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As trepas india�s (JUf..'
agem no setor de

110nf"estão equipadas!'Q m::
tes ._'1 moderno � di. õem
de carros blin.1,p.d..,s e raa-

•--
-_o

I

I

RIO

Regressará
Dia 20 ..

venço chinês.

RESISTEM

ATAQUE �M

ESCALA

Jm representante do Mi
ntsténo de Defaaa d,,,e

que os chineses haviam a

tacado "em grande escat ,'
e c··m supe1'ioridade nurne
rica ao norte e ao oeste de

walong. "Neste mesmo ;�I�

tnntc se desenvolve rerca

combate" - disse, acres
contando Que. não exrsv. -n

inf-rm)çõe� oe �l\e o.�.C!l:
neses tenham avrmeaco. fj

porta-voz mdtcou ter�ll1 ,'�

tn.venos atacado posicóce
cbtnesas ao noroeste '�e

wnl-ng. "NOSS9S tropas {l'l
rlr:"�m ocupar as Iudei. IS

em r-ente da pcstcao chi
nesa, apesar do intenso ro

go in'vnlgo" - explícou.
Também informou que as

bajxas entre ,:s indianos
são de 10 mortos e 2'0 ren,
dos e que os chinesas tt
nham sofrido aproximada
mente o mesmo numero.

MAIS REFORÇOS

AcrescentoU que poster.«-

GRAND"

mente as forças íncüenes

haviam sido engrossadas e

que "hoje de manhã os cm

neses contraatacaram com

.. MINISTRO INAUGURARA'

Para parttc.parem da "r:
t.ma conferência da }o�A()

já chegaram ao Rio varias
representantes da Amenca
Latina. h conferência s-;-râ
inaugurada .nje no Copa
cabana Palace sob a pr"!.,;i
dêncía do Sr. João GfiI1h\rt _:_ .,---__:_ �

_

RIO

E' esperada na Guanaba
ra na próxima terça feira
a missão comerctat da Chi

na Comunista que vem rte

mar novo acôrdo comercial
entre o Brasil e. a Q:\llla
popular.

RELEM

Técnicos em �llbercUjl<J.;e
de vénos estados est�<':1:>

'-

reuni�os em Belém do tará
na primeira semana d,,! de

zembro, para enta'[c-ar
planos para a "Campanha
Contra 'ruberc-iose' 1 que
está encetada em Lodo !{Jal";

.. 8.'\0 PAULO !
Os trabaltmdores dJ 1n_

dústria de carnes de 1 São

Parolo pOderão defl�gra,
greve a partir de ifrnani'><i.
A classe concordou com o

aumento de 60 p,:,r cento.

porem exige que a vigên
cia desse nova acúrdo' seja
de apenas dois meses. c im

o que não concordam oa,
trões.

BRASI'LIA

Nomeado pelo Preslder..
te- da Republica :_. S�. J;):;é

Valter Lourenço Cotmb/ll.
deverá assumir nos próxi
mes dias o cargO de titular
da De:egacia Reglonai: <W

Trabalho em São Pau,:), !f
em consequência da ex')

ne-ração de Sr. �no H:;

meu de Lucas.

BRA8I'LIA

o Ministro sem pasta sr.
Celso Furtado entreG"lrá ao

,

Cunselho de Mirltstros mi

�;�::mS�b::m:n:U/�u���� t�
salário mínimo em todo o

pais, Cerno se iiabe s�rá.
proposta a vigência CIOS M
vos niveis salariais a pa·liir
de janeiro vindouro.

RIO

Fonte do Palácio Gua
nabara informou que o Co
Vernador Carlos Lacerda,
iniciará hoje em NapOiP.S
Italja a viagem de regreSllc.
ao Rio. O sr. Carlos La::f'r
da Viajará a· bórdo JuÜ"
Césa1"�cl�vendo dtc:gal'�

NOVA DELI.
- As tropas tn.ttnnas In

Icrtrres em númer-o IlS ca
China comunista,
rum ontrm ")I1"1;-a-9.".';

ques desfechad.os na fI' >;1.
terce noroeste. Os mcqano.,
se muusrn ünnes. apesar
do intenso fogo do mimi
go - disse informante �t')
Ministério de Defesa. A. lu
ta .qUE' segunde 3e ota, c

uma das 1112is rr:-nhieias rte.,
de que os ch!nes"'s d�sen��t
dearam ore-nsjva em gr-an,
de escala. a 20 de r:-utu.)!'o
se oesenrom em tôrno -:i�
Walong, onde nos úitirnr-s
dias os indianos atacaram
posições chinesas. A aldeia
de Waiong defende- a rO.'_3
que vai pelo vaie do

o sr. Governador Celso

Ramos, segundo noticia

que recebemos, deverá re

tornar a esta Capital no

próximo dia 20, terça-rei-
"dI,A

NOVO PLANETA'RIO

Crescimento Sob Controle

ll',
O Dr. John W. Mitchell, do Depar.tamento de Agri

cultura dos Estados Unidos, demonstra na foto o efeito

dos reguladores de crescimento das plantas. Usando ês

ses reguladores, que são substãncias químicas sinteti

zadas em laboratórios, o cientista produziu uma "esca

dinha" de pés de girassóis. As substáncias podem ser

usados para estimular ou retárdar o processo d,e cres

cimento, permitindO aos fazende,ltos colhêr suas safras

dentro de um prazo regular. Atualmente. o dr. Mitcheil

"t::ra I'ealbtildo pesquisas que dizem, r.espeitv ao, proces-

so dr {'r011UÜoer:lfia, em c\l'�lill!1dô � isolar o

harmônio veg-etal na� sementes Iei.iao,

potência ocnslderável na <lo

na e a luta ainda prosse
gue.

Disse que OS
,.

chineses
mais adiante haviam �.s-I
tendido seus contingentes
para o norte e o oeste de

walong. O porta-voz deolí
ncu de dizer claramente '1

tPpegl'f!fia da zona. Os -na

pas das regiões n-ontclras
são s�cretos.
COMQNISTAS RUMO
AO SUL

Mas, parece que os cruno

see estavam tentand,o flan

quear as posições indianas

em Wal'mg, nas selvas <la
vale do ria. Os comunistas
penetram Para o sul, sajn
do do povoado tibetano de

'Rima, pouca depois de C0

cneçar a ofensiva de 20 de

outubro transpondo .Q q.ta
o govêrnc da Indla cunsi·
dera sua rrontetrn.

Ba;'mgem do Garcia, e� Angelina que será inaugu1'Clda. pelo Ministro da

quando de sua visita (/ Santa C�(tarina. (TEXTO NA B.a PAGINA)
Viação,

Prof. Alcides Abreu Presidente do B. D. E.
�

.

SUMOC Liberou Nove Agencias para o
%. ". _ ·tHiem -duo-Estado

350 Milhões De Empréstimos II

AgriCUltura Em Três Meses
"O Ministério da Fa- acaba de conceder

através da SUMOC, Banco de Desenvolvimento
do Estado as cartas pa

tentes para instalação das

primeiras nove agêncals
do, estabelecimento ban

':á�.io oficial de Santa Ca

�al'lna. Isto tem enorme

�i1nificildo no. que se refe

re à expansão das ativida

des do mesmo no interior

do Estado, -oncorrendo com

maior amp'iitude para o

desenvolvimento econômico

BOCHUM - DaD) - No

centro da Região do Ruhr,
em Boehum, está em cons

trução o novo planetário,
que se assemelha a meio
(IVO gigantesco. O plane
tário ,custará 2,7 milhões
de marcos (660.000 dóla
res) e permrtjrá já no

próximo ano transmitir
uma ideia muito exata de
tuna viagem da tena à
lua. 152 projetores de uma

aparelhagem constltuida üe

29.000 peças darão a ilu
são pel feita de UIll céu Prof. Alciâe.� Abreu, Pre-

estrelado. sidenle do BDE

o Reitor Dia Universidade De Santa
Catarina Foi 'Recebido Pelo

Senador Juscelino Kubitschek
o Senador Juscelino Ku

bitscheck recebeu honrado
e desvanecido a noticia e

comprometeu-se de vir a

Florianópolis, em data a

ser marcada Pelo Magnifi
co Reitor Ferreira Lima,
ocasião em que'- Ir". uma

conferência sõbre, �1,.1Unto

de sua escolha.

catartnense."

CRITÉRIO DA ESCOLHA
DAS AGÊNCIAS

São estas as primeiras
patavina do pror. Alcides

Abreu, presidente do BDE,
comunicando à reporta
gem notícia de tão aha

lmpOltàneia. E continua:
"A escolha das agênclns
se deve i.t imtrução da

. SUMOC que fixa no máxi

mo 10 agências por ano.

Pedíramos 23, mas apesar
de se tratar de banco .oti·

cial, aquele órgão não
abriu excessão, e a.\!Sim,
atendidas as exigências
do mesmo, nosso critério

foi loc,llizar o BDE em

todo o Estado, nas suas di

rdrentes l'egiõe�. Desta

forma, as agências ag'ora

libpradils seria fixadas em

Xaxim. Hel'val d'Oeste, São

João Batista e Presidente

Getulio, todas as quatro
pioneiras, e as outr,ls em

Joinvllle, Blumenau, Tuba·

l'ão, Laie� e São Paulo."

Em sua recente viagem
à Guanabara, o Professor
Ferreira Lima, magnifico
Reitor da Universidade de

Sta.. Catarina, foi recebido
em audiência especial na

residência do Senador Jns

celirto Kubltcheck de Oll

veira. Na oportunidade o

Professor Ferreira Lim,l,
transmitiu ao ex-Presiden
te da República, é proposl- -----------------

to da Unive,rsldade de

Santa Cátarlna prestar
lhe, .oportunamel te, ho

menagem. - por te\ êle en

viad,o a mensagem no Con

grasso para a crla�ão da

Unl·rersidade e assl'1ado fl
lei G ue concl'etlzo:u êste ve-

1110 sonho rins cat.arlnen

Iles.

AS RAZõES DA INSTALA

ÇAO DA,.. AGÊ!'lCIA DE

SAO PAULO

cutdade de um Banco ob
ter agência em Soo Paulo,
e a instruçáo da SUMOC

parn êste ano transforma
essa pcssibãldade em rua

lida de. O outro moüvo 'de
corre de que as transaoões
das indústrias se fatiem
sobretudo com São Paulo.
para uttüzar o ststómd: de

ceo-u. na s» pág.)

É o titular dOI BDE,
ainda, que informa as

. rezces da instalação de

urna ecêccia do organismo
bancário estatal na capi
tal paulistn: "Uma das

razões principais é a di::-

Colonos Japoneses Para
SANTA CATARINA

A fixação de colonos ni

pônicos ll;l cidade de Curi

tibanos, a fim de estimu
lar a produção de frutas e

produtos adequados às
suas condições foi objeto,
conforme noticiamos, de

estudos e entendimentos
realizados pelo Instituto de

Reforma Agl'al'ia de Santa

Catnrinfl (lRASC) e pela

Secretaria da Agricultura.
As dema rches coroaram-se
de pleno êxito, asseguran
do a vinda, em principias
de 1.963, do primeiro con

tingente de. colonos. japo-

Trata-se de importante
medida, ligada ao desen

volvlmedto agricola do E:iõ

tado.

Má�uinas, Matrizes e A�restns·
Para forrar botões e fivelas

FABRICA ARSA .

Rua "Leme da ,Silva, 162 _ Te!.: 93-5824 - Bairro da

Moóca - são Paulo

Pcç<tll1' c_,a'w}�� lista ae� pl'ecos sêí'if' comnromisso dr.

cOl11pl'a,;
.."<:�:�, __

�.__
._ ...._ _�_... ,

__ ,_. _�

J;Oc_".�""_'�,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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". gos o - Dia 24 e n br - Festi ai de Pri n vera-Verào
da Matarazzo e Matarazzo Boussac ernfleneficio do Hospital de Reabilitação

Organizado e Apresentado pelo Cronista LAZARO BARTOLOMEU

Celebremos Unr Natal
'Cristão

'/' i

EmprêSa Editüra "O ESlAGO tida.
Tel���e��:;��a�:r��st��O 139 I
Endereço Telegráfico EHTAOO

DlrJtor
R'lbens de Arruda Rflmoll

Gerente
DomIngos Fetnfl-nde! de Aoumo

Bedatore.
AntónIo Fllrnando do êmerer e Silva .- Osvaldo
Mello

Colaboradores
PrQf. Barreiros F'ilho _ Dr. OFvt\ld') Ftu�tr\li;ue6
caurat - Cid Gonzaga - Dr, A1CldéS Abreu
-- Pror. OLhon d'E�a _ jaetor ttceror.so lu
""nn] - Dr. Milton Leite oa Costa .- Dr. nu
b(·n.� Ct!!;t(J - Walter Lange - Zury Mal:hll.
r.u - Lázaro aa-torcmeu _ limar Cal valho
- Pror. Fado s'emando de Araujo La!;Q --

nrunuton ac'imídt-, A setxes Netto - Flávio
AII,,�rto de Amorim _ C, j nmundá, f:dJtor de
rnrcrmucêc i\e:rlcola - A'nald(J S. T!1;,lI�O

D'-P,"RTAM;':NTO ESPQR"'lVO
-

n",jat.or: Ped-e Paulo MaChado
;l' r! ... 10r<:'!S auxt.ia-es: Mf\lIry Borges, RuI T
(,tlon p Gilher';:o' Nah.,s

Co/ab'!rn:dores: 1Jll'ERSOS
f{P1l",:u?llall!Pí

�"nrt'�pnt!'l,('j-'''''' A, S Ln�9. I.trla
�1'l (np.' Rua Senador nanms 40 50 andar
Tpl: 22-59-24

�::y ��1��9 -- Rua Vitória 657 - cem. 32 -

Pi",to A!('I!'r1' _ PROPAL _ penca D F'eliclp.
.,t! 15._ conj. 11 _7'(11.: 74-40
AI'f'Tl!(>S .. r-orrespondcntea em tncfos fie; .IU

rllrlnl')� �p <::�nt ... Cata�in:l
An"ln"lo' '''''rl''ln'p rnntra�') ri,> :tro"rio '" 111 "

Ttlhl'l;, "In "i<>ilr
A' "1·:II.'T'l'l?\ ,'JUAL G� :;t.Qnono
V-':-'Tl" 4\,,'1,'"" r.r" 10(10
ft "h ",',-;" '1nt' ." Tp�1)n'1�r,,,';i�1l f}plr;� ('f)fl.. "I·
ln' .. ,,,'I, /..,. 'l" ".t'on, ,1��i'11)1ns

rAZEM ANOS r;�;í,.1 ::adcs, que. estar"os cr",,

tes, na dia de :::monhá,
tributarão à natoliciarne,
bem como aO" seu:> geni.
to"es expressivas e 5i9-.
nificotivos h o menzgens
os quais, praz8rosamente
nos associamos com votes

ce cre�centes felicidades.

sra. VVCl. Mori(l. Maneira
s:a wa Izoura de Olive�'a
de 1.-ob') Kla!>s
:-ora Wu G,lll':te 8. C. d�

Andrade ,

j0V€m Kati Waleska- W!e

thol'n
sr cnp. Manoel Clemer,t<:

S:::uza
sr, Mario Hermes

sr Pdul� Goulcrt
H':'. Juçó Brcsinho

.

!'or Antcn,o Mario Bonertl

m€ninfl Regin.;. Moro

�r. Joõo Cunha
sr. Américo Glavon
sr ér. Ivo ,Bandeira Corte
sr. Walmor Me: ízio

!,ora. Vi�ginia Pcrsito
srto Josebel FigUeiredo
S!·. Erni Faisco
sr. David Toulois
sr Manoel Gerbelatto
srta. Elei Março I

7 _ O casal Osni R'!nlOS

Urenl, da sociedade de Ita

jai já está em atividades

para a festa de 15 ano:; de
-------------------

menino Mario José

Inusit"dda �'.Itistaçõo .se
nos apo�so, poro cons1ç

normas n ... dia qUe .hole
o(CO;'rc' o quinto on1v,er
�ório da gracrosa menino

Mario Jcsé, Encanto :::lo

lar do nosso prezado cur•_....,:
It:(ranco dr. Am'o::I, Nu'

nes pires, ilu"tr8 c(1te?r�
tico da Foculdade de I-d,:
"ati.:! e de sun €XIÕICJ e"

{:,j':;a 'l., .:ug<.:nia Ol.ve,'u

�nes Pire;, pessoa� .que
gcz<_l!'n e mim�sa sO,c,�:::Ia
(!e de um ve.,:.;to �,rc�\,.J
de rdoÇÕc<; de amlzau<:,

motivo porque, na
_ d((t�

de hoi.e, muitos sera',) n�:
��l:.��:"�����s en���ê.çados
<l g:1lunl'e- an!verSariGn,te,
bun como 005 �e:..l5 dIg
nos genitores.

Dentre às monib�la,

çõc<:, Juntamos as n::I:;,:OS

prazerosamente, c�m" ,,;

tos de crescentes tel.e cC

des.

Farôo Anos Amanhô

srto V,'/on':;a Maria Nu.,e�;

P,re!;
C(im intenso reg.Jzq::J

noLciamos amanhá, o

tron:;curso 'de moi,: um a

niver<;orio natalício d,

:-oimpótica e gentil srto,
Wanda Maria, tin:.. orn,..

-

menta de noss,o sOCled.J.o<!
e c!ileta filho do �r malar

�;j���O �xu��s e��::� �:
Wondo elementos, de real

ce em os noSSOS meio,: se

c is a\n d e desfrutam.
n�:I'êe "ua,: quolia-aCle� t!e

�ultdos e rnen,cida<; Qtt)r.

\; )

�." '

"

l..., ,,' .., --'''' ....

_ .

\ '/ICO/7i(;,(,,;7í(;;'f7/(../�

i . C-* <'-"1 lI{ ,,-<--l.....��.\ <,/ \

,,,,.<""(,,,,,(-,
.

.', ·r.r,· ",,' 1,- !'l!�:�,u,'.'{I'
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Sociais
ac pcnsabllld.rde do casal
Nagibe-Adem,
NOTlCIAS DA CAMPANHA
Houve, quinta feira última,
uma reunião de diversos ca
suis para coordenação na

�!'��:�:a�ã: O��Si;�;(��: up�,�
sentado .. " si�ninr.o.Livo
ü.me soe-e a xnuvtuaoe

que será exibido, se pos
stvei e gr acas ;( colabora
cão que a fi.ma DAUX nos

pre tará. nos d.vers as cíne

mas e bairros desta capital,
gratuitamente,

E,-;;.a sendo eoneatcn-rda,
"para quinta-feira próxima,
.n., 22, às 20 noras. na RU:l

Nereu Ramos, 24, uma rcu-

la te':i. uma belíssima de- niác da (;oordcn:lcüo da

Campanha -cetcbrcmoa Um

NatJ.i Cris�u'/' com os Di-
15 - Também encontra-se,-I le":.r::(!:j Ui;!-: Rádios e Jor·
';.li nJSoa O'itla{]I!, o Uf:pula· n,li:; d" t.., ciuad", para nilo

O) !>enh',1' lJ ',!,lí(:j1) 1_.'relLas .�O .�I}I.t;jUu· ;1 preslimosa e

pira a (·('.lm;,n':l d:l J)jpjo- \a,.!.;.a "'J]:l!J',rndio dos mes

U13.t;loJ '!ue ueónt::ccl'á 10- n, ;S, m:ls l3.,I.b:':U1 pó-los
s'" .1,111" D., ]l.H J,l,� VI::IU"U(;Jlas fi-

1iJ...IJaU(;,; ...Ie,,�c JU'JV.lll(!.HU.

Charles Mor ;Iz na Prtsillênc!a -- Dip!omaçãa des
Depulados - Fundado o Co!mh y Clllb

1 _ Paulo Robe.to oou-e • .l. na I,lh,! -uia Mar.a. 1. _. -.( ..em será a nova

'::.:10 M.Jlla, acadenucu de -glarnuur para o an-t d

[fEl,,! Lm grupo de nossa

�'_),;Ldaj·�, paractpará da

.c�l!1i�são, que julgará a su

ce.scra de Zild:nh,r uücber.
Para eara n:.hc de efugàn
ela, o C,UI).:! 'JJuz!.! UI; Agós-

uiectctn.r. o ·moço Que deu
liou os h.rbttuars do bar d.;.
Quel'(!ncla Parace, com S..lil

mugnirjca in�e.t'p:etaçj,o, «o

p, ..no.

8 - Precedente de Brnsilin,
J senador e senhora Ati
.to Ji\.n[.ana I Fcutn. O cas.n

em reco, tem sído multo

cumprime,1tJ.do, peto -nrver

de o. H,llh, 0::01 r do on.cm

eoracso.

16 _ O Cln:,ul Geral da

l--i: '!,;r:dJ. I:JI h Jll!('J]:�!ICad'
cc'm jan'nl' n'J Qucl'<!ncla
:":....!l.;.:e Hjtel.

Ci\I,ABORAÇAO
Li, não sei onde, ..

E.ra noite de Natal. Os

anjos n'Js c6us anuntlavnm
a Vi!lda do &alvador.
Mão soube que o Cristo

havi.) nascido. Seus pasto
res vieram pedir-lhe um

cordeirinho para ofertar ao

Rei dos Reis.
E Arão decidiu Que éle

tinha de ir visitar o Meni
no De�s. Ha via muito do

q\le Queb.ar-se, multo o Que

pedir., I
Afinai, éh�, Mão, não ti

nha nturado os mendigos,
Os romanos, os l!oletores de

impostos, os parentes pedi
chões, a mulher, os fjJnos

tudo aturando, aguen
tand'J, gemendo, resmun

gando, amaldlçoan� mas

•...gmpre esperando o Mes

r. stas prometido?
, Ago.a sim, Arâo iria ti-

rar a rõrra. O Messias ti-

2 - Já estão circulando as

(!0nY .. cs para o cosamcn- !) - G accntect.nento anis

w de: EJayne Amim e dr. tico do p:'ôximo mês. será
ca(ta�:o Vle;ra da COl>ta - a u�m90rad:t ofi!:.ial do Ten

:-;c:& !'tca.;;cn'e dccorad:.o. á U.:J l\a::L.onal d': Comédia.

(:a�ed.-ul Metl'op:Jlit"n,l" r. ( ( U,'I'. eit.n:.:... rll:: 36 At:).e� e

ra ,1 benção nupcial no pr,,- .o\::',.,c.-; de .-tnom� ila arte

XL10 dIa 8. � C.fil�!-a B.:'a"l:cira. esta�'â
�II- ap,'e::cnLando a p,l�'tir de

3 ._ E�tá sendo espuadu
da v:llta ao mundo o Pl'e

�!dente da A��ocia�ão dê!

Medicina Mundial. e senha

:<t. Dr. Antór.io Muniz de

Aragão,

,:iia 5 r;\'óximu 118 Ten_t:'o
I.ha:o de Carvalho. "B,;

ca de Ou r.)" a peça que
in:t.\ a temp:;rad r, .

i7 - O :-;enh11' Edullrdo Ro

sa está com a resp'.)nsabUl
dade da festa que recepcio
nará convidad')� do Casal
.'\ldo Rocha /Ruth, dia 10

quando ,!rontr('(lri o casa

menta da senh!JrHa A,da
,

com o senhor Alvalr Nunes.

:.� :; ...�e f%��� :�'r��s l���
a eieg;(llte srta. Nice Faria.

19 _ Don:1 TeIma Schefe1'
em ativldades com o� pre
parativos para o casamen
to de Elayne Amin.

20 _ Em reunião na "Bolsa

,:e Valores ultima sexta

�dra, CC:1� a p,esença do

�enhcre�, dr. João Batista
Bo:ussis, dr. Antônio San
tael!:l. dr. Mário M"yel', sr.

Eurl::o Hasterno, dr. 1<'1'an
cisco Gl'íllo, Dr. Heitor Stai
ner, senhor Ody Varella,
sr, Osmar Nascimento dr.
Walter Wanderley, dr. Wal
mi Bittencourt e Zury Ma

chado, foi fundado o "Cam
pe( he COuntry Club.

Ih. A"rlh" Bam�'h.
CLINlCA. DE CRIANÇAS
Consultório: Pela

no Hospital de C"ridade,
IA ta r"" ,no consultori,
das 15.::In !:'<S, l8 17,30 hs

Consu'ti.rio: Rua NUflP.9 I}
Mach;uln. 1 _ 1.° andar - I .

Resiflenela: Rua P3.(lre

Rnrna, 63 _ TIlIf!fnnf' �HII'

ta do Menino.
Mas Arão numa o encon

t-eu, porque o Menino nas

ceu para morrer na cruz e

Arão não queria ser neroet

ro da CRUZ ..

nha de lhe dar a recampen

sa, de tomar providências.
de livrá-lo dos «cacaxts. r
I ia nomeá-lo, no mínimo.
Administrador de Prcv.n
ela.

Informações pelos tele

fones 2862, 3!l59, 3639 e

2327.
'

10 _ Ko Rio, em gra:ldeS
a.' ;vldldc;s artística" e cu.

t' ai __ , a credenciada pia
nista senhom Helena Mo-4 _ Re3.lIzou-:: cntem na

Matt'lz de CanasvieHas, IJ

ta amento da tlrta Anita'

tl.lllúld, com o sct�hor Djal-
1ll,1 .\.. .. \ lt. da cunha. Os

n",\,,� t l"-,,,.lIale� rcceÚc-
1 .. , .. w� .. ,�.ln;t,;JlLu.> na .ib,'e

ja M:U:IZ, e IUJO u}Jos Vla�

!�I��';li,t��:,l (;�1������:I.hO-

dtz Perei:'a,

11 - Na sala de recepç::w
i.la L. B . .t>-., a senhora l!:�

dith Gama Ramos, l�rllneL

La .... .l.h1a do LSGadO, !'l'UnIU

UlIl !',n.. p:J de ser:horas de

(Io�"a SOCiedade pUla Clllf'll
din,entos da nova pr·8!Ou
çao em prô do "Natal da

Gria,1ç:� Pobre".

A PEDIDOS! VOLTA A GRANDE OFERTA DE NÔVO OMO!

E lá se foi Arão à prccu- msoodJaDpes(
'-'--_. ------- �- - -- --

DE BA�ROSGIMA'SIO ANTONIET
C�m�anha Nac;onal De

EDFeUDA'RIOS GRATUITOS
De ordem da Senhora Diretora, comunico aos

inte"e:fadls oue da 16 a 30 do corrente, estará a·

bc.to. neste GinÓ"io a inscriçõo poro os exames da
odmtssõo à 1.0 sé: te.

Documentação exigido:

Certidõo de idade (maior de catorze anos)
Ate"tad,., médico e de vacina

Certificad::J de conclusõo do curSo Primário

Infr:.rmélcÕes mai� pormenoriz"ldos n:J secretari')
rI- r;'r:á"';n 'n::J rWl Victor Meirf'lles dep.:!ndência du

Co.lê'l·11 E,ta.�ucl O'a: Velho}, todos os dias úle1�,
dos' 8,00 à.o.; 12,00 horas.

Gnásin Antonieta de B.,rros em Fla!'ianópolis (lOS

) 6 de novembro de 1962
' .

Aurélio de Mpllo B'1ttaro
Secretória

VENDE-SE
Um lo t e d é terreno (de No 2) à rU:J Sêh

'Judos Ta�'(:'u no Bairro José Mende�.-')erimetro UI""

b�no da c ...nital
Medindo 10 metros de frente por 27 de fun·

do>

, TrattV' com o sr, José, à ruo Conselheira Mo,

fro, n.o 101.
_

ORo (lO'VI� DlM DF '_I�A
(UNir j- MF'nlrj

manbii

Estomaao tntestint'ls figado e vias bilif1res
rf'1n""lt';�h' Rua Fel!pe Schmidt no 38
Resió,;.,cif1'

RIJI'J S Jf1roe' 1? - Fone 2721
Di(Jriomente -:Ias 15 às 18 horas
At.....r!" r!n" B n" 1030 hnms nn J-Ine;ritol dp C"r;nod,

5 _ Pa!'Ucipando da lista

dos Hcademicos dc Direito

de 1962. 03 senhores: Paulo

Pereira Oliveira, Aldo Pe

luso e Ernani Bayer.

12 _ AUH.:'l1hã no Río, o se

nhor Cha.les Edgard Mo

nu, t:Jll1ará pos5e .do car

go de Presidente da Con�-
6 _ Estamos informados deração Nacional do (;0-

de que o Tribunal Re�ional t.1élcio. Ao senhor Moritz

EleltOlal, convidou o Sena- nossos cumprimentos pela
dor eleito, Dr. Antõnio Car- ,..:",,-,.;ão,
los Konder Reis, para 01';1- '

dor oficial na cerirnónla 13 _ Procedente do Rio ho

da Diplomação d:Js Depu- !e, o D",pat�d:J e senhora
tart:)�. 3U1J.nhã, em nOSS.l A.va,-o B. catã:). O Deputa
cidade, " .... e:.l qllestão, acaba de esr

er;nvidado pelos Formando;;
do Científico do colégio
Cata. in"a.,e, para Patr,1nv
d;j tmma 1962.

PARA SERVIR SALADAS

valendo mais de CrS 100.
Dentro de cada pacote gigante de NOvo Omo, V,
encon'trará uma colher ou um garfo plástico (ilus ..

trados na embalagem). E isso inteiramente grátis.1
Comprando .2 pacotes gigantes de Nõvo Orno, V,
formará um lindo e prático conjunto para servir sa ..

ladas, Ganhe êste lindo presente e lave tôda a sua

roupa com Nôvo Orno, que dá brilho à brancura I

AJENÇA-or Esla ólima oferla é por lempo limi
II tado. Aproveite logo p__ara comprar

v,lri'-..js pscotes gigantes de NÓVO OMOl .

,,".,rv"I ",.-�

MAIS OUTRA GRANDE LOJA PARA A CAPI.
TAL - O sr. G'icar Cardoso, comerciante de espíri
to progressista proprietário do "Oscar Palace Hotel"
com uma grande casa comercial no c.entro da cid::Jde
uma fóbrica de camisas jó conhecida em outros E�.
tado�, vizinho;; com filiais em vários municípjos do
Estado, estó, ago1'O montando um completo mago'
zine, aproveitando tõda o parte 'terrea do hotel. São
cinco largc, purta" no Avenida Hercílio Luz, com

artigos também poro turistaS e, esquina da ruo Sal
d,mha Ma:-inho.

.

A l'Jia está sendo preparada com esmero e ele
gánc:a _ próprios desses estabelecimentos moderno
que vô'a "'urgindo em Florianópolis

>=;' pen.�amento do capitalista 'O,cor Cardoso, i�

nougunl:' n'" rr-ê� de cev.mbro dêste ano seu mader
no estabelecimento comercial

Como se vê nosso Comércio estó se de)>centr�'
lízanda, saindrl do ceM"o do cidade poro outros zo°

��:e��:f/Ü�on::��o �;s �'d����e, eu�r�����m:;�
te começando pelo, Traves'-;O Urussanga, ruo Maipr
Casto e adjacênCiaS, Que dia o d:J cresce com o cal
camento do Av. Mauro Ramo. Tem::JS alí, concen
trados e�tabelecimentos que 'tornam aquele um

dos m·.:.is prosJ::er�s do Cidade contando com duaS
padarias, uma � ff)rno e I é t' r i c o dois açougues.
uma pe:xaria bem montada dos e'm P ó r i o s C:;l"

merciois, b o ,. e s arm:zéns 'bem sortidos além dO--
fér� liv�1> m"'L f'1rta 2 mais procurado principalrnel1
te às segundas fei ras. ,

Fa:tava uma grcnde loja providência inteli
gente ternado pelo sr. Co·'car Cadoso.

Com o prédio de apartamentos de qUe ainda
ontem tratámos nesta coluna fca sendo o bairro
mais completo dos que se -situam nõo longe do cen

tro,
E que êsse surto animador continue, proporei

onondo em 1963, bem próximo, mostras de novaJ
iniciativas para -'O ainda mair crescimento de nOS'"

sa bela capital.

Segundo-feira, jnouglifoçõo da!) CASAS

��;bucona� de
q�e �emos circunstânciados nat.l�

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



1 . _

MElHOR AlIMENTA�ÃO 't'PARA M_HHOR SAUDE
o MARIA 'SllVE!-RA �. _

DI�<T0�'" D'" COZINHA .OVA - ;'�trl"lÍ,II!II II I� LJ1� �,

E' fácil agradar até os mais exigentes se vc

cê lhec; servir ê..-re delicioso pÕo recheado:
Além disso é uma receite paro varias oca

sições ... u� jantar formal ou um piquenique
entre amigos!

PÃO CASEIRO RECHEADO

1 xic. de água morna

1 colh. (chó) + 1 Y2 colho (soPa) de açúcar
2 V2 colh. (chá) de Fermento Sêco ou 2 tcble
tes de Fermento Heiachrna.m.
23;4 xic de farinha de j'igo (aprox)
1 colh. (chá) de sol
3 colh. (sopa) de gordura
3/.s xic. de queijo -alado
1 colh. (chá) de mostarda
2 colh. (sopa) de salsa piCada
, cclh. (aopc) de cebolinha verde picado
2 r-olh. (aopo) de manteiga Ou margarina der,
retido.
Meça à ágUCl. Junte 1 colh. de oçvcar. Polvilhe

com o fermento.
Deixe descansar la minutos. depois mexo bem.

Misture 2% xlc. de farinha, 1 % colh. Isocc)
de açúcar, o sal, e o leite em pó, Junte o gordura,
cortado em pedacinhos. Misture metade da mistura
de farinha 00 fermento dissolvido, Bato bem- Junte
o farinha restante e mais farinha poro faz�t uma
misturo macio tcprox 1;4 xíc .0 maisl. Coloque em

superfície enfarinhada e trabalhe até ficar lisa e

elástica. Cotooue em vasilha engordurado. �r:!gordu
re também o porte superior e cubro Deixe 'crescer
em lugar quente longe de correntes de ar até do-
brar de tamanho - uns 50 minutos

'

Enqugnto a mossa estiver crescendo misture o

queijo o mosta;-do a salsa O celobinha e 'a manteiga
ou margarina derretida. Coloque em superfície en

farinhnda. Divida em duas porções iguais, Abro u

rna deJn<; com o tAl ... c cnloq\Jp em fôrma untoda,
E<;J1olhe a mistura de queijo, deixandQ livres as bOi"·
das (uns 3 cm.)

Abra- com o rôlo a segunda porçõà do maS:<lO,
Coloqut' em Cimo do recheio e perfure a massa COfTI

um g.::rfo. Unte a supediçie e cubra. Deixe crescpr

em Juger quente, longe de. cúrerytes ,de C!l", até do
bror de tamanho - uns 40 minutos Asse em forno

quente durante 15 n 20 minutos,
NOTA: se deseial' você pode empregar Clutras

recheios, a gôsto,
'

NOTAS E SUGESTOES

A mocinho que se inicio no cozinho ou a

dona'_df.�asa principiante, desconhecem muitaS vê

zes, os termas mais comuns utilizados nas diversos
receitas. A� palaVl'cs parecem um mistérip, mas o

seu significado é tão simples. Se não veja:

PICAR - significo cortar em pedacinhos cm'·

ne, Legumes, fruta'S etc. Utilize sempre a tábua de
carne. Assim você evitará cortar os dedos e sujar
a SUPerfície de mármore ou a mesa da cozinho. A
Jém disso, o come OU os legumes ficarão muito mais
bem cortados,

CARAMELAR - quer dizer forrar fôrma ou

formlnhas com caldo de açúcar queimado e que
tem o côr morron claro. paro o pudim de leite por

exemplo ou o Flon (pudim de leite tipo caseiro,
vendido 'agora em Caixinha", que dão poro 4 o 6
porcõe'�) os fo!'minhofl ou o fôrma grande dev!!rõo
ser ·caromeladas. Guarnecer.

GUARNECER - é o mesmo que enfeitar. Um
bôIo gostoso diz ainda mais ao apetj�e quando é

gua'rnecido Com um bonito glacê, am�ndoos, fru

tos, etc.
'ABRIR 'A MASSA - é estendê-lo com o rôlo.

Polvilhe o mesa ou o superfície�e marmore onde vo

cê vai estender à mosso com farinha de trigo, Q

não 3(>1' que haja contra indicação na receita.

TRABALHAR 'A MASSA - é m"'xô la com a

ponta dos dedos. otó que elo não grude mais flas

mãos.

UNTAR _ signifiCa espalhar gordura no foI'
ma onte<; de colocar nela o masfla ou carne ou pei"
xe (ju(' df'vcrõo ir ao forno, Unte sempre a forma de
bolo antes de l('vá-Io ao forno exceto quando hou
ver contra indicaçõo n receita Paro untar, você
poderá utilizar um pincel e na (alta déste um pado

, Ço de papel manteiga, bem en9Qrdurado.
'

'Í:.

'""(,\"., =. ';'i":ç
O tSTADO _; O Muis 'Ani-Ígf1 [)!,JI';" de

Ihameoto de centros e

post.os de saúde c cucrtcut
tum cm FJorlanúpoJi,�, Es

tretto, eramneu«. Itnjnl.
Jolnvlllc e L�Je_�. Estão sen

do construtôos em fase já
bastante adtnntndn, o Hos

pital Infantil de Florianó
polis n Ala Infanlll do nos

pitnl Geral ,utll'ia Konder

e o Hospital Geral de rta

[ai.

EOUCAQAO

No setor de Educação, Já
foram entregues, prontas.
par o runctonemento. 700

S:llns de aula, estanco. pre
vtsto. para entrega no fim

do ano, mais de 1.500 salas.
A par disso, vários convê
nios toram reallzadng com

na aecremnns de Viação e

Obras Publicas e com a Se

cretaria de Educação e Cul
tura. Com a primeira, vi

sando ao acabamento de 56

prédios escolares iniciados
em exerctctos anteriores.
com a segunda, para a rea

neecão de cursos de espe-,

cíallançpo para professõres
rurais. Um outro convênio,
com o SENAI, vtea ao equi
pamento e manutenção de
Escolas rndustrtats.

O equipamento 'das ou

tras escoras está contrata
do com empresas parllcu
lares. Também esta previs
ta a oesaproprtecêc de á

rea d�stina.d<J ao Instituto

Dias Velho,

AGGRICULTURA

No setor de agricultura,
foram concedidas cerca de
300 bolsas a estudantes de

agronomia fi foi encaminha
do um ante-projcto para a

con!ootl"IlCÜO de Ginásio e Co

leg.io Agrit�ola e criação do

Centro Pni.ttco de Treina

mento para Agricultores e

Técnicos, além da constru

ção de silos, armar,cns, cn

trcpostos de frigoríficos
serviço de revenda e mate-

rial de pesca etc,

Projetos estão sendo exe

culados para o desenvolvi
mento das culturas de ar

roz milho hillrido, m/lndlo
ca, banana, soja e amendo

Im, bem como o aprlmora
ment') dos rebanhos de ga
do de corte, da avicultura
c aumento da prOdução do
suíno tipo carne. Para es

tes ultimas, o plano desen-

rola-se em 4 fases:
Financiamento ao agrkul

tal', garantia de preços m.i
nimos, coIoci!ção do produ
to no mercado c constru

ção de arm:lzens, silos, entre
postos e frigoríficos,

ESTRADAS

o Plano Rodoviátllo
estado prevê a construçao
de mais 900 Km. em estra

das que darão um mnis fá

cil transito pela interior de

mercadorias procedentes de

outros Estado,

Transcrito de Gazeta Mer

cantil _ SEão Paulo
8/11/62

II - o pai invál ido e o mãe;

III _ os irmãos inválidos ou menores de 18
anos e 0<; irmã" solteiraS, quondo inválidos ou meno

res de 21 anos.

O segurado poderá designar paro fins de per

ceocõo de prestações, uma pessoo que vivo sob
suo dependencia economico, inclusive o filha ou

irmã moia:', solteira viuva ou desquitado, A pes
soo - designado apenas fará jús à prestação no fal
ta do", dependente." enumerodos nli

-

item I e se,
por motivo de idade, condições de saúde ou encor

gos dcmésttcos. nõo puder angariar meios poro o

seu sustento.

TRABALHO,
EMPREGADORES

Capital Registrado

Até CR$
112000,00
150.000,00
200000,00
250.000,00
300.00000
350,000;00
400.000,00
450.00000
500.000;00
550.000,00
600000,00
650,000,00
700.000,00
750,000,00·
800000,00
850.000,00
900.000.00
1.000.000 oo
2.000.000;00
3.000.000,00
4000.000.00

\ FLAMULAS

IMPOSTO SINDICAL DOS

I

Imposto Correspondente
(lr-ipcsto Mínimol

560,00
. 75000
1.000;00
1.250,00
1.000'00
1.750,00
2.000,00
2.250,00
2.500,00
2.750,00
3.0000
3.250;00
3.50000
3.550;00
3.600 00
3.650;00
3.700.00
3.800,00
6.800,00
5.80000
6.800;00

Confecctono-ss qualquer quantidade, no metho.

quolidade e menor preço, I

Ed Zahio - 7.0 andor coto 701 Fone :L494

•

em pró! de seus pal'oqul14-
nos.

O Revmo. Pe. Antônio es

teve ausente durante sel�
meses de férias, motivo j)f'
lo qual a Comissão organl'
zadora de recepdonal' o

DigI\o Vigário, convida ns

associações religiosas e ao

pôvo em geral pari! parti
cipar das homE'nagens qUI'
lhes serão p�estadas, devr-l1

do o programa ser o seguin
te: p. (j horas do di(' IS do

mingo próximo, Sua Rf'VllH1.

será conduzido ate a igreja
por uma Comissão,

Sauda�ão pela Banda de

Musica do Abrigo de Mcno-

TEATRO AL'VARO DE CARVALHO - (TEMPORADA OFICIAL) - (5 a 9 De DEZEMBRO)
TEATRO NACto�AL DE CO�E'D!AS (Do Serviço ·Nacional De Teatro) - A PRESEN'TA-

Govêrno ne S. C. iDVErteu cr$I,4
I PREVIOÊN�'A SOCII: � ,_o :n��:,��������Snoç,� obras P�:�.�!n��� :l��p�n��� "DEPENDENT��c..nf.n ��.r_L� �RA�ErtCA'ERPILLAR

���� �r���o �����ci�PL�� P�A��I�::r�N�a�e das atl-

zconômtca do Estado.

Consideram-se dependentes do segurado: DE FABRICACÃO NACIONAL: O 435 F
nno para fazer estudes e vtdedee do PLAMEG, Ins- HOMEM I _ a espôso .o marido inválido, os filhos de
levantamentos sôbre os prt- talado a 2 de janeiro, cons No setro de saúde Publica qualquer condição, quando inválidos ou menores de &••III!I••••IJII!!III•••••�melros prublemus do Es- teu de preparo do pessoal e Asststencia Social, foram 18 anos, as fi lhas soltercs de qualquer condição, �
t:ldo, bem como executá- técnico II ao planejamento destinados cercas de Cr$ . quando inválidos ou menores de 21 ans:
los - realizou obras que dos trabalhos a serem exe- 100 milhões ao snneamento
montam a crs 1,4 bilhões, cu Lados. A fase proprla- rural e à Imunização. Além
nos meses de abril a [u- mente de execução iniciou disso, estão sendo executa
lho, Esla importância cor- se em' abril e prevê recur- das várias reformas admi
responde a cerca da meta- sos a serem aplicados se- ntstratívas e o governo está
de do orçamento para o a- "undo termlnolôgla pró- dando destaque especial :10

plano de imediato reapare

14m' (18j ') de" ,r'1':I co,oada - Ideal ca
ra traba h:1.r c _.m 0.5 tr,:üores 07 e'DI!
A Caterpillar Bra ii a r-e rubrica o ""craper" N," 43�
série F l_ com a m -m qualidade famosa no mundo

• inteiro! O "Scraper" -> F br -sileiro, de 4 rodas, é
acionado por c o "-'r '" a c 'V) e pOSSUI pneus especiais
(20,5x2), de 12 (."> nr;,:=:.x ....

ô, de 15 lonas), cem

grande C3.r -c' ! .de d c:r.l aob hi"in pressão de ar,

A caçamba dJ. "es '1'1) "Low'i "';" permite receber e

distribuir fàc'bn v-te -a-rí q.uan i.Ja !e rie material em

menos tempo. �V("l.a CC' .er o primeiro "Scraper"
Caterpillar brn ileiro - a r clher soluc:o para os pro ..

blemas de movímen'e-" o dê terra a distâncias médias'

Procure seu dletrlbui c or Cetorpfllar

• FIGUERAS S. A. ENG. E IMPORTAÇÃO
Avenld ... A1iI91 .. B ...... II, 16'� - Pôr�o AI"gr .. - Rio 'Gn.....dE> do Sul

Filiai .. , C ...chool ..... dQ S .. ,I, FJorl�,,..,opoJls E> Blu,.,..,en�u

ComediaTeatro Nacional de
NO Teatro Alvaro de Car- criticas, que certamente van:!. A Unha do espetácu

valho, de 5 a 9 de deZE'm- não sentiram facilidade em 10 no referente a marcações
bro, estará se :lpresentando
o Teatro Nacional de Co

média, Ôrgii.o do Serviço Na

cional do Teatro. em tem

porada oficial. "Boca de

Ouro" dE' Nelson Rodri

gues e "O Pagador de Pro

messas", de Dias Gome",
ambas com direção de Jo

sé Renato e cenários e fi

gurinQs de Anísio Medeiros

com um elenco composto
de nomes os mais' represen
tativos dos nossos palcos,
serão as peças.
Nesta sua temporada, o

Teatro Nacional dE' Comé

dia, além de Buenos Aires

e Montevideo, visitará Por

to Alegre, F'orianópolis e

Curitiba.

A propósito da temporada
de l",-'IJ""�Vlll.eO, quando da

E';;tréia de "'Boca de Ouro",
assim se manifestou o cri
tico Can Jafa, do "Correio
da Manhã";

TEATRO "BOCA DE OU
RO" CRIA IMPACTO EM

tyION7EVIDEO
MONTEVIDEO, novembro

- O' êxito provocada pelo
do espetáculo de "O Pagador

de Promessas" de Dias Go

mes agitou todo Montevidéu
e publico não faltou às ré
citas que se sucederam â.
estrZia. O teatro brasileiro

e �ua qualidade vão, desta

forma, se afirmando no ex

teri.)r, sobretudo quando
compunhias também es

trangeiras, tais como o Old

Vic, Champs Elysées, etc.,
não marcaram presença
nem entusiasmo na sua es

tada em Montevidéu.

Já na sua apresentação
no programa Nelson Rodri

gues exibe sua profissão de

fé ao nfirmar que
",

a obra

de arte é a que esconcela".
E sem dúvida que seu "Bô
ca de Ouro" não passaria
em b:-anca nuvem. Assim é

que sua apre ...cntat:5.o no

Teatro Srnis camoll ml\)nC
to na platéia e também nos

comparecer a obra que é
muito dentro do painel da
tragedin carioca. Por outro
lado h:lvia muitas mudan
ças de atores, como, por e

xemp!o, Sebastião Vascon
c I)s fiO papel-titulo, que
aliás soube vencer com ga

lharcVa as traições do per
sonagem, Tilmbém yolanda
Cardoso era novidade no e

lenco, fazendo D. Guigui,
com um desmaio antológi
Col. Outra substituição era

valorizada por Lujz Linha
res em Leleco, qUE' aliás não

deu mui�n ImportânCia ao

papel. Também Alzira Cu
nha fazia a primeira grã
fina e Maria Luiza com bas
tante proprledt:de. Ainda
na área das substituições,
anotei Maria Mendes na ter
ceira grã-fiua e Antônio
Ganzarolli no iocutor, sem

o rendimento de Hugo Car-

seguia a mesma, apenas ma

is fr:o, e a renografia de

Anisio Medeiros se diluiu

na p,l�t� das f'Jtografi'1s e

ganhou na das imagens pro

jetadas,' er,} face da imen

�idade do p:l!co do Teatro

Solis. A crítica recebeu o

texto P. ') espetâcuJo sem

entm'i:l�mo m:lÍor, sem con

tudo deixa.r de receh'.)l'.a
qualidade do teatro qne se

faz no Brasil.

A Temporada de Teatr.o

Nacional de Comédia em

Montividéu, processi!da com

dois autores nacionais de

validez incontesle e a\ta

mente contemp.orâneos, srr

viu para afirmar, mais tI

ma vez uma verdade reco

nhecida e amplamf'nte pro

clamada de que po�suimos
um teatro amadur�cidol o

mais amadurecido da Ame-

Agradecimentos e
missa de sétimo dia

Cêllo Medeiros e familla, Rafael Linhares e familia,
Rafael Llnhares Fllho e Familla, Araujo Linhares e Fa

mllla, Paulo Unhares e Familia, Melquiades Mansur

Elias e Familia, consternados com u passament.o de sua

querida espôsa, mãe, !ilha, irmã, cunhada e tia RUTE

LINHARES MEDEIROS, profundamoote agradecem aos

vizinhos e amigos que o� acompanharam em tão doloroso

transe, estendendo êstes agradecimentos a todos qU�
comparecerem à missa de 70 dia, às 7 horas, que será

rezada na Igrejn Matriz Nossa Senhora Je Fátima do

Sub-Distrito do Estre-.to, nu dia 20 do correnie mes.

TERRENO NO CENTRO
Vende-se um, situado à Avenida Trompowski

medindo i 4 metrps de frente por 60 de fundos, fa':
zendo confrontações com o terreno do sr. C�lso Ra

mes" governador do Estado.

Os interessados poderão procurar o sr. Antenor

BorgeS, rUlI BocCliuvo (Trave,;sa I1õrrnon,a, 7), Je pre
fel"ência no período da manhã,

em florianop5:s
(Do C')r"eio d", ?l1anlü -

VAN JAFA Rjo 9-11-62)

rica do SUl.

Revmo; Pe; Antonino
Oudhuis SS. CC.

Ingressou na ,-"'''�rega
ção dos Sagrados Corações
a' 8 de setembro de 1938.
Apôs concluídos seus es

tudos, ordenou-se· Sacerdo
�e no dia 25 dE' julho de ,

1\:144, um ano antes de ter
mInada a seG"mda gu,'rra
mundial. Em 17 de outulHO
de 1946, veio para o Brasll,

•

Saudação em no�ne do

onde, de Inicio, e!:erceu o . Paróquia pelo Dr. Héllu

Magistério no ginásio Dom

Lustosa, em Patroclnio, nl'

Estajo de Minas, no perio
do compn'!endldo de 1946 e

1955. f'osterlormente, foi
transferido p:lra Ferraz de

Vasconcelos, no Estado de
São Paulo, onde a Congre
gração dos Sagrados Cora
ções manlem o seu Semi

nário menor �endo, ali, prer
tado relevantes servicos à
causa de Deus e da

.

Reli
gião. Em 1957, recebeu no

meação de administrar o

Seminário, em cuja fun

ção reall7.ou explendidas re

formas, �endo reorganiza,
do todo serviço do Srminá
rio, Inclusive as lns'-aiações

Reg:,cssou onteontem
dia 15 de Slla vIagem à
Holandn, onde est,eve visi
taudú sua Famíl!a, O Revmo
Pe. Antonino Oudhuls 5S.
CC. Vigário dI!. Paróquia de
N'sa Sra. de Lourdes e São
Luiz na Pedra Grande.

O Digno Vigário nasceu

na Holanda no dia 6 de

março de 1919.

da Casa, tornando-a
habitável.

Em 1(j60, veio para estro
Capital, como coadjutor d,
Parôqu:a em apreço, sende
nomeado VIgârlo da mes

mA. no dia 17 de .janeiro de
1%1, nn qllal ainda r ..JT
p.l·ootando l"cais bcnefí�ios

Barreto,

Saudação em nome do

Grupo E. Pe. Anchit'tn ]lrtl
fe!:do peJa· Dil'etora do

Grupo,
Saudação em nome do

:)rupo Social de Senhoras c

ApostOlado, da Oração peln
sra. Célia Linhares,

Si1udação em nDme de

Cruzada pela Cruz'l.dinhfl

Alda Freitas,

mais

Hino de B'Jas·vindas.
Bar.da. Logo apôs a

cepção festiva, será celebl':I
da Santa Missa solene can

tada pelo côro da Paróquia.
E'. pois, com jubilo que

todos devem acorrer à re

cepção de tão ilustre Sacr-r

dotg que, neste dia há de

receber as homenagens a

que faz júz, motivo pclo
qual esta Comissã(\ antccl

pa os agradecimentos pela
colaborar';" de todos,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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- VENDAS_

CASAS -

Por Cr$ 650.000,00 vendo uma cosa no Praça
em São José com 50 metros de terreno;

No Agronômico uma ótima cosa;
No Centro, tem�<; 4 ótimas cases.

TERRENOS __

Diversos lotes com financiamento em Coqueiros
Barreiros, Estreito e Capoeiros.

Em Concsvtetrce por prêço sem igual. de fren
te puro o mar.

CHACARAS -

Aorasfvel chccrtnho. com água corrente e vari,
edodes de árvores ..frutíferas, perto da Trindade.

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

C�rso Preparatório Conli�lente
CUlSOS ESPECIAIS

�ARA PROFESSORES
I'\E DATILOGRAFtA

AULAS PARA CONCURSOS
A lTlGO 91 (GINASIO EM UM ANOI
PU_GINASIAL ADMiSSÃO DURANTE O A�'

DJ rlLOGRAFIA
- Baseado nos mais mode..nol processai pe:A.
lógicos. ,

'

- Equipodo com môquino. no�a.
- Dirigido pelo:
- PROF. VICTOR FERREIRA DA SILVA
HORARIOS, DIURNOS E NOTURNOS
Faço sua inscrição a Rua O,.. Fulvio Aduo:ci en,

�lTR�jT; Mct., 748 - 10 'l.adat.
FLORIANóPOLIS

APRENDA CONVERSANDO FRANCES EM ',2 MESES
ALEMÃO 12
INGLES "

ITALIANO 12

VAZIGI
l\I[Btriculas ab'!rtas né' SecretarJa e

BJ'I� w�qWP.l
CURSO� DE CONVERSAÇAO PllATIO

Trajano, n. 14

(Altos na Farmácia ('O(lt.l"::Ji

(UNICA SANTA (AlARINA
Clínica Geral

Doenças Nervosas e Mentâi�
Angustia - Complexos - Ataques - Manias

Problemático Afetiva e sexual.
Tratoment.,) pelo Eletroch0que co,n onest�sia

Insulinoterapia - Cardio:wloropio - <)"noteropla
Psicoterapia.

Direção dos P�iquiótrof -

DR PERCY J:)AO DE BORBA
DR' JOSt: TAVARES IRACEMA
DR: IVAN BASTOS DE ,'NDRADE

HORAn.IO - 9 às 12 hs, Dr. Percy
15 às 18 hs. Drs. Ivan e Iracema

Endereço: Avenida Mouro Ramo� 2q8

(Praça Etelvina Luz) - Fone 37 - 53

ORo MARIO GUHll LOnA
MêDICO

OUVIDO - NARIZ - GARGANTA
CLlNICA E CIRURGIA

ESP;g��L������ �� L�����EI:�OF.
OPERA NOS DOIS HOSPITAIS DE FLORIANOPOLlS

HORARIO DE CONSULTAS: - Dos 14 as 18 horas
Pelo manhã, hora marcada. inclusive aos sfabodo:.

Telefone: 2989
CONSULTORIO - Ruo 1 en. SillfeuQ 15 - Conj. 203
Fr)IFlcr) PARTHENON

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

Prepare-se para o fuluro
Aquirindo I.otes de terras, pequenos chácaras e área!
poro industrias em

BARREIROS
no "BAIRRO YPIRANGA, ande está situado o Grur-n
:scaJar local.

Os Inleressodos poderau dirigir_se diretome�"
00 ESCRITÓRIO DE VENDAS DE IMOVEI$ de

onO Julio Malina
Çuu-i=O:J!De SchmiJI, 14 - Sobrado � Fone _

2347 - Florionópolis.

O·ESTADO - O Mais Anti!'.>" Diu;;;) th, Sta Catorin\..
.------------------------------------------------------------------

..""""' ,.".�.',' .' > c',

""'_"�",

1
Flo'-;nnóp01ls - lB/11/C2

MISSA 00 ijNIVERSITA'RIO
Universitário assista todos ,.c rlomins"s
na Igxeja São Francisco �<;; i 1 horas
Missa.• 10 Universitário

AD�OGADOS
ADVOGADOS'

DR. HELIO PE:lxOTO.
DR. MOACYR PEREI RA.
PREVIDENC1A SOCIAL. -- Recursos a Juntos de Jui

gomento e Revisão. Aposentoconcs. Beneficios etc

QUE5TOES TRABALHIST",S
CI'VEl e CRIMINAL

.... SANU'::' .-OlfSECA
CIRURGIAO_OENTlSTA

I'r6paro de cavldQdd pelo �lt....etocrdede
BORDEN AIROTOR S S WHITE.

Rcdtolcçio Der .t .'H,O
CIRURGIA E fRO'TESE RUCO_FACIAL
Cúnsultór;( Rue }erôr1rn, Coelho 16,�

lu ando, - For.e 2125
", .. t'I"�i·� ...... ""t,, cn ... "n,a .. marcado.

____ o
_

Dr. Walmor Zomer
Garcia

zx-jnternc por concurso da
Maternldade-Escola. teer
viço do Prof. nctavic eo

drlgues Lima). Ex-Interna
do Serviço de Cirurgia oi
Hospital LA,P.E.T.C. do Rio

de Janeiro. Médico do Hos

p1\81 ce Cal'l''iade e da

xiaterntdeee carro-
corres.

">ARTOS - OPERAI.,-'OES
, ... JENÇAS DE ::ENHORAS
- PARTOS SEM DOR pelo
métodu ps;co'pn'filalico
�nn'<llJtrírlo: Rua João Pino
tu n. 10 - das 16.00 <II

13,00 horas. Atende coo

nV'It� :'IUL·,��Ô:I.� 'J'f'" rone
.t-'I.; _ nostrtón.tc Rua
:"')(1">11 "littcncnllrl 101

I)r. �'jj,.1I

Garibilldi ),
.idía!i()

il,VVOQfHJO

E.s!;!ltoClu espectauaad-
em Questões trabalhistas.

Admímstraçâo de bens
rmóvera. Defesas fiscais
Rua. Felipe Schmldt, 14

_lD andar - Fones: 2511

J\<l!LAGROSO l'ADRE

ttt:,vti.

...... l.:rtNI,,- .. .iJ_\.-.)
lRJ.!,Nl'. �Vrl..ttl:o::i

I)IPLOMADO�
PORTO ALEGltE 16 10

ESTADO) Em cerimonia

l�aJil!oada na As:.enlole!.a

Leglslaliva !�l'am OlplOnla
dos ontern a tll!',!e em Pô,:,
to Alegre os elcit.os no �i
to de 7 oe ouLubro ulthna.
RecebüL'aom ug seus dlPIc,'
mas o GovernadOr lido Me
negueth e os Senadü':es
Men de Sá e Dailiel Kri
gu·er 29 Deputados Federais
e 55 Deputados E.staduais

Ensino
Primário ..

O presidente do Conse
lho Estadual de Educação
de SantA Catarina, profes
sór Elpidio Bal'b:Jsa. . fez
incluir na Comissão de
Ensino Prlmárlo, daquele
órgão, Os srs. O:lando Fer
reira de Melo e Glauco
Ollnger. ambos Conselhei
ros d('. C.E.E.

A Garola Radar de Fpolis 62 Será Escolhida no "12"
Cocklaíi, no Quinto Distrito Naval

� Min. Helio Almeida Será RecepecioriJd'l no DHm

r)'j�l)� _ Brno rl� Raülha

e Princesas das debufantes

do Punma, que aconteceu

dia dez pp na Sociedade

Tha!ia de Curitiba, Ocasi

ão em que a Diretoria home
tc,:-,eçu as e�eit" , no Salão

"obre, daquel'l aristocrá-

PROXIMO Sábado este cc
Iuntsta vai apresentar o Pri
meu o Festival de Modas da
Mat.arazzo e Mataruzzo
Baussac, em Saneá caren

na,' no Clube "i2 de Agôs
to", em beneficio do Hos
pital de Reabilitação. De
sessete moças da sociedade
üortanópotítana, estão con

feccícnanuu seus elegantes
moderes para .Q grande des-

f�. _ __,.-

ALZIRA Ferreira, fará a lei
LUla do des.r.e do Festival,
às 24 horas.

A MARINHA vai recepcio\
Il .. ( ........ 1.. UUI '·..;ocktaul, no

Comando do 5° l>isLrito Na

vai, no dia tnze de dezeIll

b:'o, comemorando o Ola
do Mar,nheüo.

CASAIS convmados para
padrinhos de casamento da
srta. Tania Del Vulley A

raújo, com o tenente Eucli
des de Souza Barro,s, pró
ximo dia oito.
Sr. e Sra. dr. José (Dera)
Araujo; sr. e sra. dr. Mano
el (Edith) de Souza Bar
ros; sr. e sra. coronel Mar
celo (Maria Tereza) B,tn
deira Maia; sr. e sra. dr.

Carlos (Léa) Kreles J:o�ilho;
sr. e sra. dr. Wilmar (Alclo
ne) Dias; sr. e sra. major
Túlio (Terezinha) Prada;
sr. e sra. Lazaro (Iracema

Bartolomeu; sr. e sra. dr.

Julio (Djanir> Vieira; sr. e

sra. Antônio Pantaieã'J( Ma

ria Luiza) Atanazio; sr. e

sra. capitão ·Wilmar (Ma
ri,d Sátyro; sr. e sra. Fran

klin (Nema) Ganzo; sr. e

sl·a. dr. Spiros (Sebastl) Di

Mattcs; sr. e sra. tenente

Naiso (NOlma) Santos; sr.

e sra. dr. Ivan (Eunice) de

Andrade; sr. e sra. Ellils
(Maria do Carmo) Fraigol_
der; dr. João Luiz Barrei

ros e srta. Sônia Del Valle

y Araújo.

AMANHA no Teatro "Alva
(o de Carvalho", acontecera
a Diplomação dos eleitos Se
nadares e suplentes; Depu
tados Federais e suplentes;
Deputados Estaduais e Su
plentes.

LEMBRANDO Minha opini
ão. Eu publiquei nesta Co
luna que os srs. Atilio Fon
tana e Antonio Carlos Kon
der Reis, seriam "nomea

dos" Senadores. Foram e

leitos

lica ::ac:iedade curit�ba/Ja.
cose-re-se da csquerd.a por
ra a dj/'�ita, o Dr. Sal�dor

Russomano, diretor social,

qu.aI.du JCZ uso da palavra
......� H'Ii.,.,o;;l"v<õ cv'.-""aados

fi' t..1,"L":'; O casal Dr. Mar-

PARA Deputados s'ederais

puo.rquet nesca Co.una do
........ (;ul";O de outuuro pp.
4W� o r'.;:,O e a ULh� ranum

::oel" deputados caaa, o 1"di
.... <!:J. Os nvu."s úus

quatorze pruvavers etenos,
r-.:..I.) - Joaquim aemos, LI';

....... v ....nia, .t,lIt:.oIIlO euner

da. U.n1 Regts onucoo Ber

LUI.I e Leno.r va-sas: lJi.h.[

-r- .tu(J.uo varva.n>, 1JiUllll

CIO l"U:lHa.s, AJ:vuru catao,
Luerte l{amo.s vieua, Lauro

(..,unelfo ce Loyura e Luiz
L.. �.IS"�u�l; 1" lB - uoutet

...." »ucraoe e Paulo Ma

...adul. n.ce.-tei doze enLrou

nu 1'.:;.1) Pedro Lo.ir,ermann

.! .:... u.IIU loenl, na UUl'1 -

':;'Uv.L,.�es - u:.u.ar C;unha
t: LoJl;; Ba�tisttJti.

OS MODELOS de Crlstian

IAor de Paris, que serão ;1-

preself"tados no J:o·e.stlval da

MaLarazw - ficarão cxpôs
tos nu vitrine da Farmácia

Catarincn.se, somente. do

mingo dia 25.

,

O COMANDANTE Nelson
Riel. Corrêa, que ontem,
passou o Comando da Es
cola de Aprendizes Mari

nheiros, ao Comandante E
mulo Socci Camelier, via
Jal â hoje, para o Rio, de
onde partira para Honolu
lu, afim de comandar um

submarin'J.
ClRCULANDO em ....orbita"

f101ian'opolitana, a srta. A
na Maria Call, da socieda
de guanabarina, que é hos

pede da srta. Gracia Re

gba ASSiS
.•

VIAJARAM ontem, para o

Rio de Janeiro, o Sr. e Sra.
A!Jnl�ante Jurandir (Célia)
de Campo.s - serão padri
nhos de casamento de Cil

Farney, com Sônia Muller
de Campos, que acontecerá
na próxima çuinl.a, na

"Belacap", conforme já no

ticieI.

A GAROTA RADAR de Flo

rianópolis, 62, sera apresen
tada no Festival da Mata

razzo, no prôxlmo sabado
no Festival da Matarazzo,
no Clube 12 Vânia Mo
rltz, fará a entrega da fai
xa. A escolhida representa�
rá esta Capit,II, na II Festa
de Confraternização da So
ciedade Catarinense, com

a eleição de mlss Radar,
Miss PersonalidlLd(' e Miss
Simpatia, numa promoção
desta coluna. \

('al setor Jus CII; o Colunis

ta; o Diretor João Guaber

to Selma; Cloris Elain Jus

'ten, R(linha das Debutantes

FS; as princesas, Maria de
Lourdes ZilIi e Marilena

Kailly Santos.

Secretário
da Agricultura
Viajou
Como representante do

SenhOr Governador do' Es
tado seguiu ontem às 13
homs e trinta pilra Lajes o

dr. Luiz Gabriel, Secretá
rio da Agricultura.
Sua Exceil�ncia foi acom

pa:-ll:1do do presidente da

Associação Rural de Flo

rlanôpolls, dr. Henrique
Berenhnuser e do Chefr
do Serviço de Divulgação,
Informação e Associati
vismo Pl'of. T. C. Jamundá.
O Dr. Lliiz GabrieL re-

presenta o Governador
Cell:!O Ramos nas ,<;olenida- ------------=:---=-.-:;.;::-:;:;;-=::----=-= _

des da inauguração da MUSICAL BAXII: Exposlçã-o h.gropecuá· .

.

,'" d, Laj" • t.",bém, n.,
homenagem; que .serão pres
LacJas ao Chcr!; do Execu
tivo caturincn.se naquela

cida(lc serrana.

REI-MARCAS E PATENTES
Agenle O!icílil lia I'ropmllac1e Induslrial
Regbtro de marcas, patentes de Invençâo; nomes 'X'

merdais, titulas de e�!abelecifnellt(l, ínsunnas; imses di

j)'upuj/ullda e marcas de expo'tw,:ãú.

Rua Tenente Silveira, 29 - 10 andar -

SALA 8 - (ALTOS DA CASA NAIR _ FLORIANO'.
POLIS - CAIXA POSTA� 97 - FONE 3912

NO TEATRO ALVARO DE CARVALHO Temporada Olicial de Dezembro o "1611lro Nacional de-(omé�ia" Apresenlará nos DIas 5, Ó e 1 "Bôca de Our"o de
Nelson Rodrigues e nos Dias 7 e B "O Pagador de Promessas" de Dias Gomes - Camarotes eiS 750,00; Poltronas -150,00 e Balcão 10MO. Reservils: Fone 3016

ATENÇÃO
Mudanças roccte ou para outros cidades:

Serviços de mudanças. Diplomado pela Faculdade
Não é necessóne o engradomento dos móveis. Nacional de Mediciaa da
Infr,moçoes à rua Francisco Tclenttno, no. 34 U1Liversidade do Brasil

['me - 3805 '

TERRENOS A VENDA
Rua '1 irodentes 53 - Honcnópolts I'VENDE-SE

iO�t��ten�8��� �I��rr�,�A�i���ir�s._ Bar.
I

reíros. (Bem próx mo O Estrbdo Federan�" ,

1) .- Terreng com 64 mtS.x810 mts frente po
ro n Est od� Fecerol. Borreims. AO

1 lore 12x30 no zona bolneór.o de Camburiú
ÇotraxilT'o à sede do late Clube.

I - lote 10x30 no zona balneária de Comba
;iú próx mo '" sede marítimo do lote Clube.

.

1 lote 15x J 5 no HJnQ balneária de Comburrú.,.
pr/j)." fT'0 o 20no Comercial

1 l')te 15x30 na Vilú' Pompéio _ Cu'rtiba.
1 lute com a A'reo de 700 mts2 junto a" HU.,6

pltol P �)testonte em Blumenau
.

-

1 lote 14".30 junta o Fundição Tupy, Jo:nvilie.
1 lot·e 22x31 em Pilarzinho, Cur.tibo.

PRECISA-SE SALA _; Para Escraório
Para Escritório
Tratar com r tlr. J('I.�é Maria, pelo fone :'.604, à ta.rde,

'lU com;: dr, FlâviO� pelo !0ne "'" _ ;10·22 _ 35-96

RA'DIO PATlWH'A: SOCORRO

POilnAr ilF UR6�tlrtA TtL 1911

OUARTO·SI
Com ou sem Pensão. Coso de Família.

Rwa Esteves Junior, 34

Dr NEI--GONlAGA
F':. Assis�ente, do Clinica Urológico do Santo

Casa de Mlsel'Jcórdlo de São Paulo (Serviço Prof Ma-
theus SontaITo<:ll"ial .

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

Cirurgia e Clínico Urológico.'
Rins - U:'eter - Bexigo - Uretra _ Próstata

Er>doscopia Urinário.
Atende pelo ,,,onhã No Hospital de Caricede
Residi!ncio: Tel. 2984

DEUS LHE PAQUE
A Socieovde de Amparo oos Tuberculosos com

sede. à Rua. Delxloro, numeros 7 e 28. comunica aS
pessoas afelto� ao bem que aceito quaisquer tipas
de auxilros, em benefíCio de seus doentes fichados.

Outrossim, que os telefones números 2287
2940 3146 e 2288 étão a disposiçõo dos pêssoas que
de�eli3'em auxilie.ta, bostando discar, dizendo o Ia
cal ande deve seI' apanhado a donativo.

-----

VENDE-SE
Duas cosas uma de material e O outra de mod�j

Silas o ruo Louro Caminho Meira. 54 !lesto, Tra
tal' na P"esmo

�cço CRS 600,000,00.

SEXTA-feira, o Sr. Mario

Corrêa, em seu apaftamen
to festejou seu "Nat", re

cepcionando convidados.

OS ,ATLETAS de Brasllia,

que estão acontecendo na

-rtcnecap'', hoje, serão re

cebidos corn uma peixada
no Praia Club, patrocinada
pela FAC.

O MUSIC-BAR

n-íe, com o seu trio must

cal vai acontecer movtmen,

tado com gente do "eaté

society" da FlorjRcap.

NO QUERENCJa
quinta-feira aconteceu U"TI

jantar oferecido 9.0 Ccnsul
Gerai da Holanà<l, Collot

d'Escury organizado pelo
Chefe d� Cerimoniai, dr

Nelscn Teixeira NoJnes.

CIRCULANDO
na "FLoriacap", a.s scnl'.o
ras Helena Kallly Bar

ros e Dalva Less::r. CL'lslj&�

no --: são destaques aa so

ciedade carioca e pauli�La.
Estão hospedada, na r��il

dência da senhora Kiralla

LaCerda.

FOI PROGRAMADO

um Coqultei no Departa
mento Naclcnal de Obras e

Saneamento. pelo diretor

dr. Carlos Krebs Filho, o·

ferecido ao Ministro da

Viação. engenheiro dr. f{",,
llo de Almeida, no próxi
mo dia vinte e um, ocasiá.o
em que chegará a esta C'l�

pital,.
NA COMITIVA

do_ Ministro dr. Hélio ct�

Almeida, destacamos O�

nomes dos srs: engenne.trQ
dr. RoberLo Ferreira Las·

sance. dir.eLor do DNER;

engenheio dr. LaérCio Brl�

gid(", diretor geral da

C.C.N.S.A., engenheiro dr,

Sidney Campos Scket. F.l

zem parte da reefrjCla co

mitiva o cinegraflsta RI)

semberg, qUinze jornalista:;
.

de São Paulo e Rio de J<:I.
neiro.

O COMANDO

do QUjnt-o Distrito NaVflI,
está convidando dois re

presentantes do� orgaos de

imprensa da Cidade, parA.
um almoço que acontec�"á
na &co�a de Aprcndizi'�
Marinheiro, no proxtm 1

dia cinco às doze horas.

IARA UM B0M PASSA TEMPO COM SUA FAMiLIA _ RJ<UNIOES SOCIAl:.
DAJiÇANTEF', COQUITE7S - FESTAS DE ANIVERSP rl.::OS _ CRA

DANQ.\NTES - ETC.
�NDAR TERREO DO ROYAI.. HOTEL. _ Te1- 25: 5.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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FundadO'lfa Alemanha o Instituto de-Estudos beroAmericanos
HAMBURGO, 16 (OE) -

çuando da celebração do

Dia da Amcnca Ibérica em

Hamburg'), por ocasião do
4700 aniversário da che

gada de Colombo a amé-

rica, foi fundado em Ham

burgo o Instituto de Es
tudos Iberoamericanos. Já
existem desde há muito
intensas relações econômi
cas e culturais entre a Cí-

Santa éàlariiiiMissão�
Se Cumpre

o volume de obras nu O resultado ai está:
Estado de Santa Catar.n-i

mO:;�l'a quão realizador es

lã sendo o oovêrno que os

catartnenees escolheram,
livro> e sooer-rr ao-« .... te, a

3 de outubro de 1.960.
.

O Estado sente os eret
tos de uma revolução ad
ministrativa, revolução de
métodos, mentahdads 00-

verna-se. sob u égide do

I?lm�a.J1_"_n_to_. _

e tradas, I pontes, escolas,
C{;SUS rurais, es.ecezecr
mentes hospitalares, uns

em construção, outros já
concluídos.

O Plano de Metas do

Govênw do Estado, o Pla

meg, tem uma parcela
considerável nesse processo
desenvolvímenttstn. O seu

Gabinete de Planejamento
é reapnnsávet por uma sé
rie imensa de bons . servi
ços prestados à coleüvt
dade.

sente-se, por roda parte.
que há pre-entemente, urna
administração atuante.
cônscia de seu papel hi�
sõnco na senda do pro
rresso de um povo.
Pela atividade de um Go

-êrno moderno, planeja
dor, dinâmico, Santa Ca

tarina é noticia nactonuí.
Outro dia. no "Correio do

P'lVO" de Pôrto Ateg-e. co

nhecido articulista desta
cou a transformação por
flue passa esta unid nde fe

derativa, sob a ação dire

ta do sr. Celso Ramos.

Dra. IARA ODILA NOCETI AMMON
CIRURGIÃO - DENTISTA

Atende sras e crtoncos
Método psicológico moderno - especializ ad y
para crianças - ALTA ROTAÇÃO
Aplicação tópica do Hú..r.
Atende das 10 às 12 eo das 15 às 18 horas

Rua São JOI ge n.o 30

Vac;ne O Seu Cão Conlra "RAIVA"
o cão é um amigo fiél, mas também poàe St

um inimigo.
_ (.) cão para ser amigo deve e.xcr vocincdc

contra raiva. Então vacine seu cão contra raiva e te

nho nele o amigo fiel.

Serviços De DATI�OGRAFlA
ACEITAM SE ENCOMENDAS
TRATAR ó RUA FELICIANO NUNES PIRES,

14 - à NOITE.
.

CURSO, MADUREZA
GlNASIO EM 1 ANO

CONDIÇOES
1) IDADE MINIMA DE 16 ANOS; Para ambos

os Sexos.
2) Os Exames constarão de nove disciplinas_ os.

sim distribuídos:.
a) S federais obrigatórios;
b) 2 complementares obrigatárJ(ls escolhidas pe

los candidatos;
c).2 de caráter optativa, tamoém da escolho do

candidata.
3) A9 matérias deverão constar do currículo es·

colar do Estabelec:mento em que a candidato se ins.

crever poro prestar OS exomes.

4) f..Jão serô preciso prestar novos exames doo;,
matérias que jô conseguiu aprovação.

S) O aluno aprovado em todas as matérias rece·

berá um documento equ.jvalente ao Diplomo Ginasial
Matriculas à rua Dr. Fulvio Aducci, 748 Estreito

Florianôpolis.
(Em Blumenou - Procu"or o Prof. Dorvol Bar.

bieri) 'J.J

OLHOS - OUVIDOS - NARIZ,
.... .'8 GARGANTA,�""

Operqções dos' AMíGDALAS PQ( p'(o'Cesso
OIODERNO '.

'

EQUIP9 de OTORRINO (úri,co,' nQ Capilar):"
pa-rQ 'exame de. OUVI,E>O.S;:.�NABIZ' f;!'.

GARGANTA

Refro1or BAU-SCH' 8: LO� pO,rç]'# .reéejt�
,d'eÓC�L(l�,; ,

"

T(01Qmenlo dos SINUSITE� PI" ULIRASOM

Dr. GUERREiRo da FONSÊCÀ
I ,CO'NSUl'I'-A� Pt�.A' MANHÃ ,E .�(,TAR_eE.
CO�1ullcifi? o;;;' 'Ruo' Jiõo 'PI�t o;,'35,'....:"·::It���t ·"';�6b'
Re1'd�neH)' - Fluo Ftll� SChm,()l 99 -:-fo�t '3560

dade Livre e Hanseática de
Hamburgo e os países ibe

roamerica.p.os; são teste

munhos disso a Socledade
Iberoamericana, a Funda

ção América Ibérica e o

Instltuto Iberoameri'cano
de Investlgações da Uni

versidade de Hamburgo, a

mais antiga Instituição do

género. A Sociedade, Ibero
americana e a Pundaçâo
rbéarca acolheram com

simpatia a sugestão do
Presidente da aepúbuce.
Dr. Lüboke, quat.dc da ce

lebração do 12 de Outubro
de 1961 de se fundar un

tnstttuto destinado a di

vulgar na República Fede
ral conhecimentos refe
rentes à América Ibérica,
dando assim uma valiosa

contribuição para o melhor
enter.dlmento entre os po-

o novo Instituto de Es

tuccs tueroamerrcanos pro
põe-se, segundo Os seus

estatucoe, -congrr. estudar

e .uiau ar conhecimentos e

matenat, sobre;)s países
ibéricos e nie.oamerrcenos

ç:J.!'a enuoecee purttcula
res e publicas, coordenan

do '"adas os elementos aces

sívets no domi :l:o ela

c __ enct.r e da eccncmta''.
'rransrrnttndo e tes conhe

cimentos devidamente fun ..

damentados Quer "prestar
ruta contnbuícãc direta

para o er.tencnmento entre

Os povos". Para cumprir a

sua missão, o Instituto
tenclor.a promover n'J!J pai
ses em Questão investiga
çees relacionadas com pro
blemas práticos e da atua

udade, proceder a estudos

e encarregar lndívíduah

dades ou institutos ale

môes ou estrangeiros de

procederem a determina
das pesquisas. Estas pes
quisas devem corresponder
muito especialmente às
en eêncres Impoatus pela
politica de desenvolvimen
to. Além disso projeta-se
criar um centro de infor

mação e de consulta e um,
catálogo central da docu

mentação existente preten
de também dedicar-se il.

formação de jovens Inves

tigadores e Interessados
em se espeeíalizarem no

domíniO do mundo Ibérico.

,A investigadores ibéricos e

iberoamericanos oferecer-

o ESiÁDO - O Mais 4�tigc. Diã1'io de St. Catarina

se-ãc possibilidades de tra

balho e de investigação.
"0 imperativo desta ho

ra é ativar (IS antigos vIn

culas entre a Europa e a

América Lati'na e pô-las ao

serviço das grandes tare-

las do presente" disse o

Presidente da Fundação
Alemã América Ibérica,
Helmut Lorena-Meyer,
quando da fundação do no

vo Instituto. Acrescentou
ainda: "Como poderemos

criar as condições prévias
de uma cooperação sincera
e lançar as bases da boa

parceria, tão necessária, se

não nos empenharmos an

tes em assegurar a mais

ampla compreensão mu-

QUINTA PA'GJlIfA

tua? Na Europa sabemos

bem pouco da evolução
hlstôrica, da estrutura po
litica e social da América
Ibérica". O Instituto de
Estudos Iberoamericanos,
mantido essenetalmente por

recursos de enttdedes par

ticulares, empenhar-se-á
sob a presidência do Pro
fessor Rudolf Grossmann Ao

preencher estas Jacunas
tão ràpldamente quanto
possível.

de compra e venda para
uma série de produtos, en

tre êtes os principais me

tais, cereais, açúcar, bor
racha, e madeira.

Comentando o plano,
"Th� Times" diz que ,IS

flltlll1a1> propostas do Sr.

prondona merecem atenta

fonslde'ação e contém
re.almente cestas inovações
Que se afiguram suma

de São Paulo ainda com mente atraente'\,

�:mr:�s�aB::���!�r:��o:s��. �

regência de Camargo Oua- A �base de suas p!'Qpos

nieri; _ nos CanaIs 9 e 4 tas é. a cr!açã,q de uma ar

da televisão. Patrocinada ganização estabilizadora de

pela Comissão Estadual de preços, financiada pelo
Música, realizou tournee pe- Tesouro e disposta a com

Ia Estado de São Paulo. A prar - e vender mais tar

convite da Sociedade Mine- de - partidas de certo

ra de Cultura Artística, a- volume dos produtos in

presentou-se por 2 anos cluidos no plano, median
consecutivos em recitais em te uma escala predetermi
Belo Horizonte, nada de preços. Calcula o

Dando seu grande inte- Sr. Grandona que o dis

rêsse pela nos�a música e- pêndio financeiro máximo

rudita, vários compositores
ihe têm dedicado algumas

PIANISTA EUDOXIA DE BA'RROS
APRESENTA-SE EM FLORIANOPOLlS

\

Cine SAIl JUSr. \.
"on� Sd30

MATINA�
CenQ·.)

ás 10 hs.

Maravilhoso Desenho em longd ll)etra.-
gemI I

O MENINO MAGICO !
CinemaScope - MagiColo�

, Censura até 5 anos
"

:,�W""
,

áS I!I: - 4 - 7 - 9* hS.;
(HOrário altera.do devido a �rande
metragem do- filme).

Gl-enn Ford - Bette Davis em: i

DAMA POR UM DIA
.

Ci.nemaScope - TecniColor �
Censura até 5 anos

CiDa Iln
CENr.\O KYlE 34.31

ás 2 - 4 - ; 7- 9 hs.

L�igi Pl.cchi
Norma Bengell

;; O:::: �:;�adã.o em:

MULHERES & MILHOES

Censura até 10 anos

CIRe aOIl
CentJo Fone: S41!i

I
I
,\
\ '

\ \

I !
! !

No prôximo dia 21 de 'rl_
vembro as 20,30 horas, no

Teatro Alvaro de Carvalho,
a jovem pianista brasileira
_ Eudôxia de, Barros

dará um concerto de pia
no sob os auspícios do Ins

tituto Brasil-Estudos Uni-

dos. de suas obras, tais como:

Distringulda por prêmio' Sérgio Vasconcellos, Osval- ----,
EspecÚ11 da Associação Pau �:r�aC;�!�id�il;��do.Lom-1 cartazes deI::asrta �e��:��os �:x:t:ea:�'a� N.a 'OPinião da :ritica es- �IDlLJ]@Ü®lÃl®�
Rondon", Conferida pelo pecl:�lZada de Sa� Pau�,
v .. lor cultural da brilhante Eudóxia de Barros e a mal

artista brasileira, nasceu ar pianista da nova geração
em São Paulo a 18 de setem e uma das mais extraordi

bro de 1937, nárias vocações artísticas

Esteve por 2 anos na Eu- do Brasil. 1II.��Ii"��rapa' para estudos e algu- Entradas a venda no Ins-

mas npresentações em Pa- tituto Brasil-Estados Uni-

ris, Lisboa, Munchen, Sals- dos, no Salão Recorde, na ����4t�f.�burgo e Barcelona. Renner, na Casa 3 Irmâo, r;

tr;á d�ul ����:tr�a ��i���= ��a�:g:��:�{)H�:P���V=I:O� 1
___________ ,

I

Um bo'cy�/N�:,SL��.G���! Hp medin I
do 7,60 x 2,20 de boca, com moto, de a"onque e I WALI-PUSLlCICAPE
dinomo,

G fEL !I4-13
Preço único a visto, Cr$ 250.000.00. Trator e

•

ver r,o churrascaria São Jorge. à rua Frei Caneco, Rua hmando Mzchado,6
com o sr. Mário Comichelll. ----

---------------,-------------------------------------����----------�--��------

Plano de estabilizaçãcpi<�. os preços,
LONDRES, 16 (BNS) -

d
ii

d �" ,�.... ,:,\'t •
ser [relativamente multo

�t '��:,�m�:�n:��:n��bl�� OS' pro utos ás; :"" I '_ ato quantofe�,��n�,7�
�� .�;�: :�e ;m�p':��' , ".�' . '

em todos tos
de-Establl'zaçâÓ JcTbs �e�_4- Preeeupaç6es eeue Tez que uoarretarã , seu plano re4, s�ndõ- dlt-'1l cof plano� de\.es.tabh;.w;ãolde
ços dos Produtos Básicos, malares.

I
será de 90 milhões de li- mf1tarista do "Tlm�s", W, .produtos baslpos costuma

considerada pelos técnicos Sugere o a�tor que a ..: '� t: " 1 _,ser a necessidade C!e f!jcar
como extremamente opor- Grã-Bretanha poderia to-·� b,ras esterl��, num pe- nõvo �lano terá a V\I.�ta-· os preços mêdícs erp tômc

tuna, por surgir no mo- mar a ínicíatívg nesse cam l'
nodo .de,�it anos. .

geAt, sobre a maiorl� dOS das possíveis: flutuatões do

menta em que a falta de po, adotando pI:ogramas:' Se este calculo for cor- pr�oostos no passado,: de mercado. / ": �

firmeza no mercado e as simples de medidas. regu- � �!. :�
flutuações dão origem " a . ladoras, com preços' fixos

'> --_".,-----0-----+--,--

CI��MI tãrtaZB'_�{O �g
-B A-f�Jrtf:m�)y

!'

ca Brasileira, em 1953, sop
a regencíu de Eleazar de

Carvalho; - da Orquestra
Sinfônica da' Rádio Gaae
ta, com armando Berardi;
:.__ da Orquestra Municipal

'7-11-62

ás 2 hs.

Rock Hudscn

JU1:A�a;��m:RENEGADOS)' :'
TecniColor

Censura até 14 anos

ás 7"h .,.... 9lf4 hs.

FESTIVAL da UNlTED-
"FILMES DE AÇAO".

2.° Fiime:

Dane Clark

Lori Nelson em.

O FILHO DÔ PROSCRITO

Censura até 18 anos

CiDe GLOBIA
Estreito Fone "251

ás 2 hs.
Maravilhoso Desenho em longa me

·tragem

O MENINO l\otAGICO

CinemaSccpe - Mag!Colllf
Censura. até 5 anos

á::4-7-9hs.

Rape Hu�son
JuUa Adams em:

BANDO DE RENEGADOS.
EastmanColQr

: Censura atê 14 anos

':k�_.. .",� "_�,�J,

C�e DIPOlO
Est�ltc rone 8211

FestíJal �a 2�ni�d��'���� AÇAC"
: 1.0 Filme:

Jack Palance

E�die Albert em:

I MORT� SEM GLO'RIA

� CensulíP: até 14 ano!" -

I

[C'NE RAJI.
ãs2-4-7-9hs,

LeOnardo V1llar
Glória. Menezes

NOrma Bengell
EM

\

O PAGADOR DE PROMESSAS

: CiCSE "12 DE AGOSTO", Festival da MalilraIZO, Bouísac - Dia 14 de Novembro Em Benefício do Hospila, "Santa.Catarina" de Reabilitação.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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IIDArU',

'IDIO PAULO MACHADO
•

'UDA rORES-AUXILIAP,I!S:

MAURY 10PflIiS. RUI LOBO A

GILB'''TO NAHAS

I COLABORADOR.S: OIVERSOS

'" AHOS DI'LAIUTA CONST"'''''�'

'ELO '108'1550 Df

BI�......

�o �niv�nário �� M�lm�ol, Y�n[�u B ��I�tão: l x 1
Prcssegujndn ('01 SUa ,'o loques, pl"jncipa!mcnte na conta a tremenda resPCll;;a nproveil.ando um (10m pas- tuindo ri. Marcia. os ao!te:-- que a seleção precisa de A seleção venceu 'l.1',- Nilton; Chagas (Helio)

fie de trtinaT('n:,).� vj""']- meia cancha, algo cesc- bilidaGe que tnes Pesa se- se de Almerlmlo. Quand'l sártos do Mc1ropol procu- mais objctívídade, nao c nhunrío Rubens; Clnudiv- Valdir, Elârio e Joel.

do o nrõxnno br. �L('II'O u r rtcutada (' não burnandc bre os ombros.
-

todc!o\ esperavam que o raram.cm jogadas ainda menos verdade Q'lC o M�- ncc, Ivo, Joel e 'renen-e: Na arbitragem Nlt'.'Ve
futL'bol, a .�rlt'{"i.o b rn�p- convenientemente � JO. O prjrnch-o tempo do P.- "scratch" rossc crescer d'J sem um perfeito enrrcaa- tropol foi um udversár-» Nellnho (Brandüo) e l)�_ sr. Gilberto Nahus e a

<verde exibiu-se rrente • I gadns pnrn as final..:a- mrstoso terminou scsn a,- produção, eis que o Metra- menta chegar a vltol'in" G respeitável, exigindo multo cr-i Lert!; Márcio tocnsc- da. multo boa, <ornou

Mntropol, de C ctu ;1, côcs de ataque. ocrtura de contagem, com por aos 25 minutos emun- que efetivamente c('ns�· 'lrs companheh-os de Déc!') ga), N1l1..O, Idésio e Arme- Importância do crI .•

bicampeão d" Estude. Sabe-se, ran-bém, qt-e o as exibições e{ltJiliOrao'l.'S ta o coteje, numa cabeçada gulram aos 36 mtnuvc. não rõsse o quadre de cu. rindo 223.600.00. Anol'!llallQb.
O "match", n'Itm do (1 quintr-tn avancac-, embo- dentro da cancha. do centro avante Blário. Nitzc rot o seu autor recc- ciuma detentor duas velo"'" O Metropol jogou cem: não houve.

rãter amistoso de n'lH'�· r a � futebol moderno dts- Na fase comp ementar. ,lá com duas mOd!fif'tl" bendo um outro rancamen- consecutivas do titulo mã- Dorní ; arptno, João Cr-"

revestia ou ma!s prÓprj:Á- prn.:c essa dcst!n'lção, ce- aos 4 minutos td':,si.ó abriu cões, Brandão em lugar de to de Almerindo. xi� do associativo cata-r- los, Luiz canos e Pedr!
mente dc um treino. 'f'I;Vi \ reco de sentido m.us obje- a cont.agem para U Feleçêl.o, Ne:inho e Gonzaga suosu- M�smo ressalvando .se nense. Il.hO; cotbert. (S:ttJn\) e

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

Itajaí a S E L E ç Â O

NelI SITOI

IISPOIlT1VO

Mário Coelho

para comemorar ,n:l'.� um

amvcrsáno oo quadro (\_

nentnco por Joio Lima.
Ainda sem encontrar sou

melhor j(Jgr, sem "e dcnn-r
na cancha como um 0.:111-

junto de reais pO�·sibili(!a·
C]."S, mesn-o .nssim os IlU

pilas de Snul onvorre con-

tivQ cm suas tramas. dano

do OPrrlUllidad-f! a' que os

nnvcrsárrvs se recuperem o

nno se deixem bater cem

facilidade.
E' verdade, ain'ia, cue

todos os clC:tlenl0S convo

cudr-s não se ap:"'sentararu
a Comissão 'récntea. o que
uo certa rcrmn tem difl

cuundc seu trabunio.
A defesa, ao que parece,

mostra um qnnrte;o de Zl'I.

guelras rn-rnc e rcsotut-. o

Illf'S'110 acontecendo COlO o

arco. onde Rubens despc..
ta com exibiçôN que

cr�df'nclam b.ast.l:1te),· �

cupa.r a posiçlo d(! :1' ii
lnr.

.Hoje em
A seleção catarinense, que intervirá

Campeonato Brasileiro de Futebol, com

tréia marcada para a primeira quinzena
próximo mês de dezembro contra o ven

dor da série Paraná x Rio Grande do S
vai cumprir, esta tarde, .seu segundo mate
treino, enfrentando, em Itajaí, ao Almir
te Barro:;o, campeão ahsoluto do rerem e

cerrado Campeonato da Segnn;la Zona.
�e orientado por Saul Oliveira aos pOUl
vai se entrosando melhor, sendo os dois
sultados colhidos contra Figueirens<' e M
tropol, aos quais venceu, bem recehidos,
tanclo 'a Comissão Técnica da Sclerão sal'
feita com o andamento das coisas r�larion
d:t� co� o preparo do eseréte. Hoi�, na ri'
dade portuária, espera o "onze" barrL
verde em forrr.ação realizar sua mel
"performanre"· E' ".ande o interêssc
"úbliro itajaiense pelo encontro. esperand
se uma renda superior a cem mil crnzeir
Sahr'-se. ser pensamento do térni"o Saul
liveira. reali1.ur aJgumns exnf\riênrins r

elementos Que no, enrontro rr('nb" �o M�
trono] ficaram à margem. Uma ("()'i.<;;;:n."
rf,,,, f, r"'l"tw n ('srrMf\ ni�..'lrtl o fTI"'1n1�ul0
" ...t·;í1ill (10 Barroso "om R ml'<;;;:mq fnl'm\l

..

('nm nu" rl ...rl'o1on O hif'amn,..;ln rlo F,<;;;:hlfTn,

Não Protestou Atléticooseguiram o uíuru.

contagem de 2 tentos a 1.
Já agv ra. drc"njdto.<; ',"1'1

exercícios c:n eo .• iunto. a

equipe que nos re ; < nnt;
rã no bra<'llcjr" ,1cmoll-;t.·;J.
que nenns ;ita 'de Iguns -e .

E.<;lrejlo sôoro irregnlar-ída
dos no lançamento de jo
gadores írregularmante in�.
cruos. ASspu, está enccr

mdo o certame da segundi\
zona, sendn Ban-oso e Ca�

los Renaux. mf'..smo derr')"

tados na rndada. flllfl t,
procln.-r.ados ca.mpeão e

vice-campeão ciede-n';.is

para disputar a etapa fin?,!

do Estadual de 62.

Ao que apurou fi n"s<;'\

reportagem, a diretc'ia de

Clube xueucc oatar.nensc Inaugurado o Noyo Estádio da

S.E.R., de Timbó
resolveu não prot.i:;
tl'a O O!implco q
"rolou na penult.ln
isso apóS tcr

haver o clube

Blul'en:'lll co!

Ja,
ld:l

d"
Derrol.!do O

Campeão no flÁal dasNa tarde de qulntafell.1,
por volta das 13,30 hor':ls

com a presença de altas

autoridades desporljvas dê

Santa Catari::1a lei inau"
gUI'ado o novo cstádio da

Socicdac1c Esportiva. e R�

crent.lva Unlfto, n�! clctarl('

dt: 'l'imnó.
Nn op,orlunldn.ve de, h�c

Il.UAj)lcioso accntceimen''l.
falaram vários ,)l'�dnl'es e

l'epreesntantes de c!u'l:,!s

do smals dlvr-ross ponLos
do Vale .do Hajai e cll'cun

vjzinhança.�. A ;mpl'ema
tnmbém esleve prec'lrtte
em grande nunH:fO. pre,;ti"
glando assim no nconteCL

menta. O estádio do clube

mml (' hranco. foi inau�u·
rndo e na mesma. opor�u
nldade o modeJ'I1O- alam

brado, pista de atlatism;),
f' cnncha.s dc bnqquctebol e
voleibol.
Como nota de destaqu�,

f.estividades o encontro a

mistoso entre o clube elfl

festas e o CaxIas de JOIll

ville. '

�---_.�

Colaborou a

Liga de Blumenau
A Liga Blumenaueuso (�e

Futebnl empr-<"!!-\tou. tambc;�..

sua colaboração ao scu tt

liado, :1 Sociedade Esponl.
va e Recreativa uniti.O, pa·

ra a concretização de ve-

, lho anseio do públiCO des·

jJol·tivQ da cid:lcle de Tlm

b6, ou sf'ja fi. ln:lugUraç.lo
do estádio do cluhe azUL e

branr.,-.. tlmnopn�e.

A Lign. colaborou com a

imporlânela de cr$.

40.000,00.
'

Nos demais setol'es, ,.. Cam!l" jogad( 1'\

c::lncha e ataquc-. é qt· :1 dição de Jogo.
.!=elrção precisa d:! 110\'10

trnturação a fim d
o conjunto fun�I�}{lr ,. "0 __

um todn-admll'ável -'lll Ij!I'J
saiba atll.11· p('lo ntrTIOS,
sem as fal.has que Vll;'I)�
notnndo até aquI.
ContinUD,mN; d ..ndo um

crédito dc c.onf!nnça '10S
Seus respon<;áve!s certos
de que sabel'fio l;val' em

-Õ Padre-R--om--j]-E--sla--rá ESIa Tarde-
Em Palhoça

C:J.rlns [,u ' P:llm Para o jego d� n(lje O
Estari SI r� 1100 Il:l. a[vjrllbl'O d.f'verá jogar e.1m

tarde de hoje n:t "Ir!. 'le oe sua força máJa, pois vI'! no
Palhol'a n r nrnç.10 Cerâmica um f:Jrte adver
val'�can'l dI) PtLd.!! 1to:na

A equipe do Almiran�c
Barl'is .... já caTp"â dn. S"
gunda ZOll(t. encerrou (I, •.

mjnga �cus cOlrpl'ollllS:;'JS
no cert(tJlle, s("nd" dcl'l'O�'l.
C!" pela c�qu:tdl'" dn P�l.\·
mriras. rm Blumennl). p'�I'J
escore r]c 2 a 1. Enf]lI"n�:>
Isso, em 13ru"I1U(. o 1':1'"

sandú. local. ]f'V:lI':l a m��
lhor r.Õ!:Il:(' {) OI, �pjco !)<>("
,escore de G n 2.

dClldo, jJortallt
chegllC:a.s ate , do

Faltam ainda qu�tro e:e·

mCllt.os indicados i)cla 1"(-

d.eraç;lQ Calarincnse dI)

Fulebul a se apresental'o.n
a Comissão Técnica. S"m

bra c Zé'qulnha 'le ItaJa;.,
e Seei1lo e Norberto Hepp2
cW JOinvlllc.

Enconlru-st' cm Itajai "

méd:o esquerdo Cal'ioea,
oriundo do futebo! gualrl-

barlno, que v('iO (';1.tlmr

testes no conjunto do Aln'l

cante BarroSO qu,� Visa a,,

sIm reforçar sua f::squadra
para. os eOlllpl'oll�issos pe;{}
canlpconato ba!'riga ve.rdr,
em sua decisiva etapa. Sé

agradar, Carinca _;;erá con"

tl·atado.

REAPARECE
A equipe do Vasto Ver

ele, drPOi:;; de se unir ao

Olimpico para. disputar o

certame catarlnense do

C'aSSificação, v·em de de.>;

fazer a aliança com o 0.1.... :-

rubl'O da Alameda Rio

BI':lIlCo. Sábado os vasto- r;=�=:!!'!!�""'�
vcrdinos I'capareeerao ao�

olhos do p(lblico. jogarulo
cont.l'a o Guara.ny de ItOll

pava Norte.

A drlpgação do Padre Ro.
ma. dcixaJ'[t Ilo�.�a capital
!J°I' voIta das 13 horas, �!lI

condução espec�a!.
1t1;VijI 00 Ylli.IMk 1IYJ11 rIO;1

1\. f(]lllpC p,\d,'I:nnt�n:,c
que manl�mlsc !l1vl{'�a !'ll,

vária<; parUdos ·I:'�pera la"

ZCI' n"a apl'esent!\c:J.o- ao�

despor!.i.S(:lS da �izin�.êl.
cidade de Pnlhol"l. ,c:P{"'<'li.
do mesmo 'C1\C(',' :t f )rte

r.epre�rnt:lç(io 'Jo Cet'atl i
ca, local.

A última jorna:!a dos ra

pay.e� dn !'ll'l l'� III X. mo

foi na capit11l 1(.l\'1Cll:1- Oll

de cO!:seguil'am t!�p�J :::-cu
lar resullado ao emp:1I ar

em um tenlo C{l!\� o ACIJ

paI.
-------------------

GOVERNO E O REMO
O sr. Celso< Ramos. ão

vernador do Esla<:1o, de�:J,'
minou ao Cons�d�o Regro"
nal de Despol'Lns que prr."·�
lasse sua hOll1en;tgem ao�'
remadol'<es do Cll10e Náu Itico Francisco MartineUi

::��en�:I:������� �e ,;�:�t
mo, no páreo de DOIS Vo\m �
Foram ofereCidos 'Ll'ofluS
aos clubes e medalhas aos

remadores.

(om 601 Solitário, o Tricolor da

Capital Venceu o Carlos Renaux
Clube Atlêtlco Catarln"n- AtlétIco:

senvol·vendo uma atuaç<\')
altamente elogiável, a r.,!

presentação d.o Clube Doz�
de Agôsto, conseguiu le

vantar o titulo d'" Cam

peão Estadual rte BaJqu�
tebol Adulto. agora na CI

dade ,de Pôrto União. A

equipe local do Tamand'lre
foi a vice campeã.
Os diretores do Usáti

Social e Recreativo, eonvi
daram a seleção pal'a s.:

exibir em São Jc:õ,n Bati,;
ta. O conVite estJ

I
sesd.o

estudado.

FUTEBOL DE SALAO .

DepoIs de uma longa Ina

tividade devido ao proble
ma dc falta de quadra,
voltou o campeonato salo
nhlta da caPital a ter con
tinuidade tendI} po l'lo.:,!i
o estádio da Facnldade de
Direito.
VELA - O Campeolnat'J

Catarinense de Vela q11e
vem sendo disputa.d.o por

'embarcações do lale Clnb?
e do Velell'os da Ilha te"á
ccntlnulda.de hoJc, �m fi.

realização de mais duas

etapas.

o A'ItBITRO
Para o cotejo de domin"

go entre Szleçãl) Catarj
nense e Combinado l.a·

jaiúnse, marCado para a

cidade poüuüria, !'oi indi
cado o apitador Laudlno

Pedro da SIlva um dos mE'

Ihores árbitros da certame

zona dois.

se e Carlos RenaulC, per'\n
te diminuto púb:Ieo, pr ..... ·

poreionaram na tarde d('

anteontem, no cs�ádio d!.
Adolfo Konder uma reg\!
lar partida do futebol, des

tacando.se alguns elem"t}
tos cpm jogadas de vulto

Individuai.
A!I ações en�!'e os do!r
tl)icolorcs transcorrêram

num plano de iguald<!.de
durante todo o 'JesenrO!JJ.T
d" jõgO, LSobre.;saindo-se
então o trabal.ho do V!!tf
rano Teixelrlnha pel.o m"i;'l
de campo, formando dup!a
com ('utro veterano, F�.
truski.

pelo miolo de campo
nharam m·alor de!;

enquanto a linha de qU!l

CONVOCADOS
A Liga ItaJaiense de- D2S

p.orlos já tomou todas as

pl'Ovidên:::ias com respeito
ao jógo amistoso que será

efetuado sn. cidade pOl'tufl
ria na tarde de noje, en

volvendo a seleçt�o cata,;.
nense e.Q combinado 'oca:
A lista do!! convocados já
toi di,vulg'ada .e entre O�

nomes dos atiét·a3 enC'ln

tramas os conheCidos Ior

ge, Zé· Carlos, Marzinho
Sombra., Ratinho e Odilol".

do Marrílln Dias e M,nn

Zéquinha. .do !\hniranLe
Barrosa.

ataque, .estiveram

plano de regularidade pato
mante coisa que não ac;;n

tecla há vários jogos.
o 1 O ArniYf:�ár;o do IlHorel F. (.

Comemorado
A vl�ól'ia do AeJêtiCo Cl"

.tarinemie somente v�IO

dar satisfação a sua torel'

::: ��i7°a j:i:�si��cadç��:
clubes 'estava definltl
mente em poder de BarEl'�
so e Renaux, qualquer qU

fossem f'S resultadOs Q

a'l'bas ns eQulpE'.q conhPl''''
ram nMta rorl'\da ante-,I
pada pela F.C,P.

Os Quadros: ãTLE'TI
Perraro; Roberto SilVa,
Marréco, Gerclno e'"
ooel; Osear (Rogério) I

Sergio; (Rogér1n (Oscar),
Hellnho, Ronaldo e pe1't"
reca.
RENAUX!: MOS!!i.mal'll:

Blanchlnl, Mplão, Mcr\zlo'
Bels: Pf'truskl e Ttield�l
nha: Chats, msrnet
Or}.ry. Percirlnha e Pari

g11fl.lf".

nut.os da 2.n fa�e, Beto a')s

32 minutos da :1!!!sma fa

se: swdo o tenlo de non

ra do Setor ,I.E.F.C. feito

P.OI' Carlinhcs cobrando

uma penalidade máxima
ao.,; 39 minuto� da f\',sp.

eomplementa!'.
Na oportunidn.d�, dcB�

mo:; ('xpresso os rllais sln

cero.q paranens aos jogado
res e dirigentes dO Dljore!
F. C. (equipe da rua. TIra

dentes), esperancJo e dcse

jando que outros tantos a

niversarias seja.m comemo.
rados tão condIgnamente.
O DIJOREL tO�'mou p

venceu com: Adelírio; ZÔ

ca, Lell0 e Nel'cu; Blra '"

Duorte; Beta, Snul, Ab:.'!·

l:wdc, Augusto e VIlson.

A f'qulpe elo Setor I.E.F' C'

formou com: WlIson; Cha"

gas, Carlinhos e GaIM';
PC-dl·o.e Oscar; Hél1o, Ai: .

htrdo (China..), Herondmh('
Le!o. e Barbaio (Lui;:l.

Com satisfação, !'egistra
mos a passagcm >10 prin1l'i
"ti ano de ·vlda. do DIJC·

REL F. C. ocofl'idv d'a II

POr ocasiii.r do., fest2jo.'
comemoratiVOS. f\,li rCQ.·jzl,
da n') gramada do Mm!!J
de- Menol'e�, um.1. par' :tl:'l.

EM PREPARATIVOS
Encontra-se em gl'andf.

atividade o Moto Clube de

Florianópclis, po.i� seus di·
retol'es vão efetuo:; no pró
ximo dia 25, na praça Ge

túlio Vargas n prlmell'a

Ginkana de motociclétas
nesla capital. Trinta má ..

quinas deverão d:.�putar os

divel'sOS Pl,ên.irs que' opo:·
lunamf'nLe a Imp,ensa di
vulgará.

Vem lendo a melhor da,;
r·epercussôes tJ concurso

lançado Pela Rádio Gua
rujg" recrutando na op�
nião pública, a sua expon.
tiinea liberdade de opin ir
como fOl1f1larú a s�lec'l
catarinense para o matr.b
inaugural que tnmaremos
part-e. Uma Passagem ae"ea'
um prêmiO. de �r$ 7.000.00
e mais três prêmios de ,ft!'$
1.000.00 estão a sita dlspo.�"
ção.

x x ,

Idésio e Ni1zo. doIs do'
melhOres ntacantf':; do fu.
t·ebol cl!.tarine>ns(l, estio
Crm iluas p,O'siCÕt,� [(nl'il�l
tidllil Pfl!':1, flS dl"put.ns 10'11-
tro sl'lf'ções. A carla treino
que pnssa os dol� JO!;l'fldo"
res "colored" melho.1' 8"

apresFntam .

MOTOCICLISMO -o

Moto Clube de Florianopo
li:; determinou pil.1'a o dia
25 próximo a efeLuaçao de
uma Glnkana que tera �r

local ti. PI'nça Getúlio, Var
gas. Inilmeros prêmios es

tarão sendo dIspu lado:;
sendo que a sinscriçôes jã
se encontram abcrtas. Na

da menos de 16 provas
COll8tarãl') desta progrn.ma
ção esportiva do Mt)lo

Clube.
REMO - Paflsadas ;!S

r-moçôcs do Sulamerlenn'1,
as atenções dos remntlol"'s
da. capItal vr1Ln.nl-.�t: affot"
para os próXil11f\s comp'··

1.Içôes pl·oe;ram.'ld!lfl llf'll,l,
Fc.dera.çi\o Aquática. Crl.t�
rlnetu�.

BA8QIJETEBOL - D�-

amislosa entrc "<' tqui;l�s
titulares do DIJOREL F. C.

.., :''T'OR I. b. F. C. rl,·.�

Corre.",.. e T ·lcgl'J,(O�,. 3":11-

do na oporlumdut'. (1iS"l�

tado um lindo t�oft'U • �'n"

tilmentc oferl:ld ,leb�
funcionúrh,; do D.U.T.,
Jassi Mont('!t·o � Re · .•el

O gol solitário da partid<:l
surgiu logo no primeiro
minuto de luta através 0:"

Pereréca que esc:>rou de
cnbeça uma delesa parei.9.1
d" arqueiro MO,s.<;!mann.
Técnicamente o cotejo

nunca chegou a ItTlpres,in�
nar, talvez prl.o tarte eaiOt

que n8s01011 fi. cnp1tnl cata.
rln('nfle na(JUE'ln opl"rtun1-
daclf'. f>xf'rcf'ndo decrl'!.ei.nTj
rif' prodnçi'lo nos lltlr-!.as.
No CarIo:'! Re1\'\U:-' 'rel

l'i.\,])·ll1hl\ foi o mais desr.""
cada seguld,r. por Pétrnskl:_,
Pel'eirinha e Bil\nehini. No

FALTAM QUATRO

l.a Zona- Classiiicação Final
o Ç?mpeonato da Segunda lo
dubcs pal'a a etapa final do

Assim termill
na, OLJe apontou d
Estadual de 1962:Stl I triHllfan.' da �.J'1-

tcnd .o m,JOR,·�L }4'. C.

tilue da 1\.;;i·llc:a 'JI�trt''''l

doro. de H.(�visla,;, ljllC Vl';)

ceu seu nnlaf{C' ;,l:;tn P�'Jo
escol'" dn 3xl (;,.1,; 111:11'(',,-

Campeõo -

Viç.e·compc
3'0 lugol'
4.0' IUQQr
5.0 LIga r·

6 n luqol'
7'0 IU941

mirante Barroso, 6 PP.
Cqr!as Renoux 8

lótico, 10
'

meira»" 12
ly.�('\ndLI 15
límpico' 16

,jula,Ramos.17
mlnut.M dR }." II,�_

mente Abe-la;'d,Q .. !JS .LJ. mi- Cl'� 13.8,iO 00.

..

.� .
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por Walter tange
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Um bilhete para Gabriel

Colares, rtaíat:
Amigo Colares: Recebi a

revista "Rubro Azul", que

você têve a eentueea de me

m;mdar, Muito grato pela
feliz lembrança" Vendo e

lendo aquelas páginas"
quantas saudades acorrem

ao meu espírito, n'um ver

dadeiro "passeio pelo pas
sado", por uma época já
bem distante! "Mareílio
Dias", , "paixão" de mui

tos e, para mim, uma sua

ve recordação de quase u

ma dezena de anos felizes,
vívidos .entre amigos de

um clube que ujudeí fun

dar. oentc boa! Não cun

rv ncrnes, n-ico escapar ai

gum . , oramos muitos, os

iuauauores. e restam tão

poucos! - Uma coisa, meu

caro cotares. eu lamento e

ernln que você também pen

sa como cu: QU:lndo run

d:l!11oS o Marcílio nmguém
pensnu cm futebol! Qulze
mos dar a Haja! uma opor
tllnj'dade de participar do

esporte náutico em nosso

Estado, E quantas glórias
orerecoram Mnrcitln e Bar

rO_�:l ao remo (!ntnrlnense!

Hnje, do rsporte náutlf'o em

Ha.iai só I'I':'!tam ..

dacfws de uma i'l>of'a chrb

dI' �Itirias! P'II'que' drb:a

r:ml mOITcr o I'"m:l em TI:t

j:ti" Colares? - (Do Wal

ter.)

E pnr tal:u "m Esporte
Nául i('o, rI'nqu! rler.tas co-

11ln�s, I'nvlo um nbraç'1,
mllil., '!nl"('rt'l, ;lO.� valenLes
remadoles Martlnell!nos e

ao seu não menos bl'[)'''o
Pre�idente. Laur() Sondni,
pela brilhante vitória obti

da em Buenos Ayres!

15 de Novembro! Aconte

ceu, sim.. ali nl) Edil'h:lo

da J\;;�istencia Municip;ll:
a bandeira nacional l(iada
"quasi" a meio-pau! Quan
do deparei com aquilo, pen
sei comigo mesmo: Seri

que o encarregado dés,;e

sen(iço tem h..iêias "meio"

1llunarquistas!

Conta-se que, certa Vez,
três estudantes quizeram
fazer uma brincadeira com

u Ii,o:;oro Artur Schope
nl1;1Uel'. O primeiro entrou

no seu escrl�ório c disse:
"Bom dia, pai AIHaão."

S,;h"J)('nh;wer ficou cnlf\
do, .lil'n�,(d(J na sua mesa

de �t'ajJ.ll!ll'. l!.nLr..Ju o sc

gu.,du e disse: "13um (Ji:1,
pai lsaat." O filó.�ul0 CUl1-

tino-tJu sem se mexer. O �er

ceil'o "ntãu pas!:ouu pJr ele
e disse: "Sonl dia, pui Ja

cÓ." Levantou-se então

Schopenhauer, cj;)o.mou os

tlês e lhes disse: "Quero tl

gora dizer uma coisa a v?

cês: Não sou Abraão, neT,1

EDU os três e lhes di,se:

"Quero agora dizei' uma c:li
sa a voees: Não sau Abra

ão, ne,n sou :i:saac, tão pou
co Jaco. Sou Saul, o tIlho

de Kis, que saiu de cnsa a

mando do seu pai, para
procurar um bl:l'ro. Estou

satisfeitisslmo porque tive
mais sorte do que êle: en-

contrel logo três."

Dizem que o Indiano Sis
sa ben Daher foi o inven
tor do íógo de xadrez, O Rei

resolveu gratificá-lo por is
SO e lhe disse que apresen
tasse algum deseja. aissa

pediu: 'Majestade, mande

colocar um grão de trigo
no primeiro quadro do ta

buleiro, Se conseguires pre
encher todas as casas do

tabuleiro, eu me conside
rarei satisfeito! A corte a

cnou o pedid\) de Sis,;;, mui

to modesto e despretencíu
soo uepors verificaram que
era ilhjlussivel sausrazer o

que ete- estava pedindo.
Pois, para preencher- desta
forma um L.uluiCiro, Sel'l8111

ncce,;slu',as n;lda menos do

que 12.44ü.7<\4.073.70D.55'I,615
grão:; de t.tgo! Pelas contas

que se Iez, chegou-se à
eoncrusão que, plantando
tri[So em tôuo o mundo, aín
da não licu:la satisfeito o

deseja de Sis a ben Daher t

O jurl absolveu Jim. Não

foi pcssrvet pl'-avar;1 sua

palLH;]pU!;UO nas arruaças

pelas quais havia sido pre
so. antes de soltá-lo, o juiz
O chamou novamente edis

"

...·t..l, quero r'ecomen

dar que nao se meta mais

em más éompa.nhias" Jim

p.'Jnbllle"tc respondeu: Sr.
Juiz, llqoJl: d("sc<.lmado que

âqui 11.1(.0 lHe veras maL;!"

...

mes
Ama/do S. Thiago

'·Est.a não é a Repúhllcn
dos meus sonhos",

SILVA JARDIM

Não sendo embora, esta

que ai está desfigurada, e

estropiada por muitos e

muitos dos nossos sot-dt
sant homens publicas, a

República dos nossos so

nhos, dos sonhos daqueles
que foram educados p�los
propagandistas da Repúbli
ca, O que é rato tncantes

tf>_vel é que o regtme que

tem ue prevalecer e firmar
se em nOMO belo pais, co
mo em toda a América, é
o republicano.
E.ta repeucão, a que pro

posítalmente nos submete

mos, do mesmo tempo do

ve: bo SER, Que é o ver

bo por exccrénctn annunu

vo, aquele que e.n todos os

ídíornus encerra tódas as

potencias da vontade Que
constrói e da verdade que
edifica, vem exatamente
de molde, no caso da Repu
cuca oemocrdnca, vlgt,"nte
em nosso pais, paru que

possamos dar, por melo de
uma expressão verbal, a 1-

déta da certeza que temos
de que já se inicia em n.rs
'la pâtria q mUISptnMlvel
lo.. i.:J uo neiastu predcmt
nio do subôrno e, da Iw.tlver
saçã.o, que teTn levado ao
pXler muitos homens in
compete"tes e me:::mo ne

fa,,;tos, p;::us prevarIC:I_
ç5es de tud3 genero prati
cadas, afim de pOderem os
bem Intencionad3s e pro
bos, OS que possuem o sen
so da respOnSabilidade, e
vel'cer atividades na Polí
tica que se esc:eve com P
1,lalusCllI0) e c:mduzir a

Nação Bn..sllelra aos seus
altos destinos, lião toleran
do mais as conspd�:lções
que lhe têm Sido aplicadas
por êsse l1latel'lRIi�mo sór�
dido, de,<:conhecedot' de
Df>us. da Humanidade, da
PátrIa e a Família, que IeJ
vou quase o planeta ao ex-

Mário é emplegado de

un.a drogaria. Certa vez en

tl'uU uma senhor:.. e pediu
um remédio para fazer

CI'ésc{-1' <I cabe:o, Mário e:a

ú.ilat';L:r:..do e apresentou um

pn:jl.l,I'!I(IO dizendo ser ver

d:\dell'ameme famo-"o. 'Se

rá bom ,mesmo? Você tem

pruv;ls disso?" indagou a

cliente. Entusiasmado êle

le:lk,ndeu: "Será bom mes

mú? Você tem provas dls

:;o?" indagou a cliente. En

tu iasmado êle respondeu:
"'Se é bom? Imagine a se

nhora Que outro dia levei

para a mãe de minha mu� _,trenm"�e 'lDm:1;'UeTr.l de .ex
Iher e ela, sem querer, le- termimo tOlal, l>e não fos

vou a mão molhada co!n se a manlfes�ação da gra

ês�e remédio à boca. A se- ça de D('IS, [lue Inspi:ou ou

r.hora precisava ver que be- forçou alguns dos l'espon

lo bigode tem agora a mi- sáveis mais imediatos pela
nha boa sogra!" ordem social, no mundo, a

retrocederem, a tempo da

Einstein era conhecido senda e que certos espirltos
p2la !:iua buudade e a",-Jl'

pu!" cri:::.nça.s. Certa vez cn

cont:ou um menino thJro.n

do. lnd:l:-(oul porque chora

va, o menino disse: "Per

di {l Dólar que meu pni me

deu Plt!',l cortar o cabelo."

llllcuiatamenLe EinsLeltl lhe

deu U_TI Dólar c Dhuldou

que êle fosse cortar o eabc

lo, Satisfeito () menino re

cebeu o dinheiro, mas. quan
do l:C virou p:1ra Eins�ein

para agradecer.. devol
v"u-ll:� o Dóla!', dizendo:

"Não p:lSSO aceitar o di
nheiro. Você precisa mals
do que eu cortar os 'cabe
Ias.".

Conselho: Um amigo a

outro:' "Não seI, mas sem

pre que preciso villjar, pas
so o dia anterior nervoso e

preocupado." O outro: ,';E'

facil evitar: viage sempre
na vespera do dia."

CASA OU APARTAMENTO
Preciso PGra alugar. no centro.
Trotar com OSMAR, nésto reda'-õo 0:..1 Pe---0 te·

Associação Calarinense de
Engenheiros

EDITAL
Convocação de Assembléia Geral Extraordinária

De acõ:do com os Estntutos em vigor, convoco os Srs.

aSSOciados para a Assembléia Gera! Extraordinária a ser

realizada as 20 (vlnt.e) horas do dia 29 do corrente mês,

ãvidos de sanlfue, assassi

nos de povos, os quenam
impelir.

�equentc que vai desde a

conversãa dos mandatos pc
líti,.os ("'1 ...."pri'-�o público,
ele QW! n�" h,'j m('io de lnr

f!'arem a mão OS p,ofltentes
desabu!;nd'ls dês.�e novo

mf'io f:\cil de viver, até à

SUbSWH\('ão, nos campos

de esporte, da mocidade,

d
que deve ser bem educada,
das escolas, por simples em

brutecidos jogadores, vil

mente explorados por or

ganizações eeporusta, cujos
dirigentes usufruem pr?
ventos espetaculares sob a

égide do poder publico que
se gloria de tê-los como os

melhores embaixadores da

Nação perante o mundo ci
vilizado!
Haveremos de ter muito

em breve algum novo castro

Alves, para defender a De
mocracia Brasileira dos

seus contumazes defrauda
dores, cantando a c€u a

berto versos cerno aouetes
com que soube derrubar o

est.gmn da escravidão:
"Senhor Deus dos des

graçados,
Dizei-me vés, eeonor

Deus,

Se é mentira, se é verda
de

Tanto horror perante os

céus! ...

"

O povo brasileiro não po
de suportar por mais tem
po; não pode tolerar mais,
sem IJ"u�t:;,cu V(;!t:nlé:.�e, es

ta n.a.vm sucúo u-eruenda
dos seus mal�� legítimos di
reitos! O po�'o uraanetro
quer ter direito à educação,
à c�ltur;1 sadia e honesta,
e não a esta Intolerável ex
ploração que ainda raaer.r
maus govêl'nos das teudên
cias in(eriores do homem,

lUdibriando as mas�as com

as tlicilidades que C.:mce

.Aem à3 reaJizac,,;es imOla-
1.ssl,J.as do tarna \ ai, das

prUCltlhl:lr,:ve� de lamhas da
oe,to..", ou.-; quaIs �)lenas se

eXigem pernas bonitas e

qlladris Ot:lll desenl'olvldOs,
que· &S i'evi�,a.') LLentiosns
àfirúvt:iLli.lll )làia o seu ,Cli.

motll dJ' �ex-appel; reali

zações que culminam com

ii proclamação de ":-eis" de
IutelJOI e quantas 0\11 ras
tolices são arquitetadas por
rérebros doentios e de tcn
dioncias sádicas, à sÔlta nas

lú;ia Da Secrefaria Da Fazenda
A SECRETARIA DA FAZENDA torna público

que a TAXA DE EDUCAÇÃO E SAU'DE na razõo
pel'centual, (coblcnço como adicional n� bR'Se de
20% sÔbr;:.o Impôsta de Vendas e Consignações) a

Que se refere o Lei N.o 3123, de 31 de outubro do
corrente ano, é devida pelos õperações realiZadas o

pm-tir de l.o·de Oovembro de 1962,

Florianópolis, 17 de novembro de 1962

Geraldo Wetzel
Secretário da Fazenda

21"11 62

na �éde da AS!loclação C:I tnrlnen!;e de Engenheiros, à
Rua Trajano nO 1 _ saln 302 (Edltir.lo Montepio), para \

tcat" dos ',"olnt" ."ontos
.. . fscolll de Samba Unidos da Coloni.nha

l°) _ T':II'I'';IO lia Delegado Ele1t(lr que partIclpara da

Assernbl{>la dn.'l Delegado,Oi Eleitores das Associações de A ESCOLA DE SAMBA UNIDOS DA COLO.

Clas'l's ,jllnt.n ao Consêlho Regional de Engenharia e Ar- NINHA, CONVOCA TO,et)S OS COMPONEN-

qultetufft da. 10'1 Região, para ti escolha de novos Conse- TES PARA COMPARECER'EM A PARTIR DO D!A

Ihelr'ls; , 24 DE NOVEMBRO DE 1962, 'A RUA BUCHELE
20) _ Vencimentos dos Engenheiros pertencentes ao (COLON I NHAl NO MESMO LOCAL DOS EN-

quadro do funcionalismo estadual, SAIOS DO ANO PASSADO.

Flõ'i!'9'ii'õj)s, 13""i'fê" novembro rir! 1!l1l2

lIAIWLDO P. PEDERNEIRAS

Presidente
[STRLlTO. � Novembro de 1962

A DIRETORIA

-

("�.''I'.''.''':.. \<'I'.':"�:'''F:,-,(.��,�lf
F: <ji\!j}:.Jlb :, .J�

.. I

epuo ice lavrador

DOBRE SUAS COLHEITAS!dever a maior parte de nos

sas preocupações, não as

restringindo exclusivamen
te à defesa, que vai até ao

paroxismo do ódio, de pre
tensos dIreitos egoistica
mente advogados e que se

contentam com as ccnouís
tas Indívíduals ou de clas

se, com 01 vida danoso de
outros direitos de terceiros
e de outras classes,
Consolidemos a Repúbll

ca pelo trabalho livre, pela
educação do tr-abalhador,
pela moralização dos cos

tumes, pela honestidade
nas transações, pelo altruís
mo que deve scorcoôr-se a

êste egoísmo que esteriliza
as consciências.

dJ:C����:::��o, aedu�:���liC: �..!!I_•••••••••••"J'S��
juventude brasileira!

Cientificamente dosados, rornectdos em 16r·

mures especiais poro diferentes culturas, de
ocerco com o natureza dos Solos. Diversos

l1DI)5 de oocoos poro c-core. cana, menor.

oco. fumo nllho. orroz, teuec, trigo, pomo,
res jurdins. ele.

BUSCHlE & lEPPER S/A"
")OINVILL�: RUA 00 PRINC'PE, la
BlUMWAU: RU� B�1.ISOUf, 11�

ceglllBA: O'S!MB ...QGAOO� WESIPHAlEfII, UT'

auadrigêmeos
ESTCCOLMO <SIP) -

Nasceram no Hospital
Acadêmico de Uppsnla. os

prtmelros qundrtgômeos
da suécre. desde 1945, sen
do tl'0S mentna, c um

menino. A am. anne-auna
Blank, mâo das orrnncee,
tem 32 anos. e o !l:II·tO te
ve Iuga ; depois de um tra
tamento contra a esterili
dade desenvo � ido pelo
Prof, Carl A. Gemzell, gi
necologista e obstetra,
O partu durou tres ho

ras, e realizou-se s:l�lsfa-

só é efetivo em casos de

evte-l+ldade causada por
distúrbios da glândula pi-
tuitarta, o que ocorre

Já devem estar reencar

nados os novos plonel:os da

Dl'mocl'ncln, que são exata

mente <'lqllclcs Que �'lln!1;1-

ram c:)m uma Rcpublic;a in

teirn.ll1cntc consagrada ao

bem público e não ii. satis

fação dr! intel'êsscs pel'so- vêm de cima ..

naJissimo,�; de uma Rcpú- Saudemos, embora brdia
blica em que o ddadão sc- mente, o mês da Republica;
ja glorificado pelo seu alto mas saudemos a Republica
padrão de civismo, de vir- . segundo o conceito dos que
tude c de ('ultura r não por a sonharam livre de contu

um Pl'ons,slonalismo ineon- bémi:ls e que foram os Quln
tin� Bocaiuva. os Lopes, __
Trovão, osF�;mciscos Glicé-
rio, os Campos Sales, os

Silva Jardim, os Benjamin
Constant, os Prudente de
Moraes ... enfim, os repu-
blicanbs históricos de todos
os pontos do Brasil e dos

quais nós aprendemos a con

�agrar ao cumprimento do

LONDRES (BNS) - A Grã-3retonho e outrrJS

credol'es europeus proporclonarão ajudo à Argenti
n? o fim de pC'isibilitar o êste pai!} latino-am8ric0t10

l�\,,�, p"'aças à falta de dls� diminuir o sobrecarga de dívidas exte�.nas em SeU

cl;;lma, que tomou contá b:lançn de pagamentos
'

d&ste pr.i& até ao ponto",-,.
A .i-0nl�ibuiç_§_o britônic,_,: Ebiuraró ,e__otr.e 8 ou

ler-se de' dizer, com tôda
lCí milhoes de esterl.ln_os. ;10S próximos dois anos.

a procedência, que a sua _

f>. presente declso� e � resulta�o d8 uma reu.

salvação, a salvação desta n�o �el�brada _

em ParIs ha dez dias em que os

m:lgnífica juventude brasi- pnn('l�O!S nac:oe� credo"as da Arge;'ltino escutaram

leira, depende de um regi- d�talhada�ente a descrlçõo. f�it� por uma delega-
me. de canscrição militar, çoo �rgentlna do presente sltuuça� finunceira e eco

cristão e puritano, que não nom�co otravf'ssodo po� aquele paiS, bem c�mo das

deixe mais homem OU mu-
medidos go\'ernamcntals de recupel'.;)ção oI! impl::!n

Iher entrar na vida de res-
todos,

p"msabHidade sem primei-
ro p:lS".nl' quatro ou cinco

an.,s �(l]) I'�g'ime disciplinar,
de tr;lbalho e de educação
efldentes, de mndo n que
volte o bra,sileiro a ter o
senso da rcsp::Jnsabllidade,
que vai send:) perdido, gra
ças aos :"aus exemplos que

upraximadameme em 5%
de todos os casos de exte

rilidade. é a ossímutacâo
do runctonamento normal

dJS cvúnos. secundo o

método. u,", "val'IOs "dor

mentes' são ativados por
m"io da injec;;o de dois

tipos de hormônios, r.uja
intel{raeão ê e",sp.nciaJ par:l
a maturação e consequen

te nvulacão. Se o tratq-

to:'jamenle, T'ldavla, o mr- ment.o IOi!:�a êxito. esta
nor dos qU:ldrigêmeos, uma ocorre mais ou menos após
menIna qUe pesava apenas'" 24 h'lr;,s da Ílllt11a inje-
1.100 g:-arn;ls, falece;,l de- ção. O método, no present�
pois de' se!s dias. I!"�áu de desenvolvimento,
O objetivo do tratamen.., tem como resultado uma

to, que segundo se informa ovulaçrw sim lltânca, O Que
-----------------------------

Credores Europeus Confiam
NO FUTURO ARGENT!�O

A'PARTAMENTOS EM CAMBORIU
EDIFICIO CAMBORIU PALACE

ENTREGA EM DEZEMBRO

Um dorm, - Kitch - Banhei�'o - Eutr,
CR$ 250 mil e 18 x CR$ 14300 -

Um dorm. - Sola � Caz. _:_ Bonh. - Eutr.
- CR$ 468 míl e 18 x CR$ 39.000 -

Propostos paro - Eng o Nilton 8eduschi -

RUa Dos Andradas 1664 conj. 805 - !1àrto

Alegl'e,
16"1262

PROMOTORES DE VENDAS'
POSSIBILIDADES REAIS, MI'NIMO DE CRS
50.000,00 MENSAIS

Organização de âmbito nacional está comple:
tando seu quadro de PROMOTORES DE VENDA
com o preenchimento de seis vagas,

OFERECENDO,
Salário fixo mensal de 15.000,00
Comissões mensais pagas p/faturamento
Oti'l1o ambiente de trabalha
Orientação profiSSional
Clientéla pré.:leterminada

EXIGINDD,
Idade mínimo 21 anos

Instruçõo secundória
Facilidade de expressão
Horório integral ..

Apre'lentar-se Amanhã, segundo,feira. das

às 18 horas, à Rua Tte. Silveira, 29 1.0 and, S/7
altos do Casa Nair. Exige-se apresentação deste a.

núncio no ato do in'i'CI'ição,

EsOter�mõ ---CO--'N--YO--C--AC-::-.Ã--O-
Por determinação do irmõo Presidente cumpro

o dever de convocar os confl'ade� quites cóm o Or.
dem e com o Tattwo� l'Amor e Luz", paro partiCipa
rem das elf'ições o serem realizados dia 19 do cor

rente, às 20 horas no sede social poro escolha da
nova Diretoria, qué regerá os destinos do Entidade,
no período de> 27 de nov.embro de 1962 o 27 de no

vembro de 1963,
Em 13 de novembro de 1962

Pedro Tibúrcio Machado
Secretário

Na Suécia
aumenta a probabilidade
de na-cimentos múltiplos.
.is tut-u-as mies são in

r""m:Hlrl rlc"lr- rtsco, PQ

rém até a prescn...!:: data

nenhuma l'eCl1S1Jll-SO, por

esta razão, ao tratamento,
sendo que d-is 30 casos até

agora t.utados em Uppsa
Ia. 15 coüvoram bom êxt

to, com a consequente gru
vides.

Tabela De Pagamento D() t�âs De
Novembro Na D:;';�gilcia
Do Tesouro Nacional

DIA _. 19 - Minjsl�r:.o

d!l Fazenda Pnder Jurl.

c:ári:- - Tribunal de C,')n

tas _ Ministér;o da Ju.'ti

DEZK\lBRO

5 alO Tndns os que
nã.o receberam nos dias an

Ça,
DIA - 20 _

teriores,

'V[inisl�rio
do Traba'ho e V:r.ção.
rIA 21 �_ Mimst(:J-io

da Agricultura e ;;:ducaç3o
DIA - 22 - .'\Illni"ré: ia

da Saúde e os q'le miO r�_

c.,beram nos dia,> próp�;- ..
DIA 23 - Apüsentad(l3

De-fill'UVOS - S:!ÍáriO Fa

milla - AdIcional aos A

posentad:lS que recebcin
pe\.o I!"ASE.
DrA - 26 - Aposer.t,'l-

NOTA:

Os ��rvidcr��
inativ;:J� ou(', nr. fOI\ma da

Lei EJelloral .estiveSSem o.

br'gados a ':otar em 7-l{J

62. podrrn.Q apresentar na

Tesour:-.ria. no nt .... do paga
mento de seus Wulos, p!..
ra a competente avert>".

çãa ficando desdç já eJ'# .. l

r�(':d.a que !lão retebe-ao

seus venci!l1?nks ou pro-·
ventes "1'.e, d-enl!"o do pra:!:"
fixad.o pe;a Lei :Ião com

pl'f'varem sua quitaçàç
com a Justiça Eleitoral.

d�s ProvlSÓI'ios,
DIA - 27 PI'Ocurado.

re" e Os que são recebe

ra.:n nos dias anle:.-iores.
DIA - 28 - Pe:lsionistas

Militares,
DTA _ 29 - ?"n�!on";

tas CIViS e Prov;.sól'las
DlA 30 - Todes os

quI.! não I'('('('bcmm nns dLl.!
anli!dorcs.

D.F. - Florianópolis, 14
de n"v::mbr:l de J962,

Na!:llil"if' Pf'rp1ra RareclM
J)cl.,gado }<�i�r.nl.

BANDEtRA DO BRASIL
$I)b o cruzeírn e "} 'céu multicstrelado
desto noçãn tõ('l for!:: 'luanto ordeiro
és de teu povo flama <tlviCClreil'o,

'

ver'de 'esperança 'dum porvir dourado!
Se o mundr) inteiro fôsse unido Estado
e a hllll1"fli'J'ldC' tAc!a brosi�,"ira,
Ô tu� flr"mbra. fraternal bandeira,
seria o mundo inteiro afortunado!

Quando flamejas, ao 9apral' do brisa,
Suavemente ao tôpo da ba!iz-:I,
o nosso peito vibra de emoção!

--I

v'endl)·t(' .t' puvindo o teu canto febril
todos s�ntimos ter te 00 coração

'

idclotrada imágem do Brasil!
'

H.J.P.

SUPERCESTA "CCWMBUS"
A Maior Orgllnizaçõo do AmÉrica Latino <em

Cesto.; de Noto� comuniCa:

- Que jó iniciou sua componho de vendas pa
ra 1963. contando cem o' moi:, fabuloso plnno
até hoje lançado no crmércio cangenero.

- Que dispõe de vagC!S em seu quadro de PRO
MOTORES DE VENDAS cferecendo os maiores
e mais imedíatas comissõ� com possibildodes
reai.o; de ganho na base de Cr$ 5.000,00 {cínco
mil cru:teirosl diários,
- Que possui vogas poro vendedores exclusi'
vos com completo assistência e poro vendedc_
I'es autônomos que desejam explorar seu com-"

po de trabalho.

Entrevistas, Amanhã. segunda feiro. dentro d(l
horário comercial, à Ruo Tte, Silveira, 29 1,0 andar
solo 7 com o sr Vanier,

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

CONCURSO DE TAIFEIRO'
ORDENADO COMPENSADOR
ClIRSO PREPARATO'RIO DE
TODA MATE'RIA EXIGIDA
OUTRAS INFORMAçOeS 'A
RUA SANTOS SARAIVA 309
ESTREITO.

•
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Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



tro da V"ação InauguraráObrasFederais em S.Catar"
Chegará em Florlanopo pltaI para a rnauguracao meída viaja. acompanllado sua permanência em 1,'10- e demais pessôes rnterea .. :3. Forçado Ao Estado de San Estado ao �o. Sr. Minis- Pelotas.

no dia 21 do corrente, o DA BARRAGEM DO GAR pela Diretor Geral do ne-. rtanópolls, vísueeâ as no-, das, a Barragem do Gar- ta Catarina caberá a cena tro e autoridades de sua. co

Exmc. Sr. MmlstrJ da Via. elA, construída pelo De- partamento Nacional de O .vas instalações .cc O.N.O. ela. trução da USÍI!.!\ prup-ía- mtnve.
ção e Obras Públicas zn- partamento Nacional d� O bras de Saneamento, Enge S. mente dita, com seu equl. No dia 22, após pernoite

:��� q�:',�� �=staA�� b�S��::;e��l��lt�� AI- �::;;oR�:r:,l�oa ::::�:o �� ta�!,iS��:ue�: S�:;a�:: o!a�a�r:!�T:�;n��:�iad: :�:�:�� ú���:��%�C����: �� !;��!��:'P��;iOo d:x��:
mente, construiu a sua no. Adução de A'gua, rotem de Transmissão, bem co- meída, segutaá cara a cr-
ve Sede, nesta Ca.pital:la 'executadas, pelo Departa- me, Vila nestdencrei e 0- dade de Lajes, -'>Ode írá
zona da Prainha, a rua mento Nacional de Ob.ns bras auxiliares de acesso. Inaugurar a ponte de C0n
Bulcão Viana, esquina da de Saneamento, como au- A futUra Usina do Gac- ereto armado. construída
Av. Mauro Ramos. xillo do Govêrno Federal, cía, que atenderá a Capital pelo 20. Batalhão Rotlovi.ã-
Após um almoço intimo ao Plano de ztetríncaeêc do Estado, terá uma pvtén ria, na BR 2, sôbre o rio Ferro.

S. Excia. seguirá acompa- do Estado de Santa .a':ll.- era Instzfada de 13.000 HP.
nhadu pelo Exmo Sr. Gover rtna. A noite, após uma. reunlâu

- ----_ - ---------.1.
nadar do Estado para An- Ccube ao DNOS a COllS- administrativa CO'11 Oae- •

ge.Ina, r-ride, às 15 noras truçâc da Barragem. Duto fes de repartições euoocn, O"" E-STAD::�!a i�:U�����!�adne: p�.�= ��a:I�: ::e:�:�ilbr�Oun�l� �:�::á ':s��nta�Iinll��;�� -

vis, militares; etesiãsnccs aa de Válvulas e Condut.o oferecido pelo Govêmo de ':... ,. • l'IA1S UMO DlUlO Bt WtA CAlUmA •
Florianópolis, (Domingo), 18 de

Temporada (J f i c i a I
Dezembro ; no TAC

Com a apresentaçao da

peça ·'BOCA DE OURO"

, ca Nelson Rcdrlgues estará

aberta de 5, a 9 de Dezem
bro a TEMPORADA OFI
CIAL no TeaLI·O Alvaro de
Carvalho, com a pnrt.ícípa-

,

çao uc Teatro Nactonat de P" .... < ··üuf.;1!. DE OURO" de
comécte.
A program'açâo da par-

que 1narcará

SINOS DE NATAL : ..

Aguardem! Pl:omoção de um igr..lpo dE
senhoras da nossa sociedade par� que as

crianças pobres da nossa Capital! tenham
um Natal mais alegre. ,

Dias 24 e 25 de novembro! �a Praça
15 - em frente à Catedral. f

.

Sinos de Natal. Ajude! Coopi'e: Com-

pareça! .:

E:npossado () Novo' Prefeito
DE RIO DO sur

valho.

CONVITE

1'.0 ptlVO em (geral para assistirem a chegada do Exmo.
::::r. Mi.nistr0j'da Viação e Obras Publicas, Engo HELIO
DE ALMEID�, no dia 21 d') corrente às 10 horas, J;l0
Aeroporto "�ercilio Luz", e à Inauguração da Barragem
do Garcia, no mesmo dia, às 15 horas, em Angelina.

Florianópolis, novembro de 1962.

EngO Carlos Krebs Filho
Chefe do Dlstrjto

realizaram-se no Clne Rio
do Sul, contando com li

presença de centenas .de

pessoas.
A posse foi realizada no

Gabinete do Prefeito com

:1 presença de altns auto

ridades e p"rande número
de c'lnvidndos.

G:t;ande mas�a popular
t'omp!1rrceu a frente da
Prefelt.ura onde foi prcsta
ca a homenagem ao novo

rrefelto. I

1" "(,hl"� n1'{'!'1�
Datilógrafo

AT)f\.1"T't'JMOS.,,;UM COM PRATICA FONE _ ?4-13
:.."·it;,i;,,k :iU AS Hl !EO�;'M; '>"!'I.!\TAJ{ COM o SH ROGt::�

�·\l!1 !1. (' 1'1. f'n!"l".r. lU �('II flIC·

No Tribunal Do Juri: Rumoroso Caso

Grande Interesse em Torno

"��'''��i�ª����o�a�o�la �;.- ���'�"�C�'I'��liS�e ����:��nó�ll�S,C:���= '��;�Já� d�:lar�l���osM:�:in: ma.

I .

rá reunido amanhã o Tri- cereaa apresentara como AS 13,30 DE

AMANHAj
b(mal do Jurl, oportunida- tese objetlv ando a absol-

de. em que será julgado o vícão do acusado a LEGI- Co julgamento, tanto p

Sr. João Bueno da Silva; TIMA DEFESA DA VIDA la atuação do Dr. Hél

acusado de homicidio na E DA HONRA. Saciloti de Oliveira CO!l

pe_sóa do Sr. Otávio de Como se sabe, o Dr. 811- pelo trabalha do Dr. Silvo

Oliveira. via Plrajá., ha pouco tem- Pirajá, atrairá, por cert ,

po pronunciou na Facul- grande, numero de pessoa.de
GRANDE INTERESSE

É grande o interesse em

nossos meios, juridIco e

forense, pois, é a quarta
vez Que o caso é submeti
do. a apreciação do trfbu
nal popular.

A atuação dos DIS. Hélio
Sacilo.ti de Oliveira e Sil
vio Martins Ptrajâ, tem

despertado, ainda, grande
interesse em torno do jul
gamento que será reaü
aado amanhã na la. Vara
Criminal.

LEGITIMA DEFESA

Como acentuamos, a de
fesa tem mterJXIsto inú
meros recursos junto ao
Tribunal de Justiça do
Estado (I que possibilitou
a que, novamente, viesse o

caso f1 apreciação do TrI
bunal do Juri.

vendo sido dirigidos re:t.o:;1
radr-s e numaroros apel-a'

�;t:e����a:oe ;::eso �;���\�1
neC8SSe na Presjâêncra, \"Cjconsiderando

a.
cua

atttu-!de. Essa conc!amnçao foi
tanto mais InClsl \'30 e m�··

njfes�a quanto um dos jor
naiistas do movimentQ que!
agora propguna a mter'lenl·
ção da Delegacia do Tr:J, I
balho na direção do Si!ld: I
ca�o, o jornalista Artoifo'
Zl,guelli, !;f::tmd· iI de ma:
neira espont"'ne:l, e lO!;VS-! --------'---- _

peita, em plenário, o mesf

tn.o apélo no sentido da

Inlvalidade da r·enúncia.

I-GOSn Di CI.fÉl' IIENTÃO PEÇA LAfÉ ZIT1'

I
;

dade de Direito, a convite no Tribunal de J'urí que
do Centro de Estudos se- Iniciará os seus trabalhos
nals, conferencia abor- as 13,30 horas.

Sindicato Dos Jornalislas JProfissionais de Sanla Calarina •

I
Duas .: e��!� �� ��IT�!�ã' da AsseJrádjo desta Capital têm no blêia Geral Extr'LOrClina�'.

ttcíado, com tnsístêncta realizada a 12 do corrente

que, em virtude da renun- esta, que rôra conv.ucajl:\
cte coletiva da mretc-ía rio para fim espectei, nao se �

_ Sindicato dos Jornallst!l.s chou competente para d�
eroüestcnaís de Santa ca- liberar àquele respeito, ha!

"tee.ne, deverá ser a d!(->
çào desta entlrlade confia
da a uma [unta governa.
nva.
A noticia é infundada,

senão tendenciosa. Hav�!'
do o Pre�ldente do Sindica
to apresentado a sua l"e-

SUMOC liberou...
(Cont. da l.a pág.)

redescontas das operaçôes
� servir tJ. J.> ....u.l:ll�t: o �s-
taau CUU1 ult:;:;ma. aispo-
••uJuidaae ue recursos.')
"Ja em janeiro o BDE.

poderá requeter mais 1'0
agencias, obedecendo· o cri

L)';�,J da im14Jntação das
nove primel!".!,.,;, lSto é"
uma pioneira e outra em

cidade mais representati
va, a medida que se for
o<Jcendo pessoal e local, em
edHicio em que funcione ii

ACARESC e Associação
.t(,ural (Casa Rural, cUJa
conscrução está a cargo do

_ PIJAMEG)."
.

�50 MILHõES DE EM
PRÉSTIMOS EM TRi!:S i

, MJ!:SES

"Desde· a sua Inaugura
ção, a 21 de julho dêste

. ano, em três mêses

d�
pleno funcionamento,

.

BDE desenvolveu suas atI
vidades assim somadas
exp:·essa o entrevistado:'

- 1924 acionistas
- Uma proposta por

"t)arLe da classe madeireira·!
de 100 milhões de ações
- 35Q milhÕ1ls integra

dos na economia catarl
nense sob a forma de

emprestimos à agricultura,
Indústria e às ·adminlstra
ções municipais."

APLICAÇAO IMEDIATA
DOS RECURSOS

�
"Os atendImentos do

BDE são imediatos e sem

burocracIa. E damos um

exemplo: um mutuário
que precisa va expandir
sUa atividade no munlcí
-P!n de São BonifácIo se

{Iue!" v�i(l à "eu" do B.:lll-

cltc slmjll{,slllcme IH·O-

t'.:. '-'.

curou o agronõmo ela
ACARESC, qU& lhe prepa�
,rou o pluno de aplicação
de recursos, e aquele, como
intermédiarIo do BDE,
apresentou a cédula plg·
noraticla para assinatura"
com o Que o agricultor re

cebeu em sua casa o cré
dito que lhe foi deferIdo
imediatamente."

EUDOXIA DE BARROS

A Jovem e talentosa pianIsta brasileira _ Eudóxia
de Barros - dará um concerto de pianQ no Teatro Al

varo de Carvalho no -próximo dia 21 de novembro as

20,30 horas, sob Os auspicias do Instituto Brasil-Esta
dos Unidos.

Na opinião unânime da critica especiall2ada de São
Paulo, Eudóxia de Ba,rros ê a maior pianista da nova

geraqão.
Entrfldns n venda no Instltt1to Brasil-Estados Unl

(iu�. no 5alilo llecorôc, !la llcnner. na Cr.Sd 3 lrmàus.
Magozine Hocpcke e no Teatro Alvaro de Curvalhn,

•

OUTRA MAIS DAS MIL

do corrente ano estarão concluidas

'hl�·_n fLôrlsues.
Lia (j - A noite _ 00.

te artística será a seguin- l.-i\ .J& OORO"
te:"1 Dia 7 - A noite - BO-
Dia 5 - A�no:i.c _ Aber- CA DE OURO"

tura - Aprêsentação da Dia 8 - Matlnée Noite
� - O PAGADOR DE PRO�

MESSAS" de Dias Gomes
Dia 9 - Matlnée e Nol

"e: - O PAGADOR DE
P.étOMEB:';AS" (encerramen
to)
Durante a Temporada

se: âo realizados cursos,
mesas redondas, conferên
cias e debates, sob a orten
taçào de .rosé Renato, di
reter erttsuco da compu
nhia, contando com a par
ticipação dos amadores
roceis e pessoas Inferes
saàas nos problemas da
arte teatraL

t.CES:1 ocasião. serão tra

tadol>, entre outros, os se

guin�es assu .. tos:
a) Teatrv A:p.J.dor _ 5i

tu:;ção em que se f·:'lCOn

�l a. Regime de con ;essão
de verbas federais aus gru
poJ.> estaduais.
b) Descentralização do

S1:!rviço Naci"nal de Tet.
trQ, com a cri:lção dI' uma
Dele",uc!a Regional
.;,� ... � vatarlna.

c) Plano de aproveita':'
mentl dn verba d�� Cr$ ..

5.000.000,00 (cinco milhões
de cruzeiros), consignada
no- orçamento da Republl-_
ca ct J p�'õximo ano e desti
nada ao :eaparelhamento
do Teatro Alvaro de Car-

dl Cr!!l.ção de cursos de
arte dramãtlca, sob a

o�·ientação de professores
do SeI"vlçO Nacional de
Teatr'J.
O prôgrll:ma dest:'ls' àu:"

vidade& serÁ e\aborado pos-'
tedormen!.e quando da_

Chegada do 7eatro Nacio�
nal de Comédia u Porto

Alegre, ocasião em que·o
diretor dos Serviços de Ar

te e. Cultura deverá man

ter novo cn:"lta{'to com o

çoordenador da Compat
Ccn a pre11ença de altas nOvo prefeito -eom .um lau- nhla.

au"tOridades foi empos- to banquete.
sad') ante-ontem o novo

Prefeito de Rio do Sul, Ve-
reador Vitória FornerOlll,
eleito pelo PSD.

.

As cerimonias de diplo- . O Deparfamento Nacional de Obras de Saneament.o
mação do conhecido ho- convida as ..utoridades civis, inll1tares, eclesiásticas e
roem público riosulense

Diomício Freitas Agradece
Diomício Freitas, candidato eleito à Câmara Fede

rnl, vem, de público, agradecer o apóío emprestado
seu nome, pela nobre família de Florianópolis,· tio Es
eretto. de. São José, de Palhoça, no pleito de 7 de outu
bro último.

Na Capital da República, coloca-se à disposição de.
todos, na solução dos problemas da comunidade cata"!
rlnense, e de cada um, em particular.

Flor1anó�olis, novembro de 19&2.

Ass. DIOMtcIQ FREITAS

loteria Do Estado de Santa Catarina
RESULTADO DA EXTR!\.ÇAO DE ONTEM:
3.285 C,RS 800.000:00 Florianópolis
4.217 CR.' 80".000.00 Pôrto União
5.895 CR$ 40.000,0.:1· FlorlanópoUs
6.797 CR$ 20.000,00 Chapecó
1.540 CR$ 15.000,00 Florianópolis

A tarde cala, serena e tristonha, como ·canta ulll
velho disco. No Jardim Dias Velho _ que aind,( hoj
se conserva como o fur;.dador o encontrou, ha quase
cinco séculos - meti-me a observar os muros do Es
tádio Adolto Konder, integralmente tomados e lam
busados de propaganda eleitoral, comercial e medi
cinal. Os anunciantes, ã. medida que o espaço ia Cal
tand�, passaram fi acotovelar seus slogans de tal for
ma que com eles a.:onteceu a frase de Machado de
Assis: contusão geral! De fat:l, o engarrafamento da.

propaganda é ali tão caótico e babilónico, que nilO
se distingue o que pertence a um anuncio o que t�
parte de outro. Por sõbre todos, em tipos enorme","
esta MANINHO, como que a indicar que êsse é o no

me do Estádio! Depois, o resto, ê cipoal:
Vote nas Pernambucanas!
Não tome Casas
Volney ê lavável
Catão vem aí!
Jãnlo sofre de hemorroides?
MEYER vende Aroldo Carvalho
Reeleja o OLHO.
Exija Fermento Medeiros para seu pão de Lot

.

Importa e exporta Schmidt Braz
Compre barato comprando o Elias Adalme
Fraco? Yoldori Alves ..

Seja Modelar Konder Reis
Use a cabeça Evilásio Caon
O povo prefere Doutel em pílUlas
Não leia, soletre: Schweighoffer _ do PRP
Para seu jardim - Rosa Brasil
No Açougue do Povo vocé encontra Mignoni
Cimento, azulejOS, canos, Entres.
Estamos com Fldel e Raneau Cubas ..

Deposite Wilmar Dias na Cal.xa Econômica

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


