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o Presidente J. Goulart fará hoje importante pronunciamento
------------------------ --�---------.-

. BRASILIA, 14 - (O ESTADO) - o pública, o Presidente fará importante pro"

Hamburgo tem uni Ballet de ProJ"eça-o Mundl'al!
Presidente João Goulart almoçou hoje em nunciamento através de uma cadeia de e·

B,�::;:B�R��"h;' -(:0:- :.�:';Ul�:t'd"'d',,�!t��':�"'"
I ;:�n!':r:���a::: ��r��!��d�:t:�or::�;:��: miSS�a;r�::::aOm�:t:I�:i�:�.João Goulart

ra "O Estado' � "Proma-

I
O Chefe da Nação, foi alvo de homenagens é esperado com grande ansiedatie em todo o

;�:en��e o �afl��li��moCO:= ce::�n;�r��Ch�;���s I�� por parte. dos jornalistas presente� ao ágape, país e segundo os observadores políticos e:s�

plessão artística de pleno George Balanchme que la HOJe, data da proclamação da Re- tá fada�o a alcançar grande repercussão.valor e um dos deveres de por varias vezes � par

tf�::f:��{;;t::fi�;�; r�r:t��1:'°j�:s� Colonização Japonesa para S. Cafarina
comentou o seu trabalho ne interpretará com o Finalizaram-se em bons
intenso ii favor do ballet. Corps de Balle.t da ópera têrmos os entendimentos
Nos últimos anos Hambur- de Hamburgo alguns dos entre o Govêrno do Estado
go conquistou erettvamezte números mais conhecidos JAMIC _ órgão de
um lugar de destaque in- do elenco de Nova York. e co.omaecão
ternacional no domínio do Balanchine declarou neste

�, juntamente
ballet ciéestco e da dança contexto: "Esses números com o Consulado do Ja-
moderna. Nomes como só podem ser confiados a pão em Põrto Alegre, para
oeorse Belanchtne. Dare bailarinos de máxima per- a rarücacão de um núcleo
Hoyel", eussav Blank, Pe- reícão. xochermann esta- de colonização Japonesa
ter van Dyk, Rair.er Ko- rá

.

à altura desta tarefa."
em Curitibanos. constíbuin-

chermann ou Natascha Em Hamburgo o -Danseur ;d<:! um centro de pulveri-
profímova figuram fre- noble" apresentou-se, por «ação de cultura- técnica
quentemente nos progra- exemplo. em "Les Sylphi- "avançada em nosso Esta-
mas. A ópera Estadual de des", no "Lago dos Cisnes",

do.
Hnmburgo criou um cen- nos 'IQuatro temperamen- 'I'êrca-felra última, o
tro de ballet que se coloca, tos" de Hindemith e no

adido do Consulado Japo-
quando ao seu nívet e à "Pas iie dix" de "Roman-

nês, Alfredo Yamachita,
sua projeção ao lado da da".

acompanhado do repre-
ópera de Hamburgo, de

sentante da JAMIC, Masa-
tradições multiseculares. mitsu Mine!llura, vcltou

H· N
a esta capital a fim de

T P .
estudar os termos do ccn-

orna osse oJe o ovo ;��;'�'dO� q:,:" p�;,��:��:�;� D,'. JOS' reuie Bo"baid, Vi"-p",,id,nte do IR.<SC; D'. ",," Gab",l. S,,,,"'io aa

Prete ito de R io do' 5u I �átÓ:j�!oPl"i:��'QS an��::a�� ���i���tT«�a�:rr!lf;;:'z, Y���:�i���7te ai��O l��lf;:�s�t/�:;re��n�:�:; �::L J���tl�,A��;:�
dos primeiros colonos.

mitsu Minem.urra e Dt. Roçérío stotemu, Consultor Jurídico d(l IRASe, na Secreta-
ao mesma tempo que 1. grs Mantiveram palestra COH,

ria da Agric,tltura, durante a entrevista sóbre a -prozimn instalação do. núcleo ele
decemos ao SI". oswrrtcc a direção do IRASC, Pre-

colonização japonesa no Município de Curitibanos.

Há algum tempo Peter vun

Dyk foi contratado como

Diretor do Ballet. O reper-
tório abrange sob a sua

dileção cerca de uma dú
zia de obras clássicas e

modernas. Para se manter

o elevado nível atingido, é

preciso cultivar o elenco,
capaz de realizar as ideias

ele um bom coreógrafa. O

elenco de Hamburgo com

40 membros efetivos um

dos mais numerosos- na:
.. Alcmunna. tem merecida
, louvores da critica.. Alem

de um Corps' de
.

ballet
muito bem treinado, dis

põe de uma série de solis
tas que poderiam ser mo

tivo de orgulha. A frente

da hierarquia está a pri
mabanarma Eleonora Ves

Co e Rainer Kochermann,
de:;ignado por um crítico
francês por o):a�ãQ. �a. CE:;·
lebrnção do 3Q'l' ahlyersário
de SLravinski na 0p'era' Esu
tadual de Hamburgo de
um "Premier danseur no

ble". Este titulo só raras

vezes foi atribuido, sendo
um dos seus grandes por
tadores Nijinsky. O titulo
é tão raro como o de "pri-

� m�:��:�in;oc�:�:!�'� tra�
balha na ópera Estadual
de Hamburgo desde 1960.
As etapas da sua carreira
foram a ópera no setor
soviético de Berlim. sob a

direção de Tatjana Gsovs
ky, a ópe.ra df' Berlim

OCidentnl, Francfort, Pa

ris. Roma e Zurique. Na
televisão alemã e um dos

bailarinos clássicos Natas
cha Trofimowa. Gisela

Deege, Janine Charrat ou

Dulce Anaya conquistou
fama mundial na "'Bela

Adormecida" d� Tschai
kOWSkij, no "Hamlet" de
Boris Blacher, na "Valse",
no "Dom Qlijote" ou na

''Turandot'' de von Einem.
Até aO falecimento de Ma
ria Frls, Kochermann era o

seu parceiro. "Um Pasde
deux dançado po.r Maria
Fris e Rainer Kocher
mann" escreveu um critico
de renome, "demonstra�

Em Ria do Sul, hcje h· e no estudo dos crocteroas
maré posse, solenemente, o da sua comuna.

novo Prefeito Muniop-rl C.om os nossos 'Jatos peta
sr. Vtitório s'ornereüí, eteí felicidade da sua' adm.rus,
to a 7 de outubro urt-mo. tração, e pessoal, envia.r os

come candidato co Pa\tid,.o ao Prefeito Vitó�·iu �n··Ilf'.
'Social nemccrãuco. reili rio.s.:>�� .cgnt;f"at1.jJM:ÕJ�$

.

...
�. ... L-, lo;;.

Tenao :pa�tiu}pad(J, nos --.-_., 'i
últimc.s anos aqvemer.te .'

da vída P�lltJ,o-admTnl,"

IRASCtraüva ao prospero mum-

cipio do Alto Vale, como ,·e

presentante do seu povo na

Câmara Municipal e no c,

xercíctc da liderança P;H-

tidárja. o novo g·)'lernl>.uM'
riosulense esta capaclta.
do a .efctivar p�i)veitosa e

progressista gestlo, para r)

que concorrerão as su<!s

qualidades pessoai�, ja Ci1m

provadas no atendimeut�l

Chegou na tarde de on-·

tem a esta capital, em vi�
:sita ao INSTITUTO DE

REFüRMA AGRÃRIA DE

SANTA CATARINA. o Cell1-
sul Geral da Holanda no

P'·a"il. acomp::tnhado do

, AtuaNzação De Legisl,a,ção De
Tribunais De Contas Sem Assunlo

Da 'Reunião De Pôrto Alegre
rau. Vicente Joáo SchllC.

der Leopoldo Olavo Frig e

Pa�lo de Tarso da Luz FI·�l

!es, sendo que a chetiará G

pr.esidente de"sa Cõrte de

Contas.

Confcrme iâ di�ulgar,lo.,
e;11: edição anterior. PÕ�"t',

Alef>"Te será a sede do III

Congresso de Tribunais d �

Contas, no periodo de 17 a

25 de· ncv.embro corre:H'1.
De todo () Brasil as d8i,:.

gações das Côr�s de C('l'

tas 1á se encontram a ca

minho da vizinha caPital
gaúcha e tõda a lmprel1s3.
riograndense .e de outros
Estado reservam espaços (·.0

noticiário completo soore "I;

vários assuntos que ser':Lo

abordado> naquêle conei:l.

Santa Catarina

presente, como já se divul

gou, sendo a su aDelega
ção constituida oelos Minis

tros Neison Heitor Sto�tP.-

estuá

Dentre a maté.-ia que se

rá discutida, UIT'.<J se des:a

cu: uniformização da le�js
lação orgânica dos -n-r::;m·

nais de Contas do Brasil e,
Santa Catarina. atran:'s

dcs seus delegados levará

ao conclav.e trabalho atua

lizado e que, prov.!velmi!n
te merecerá a Aprovação
d� plenário.
A delegação ca�arine:-i"�

seguirá no pró:ümo dia .6.
via aérea, com

Põrto Aiegre.

Reexaminado Assunto da Base Aérea
LENOIR AVISTft.•SE COM O MINISTRO DA AÉRO NAUTICA

Como se noticiou, estava

����an���listra��fe6��ac�:
menta de, Base Aérea, hã
vários anos aqui instalado e

__"P'",';;-'t",an"doO,r,bO�;r�I�i�H.;�� à

gislativa do Estado, resul

tando na formulação de

expedientes às ':lUtorida

des federais. Por outro la

do, O deJ)utado federal Le

noir Vargas Ferreira este

vc com o Ministro da Aé

I"'Jnáutica solicitando-lhe.

reexanlÍnasse fi qucstão.

Telegramn enviado pela
parlamentar catarlnense dá
conta do êxito qe sua mis

são junto ao titular da

Aeronáutica. Sua Excelên
cia informou-lhe. que, por
'cn(jll:m�não M�odlfl-

o. �it\!Q.(;ão do D�.st;1-
UlmenLO de Sa�1.: Aérc1\ i.iI;

FI(ll·ifl!IÓp(jJj.�.'

Claudjnc dos SUlltOS. Pce- "Si-dente Dr. Luiz .Navarro

feito em exercício, c. ateu Stotz· e Vice-presidente Dr.

cioso convite para as solem José Felipe �oab�l�, ')on
dades da posse I' í.ransmts- ... cturndo .saiISftltonamente.

.�.ão 90 Garg_� '. .: l
�

; f��\;te�dll��:O� ','.
" «... ··f ,_,. .•. -,-,." ) �.,.., 'l:r'''';' 4,.

, ·1�· .:...... .:;.;�
'..--'-.-. .

.

...

Recebé (ônsm Geral
dê] 'Holanda'

dos. vêm desenvol"':lndo
su,as ativi�ades agrícolas.
O IRASC ,tem dedicado

e:,;pecial atenção ao setor

imigr'lç5.o, oferecendo a

oportunidade de. a.o lado

do colono catarinense, o

imigrante desenvolver nos

sa produção agricOla, o

que, certamente. concor

rerá para decisivo aUf',en

to de nroduçâo e· resultará
em gr;lndes beneficios pa

ra a economia de nosso

Estado.

CônSUL holandês nos Estil

dos do Paraná e Santa

Catarina, Sl;. William Hul

ler e do adido' de imigra
cão desse Consulado, Sr.

Alexarder Wilnsser.

A visita tem por fim

tr,ltar de assuntos rela'
clonados com a imigração
hola.cdê"sa para Santa Ca

tarim.j. principalmente sõ

bre o Núcleo Aderbal R,I

mos da Si!va, onde colo

nos holandêses ja sedia-

"OS CATARINÂS"

deStlDo a

Bem uniformizados, so-

ltcitQs, el�s percorrem as .------

:uas da cidade. O pq,vo -�.
, """":

�:'.I��O���:'i�:;�hO,"m,n O rro�lemH �O
O policiamento ostenSIVO

ntravês do serviç.o de çl.u-· ArrozpIas, e!l1p1"rg·ado pela nos-

sa Po'Icia Militar, foi mui-

to· belh '·ecebldo· pel� po

pUiaç.ão flórianopolitana.
RIO

A COFAP continua

r:
..

O' núcleo de ccjonígação
vea, principalmente, a

produção de frutas de ao

na,; temperadas. <l1'em de

��������;���lr�1;;;1�::dO:
cltmátécaa dn região. c que

representará ratõr de gran

de' importância para a

economia de Santa Cata

nma, visto os «rtos preços
que vêm alcançando .êssee
produtos no mercado na

ctonat.. O transporta das

fl'Utas aos grandes. cen

tros consumidC'l"es do país,
será assim compensada.

, Sabe-se que será gtande
a conida dos col'Jnos ja
poneEes para Santa Cata

rina. o que fara a JAMIC

proceder em rigoroso si�
tema de seleção das PrI

meiras familias, jâ que no

momento não será passivei
atender· os quantos quei
ram aqui se instalar. Fu'

turamente, novas etapa�
de colonização nipónic:1
apal·ecerão em Santa Ca

tarina, conside.rando o su

cesso a que estão fa.dado

êste núcleo.

ncuuura e as demais pro- centram neste. vasto pais,
ducôes agr-ieolas, as quais, terra tão pródiga como a

co�\a· bem fr!SOU ó. ·�f. ,Al.

.,..�· .�C-!i ;ampas de cunuoe-
fredo YE.)l1.aqüta> nau err- �:nos. ,_,;,

.ii!>
-

� .,.J

ESTA. CONSTRUlDA EM LAMBEDOS MUNICíPIO DE

HERVAL D·OESTE. E OUTRA DAS MIL

foram oferecidas Oflcill

,nente a 12 de outubro de
U60.

l\lILAO

A lula de bóx que est'l

Va t1uarcad·a para amanilii.

"'m Milão entre o peso-pe
3ado brasileiro Renatto d�

Mrraes e o ex camp!ao lt.a.
liano da categoria Frede::.
co Brígida foi adiada para
o prÓXimo sábado.

d Instituto de Ret"onn,l

Agrária de Santa Catari

na, desempenhou papel de

vital importância para a

concretização dos enten

dimentos, sabendo-se que

esquematiZOU o plano que

fornecerá inicialmente as

terras para o cultivO. Já na

sua execução, cabe a Se

cretaria da Agricultura,
decidido apoio ao em

prendimento.
N,l reunião havida na

tarde de térça-felra na

quela Secretaria, f�i .apre
sentado ao Secretaflo Dr.

Luiz Gabriel. outro impor

tante plano pandeia, pre

visto pàra a mesma região.
Serã. o de um Campn Ex

perimental, destinado ao

cultivo de. vários praduto�
agricolas, além de umu

estação de suinocultura
Deverão seguir para lá

dois agrônomos, que pro

cederão a análise das ter

ras e às observações mE'·

teorológicas.
A medldn be�nficiará

tambim ;; calollo catad
.

nense, que, assim, poderá
aperfeiçoar seus métodos

de. cultivo, tomando O

o!,,· exemplo da técnica e dos

rec\n�os, aplicados pelo�
agricultores j:IP0)lêscf;. de

sel�voívelldo 'lado 3. lado

[1.s S\ln.� 1'1·oduçór.s de {rll-

hat\SIUA

Prcsseguem hoje âs ge,.
• tões em tõrno da emenda

Olheira Brito que preve a

revogação do ato adicional

que institui o regime parl(1,
mentarista. O lideI" do PSU

Sr. Martins Rodrigues c.'.:.
c1arou na manhã de hole

que a única divergência e·

xistente entre o S\,!U paI'"
do e o PTB se relaci '1::1
com a pOlitica externa:

RIO

As feiras livres da Guaull
bata estão vendendo hO}'j
arrc-_,Z gaúcho aI> consumi

dar, a 75 cruzeijos o q11i
lo. O arroz é do tipo 'l1lH

relâo. Segundo a COI<';\P
a venda do produto foi
iniciada as 7 horas.

CIDADE DO VATICANU SAO PAULO

Pouco depOis das 9 e 3'J.
hora kcal terminou na Cl

dade do Vaticano a 19a,

congregação geral do COll

cílio Ecumênico.

Na pauta de hoje do Go

vernadOr Carvalho Plnto

Cc,nsta a visita (lo Ex-Pt"�
sidente Juscelino ao che.fe
do eXecutivO paulista. A vi

CIDADE DO ME'XICO

sita estâ marcada
dentro de instantes.

pu.a

BRASILIA51'S americanos espanholas
pe foram recebidas hoje as

bandeiras. do Brasil; C;lba
Estados trnjdos e MexicJ

par.a..._s.Ell"em coiocadas !ln:;"

.

Hoje, dia 15 de novemb:,)
data c}a proclamação da
RePilblica . 1). .P."reslde_n,"e

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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oSÍQ novem r Fe ti ai de rimavera·\1erão
daMatarazzo e Matarazzo Boussac em Benefíciodo Hospital de Reabilitação

Organizado e Apresentado pejo Cronista LAZARO BARTOLOMEU

Ensaios de Crítica Literária

1

fmprêsa tditera "O 'uiAii&' "16l.
II
,I
i
I
i

í )Rua ccnsetneirc Mafra. 160
'relercne 3022 - Onlxa .Postal 189
Endereço Telegráfico ESTADO

DV"'or
Rubens de Arruda Ramo!

Gerente .

00m1�08 I'ernaDd,es ee !\qwno

Amaldo S. Thjago no ser humano. Lei' POpIJel
rcuscr. tamo=o csuectansta
em te sóc» cerebrais, tnteres
sande-se lHtJ ISO pe.o tarte
tisico dos enfe. ruos.. mua

também pela cura espiri
tual. Como crtstâo e discí

pulo de Yogn. Líndenberg
procvra recanduatr o ho

mem desta época a si mes

mo, às suas .f:ml,es verdade!

a sua vida caeecc de hnpor-,
tância".
suoume verdade! este ll-

vro. realmente, encerra
muita sabedoria!
Quando me lembro d:1

Leonor e da oermana. es

ta empregada doméstica de
meu avô Pe.egnno e aqucra
de meus pais; empregudax
domésticas em que &,Io.l'·],-'
meus antepassadus ríe-irst
tavam tôda a sua COr.:'I:Ul
ça pela dedicação com 'IUI'
os servia, pela sincerv"tdc
e' generosíuade de SUtis a-

titudes ainda pequenos,
tão bem

resscmus seus próprias n

lhos, é que vere quanto o..

a(\jg�s sabiam prezar n

Sil,tud", c uvauar os méritos
dos pequemnus c hUllllldl'SI

Consúlo-me, oontudo, wm

d:J alguns netos meus re

produzire:n hoje, em melo
d<l geral dissolução dos CDS,

tumes, aqueles bons pl'edi
cados morais.. Consolo-mr:
lendo, po: cxempla, o 'IUC
um dê!;sel> nelas p·�crln'eu à
sua irmã a rpspeito de Vc

rõnica, exemp.ar domésticn
qüe serve na casa ue um
dos meus filhClS. Sim, c:m

>.:Ola-me das tr�mendaS" de
�ilusões que tenho so1rido
na predicação da verdade
que encontro nas Evange�
lhos, porque vejo que já
fulgem uns (lJa�ões da nova

madrug'ada de luz que es

tá a anunciar os albôres do
novo dia, nêsse bJm CQ!l

ceita que fn�:11 os ,netos,
nll avaliação que já sabem

fazer, do trabalho das pes
soas humUdes,
"MISTÊRlIO DO ENCON

TRO" é um d::!s mc!ll'):e�
livros que tenho lido!

'Vitam nnpenâere -oero '

Wladimir Linde1!bergs
:MJS'J'flRllO no J:!NOú>i'!UlRO
U::d • cões Melhoramentos

l.meuram êste ao:.! mms

UIU vecoaceuc rep')siLôl;lo
de ourcura moral c cívica,
neste rívro da séne '';i::IoJc c

A"üh.ha", cc.u que "pi'eioml
de preencher uma Iaounu
na consciência do hom\'II',
moderno que a sente dta
.,,, ... ..;.1.':. 1"':1> nao :;i�be t!>:-

1l_'C:ó'-W:. C",D'O.:'·f'o d.z imn

"e .. :;«.�a.nQn"e fi ruóprra ,,

dltcra, na oce.oa da prl
n.e.ra capa dj nvro. iICl'C,,

"Ln' ando-ohe os seguínüea
concertes cuja vahdade lllh

.n.cncetna uma transcncôo.
a tiwlo de preâmbulo ct,lS

p�:e;E!n�eS "Ensaios":

v comeamersos Sociais
l

�I��U{�------�------------�--------------------,

R�aatoTu
A'ltonlo ji'ernRDdo do Amaral e Silva .� Osvaldo
Mello

Colaboradores
eror. Barreiral! FIII;ICI - Dr. Osvaldo RuJribu6Ii
Cabra! - Cid Gonzaga - Dr, alcides Abtf!u
- Pror. Othon d'Bça - Major noeronso ru
venal - Dr, MlltOá Leite da costa - Dr. Ru
bens Costo - watter Lange - Zury Macba�
;:,;(, - La; ...ro Bi:t"'_u'U!l1�U - Itmar �Ci.. "�lhv
- Prol. Paulo s'ernundo de Araujo Laço -

�!..l!l!llton Se'11111dt_ A. Setxa, xetco � Flávio
I\jl�rto de AmOl"l'11 - C. Jamundá, Bditor dE'
rmormecãc Agrrcola - A.naldo S. Thiag'J

DJo.P:tRTAMi.::NTO ESPORTIVO
Jku:..r"r; Pccro Paulo Macl!ado
a- d.J ! ore, auxíneres: Ma1uy aoraee, RuI T
L'JLo e Gilbt!I'" �auu"

' ...!JI{J,/)ul"udl)r;.:�: ui Vé,'RSOS
'Rep't:�enla!!LeS

Et,.prl!btnlaçl,)e� A. S, Lara Ltda
Rio \GB) Rua senador Dantas 40 5° ancar
J '�I: zz. 011-�'t

São P!IUJO - Rua- Vitória 657 - conJ. 32 -

Tc!. �t.(j9'!10
l"Hl.' 1\'!'tFe - PROPAL - PrRça D Felicl8.
:w 15 - conj. 11 _ Te!.: �4- ..U
A<I.,.n1p.1; f! <'r:rrr"sprmdf!ntcs em todos (iS .IU

nlciplos de Santa CatarIna
An(Ull;lm, nwdi<.ntl' rontram de arordo r, Ln

';d!t'l" em vigôr.
Ji:-;f;JNA TtlRA 1NUAL - Cr� 2.000,00
Vr-.�lDtI. :\Vt.JL.'iA ,- Cr!: 10,00
A 1)ü<>c{io 1160 s� responsatJilisa pelos cono..c!t-
11)., emjti,J(),� njs mtigob Clssinados,

-----

Em Rodas S0dai5 c..íI-i8 o Aparúeate do
{4W11l� Oub - DiaW. Bôca de Oure
\ _ Em foco, 1 ar. ,"':1.';)- "1 - Maroada. para o d....a

Pnetendemos «sr-rever vã
rtos arblgus sônre êste pre
cioso man.mcln! de remo

sas ld�ias e advertências
seruta.es. jiml:anoo-nos no

je a chamar a atenção dos
leitores para o realismo do

que escreve o autor à pá
b,ua .• \1 •• ) n J:iS,) eguis
mo, na supcravanacão de

nós prúprt-rs e no nJl)SO e·

gorentl'imllo não compree!1-
demos como estam::!s mls

t(;;l'to�amentf' lli,;ad'Js ti ho

mcns vislnhos c distantes,
v!sív(·js e invh;iveis. Não

damos nenhum:1 a�2nção,
na vida de todos Os dias, a

essas prel'enças e visinha!!

(jas. At:'lbUl'UOS extra::!rdi
nârio val'lr a nós p.oprios,
ao nossc Sab21', ã nossa ca

pacidade, aos nossos tra
balh0s. Mas quando um dia
a criada ou a ,lma-sêca, a

secrel.áriA. ou a enfermeira
adof:'cem, verificamos como

somos flesamparados, ape
sar do saber e da capaci
dade. Só então observamos
que o nosso trabalho e de

veres não dependem exclu
sivamente de nós,
mãos auxilindol'as que nos

servem e com o Sf:'U se�'viço
ganham o sustent'). não dão
resultado. Por mais que nm

chefe se,ia primus inter D:l-

�?!nho e �em au�ilio,

,C�audl() ti)i
(�l na) e ("! drcinco, a estréia da tempo

["OU do 'reavo Nacional de
berro Sceces de Mova <i.le
em recanta »eurüic SO.1\<,,1

ec-nteceu n"ui�j bem ,l

nompanhado.

Soares Moura.

Co.r. édía, que

�alco dq Teatro ..�lvarl ele

oervar-c a raburcs.e P"�(
"Bóca de "uto"

)11 Fe"tejaN!o Idade
nova noje o scnncr j\tDguel
Daux - Ácontecimento:> s::!

cill.ls ,fe'loita ao '([Iivel'�a

rlan\e,

2 - Zoê Lace"ua "1'(' ]�
cionou em sua 1'.L.<uosa rP-

sidênoia, para am lll.n;�'
americano quando fCstejil'
\Ia idade nova.

8 - Uma daiS senhor3.s (''E' o medo, é a incertez.,
de buda a nun,aIUU<l.Oe (ll ..

<\_He at: Uh. u",,!,)llV ..HVl.utl(1-

,0 material (ll!l>ce as grall
c.e:::. .!l·"""IÇvl:'::i J. que a Ílltl
Ih .. g_,H:.:a nnulI.:ha. deu 1U1-

,-'v, '-viii \) O,J.IIOi!.C,k.o pe
las V-2, com a explOsão da

Pl,t,.tllU 1),,1110.1 fiev ...L,t.
aoe a., P,J::i",wLHdadc,s a"ua,s,

como a Astronáutica, E

lecircnica, a Med1Cma, a

Biologia e a Mecân,ea abl'i

r.·011 au Homem novas pos
�Ibilid::.des de viver mais -

mais elegantes de nO':.>2-

sociedade, ,adqUiriu bonito
e c('nfortável conjunto de
,·ala de vi;;íta na loja ::u'"o

15 - PJ"('cedenic do RlO

a elegnnte c bo;ni�a senh(lra

BeaMiz Luz Lobo.'3 - Deixou o H�s::)!t.a, cl"

Caridadc e encon�ra-se :·r:1

su'! residência ·,Qffi,l):let,l
mente rcsiabele'�Jdo (I dI"

Wilson Paulo Mendonç:'!,

16 - Multo 'l.prcc1ad1:i. ri

belissima jó:a uuda pe''l
ser'1ora Leny PCl'eira Oli·

velra. na fesla noite em

black-tie, quando estrea

va 'moddo do figurini;:Ul
J"sé Ronaldo.

9 - lI"â.nia Fialbo. HelOi
sa :l;Io_eschL Verinha Cal' j.)

so, 'l:erezin.ha Amim, Lucja
d'Avila, Carmem JJi!.�ia
Cruz Lima, SiJ.via Hoelleke
da Silva e Dum�ra Pmt1
vào dar "shaw" P.ffi passn�
re'a E':'H e"" Bel1,)ficen""

4 - Movi ren:ado c,·-

ql'itel aC"'ntf'cPl'â ",n·,., m�'�

",os .. ,;,,;5es do la� r:lube de

Itaja,í. ,1'Jand<l _"rao ,.

mena'gefldas.J8.s quinze se

nho,:-itlls que C.)iloorre�'liJ
ao ttiulo Mlss .ElegaUie
Bangú - 4 prOIllt>çao De�.

fil? Bi:l.l1gü e�tá a cargo do

cr�nis\a Sobastlão Reis E!

17 _ E por f!1,':u.,_�� na
ou de perecer num cataclls-

11'}lte p,m
_ bial.k.-tie, em �l��ta�n�oe;����iid�d:�n��'!���

rf'l"'R f(\un:f\.o '<:or",11 os C'!
1;as dep"nde, <:ntreLnnto, da

-"R,> d·r. Norber�o. B!"�',� ,..::iabedoria humana, subju�
CE lanft). dr. AntonIO '(S.l'Jllo gando-as à t"irme vontilde
(Vera), .fizeram illv.oravei� de ma-Ias para a sua pró-
c ...mentários sobl'? o aC'm pria felicidade, .(I que só e
tccln:ento. posôvel atcaves da l:)UJl.l11-

dade diante das glga�eS-�:s��;�:s :�i:d�r,HJ�r: ' es�
humildade, sem amor ao

prÓXImo, sem um senso es

piritual - estaremas per
didos. Os livros de,ta Série
tem como objetivo 'demons-
trar até qU€ p�mto chega
mos no dese:lVolvlmento
material e que riquezas pos
suimús para substituir o a

tuai mi:do c suas incerte

10 - F,estej('u idad€' nCl
vn o menino Kld, fflho do
casal Kid (Terezillha Mel.'
1'o:les), da sociedade de
Tul:>al'ão.

realiza.r-5e-n no

clifl 24.
FAZEM ANO S

!.:�+�� �o dia '.-.;'\� • • -l, J '

aconte?era ;f�Hiatura 10 , , .·18 _ Em n �sa' cidade II
Cientifico do Cr>!égio (..:.- slmnatia P cl(>�';ncla dI!.
tarinens�, que terã. coÍT,c senhora Osnl Ramos (1:-"-

Olívio V:,lente \}teira
- pe Luiz Gozanga Adams
- dn'a. Robelia Vieira
- sr Lupe.cio Verissimo dos Si'lntos

5 - O mundo elegaY.to"!
de n.ossa cidade ,i? esta C')

mentando t"!U reunióes !'�

ciais. a noticia qUE' clrCl.l:n

com referência :lu Coun::'}'
O:ub.

'

Dra. IARA ODILA N()(En AMMON
CIRURGIÃO - DENTISTA

Atende �ra� e Crj,.,.,cos
Método psicológico moderno - e'iDecializ<ld:>
paro cri",ncos - ALTA ROTAÇÃO
Ap�icaçãr") tópica do flúl r
At(inde dos 10 às 12 e dos 15 às 18 horas

Ruo São Jo: ge n.O 30

patrono o deputado dr,
Alval'o B, Catão,

nel, da sociedade itajaief:'
se.

- srto, Zeferino do Vele.
- sra. Osvald'!Hl Dilrr"c:,sco de Oliveira
- '·r. Odemil' T�ixeiro
- Jcôo Robc·rt,... do Silveira
- "1'". Alaíde GarclO da Silveira

- sra. f,brio Ap:rx:da de Souza
Alberto de Furi;;.s

- sr Jane l..c 1'; .. 1"io1"1 Vieira
- dr. Rogério Stoeterau
- :;r. Ant; n:'J K'wal�ki,
- sr Jo�é Bencivani
- sr Miç'�el DOl"lx
- sr. Wilson Andriani
-sr, Deodoro G,Jmes

12 - O Clube 15 de Ou
tubro no próximo saba1 ..,

estara ]'ecepcionando seu""

associados e conVIdados

para a soirée 10s Pl'csl,
dentes,

19 - O simpátit:o e a'{l-

Ihe('!:l]' bar do Que&-n,'ia6 - Está de p<Habe:1S (

grup,.. de sf'nhora� que em

nossa cidade cor:"poem R.

Rêdf' de C�mbat(' Contra o

Cãncer, pela moviment<t,i).

feijoada de domingo uUi"
mo nll séc!e Ball�"atifl do
Clube D�?e de Ago'to.
(Praia C'ubel,

Palfl.ee. vo'tou " f'lnl'I>'llflr

com plano c i)a:N·!a. Amo-

nio Dutra. e .Ja�ro ngoJ':l.
dentro da noite.

'

13 - O casai Newtr!1
d'Av.Ua (Ivone) rcccpclOnou
e T s�a l'csidência. os ca�

sRis: Guido Mtt:�nd;l, lT1 p_

ne), Roldão ,0l1l6oni (86-

PCl1'lalllrmt.o do Dia: "NAO

SA.lm FII1,AJr. OUEM N,\')

SARE CAI,AR ,"

:8stes nobres e altruísticos
PUjI::tivos da PI'I'Sblgios,l
t.:uulp. Melhor::uw,ntos uc

�,I:l Paulo, elevam-na DO

PÚ'l!iCO eonC�!to e ressal
Lilln o seu valor edi.torlal.

i..Jc:p:lÍs da leitura indis
pensável de "0 :I"UTURO
JA' COMEQOU" e "IGUAL
AOS iD.IDUSES", é, incon

testàvelmente, MISTÊRIO
DO ENCONTRO, mir! com

parando, uma como passa
gem, para o leitor, daque
les cantos com que Dante

nos descreve () Inferno e o

Purgatório, para a subli
midade dos cantos em que

,nQs faz a descrição do Pa

raiso: temos necessariamen
te que dizer. tambem, o

n:;JSso "Non l'agionar di lar.
ma guarda e passa"
Banhumo-nos !las águas

do Le"es, experimentamos
o sabor agradável da linfa

preciosa do Eunoe. recons�

tituind'J-se-nos a memó
I ia, que tivemos necessida
de de perder, de tanto or

gulho amalgado ao conhe
cimento científico da ma

téria - estando, assim, ap
tos a ler e compreender es
te suavissimo repositól'io de

sãos principios de moral

social, que é Mistério do
Encontro, realmente o "do
ce mistério da Vida!"
Wladimir Lindenberg, O

autor do livro, nasceu em

Moscou a 16 de mala de ,

1902, Serviu num hospItal
para soldados que, haviam
sofrido lesões recebrais, du
rantl':' a primeira guerra
1ll1l,ndiaL quando então lhe

n�ce.u o del>cjo dc fljuct:u

VW,l.lJ)() II'"
CASAS PERNAMBUCANAS - Em v�,<;peras

de inaugurcção 'o nova loja das conll€cidas "'Casas
Pernambucanos" à rua Trajano nesta cidad�.

G"ande, ocupando o espaço por inteiro an,je
esteve situado a "Caso América" e mais outro loja
00 lado

Tudo aberto. com vitrines eSPaÇosas e muito
bem montado, as "Ca'·'as Pernambuconas" surge em
estilo modern� dos grandes estabeleciment'JS no

género, apresentando um- ospêcto inteiromente mO"

demo, fartamente iluminada e com letreiro QU& os
tenta em �ua fachada. c luzes externos.

�EIXAnA NO"VHHI (LUB"

cartazes �8 �iaPatrocinc.éo pelo Associação Cotorinense dos E
xat(m�s Fedewis (ACEFl, rE:afizoU-f:.e d:lmingo Glti·
M(' no Yncht Club" df'sto cidade umo peixada, a

cionai, nest� estado Coletor f:.l' Na.talício P"e(t'ira
fel'eCldo 00 novo De'egodo Fiscal ci:J TeSouro No-
hom2ncg�'cd'l o sr. Culetor de Indaial Dept,.;bdo
Barcf2lcs,

" .

E�t.vf' presente. grande nGmero de ftln�ioná
riQS do Delegacto Fiscal assim como as Exatores
Federais do Estado. Em nome da ACEF, saudou c

h01'l1?n.;tgen1 qUf' lhe foi presloda, ô sr. Natalício Pe
reiro Bal·ce!os.
Ri)imundo Stanke. Em :'ieguida W�Ol'am da palavra
o sr, dr. JosE) de Brito AndraGle em nome dos funciC.
nórios do Dele;JúGio Fiscal. o :>,r. dr. Dinorá Flav:ano
V.eira, e mn�me dos Escrivõej;.

Po: fim, em brilhante improviso agradeceu a,

Tçdos a� di";CUI'SO� foram entrecortados de a

plausos,
A pe.ixada c :t-:ve o carga do -"r. Luiz Poli que

demonstrou mais Lima ve.z., ,<;eus grandes dotes' na

arte culinaria
Foi uma tarde feliz onde tudo t!'anscorreu na

maior alegria camaradagem e amizade provondo
assim o alto espírito de solidariedade e' união rei'
nante entre os :;erv:oores da Fazenda em nosso Es
todo,

Glória Melll'7.eS
ti» .3AO lOS" NOrma BengeH

!'One: 3d3tI EM
ás lYz hs,

MaraviJheso PesenhQ em longa metra

gem!

,
O ,pAGADOR DE PROMF.SSA�

�ôfl'f'a,() de AlIs�Jml) Duar\('

�ensura até 14 anoso l'ILENINO I\lAGlCO

CinemaScope - MagiC010r
Censura ftté 5 anos Um moderno e elegante estabelecimento co

merciai paTa Florionqpolis QUe o cidade recebe C01'Tl

prazer pela contribuição paro seu crescente e ÇOI1S
tft,n.te progresso

E nOflsOS desejos pato a continuidade de êxito
e prosperidade,

-IAIl105-
)

(;ine GLO�IA

âs 33;4 - 7% - 93/4 hs,

Oarlos 'J'.hompsom
Rullh Louwerik em:

,MANCISCA

�ai'l'tntanColor
DOIS GRANDES EDIFICIOS PARA APARTA

MENTOS - 'A ruo dos Ilhéus (no central prosse
guem em ritmo anima.dor, os trabaihoi; de' con"tru'
ção de um edifício de doze andares destinado a a

partam€nto� (e não. apertamentos) como nos foi
dito.

Censura até {i anos !"one \!I2{i21i'.�I,r,.tt.('

âs 2' - 4'� - 7Yz - 91/2 h�,

li"" II1J Ronaldo Lupo
Dercy Gonçajves em:

SO NAQUELA BASE

Censura até {i anos

CENT""'.o
ás 2 hs,

Maravllhcso Desenho em longa metr3.-

Também n'o rua General Bittencourt fazendo
e"quina com a TraveSSa Ul'us�ango, outra gron,de e

dificio emeçaró o ser con:<truido igualmente p::t.ra
apartamento" com lojas no primeiro pavimento. A
conslruçã(l tera inicio em janeiro próximo devend:>
ser desalojadas todo", os casos de moradia e uma

antiga barbearia no local.

ge:n!
tine OODlilio MENINU MAGICO

CinemaScope - MagiColol' rone 112116Estreite
Censura 11 té {i anos

ás 5'{, - 8 hs,

Ronaldo Lupo
Dercy Q.onçaives eril:

SÓ NAQUELA BASF.

Censura até 5 anos

CONVI1I . OIICA
A '�SORAE" PR()Mn"fl; A <:;EUS ASSOrJAI"OS

E SIMPATIZANTE:

[fiJ 'i:"'
âs 4'.oe - 73'4 - 9% hs,

Rock Hudscn
JUlla Adams em,

BANDO DE 'RENEGADOS

'.'I'f TecniColor
- Censuro: até 14 ano.'l'. -

::A'BADO DIA 17 COM INICIO 'AS 22 HS.�BOftNO SALÃO DO CLUBE ATLETICO CATARINENSE. ..

TRAJE PASSEIO

A DIRETORIA

o crescente aumento da população {> a falta
de cal';�li alugados por preços exorbitantes tem de#

terminado essas providências, dois, grande já é o

número de edifícios poro apartamentos Que foram
construidos e já completamente lotados como outl'OS

que neste ano e�tão sencJ.o construidos e ainda ou

tref; proje-todos para Q ano vindouro,
FI(Jrianópolis assim, cada vez l'!1ais

c providencias tais assim o indicam.

NOITE DO DISCO

ás 8 hs,

Flete.r Seljers
FoDe: MP. Soph!a Loren em.

COM imuroF.s n' SF.�f CARTNfJO
C?inellJ:lSCopC - 'l'celllColor

Cenuo
As 8 hs.

L�,onaJ'dO Vlllar �� !_��r:�

�l.,
_'-.. ,'" .',:�

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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TEATRO AI:VAi<O BE CARVALHO (:H'M G ADA Of-IGIAl)- (5-39 De DmM�RQ),__ , _

TEATRO NACIOMAl DE COME'DIAS (Do Serviço 'Nacional De Teatro) - A PRESENTA-

lDsubstitoivel O 0-2 como avião proprio para servivo de
• de quüômetros de distância voai sobre turrttórtc

�

de 1I- n".,! 1I1111('!O te. camcnto 11"" >o, I)p1"> ,-lI'.'ol que o uerop uno pl .. - perficfa do solo

espIODagem
- e desde ruais de uma de- ma determinada naçao, l:S- se llotlCla do nparectruento Heyf01d, oxrordsntre, em JI. � tUI ra cer b ru.hn II" Ademais o" "

sena de qullometros de al- ta em concucões de revelai Lo I H.I de agosto deste mo nhum Ao longa de mais de t'
U-2 capta

tura _ qualquer mstalaçao os segredos dessa deterrru- naquele pais. BaramenteJ As rnzôos que tornam In- [tIO (j'llluluClIvS prancmuen
<Imos las de ai etnosrõn,

prcprm para lançamento de nada nacao quanto a ms- porem, o o-z J.I<::lu,auI;:"," 111�ptn�avcl a construcão e �jtula'
,

;0 pala exame em taeo-o ,

projeteía teleguludos, ou t tacões militares que pos- no lugar cm que se nnun- -i
•

I numo, (;",11'-1 l'iaO de grande
01105 ultue::>pecializadQs.

Raul de pnL1Lt> - uxctu- Illlf'ialtllllllc, que alguém para runcão semelhante. era que ele se encontra. Ca ras .. E, em face dessas ra-
Essas amosua, acusam,

slvo da IBRASA 011 ;!lgllllla coisa esuvesae que pospu extsur ii. super- $0 excepcional, nesta ordem zões, o "U:2", . fllêln do ser altitude, voa cempre ]J':r
quando � o caso, fi prcson-

··U.:.!" " d"�;LI�n�Ir.':·IO té. ni- Jlly.pn(lo Lrabnlhns de espio- rtc;e da terra. E a rotogre- Por outras palavras: tru- oe coneroemcões, o d \ p-e excelente, como mnqutna cima das nuvens e acima do ca de 1'n1OS infravermelhos.

ea de certo avião norte-a- ungem a seu ravor. Todos fi" nuo (J.IÍ rosuttn é de u- ta-se de uma autentica ta- -çu. a�.)I'u, de 11l I .. " de voo, é '''O'lbstituivel quun ntvcts cm que ns tempos- de particulas nucleares, de

m<'J'lt'nl)o. us P.'l.br'li nos-nem agentes ma nltldez que ll('rmite ln- reta de serviço secreto to às runco; (lesem- fades �r originam. Desse efeitos de raios cósmicos.

ue um Indo. tr.un-ec da dr servtco secreto. Mas ne- tcrpretacões absolutamente - ou de "servico de rntett- js uv,óes ,,..- ." .. J. �.. penha modo o U-2' voa semore de microrganismos - e de

m{lquln[l (Ir voo nu-nos r'J- nhum pais reconhece como gêncte'' _ ou ainda de "ser gluterrn. Com ereue, C� cm nível dc boas conotcões uma infinidade de corsas

nhecida do mundo, quanto �e\l, ru-m di mais apotn aí- VIÇ� de espjonugem" - mando Aereo gstratégict . O "U-2" é dota"", de ,.�(1. at ucercnccs - c dispàe dC�i mais. Para tais funções, nc-

a s'u estruturu e os seus gum, 110 a!'pnt,1' que por eles NA INGLATERRA que o "U-2" presta. a longa dos Estados Umdcs; reme- to.e, <l jacto, especiais, qur. recursos ctotr-utcos qre êl� nhuma outra maquinn de

-ecwsos lIer(1dllliullh'(I.�, JJ(' gr:H,':t eatn nas malhas da otstancra.uor vta.ue.recure teu, ao país da r.unha sn- se snencíosos.. E tem asas

trav.:!�sa.m
nuvens e nu

;.a'i' voa.
conhecida é melhor do

!Jutru hlftu, 1)"rclU, Ó. tut- ('(int".i-";,.!llUnar,em de qual Podendo fotografar de sos elect�()nl�s e,1]O ""0 zabeth II. um destacamen- muito longas, relatívamcn- de at-ua. rctoerarando E' ".! que o "U-2". E, nessas no- .

Voct., :1 IIl!U" ('ulllw,·id:L rle quer cur-e país. tamn r hn nfturn e a tún não e regulado nem prolbí- to desses aeroplanos, sob te largas. Os mczires .,,.,'(' . nematogra tnnda, memlO..t cões. o "U-2" j., rots. oe to-

Wd:ls as congerre.. vcrante.. A u"!unda ctrcunstnnetn long:1 ,jH:',nci:'l, i'si:\ cl:"'" do por nenhuma lei .interna o romando do coronel Ar- ser pàrados, e.'.1 c.rand"� tl'av;Õ.� delas. ('om intf'li' do m�ub�tituivrl, Iwio me-

COll!>Ltuidfl.!:o !.Jt:I:1 IllUO dv foi n. de que o prlmelro- (lUI'! o "U .::!". 1l1l'smo SI"m /"lImaI. thur Leatherwood. O desta- alturas. E as. asa� per r!t .. �, !"l!idez. o que estiver à SUo 'lOs çor ellQuC.1t.o.

Ilúlllelll. millbl ro da UnElo Sovlê-
EIlI u)aio de 1!)60 - e !I(·n. Nikita Kl'ut'llev, ser

du.an�e mUÍl�s c muitos dndll-sc desse episódio, tor
me.,es u parla tle entao - pede:.m e fez ir por agua a

o "U-2" ro� o provucaJol' b:dxo. mesmo ant.cs de ser

de uma dlscúl'dla Interna- I:lichda, uma eonrerêncln.
donal que dcve Lcr f1r,:urado illtrin I('jonal de cupula,
cnore a.� 1),aix Cllllldull:ll1- (iU!' ('IH:"/) deveria reaIi7.itr

t�;; d:l hlsturia da hwn:lnl- �e cm Paris, e (IUe prome
JI1.tl, dCI1�I'C as dixeonllas tia 1 ('vcst.!r-.qe da maior im

que e.�Livel'am a pique de port:i.ncia pnra as relações
deflagrar novo conflito ar- mundiais daquele momen

mado de propbrções impl'e- to.

".'t!"

I mC[!r�A PAÓI>oI,A

visiveis. E' que foi e.�se o

tipo de aeroplano chamado

de "selviços de Inteligén
ci:l", ou "serviços de expio
nagem", pilotado, naqucle
mês e naquele ano, por

Francis Gary Powers, e :1-

batido em tt'l'ritôrio sovié

tico.
Até hoje, não se sabe de

que espéCie de urma o pais
da foice e do martelo se

utilizou pal'a derruba-lo

DepoJs do tnrbilhão :\con

tecido nas altas esferas da

politica internacional cm

consequencia dos dois epi
sadios acima referid')s, pre
sumiu-se, sumariamente,
que o "U-2" seria definiti
vamente retirado do serviço
especial em que se empre
gava. E deduz.iu-se, igual
n,ertte, que seria até sus

pensa a produção de novos

exemplares de igual cate-

goria.
O TURBILHAO INTERNA- Sabe-se agor<! que nem

CIONAL sequer por um instante. _

Não havel'ia razões p<!ra mesmo na fase aguda do
sensacimalismo nenhum, menrionarlo turbilhão inter
no fato dc um pais abat� nacional - .�e cogitou, em

um avião de outro, que es- Washington - isto é, no

tivesse voando sem pennis Pentagono, que é a sede do
são sobre scu tCrt'itório, se comando supremo dfls for
duas circunsUmcins, raras ças armadas nollte-a':neri
na história das nações, não canas - de suspender os

se rcgisi.rassem, vcos do "'U-2", e menos aio
A primeira circunstância. da de l';uspender a con�inui

no ca�o do "U-2·', toi a de dade de construção de ou

que os EsLados Unidos. en- tros exemplares.
tio presidido por Eisenho-

wer, rf."conhec{'l'am e cun- O "U-2" é munido de um

fLmamm que "quele avião sistema especial de radar,
nbalido se encontrava. dc combinado com um tipo
fato, voando em miS.�"LO de particular e secreto de ca

e�j)ionn.ge.;n. cm ('(;UX ,;ovl{'- mara fotográfica e cinf'ma

ticos. Nunen, antes disso. logrúfira. O sist.ema petml
pais nenhulIl, do IlHlllrl'ljnlllft tl' lotografnr e cinema to-

is reconheceu nem conl!nnoll grnfal', a dezen:ls e dezenas

VENDE-SE
Urna máquina fotográfico1, marca FLEXORA

alr>mã s'�rni-novo Com dispositivo a�ltomático, Acom�

punha' um Flltomitl·o novo.

Tralar pelo fone 2851.
15-11-62

VENDE-SE URGENTE
Um barco cl motor Joinville de 15 Hp. medin

do 7,60 x 2,20 de boca com motOr de arranque e

dínamo.
.

Preço único o vista CI'$ 250.000 00. Tratar e

ver ra chUlraSCaf!O São 'Jorge o rua' FreI Caneco,
com o sr. Mório Comichelll.

17-11-62

ClUBE C. 'RECREATIVO UMOENSE
A diretoria do Clube Recreativo Limoense con

vite seus- associados e Exma" Famílias para o Baile
que fará realizar 110 próximo da 17, sábado. em suo

sede 'Social com início às 22 horas (traje Passeio)
NOTA _ Serviró como ingresso o talõo do mês

de outubro.

A DIRETORIA
...._-- ---_._---

DEUS LHE 'PAQUE
A Sociedode de Amparo aos Tuberculosos. com

�:ô�s ��:it�:��r�e�ú��:o�:ei�o 2�uo��;��iCOt;o�:
de auxílios, em beneficio de s-eus doentes fichadc.s.

Outrossim, que os telefones números 2287.
2940 3146 e 2288 es-tão à disposição dos pêssoos Que

desejarem auxilié.la, bostando discar, dizendo o 10·
cal onde deve seI' apanhado o donativo.

Preci�o para alugaI' no centro.
Trotar com OSMAR. nésta reda.-ão O� pe-oJ te

lefone 3022,
'---'----------

FLAMULAS

�i
...mas para quem pensa no futuro,
o certo é o Nôvo SUPER FORD

Um tipo para cada tarefa especifica:

Nóvo Super Ford F.100
Camioneta maneállel, rápida,
econõmica, ampla e confortável
(assento e encõsto extra de
espuma de borracha e marcha

suave).
trabalha mais ...
gasta menos ...

_dá mais lucrosJ
C§flf;V

e,adulo. "'_ Fora ,,;o'G, <lo 8,.. ,1 $."

Novo Super Ford F-350
Versátil como uma camioneta,
resistente como um caminhão

pesado, é o único fabricado no

Brasil, para atender às exigências
da transporte de cargas médias,

Nóvo Super <Ford F -600
A gasolina ou Diesel, chassis
curto ou longo, é o çaminhão
mais econõmico, mais râpido e

mais potente, O mâximo em

transporte pesado,

A nova Linha "Super Ford" se caracteriza por sua re

sistência, versatilidade, p.Qtê.ncia e conomia, rapidez e

desembaraço em qualqber percurso,;'_ Confecciono-sc C]llClkluer qunntidadc, no melhor
:.,qualidade e menor preço.

• :,� ,��)�Qhja, - 7.0 andor opto, 701 Fone 2494 '
_

____.·óii"·§.."'......_·;;.,�,,·... ..........'_�..l:::!����.:__�e*'''='_F!;4!!',M�,;.�.;�>oi�'e4��··t#'!ilwÍ'i

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



COMPRAS

Temo" comprador paro casos no' centro

- VENDAS-

CASAS -

PI;;H Cr$ 650_000,00 vendo uma caso na Praça
em São José com 50 metrcs de terreno;

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

no de 1.600m2.
TERRENOS -

D'vefSOS lotes cem financiamento em Coqueiros
Barreiros, Estreito e Cocoeircs.

Em Ccnosvieiros por prêço sem igual. de fren
te paro o mar.

CHACARAS -

Com arvores frutiferas boa aplicação de capital
perto da Trindade.
------_ •._--------

C11Irso rJreparalório Conli�lenle
CU1S0S ESPECIAIS

�ARA PROF(SSORES
nE DATILOGRA',A

AULAS PARA CONCURSOS
A ITIGO 91 (GINASIO EM UM ANOI
PU.GINASIAL ADMISSÃO DURANTE O ..�.

DI rlLOGRAFIA •

_ Baseado nOI moi. moderno. processai plr
r
G..

góglcos.
_ Equipado com máquina. no'(o.
_ Dirigido pelo:
_ PROF. VICTOR FERREIRA DA SILVA
HORARIOS: DIURNOS E NOTURNOS
Fasa sua inscrição a Ruo O,. Fulyio Adut:cj an_

tigo 24 de Mcr.�. 748 - 1° e..dot.
ESTREITO FLORIANOPOLlS

APRENDA CONVERSANDO FRANCES EM "2 MESES

_' A��:t'�t
ITALIANO 12

VA ZIGI
Matriculas ab�rtas na Secretaria e

8"/1 w�qwel .

CURSO:::: DE CONVERSAÇÁO PRÁTICA

Trajano, n. 14

(Altos c1R F:lrmáciêl Co (".tl"rtl

(UNICA SANTA CATARINA
Clínica Geral

Doeriças Nervosas e Menli:li\
Anaustia - Complexos � Ataques - Monjas

Prablem6tica Afetivo e sexual.
T ratamentCl pelo Eletroch,)que COdl onestl:sio

Insulinoterapia - Cardio:zolo:apia - l:)(1noteropla
Psicoterapia.

DlreçõOl dos P:::iquiótraf -

DR PERCY JOÃO DE BORBA
DR' JOS� TA)lARES IRACEMA

\ DR: IVAN BASTOS OE ,A"NDRADE
HORAkIO - 9 as 12 hs. Dr. Perr:v

. 15 à.s 18 hs. Ors. Ivan e Iracema

Endereço: Avenida Mouro Ramos 2�8

(Praça Etelvina Luz) - Fone 37 - 53

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

OR MARIO GENTIl lOSTA
M�DICO

OUVIDO - NARIZ - GARGANTA
CLlNICA E CIRURGIA

ESPEC1ALlZA(,.ÀO NA CLlN1CA PROF.
JOSt K;OS DO RIO DE JANEIRO

OPeRA NOS DOIS HOSPITAIS DE FLORIANOPOLlS
rlORARIO DE CONSULTAS: - Dos 14 às 18 horas

Pela manhã, ho�o marcado. Inclusive aos s?bado:.

CONSUL '""ORlO _ R��l�eO�esil���r� 15 - Conj. 203
FI)IFlcn PARTHENON

�- --------

Prepare-se para o futuro
Aquirindo lotes de terras, pequenas chácaras e áreas
poro indústrias em

BARREIROS
no "BAIRRO YPIRANGA, onde está situado o GruJ;n
:Sealar local. _

Os lntere!>!>odos podemo dirigir_se diretome'lf
00 ESCRITÓRIO DE VENDAS DE IMOVEIS de

0110 Julio Malina

. , MISSA DO UNIVERSITArRIO
Universitário assista todos Os domingos
na Igxeja São Francisco as 11 horas à

Missa ..10 Universitário.

AO�OGADOS
ADVOGADOS'

DR. t-lt.Llu 1-'l:.lxuTO.

�:ÉV�g:NC2:� ���EI�t· __ ' Re(.Ursos à Juntos oe Jui
gamento e Revtsôo. Aoosentocor.cs., Beneficios etc
QUESTõES TRABALHIST"S
CI'VEl e CRIMINAL
Ruo I=elipe �("htr1Ir1' r"l 37 _ '}, <1..",10' ""nl,

ü.:t SAlfiUL: t t.it.����j.,

CIRURGIAO.DENTISTA
f'reparo de l:o",(lodl,.!> "elo ctte vetcctdeee.

BOR.DEN AtROTOR S S WHiTE

Radiologia Der.r.irro
CIRURGIA E í RQ'TfSE RUCO_FACIAL
Consuftór-o RuO JelQpimo Coeün- 16 -

10 andai - Fone 22i5
E ...clus,"c .....ent .. r.o"" ..... ro. mlllrcodo.

Dr, Walmor Zomer
Garcia

Diplomado pela Faculdade
Nacional de Medici714 da
Universidade do Brasil

Ex-interno por concurso da
Maternidade-Escola. (Ser
viço do Prot. Octavlo Ro
drigues Lima). Ex-Interno
do Serviço de Clrurgfa d

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

puar de Caridade e da
Materntcade

"

Dr. Car!<")s
Correa.
::>ARTOS - OPERAç.'OES
... JP,NCAS DF: !�E"'HORAS
_ P4RTOS SEM D(>R Tl�J(1

métorin 1ls:c(l-prnf1Inti('n
aonsuttõno: Rua J()iín P n

to n. 10 _ das Hlf)fl
1300 hnrn s At",.,·v'lp �"."

hr,rfl$ marue das. 'relr fone
�...,;:i R.r.. ·',rli·n
�",,,p"nl 1:HTI"Pll1·""II"

íir, Acác,1l
Garibaldi �,
i�i3gll

ADVOOAUO
Escrjtürlv t:8pec:ll\ll�ad'

em QuestõeE trebanu.tas
Admlnl_<;traçao ne bcr»

rmovers Defesas rreccts
Rua Felipe S('hnlint 14

_10 andar·- wones: 2:111
- "218

Dl, Ayl'loll jlQlIIllW.'
ULINI(.;.I\ UI!. t.:Kllij'll\-.\,�
(;UII.:;uUorlo: reja

no Hu:;pnaJ de (.;'Hld ....Ie.
. ", llUo..lo;:, 110 CUU.:ólUJurlt
(ja� 15.30 �S. as 11.30 ns
Gon:.ultorlo: i{ua l\uu<::;.
MaChado. 1 - 1.<' andar _

teterene 2�86.
R.esidência: Rua P:uJrl.

Roma. sa - "telefone u�,

AO MILAGROSO PADH.E
REUS.

lGRADEÇO AL GRAÇA:::;
ALCANÇAD"-3

IRENE SOARES

OuemAma é

Ins:slenle

Por 42 Anos

Amanhã "Radar na Sociedade", às 23,65 Heras
na Rádio Guaru;á.

va: de SJn Francisco da

cecrorsre.

R,\INHA

do .Ulântico Cl\tarinem,e"
rene de verane.o que se.a

.

promovida par esta Co U I:t.

no prúx.mo mês cte J.l il;:'-

LI DECORADOR
M noe , Garbe.v te, vai ,,

pi r enta, c-na acccrec., •

"bossa ,.�.o..v�� �t ')�:li.V;�
• I

c :::;,r'...,E(,..'.O
de VO.�.i:l(j da 'FlorJ:\C2P··
receberá a vltste da se.c

rilo ce I3r.lSi!ilÍ. fJ sr. o.iv

vareta. PresidenLe da FAC

u t:í. orh"Jniz,mdo o pro�r<l�
nu dos visnentes.

O CLUBE

das SQr.opI.rnistas, prumo
verá u.r. Chá, no Crube ô.\

Coiina, prúxlmo dia ��

Ezjr Moritz. um modelo mo dia 24 no Clube "12 llc

dcgante que vai i'urt C.pM Agos"'" em benenorc do CONFORME
do Fesuvat de "r.mavcrn- HOSI>:tal de Reabilital;Ã.o já noticiei em prrmeirn
Verão ela l\Tatar.�·'�:J e 'Ta- Vestirá um dos mOdl'loo;; de mão, o Ministro da Vlar,l;"),
tarazec uoussac, ,.10 pr')"I{:� Cristian Dior uc e'ans. cugenheíj-c dr. :ielio rj"

Aimeida, chegará a esva

Capita'. Um aLrn.oço cIiCI... 1
será :;i"ogralt ado .

VAMOS

assistir a Inauguracao (la

E�pos,ção de Orquídeas, 1·,0

próximo sábadO, no "12 C:,'

Agosto".

FOI

bem recepcionada, .ontem,
a chegada a DelCgaçao ;;a
tarinense de Remo que
partiCipou no Sula�erlca�
no de Remo, em Bue'lu.s
Aires.

COMENTAM QUE ..

o acadêmico Alvaro- LOb...l

pensando no dedo Qlrei�');

Rosel; do:; Santos. a carIo
ca L'Sta residindo ua "F'lc
riacap" circula acumpanha.
da do acadêmico Ivanir

Prin, aconteceram no Mu·
slcaJ Bar; o brotinho V3.:1·
da Nunes Pires. �stá tjrme
com o jovem Osmar Scn
lindwein; na AASemblCjs,
,Geral dos Academicos ue

Direito, "pegou fogo"; o
casal dr. Percy Borba. "'Ia!.
acontecer na Guanaoara;'
o, "cavalheiro lnvlslvei"
após as eleições foi para �
Rio e não voltou mais.

ESTA'

marcado a Temporada o
ficial do Teatro Naeiom!
de Comádias, nos dias 5. 6,

o FILME

"PagadOr de Promessas"
foi prerr.iado no 6.0 Festi:

!ARA UM B�!SºEMPfiIÇ,!!�RYumoJ!�R
DA1Il}ANTEf', COQUlTErs - FESTAS DE ANIVERS! d"".:OB _ ORA

lavrador

Use adubos,
-

simples ou compostos
Cientificomente Closodos, fornecidos em tÓI.
m\Jlo� esperiois poro dilarentes cuttlHOS de
ocórdo com o natureza dos solos. Diver'sos
I'PIJS de Odllbos poro b"toto, cana, mondl.
oco, IUI{!� n.tho. orroz. feijão, trigo, pomo.
res, IUrdms, etc

BUSCHLE & LEPPER S/A.
• lOINV·'UE �UJ\ 00 P�I"CIP�, 113·
BlUME/au· �Uh BOUSOUf. 115
CL',,!IIlh rJiS'MBJ\P.GhOO� WESIPHAltrl. '<.'.

LONDRES, ou�ubro -

Um homem t\mldlSSll'\G,

Da.vld The-mas, lJassou-'0!2
I\nos ('l)iOca.ndo cartas dI)
amor por baIXO da. porta da
casa de Rachel Jone.s. a

If.ulher.que em 1920, de::ds
de uma brig·a Interrompan
seu neivado com cle. l�so --;-;-�==========
aconteceu da. cidade· d,::
CaerU no Pais 1e Gale".
Nas �arlas, DaVi::\. pediil.
sempre a Rachel hcen�a
para amá-la.
Durante esses 42 anos,

.os dois vivendo na mesma

rua não se falaram ;!te

Que: neste ano. Dp.'Ild 1:,c
mas conseguiu vencer bua

timidez. encheu-.�(> de cora.

gem e bateu na porta da

amada. Gaguejal!do COU10

um adolescente. pediU a
Il'.ulher que se caSIlMse COlIl

ele. Ela consent:u. . Csa
ram·se no dia 11 Último -

�'Estou certo de que R/I
chel me fei fiel", disse Da
vid depois do c<!.samer.t,Q
Perguntaram a Rachel o

Que ela fez..·das catitas qUe
recebia c ela rcspondt'u

I .simpl�s-men�e. "j.'!I! ar de
.r desafIO:

- ·�Q.'lelme;-I,S3700 e 21 1.'. . .. , .... .":"�, .:.:. "

.. todas": .(_IBRA�A).,
:.';;:,t:y :;���::J:���gS:{�;��t�;��;.;���:é_:���Z�·\�k���:f�:�:�.; :.�;���:'-'---�:C_�_:,__�_;__",,:__'::__ _:--.::.:::=::..'::;;�:i':��!!!i;E�[s���

REI-MARCAS E PATENTES
Agenle III.CI&I Da l'ropnedalle lnllllSlrial
Registro de marcas, patentes de invenção, ILQ1IttJIi co

merclais, títulos de e�tabcleCl1nento, mli:ymas. (rases de

/Ji"ujJ(,yU-1.da e 1r.arc� de exportação.

Rua Tenenre Siívetre. 29 - l° annai -

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

TERRENOS A VENDA
Ruo 1 ircdentes 53 - Florianópolis

VENDE-SE
40 lotes na Vila Palmira - Barre:ras.
1 --: lote 28x22 - Jord.m Atlôntico - Bar.

rerro!>. (Bem pr5x mo o Estrada f,.deral).
I) � Terreno com 64 mts.x81O mts frente pc

ra o Est:oda Federal. Barreiros.
1 lote 12x30 no zona balneár:o de Camburiú

próximo à sede do Iate Clube.
1 - lote 10x30 no lOna balneário de Cambo

riú próx mo a sede marítimo do lote Clube.
1 lote 15x 15 no z.ona balneário de Camburiú '"

pró)! 7·i')�e zf��3�0:e�;�. Pampéio _ Cu·rtibo.
1 lote com a A'roe6 de 700 mt:;2. junto ao::- Hu,,6

pltal P:{ltestonte em Blumenou.
1 lott> 14x30 junto à Fundição Tupy, Jo:nville.
1 lote 24X31 em Pilar:zinho, Cur,tibo.

-----�--------

PRECISA-SE SALA - Para Escr:lório
Para Escritório

,

Tratar com r rir. J(lllé Maria, pelo tone z604, à tarde,
'lU ('om o dr Flâvio. pelo tone t� ... - liO 22 _ 35-96

RArDIO PATRUL}JA: \OrocrRo

POUCIAl DE URG�.,m m 1911

QUARTOS
Com {lU soem PensÕo. Coso de Família .

Ruo Esteves Junior, 34

Dr NEfCONZiGA
F-.:. Assistente do Clinica Urológico da Santo

Coso de Misericórdia de São Paulo (Serviço Prof. Mo�
theus Sontamal·jO).

Ex Assistente do Pr<lf. Moocyr Tovoloro (Chefe
de Urologia do Hospital São Camilo de São Paulo)

Cirurgia e Clinico Urológico.
Rins - Ureter - Bexiga - Uretra - Próstata

Endoscopia Urinário.
Atende pelo lo1Onhã No Hospital de Caric.'ede
Residência: TeL 2984

VENDE-SE
Vende St um ":4.MINHÁO FORD, em ótjma

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

"TREITO

RIÚ·--DDSUL
AviQES às terças quinta", t donungu _.

Sólidas de lflurianúpolis às· 11·45 hOfas-·
T.\C - CRUZElItO DO SUL - Rolte,

AMANHA 7 a e 9, no 'reaoo "Alv"'�(l
no programa Radar na

� de Curva ho". "Bóca oe

Sociedade, as 23,05 na., na CUrO", de Nelson ){.Odfig�s
Rádio Guarujâ tere-tos
duas entrevistas !ler tere

fone com rr.odetos elegan
tes que partíctparao do
Festival srtmave-e-verêo
da Matarazzc e "vIatafJ.7Z0

Boussac, próximo ma 2&.

4no. C'ube 12 de AgOstO

. uma das ma ores atrações
da temporada.

A MENINA

moça Ana Maria :lchae�(:r
está organizando uma .is
ta de cr-nvidadcs para tos

tejar mi seus quinae unos

próXimo dia quInze de de:
zembro.AcdNTECERA'

no próximo di!l 21, 11")

"Carnegie Hall", em Nvva

Y{lrk, o FestiVal Bossa No·

va. promovido p··r SidlWy
�I'�Y conhecido c.(.':no ·'"Jm�

�aixador" da rr.ltst�., 1Jl":�

:sileira nos EUA.

� RECEBI

convite para .o ·;a.sal •• _.I-n

da srta. Alva Rocha. com �

capitão Alvair Nunes da
Silva próx!mO dia prJmp!
ro, as 17 horas, �a Ca"':.
draI Metropolltan'\. Apos (I
ato religit:.so os c.mvidadús.
/Oerão recepcionados na

�

... _

sidêncla d,s pais da�noiv:l
sr e sra Aido (Rute) .R,,:
cha.

O PRINCIPE

Constantino da Gr",Cia, t;ue
brevemente virá ao BraSil
- é chefe e:-;cotciro. O Em"
baixador grego, Arlst".m,;
n's Miliaresis, estâ mode,.�
n:zando as nOV9S iI'.stal�
çOe:; da Emba.l:cada, pa'2..
xa ra refel"ida vbna.

HOJE

Dia da. Proclamaça.o da
República - Feriado Na
cional.

O ATELIER

"Silveira", ertá conleccio_
nand,.. dez modelos para o

Festivai Prlmavera-Verao
da Matarazzo e Mataraz7j)
Boussac.

DANÇANTES - ETC.
.NlJ,-\" 1'ERREO DO R()YAL HOTEL - Tel 25·5. !Portaria)

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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.

.
.

QV1NTA FA'GlNA
"

I'SORAE"· promove 'a seus associados e simpatüantês; "Noite do Disco"
.

gabado dia 17 com início as 22 hs. nos salões do Clube Atlético Catarinense

Jamais as ciencias de um país entraram
em guerra com as de outro

J. REIS - Exclusl- cientistas do pais inimigo. Por outro lado" quando a Benjamim Franklin a con-

vO da IBH/\/:)A t.lão havia mesmo guerra França estava em,máximas seguir imunidades para o

Tom",ndo pu!' titulo a fra entre as clenctas! dificuldades trencas com a capitão Cook, de modo que

se de Lrstcr, ;;cgundo a qual Ingtntet ra, Humphrey Da- ele pudesse empreender 11-

'as ciel':clas nunca estive- OLDENBURG vy, c celebre físico e quimí- vre.nente sua ultima vla-

tálJ} em 6Ubl';,", sr. oavtn co inglês, desejou visitar os gem, sem perigo de sér nos

de géer, famoso blologo in- Esse tratamento dado aos vurcce, extintos da Auverg- u.izado pelos navios da jo-

g.:�, l-'Ublh.. JU Interessante cientistas e aos objetos ci- ne. Napoleão não teve du- vem nação norte-amertca

UH" r-rue sc.encee Were enuücos, assim como à vida em deixar o sábio da na. A mesma linguagem de

lIie\'e:' at war'') em que reve- ctencra em si mesma. era nação inimiga penetrar na mutuo respeito inspirou o

Ia nmdi>.lht!iltuiS dhere.:ças comp-eendíd., e considera- Prança e satisfazer sua cu- gcve.nc inglês a conceder

entrt a posiçâc da (;.'::'I<... a do normal por todos Os go- r íosídade cientifica. salvo-conduto a expedi

a ••... "; .. �_,l uepoíeomca e 'E: nantes. Há quem diga Aproveitando a visita, çõee francesas que busca

ci_p"j" uota. .k!;' que até os porém, que ocorreram ex- Davy esteve naquela oca- vam as mares sulinos, e o

t.�' .. "'..I- de _ .....""�o.I.", al> 11;4er cecces a essn maneira tra- stac (813) na Academia de gvverno Iruncês a expedir
dícícnaj de agir. Cita-se a Paris, onde ouviu retacos passaportes a Gregory Watt

prl ão sofrida na torre de das a'umes descobertas ci- e Humphrey Davy,

���:,re:e���á��n�� �1�C��= ���í;I�:�::r� ���7i���sum= qU�' U:��b;�:'O: ��e�!��I��
dade Real. Teria ela sido ser.e ue experiências com

um gab.nete quimieo por
La;'il, qt.c the pe-mitlrum
levar através do ccnat. Na

verdade, não se aube o que

n�ai" admirar num caso

I"� _aI) LI •• j .. u"'.",." 4"1:: ....,,,
cltn�,.,tas �i"'J<':,I.,;sem nvre-

ç ... � " .... ..l._,�e.'1 peja pais
l.ui:.,igu, lJ�I" ê,,,.,j 1;..,11",

.. _......... l.�'''v homens ver

u.... w •• J.l,'..;;,.e ,n�ernaciO

nJ., , (lU 1011:::.1110 teu.po que

01. .;, ... u�, .. L,·a � .. cercuoa co

r.lJ "(;LI,�a à parte" tso.ece

dos f1C';ÓClél" ccrnuns dos

p:lÍ�c" cu enere Os países
11uJ�, :..[""" .• JS 1:"Uu�, a

;�."w._�... ..pn..�e,ta com

lJj r"•.U<J�L. VI> resu.cados ca

Cj�Il(;I<l e Ul> cran.tcrma e.n

prudL:.OS oeuccs, que Os ci

tnt,.�l::s pf.SI>OU a represen

tar .a ..vr de segurança na

e,unal, e a t.rencra elemen

to de scber araa. .rsso mos

tra, sem dúvida, a impor
tancia crescente da cien

CIa para todas as nacôes,
n.as ao mesmo tempo nos

enche de tristeza porque

apaga ecue.e alto presti
gio da ctencta como fonte

oe cúnheclmento puro, que

se sobrep�mh:1 aos interês
ses das gueras.

CQRRESPONDENCIA
Colecionou De Beer

tensa correspondência en

tre ciem.i",tas da França e

da· lnglaterra nos periodos

em�ue os dois paises se em

pe�avam em guerra. E

cori,:eEses exempios e os

respectivos comentários te

ce o seu livro, que merece

atonta leitUla: de quantos
se ocupam com os aspectos
historiccs livre entendimen

to entre os cientistas dos

dois palses, mesmo duran

te as vicissitudes das con

flagrações, durou desde a

epaca da fundação da Aca

demia de Ciências de Paris,
Já pela decada de 1660, até
a queda de Napoleão. Em

todo esse periodo, França e

Inglaterra estiveram em

guerra por um total de 60

nnos, que interromperam
os meios normais de comu

nicação, criaram rivalida

des multo grandes, impedi
ram a passagem de cartas,
instrumentos e pessoas de

um hldo para outro do ca

nal da Mancha, mas nem

de longe embaraçaram a

• comunicação entre os ci

entistas e a vlsota de uns

à terra dos outros. Nem Im

pediram que os cientistas
Interviessem como pleno e

xito para IbJertação de ob

jetos cientificas capturados
pelo inimigo e de pessoas
detidas como prisioneiros
de guerra. ;Tambem as a

cademias não cessaram de

eleger, como seus membros,

, ,

�!!=_�=R=EV=!=DE=A:=.:=I�=.���
TRABALHO DO MENOR lA funçâo de office "t

boy não estando sujeito à formação profissional ou,

,-prendizagem metódica dá direito a percepçõo do
salário mínimo integral).

Assim, tais menores não estendo sujeitos 'à ,_

formaçõo profisstonal ou aprendizagem metódico· ti. � _

nham direito a perc·eber o salário mínimo integral.
Não eram aprendizes. 10. Os argumentos constan
tes do p�ido de a\locação da autuada (Mne. 183.
385.60), embora vazados em termos ponderá\lsis
não devem e não podem ser aceitos contra expressô
disposição legal. Enquanto \ligoror o lei e não fô;. re
\logada ou derrogada, cabe ao apHctrdor cumpri-la

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

integralmente. 11 No que concerne ao primeiro auto
de infração n.O 4028 MTIC 225.010-58 foi impos
ta a multa respectiva (fls 13 \lerso), noo ha\lendo

interposição de recursC} para a instância imediotamen
te superior. 12. No que tange ao segundo, de no..• '

177 (MTle.142.815-59), a multa não foi ainda apli
cado. 13. Apresentou-se no entanto o autuada, neS
ta fase atual, com o requerimento 'de fls. 1 (MTIC

183.385.60) no qual solicita o a\locação d0,s, dois
processos pelo Exmo sr. Ministro 14. Venfica-se
qUe o infratora deix�u correr (} p�a:w de interp::lsi
çõo de recurso regular para o autoridade competen
te. Resol\leu consequentemente usar do pedido de 0-

\locação, último apêlo d� qual entendeu poder alçar
mão para o reexame do assunto. 15. Não nos parece
entretanto que de\la êle ser conhecido especialrn�nte,
considerando ter sido pro\locado pelô própria porte
que, aliás, com aS rezões que -apresentou, não nos

con\lence da improcedencia das autuações. 16. A
se entender de formo diferente estaríamos facul
tando e facilitando a supress.ão 'de instância e per

mitindo que os intere5'Sados deixassem \loluntària�
mente, a instância ministerial com flagrante des-.
rE'ipeito 00 art. 635 da Consolidação das Leis do

trabalho. 17. Opinamos em consequencia pelo não
conhecimento do pedido' de a\locação de fls. 1 (MT -'-__ �_

IC 183,385-59) Em 30 de outubro de 1961 Marce
lo Pimentel Conosultor Jurídico - Despacho - Não

conheço do pedido à \lista do parecer do Dr. Con
sultor Jurídico. Em 25 de nO\lembro de 1961. André
F ronco Montara.

reve:a ano grau de c.vntsu

çào, q ue ii. primeira vista
ra.ic 1.. arecer ba:t>aro o p:o
cecnuenco atuai dos países
que cerceiam <I liberdade
dos crent.stas. mantendo
assuntos "ctesstrtcecos",
qce não podem ser divulga
dos. Mas, na verdade, quem
ccrup.rrur as duas epccas e

as condições sociais que elas

representam, facilmente

compreendera as limitações
atuais. O sigilo científico é
todaviu, reiativamente mui

to restrito. e a troca de in

formações entre cientistas
e sua frequente. reunião em

Outros muitos exemplos congressos que abrangem
poderiam ser alinhados pa-- todos os países, sejam quais
ra mostrar a veracidade das forem suas ideologias poli
palavras de Jenner, segun- ticas, constituem hoje um

do as quais as ctenctas Ia- dos mais sérios fatores de

mais estiveram em guerra. aproximação e de bom en

Essa linguagem inspirou tendimento entre os povos.

, ...... tvaca pela comunica

cão de noticias cienuuces
ao inimigo, segundo esc.e

veu Samuel Pepys em seu

"D.!.ário".

Tudo indica, porém, que
a Informação de Pepys é

improcedente, pnis a cau-

0::1 bem apurada daque.a
p.tsêc está em haver Oiden

burg criticado a maneira

pela qual Carlos li condu

zia a guerra contra a Pran

ça. Vivia a Inglaterra díaa

críticos, havendo Lcnd.es

acabado de emergir da pes
te .e do Grande Incêndio, e

tendo a rondar o pais a es

quadra holandesa. Não era

de crer que um governo au

tocreuco, em momento des

ses, tolerasse cri tiras à sua

ação.
Naqueles te:-f1pos, ainda

não havia o habito da pu-
blicação cientific<l regular _

em revistas e úornais e.�pe-
.

clallzados. Os cientistas
correspondiam-se por meio
de carta ou comunicados
enviados às sociedades sa

bias. E era freque_ntemente
com a ajuda direta dos mi
nistrQ6 dos p;Uses ern guer
ra e dos governantes q.le
essa correspondência era

cada, constituindo uma es

pêCle de "m,lla privilegia
da", que tinha livre tran
sito.
Com a mais ampla liber

dade se cambiavam tabe
las astronomicas, e é de
notar que em 1304 Sir Jo

seph Banks, da Sociedade
Real de Landres, manda
va o "Nautical Alman<lc" ao

'cidadão" Delambre. dando
assim à França um precioso
elemento para navegação
segura no ano mesmo em

que os navios de. Napoleão
ameaçavam a Inglaterra.
Em troca, recebia Banks,
da França, tabelas astro

nomlcas elaboradas neste

último pais.
DESCULPE!

de.ees. se a generosidade de
rcencíeêc recebendo o In

gles, se a boa vontade do
govêrnc inglês deixando se

guír para o pais írrí.nigo um

dos principais de sua cien

c�a. Já. na �erra de 1��4.,
nao mms seria possível uma
concessão dessa ordem.

EXEMPLOS

Quando ia no auge a

guerra dos Sete Anos, o du

que de Choiseui escreveu a

Voltataire, tudo cheio de des

culiP'as, comunicando-lhe

que havia dado passaporte
a John Craufurd de Gene
bra à Inglaterra, atraves da
França, desde que ele não
passasse pelos portos fran
ceses, o que se entendia,
pois não seria conveniente
que um cidadão inglês vis

se o precurlo estado da Ma
rlnha francesa.

RESOLUÇOES DO DNP. SOCIAL - "Soluo;o
nando a consulta respondendo-se ao' IAPFESP que
é legal a cobrança da "joio" dos segurados até 5
de setembro de 1960 e seu ""quantum" igualado pe
Ia emprêsa na sua contribuição �atronal" (Res. 929)

Em face do art. 124$ 4.0 da Lei Orgânico d�
Previdência Social. é vedada acumulação de pro
\lentas da JJR com outros oriundas de cofres públi
co.�, cabendo ao interessado direito de opção, se

houver possibilidade efetva do exercício simultôneo
das duas funçães "Resolução n.O 602

Os condutores de \lefculos do Rêde FeTl'o\liái'ia
Nocional, admitidos após a constituição da socieda.
de anônimo de\l-em ser \linculados ao IAPFESP sal
\10 opção mànifestadas em tempo "Resolução' n.O
889

_.

Esta. é uma receita aprovada pela- Cozinha Royal. Prove êste Pão FloTentina com Chá Tender LeaJ

Vê-lo é cíeaejá-Ioré O saboroso

PÁO_,FLORENTINO,
E�ponja ,

4 ztc. de farinlta de trigo
1 1/2 z-ic, de água morna

2 colh. (sopa) + I colho (chá) de
Fermento Sêco Fleischmann
ou 31/3 tabletes de
Fermenta Fletschmann.
t l'tana:
• ric. de farinha de trigo
3 ric. de queijo ralada,
.tipo Mina3J
2 ovos

2 1/2 colho (sopa) de gordurQ, lugar fechado. durante 50 minuto!l aproximadamente, ou até dobrar de vo�

1/2 ::de. de água
. I' I

lume. Leve ao forno moderado por 25 B 30 mino Ao retirar do forno, cubra

: �::�: g�::: :: :J,UC01' a massa cl uma camada farta de queijo.rBlado e sirva cf geleia de laranja.

Coberlura:) A (

IQu"y"a'"';;':;;::dela,an;a FIRMENTO SlCO _

.

Cotcque .o fermento numa vasilha contendo 1 1/2 xic. de água morna e

deixe repousar 10 minutos. Dissolva-c bem, batendo com uma colher. Junte

4 xíc. de farinha de trigo e amasse até ligar completameníe e soltar da

vasilha. Deixe em lugar quente e fora de corrente de ar, fermentando

durante I 1/2 horas. Leve para cima da mesa e junte todos os outros in-

.gredíentes restantes. Amasse e sove bem atê ficar u'a massa homogênea
e lisa. Deixe coberta por 10 minulos. Divida a massa ao meio e abra com

o rôio na espessura de 1 cm. Coloque em 2 tabuleiros untados e polvilha�
dos c/ farinha e pincele a superficie com gema de Óvo. Deixe crescer, em

PtiÇa ii D. MllrialSUw:l'4.ClIlzGPo&o
tcl, 1J19 _ Depto. FSD-& _ RIo de Ja

neiro, o folheIo "Con.relhos Oteb".
.órm? o Fermento Sfoco Flets<:h:memn FLElseHMANN

Serviços De DATI�OGRAFIA
ACEITAM SE ENCOMENDA,
TRATAR ô RUA FELICIANO NUNE� PIRES,

14 - à NOITE.

Tarde Dancante
no Aameng6

O Flamengo Esporte Clube, de Car:leiros co.

munica qUe fará realizar, dia 18 domingo com 'iní
cio ás 15 horas, uma Tarde Dançànte. Dando um co

lorido especial á festa, estarão prese;ntes, PEDRO e

sua Orquestra. '

CURSO MADUREZA
GlNASIO EM 1 ANO

CONDIÇOES
1) IDADE MINIMA DE 16 ANOS; Para ambos

os Sexos.
2) Os Exames constarão de nO\le diSCiplinas. os.

sim distribuidos:
a) 5 feêterbis obrigatórias;
b) 2 complementares obrigatóríos escolhidas pe·

los candidatos; �-
c) 2 de caróter optativo, famném da escolho do De conformidade com o disposto nos arts. 25

candidato. e 27 letra "o", cios Estatutos, ficam con\locadas os

3) As matérias deverão constar do curriculo es· senhores associados do Veleiros do Ilho de Santa
colar do Estabelecimento em que o candidato se ins. Catarina, para se reunirem em assembléia geral O!'

cre\ler para prestar as exames. dillária, que terá lugar no próximc dia 17 (sábodn)
4) Não será .preciso prestar novos exames da':. às 15 horas no sede social do Clubeâ ruo SilvQ J ... '

matérias que já corlseguiu aprovação. dim n. 212: para eleger o Conselho Deliberoti\lo Pa-
5) O aluno apro\lado em todas as matérias rece. ra o bienio 1963-64.

berá um documento equi\lalente ao Diplomo Ginasial l
.��-......,.

Matr'culas à rua Dr. Ful\lio Aducci, 748 Estreito Florianópolis. 9 de n<)\Iembro de-1962 >

Florianópolis. :�
(Em Blumenau - Procu"or o Prof_ Dorval Bar.

bieri)

Assembléia Geral Ordinária
CONVOCAÇÃO

OS\laldo Fernandes. Comodoro.

CLUBE 15 DE NOVEMBRO
Programa do Mês. de Novembro
DIA 17 - SOIRE'E DOS' PRESIDENTJ:S, com c

participação de todos os sócios ex presidentes. sr:.

José Grumché de Souza Emídio Cardoso Júnior Jo
sé Sil\la (olecido) João Rodriyues Moreira (fal<ecidol
Manoel Xa\lier <falecido), Augusto Livramento, Feli

pe Carneiro, Astrogildo Machado' João Batista dos

Santos. João Pedro Nunes, A:cides Cardoso Stuart.
Acary Rodrigues Machado e Joõo Sal\lador Bonatel

li, passados nesta sociedade desde sua fundação no

qual lhes será prestada uma homenagem, com inicio

às 22 horas
DIA 2 5- Domingu� com inicio às 20 ho

ras.

NOTA - Reservas de Mesas pa\ra o dia 17 e

25 nas Lojas'" A Sedutora".
A Diretoria nõo expede con\lites.
E' indispensá\lel a apresentação do Carteira

Social.

Vacine O Seu Cão Contra "RAIVA"
O cão é um amigo fiél, mas também poàe St

um inimigo. � ..�
- (.) Cão para ser amigo de\le ejtar \lacinodo

contra rai\la. Então \lacine seu cão contra raiva e te
nha ne!e o amigo fiel.

Agrade-cim-enlo
-

Ivone Borges Marlll e seus filhos Sônia, Jonas, 03-
carlino, e Marcos vêm publicamente externar os seus

mais sentidos e sinceros agradecimentos ao DR. WAL

DOMIRO DANTAS !leio desvelo e dedicação com que
tratou de seu espôso e pai OSCARLlNQ JOAO MARIA

quando da grave enfermidade que o acometeu. E.,�en

dem, ainda, seus agradecimentos as irmãs de caridade
e demais enfermeiros do Hospital de Caridade, sempre
solicitas e bondosos, nunca poupando sacrlficlos,
elevado propósito de minorar a dor alheia.

A DIRETORIA

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



II'IIIlO PAULO MACHADO

atDA rQRES-AUXILIA'U;

.....URY 'ORr.'iS, RUI LOBO •

GILS':'TO NArtAS

COLABO�"OOR'S: DIVERSd�

[arl�� �,,��ux X �tI�tj[.. l�D�a(�� �U!ô tar��, ��Ia ro�a�a flU�
-

�TRE1NOU-ASE1F...CÃO
Nn tal'de de terça ret-«, setocôo. bem eomn Cl;\ll{l,·)- nrnuns jllj.!OS :l 3(',['(':10 ari- t;:;'m {'"tará,;� cxtcrn

voltou a [reinar fi sclcÇ-:o uor Que dia fi {p" vem c-c- qufrn :\ rr-ü l rem», tecn.oa. em Cr+eluma {'�n�fa o M
carnrtnense, contra a '-1:u- mons-rnurto Jl;"<;'l'lI' o n-etnn o SI. tropel.
pe do Figueirense. O eo p- qualidades e rnourundo .�I'! Gilbr.'l"lo Nn.hn s. Hoje a <,('_

do na tarde de dom'Jl:;o tivo foi no cstàdlo do n;,', excelente c- tccn.co Jt'�'l-
diante do Amazonas. C)l1-

o Campeonato da Segunda Zona ('')tá
com sua última r )th da marcada para a t.ir
d c de ho;" c: 'o c ;,0 efetuadas três pa"
tidas, sendo ('JC 1 I lo"S importante terá por
local o cst:aho

,
1 .o liu\'a, defrontando.

se Atlétit:o c ( ,UlX que poderão ,�s

tar disputand ...

dual, uma vez (I

F'C.F. l'01111: ,1

lo Olímpico· do:

vaga para (J esta

tl'j('OIOT, entrando 0,1

a contra a inclusão I)C
'u"' pas- ado, de um jogador

em situm:ão irregular, poderá ganhar os pon
tos da partida uue Ioi vencida pelo conjunto
grená e, assim. 1 '11' I' vencer � luta de hoic
para em nova (Y'Jch com o campeão hrus
quense, decirlir :1 vasu em referência.

Há pois intc-ese em torno do encontro

desta tarde- r(>lo r.ue s(" espera grande afluên
cia de público se e..1' 1:r) da Praia de Féra.

Os demais cnc'}" 'ms da l'odada que pu
derá ser o fêeho do certame: Palmeira,; x
Barroso. C1l1 HJul11t'n:lU, c Paysandú x OHm

pie'o, CIIi Bruspuc.
'---- - -----------

C�mo faz "rm:tn"lm" i,'.
vo;\ou a se- ret'''lIl', na n-, '

nhã de 2.n feira: "'ri'! ia
da Aswciaçii') rjr) 1;1'0"":

tas El'llol'lh,'c> d" � "'1.�a

Catarina, opor(unidad' �'n;

que V;'lri, li :1.: un' ,.li cl ,rl.

pod,ftnC'ia j )ldUl llutnrl-s
Apl'u/ada fi fi. nr

pa�sou-se ;J. 0:'<.1. nu', 'ji:l..

InjCj;,]m '11\('

em dilicu. a:l o) '"

posta do Club A' tl{'� C"

l;ll'jnensl', I' fr 'nl.c a :n

dl.,ciplin3 qUf' (' "\\)J JU :1"

('.�tadio da 'F.C P

caslao d, jo(7'o ., UI
-

mos e A'I,'tko r

nou empn.t:1.do "1,' 1);.'0 !?('_
s<.>lveu adir 011

ACESC ('ar, ir.n r 11 AI
que o m"smo n, , j 1 II' ':

l'('('rb:do fW)l ..n'·d.1dp di"
clas�{', P,(}I'Clll, (I :dr

lidtaçii.O do ('111')r,
vollad a,,, caso n.:s:mlvan
do. cllll',:tanto, ue ([un,-

sa ('nl:(I, e p
e Farmacia C n ti

qu(' teve! a m�Jh()l da,
pe"cusllÜ(,S.
Di? o ofiCio ti D o,. c

Farm. Calarinrll'e que (. -

tava pronta para serVlf ao

,�e"'cion';ldo catarinens\,!, :-t

colhcnt"lo assim !lO pedidQ
da ACESC, A primeira ('o

labora�ão da Farmâcia Ca'

tal'incn�e para ccm a '5",

lrçii.o f.ol colocaI' à dispo�i·
cào uma caixa d" socorrO.�

ur!·fon!f's.
'.1\ s:,cretaria [oi determi

nado expedir ('fic!o ag'rade
c('ndo a atençã.o (lb;pem:'.l.aa
:1 enti<.lade e aZ,llhida Q(l

apl'lo,
A dll'etorb, da Associação

elo'- Cronistas Esp"rtiVOs de
Santa Catarina s.,licita aos

,PUS que procurem o{) sr,

Gonzaga Lari;ego, lesonrtoí-
1'0 da entid:l.de, a fim de
saidarem seus eomprQlT'.Js_
sos, alé o próximo dia ::'0.
Daí em diante n. ACESC
10m�r:i pr,ovi{len"'ia;; ellé)'
r!cas para com :iS !aIVI-

0,

nova c:u·trlra social, brm
e' 1o, a ('ntrad:l. pelo � );-_
t to pr.·,ximo as '{i'I'ilis �er:'i.
xclu:; llH'l1t!' 11;1:':1 .os :15-

.<;Oeiad d:l ACE:SC

Mofo CI··�:: de Florianópolis
Jã se enconll'aJ;l nbl I 'ts 12 � Prova de COc:l.-Coia

à I'ua Ccl. Pcç,!'(' DI'nhJ�O, 13 Retoque de Maqui-
no Estreito, as :ri ('rl(�be lagem
para os par!icli�:Ult('S (:� 14 - PulaI' norda
GINCANA, qUe o M./t,) 15 ChupaI' ::�"T.\ão
Clube de FloriaJlúpollS 1a-
rã realizar na PI' ,ca G' +U-'
lJQ Vatgaf! (cent!'(J), p.l,r:,
essas fesU<'idsfes,· fiCl;,!',
Convidados todo 1s lIor!'I.-

nQPtJlitanos. Esta prom<lç?b
do Moto Clube de FlOl'!;t

nópolis, eonslarâ do seguin
te programa:

1 � QUt;bra Po�e
2 - Trampolim
3 - Desviu de ')b�tacl\!O'
4 - Passt'io llu OVtJ
5 - Corrida dI' e:,!"aJ
6 � MC'rr-ulho ':1 1''.1 '1_

16 - Laçar Garrafa,
'AS 5 1"flr..... ')'RS duplas

vencedoras das 16 pr.ova�

constantes do f)rQg"�ma
sCI'ãQ conferidos di,ver�os
pn"!mios.
Florianópolis, 12-lr-�.

a) Severino V, de Lima
Presido Cornis, Organ.

Prosscgutrú <'('mm!!:) I,)

Campeonato Cata'·illens.'� 1"

Vela, destinad'> a cresse

guharpje tendo comn cena

rio a baía sul de rtor+ioo

polis. Vário!; uarcas /10

Veleiros. da Hhn ..: do Iate

Clube vêem di.�j)utam!<l u

prova.

O jogador Nho que pP':.
tenceu ao Paysandú e .iut.:
está com seu contrato ex

piradQ com o N'\i'('t'St� de

Baurú üutn-o clube que
defendeu ainda não ee :1'

tou seu ing.res!!o em (.)"0.1-

bes catarrnenses. Barroe a e

Mtrcilio D!as tentam t:cll

quistal' o dcsl.a\!lIl!Q avan

te.

x x x

Vasto Verde c Ouar''::�1y�
será .o match amistoso P�,(,

gramado para a noite de

eâbado, n� esl!iuin :lo B'.l.

gre blumeml.uense, eM [t'q

pava Norte. Ef!�a seN �

Reguiu expressivo ICSUlt,'l(!n
ao levar de venctna SE:\l

antagonista pela coma

gn.n de 4xO.

A dtretorta dto B:iependl
do Jal"agui! do 6,-", rarú
comemorar grandes resu
vtdades por ocasião da mau

guracão do seu uovu �3L!!··
río de futebol. marcado

para II tarde de' hoje. Cr,
m-. principal atracao o

clube aniversàrfnnta
rrentarã ao aménca do
Jc+nvüle .cotejo que taro
bém suá valido ;.e!à e�a-

dual, ZQna tres.
x x x

Fala.-se que a represon
tacão dQ Clube Naulico
M:ucilio Dias apôs a said'\
d,.. seu tr-eil].l\dQr AliplO 1',0-
drigues, fara algllmas dlfl
pen�as para jiminuir 3

fôlha de pagal1'C'nto qUe é
ba�tante alta. ,o,).S. ou 1"<}S

com o OlímpicO.

primeil'a apre�ent,lçao 1]" nomes figuram mi lista ]la
Vasto Vel'de' apó., dC:f.11ú."

•
ra o �radicional "Di!I�t;!�c

a aliancu quc l':1al1lmhn azul".

A so!cr.ão barriv,3 v'!'1e
de luLeI).a1 estará -.;e et'bm
<.I" hoj(' (·m Cl'icõl�'na r eJj
te ao Mrlr0]1'l1 (' dom'!Ii':o
em Hajai contr,1 ,UTI com·

blnado da Liga rtl):li""I�O
de DespOl'Los,

x x x

A r.cpresenlaçjf) d(' FIa
re-ta d(' Pomerc.de, jO!!""

FurES:
Jogando domill,,:o a tara

na. �!Izinha cidade de BI

guaçú, � llltel'na('i('nal F.C.

cognominado o LEAO DA

c1Qnal quando encontra
v:!;m ent...1.Q multQ f!r\llp .o

arqueiro Walmor.
No p)'imeir<l tpmpQ o e."

core de lxO gol de Righ('·
to, para no final Mano'.!l
anotar mais dois tentos P:l.
Ta o Intcrnacicnal e EI

guaçú para o clube loc'll.
Na preliminar vitól'ia do
Internacional por 2xl, g'l:1l
de Alceu e Wal'ner, O tir.l�

principal dQ Internacioml
alinhou: Walmor _ Bc
ZerrA. - Porco _ Cabr�!a

N<l pllfíl<imo di'l. 25, (I
Mola Clube de.Flrria'lop'),
Ii" fn'rã l1Calizar na praç'<I
G"l.úlio Vargas e.n Flol'in.

llóPolis, a primeira Girl
kalla d(' mot.oclcli?tas, IHl"
tit'\pando nada mel'fO!l de
30 máquinas o ql1c se f:tz
prever um sueesS'J em t.iJ�a
linha. �

VARIEANO
- Ca.brer$>. - Laur! - Va

nio - Hellnho _ Zilton _

Vanlo Righe1.o _ (Ledo) -

Manocl.

D�slaque para BezcI'r·a, W,q.l
Il'or, Zj)tOI1, Ri;;heto e Ca
brera ('am "'1'1 demaIS ri.!'l.

ll7,;ndo muito bom tmiJ'l
lh.o na C!incha, Al'blt.I'agf'm
correta do ,�r, Tecnico da
Biguaçú A. O, •

OUTR.OS RESULTADOS
EM CAPOErRAS - Fla�

me-ngulnhQ 3 x

rics2
Preliminar 2xI para (I

Flamenguinh('
NO 'ABRIGO _ Olal:!j.
6 x Balneãrrio 2

PI'eliminar, me;;.mo escore
NO FIGUEIRENSE - U-'

nidQs 5 x Vila Nova 2
Preliminal· Unidos llx2
NO OSVALDO :::RUZ _

Mangueira 3 x Monte C').s-
tela 2

Preliminar Manguei:u
5x2.

Confirmada a Lula Enlre Jolre e

Aoki, Em �rço, no Japão
SUQ Paulo, 14 ,V. A.I � M'anllha. Quanto as acus:l.-

Katzenelson conf:rmou on- �ões fC/tas ao seu trabalh.o
tem que a luta entre E'der pelQ técnico Honcio NI�!I.
Jof-re e Katsushi Aoki se�3 na, Katzenelson pondeIO\:
realizada mesmo elTlJ mar- que os resultadcs de s:J.a

ncg ro. que se apresentava
com suas ccpcnoon.uas
quase .ccmp'etamentc 10-

mudas por aaslstentes. Cf}

mo novidade n st!.pção a

Pl'I!S('lltou Brandão jognnrlo
peln Intermediária e tt'ej-
nando a contento.
mente brilharam I)S arqusí
r('s, com Rubens em boa
forma, defendendo mesmo
bolas Indefensáveta. chu
tadas pelo ataque CiO El
gueh-enso que lépídn c cem

muita drspostcão deu insa
no trabalho ao quarteto
de zagueiros do seíec'or.n
do. A equipe do Figuelrel�_
se CQm a Inclusã:J de Va

lériQ, Claudlonor, Jcel II e
Ant.onJnho no g.JJ. exe:..cl
tau-se mullo bem, (' a vi
tória da seleçãQ decol'rI'U.

n"rmar, com p,acard dp-
3x1. mas pelos l'áp!dos d��.
locamentog de I"��lo e N:!
ZoO c mesmo pr>t'q:.le ,1::
bolas foram imlelel\sâve:s'�
chutadas ri queima I·OU!'').
A agradável sUrpt'esa (la
tal'dc foi o ótimo ,treino
fcitl'l por V!llório, .;;om lr:t
blllho �Ilprrinl' OI N'I'>)in)"o.n

VRs>,ündo N'Itfto
lia tempo par:l.

dor. No primeiro te i.po

Nova

Nilzo e rdesto murcn-ur-r

2xO para no ünn, lto e

A 'mcnndo mnrc.uom c s

tent-a do arvmcmc C' fifi.

(Seleção res�Uvnll1enlc.
Fcrmarnm as equipes r]'l
Seguinte ro-o-a, nn f"',l'

IniChd.
SELEÇA0: Rubens _ ..

Brandão Ivo - .roor 1 -

Tenente � Decio Leru _

Neltnhn - Mnrcrn -
- Joo

sío - Nilzo e A!merj,!jo.
No 2.0 tempo -ntm-rn

Claudionor no lugar �
Brandão, indo ('�lt! par-a o

lugar de Décio Leal. Neii
nh(' ceõeu seu IUf{ar p,'!.r.:t.
Va'éria.

Fig:u�irense - Am :n:
Ilho (Valt:nhOl _ Clau'1ic,.
:COI' (RiJa) - Vjl�on _ Of'
ceu - .Toel II - Z,ol'i _

Valéria (NelinhoJ _ l ..:�t,j(l
- lto - Zeca _ An,bai
(Gonzaga).
Dticio Leal ret,i�au-ee c]r

treino ans 10 llli:�nws f"m_
tundido enll'ando 1':0 '')1'!_
mciJ'o t,empn para o M'l1
lug:ll' Gonzaga,
nr um n)')do w'ral \'01

b"m pr'}(!ut·v'] o Lr,d!l), I'>

�pera'll(s Que Mm m)1i:::�qulpe da

VARZEA, a.bateu ao cou�

Alertamos aos ns..<;ocjados' junto local elo C. /1., Blgua.·
da ACESC que ten�inflrá çú por' 3.�J, num prello (:111

qu('r cronista e·])..»)'I"I;) 1),1· !lo proxinlO dia. 30 o{) prazo Que os comandados de
del'á vo;t.,r ao l' ;Ull') lê ]):II'a qur seja .,aldad:l o

•
PorCQ 1iv.f'ram Se�npre

usa-lo CeJTlO melhol J)�'"' pat!'lI11cntl'l da anuidade maior presença. Jentro ri;,
convi.er. relativa fi 1962. Alertamr'S cancha, muHo embora, e,n
Em seguida, f.oi anal! 'H].) [lillda que, par Ilcilsia('> dI.) divf'I'!-\aS ('easlões, os ra.:H\

o Qfido ",n:'lNrr" j a. n, (;:1lllpronalo Bra"lll('iro oj". zrs de Bigllnçú !lzes<;e:.l
1 F'utc·hf,t. pr{'v:llcc"l';'t nPE:1.a; Perjgar ti. meta 'lo In ler:>:,:·

PALMETRAS NEGOU
A diretoria. do Almll'flnt�

Barroso entrou em con

t.IlCtO com a do Palmelrr.s,
na tent.ativa de (TOCaI' o

ll1ando de Cllmpo para o

coLej!) que 'as duas equipril
travarão na tarde de qUi!!
La f!!lra, pelo estadtm!, o·

!.r.r!!ccndo uma. cola. fixa de

CI'$ 50.000,00. O Pnlm{'lres

respondcu negativ:l.lne,lle
PrefNlndo mesmo aluúr
cm Itcupnva Nort.e,

Milion'l-

REPRF.SALIA
Adiretorin do Almlran��

B:l.rroso etn reprf'sá1ia a

aliLude do Palmeh'a,�. v�1i
mandar para campo um3

equipe mlR1n pais ]ll'ov:ívrl
men!.e não poderá COIEar

Ce1l1 .os jogac:lor.es convoc�,.
dos para .o selecionado ca

tal'lnense.

retornaram ao :::111be
.orIgem.

ULTIMA RODADA
Com!, é do domínio pu!.rl;

cn a úlLlma 1'0da(l.t do ('S,·

tnc1ual, i:0ll:l do!.:;, foi a:1-

leclpada p�ra a tarde de
hoje. Nesta opoúlInidacie
jor:ará0 em FIOI'l:mO]loli',
Ath'tico x Cados }i!!l\all:{,
('m Blumenau, Palnl('inl� x

BarrQSO e em Brusqt!"l,
Paysnndú x OJlmpiCQ.

RETORNOU DEBA
O :j1acante Deb'! um .i'J'l

al·tillleiro" da S('A"l'l(!a 2")".1
do eertame bflrl'i��a vt_' 'C'�
ret.orncu 01\1('1'1 a It!l.j.ü,
depois d<'" uma ;;t�;nall;l au
sente pOis encontrava-�e
na Guanabara t�·o.tand() de
assuntos de seu intel',!��('.

RODRIGUES NO
CARLOS REN.'\UX

O competente Lr,einnc!or
Alípio Rodrigues que dei
xou c MareiJi.'J Dias vem .:ie
acertar seu ingresso lE)

Carlos R,enaux, Domingo
em F1orianópol:s, A!i'.)!o
Rodriguc,<; dirigirá � cll�be
eemalldado por Teixei�i_
nha.

DOZE O CAMPEÁO
No campeQna�o eStactt:.a1

d!! BasquetebOl Adulto.
realizadQ em Pórto Un:ão
a esquadra do Clo.lbe D.lza
de AgQsto consegui u abis
coita.!' o título de Camp':":.n
enQuant.o o vice C;ll11il"')_
n!lto coube ao T?.lllanC!'l1'é
da cidade séd8 ':lo CCI'!:\_
m,e,

......05 DI LA.UTA CONSTA��'

PILO 'ROGI!ESSO DI

U.NTA CA'tARlNA

NO SETO'

fSPOI<TtvC

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

----I Mo.:-" Borgel
Hoje o diretoria do Sociedade Esportivo Rscrec"

tiva Un:õo do cidade de Timbó r-storó comemorando
o inougu!'úção de seu nôvo estódto de futebol com
moderno nlcmbrodo pista de atletismo e quadra pc
ra o prático do bcsouetgbo! e voleibol. Nesta opor
tunidade os fesfividodes culminarão com O encontro
intermunicipal amistcso entre o clube aniversariante
e o Coxia� Futebol Clube.

Ainda como parte do pagamento do posse do
ex! ema Ratinho, transferido do FluminenSe> de Join
ville paro o Marcílio Dias de Itojai, o grêmio rubro
anil estarei 5e apresentando hoje à tarde f.eriado na
cional dicnte d::l torcõda joinvilense dando combate
(10 rluminense F.C.

NOlicia� procedentes de Blumenau, infonnam
de que> o allelo Júir pe:tenccnte ;\0 elen('o do pnl.
mt'il·q., [spril·l(· Clube. cfpverá .<;eguir no" próximos
dia<; P(ll':1 \ Rio de Janeiro, onde faró testes no Fru
minense F.C.

Em vi<;ta da estuPCnd<l campnnh" d('s('nvolvida
ReI,.., Almirnnte Barroso nesta fasp do campeonato,
clas<;;ficondo-�r em primeil'o lugar, <l dire�ori! •. bor_
1·C'SÍ<;t:l ofereceu. domingo último um" chllrl'oscada
a "'f'US ot!eto<;, rlela pm'ticipando também' vónos cro.
nistas da cidade de Itajaí, Blumenou e Florianópolis.

A dirf'toria do Avni Futebol Clube esta empenha
da pm c(ln<;pqllir fundos poro o"qaniz"r CImo eq\.�pe
pndcl'(,\<;I1 f)ClI'C1 a INnporadn de 1963. A l'ifa de 00i9
:1I!l'on'<'lVl"i" Wolkswo1gem, além de prpmios menSais
dI" Cr$ 200,000,00, eis o que ofel'ecPrõo as cautelas
(juc sel'ão vf'mlirJos pC'lo grêmio azul e bl'Onco da co

pital catai in{'llse;

o quarto zagueiro Zéquinha pertencente 00
el!,nco do Almirante BarrO"o. de- ftajaí, não Canse.
nuiu lirenr!l da firma, onde trabalha, Cio r.e Cimento
Cimtmpol't, paro se au<;t'nt:1r ,da eidod" e servir 00
sl'l('ci0Ilocfn cota1in('ns('.· Em vista disso devct'á SQli
citar �es!igomcnto da seJeçõo,

o conhecido treinador AI ipio Rodrigues um dos'
mais copaci-t-'ldo .. treinadoreg com qu� contã o fute�
boi barriga ·

..."rde solicitou e obteve r&õcisãQ de con,
tr.ato com o Marcílio Dias clube que dirigiu alguns
me!;es conseguind,., 21 vitórias e uma único derrota
frente ao Clube Atlélico Paranaense. Dizem as not!
rias de que o motivo do pedido de res<:isõo de contra·
to dr) treinador foi devido a incompatibilidade ccrn o
preparado!' fisico.

A diretoria do Clube Atlético Carlo� Renaux es
to vivamente empenhada em contor com " t"eincdor
Alipo Rodrigues paro os jogO!' do fase dedsivo do
campponato. O treinador encontra-se em Brusqu2 on
de provavelmente delineará o seu destino �endo
l>em otimistas 0<; comentórios de que o Alípi� Rodri
gues dirigirá O CarJos Renaux.

Por SU:1 vez o Caxias FC. também está interes
sado na contl"ot:tçõo do oboli�do treinador.

nh.
7 - Cr'mer UPU 11: ,(�:l.

PendUrada
8 A�\llhn. na A,l'p'nla
9 - Plan('ha �lo Equi1i,

bri.o
10 - SÔpl'O do nnhlo
] 1 - Al'l'Illn.lçao r/-fi:!

,!lrt� ::IS

ço, em Toqu!Q, devendo o

campeão mundial recC'ber
40 mi! dolnrefl livl'es elo

despesas mais j;lassag0m
de ida e volt.a para trcs a

cO_1'panhantes. Ig;JQlmel'!e
In[Ol'ffi!'u que se JOfrjnô')
mantiver o tltu'o dev0n'l.

coloen-lo em disputa contra

ndvel:sórJo J�d lã.d lfil:
lli1c1o. 30 dias rlepois, em

viagem ao Exterior mni_
t.1'aIU bem con�, q"em e-s1â
a ra7.5.o: acert.ou !:Ombate<
pnra varias pugilistas, "ai
daI' nO'.'Q lmpuls(', áesl,a
vez decisivo, ao boxe br,l
slfeirQ enquanto que Mt"l
na nada mais {az do P.tl(!
tPlltar dividir as Opjnlor.s,
V1Mf1dn rbtCl' ",�ntrt,ftll'"
pessoais,

LlDER ABSOLUTO
Vencendo ao Amel'l�a,

peja contagem de lx(}, a

eQuipe do Caxias eonQtJ::;
tou PQr anteCipação o htu
lo de campeãQ da zona tl'es
do estadual, embQra falte
duas rpdadas, O Ame�ica
continua sendQ 'imeaç:JdJ
pelo. Baependl, na corndfl
pela segunda vaga.

QUEBRADA A ALIANÇft
A aliança entre- as equi

pes do Vasto Verde e d::.
Olímpico foi queorada 'por
razões que a repQrtagem
desconhece e que per'lla
nece em segrêdo. AS"-'!il
s,cndo já domingo com UH,.,

equipe ImprOovlsada o 0-
limplCQ venoeu 110 Atlet: �')

par 3xl e VOltarâ a campo
q'ul.nta feira parn cumprir
�e>u ultimo Cctnpr�mifmo
com jogadores Únlcamf'u!e
da� PC'IlIlpf' nmli' '{'!!Z fjll'c O.:;
allétas vastovel'd!nos ja

A delf'Qaçõ� bra"\ileira qUe participou do Corrl-\
peonato SlIlAmericano de Remo, estava com o seu
r,f"r'1re>I'S(1 previ"fo paro ontem, viajando pm av\i5o da
rnl'rn Aérf'Cl Brasileira. Os brasileiro" eSCalaram em

Florianórolis. onde deixaram a representaçõ(l cata
rin"',,�'" dn Oito Giqante dn Mortinelli qUe represcn_
t'1l1 Brasil nas águas do Rio Lujam nl1 Argentina.
E,st!, ro o proa rama que rlevt'riC! "pr c!lmprld.5, nn mo
men!n ('nl fjl.H' encerrávamos u expediente concluin
do esta: nota".

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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'LIRA IEmS Cl1lBE - 'IL1l sébe io - 5_ç::,' � da En�nlJaria Com Show Numa Espctacub Orfenjac�o DoTronista Social merO.
18/11 Domingo - OS ESTUDANTES D/l:NÇAM - Com inicio às 18 horas 'As Mesas Para a Soifée E91ão à VeA·�da Em Iord Magalin, na Rua Felipe
iSdllnj� "

-----, - --- '_--- --,..--------

15 DE NOVEMBR
Um sucesso em SUa mesa .. e nenhum de
','cus hospedes POdNÓ soques- adivinhar que
que você preporou esta sobremesa em pou
cos minutos!

1 pacote de Pudim Royal, sabor Côco
3 xic. de leite
Y2 xic. de vinho X.erez ou suco de lor:mjo
250 grs. de biscoito champanhe
1 vidro de creme chantilly
Y2 kg. de morangos ou framboesas
Y2 côco lolodo (oispE'nsóvel)

Lave limpe e seque os márongos ou framb..,..
e�as. Forre uma fôrma grande ou forminhos indi
viduais com os biscoitos champanhe_ Borrife com O

vinho ou suco àe laranja. Prepare o pudim. de c
('Ardo c(lm os instruções do pacote, usando 3 xíc. d�
leite. Vá altern',:mdo no fÓ�'ma ou forminhos: frutas
b:';ccitos, pudim. A último camada deverá ser de
pudim. Enfeite C'JM creme c'hantilly e algum�s fru
tn� intciro�. Polvilhe com côco ralado, se desejar,
Sirvo gelado,

NOTAS E SUGESTõES

Uma Elobremeso de gelotinu e frutos foz
umo sobl'eme.�a r1eliciosa e muita adequado dI') pOrl
to de visto dI' nutrição. As frutos, nesta sobreme'ia
supr�m a (). (l'lnismo de muitos sai" ro;;,erois impor

�.n��sg:t:�n�lo��nd�' o�r;:::l�e ocopnr�et:i�O:itaz��
diss(). é UM':! �')br('mesa de fócil d:ge'5tão e seu con

teúda calórico é baixa.

fxil'tl' no mercono um prodlJt" com O no

me de FllJn (lU/'> é
... nono mo.i'l nodo m('no�, o clóssi

Ca pudim rl" Iril,." (1111" vn ... ;; i6 flr.eporo há muitos a
nos pr" SIII1 c· "'l. M;,s vr'1cr. roei!> O('1'pscentnr um

dpl,rinsn t0(]11!> rf-'-;�, nl no clóssico pudim de leite
util'7í'nnn riin, h'llt,-" .-,t ... Experimf>nle, por exem':
pi, 0sk rj,,'i('in'il'l ri n (1(' Abnr(lxí que dá f).l:'Q
q!lnt f" '1rnnelf''i Wlr('Õ0S fru;-rl {l'i,,:im: numa panela,
e·<1110nl.-. rm f"<1" rf''l'Ii:1r ? xícnrns de leite. ACre'·;
cFnl'f', mf,xcnrln s:,:,m(lr(', t1 colh (sopa) 'de acúcar e
1 pC1('()te de Flon.

. -

Deixe ferver dlJrnnlC 3 minutos mexendo 3em

nTe, ';em parar R"h'f' d'l fogo, Adicione, mexenco
% )'íc. dI' 'lbnC<lxí í07:dn (')'1 ('nl'Jtado com um OOll
co ele <,,-,'r!n. n('>�I)f'j(' rm ti'lf'tinhas de sobr-em�.�a.
Deixe esfrj,:,r C"mo vi_. p flllÍlimo. E em qUestão de
minutos você tem prcnto uma sobremesa delicioso.

V(),ê noderç r('tl"l' os vitamines nos p:c
ceSass culinário>'-, o;e s2gur estes conc;elhos S'im'pe'i;

o) as frutos (' hort;dicas nã .... devem ser picados
ou descascadas antes de cozimento;

b) utilize o menor Quantidade oossível de água
no prepor') dif> alimentos e não rejeite esta águe;

c) nunca �dicione bicarbonato aos v-::-;?Ptais. A<;

hort',:dic3<; nã .... perdem SilO Cr)r se fo"em ràpida
mente cozjdos, em panelo destampada.

Ao fazer um bóIo, I,embre�se antes de
mais nade aUf> na sua composição entrom dois tipcs
de ingredientes:
"

Inaredientes !"ecos e Ingredientes liquidas (ou
molhr>ojos").

Quando se prepora um bôlo, pode-se utilizar f"

métod0 manual misturando-se à mã" todos os !n

�edientes, ou o batedeira elétrico. Atencão, porém:
llQo batél um bóio Mi�ture ·;;.implesmente os ingre
diente� secos com' os in,-,rerlõl"ntes líquidos. Saiba
que bater em grande vl"hcidodf' acarreta o desen_
volvimento dt' uma ·,uhstÔn,ia chamado glúten, que
foz Com que ° boi') fiQu", "solado" . Portanto bô
J� deve ser sàmente mexido e sempre na mesma

direção,
Quanc! .... misturamos os ingredi-entes ,ao mexer

-(II bôlo estamo,s introduzindo Or no mossa. As bolhas
de ar, que <,e vão formando se romperão se não me

)(ern'!!)S o maSsa sempre com O mes�a velocidade e

RE'mpre no mesma direção. Se você utilizar' uma mis
.n..r-o Correto do ma�S<J de um bnlo Se você usar

�tno velocidade muito Alta, inl'rodu;írá um excesso

�!'·�r na massa e

o.
bóio cair�"

."

.

.' _�!'.
,-k;-

nhn succssóna. caberia à

srtncese Imperial -.o. 1-

zabcl - A Redentora -

casada com o Prtnoipe Fran

cês CONQE D'EU qUE, di

ziam OS Inimigos do trôno,
seria O governante de Iate,
implicanna tsto em que fi

cada o pais scib a autori
dade de um estrangeiro.
muito embora houvesse já
e por muitas vezes, o pría
ctce conserte. , dJ.cL_, provas
de grande amor que tinha

p"lo BllIsil e aos cot.cs

ceado, inclusive, i'lldv um

dus (:urna,:d ,IIW� das iro

J1a� bl'asi!l'itas f iii certa fa

se tia guerra contra o Pu

r aguaí.
A�!iim, por um impulso

momentâneo, sob nação
de duns nouctns fnbas, u

ma de que o tmpcrudor, se

encontrnvn cm tmt.uucnto
. em Frunqn, v!11 ta Vil à I�{�_
trtn »nrn !'(:IIS.Qll'1111' O tro

no, em cujo l!'(Jvl;mo 1'11" a-

cbava a Princesa D. IZA
BEL desde quando o pai se

afastara por motivo de do

ença grave. embarcando pa
ra aquele país estrangeiro
em busca ce waeemenw, e

outra de que o Gubtnete,
reunido no Ministério di.
Guerra, determinara a pr�n
são tio próprio .oenera:
DEQOORO e de outlÜfi coe
tes munares, qll€ recusa
vam c?ma.,oar a tropa .nu

persiguiçâo aos escravas -tu

gidos, foi proclamada a

República, com a conse

quente queda do Império,
que tão RIto elevara o no

me e o ccneetto do Brasil
no concertt;' das nações do
mundo, dada a -estabuiceoe
pc.urca e.�1 gue vivia o pu-
11;, por mais de mera séouic:
gr::tt:!,;; a iR'.(Cjâ,,,c; e õnmo,is
atlne,i.._j" Jl,1l<ll;u0 .enon.enu

cO-J'ill.,IlC,fjil'a. ecm o mil
r óls octano a{:Jnlft uc seu
valor nonunur: um rcgtme
unde exisLim libenlaoe 11('1-

VfSITINTfS
PREFEITO ORESTES JOSE' SOUZA

PrOCedentes do mU:1icípio de S::mta Cecília en
conlro-"e ne.>.ta :::apitol, o nusso prezada amigo 'Ce!
O.r��tei Jusé Souza diligente Pr",fe;to daquel", mu�
nlC1pio e elemento 'destacado do PSD. daquela
muno .�('rrana.

O ESTAD0 envio seus cumprimentos.

PREFEITO ADÃO BOTTINI

Encontro-se nesta cidade dêsde ontem, .0 nosso
prezado amigo -sr Adõo Bottiní, Prefelfo d-o mun{cí�
pi:) de Campos Nove" e pe�sOQ muitíssimo ,estiml!lda
d::;quclo população pelos suas excelsos' vi rtutles -e
bond,lde que muito honram seu c::nceito

O ESTADO ceseja-Ihe feliz estada ent,re nós.

LlCURGO ALEIXA NOVA

ilT"1')rtn ... tf!�, ouir.â r:omo a rid � cujas consequencia.�,
m.-,jtc inmortanh". a abolicão e:nt)f)ra imprevisível. sel'fio

d('nniti�'a e total dr' qllõil- o enfraquecimento do Bra-

O\Ier ,fór�:1 d� escravatura. sil,tornando-o presa fác,i

a�"i:n t.ambem a segrega- 'dos tentáculos do "uso � V::NTRE ·L!Vfi r:: r.ão f. r 'J�·ganfe. .Q
çj'i.o �!\cial. moscovita:".
H"i;e, 'dcr'1rridos êstes 'Por isto, !:'JIElados do Bra

::�;;;::M,lepd�.I:��e('�Lno�n:�IJ:'m�'�OO�::�:��O"�,���:�PCfriici PF.oCnc,.coCcão� WIIlYlaf Silveira e sra , ,� Vieira e sro

participam QOS seus parentes e pessoas amigos o
contrato de casamente de seus filhos,

ViUmo,· e En�ida

p!d. corno a que a repúbli
'ca rromeuda. salvo quan
to ao negro escravo e onde
a ôemocracoa já era pra
uceca com os mesmos êr

ros. ou quase os mesmos,

que hoje existem. tnlveza

.gt-avudcs.
.ne-se maneira, o velho

j-uperador, de barbas bran

caso alquebrado, já sem rór

ças pam reagir o mesmo

Que as 't.\,llessc não reagiria
porque dillia QUI:' o povo
tinha o direito dr I'�C�I]11N
O gnv['rno eue (111111(':.,,,, e

se xuomettn ú v.mmde po

pular o ,i"mais, !in!) que pro
texto rõssc. dnrrrunnvín o

generoso sangue' orusnetso.
terra que ale tanto amam

e Que, ao BI'a�il e sou po
;VO, desc.lava rol!rinadr.s soh

O ,�ht,(jm;, dr ��I)Vi'1'1l0 que
(If)\lHl!'rt.ll-lrol'flf'u o nro.sn um

1',1'(\11,1(' 'vlhI1/':1.nn. j):1,tdóta
.<!im'o!'i;) c (1111110f'I'n�fI e-meto
to, v:tlma filie ['li da C'!íl.O
deza de -"eu oornr:i',o, dn
bond:lde de sua alma, da

lbntll'.�a no trfl.to C'JOl os

!'IúdHo.�. fi Clllom consld"lr'l

"a romo filhos dI' l'esprito
a 'lúi e fi!)!'! (lirei+'1s d'! po
vo. n'1 que p"oprlamente dlJ

si."temll dI' I!ovêrno f;ue ê-
le en";lrna\'fI.

A itn_nlanL�cão d:1 rr:-pú
h!i":l Il'flUXP, com" da� mai<;

tatamos, entre tristes .e" escudados no amól' à "Pá

pesarosos, que maus brasl-!:' trino tmúnes a toda e qual
Ietros, maus patriotas, es-, -quer Idéia conn-arta P_-''i

ouecicos. ou não conhece- ,prinoiplOs roll�io:;os crts

dores daquele aconteci- tnos em !jUf' i'('iJüu.�1l nr';;';<I

mente histôrtco, tentam, eonnacao moral -e ,clll�ul'àL .

por todos os melas a seu nl

cance. inverter os fatos pro
curando submeter. ;I toocs

nós brasileiros, à .uma no- 'r---�
va forma de escravatura,
muito mais Pr'l'ij'Ol'Hl, muno
maj.s cru> I"J!'que rdeoro

r.rcu. I; '(111(' lOI,'j!ltú,ria,

Po,l'fiue ii,�(.n:ldonal - o

eo.uurusnro ru.-u �.ntl-r.ris

t!IO, an'i-n:\ciOlIllILtll I P )1..,

é intprl1:u'iA1,dj. eon-ru a

i;lIl�í�i�. c-mera t(,das as

cnnquistag soctals já conse

gu.das, cum tanto sacrifício.

por todos os povos.
seteados da 16'\ OR, rc

SC)" i:-I:l!�; entar.nenscs. sol

d:I{!'>s de Caxias, uo Osru-ío,
de MfllI�t. de Dnodor-t, e

meu (\(,\01', como vosso chc

!C', r-hum.u- atenção
para o (�ue ,e pas':,an-

do no mundJ 'mdc duas

correntes ideolóe:i ....:!.s con

trárias se ohocam. eom pe

rigo para a Pd? mundial e,

em particular, para o Bra�

sil, n'Jss:J bf'rro e, por cer

to nosso tumu!o, onde o co

munismo ''ltern:lcional ten

ta lauç:\r irmaJs contra ir·

mãos, numa guerra frati-

Procedente. do município de Campos NQvo�_,Estol]'lqgo Intestinos, figado C vios bíli.ares
encont'a-:>� Bd' no;;.sq capital, o nosso prezao:1o a· r::nj1<Il1Inrlo: Rua Felipe Schl:l'udt. n.O 38
migo sr. Licurgo Aleixa; NO\(Q, nde O mesmo gozo Residêncin:
de gernl estima da populaçõo local. Rua S Jorge, 32 - Fone 2721

Os cumprimentos de O ESTADO. Diariamente �os 15 às 18 horo�
A.t..,...op dos 8 as 1030 horas na Hosr,.�tal de Cnridade

TABELIÃO HILA'RIO GRANZOTTO
Duas casos um<l de material e a outl'a de mCldei

Reuresenfaftl-;-- ;�,: ��"��s:oo Lou,o Com'nho M,;,o, 54 nesta, Tco

!III II:"' Preço CR$ 600,000,00.
_

A"te ,S/A - M.te,;c;, p"o Esu"ó,';o", com
----- -------.....;.

,<ode em São puulo, n�cess"a d, um Rep,,<,ntanle !' Ntrf,'SOIl_ Mafr�Vendedor res:oênle em Flórionópoils, poro a venda .

dos "eufl afamados preJduhs de consu'mo forçadó em

l'epartiçães públicc";' inauSlri;j, comércio elc... t (la At-4IIff:R::>A'RIO
I.) inte-ressado deverú te,' longa prática em ven Suo' família convid,] c.mig<;s c demais porentes

das e dur c.:trlo ale tiânço. p<lra a mi!.sa de 1° aniver'-.lj(lO, que {'m intenção dê
PO:lsibilidcldes de ganho ac.imo de Cr$ suo b(,nis!;'ima C/lm.J. mando cel€br"r (..ia 16, sext(l

O,DY 'Y.4.8.ELLA 100.000,00 mensais. As pessoas que pr(!encherem feiro, à� 7 hora". na Igrcia São Fruncisco. Desde já
O sr. Ody Varella FI'C3i- Presid,ante ps condições ocirne podt'rõo proCurai' prolo snr ngrom'{"',;1 l] todo., 0<; que compnrccprem a ê;-;f.e ato

d�nle Ja Federação Atldj• �1��a���7�,- Quer'ência Palace Hotel Apto. 302 ,re (\ cri'lõ

15/11/62ca Catnrinense, u.nndo rla';
_

atribui�ões que lhe eon fer'J

res�lve,

CCNSELHO TE'eNJOO DE

Encontra-se em nossr;; r;:idadel o n050s pIJe,zodo
amiga sr. H:lári6 Granzotto. Tobeíiôo de Notas em

Campos Novos" município futtl,·oso da região Ca
torinense pessoa de relevo da SoCiedade local.

Ao 'distinto r'�go'), �,::�s10 (lportunidode en,vjia,
mos nosas··; cumprimentos,

f,eder"ção AlJéfica' .(�fârliien"iB
RJ':SGLJUÇAO M.. 6/6:�

VOLLEY-BALL:

1) De"ign'3 r os srs. A!r.:o
ri Laus, Ore�tl'<; :\raüJ�' �

Antonl'J ""I'f,�, �/l�'a Qf)n<i

tuircm a C-;)!lliss<t-J Tecrllra
qu� preparará a -ieleça- de
Florianópolis oue dev<:!�'1l
e-nfrent,ar a, seleçii.o dE' Bt:>.

silia, n:Js prÓXimos dIas 17

e 18 do corren1". ,

2) Convocar !)<; �C!!'Ul:ltes
a.t!étas pnra fOl'!'!I\'rem II

�eledi.o rl'" 'Flol'!anóp::llt;,J:
C!ube Un'vel'�ltário:

Henrif;llf' Wl'ndhausen, '[\Ta.
zareno Nappi, -Orlando P:,:s'
si, Heitor Ferrari Filhn e

C;audio Pessi,
Sete de Se!emb:o:

Arnaldo RochH, Wil.':õ0n

Pa�.�ig, Nelson Cuelho, Ne
ry Jansen, Ralf Egerland,

""I
S. E, Cruzeiro:

João Carlos Danlelewi::z,
Jau Paulo Gulart, Joao Jf)sê
de AgUiar, Elm:'l Klnceski
e Tulio Cesar Botelho.

S. E. R. Vera Oruz: _

Remo Tadeu Ha!!nnJm; e
Gilberto Geriack.
3) Designar ;j.� data�"'ue

13 e 14 do <,orrent(' as 1930
h'J,·q� e 15 :l� 9 Il'.)rns, no
Estadjo desta Federar;ã ....

,

p'l.ra tJ'c1n:lll'ent.:J da ..eJe
ção em questiir' .

F'lDl'i�Il"Jloli.\ "I': 10 �e
novembro de 196.�.

(a) --"----

Djulma du SlIvfl

oeevo. CeI. .cncre

Andrólino Natividade

da costa. capitão cne

re l.Ll,2" Secção

f�sno AMANHÃ

g Para que tal não aconteç? V':�T- �E-LIVRE cJe

v�rá estar rrc"cnIC. Vfi\'Tf{E-LlVRE é o grande
amig-o d.' nH-nini,(l:l, Icndo I" t tvrn"Jo convidado
obrig-:llúrio .. i'� it.�linhJ.s If'hnri_� dentro de muitos
e muitos J<I;CS! I.smães c:r(licmes ndO se d",�cui-
dam, com efeito Elas recor;c"T) �' ..... prc a êSle valio
so rcmfcir>, do.: gihto ilff<l(..

, ,':t.:�a r.çiio segura
prc, in" c corri:-:L .. s i 1": ',.. L' �.::\;::; e a prisão de ven_

tre, aliviando j",go os penosos sintomas dos ;]is·
túrbios j!ústricos, (;ue l:io fLilmenlc pojem di
miouir o brilho alegre dos o:{1os das crianças.

Não esquecer

Fpolb, 19 de nov.embra de 62
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Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Na sessão presidida pelo
.De�> Ivo Guilhon Pereira
de 'Mello, o Tribunal Re

gional Eleitoral proclamou,
ontem os candidatos 'elei
tos em 7 de outubro no

Estude de Santa Catarina.
Aberta a sessão, usou da

palavra o desembargador
Belisário Ramos da Costa,
Presidente da comíssão
Apuradora, que teceu co ..

mentàrtos elogiosos ao tra
balho dos seus colegas Cer

queira Cmtra e Telmo Vi ..

eira Ribeiro, como tam ..

bem dos funcionários que
auxiliaram no árduo servi

ço, acentuando que a abs

tenção fqi de 13%, tendo

havido cinco racuesos. upc

n.is por vicias formais ter

in-nade o reietónc dentro

da prazo.

Em seguida, o Presidente
do Tribunal Regional E;ei

torai elogiou Q. trabalho da

C'ml<:�ão Apuraocru e de

te-minou ao secretárto Dr.

Márcio conaco

clamasse os candidatos

eleitos, que são os seguin
tes:
Para Senadores: Antonio

Carlos Konder Reis.

Suplente: Celso Ramos
Branco
Atilio Fontana

Suplente: Renato Ramos
da Silva.

Carvalho, Alvaro L. B. Ca

tão, Lauro C. Loyola, Laer
te Ramos Vieira. Suplen
tes: Osmar Dutra, Luiz
Battistotti.
Para Deputada Esta

dual:
Pelo Partido de Repre

sentação Popular: Antonio

Pichetti, Llvadârio Nóbre

ga. Suplentes; Érico Mul

ler, Arlindo . Alberto Tre
blen.
Pelo Partido Social De

mocrático: Henrique de
Arruda Ramos, Aureo Vi
dal Ramos, Abel Avila dos

Santos, storavunte A. Mas-

sount. Waldemar sal1es,KugusiO Bresola, Lauro
Lecian Slovinski, Pauto Lonks, Walter V. Gomes.

Preis, Nilo Bianchlnl, Ivo
Reis Montene.gro, Ivo Sil
veira, Epitácio Bittencou-rt,
Nefson Pedrini, Nilton
Kucher, Edmond J.:'l. Btl
Iiba, Paulo H. Rocha Jl'it'ia,
João Bertoli, Dib Ch�rem,

Pelo Partido Trabalhista os diplomas os suplentes
Brasileiro: Rodrigo Lobo, -- - -------------_._
Evilásio Caon, Frunctsco

DalJ'Igna, Geni Destri,
Walmor Oliveira, Haroldo
Ferreira. '-Suplentes: Agos
tinho Mignoni, Vêmo Fa

raco.

Pelo Partido Democrata

Cristão: Luiz Bianchi, Ma

rio T. da Cunha Mello. Su-

· plen te: Urbano Bertoldí,
Nereu do Vale Pereira.

Pela União Democrática

Nacional: Aldo P. de An

drade, Arron-o Ghizzo, Pe

dro Harto Hermes, Mário

Olinger, Walter Zigelli,
Adhemar P. Ghisi, Fernan
do B. Viegas,' Pedro Paulo
'H. Colin, Gentil BeIani,
Ladir P. Cherubirii, Celso
Ivan da Costa, Ruy Hulse,
Udo Alienburg, Reneau
Cubas. Suplentes: Atilio
Z r.ntn.iOsny G. de Souza.
Pelo Partido Social Pro

cressrste: Paulo Stuart

'llright. Suplente: Delemar

Filomeno Vieira.

Suplentes: José Gonçalves,
Plinio A. de Nes.

::;: ;':�t���dOso:':f'�: (I'R"OaCHmocrâtico: JO�qulm Fiuza
Ramos, Antomo Gomes�
Almeida, Lenoir Vargas
FerreIra, Orlando BertoU,
Pedro Zlmmermann, Osni
de Medeiros Régis. SQpl.en
tes: Osmar Cunha, Jatle- S.
Vieira Magalhães.

Pelo Part;do Trabalhista
Brasileiro: Armindo M.

DouLeI de Andrade, Paulo

Mar-art-ri. suotentes: FeU1S
t.o L"l,� "t-a iI. Luiz Ben-

[amin Pereira.

PP-1<l ,.;niao Democrática
l'.J<>ri"rlll: i/1"'miri" reret-

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

que pro- tas, Albino 7oeni, Aroldo C.

Rfgres50u O rrnf:mor Ferreira Uma
- Na Guanabara Tratou De
lníeresses Da Universidade

Já se encontra em rios-a

Capital de regresso du

Guanabara onde tratou de

Interesses da Uni versicece
de Santa cateríne o magni
fico Reitor .rcêo DaVid Fer

i-eira Lima.

No Ria, o Professor João
David Ferreira Li:ra. man

teve contatos com altas f.:.l

tcrtdades federais debater,

do Problemas atinentes a

n-sse Unfversldade.
Foi ainda, o ilustre cata

rtnense. recec.co em audi,
óuc.a cspe:::inl pe Ó seria

der .ruscet.no xuotcnck,
que, como se sabe. quando
Pr-esidente da nepuo'lt:a
foi ,o eut-r da mensagem

3049 que deu origem a rer

criando a trntversrcaoe de
Santa Catarina. Durante o

citado encontro o prcfesvor
Ferreira Lima debateu C}\l1
o ex presidenta vários Vf,
btemes atinentes a.

Universidade.

Tribunal Regioni!1 Eleitoral
,

CONVITE
ql!l"lmsnt.2, no Sl\b!ffio. ,

toridudes civis, militares e

eClesiásljcas, os Diretor·.. )s

dos Partidos Políticos e as

Ass8c:aç{ es de' Classe, em

geral, com sede nesta Ca-

pital, para assistirem a

diplomação dos candidatos

.. '�O ESTADOI1 �e�a��a�o���::��co�lei���
Em virt,ude do dia hOje �J�i!�'t: d�ue7.'l�e r���::;�

ser f.eriado nacional dia 13.
em sessão pública, no dia

República, não d,1.remOll ,::,' 19 do corrente, às 20,30
pedienle em nOi;.l3,S. rerB- h-,' as, no Teatro Alval".a
çãc e oficinas, motIVo [l8r de Carvalho.

que não circulari!mos ama· Florianópolis, 13 de no-

nhã voltando a fnê ,.o, r,>1r vembro de 1962.

O Des�mbargador IvO"

Guilhon Pereira de Mello,
Presidente do T',ibunal Re

gional Eleitoral de Santa

Catarina, convida as au-

a- Ci�a�e �OS Trabal�a�ores em Martim

J.::t.lach 1'1 \�1.)"!-n. A é-ta

tua do Duque l'rJ.nC1S":O I

o'" .c..ruaca-,",rbacl1. sauna os

c.s.camas oa pequena Cl

cace ce 6.uú!) habitantes

nas flçrestas do ooen-

waid que devem o desafo, ----------------

go material ao seu amor

as artes. O duque do sé'iu

lo XVIII não enriqueceu

apenas a cidade com as

colecções de armas e ar

maduras guardadas no pa

Iácíc dos seus antepasso,
dos, mas dedicou·se ele

próprio aos trabalhos de

talha e de tornoar. IntL'c,

duziu a arte- da talha ctn

marfim que aprendera :la

ltália. DQcot1'idcs Cl,0J,S se.;.J.
tos, nada menos de 70%

das emnresas_ que se dedi ..

cam a trabalhos de talha

em marfim têm a sua S')

de no Odenwald. Em Er

bach contam-se 35 ofici(litl
desta especialidade .:jue r.x

I;1ortam os seus artIgos P,t
ra trdos os palses do mlln

do. Enquanto antigame.l- �;:s::t::�t:��os���e���te as teclas de marfim p'l.
ra pianos eram c m�iol' tle e CELESO.

'gócio, h�j� em "l:�I'p"Eev:Ú� _

cem n.s ].Olas de rnarl1m o

as cópias de eseu,tores ã:�.
tigos, cbjec"t"s de arte ,>a-

15 DE NOVE.MBRO
• I -: 15 DE NOVEMBRO:
1 - Vivemos, desde há se-

. tenta e quatro ",nos, e ain
da hoje, sob o regime repu
blicano democrático, insti

tuido em 15 de novembro
de 1889, eIl' substituição ao

regime monarqu:ca, vigen
te desde 7 de setembro de

1822, com a Proclamação d:l

Independência, quando o

Bijasil se tornou livre, de

Portugal e Algarves, exer

cido pelo magnânimo, ilus

trado, quâo patriótico, o

Imperador D. Pedro II, aca

letras', de que era cultor,
donde ter sido cognomina
da. mui justamente, o Re.i
Filócofo.

tado e respeitado, no Bra-

sil e em todo () mundo, mer- Proclamada que foi a Re
PÚOdUI pelo bravo e des-.

cê de suas exce'lsas. virtu-
.

temer ...so General DEODO-

����n��:!�:r�e�e d�e�oac��� Ru DA FON�ECA, menos

ta convicto, inescedido na ���, qs:ea�;�novi;;:,e�=I��=
:.a�:c��eúv�o�� :�esa�p��: mirador sincero e ieal do

soberano amigo, soldado
disciplinado \Ô disciplinador,
que pelas il1iJt.t!n�':I de i

deias de outros, como BEN

fart/ac ff!d{/zida�

FLOflIANÓPOL/{}, ITAJAi JOlNVILE.

CUflITI6A, PA!!IfIWJ/JA: CA/IITOf:. RIO

TAC·CRUZEIRO do SUL

cr ..., esculturas !ll;_lderna,5
e altos-relevos. Para que a

tradição se mantenha b sm

viva, Erbach dispoe de

uma escola de sspectac'ri-

çao nos trabalhos de 'nt·-

DIPLOMAÇAO DOS ELEI

TOS

Antes de encerrar a ses

são, oDes. r-re-ícaote
'muncícu que a diploma

,ção dos candidatos eleitos

terá lugar no próximo dia
19, as 20,30 horas no Tea
tro Alvaro de Carvalho,
devendo também receber

b�ESTAD
'

...... ,.. O JIL\IS lJItIGO DIAIIO DE SUIA tAtARDI'A $

Florianópolis, (Quinta-lelraJ. 15 de Novembro de 1

MaiS UYA MNDA onr
�

o plano de escolarização
não tenoine em 1962, quando 1.000 nl)\'us unidades e
ráo prorjtas. Terminara quando nenhuma criança
tsrtnense deixe de frequentar aula por fulta de es

Na foto, a unidade construída em Ribeirão das
bras, no município de Rio do Sul.

lha em- marfim, cujo CUrso --------------------------.
completo abrange quatcc
horas.

Convênio Govêrno Do

'4 Estado/CPCAN
Instalado Grupo ExecutivoI"

Para dar cumprimento ao

convêrho firmado peio 00

vêrno do Estado '::llm a Co

missão do Plano do Carva �

Nacional, para a execu�'ão
da....obra&. de' c::ms"uçao dos

sistemas' d8 tran.�formr...::au
e transmissao, Iig-ando o

sistema da SOTELCA com

as regiões geo-el: ....nomlca;;;

do Litoral de Laguna, PIa

nalto de Lajes, Alto Vale

do Hajai e Norte do Eita
do, foi co,nstituido Grupo

Designados os represer ..

tantes, que recairam 80.

bl"e os seguintes \écnÍl�'Js:
_:_ EngO Karl Rischieter _

Chefe da Divisão Tecr.."-.;a

da CEE.
- Eng" Helnz LiPpel - Di
reior Técnico da CELli:SC.
- Prof, Fernando Marco..,
dei> de Mattos. - Asses'JOr

Técnico da. Poder Execu!i'
VO_

Instalou-se -O Gr�po Exe

cutiv,o, que' tOJIl.QU as pri.
meiras providências para a

liberação das verbas ci)n
signadas para êste ano.

O convênio, que prevê
recursos' que SOll1am 3_íl-:'O
ximadamente Cr$ 3 OilhÕ'ls
representta :vigoroso pas
se no sentjdo dH SOlução
do problema enéxzetico do
Estado,

Atenção!
As pesoas interessalla�

em· se tornarem da BlbliJ
_

teca Pedagógica, mantida
em Florianópolis pela D;,c
tarja de Cultura, da SEC

devem apresentar cS se�

guintes documentos: caro

teira de identidade ou de

reservista; tal ...o compro
vante de residencla (luz 6u
aluguel); duas fotografia3
3 x 4. Dos professôres ex.

gf.3e: duas fo.togra!',as e' a
informaç;'o sôbre a esco,.�

em que trabalha "e local 011

de res).de. Q ir..scrito tua
dirt-ito ao empréstimo ae

dois livros po,r um periJ
do de 15 dras findo o qll�l
poderá renová·lo por ma;s
um peri.odo.

Resultado da 15a·
Extração da Loteria
Federal de 14-11, de
1962 lJ.10 Prêmio _ 00809
20 Prêmio - 05041
3° Prêmio-11942
40 Prêmio-3951O
50 Premio-29207

A Universidade Auxilia
Restaurante da U.<'E.

O proressce João David
Ferreira Llrr.a, ?lagnif\c(J
Reitor da Universidade de

Santa Catarina, recebeu,
na tarde de ontem, em au

díência ordinária, o Acacê

mico Francisco Materla,
Presidente da União Cat"l

rillense dE: Estudantes, aten
dendo à solicitação do mes

mo autorizou ma!s um (lU

XIUo, a't' Restaurant!l qi!
pr"priedade da UCE. :1e

um milhão de Cruzehos

pago em duas parcelas ue

quinhentos mil cruze:,·"s.

Com êsse auxilio, o total já
entregue pela Uni-,ersid:.:,d::
àquela Entidade, para.:J.

manutenção do seu Re ...hli

rante, soma, ate �ta da';é1.,
a substancial importar.ci:t
de cinco mlIhões de crLlsei

Vê.�e, a.'!sill', que o Mfl.�
niflco Reit.or Ferreira Li

ma, vem cumprindo a pro

·
messa· feita aos Academi

cos de que, na sua gestão,
o Restaurante U11iversitã.
rio jamais parallzaria suas

· átivjdades, muito embora o

Orgão de exclusiva re.spnn
< sabiUdade da UC.'!:, ja que
a Universidade ainda não
deu Início as .obras do S8U

Restaurante.
.Não fôra\ aQuei'a atitude

da Reitoria, que bem de
monstra uma perfeita e ca

JAMIM CONSTANT DE

MAGALHAES BOTELHO,

���i���i��:�r:!·�:i�����s ;��= �_.

nos da Escola Militar, das

ideias de. liberdade dos es

cravos e da implantação do

regime republicano, com a

eleição pelo povo de repre�
senmntes para o::. cargos ad-

minlstratlvos do paiS, vivia
o Brasil um clima de agita
ções prenundador das gran
des transformações sociais,
consequente da abolição
da escravatura, da questão
militar, face ao Exercito re

cusar-se a cumprir a ordem

de dar caça aos escravos

fugitivos e face a idade a

v'ançada do Imperador, cu
jo estado de saúde abala

do já não permitia que per
manecesse à frente dos ne-

Teatro:
Temporada
Oficial

Minislro Da Viação
Virá A ,Florianópolis

o engenheiro Hélio de ao proc::,sso do desenvolvi.

Almeida, ilustre titular da mento brasileh·.o.
pasta da Viação e Obras No. próximo dia 21 calJ€

Públicas, está visitando dl rá ao Estado de San'ta Ca
versos Estados da Federa"
ção, com o propósito de IrtS
peci.onar serviços fed'�rals.
Sua Excelência acentua !)

desejo de que não se lll�'�r

rompa.m obras essenciais

tarina acolher a figura do
Ministro da Viação. Naq\l�
le dia, o antigo Presictenl.e
do Clube de Engenharia
deSembarcará nesta Cdpf.
.tal.

Discutida peça de Nelson

Rodrigues - "Boca de Ou

rolO _ marcará a estré::e.,

em Florianópolis, do TeJ.

tro Nacional de Comedia.
Com um elenco composto
de 36 atores e atrizes, e

um grupo de riba!ta Hlle
firmou merecido conCeil;,.l.
"O PAGADOR DE PRO.

MESSAS'� que inspirou !)

filme- laureado ao Festival

de Cannes, também ira :J..

cena, na temporada q:le
.se inícia dia 5 de deZembi.·o

Direção: José Renato

1'�;.Jt'AM<'.{�níSio MeelC':-

loteria Do Estado De Santa Catarina

Amanhã: Cr$ 800.000,0&

bal compreensão de pro
bi.ema da mais alta rerevãn
cia: para a vida acadêmica
possivelmente. dilicll .se

ria a UCE manter em fun
clanamento aquele ite.:i�I'l.'t

I rante já que, até c momcn

mente público roi-am

gas aquela
classe.

(arta Do Governador Celso Ram
" Ao D,iretório Do PRP
o gDvernador Celso. Ra· ranJa PubliCa, é com g

mos endereçou ao Dr. ArJ
de Mello Mosimann, 20,
Secretário d'J Diretório R,!

gir:,nal do Partido de !;.p-

1J1".esentação Popular, a Ii�

guinte missiva:

"Ao aSsjnar o ato de :1.1).

meação do Dr. Jade Sa�'H
nino Magalhàes para o C'l.r

gu de Secretárro da Seg'u- vernad.or",

Lembrei ontem, aqui na coluna, um velho COU

humodstico, de S;ibor e honra antológicos, com

!,alavra blebiscito por teqJ.<.I, central.
Traido pela me.mória, citei: machado de AsSfS,

como, autor.
Já de manhã cedo, quando de sacola ens0vaca'

da .!T.e' dirigia para o mercado, ilustre beletretisla
indígena boraunou-me severo:

- Ci tou errado página maIs que conl'iecida dl
Raul Pompéia!

Embora estranhasse a corrigendu, porque' nunca
fui muito pompeiano, sai com as dúvidas. E ao t0-

par com outro sab'edor, procurei afastá-las:
- Aquele conto anedótico sóbre. o plebisc

que eu citei como de Machado de Assis, de quelll
mesmo?

- Parece-me que é de Humberto de Cam
Um terceiro, consultado como desempatad

sustentou que o autor era Alcantara Machado, q
eu confundira com Machado de As::;is.

Outra, indeciso, pensou que fósse de Mail
AntónIo de Almeida, poIs era coisa muito velha,
tempo das millclas.

Ao voltar para casa com 1 qUIlQ de feijão, 1 dÚ·
zia de laranjas, 2 ditas de bananas, 5 espigrls
milho verde, 3 ta)nhotas, 1 xuxu e menos Cr$ ..

'

680,00' na carteira, la disposto a faze.r um plebiSl;it'
para saber quem escrevera o tal conto.

Foi dai que o telefone buzinou:
- Guilherme? O autor do conto foi o Azevedq
- Aloisio?
- Não! O irmão dele! O Artur!

xx xx xx

Dispensado o plebiscito, está. feita a retifica

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


