovia
Tronco Principal Sul

Prussague, a cargo do
2° Batalhão Rodoviário
(Lajes-SC), a construção
de Postos Telegráficos do

TPS, no subtrecho Rio
Ponte Alta do Norte-Lajes.
Haverá Postos Telegráficos
nas localidades de Inver
nadinha, Bandeirinha, Cor
rela t'intol Rio Canoas e

S. Felipe, respectivamente
a lO, 18,28,36 e 45 km de

distância em relação .à
Estação de Lajes. Cada
Pôsto Telegráfico constará
de um edificio do Pôsto,

duas casas de Conferente e

Telegrafistas, dez casas de

Telegrafista, dez casâs de

dágua de 10.000 litros, urna

casa do trota e uma casa

da bomba- se necessário.

Cada Pôeto Telegráfico es

tará localizado em uma

esplanada com extensão

mínima de 1.000 metros e

disporá, no míntmo, de

três vias, sendo uma Unha

principal e dois desvios de

comprimento út.il
de 650 metros.

João Gomes Da Nóbrega
(MISSA DE 70. DIA)

Desembargador Alves Pedrosa e fi:milia convidat.l
Os parentes, amigos e admiradores do saudoso JOAO

GOMES DA H"óBREGA para assIstirem 11 missa que em

sua mel.,Orla será celebrada no dia 15 do correntt

(Q.uinta-felra), na Catedral MetropOlitana, às 8 horas.
Agradecem desde já os que comparecerem a êsse ato

re!lgioso.

Dia a dta au"'anto< o n""ma d, ""la, canSl,,""., ,m Pituca E' Sucesso Em Pernambuco
SI/nta Catarina pelo atual Govêrno. Em Lajeado Mirim, O &tor Pituca, hoje co-

municipio de Piratuba, foi construída ma.s .:·",�a l/ue nhecldo naclonlllmente,
b('"7�eficiará centenas de Cliancinhas ávidas de saber. nosso conterráneo, após se

Fala de Reporter
carreira o filho soube hon- como sua profissão exigia

Imprensa", do Rio, em sua raro A crônica de Olavo

edição de 30 de outubro Luz est.á ilustrada por

findo, um trecho de pági- uma foto sugesLiva de

na ao registro da morte de Marcello, acentuando na

tres profiSSionais do jor� legenda a sua preocupação
,

nalismo - à reporter Mar- com os dois "li" do

cell.o' Escobar e seu com- nome. Ei-Ia a seguir:

Réporter
Dedicou a "'Tribuna da

pilnhelro de missão na

Bolivia o fotógrafo José

Avelino e ainda o de um

outro
.

fotpgrafo, Carlos

Gomes, êste vitimado por

'longa enfermIdade num Falar de Marcelfo' Es-

'H�t��:l Oe�rl:��;os �:�:.�s: ���':rd�::�}e�e�
veu Olavo Luz· umn cro- �onheceu. O môço que., há
'nlca muito bonita "Mar- pouco mais de quatro
ceUo agora é noticia". SÔ- anos, se dedicára á tarefa
bre os reporteres fotográ- de informar e jámais
ficos, escreveram Carlos' a:crcditou nos "azares" da
Leonam e Don Rossé Cava- prôfissão", t.ransform�-se,
ca. Páginas emocionantes agora, em assunto das
de saudade. e homenagem .. fÔlhas nnde éle, com sua

todas essas cronicas, que capacidade criadora, bri

tamto revelam a perma-' lhou por' tão pÓuco tempo.
nente solidariedade�' que. Morreu como soldado, em

une os hoinens dedicados combate.

ás tarefas de Imprensa, Há dIas, quando conver

batalhadores a n ô n I m'o s sávamos na redação do

multas vêzes, empenhadQ!! "'Jornal do Brasil", Mar

na divulgação dos fatos, ceBo contava seus planos.
construtores da popularl- 'Tinha excelentes idéIas e,
dade de nomes que não possivelm€nte, novos "fu

são geralmente os seus. ros". A sorte e a consciên-
Abrimos espaço ã. crõni- ela profissional nãD per

ca de Olavo Luz sôbre. mítlram que levasse adlan

Marcello Eugenio Escobar, te tudo que pretendIa.

que esteve por diversas vê- Elegante na maneira de

zes em visita ao no�so Es- tratar as pessoas, sempre
ado' parn vêr seu paI. nos- . bem__humorado,. mas, acl-

MARCELLO AGORA
NOTICIA

OI«voLuil.

l"D brillnnle cola])or:ldol' m� de tudo. de

- conseguIu lazer um

sem-numero de amigos em

todas as redações por on

de passou.
Lembro-me quando, há

dOiS ou três anos, cobrimos

o assassinato do russo Ru

doU Karousos, Marcello
descobrira que os pOlicfais
iriam lnter::ogar, durante a

madrugada, uma das prin
cipais testemunhas do fa

to. Não tlt"Jbeou e, com a

lealdac!e que sempre mar

cou a SUa personalidade,
telefonou-me comunicando
a descoberta: éramos con

correntes. Eu, no "Jornal
do Brasil". tle no "Correio
da Manhã". Seguimos jun
tos. Durante toda uma ma

drugada, como clandestinos,
cochilamos sentados no

fundo de um
.. tintureiro" á

espera da testemunha que
seria levada para um ponto
ignorado. Esperamos por
nada: a testemunha nâo

apareceu.

haver iniciado na comIci

dade catarinense, com real

destaque, veio a se consa

grar definitivamente no

cenário nacional. Atual

mente, Pituca se encontra
em Pernambuco, onde tem

conseguido. grande suces

so, através apresent.ações
dignas dos maiores aplau
sos, na T.V. Jornal do Co

mércio' na capital pernam
bucana. Acrescente-se que,

Pituca, tem militado com

destaque no rádio e T. V_

naclonais_

Os Ingressos se acham
nos coréeíos Catarlnense e

Coração de Jesus.

horas.

Noticias Da Secretaria Da Agricullllfii
e Laudellnu Pedro da SU-O Senhor Doutor Luiz

Gabriel, Secretário da Agri
cultura, recebeu, no dia 13 ranve de Irnarui; Irlneu

ao corrente, as seguintes Borato, de Joaçaba; Dr.

pessoas : Deputado Epltá- Glauco OUnger, Diretor da

cio Blttencourt, de rma- ACARESC, que tratou com

rui, que tratou de assuntos . Os assuntos de. eervícos.

referentes ao município Senhor Napoleão Xavier

que r.e�t.a.: nenuteeo do Amarunte, Puncíor.àrlc

Paulo Stuart wrlghL, Dlfe- do Banco de Desenvolvl

tor da Cooperativa de mento do Estado de Santa

Pesca de Santa Catarina; Catarina e Dr. Zani Gon

Dermevll Vitória, gerente zaga, funcionário da As:

da cooperativa de Illlarui sembléia Legislativa.

miniino

na. lona EleBoral - Floria!jã�oas
Atenção Senhores Mesários

o Chefe da l2a Zona no pleii.o do ultima c!la 7

Elp.ltOlaJ, sediada no Abri- de outubro, nas diversas ----------------

go de Menores, comunica Mesas Receptera,> de Votos

que, pelo prazo de 30 daquela Zona Elritoral.

dias, estarão em Cartório,
à dispOSiÇão dos interes

sudos, as quantias para

'pagamento da alimentação
dos senhores mesários que

prestaram su'a colaboração

FlorianópoliS, 12 de no

vembro de 1962.

Pauto Roberto' Peratrn

Oliveira _ Chefe da 12!l.

Zona Eleitoral

(Cont. da l.a pág.)
PARIS

Ultimas Notícias
reunião hoje sõbre a ?fl'!L

dCncia do Embaixador Ma.

riano Picôn, chefe da De�

legação da Venezllp1a. Será
;;.1.. realizada nova rellniao na

tlnÚ'americano que partlC\ pró:<ima sexta fe:':"'l..

pam da décima ccnfe-
rência geral da "UNESCC"

realizaram sua primeira

Mas, uma col�a sim, a

perseverança e a responsa
bilidade de um proflssionll[
que, mais tarde, em conse-IIIIIIQuência dêstes mesmos pre-
dicados, viria a sucumbir.
t, de fato, penoso de

mais falai' sobre Marcello
Escobar, mórmente ugora
qu sua atenção es.tava

TAC-CRUZEIRO da SUL

_"'-'.

BRASI'LlA

No decorrer de�la setl"i.a

na ao que tudo indica o

Tribunal Supcrio� Elei�l

iniciará o julgamento dos

mandadOS de s(,gurança

imp.etrados p.or candidatus

a postos eletivOs.

BRASI'LIA

A Câmara dos Dep'rta
dos votará em re-glme de

urgencia o projeto de !ei

que regula a prestaçao de

seguro ao trabaihador

ralo

SAO PAULO

Seguindo para i3rasllia o

D�putado Ulisse.'l GUit!'a
râes adiantou que a .emenda

Oliveira Brito, C,;tabeleccn

do a ,volta ao pL",:!sldenr,ia
lismo, poderá encont�'ar

ampla cobertUra partidária.
Terminando SUIlS decla!'a-

ral. Nessa travessia. ha
verá um túuej rcdovrãr
com extensão aproxima
de 1.300 metros.

Os serviços de terraple,
nagem se acham atacao

por uma Companhia
Equipamento de Engenha
ria, nos primeiros 12 km

partir de Lajes, stmuuà
neamente com a execucê
de obras de arte corren

....

p'J e instala uma tábrlCl
de tubos e j::alanques de
c0ncretos destinadOS, res

p':!ctivamente, a constru

ção de bueiros e de cer
cas marginais."

Mas, para sinapismar uma das tais crises na

cionais, o Ato Adicional perdeu para uma lei ordi
nária, que precipitava o plebiscito para 6 de janeIrO
- data pouco repUblicana.

O jeitinho alcançado para reformar a ConSU'
tuição sem Os dois· terços dos votos necessáriOS dt

Congresso, foi genial: em vez de plebiscito ha
.o refere)�do.

.

Velho amigo sírio-libanês, versado na ma.té
estabeleceu-me a diferença entre um e outro
titulo: Tudos rnuntos diverendes, bOr 'm a me

cosas ..

Estávamos já convencidos do nosso direito
referendar, quando o sr. Minis�ro da Justiça: \'e

a nudez do rei. descobriu que tudo 1sso são b

gens, pOis o nó górdio está na cara e não foJ

espadas para desatá-lo, à maneira de Alex

Magno.
A receita é simples: revogar, sõ, o Adicional

dai, nem refere.ndo nem plebiscito.
A fórmula, entretanto, está evoluindo

crise. outra vez, com a divisão de fôrças a lavor
contra.

.

Diante 'da gravidade do momento,
. mister'

nos pronunciemos.
A n08.jla .wlução (aliás plagiada) é a seg:ull1

faça,mos o plebiscito para dectdir se deve ser jellO
referendo, ou. vtce-versa.

�)
--
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