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REGRESSA HOJE DO RIO O GOV. CELSO RAMOS
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De sua viagem ao Rio, onde tratou, [un-

H· C " M I d· d P
.

I
to aos organismos oficiais, de importantes

•-
OJe na amara a

��I���!.�_ �"d"����t� R�- �a de"!,�I!"!a�!, :;;�::: ���:d:.s l� �:�;:_:t;:�!�n��o�s�:f:�
. �nd��:��:gen� ;.�esl�:��:! .��::age��a���eh��:n:r ::� ��am �ePle;:�oça m:���la2s��, Ramos.

Um Continente Em febre Lima pa;';j prfmeiro-mí- iUWer quorum necessário deputados. I Durante a sua estada, foram inúmeros
BERLIM - (Por Peter por Moscovo, vivendo um nistro, deverá ser exarní- para aprovação da mensa-

.po.r
o�tro Indo, os lideres

I
OS contactos mantidos com as autoridadesAbstorter para "O Estado") terço deles fora das [ron- nada na proxíma terça- gemo Adiantou o mesmo perudenos encontram-se

- Não é pequeno o nttme- tetras da. União Soviética. feira pela Câmara. O Iider ser temerarta a aprecia- �:ta��as���:mael�!��:o c�� federais, visando sempre as resoluções de

NOVA IORQUE _ 't>r(),;;- ::b�U�a:�:re n�m:���; ��::í1�:V�d�on�����aà V�,:� seus liderados para que es- problemas básicos para um mais rápido de-

seguem os debates sobrE::\.
"neuôros" da Asia e da taae dos vários povos. O tejam n:sta fC�Pltal na, senvolvirnento da terra catarinense.

crise cubana e os norte
Atrtca onde se fl$tá incli� "resto" da Europa, tíure.. HOMENAGEM A LINCOLN próxima erça- eira.

A chegada do Chefe do Poder Executivonado a ver um IISSUrlitO com mais 300 münôes está
RIO, 19 (V.A.) _ Pa-��eer���:: %���ed:S i;�� pr�onderanteme:nte ale- dividido. Pouco mais de

Jande à imprensa, o sr.
Catarinense e do CeI. Elvídio Peters- Chefe

diata.cnente oe aviões üe �aãoA:�:���l;�a ��r::ã� ;:, t�:7�u1l�d:d/es;;!��� Amaral Peixoto, presidente da Casa Militar, está prevista para ás 18,:;0
bombardeias russos da' até mesmO·,1rl muralha so- miCa EUl'Opeia como -pri- =�r���� d:�:ro�a�:e s: horas.zviajando em avião da TAC-Cruzci ..

I"��oa o�e n�:i�:'lnol!;,:�q:%l�� �!�t�gCaa cq,�peithaiojedadiVA;dieema� meira frise de uma inte- tempo para tentar-se um ro do Sul.
... graçiio europeia, quase um

novo acordo sobre a cevo-

��:i�o:av:Ot, t�ne���1:a:o bpl:: �:,�t'e,AI;�; �o;��ssl�J�:';::; ;1e;;� di:C�lt: G1::_::;t::I�:'� gaçàn do plebiscito c. Que "o'-s-J-a-·r-d-r'n-s-d-a--C-a-sa Brancasomente llGS resta agora I'{ �lo presidente Kennedy. ee violou o direito de auto- '

as povsibilidades de uma
marchar para o dia 6 de

determinação dns povos, integração europeia num

M03COU _ Foi rnaugv- ameaçando assim a paz 710 quadro mais amplo e um

rada hoje pela manhã no mundo. E assim: como o último terço é constituido
"problema alemão" e visto

por (I1guns estados noutros

continentes numa atitude
de neutralidade de descon

fiança ou de indiferença,
. .lambem o problema euro

peu nãó ê encarado de ma-

neira oorremoruienie à SUII

n:J�I��N:e����nQc!��i:�: . !?r�vidade.

suspensos, até e segunda Esquece-se geralmente
ordem. A informação Q<JE" que o prob.ema atemão e o
foi dada esta manha a- problema europeu: estão
crescenta que OS interna_ mttmamente ligados e que
cicneis da COimpan'1J;>. a sua solução sd poderia
Cubana de }\Viaçao,. Pnr&.

ter efeito positivos para. as

Praga e'México vem senec nações aSiáticas e atnca-
realizados nOl'm:<lmente. �ia;,�.:e:es�u:ec:;:��eá ��=

ferença decisiva 1�a nooá
orientação p(,inica da Eu

ropa originada, pelo menos

em paT/.e, peia retiradr!
inewlkit!el dos paises asUi

�9.s � aJrtcq�_ tq�e .aa
qufr!ram a sua sobera1Uu e

a anexão, por parte dos

sovietes, de povos europeus
até er. tão livre/;, entre Ri

ga, Va.;4;ôvia; Btulapeste e

Sofil!.
No momento em que

agora se baixam bandeiras

europeias na Argélia. na

NOVa Guiné Ocutental, em

Singllpura e em Borneo,
cumpre-se a lei das Nações
Unidas que preceitua a li
berdade nacional. Se, por
outro lado, contra a von

tade de três milhões de

pessoas no leste e no oeste

de Berlim se criam "fatos
con�umados", este terroris
mo diz respeito a todo o

mundo. Significa muito

mais do que um enfraque
cimento de Berlim Ociden

tal, da RepÚblica Federal
ou d(l OTAN.
No ato de violência so

viética não se cindiram

apenas Berlim e a Alema

nhG: mas também a Europif
em cujo centro a capital
alemã está situada. Mais
de 300 milhões de euro

peus são hoje dom-inados

"Kremlin" a reurnao C:I
Comissão Central do Par
tido Comunista. A reunrâc
Inaugural foi preSidida ne
lo "premier" SOviético 111: ..
kita Itl'uschev.

Sli.O PAULO _ Viajou
para Brasília na manhã de
h()je o deputado Nreoiau
PJ:ia. Informou cue ver ei't
trar em contatos com O,�
lideres de parttdo$ na Câ
mara, a f/.m· de consegl�ir
urgência para" seu proje_
to de reforma do código na.
danai de transita. Acre
dJla qu� �e a ul'�'éncia

-

fôr
concedida e a Câmara en
trar em regime de trat,,_
lho extraordinário, o códi
go será aprnvado a1ncla
nesta legiSlatura � vigor3. �ã
a parti)' do prÓximo ano.

SAO PAULO O depuhclG
Plínio Lemos rpvelou qu'J
está preparando o projetf)
da lei reservand:l aos ",er

vidores da NOVACAP os

cargos vag-os no funclorla ..

IIsmo federal. InClUSive nas

autarquias. Argun:enta o

parlamentar que dentro de
alguns anos aquela em

presa deixará dI:;' exisk' e

por isso é preciso am

parar Os seus a�.lalS flm
cionárlos.

BERLIM -L PI)!iciais d;l
Alemanha Oriental aWa
raro esta manh.1. conLr=.
duas pessõas que fugiram.
Para o lado ocidental. �:H
twmem '-de 24 anos cons�·
gUiu fugir mais sua co�!

panheira de 25 qnos foi
alcançada pelos tiros e rt'>_

capturada peta poliCia rO
Pular.

ROMA _ Aiato Ikêda.
"premIer" do Jap�.o encon
tra-se em �slta a Itália.
HOje na capital Italiana o

primeiro minIstro niponíco
Conferenciou cem o "pi:e�
mler" Italiano Amint(,re
Fanfannl.

NOVA DELI - A ihva�tio
de Borobilla, grande centN
da região ocidental da

frontelrà da India, consti
tUiu a ma!.or vItória cen

qUlstada pela C!llna désfie
o Inicio do conflito a,ma-

�O�h� ��:�: f n:i:��.�:�
mento que toda � popu.a�
ção fôra retj rada da cidade
antes da ocupação pe1a$
trOpas chinesaa. lI. qUeda
Bombilla põe em.. perigo .:I�

campeo; petrolife'_'"s ao :,,,1

pelos países no sudoeste e

no sudeste da Buropn en

tre Lisbof� e Atenas que se

batem com problemas so

ciaiS e políticos muito se

melhantes aos de jovens
estados noutros continen

tes.
Uma reçiao decisiva, a

Burope Central, foi des

memôrtutc pelo aeetaceio
menta �o esradc- alemãr.):
a Europa não tem um ver

dadeiro centro quer seja
político ou geográfico e o

seu co.ação, Berlim, sd é
devidamente apreciado fo
ra da Europa, quanto às
suas funções internacionais
em casos relativamente ra

ros. Depois de uml' fuga
em massa, vivem no "leste"

quase 20% de todos os ale-

1Ijáes: enquanto gudse 80,!<-
1Jivem no :'�e". j"Met.àdt'
ctQ território alémi'ío é' do
minado pelos sovietes. A

outra metade, com eleva

dír.simo indice demográfico
,cstá ligllda ao núcleo de

consolidação dG: CEE que

aliás, só pode ser o inicio
de uma cooperação euro

peia e jntercontin��tal
Duas grandes potênCias

mundiais dirigem os seus

olfares p"ra
_

a Ásia
.. e. a

Afnca: a Uniao Sovleiloa
e os E.V.A. 'Uma Europa
unidade poderia desempe
nhar uma tarefa de ele-
mllnto intermediário 11"

politica mundial e inau·

gurar uma era de parceria,
em regime de iguc.:.ldade de
direito/;, com as naçôes dr'

Africa e da Ásia, sobretu

do por não ter ambições de
poderio político ,e econô

mico, sendo não obstante
um fator de grande impor
tânC'ia. A EuroPa está su

ficientemente legitimado
para se dedicar a tal par-, BRASILIA, 19 (O. E.) - Fonte do

�::�� c��:!�1::0as ��:�bJ;�4. Ç'abinete do "premier" Hermes Lima infor .. ,'
lações _multisecl�l�tres C01n� mou que será realizada amanhã uma reu-
os continentes �lzmHos. ftião extraordinária do Conselho de Minis-

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

Ilros. Seg,índo a mesma fonte além de outro"

Navio 'Nuclear 'Cruza o Canal assuntos a serem debatidos, encontra"se o

do Panamá ., projeto do salário mínimo, cujos estudos fo"
ram entregues ao Ministro Sem Pasta Celso

\ Furtado· Na reunião de amanhã o Ministl'ü
.

Celso Furtado entregará seu relatório op'J
l- nando que a vigência dos novos salários seja
decretada a partir de primeiro de janeiro de

; 63, desconhecend�-se ainda sua opinião sô.

.� bre I?s novos valores salariais. �

o Governador do setcao de Nova York, Sr. Nelson Ro-

jnnen-o.> Afirmando

cseteuer, que as ezescões do di'a 6 coneorreu: novatnen

te àquele cargo, ooreeerua-ee, atualmente, como uma

das figuras de maior projeção na oíaa. pública dos zs

trrdos Unidos. Na foto, o qoverndar çuanao partici
pava de recente. cerimônia cúmemora,liva _do Dia da

Emancipação, "ealizada 1<0 Li�coln Memorial, em

lVushinglon:
"

essa era sua opinião pes
sua]. o sr. Amaral Peixoto

adíancou que os entendi

mentos em torno da su-

gestão do ministro .João

Mangabeira fracassal'al1l'

por falta de cooperação.
Revelou, ainda, que a Ial

ta de tempo não posstout
ta: á a reforma ca Oonsti-

tulçán para evitar a realí

zaçâo do referendo e im

plantar-se um "presiden-. .

cialismo mitigado".
Referindo-se à mansa

gem presidencial,' indican
do o nome do su. Hermes
Lima para prfmeirn-nunis..
tro, disse o sr. Amaruj
Peixoto que o PSD deverá

Iniciada Em São 'Paulo a �;,:�;!-�a; ;:'�:idnoâ�':á,,;:;
uma nova crise. "Acredito

Operação Limpeza �o fl::��O;iC�uee t�n:�t�e�=
SAO PAULO, 19� (Q� ª,� t�:._s. <fj.._M:!,�;S�, PÚ,b,lica, �

ta do paíS i- o que deve
��',wetútQ �u _vWta_- 3��U" :.''lI;ul,��:�:--m.�eQttJt�!rr Pte.õc�p.ai- todos bS-h�m�,ns
!rent.o do trafego Que 0_ dos agfrao lmplacavelmen- i)ublicos, no mome11to, an-

cOrrerá. na Cidade com a te vlsa.nd,o impedir o e.-;ta- tes que se agrave e provo-

aproxlinação das festas de cionamento de veículos �m que uma convulsão nacio-
fim de �no, a diretoria' ao lugares proIbidos. nal".

Serviço de Trãnsito iniclO;,t

hã dias uma operação Um-

com a saída as ruas dr NOVA IORQUE, 19 (ú.

E.) - O Brasil peq.iu hoj.�

BRASIL PEDE ADIAMENTO·peza no centro da cid:::dc.

Hoje êste foi intensificado

todos oS .guínchos dispou
veiil, bem cõmo center:as na C(JI'T.issão Polítjca da

ONU o adianlento d.� pi:o-

RECIFE. 19 la. E.) - o

D�part&rr:ento de Documen

tação e CultUra e o Movi
mento de Cultura Popular

:�i!��;:1 CO:,:m��::�;U;; -E-s-m-a-'g'-a-d-o-r-a-a-V-il-ó-r;-a-d-e-D-E-G'-A-U-L�LEfestejos natalinrs na ca�

pital pCl'llambucana. A

ornamentação na cid".ue
deverá suplantar a do [ll1U

anterior. Na noite de Nil�31
haverá apresentação de

Corais e a tradicional "Mis
�a do Galo".

,.fiuc1earização da Amét·icCl.
Lati:la. ° senador Afo:iSO
Arinos chefe da deíega-:7t'J
brasileira afirmou que ;::irl
da não terminaram as C!),1

sultas necessá.rias il e;;t-

cuçâo do projeto, q�'€ PIE:
vê a assinatu�'a de ::,eôrdo
entre os paises latinó ame

ricanos para efetiva dt',s

nucleal·jZaçao. Consida" o

'diplomata que o prCjeto do
Brasil te rã grande Imp.:lr

tância,a para 'a soluç<lo da
crise cubana e pod!Jrá ser

votàdo antes do té,uJinu do
atual pel'Ícdo de seS;;ó�s
da assembléia ge,'ill t:as

.

Nações Unidas.

Natal em Recife

o "SN Savannah". primeiro navio 'mercante movido a

energia 1luclear, realizou sua primeira viagern de longo
curso, partindO do jJórto de Suvannah, na costa atlân
tica dos Estados Unidos, e dirigindo�se a Seattle, no �

litoral norte-americano do PG.cífico .. O "NS Savannah",
que aparece na fola ao cnLzar o Canal do Panamá, foi

• \
o primeiro navio do seu tipo a fazer ItSp desta via de Mesa Que presidiu os trabalhos da reuniâo do SESI catarinense, ônt&m
comunicação inter�continental. O acontecimento foi-t com/post.a d.f)s srs. dr_ 6uilhernte Renau::n. presidente,
celebrado com ceri_/IIunias e�peciais. qUlliS Milton Fetl, diretores e di', Renato Ramos da

(l PreSide.nte do (l,J<:fA TF,XT() NA

de guardas dõs agrupaü.\ell
jetc de sua autoria a d,:,;·

ConselhD debaterá hoje
.

o . salário minimo
Possível a Vigência a Partir d�

1.o de Janeiro

-m.:.�: •
.;.... ".

;//�I\"''''
'

" ' • \. ,.�?
-TA{;- CFlUZElR0-00-SlJj_-7111&1I1I(jC--�

TEMPO
fStnteltJ do Boletim a
.... SEIXAS NETTO. váliaa ali

dia 20 de novembro de 196 A CATA
FRENTE FRiA: Negativo; PRESSAO ATMO
CA Mb:DIA: 1033.0 mb; TEMPERATURA MÊDIA:
25.30 C; UMIDADE RELATIVA MÉDIA: 88%; PLU
VIOSIDADE: 25 mms: Negativo - ia.s mms: ms-
taver - Grugos de nevoeiro cumular com precipita-
ções (chuvas) esparsas - Tempo Médio: EstaveJ.

que

l:ste feliz flagrante 'di! PriYneil'a Da'ma dos Estados Uni
'dos com seu filho John ,Kennecty Jr., foi t'�tnG:da reccn

temente 1I0S jardins da Casa Branca, quando ambos
a,:sistü(1i1, de longe {i cefimônia da chegad� de um des
�acC!do dignitâTio estrangeiro que era recebido pelo. Pre
sidente Kennedy. O pequeno John desejou vêr a cc ri-
7nônia e a Sra. JlU!queline Kennedy, para não perturbaI'
o ceri1noniul. ficou com o seu filho em uma ala afastada

do jardim.

Aumento da Receita:
Mais de 120 Milhões de Cruzeiro!

SAO PAULO, 19 (O. E.)
- Minutos antes de em·

barcóor paJ'a Brasilia o de ..

putadc Amiiton prado, r<2,

'lator da cumissão de :úrç;t.
menLo na Câmara Feder:J.!.
disse que até o fim da ,;e·

mana a Crul1'.ara conclt\lrá
o exame das emendas a

postas pelo Senado ao 91'0-
jeto do 'orçamento de ij3
e enviara. os l'eSpccti\ os

autógraf.os a sanção do
'executil'o. Comentam!'" o

projeto de reforma tri1m
tária o parlamer,tar dec.lo
rOl! que a pl'cpositura en

cobre \IlHa pura E: sÍ'.1�piE:s
majoração ::ios imposto� di'!
�Ol1sumo e I'en ...a deSLT!J:l
da a propol'ciCnar ao 00-
vêrno mais 120 bilhões de
cl'm:eiros anualmente.

. PARIS, 19 (Q E.) - A

maioria dos jornais eh\·('.�

peus qualifica esta m�nllã
de c�magadora a Vit,or,B,
eleitoral do Presidente D�

Gaulle, nas elei�õE's legl�.

lativas de onteo:r em tau? 'L

França. São feites os r.r···

mentãl'ios �ôbre o eJcva-!o
indice de abstenções r:: :'ú
bre a contundente derl'I)�:l.
da oposição.

ComEmorado Em Moscou o

"Dia da Bandeira"
MOSCOJI, 19 (O.E.) -

:'��N��;��O d�R:��LE;?------
RA' o paviJl:iã.o naci"r,a:
foi içadr' esta manha :1a

cmba.ixada brasi'eira �m

M,.scou. lla presença de
55 estudanLes que' se f'll

contl'am na capitaT so\ié
L:ca. Apó� a cerimônia \}

embaixa:ior Vasco Le,t&'0
da Cunha ofereceu U!lla

l'':'�(,P

...!�
o�o.�

eS�tld.antc.�
ft.

maJOr! de.es sao da U'.Ii
vcrslda. de Patnee ;�,l�

•

mumba.

Mais Uma Vitória
PARIS. 19 (O. E.) . Se

a segunda fase das eeUcõ.,:s
c,.nfilunar os resultados da

primeira votação reali<::Ld.:l.
ontem pela França, pod!>
rã se afirmar que a politi
ca francesa é de u'n Ct1\'ã.�
tér ."oliao. Es fi. �(:r;l n,:',\s
uma vitória dO Presider!L�

De Gau!1e .

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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�\ . CJ\'-"1 U{ ,,�L...�

... Faltam dez minutos pa
ra meio-dia! Nada pude
ainda ler. Desde as sete ho
ras que estou aquí a bater
C":'ITI Os indicadores n.r mi

nha portátil -uncderwood'',
apenas Interropendo-me
das 8 as 8 e cinco para ou

vir o repórter Essa e das 9

as !) e dez pa ra prestar o

meu ato de adOl'açuo ao Pr.\

l.jUf; nos deu o ser e que bem

merece de todos os runçs.
com o trabalho constante
(;JU prol da diJusão das boas

nlótas, um instante de con

contração em que lhe prea
ternos o n05SO culto tnü-

E' reahnente o que ex,

perimentamos, ouvindo a

queres famosos trechos vo

cais da Fosca, a respeite
dos quais afirma o critico

(,�adO Que "não cone-s

guíram popularizar-se, a
exceção única do "Quale
orrrbne peccato''.

DI'. tal .uodo impressio
na e comove a grandeza
crqueat.ral dessa ópera. que
A sua ccnsecucê., é atribui
da p.n- au onso de Taunay,
ainda na cnecêo de :lI1á. lo
de A,-drade, ;10 fato de es

tar o nosso maior maestro
na plenitude da Iactildade.
graças ao casamento que

contrn,ira,.bem como a uma

certa paz rmancetra. C:)O

sf'gui�a, COJO':I perlsã.!) que
lhe foi:outorgada pe�o Go

verno do BI:asi1. - o que só

se veio a vcrtrtcer enn-etan
to em 1873. quando a Fos

ca foi escrita em 1872.

14 versos de Dario Veloso I:

que é o seguinte, em for
ma de prosa!
Argonauta .

da luz Que
nasceste nas trevas, por
ténuta perdido em malocas
térmita perdido em malocas
bizarras dormiste CQm le
ões de sinistras bocarras t:,
símio. atravessaste as so

lidões grandevas. Preso aos

totens c atado a tnsptra
ção d:ls devas. vívin dr}
arco e flecha ao cíansor de
fanfarras. Aí! a herança da

guerra d que amda te agar

ras, Os Impulsos do bismo e

as cóleras rcngevas! Hoje,
raUo que brilha e amor que

desabrocha, Prometeu n

chorar no coração dn 1'0-

'ena, circulado de sóis e en

tre as sombras imerso! Ho

mem! Anjo nascente e ruu

'mal inextmto, serás, após
vencer as Injurias do ins

tinto, a obra ortmu de Deus

no esplendor do Universo!

O libreto da Fosca e pro,

duto da intelig(' neta do ho

mem; a música Ja ópera,
iá ê de essência angelical.
Se a. divin:1 Arte, �plicada
a co'bril" as, mlsprias da cal

ne, consegue elevar-nos

tanto o· espirito, imag:inc
;;e o que não sucedcrá quan
do consag'ada a exalçar as

virtudes!

Tânia é
" Mtn Elegante Bangú" dá Cidade

de Tubarão - &0101 Elegantes em

l}eshl� de Caridade.
Eu sei, eu sei que Jesus

nos aconselhou: "Quando
quiseres orar a teu Pai, te

ena-te no teu cue.to e ora

em secreto" .. ; mas Jesus

também advertiu: "A luz

não foi posta para rtc.rr
sob o velador, mas para
Que todos a vejam - e es

ta nocão de respeito a Deus Talvez par ê se contras

p.eu-u de novo ser Iem- te flagrante Que se evtcen
lJr"da ao hün,�m d&ste ��. cia entre tJ lraqulssimo li·

de tantas acrObacia:; bl'eto da Fu�ca c o c.ipl.en·
e de tanla� tra- dor da sua mu�lclllidadc,

,l'éd:as dr&.mas e comédias, lembrai-me, ouvlnd.J-a on

íllc;;mo sem música'.. tem, no Municipal, que é

Agúra é exata:l�ente meio- hoje estadual. d:) mais per
dia. K'-,e e o te�ceiro artl- . feito soneto quc se c.m!le

g:) que· escrc.va, para dar ce em lmilUa portuguesa,
vasáo ao entusi:�smo que maugrad.:) a opinião de
me ficou bem acentuad,) t ..oJortins Fontes Gue con,

nalm.a com '3. representação sidera o mais perfeito so

f!a Fosca de Cal'los G:>lnés, neto "C- mal Recreto", de
R�imu.:ldo Corrêa _ certa-

restaurante do queréncra
Patcce Hotel.

1 _ Nos salões do Clube �

de Julho na cidade de 'ru

barão, realizou-se sábado

p.p., mais uma. pnraca -oe

elegànoia Bangu, promoção
do Clube da Lady. e11 pró
da "Casa da Menina Aban

donada', Reuniu-se o mundo

soei.a elegante daquela ci·

dOl,,:e. para prestigiar o clu

be da Ladv, que tem como

P. e.'ldcr.tc a exma. sebho,
I'a Neli Carv:lUI0 Tonelli.
Uma b.:mita clecol'açio, a

�ua�e In\)si.::a de Casielan.
e as bonitas e elega:1tes
sentl)l'itas: Isabel Tonelli,
Mllriene N'iciazzi, Zaida Bar

gler. Wander!y Scussel. Di

va Schneid;:!r R0Se:lete To

neJil, Marcir.. AJ:hoff, Su-
,

lRml':t Sá, Vera Back, Jn

ne C"l.porCll, Scheila FN:m'l

clp.�. Tânia Lee. Vera LU1- .e

Osalda Martins, e MelH;ão
ma:1erruins da anim:'lda noi

te de eleg�ncia e cal'id:lde.

n'Js salões d:J clube 7 de

10 _ Inaugurada a piscina
do 'rabajara Tenis crune.
na cidade oe Blum<,n:lu,4 - O senhor e senhora.

"show"com movimentadoMárb carrée. (Laurínha.
aquático.era seu apartamento .cee

bel'3111 um grupJ dc amigos
p-u-a um jan.er amertca- 11 - A divulgada beleza

da senhora aemacete vté

gas, f.oí nota alta (la festa
Norte em amcs-tée.j - Passando o wecck-ond

em nossa cidade, o ereden
c,:,c1o e elegan�e advug'ad,)
Mamielo dJS R::-is.

12 _ Em reuniões SJciais
e��á o:endo assunto, o lan
r,amento do "Campcche
(....Jlln!l'y Club". O" promo
tores do grande empreendi.
mento es-..arão reunidos na

,J!'c.xima quinta-fei: a.
d:"���o I Leite de é'oloni
mMIClno� -o in ar

(;j - De viagem mal'eada
IlJjc para Bra.!iilla, ü Sena
dJr e senhora Atilio Fon
tan=t (RUI,h. O cas:ll!'m
Questão, na novacap, está
em a, ividades com a luxllo
sa de(.',-,r:.I(�i\o de seu apar
tnn,ento. Um credenciado
dcco,ad:.ll' d� Rio, f:lra \'Ia

gem �special, para e._;tudos
,lo d�ao\) a_';lal'tamentú.

,3 _ Circulando em nossa

cidade, o e:tsal Clóvis Bal
sln! (Maria Helena,

Eis o turbilhão de Ima

gens belas que me fiC::lU,
onvindo a Fusca, do nosso

grancte Carl-os Games.

Rio,5-1HJ62.
Arnaldo S, Tht;1g0

que fui ontem ouvir no an

tigo Municipal, 110S�0 me- rnent'l Pj: desconhecer ain
lhor teauo, -dl o admirável 1?0e:l1a em

NU:1ca me oco creu Ir ao

;;:{:�f{t��:;:;��o:::� "Iv rn r�t���---na mmha msclencLI de J.l ,U li U J.

14 - Na Catedral Metro

p:;lItana f-J� celebrada mis
,,� de Sétimo dia pela I1lUI'

le do senhor João N:)bl'eg:l.7 - Festejou idade nova do

ming'J Nair M:Il'ia Laurin
d:: - Acontecimentos So
cial!; cumprlmenta. â ani
\·ersariantr.

Julho, A com:ssáo julgado
la composta da;; SenhJL'as:

.

Nom:a BU!'Íg:l, Lea Macha

dJ, Senh:;res: vlalden.a:·
d:l COllto., Hélio Vieira '!

Zury M:lch:-.do. e:eger:-,m
1H�s Eleg::mte I3a::gú, Tô,

nh Lee. sllplmLe da M. E ..

,)�n!eta M"_ :i�l� e MCI15S:"O

honres:!, Vera Luz.

15 __ O Deputndo Alvaro
C .... tão. el�l l'eunlJ.o de ami
gai no bar do Querêncla
Palace, manifestou seu con

tentamento em ter sida

ccnvidado para Patrono dos
Fo: mnndas do C1légio Ca

tarinense, Cientifico tUl'll1a
1962.

SRA, ZULMI\ MEIR.'\
CI) mreg'Jzijo conSigna

mJS 1):1 efemér}de que hojo
tr ,nscon'e ma1:; um :la

tn!íe:o da cxma. sra. d,

Zulm:1 Meil'(\ 'l'ui digit3.
esposa do sr. Osvaldo tI'1�,

�a, funclonhio da COAP e

pess:,a largamente cQllh.ec.
da em llos."a sociedade, 0:1-
de face seus atributos, -d'.8-

frut.�!'!l. d!ls mais sóliàa<;

certtJs. no dia tie- hoj<> jl',

dereçarão à V!rtuosa na:a

liciante, bem c:,m{t aos :"t_;�

fal:ili!lI'es as m':i� Ill!'lj'."
vacas, dem0n�trl\CÕeS �k :1-

prêço e es1i�r'l. Df'll!r� ú

inúmrras homenagens que
fOI'.!m �restadas a d!'Jn I

Zulm'\' juntamos, praz.·I·O_

samente, as nos�as. c<>:a ('�
nossos n'.ais �·epe:t'.},o�
cumprimentos. I

Musica e no meu apreço à

sufenia. E' que me soava

mal aos ouvid'Js êsse nome

de "Fosca". P!eferla-Ihe a

··Tosca'.

Patrono Cr:ticado8 - O jovem acadêmico de
nirei'o. Delfin PeixDto FI
Ih". deu "shaw" na movi
l�lentada soiree da Enge
nharia, c.,m bonita
vÓz.

As pesoas esclarecidas e

de boa vontade precisam
saber por que o 3° Colegial
do Colégio Catarinense es

cQlheu o Sr. A'lvaro Catão

sõre" e alunos manifesta

ram sua decepção face es

sa escôlha fundada imica

mente no interesse mone

tário,
Saiba a opinião pública

que mais de 1 3 da turma

disc.ol'd::m da escôlha.
Quem repudia as escôlhas

interesseiras, Quem anali�a

os f:ltos sem persp!:!ctlvas
limitadas, quem conhece a

realidade brasileira. qlH'lU
defende reformas de estl'1l

turas concorda conôsro, e

reconhere que a p.srôlha de

um Patrôno não deve fnn

d"lr-se únic:nnl'nte f' flXC'lU

sivamente na posslbllit1ade
de o f'''rolhldo arcar com

as despesas.

Mas eu tenho tI:11 genro
que sempre me entra em

casa cantando, alegre, com

a sua voz tie baritono, al
guns trechos de ópera. de

que mui\o go�ta, estltnala
do amda mais pe:a espõsa
que, com sua voz de sopra
no Iigeir-o. faz com ele ad

mirâvel concérto, como sa

be fazer um :-;int;�ro espí
ri LU com um 5lnf:ero cató
lko, daquela untlga .fl
bra ...

i'.Jis o gcnro me disse:
V:i o�Vi� a l,'osca, me� so

'P·o - e multo gf)stara,
Fui onLI'))1, nn. ve,sper�l

r.;o Te:ül'l, h!Jjf', do RIo de

J:lnf'iIO. l'ULwa jJéllLe, Vama

16 COnforme estava sendo
para Patrono.2 _ O ReitJr da Univenida

de de S:mta Catarina Pro

f,,�sor Fel' e:ra Lima, no

Rio foi recebijo e.n audi"

êncla especial peío SEnador

Juscelino Kubit,chek.

3 - O DeputadJ Pedro Co

lin e senhora janta\'nm no

divulgado, quinta-feira, a-

�u�a �����r�n��:r�:yil�' , ��n��:i�á c���e�a�õe:al�;e L�=
na ('idade de Tubarão. vai, legante, com a promoção do
reuni7 em sua honlta resi- Clube Soroptimist:l, num

ckncb para um jantar, o Chã beneficiente. Brotas E
LltlllS Clube daquela clda- legantes, vão dar, "shaw"
de. em passarela.

Alguns alunos que não
sabiam exatllmente os pre
ços de- churrascada, baile;
fotografias, e convites de
formatura, afirma am va
rigs vézes ° seguinte:
"Precisamos de um Patro
no que pa3'ue os gastos de
formatura, pois .o que arre

c'ldamos é insuficiente",
Entretan'o verificamos

que isso não o'correu, por·
que nã:) seria preciso.
Infeliz!Tlente. a mentali

dnde intef('.�srlra de alguns
contaminou outros.

amiz:l1e" que, est:rmo,;;

FAZEM ANOS HOJE
- sr. Félix Schoefer
- menino Humberto Ferreira
- "r. Adem:)\' Aurélio de Oliveira
- sr. Otávio Mzlin
- sr. Héli� de Oliveira Machado
- srta SiJ�z:ia Rocha
- sr. Mário Teixeira Nunes
;- sr. Dilson Meonez:es Reis

Otávio Francisco da Sirva
dr. Zerbi Lins
Julio Cmlos

- sr R"'n? T('lentillo de Souza
- ,;-à. rmílio Guedes
- sr. Jo�é V,:,i.7ri'o Gômes Junior
- sra. Mario de Lourdes Rosa
- srta. Nair Mario dos Santos

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

Aumentam as verbas para os

países em desenvolvimento
NAÇOES UNIDAS, - A

afluência de capital a :(.'\1
g.é1 prazo c de fundJs ,,11-

ciais provenientes de p!lL
ses Industria'izados e fie

emprêsas PUl'ticu!ares pJ.!'a
as nações em processa cie

deSEnVOlvimento elev('u-<;t:
a 7 hilhõcs c 200 ll1i!ntl9s
d�' ó(J1Ql'cs, em ID(]].

Um relatÓr! .. emiLídO pe
jo Sec�'ct!Í.l'i,a GCI':lI lnt"'1
no das Nações Unid:ls r"

vela um continuo al'ml r1

to, dc :) bilhôes e :wn mi_

lh{Jes de dúl:ll'eS, Pnl 1{1')!)

a 6 bilhões de dó;:1.fCs, ('iiI
1!)(;1.

Sf'!tundn ê�te rr.l:ltOt'W,

os Estados Unld ,s contr

bull'um CCll a mJ.lor �l1nli\
em fundo� pua as nuçoC<;
em desenvol"imr-nto. SP.

guiram-se a França a ri:�

pública Federal Alemã c o

Reine Unido.

Os desemb�lsos liquid'l�
efeL'lsdos P€'''S E:stad.os U

nidos, somente em 1961. e

levaram-se a 2 bilhbes �

497 mi;hões de dólares. E-_s

contribUições br\.ltas norte

americanas, compree�den
do desembelsos para e>n

préstimos, investimentos
prlvad.os diretos e empf'e�·
limos resgatãveís, ascend�
ram a 2 bilhões �. 914 'ui

lhões de dólares.
Em 1960 ,os Estadoll UI1\_

dos eontribl�íram com 611

p!'r cento do capital tot�l
e donat;v,os recebidos ;)O(

?o5 p3ises C.'1''. processO d�

desr,nvolviment.o, je r:ujos
desembolsos existem da1-3

dbponiveis - diZ o relaLo
l'i.o. No mesmo ano. os E�

tados Unidos frrnecerur,l
85 por cento do �apital to
tal a longo �rllz-J e Clon'l

tlVIJS rf!ciais dirigidos '\o�

pai�es da Anlel'i"a La ti
na.

De 1959 até fi!IS de l')C�
os paises comun;stas cor:

tribuirnm com "- bllhoes e

600 milhões de dólares �a
ra as nações em desenvo:
Vimento. Dêste total, npe
nas 4 por cento tiveram o

cara ter de doàções. O l'es

tante f.oi concedido em for
ma de crédito.s-._ gj!raJ,men
te (Im materiais para prú
jelos específicos,

I'Ol,ê3 V;Js)r,s! E' scmpre es- Saibam as PC"OllS inte- Aécio Gandolfi Ouriq1les'
sa quando se tl'a- re��adns Que nlr,-ulls profes
ta de de enl-:n, elos ------------------

nossos cantores nnr,ionnls,
mesmo havrnrlo !:Iltte êles

nomes, como Guarnleri, Po
dorolski ..

Tod(' o ,lQSSO melhor e

lenco artístico esLâ com ar

d()� trabalhllndo. A ol'Ques-

Fe�liy:diides de Santa Catarina, PiI
droel.ra d3 bJquidiocese e do fl!ado REGRESSOU

De Corninho no vizinho estado do Rio Grande
EDITAL DE CONVOCAÇÃO �� :�lrtyc����mO��gn:o���r:zf�����Ó��e�� ����. 7,�Dom Felicio da Cunho Vasconcelos, por m,;.r

cê de Deus e da S:)nta Sé Apmtolico, Arcebispo Ti- �����!��C���::I�toso��:lc\�e�l'��s l��.�tj�t��il��iv:�n:
::��6:�Ii:erisso � Arcebispo Coadjutor c.j.s. de FIo.

fo�:._�:����o�.�it<lS��S_. _

e be��So �� 3:s�:s'2:i:t;ditol v'"m, soudação. p" �eaparecerá O "irmes of Havana"
Fa7emcs saber que de ocôrdo com o praxe es� MIAMI, _ O Jornal "Times of Havana", cont'bl?k-cid:l e o p:.edode· c!O'l heis celebrar�e.1 nf) fisc'do pelo rf'oime comunista de Fidel Castro f'nl

d'� 25 do corre�te, a fr:slividade de Santo Catarina, novembro de 1960 reapareceró em Miami como
VJI'gem e, Mortlr, PadrC'eiro da Arquidiocese' e do semanário, em inglês �e espanhol, depois de ter a suo
Estedo, rc�o modo que segue: publicação '-'u,-pensa por vários meses.

1. - As 10 horas - SOLENE MISSA CANTA- Em H ....v"'no o j(>1'nol e"o editado duos vézes!?lA. I
por semano, em inglês. Ao reiniciar as suas publí"2, - A!-\ J 7 h .... ros - PROCISSÃO com a imeo cações em Miami, t'm fins de 1961 o jornal decl·.

d�� o�eQ��;:�ç��I:a�n�,<t�tO;i�õ�Sq���o��::o����s ��: ���7:��;��ciPolmente 00 comboteJ aô regime de Fi,

pitei que n�lo c'eve:'õo tomar Parte. o Revmo. Clero
d:ocesono e reguklr e (\S fieis em geral.

O �ri.-stito cbe�ece"Ô e(1 4 '!guint� itinerôrio'
Praça XV, ru:s Tenente Silveira Alvoro de Corvo
I�o Felil='e Schmidt e Praça XV.

'

,

No fin::ll co proci!<sõo no adro do Catedral,
5'erá ccntcdo o "r.lzne cont� do TE DEUM, em ação
de gl':ços a D'2'I'; relo� bendic'qs recebidos. Em se ..

guica �erô rez:;!do SANTA MISSA.
Desde jô hipctecomos bençõos a todos que de

qualquer modo C'Jncor:'el'em poro o brilho do Fes
tividace da excelsa PRdl·oeiro.

tra, bem a altura da sua

gravíssima tareIa. Ainda :.--*
ont!'m ouvimos um solista

de violülO" que arrebatou a

platéir., ao comêço de um,

:ias atos da Fosca. Teve que

bisar, comovidíssimo - e

túcou ainda mais apaixo
nadamente,
Fosca, é bem. como acen

tua Mário de Andrade, em

seu escudo prevIamente pu

bjcado na Revi>ta 8ra�lJpi
ra de Música, volume I fas

cículo 2° e I'cpt.JduzldO no

fasciculo 20 do volume III

d:1 mesma Rcvi�ta, saído a

lum,: trelU qlle em 1936:

"Desprovida de Qualquer in

L!'.c�_"e social, sempre po
deria guarda.r alg'Jma sim

bol''''a individu?-lista como

o Tristão. como í Carmen,
e até mesmo como :I Ma

dame Buttel'fly. Mas a fõr

ça do iibre�is,a n.ão dava

p'ra tanLO .. Carecia, pol�,
que a g'enialidade do COlll

apes?r do libreto, a subli
midade dâ música ;terni
Z1sse a obra, como <;empre
esia�âo eternlzada� a Nor

ma e o Rigoletto. E cabe
ria aqui criar o paralelo fá

cU, dizendo que "a fôrça
criadora do músico tam
bém não dava tanto".
Depois de, Interrogar sõ

bre o cabimento dessa úl

tima expansão, lembra Má
rio de Andrade que Car

los Gomes Unha.. um poder.
genial etc CI'i3ÇÜO melódi-

Qq'ü.Dt ••r.O
CASAS PERNAMBUCANAS _ INAUGUR ... •

çÃO FILIAL (SEGUNDA) - Con,titui noticio de
principio de semana o inauguração de moi" umO
filial nesta Cidade das afomodus '''Casos Pernam-
bucana'.'."

.

Confo: me hoviomos, lJ0ticiado com pormenco
res, a inaugul'�ção ontem, esteve á altura de tõo
importante rEalização que presenteou a Capital
cem um nov�' e mode'mo estabelecimento.

.

Groll�:_',� foi o número de <:onvid ...do!ó presentes ao

ato inougu:'d, tzndo o Prefeito sr. Osvaldo Mocha
do, a convite do orador da firma dr Momm, corta ..

do a fito Simbólica e dada por inou'gul'ada a espo·
çoso e bem montado loja.
'. Houve o ato de benzimento de praxe e apó\

foi servid:.J o::s, presentes champanha e frios.
Mais uma vez: nossos porobens ô firma monte"

nedoro das "Co��s �ernombucanos". �e conta ho·
je cerca de 900 fllia!s em todo o pai",Já hf� C1rtulande A

ASSIM [' DEMAIS - O antigo terren.'l da Coi"

;�ç:ocos:n�i��ç:elj�r�� n��::mC��:d:e�itU:��I';ten��
motivo pare ser observado e aO mesmo tempo pe
d:ndo previdências imediatas do IVTP devido a si"
t�oçõo criada nOQuE,le lecol, agora, ponto de esta
cicnorrll;:utn de veiculas de toda a espécie.,

Ali se al\lontoam virados para todos o'> direções
outcmoveis, caminhões e outros veiculas. Como "i

não bastasse toda aquela natura! confusão e baL
burdia que se estabelece agora para ainda mais' �u

multuor o situoçõo outomoveJs- particular€:'� tomo
rom também. o meio fio colocado ao redor do ter"

.

,

Revlsla LU10-Bra1iieira
Bóa i:J.1pressâo, ótima

apresentação 'c matcrias

selecionad:ts sáo as ca

racterístlcas do rovo IlÚ-

f1orianopolitana.
Em seu atual númel'o

apresenta entre outrns as

seípl!ntps publicações: A
\'olta da primavera. Crõni
c� da Cidade, Assim vai o

mero da 1 ev;sta Luso Bra-

:'tI!.:
Florianópolis, 16 de Novembro de 1962,

sileira que jâ eslâ circu

lando em nossa Capital.
Como se sabe, a conhe

cida revista - "um laço
de amizade entre Portugal
e Brasil" - foi muito bem
recebida pela população

Mund'l, Ei!ly Graham no

Brasi!. Falam os Escrito
res, Exortação da Mãe Pá
tria, Noticias de Portugal,
V a mos Rir, Programa
Anual do PLAMEG, etc.

+Felicio, Arccbi!<po Coadjutor

Re/sultodo: nem mesmo os- onibu$' circulares
podem fazer a volta, paro tomorem seu rumo. EntõO
�ão fonfonodas protestos dos- passageiros e tudo
mais que resulta daquela babel.

As:c;im tClmb�m é mP.<;mo abuso.
A IVTP ('<'lbe sem duvida por fim 00 espe-tôculo

de. todos os dias,

CASA OU APARTAMENTO
P(<'ciso poro :lluq:l1' no centro.
Tratar com OSM�R, nesta redawÕo ou peo te·

-------1_ .. ·_.....
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tente para a pcrcina, Ó u

m a das principais recomen

dações de um grupo de pe
ritos represcntantrs de .pe
cucrtstas, sociedades de
crtacâo e técnicos presentes
ao segundo dia da conte
réndo. Nacional de Criado
res de Gado, Que es reú-

-fAlislfália Assina o Acôrd-o
-

do AIJIIOdão
CAMBERRA (Austrália) - BNS - A Austró,

godão de cinco anos de vigência Que entrou em vi

gOl' no dia lo. de outubro .último segundo foi Inter,
modo nesta cidade.

•

O ocôrdo destina-se o promover a .expansão ar'
denodo dC) comércio mundial de fibras, fiai'! e teci.
do" acabados de algodão mediante o rebaixamento
progressiva e eventual eliminação das restriç6es de
importação sôbre êss-es artigos,

O Ministério do Comércio todavia, informou
também Que a Austrólio poderio continuar a usar

temporàriomente as medidos protecionistas normais
se os cláusulas do ocôrd-, fôssem inadequados poro
êsse fim.

.Avenida Mauro Ra-mGs: Promessa
Oue Se Torna Realidade

Não se compreendia es

tivesse a grande Avenida
M:lUro Ramos inteiramen
tc abandonada pelo poder
público. O sr: Cels') Ramos,
tão logo iniciou o seu pro
gr�ma de ação na Capital
cntarinense, voltou suas

atividades para aquela· viã
pÚblira. As providencias
surgiram com fi. rapidêz
que eam.eterizn O atual 00-
vf\rnfl. Jnir.i:tlnH'nl.e, fi. Di
l'('t.o·�ifl. ôc Ohl'fl.s PúllllcflS
trve oe re{llíznr um 1,l'a-

balho dos mais importan
tes: a organização da rêde
de águas pluviais.
Terminada esta tnefa,

passou à pavimentação da
Mauro Ramos, que, hoje
se desenvolve em ritmo
normal e satisfatório.

F1Qrianõpolis precisiv:l.
dêsse benefício. / Entendeu
o a administrat,:ão catar!

nense

Avenida Mauro Ramos:

p"onH'�sfl. dc outl'OS, a!;ora
c_umprimento.

-�-------------------------

Escola de Samba 'Unidos da (oloninha
A ESCOLA DE SAMBA UNIDOS DA COLÓ,

NINHA, CONVOCA TODOS OS COMPONEN
TES PARA COMPARECEREM A PARTIR DO D'A
24 [)F i'IOVEMBRO DE 1962, 'A RUA BUCHELE
,crOLONINHAJ NO MESMO LOCAL DOS EN
ISAIOS DO ANO PASSADO,

ESTREITO - Novembro de 1962
.

A DIRETORIA

CONCURSO DE TAIFEIRO'
ORDENADO COMPENSADOR
CURSO PREPARATO'RIO DE
TODA MATE'RIA EXIGIDA.
OUTRAS INFORMAÇÕES 'A
RUA SANTOS SARAIVA 309
ESTREITO_

-

22-11,62

Agradecimentos e
miss a de sétimo dia
RJfa��l�ln�:�:!r��I�O f:r;i�:'íl��C�;�u�!nh�;:�a�e!a:�:�
mílla, Paulo Linhares e Família, Melquíades Mansur
Elias e Família, consternados com \,) passamento de sua

querida espôsa, mãe, filha, Irmã, cunhada e tia RUTE
LINHARES MEDEIROS, profundamente agradecem aós

vizinhos e amigos que o,� acompanharam em tão doloroso

transe, estendendo êstes agradecimentos a todos que

comparecerem a missa de 70 �ia, as 7 horas, que será

reznda na Igreja Matriz Nossa Senhora Ji Fátima do

8Ub·Distrito do EstreIto, no dia 20 do corrente mes.
-

TERRENO NO CENTRO
Vende-l'ie um, situado à Avenida Trompowski.

medindo 14 metros de frente por 60 de fundos, fo
zendo confrontações com o terreno do sr, Celso Ra·
mos" governador do Estado.

O,; i�teJ'es-sodos poderão procurar o sr. Antenor
, aorpes:- ruo Fll"lcoiuvn (-'::"avessa Harmonia, 7), de pre

.��. fe':encia no período da manhéi

o ESTADO -_ O Mais Antigv rJ\ári" de Sta Catarina
-_.�--�-- ._-- -----�

VEMAG S. A. - Veículos e Máquinas Agrícolas

PAGAMENTO DE DIVIDENDOS

Aviso aos Senhores Acionistas

�I_o/:����(�,.i�,? � ::�"NAniloRA
Ru,i "u Ouvld",.. 1[

1'0[:'1'0 ,\[.1': H�;_ItS
i" J" "0 ),'3� - sob-loja

11;;;['(/11.)._1' ..•
[tu� .. , ],,,1 �')Otl",,(') Peixoto. �6

Ilr:Lf:\\1 /'/\
H,,'_; ,I "'''·.i JOi'" Alrrs-do. 7' - s/107

conj.21

11NOS lU HAIAl- ü.múesla para dar um Nalal me Ihor às crianças �obres da (apilal- Dias 24, 25 e 26, na Praça 15 -- em frente à Caledral - Co!abQtC
Com IS Damas que a promovem: coopere e compaNÇi.

Wira" de 5 niilhões de grãus centígradb
==========::::::::::::::::::::::::::::;:::=:=:::::=:::::;=:===:

ún��Nd�R��á=;r�ti:�l:l �� umEl��ri:�e�:;1prod;��:::I:� ;uoz��u�e:�:b�:Ç��af��:� e�j���)�lt�v�e �����:��ad�l,m; �-,EM_AG------ -

"

,

caJ1lI)ú da fusão termo- que concerne a obtenção ra de núcleos le�es, ao in- muito improvável que a e-
_

nuc1r.al' sêo os trabalhos c- futura, em quantidade tli- vés de êragmentncán de nergia termo-nucleal' ultra-

retuft(_lps nos centros ctô- mttada, da energia meago- pesados, através de colisões passará li de fissão antes

micOS de J-Ial'wE'1J e arder- tável dos oceanos pelo uso de altas energias provoca- que haja transcorrido am-

m!lst.on e anunciados ao do deutério obtido da água das por temperaturas da pIo período ate que o cus

nJl1noo em J%8, do mar em j-eatores ter- ordem de 5$ milhões de to dos reatores de It;são
grúus centígrados. tenha sido rebaixado.

_-.------.-.--- -...- -- O suces!?o do Zeta, em Os primeiros passos no

Melhoramento da (arne Bov,'na' Hru'wall e do sceptre III, que dever ser uma longa
em Aldermaston onde tem- estrada foram já tomados;

NA INGLATERRA ::stu�\��::r:n�g;a��� ��.���;eu�':d�ee:, �:7s se�
no presentemente em Mar- HARROGANTE mrã-are foram já Obtidas; é- um co- pertinácia e conhecimento

pO�trognl(', Ingtnterra. tanhal __ O éstauetectmen- môço praüco. malgrado sua da ciência britânica conta-
Aspectos ela maior im- to de uma .autcrtdadc cen- exploração comercial es- nuarão a liderar'este, como

portft.nc);I, acharam os pe- 1.1"11.1 par!"! a índustrfn da tejn, posstvetmente, vinte outros campos do desenvol-
ritos, eram o pôso por tda- carne bovina com a nlesme anos li nossa frente. vimento nucleal'.

ele, attamentc roracronaoo rcsuonsabnrdnee da uxts

ii aconcmtn da carne, e a

1]1l!llldfHIt' da cnrcnssn que
estavam recebendo. na sua

opini:lo, atenção lnsurtcren

tf'mente em virtude da

nf\o-exi.�tência de um ór

gão central que fornecesse

aos criadores, n� informa

ções por ôtes solicitadas.

A VEMAG S. A. - VEICULOS E MAQUINAS AGHICOLAS pnrtícipe aos senhores

acionistas o pagamento, a partir do dia 20 de novembro de 186:2, do dividendo

correspondente ao primeiro semestre de 1962, relativo ás ações preferenciais dos

tipcs J'A" e "B", à razão de Cr$ 4,50 (quatro cruz.eiros e cinqüenta centavos para
cada ação de Cr$ 50,00 (cinqüerrta cruzeiros), isto é, o equivalente a 9 pejo semestre.

No período de ;) a 30 de novembro ficam suspensas as trsnsre. éncias e cenver

sões de ações, bem como o desdobramento de cautelas.

o pagamento será feito de acôrdo com as seguintes normas:

a) Ações Nominativas - Pela entn'ga do cheque nominal ao
acionista pela Cofibr'ás S, A. - Crédito, Financiamento e

Investimentos. Os cheques em favor dos acionistas. resi
dentes na Capilal de São Paulo ficarão à disposição'
dêstes, na A�;êl,('ia do Banco Novo Mundo S. A.' sita à
Av. São João, 5(;�l, de 20 de novembro a 14 de dezem
bro de 1962. Os que não forem procurados nesse prazo
serão remetidos aos ender�,q�s do� íavo.e... i:�7.�: :_�_ .. ;.�:>.;:�, :'_)

b) Ações ao Portador - Mediante a apr és-ntacão dos cupons
n." 21, preferenci-us "A", E: n." 12, preferenciais "fi", nus

seguintes eetabelecimentos :

"BOCA DE OURO"
ELSIE LESSA

São Paulo - Ca1,U,,1
B;mco Novo Mundo S.".

-Rua J""o Bt"Í""I" ... �I

S,\NTOS-S!'
Rua Rlach"elo, 27·4_"· ,</40;

ItlllEh.i\O PRIC. O "';'.�I·

Rua Alv,,,·�s C"b,,;oI. 516· s: 11

SA.o JPSe lia IUO I'H[':fO SI'

Rua Bernard!no <1" Ca",pus, :>lUQ - ,/. - s/_�

Mt\j{[l.I\ SI'
Rua Sampaio Vida!. ��� • "/ 3 H

'<; .,."

!lu" '.d �,,,,,,.·,d. � - s· �15 Erl.)) :1"

\'[TV/H,\ __ I'S
, u� Au�u hJ C"I.nnn.�"i .Ju�\ol <1,,'.'q

,. J o,. '.21·, "uI· }�,I. .h"q,,·m de P"ula

.: s, ;(i:�,,,,j. 10',. _ 1',1. f' .. gU""'dO/" B'-�$Ileire

São Paulo, novf''' bro de J 962

.r\ DlR��TOh!/\

A Austrália Ouer Vender Trigo a

(rédito Na América Latina
MELBOURNE (AUSTRA'LlA) - E' provóvel

que trigo oustroli!lno seja vendido a crédito na A
mérica do 5\.11, di�se nesta cinãde o Presidente da
Câmara de Trigo da Aust1'álio, Sr. C. J. Perrett o

qual i"nformou também que as vendas até agora' l'ea
lizados na Américo Latino forom' muito poucos. No
da obstante o Câmara estudará qualquer consulto
de comprador·e·,� pôtenciois que d�seiarem compmr
a prazo.

Nc" dois últimos anos o Câmara vendeu cêrc()
de 4 milhões de -toneladas' de trigo à Chino COI1l!)
nista., grande parte do�, quais o crédito

O Sr. PerreH prognos!iCou paro êste ano uma

colheita recorde de higo na Aus·trálro, .que espero
sGja superior a 250 milhões de "bushels"

TRANSCRITO DE "O GLOBO" - 22 DE FE<
'/�REIRO DE 1962,

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

Participação
Odivio F. Nunes e Alda Espezim Nunes parti.

'cipom aos parentes e pessôas de suas relações o na,,;

cimento de seu filhinho REINALDO
ocorrido dià 18 deste no Maternidade do Hospital
Naval.

ESPIRITISMO
lSoll a responsabilidade e

direção da Federação Es

pírHa Cata:inensel
Avisamos às entidades

fUadas que qualquer noti

ciário paril esta coluna d_e
ve ser enviado ii. Federaçao

Espírita Catarinen,:e, na

Avenida Mauro RamQs, 305,

ou Cai:-1a postal. 517

A Federa<;ão Espirita Ca

tarinense, em suas perma

nentes atividades, tanto no

campo espiritual como ma

terial. esta fazendo uma

modificação na parte sub

terrânea de sell prédio, on

de funcionam varias de

partamentos, para melhor

atendimento dos tl'abalho5

que ali se realizam.

No ano corrente foram

reformados os seus Estatu

tos, conforme publicação
no "Diário ')fic!al" do Es

tado e organizada o seu

Regimento com a criação O C. E. "Amantes dos Po-

de vários departamentos. ores", localizado na Costei-

Tôdas as ten,:ts-feiras, l'a de Pil'ajullaé, dando con-

à".·20 horas, o F.E.C. leva tinuidade a pregação eVim

a efeito, em sua ,�ede, a géllca, esteve também, do

"Hora de Metidacao", para mingo, com início às 15 ho

onde acorre um gnmde nú- ras, mais uma sessão dou

mero de confrades e llimpn-
_

trinaria.

!��a:��� sd;: �:��:�a:;�í�'�= 'C�NTRO ESPIRITA 'FE',
suntos rvangélicos"com ba- ESPERANÇA E CARIDADE

se no Evangelho de Jesus, "}F'b:aE���o corrente, ás 20

horns, sP�sao
-

pública em

hQnwnagcm á data do des

scncal'ne de seu Patrono,
e no dia 5 de DezP1l1bro, no
mC!-inlo Centro, festeja-se ã

Avenida Maurô Ramos, n.

!J2. o :mive'rsário da mesma

entidade, quando se d;1l'á
a posse çle sua nova direto-

Assisti a êste 'Boca de Ouro" a tragédia corto"
co de Nelson Rodrigues, quase com uma sensocõo
pessoal do vitória. Tinha vontade de olhar em rodo,
procurar alguns conhecidos e perguntar: -'�Eu nôo'
dizia?" Estôo vendo?" Pois no mais negro período
Nelson Rodrigues nunca pude deixar de reconhecer
o infinita maestria do dramaturgo, o fascínio do
seu diálogo. o fôrça de vida e de paixão que corre.

çavc dentro dêle e que se dava 00 luxo de botçr fo

��� ��m;ra�it;e:\::���V��9so:qUe:t;������ ��;e�/�
do os· suas melhores. pecas. Q homem COPa� do equt"
lfbrto da coragem, do' "sovoíntoue" ão talento que
demonstrou em "Vestido de Noivo"; que marcou
uma novo era "0 teatro orosileiro de repente se des
mandava e nos dava certas descerdes que oorecrcro
- ou eram? .....:.... uma brincadeira Com a platéia. Era
difícil fugir à impressão 'do meníno prodigio olegrío
e orgulho da coso que, chamado a folar com os vi
sitas, punha a linguo de fora. batia os pés, fazia ca
retas entre uma e outra deroonstrccõo

'

de talento
Era ou não erc um gênio? Então, aguentassem E
nós aguentamos por amor ao talento Hoje mais S:'.

.. çuro de si eu já em paz com os seus recalques, co'

mo dida um psiccnabsto de salão - dêsses com

que êle gosto de se divertir em' sues crônicos e pecas
-- nos dá ês_�e extraordinário "Boca de Ouro" (I��
tenho que assistir de novo, não só poro renovar 'um \.....
sôo de qual das duas é o melhor - aquêle toesoue"
Ieolttmo prazer - com", -para chegar a uma conclu
civel "Vestido de Noiva" ou esta peço definitívo qU2
é o "Boca de Ouro"

-

E' mésmo uma tragédia carioca' que Vai fj
car fotografando como aquela /'Loico";'do· seu· W-'"'
párter um pedaço· de vida e um J-luiihéldo de qe,.,f!"
do cidade. tão povo tõo universal e' eterno, porq�e _

com tamanho côr local
Não SQu crítico de teatro e não vou destncor

nomes. no excelente e equilibréldn conjunto do Teo�
tro Nacional de Comédia; o novidade dos cenários
a vN,.lnde do nuordo-rouDO. O diálogo, como sen":
prc- foi o de Nelson Rodrigues é mognifíco, atual
v('�rlndeiro. pito"esrn. contundente engraç"do. A
ouela nente do subúrbio. o Leleco 'o "seu Agenor, o

Dl"lnn Guiaui (l Dono Celeste vi";e e respiro. Um
i""tnnte de leqít;mo noesio e' di�óqo do ;'Boco de
01.11"0". com o prêto de voz baixo mOÇlnífioc, Que' cô
nh�reu a sua mãe e de (luem "Boca de Ouro" quer
<,xtrair a verdc,de, paro alimentar o mito de que
tnntr> nr.ecisa: 'Ela era gorda?" "Era aJ'egre" '5UOVêl
muit(l:>"

.

Gf'nte de cOl'n'e e osso, de altos· e baixos. gen.
te que diz verdode que invento; q·ue sofre, que 0-
m". me�nujnho doloroso aQuela pÓDuloção de SI_]

bl'lrbio mill-vpstic(;J, o sonhadora: "Eu quero conhf.
Cer Groce K.ellv. E' o poeto do subúrbio, oue êle i
mrwtolizo em v"'rsos re"distos Menos autênticos os

fiquras dos o"õ finas. Mos. que importa isso n(\ be.
leza no verdad", no tráaica poesia _ 'isso m-esmo.
pnesia! - do "Boca d2 Ouro" O bicheiro de subúr
bio que ganhou a sua dentadura em ouro de lei quo
se faz também um caixõo de ouro em que levaSSem
enterrado, mas vai ficar valendo ouro que peso na

gol.eria de Wandes tipos do teatro nocional. Com o

perdão do lugar-comum.

CENTRO ESPIRITA "SEA

RA DO AMOR"

o C. E. "Benl'U do Amol''',

loca!izildo ii. Rua Osvaldo

Cruz, 42R. no E:-;treito, rea

liza ses�õp,� doutrinárias às
2a. e 5a. feiras, com início
as 20 horas, sempre com

lima boa assistêncla.

CO��l'f��:deq�e nÚ��;�or���
com aquela Casa na prega

ção 10 Evangelho do Crlsto_
A "Mocidade Espirita

Antônio Ferreira Melo",
que funciona naQuele Cen
tro. r�un -se todos os do
l1lin!';(1� as lO horas para es

tudo ao' Evau[Jelho e para

tratar de assuntos l'clntl
vos aquela "Mocidade".

CENTRO ESPIRITA "CA
MINHO DE REDENÇAO"

A Diretoria daquela Ca

sa C-Qntinua em sUa cnm

panha para a construçií.o
da sede própria, pais o lo

cal onde funciona ja não é
suficiente para os traba

lhos que ali se realizam,

CENTRO ESPIRITA

TONIO DE PADUA"

"AN-

Também no C, E. "Antô
nio de Pádua", em Coquei
ros, mais uma sessão [10\1-

trínária foi reallz,lda clo

mingo com início às 20 110-

"
CENTRO ESPIRITA "A-

MANTES DOS POBRES"

�t3:rJ'rti€m 5múw�
COHfl((:OU·!t OU'!OUI� iiN

Df(!!AVI

."f Pu:fll!Uil'.......·jI
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QUARTA PAGINA o EStADO - O Mais A"ti�,' Diu, iI) di) Sta C"torírh.

NO TEATRO ALVARO DE CARVALHO - Temporada Olicial de Dezembro o "Teatro Nacional de Comédia" Apresentará nos Dias 5, 6 e 1 "Bôca de Our"o< de
Nelson Rodrigues e nos Dia51 e 8"0 Pagador de Promessas" de Dias Gomes - Camarotes Cr$ 150,00; Poltronas -150,00 e Balcão 100,00. Reservas: Fone 3016

ATENÇÃO

- VENOAS-

CASAS -

Por Cr� 650.000,00 vendo uma casa no

em Sôo José com 50 metros de terreno;
Na Agronômica uma ótima coso;
No Centro, temo" 4 ótimas casos.

TERRENOS _

Diversos lotes com fíncncícmento em Coqueiros
Barreiros, Estreito e Capoeiras.

Em Ccncsvielroe por prêço sem igual. de fren
te para o mar.

CHACARM _

Al1rasíve) chacrinha, com água corrente e varl,

.. '(r -edcdes de órvores frutíferas, perto da. Trrndode.

(wso rJreparalório Conli:-.enle
CU1SOS ESPEtlAIS

�ARA PROF�SSORES
I)E OATILOGRA' , ...

AULAS PARA CONCURSOS
A {TIGO 91 (GINASIO EM UM ANOI
PU.GINASIAL AOMiSSÃO OURANTE O ..�'

OJ r1LOGRAFIA
- 8os.do no. mais mode..nos prCK:essos pe.'a..
gógicos.

- Equipado com mciquina. na�a.
- Dirigido pelo: .

- PROF. VICTOR FERREIRA OÀ SILVA
..ORARIOS, OIURNOS E NOTURNOS
Faça sua in.crl�Õo a Rua O,. Ful ... io Adu-:ci an_

tiga 24 de Mcr:40, 748 _ 1° ct.ldat
ESTREITO

•

FLORIANóPOLIS

APRENDA CONVERSANOO FRA ....CES EM ',2 MESES
ALEMÃO 12
INGUS 1��

ITALIANÓ 12 ,.

ZIGIVA
Y::jtriculas ab�rtas nê' Secretal'la e

lI.l'1d w�qwel
CURSO!" DE CONVEH.:;A("J\O PIlATrc,A

Trajane, n, \4

� A1to� da Farmácitl Cor,u·tll

(UNIU SANTA (AlARtNA
Clínica Geral

Doenças Nervosas e Menlâi�
Angustia - Complexos � Ataques _ Manias

Rrablemótico Afetivo e sexual.
Tratoment,J pelo EJetrochoque co, n anestt:sio

Insulinoterapia - Ct.Jrdiozolorapia <)C'noteroplo
Psicoterapia.

Direção dos P�iquiótraf -

DR PERCY nÃo DE BORBA
DR' JOS, TAVARES IRACEMA
DR: IVAN BASTOS DE ANDRADE

HOgARIO - 9 às 12 hs. Dr. Percy
15 às 18 hs. Drs. Ivan e Irace::na

Endereço: Avenida Mauro Ramos 2q8
(Praça Etelvina Luz) - Fone 37 - 53

OR: MARIO GENTIl lOnA
M, D I C o

OUVIDO - NARIZ - GARGANTA
CLlNICA E CIRURGIA

ESPECIALlLA .....AO NA CLlNICA PROF
JO" K;)S DO RIO D, JANEIRO

'

OPoRA NOS DOIS HOSPITAIS DE FlORIANOPOLlS
HORARIO DE CONSULTAS: - Dos 14 os 18 horas

Pela manhã, ho�a marcada, Inclusive aos s,lbodo:>
Telefone: 2989

CONSUlTORIO _ Ruo Ten. Silveira 15 - Conj. 203
FnIFICI") PARTHENON

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

Prepart-se para o futuro
Aquirindo J.otes de terros, pequenos chácaras e árem
paro indústrias em

BARREIROS,
�'O "Ji3AIRRO YPIRANGA, onde está situado o GrUft1
_scclor local.

Os Interessadas poderau dirigir_se dlretame"lt
ao ESCRITÓRIO DE VENDAS DE IMOVEIS de

/ Oito Julio Malina _

�ua F\'lipe Schrnidt, 14 - S0brodo _

2347 _ Florianópolis.

Mudanças locais ou para outras cidades:
Serviços de mudanças,

Não é necessóne o engrodamento dos móveis.
lnf-smcçôes à ruo Francisco Tolentino, no. 34

fUle - 3805

MISSA DO UNIVERSITA'RIO
Universitário assista todos � florhin�l'�
na Igxeja São Francisco às 11 horas
Missa do Universitário.

Praça AD1.fOGADOS
ADVOGADOS'

DR. HElIO PéIXOTO.
DR, MOACYR PEREIRA.
PREVIDENCIA SOCIAL· - Recursos à Juntas de Jul
gamento e Revisão. Aposentadorias. Beneftctos etc
QUE�TOES TRABALH 1STI"\S
CI'VEl e CRIMINAL
Roa Felipe Schmidt rtI) 37 - 20 Andar - Solo •

Dr. Walmor Zomer
Garcia

dos gngennel-

"ARTO.s - OPERÁy'OES
.,OENÇAS DE !:ENHORAS
- PARTOS SEM DOR pejo
método ps,co-pru/ilttlicO
aonsunortc: Rua João Pin

tu n. 10 - das 16,00 à(
13.00 horas Atende com

noras marceõns. 'reu tone

:\M::i - aeeicêncta
�""''''''1I1 lilttencourl

Llr. ACáC,!)
Garibaldi �.

Thiago
ADVOOAlJO

EscritóriO t:speclallzad'
e.'., q ..... .,�" ... " �'''' ... '''.i1.�"a:..

Adrmmatraçán de ben.

Imcvers neresas necaís

Rua lPeJip� SChl\lIU�, i.'I

_lU andar· Fones: 2011

'�16

(lI. Ayrlgn fi..maIDu
t,;L,lL"lU....'" O.t. (.)KlAz..",,_\�
c..:UlJsultvtlo: !'ela

nu lJu:.pilal de C ...rida..e.

'A tarde no CUIlSlaUorl'

das 15,3u
•

.!:>I'l. alS 17,:m h�

l)on�uJl(Iriu; Rua I'IoUll0::9

l\"lacbadu, 1 _ l.o andar -

leldfme t'JlS6.

Residência: !tua I'Stll1!!

Rowa. tl3 _ 'eerereee ti'"

Os EUA a

(am;nho da �ua
W.A.SHINGTON -

A "Grumman Aircraft E:l

ginecring corporatien" d�

Bethpage, Nova Iorque, eb

teve o contrato ce cons

trução do veiculo que de
.. cera na superfície da L�a

os astronautas :lot"te umeri

canos que deixarão a 'l'�!'

I'a a bordo da astTon&ve
Apolo

"Grumman" j,

a prAüira. nrm�. (;ontra�1l

da nesle prujdO, pal'a o

qual a Admlnlslraçao Na
clunnl de Ael'onl'tutica e

Espaço (NASA) oestjno:J
350 milhões de dÔlares.

O veiculo em qUl'!stao .::1"
nqminado p o p ularmente

"Bug" tlnseto), conauzirn

dois homens em sua desci
da àLua e o levará oe voJ
ta à astronave Ap "tt.le
ficará girando em oroita
em tôrno do satélite naiu

ral da Terra, enquanto us

astronautas estiverem ex

plorando a superficie lu

nar. Um terceln astr.onau
ta permanecerá na astrc
nave Apolo, agUa�dand.<.) j)

regresso de seus dois com

panheiros.

A astronave Apolo se"á
c{)locada em órbita em lÓr
no dn Lua por um gigl.ll"l
tesco super foguete l::i'l'.:.t!\
no C5 que tem a potencia
de 7.500 milhões de IÍb�·a.s
de propulsão.
Os Estados Unidas fixa_

ram como data ;lara c,;tN
c-xploração lunar o ano de
1970.

o veiculo lunar t: o �.c�_!
final da astronave Apolo
e de seu prcpulsor ::;atur-

Disse a NASA que "os
calculos atuais Indicam Que
o veicuio lunar (l'rà a apa
rencia da cabina oe um

heiicoptero de dOIS passa.
geirOs". O veictllv, de 12 to
neladas de péso, 3 mel;l"'ls
de dlâmetl'O e ceL'CH de 4.5
metros de altura lera U'11
motor foguete próprio pa
l"a :mas vial:;CIl� :!e ioa
vn]la enlrc a as:rOllnve A
palo t: H Lu ...

Em "Orbila o festival da Maiermo e Matarazzo
Bou�saí: _;_ Alia Luzia S;lveslre vai Festejar 1 S anos

.

A �E�iAN"

A eleçcnta Regina Pereira O:fveira, áo jovem guarda
florionópelitona que no próximo sábado desfiicró
na pcssorela azul elo clube 12 de Agosto. no Fesfi.
vol da Metorazzo e Metarazzo Bousscc em bene-

ficio do Hospital de Reabilitação.

nhecído decorador e vi.�:i
ntsra da "Plorfacap" foi

convtoado pelo Presídeuta

J -sé Eltas para fazei a

decoração do Clube 12. rio

referido festival. Preme .cu

uma surpresa.

ONTEM

'começou nl Se'creta
ria do Clube o moviment�

de vendá ãe me.sns para o

festival. ,

A MENINA

Moça _ J\.!,a

Luiza Silvestre, festellrá

$(>U,:; {juinze ano.';. no pruY.l

mo dia nOve de dezem::"'{l,
no Querência Palace Ho·

te} onje reeepcicnara S'c:Us

co�vldfl.dos.

o 'SENAbO�
IAnwnio

los Konder' Reis, que

tem, foi diplomado 1)');0
TRE no Teatru ··Alvaro

de C�rvai.ho" .f.oi o oradOr
rficial na diplomação que
aconteceu na noite passa
da. Está hospedado na re

slelêncla do sr. Fernanc.o
Faria.

Fone: 363"

Pet.er Sellers

Sophia Loren

�;�. 'JIU'ERIü
Estreite

ros vai acontecer entre no

ve e de�esseis de dezem-»»

prúx; r o. Uma promoçã.'l
d.1 assoctacuo J.C's Enge
nheiros ele Santa Catarl-

COMENTAM

que n- sete

elo aconteceu o nctveco

da' si-ta. a.nova Leal com

.o sroresscr a-too Strt\etz

Júnior.
fi. T:'::MPORADA

de v e .a

neto no Hotel gamear:o

Marre d"s Conventos, já
.n.c.ou e está re.iebenoo iu

ri,:,�·\S do Rio orunce do

Sul. FOI' o que nos mtor

meu <:" Deputad:l Fedr,�'al
rncntsíc Freitas ,Este colli

n.sta foi convtda.tc pco
me-me para promover u

ma reuníâ- sociJl .íencsn
te de veraneio nnqr-ete ma

ravühoso local - será em

cara ter tuantróprcc. vai

acontecer ...

cil.

O SENADOR
AtUi') Fonia-

lll_ SAMUk:l .·ONSECA
CIRURGIÃO.OENTISTA

Preparo de CQvid,..d,'c ,,�ln ... It,.. ...... I,..,ddade,
BORDEN AIROTOR S S WHITE

Radiologia Der.r ànc
CIRURGIA E rRO'TESE QUCO_FACIAL
Consultor-c Ruo Jerôrirno Coethc 16 -

1 (j andar - For.e 2225
E.clusivo ....eldO? co," loofol ",arcada.

Diplomado pela Faculdade
Nacional de MedicfWl da
V1liversidade do Brasil

EX-interno por concurso da

Maternidade-Escola. (Ser

viço do Prof. octastc R(>·

drigues Lima). Ex-Interno
do servtco ele Ctrurgfa ri

Hospital I.A.P.E.T.C. do Rio
de Janeiro. M&eljco do Hos

pltal do" Carl"lade e da

jaaternldade "'"'r Carlos
Correa.

Rua
'OI

PRQ'XIMO
sábad ... , no c.u

be 12 de Agosto', será rea

uzadc o prímeír-s fr.stjí'�Ü
de modas de prímaveru

Verão, com tectuos da 1.1a

tarasse e Matal:!l.z'to B,'U�

sac, em beneficio do Hos

pital de Reabilitaçao. 17

mrCaS da jovem gur

ela -flCl·ianopolitana. dt:�fl

larão na passQ7ela azui

que' :vem disput'lnelo o in

teresse do "mundo elelan
te da nossa capital".

CASTELAN

assj!11.,

e sua orqueat:·iI..
com vibl"af(lne, vai scrll

tecer novas melodias SU("(":3

sos, abrilhantando a n.')i
tada do dia 24.

na. já está resídtndo em

Brasília num confortável a

partamento. Hoje é nospe
d-e do querêncte sarece.

AMANHA

na FL()1t.l.ACAP
.o Ministro da vlaçao, Eo

genheiro dr. Hêllr,o de A.

meida. VaI ina'lgurar a

Barragem do Garcia.

O SR

ORLANDO Machadú.
um dos amigos ela FlOr!'l.

cap ,que jâ inauJ!,"urou dI
versos bares na cidade ar.o
ra com a Casa das Frutas,
merece ,() nesso destaque
pela su� boa orgamzaç.:i.o.
ASSISTIMOS

no Cln.e São

·C"r

José", o bonltn filme "Da

ma Por Um- Dia com B,l"IV
Davis. No complemento n'�

cional Passou um filme co

I('rldo ,co.m belíssímas paI
sagens da Florlacap e o

bras do Departa�o Na

danaI de Obras e Sanea
mentos, que serão Inaugu
radas amanhã, pelo ��llis
tro Hélio ele Almeida. R\)
dará no mesmo cinema' ho

je, e até qufnta-feira,Garbeilr:o[Q, o co-

CllIeUIY
Cent·o

às 8 HORAS
Sessão das Moças

Totô
Glno Cervi
Glanna Mad!l Canal!'

A CORAGEM
Censura até 14 anos

. � .-,;_---�;,pJ.'

-BAIBBOI--

,;ttle GLotUA

Fone 6252
às 8 HORAS

EM
COM MILHOES E SEM CARINHO

CinemaScope - MagiColQr
Censura até 14 anos

'sq 6 - L -
Se�sões das McçJ.s

Rock Hudson

rone a.

Julia Adan .:_";

EM

BANDO DE RENEGAIlOS
EastmanColor

- CensUlo: até 14 ano.� -

OtlF R4J�,
às 8 HORAS

EJ!l'.lond O' Brien

Julie London
Larune Day

EM
A TERCEIRA VOZ

Cin(,-��O�.�U�;1·

REX.iMARCAS E PATENTE)
Agente UllClal da Propriedade industrial
Regll>tro de marcas, paterttes de Invenção, nomes cc

IIH�/clalll, tltulos de e5tabelecimento, ins:gnias, frases dd

Rua Tenen�;PS;í�;1:;,.uI29·�e el�u:�d;� _

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

TERRENOS A VENDA
Rua Tiradentes 53 - Florianópolis

VENOE·SE
40 tores na Vila Palmira - Barre'ros.

�I i"eirOs� ffie�a:;'ó:8��2 -;E��:odd; F���r���{) - 69r.

1) ._ Terreno com 64 mts.x810 mls frente pa
ro f'1 Est:oda Fec!-eral. Barreiros.

1 lore 12x30 na zona bolneór:a de Camburiú
pró�ifT'o à sede do lote Clube.

1 - lote 10x30 na zona balneário de Combo
liú próx mo i! sede moritimo do lote Clube.

1 lote 15x15 no zona balneário de Comburiú
pr6x 11"0 o zona Comercial

1 hte 15x30 no Vilú' Pompéia'- Cu·rtibo.
1 lote com a A'rea de 700 mts2. junto aI.:' Hu ..

•

pltol P'i_)testonte em Blumenau
1 lote 14,..30 junto à Fundiçõo Tupy, Joinvilié.
1 lote 22x3! e'm Pilorzinho, Curitiba.

PRECISA-SE SALA - Para EscrUório
Pu!"a EscritórIo'

Tratar com (' rir. J(I.';é Maria, pelo fone �604. à tarde,
'lU com o rir. Flávia, pelo f(1ne �I � _ ::10-22 _ 35-96

U'DIO PATlWU'A: SOCORRO
DOi !fIAJ OF IIRGÉNrtA m 1911

QUARTaS
Com ou sem Pensão. Coso de Família.

Rua Esteves Junior, 34

F',. Assistente do Clil1ica Urológica da So�to
Caso de Misericórdia de São Paulo (Serviço Prof Mo.
theus SantafT'<tdo).

.

Ex Assistente. do Prof. Moacyr Tovoloro (Chefe
de Urologia do Ho�pital São Camilo de São Pauto)

Cirurgia e ClíniCO Urológica.
Rins - U"eter - Bexiga - Uretra - Próstata

Endoscopia Urinário.
Atende pela r,10nhã No Hospital de CaricBde
Residência: TeL 2984

DEUS LHE PAOUE
A Sociea ...de de Amparo oos Tuberculosos com

;;ede ó Rua DeMore, números 7 e 28 comunica s
pessôas afeito!> ao bem que oçeito quaisquer tip�s
de auxílios, em benefiCio de seus doentes fichados.

Outrossim, que os telefones números 2287
2940 3146 e 22�8 estõo à disposição dos pêssoas quê
de�eia' em auxillt:'.'a, b:lstando discar, dizendo .o 10"
cal once deve Sei" apanhado o donativo.

------

VENDE-SE
Duas casa� urna de motet:iof e...a 'outro de mod>:!i

1"0 Sitas (l ruo louro Caminho Meira 54 nesta. Tr:)
1;11 no onesma

.

Pleçu CR$l6qO.OOO,OO.
,(

CRISTIAN

Dior, 11.presenta
rá pela primeirll vez nl)
nosso Estado, m'Jde:os CClI

feccionados em PariS Ol,r
Marc. Bohan. Este" fic':lI'ã)
na vitrine da fannacia (:a

tarinense, no elomingo 25,
apôs o desfile

MANOEL

Cine SAIl JOst
Cf>t!f.)·'

às 3 e 8 HORAS

Glenn Frrd _ Bette Davu: �

Sh"irley MacLaine
EM

DAMA POR UM DIA

CinemaScOpe - TecnlCoior
Censura até 5 anos

Cig.IUn
r.ENT'1f). ,1.Y1E 343'
às 2 - 5 - 7Y2 - 9 hs.

Sessões ,�as Meça·;
Totô

.

Gino Cervi
Gianna M3r1a Canlli�

EM
A CORAGEM

Censura até 5 anos

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Florianópolis - 18/11/67. o ESTADO - O Ma i, 4nhgc Diário dI!! Sf'a Cahlrintr

o Falecimento da Sra. -Eleanor
"Os Estados Unidos per

deram uma das mulheres

mais ilustres da sua Hístó-.
ria" - declarou a Presiden

te Kennedy ao tomar co

nhecimento da marte da
Sra. zteonor Roosevelt, vlú
va do Presidente Franklin

Delano Roosevelt, falecida

na noite de quarta-feira.
A Sra. Roosevelt, que de

sapareceu aos 78 unos de

idade, fora internada no

dia 26 de setembro no Cen

tro Médico Precbrteriane
de Columbia, apresentando
uma dertctêncta pulmonar
agrnvada por anemia. No

dia 11 de outubro, entre

tanto, seus médicos deram
lhe permíssêc para que re-

tornasse <10 seu apartamen
to, onde veio' a expirar em

consequencia de um colap
so cardiaco. Seu corpo de
verá ser colocado junto ao

do seu marido, na proprie
dade em que ambos vive

ram longos anos em Hyde
Park, no estado de Nova

York.

AS CONDOLÊNCIAS DO

PRESIDENTE

O Presidente dos E. U. A.,
tendo sido informado da
morte da Sra. Roosevelt

por uma chamada telefõnl

cu do deputado James Ro

osevelt, um dos filhos da
ilustre dama, imediatamen

Os EUA e Japão Cooperarão nas

Comunicacões através. de Satélaes
WASH I NGTON - Os Estados Unidos e o Jo'

pão concordarj-m 'em cooperar 'nos programas ex"

pertrnentots de comunicações crrovés de 'Satélites
artificiais.

O acôrdo agora anunciado, foi assinado pela
Administração' Nacional de Aeronáutica e Espcço
(NASA) e pelo Ministério dos Correios e Teleccrnu.
nicações do Japão.

O Jepôo dará uma es-tação terrestre capaz de
envio r e receber comunicações via satélites Os se.

télite-.' serão lançados pela NASA. O primeiro soré"
lite do programo seré o "Relay"', que deverá ser en

viado de espaço sider�!... .n..� próximo mês,
O 'Relay' construído por contrato concedido

pela NASA, é' idêntico 00 "Teletcr'
.

construído por
uma firma privada.

.

Os Estodos Unidos já têm ccôtdos similares de

ecocceraçõo cêrn o G'lil Bretcnhc Arança, Repúbli,
co Fed-eral da Alemanha, Itália e Brasil.

Segundo a NASA, 'as transmissões através dos
satélites de comunicações terão caráter puramente
experimental e não serão explorados comerctolmen"
te.

As transmissões incluirã" demonstro-õ-s oe

serviços de- telefone ródlo, televisõo e rádio-foto a.

través dos redes- nacionais de telecomunicações.

Confiscada 'Propaganda Comunista
No Mexico

CiDADE DO M.E:XICO, - A polícia confiscou

gronde I quant.idade de �f�ganda subversivo que
o chamado Movimento de Libertação Nacional, che
fiado pelo general Lazaro Cardena" pretendia dís.
tribuir nesta capital. Tal propãganda relccioncvgsse
com uma projetoda reuniõo, que nõo se realizou por
ter sido proibido pelaS autoridades.

A reuniõo seria presida pelo próprio general
Cardenos e, segundo se declarou seu propósito se.

ria provocar desordens, sob o pr,etexto de protestar
contra a quarenteno imposta pelos Estados Unidos
ao regime comuni�ta cubano. com o apóio de todos
os mais países latino-americanos-.

soda cáusli.ca,

CRISTALIZADA EM ESCAMAS

FABRICADA NO BRASIL PELA
PRIMEIRA VEZ

CIA. ElETRO QUíMICA flUMINENSE

Embalagem Industrial:
Satol muhifolho$ (Papel e Pláslito) de 50 auilos

Embalagem Doméstico:

Caixas de papelão tom 24 potolu pl6�tital de 1 1/2 !b

Representantes poro os

Eslodos de Santo Colorina e Paraná

BUSCHLE & LEPPER S.A.
Joinvitle , Blumenou , Curitiba

Serviços De DATI�OGRJ\FIA
ACEITAM SE ENCOMENDAS
TRATAR à RUA FELICIANO NUNES PIRES.

14 _ à NOITE.

DR. (lO'VtS DIAS Df �I�A
(LfNICA ME'm(A

Estomaga Intestinos, figado e vias biliares.
Consult6r10: Ruo Felipe Schmidt ..... n.o 38
Residêncin:

RUfJ S. Jorge, 32 - fone 2721
Diàriamente dos 15 às 1 a horas
Atende das 8 às 10,30 horas no HosJ:,ital de C<1riDClde

�" ..
'

te. fez anunciar à impren
sa que estarIa presente ao

funeral, e distribuiu a se

guinte declaração;
"Uma das mulheres mais

Ilustres da História deste

pais vem de desaparecer.
Sua perda será profunda
mente sentida por todos

que admiravam o seu mcan

sável idealismo ou se be

nenctaram de seu operoso
uubazno e bons consemca.
Desde o dia em que assu

mi êste posto, ela foi tanto
uma inspiração como uma

amiga; minha espôsa e eu

sempre aguardamos suas

visitas à Casa Branca com

grande entusiasmo, pois e

la trazia consigo sua graça
e vttatíc....de.
Nossas condorêncie- se

estendem a todos Os mem

bros da familia desta ex

traordinária mulher, cuja
dõr somente pode ser com

pensada pela ced�za de

Que a sua memória e o seu

espirita sobreviverão entre

aqueles que trabalham pe

las grandes causas em to

do o mundo."

'ra,nbém o Secretário de

Estado, Sr. Dean Rusk, ex

pt díu uma declaração espe
dai, em que expressa a re.

percu.sao internacional da
morte ce zreanor Roosevelt

"cuja memória será uma

íusptraçao pára todos os

que segue o seu caminho,
tt.ndo em vista a conrrater

o.eecac humana".

DADOS BIOGRAFICOS

A Sra. Franklin D. aocee
vert há longos anos vinha

sendo considerada como

das figuras mais queridas e

populares entre os seus pu
meros.

Durante cerca de duas

decadas, após a morte de

seu marido, continuou a de
dicer-se com grande entu

siásmo7varias atividades
em favor da promoção do

bom entendimento entre os

seu primo e com que velo
11 contrair matrimõnlo.
Bleanur Roflsevelt tendo

ficado órrã aos noves anos

foi educada por sua avó,

Completou sua educação
em escolas da França e da

Inglaterra, retornando aos

Estados Unidos aos 18 anos

de idade. Aos 21 casou-se

com Franklin Delano Ro

oscvett, o casal teve uma

Il.ha e quatro nnios.
Durante os primeiros vln

te anos de seu casamento,
a Sra. Roosevelt cedtcou-se

quase exclusivamente as
suas obrigações de mãe e

dona de casa. Seu Interês
se pelos assuntos públicOS
passou a se manifestar

quando o marido foi eleito

deputado estadual em No

va York vindo a servir em

seguida como Assistente do
Secretário da Marinha, du
rame .0 Governo do Pre

sidente Woodrow Wilson.

A carreira política de Ro

osevelt foi rápida e brllhan

te, e com ela o interesse da

Sra. Roosevelt pelo traba
.nc relacionado as ativida

des do marido. Em 1920,
Roosevelt foi candidato ii.

vtce-srestcencte dos E. U.

A. pelo Partido Democrátt

ta, apesar de sua corrente

partfuár ía ter sido derrota

da, o seu nome ganhou pro

jeção nacional

Em 1921, I.juando Roose

velt foi ataeado de polio
mielite, sua mulher passou
a dedicar-se ativamente ao

Partido Democrata, a fim
de manter o interêsse do

marido pela àtlvídade po
litica. Eleanor tornou-se os

Olhos, Os ouvidos e as per

nas de Roosevelt, tornan

do possível o seu retõrno às
atividades partidárias e con

sequentemente li sua gran
de vitória eiettorat que o

levou ii. Presidência dos E.

U. A.
A Sra. Roosevelt sempre

exerceu uma atividade ím-

Roosevelt
tas coletivas, e sempre se

mostrou ii. altura dos en

cargos que voluntártamente
assumia. Conforme foi defl
moo por um renomado co

mentarista da Imprensa
norte-emencuna, "sempre
ror uma personalidade, que
corno espôsa do Presidente,
quer perc seu valor peeso
ai".

Após a morte de Franklin

Delano Roosevelt, o nome

de Eleanor Roosevelt con

c.llllu u projetar-se com

destaque na vida politica
nactcnat. Nomeada pelo
Presidente Truman, em

dezembro de 11:146, para
membro da primeira ocre

gação dos E. U. A. as Na

ções Unidas, destacou-se

pelo seu notévej trabalho

come presidente da Comis

séc de Direitos Humanos

Iunção que desempenhou
até 1953, Sua atuação foi

tida como das mais impor
canzes na red<lção da De

claração Umyersal dos Di

reitos Humanos adotada

pela ONU.

Durante a XV Assemblé

ia Geral das Nações Unidas

voltou a ser nomeada pelo
Presidente Kennedy para
fazer parte da delegação
dos Estados Unidos, tendo

participado ativamente nos
trabalhos da equipe norte

americana cheflada pelo
Embaixador Adiai steven-

A Sra. Franklin

Roosevelt, além de suas ati

vldades públicas, exerceu

durante varias anos gran
de influencia na opinião
pública norte-americana,
através de seus artigos pe

riódicos na imprensa e de

seus diversos programas de

rádio e televisão. Participou
ativamente da campanha
com objetivos filantrópi
cos, particularmente rela

cionadas ii. manutenção de

hospitais infantis, serviços
de tratamento de paralisia
infantil, e de socorro a re

fugl.ados. Ultimamente v1-

nha dedicando-se, particu
larmente, a campanha. em

""�vor de programes de
asstetêncía social e econõ

mica aos países em face de

desenvolvimento.
A Sra. Eleanor Roosevel t

era, ainda, presidente da

Comissão Nacior..al de Ar

tes, Ciênciu e Literatura, e

presidia a Comissão de Di-.

reltos da Mulher.
'

povos, da democracia e da por tantíssima junto ao

paz mundial. Presidente. Durante os anos

.Na�cida na cidade de No- de seu Govêrno - de 1933

�: ;8���' :n�! :eo:�;u:�� t'����:��
osevett era filha de EllIot pre estava ao seu lado nos

e. Anna Hall Roosevelt. Os momentos de alegria e de a

Rcoseveltg eram descenden flição, em suas longas horas

tes de holandeses e compu-
de meditação emas suas vla

riham uma próspera e bem gens a todos Os cantos do

sucedida familia nova-Ior- pais e a vârias pantes do

quina. A linhagem da fa- mundo.

mUia Roosevelt pwduziu A Sra. Roosevelt foi a

dois Presidentes dos Esta- primeira espõsa de um Pre

�Z:e��i��S �e,T;e�O�;r,RO�
sidente a con_,_ed_e_,_en_t'_e'_"_- -._--:-

Franklin" Delano Roosevelt,

,100 Milhões de
,Kgwatts em

Força Atômica
, Já consumidos
FRANCFORT - A usina

atômica de Kahl já produ
ziu, desde o seu funciona

mento em junho de 1961
100 milhões de quilowatts
hora em fõrça atômica pa
ra o consumo da região on

de se encontra. A capaci
dade desta primeira usina

atõmlca, experimental, da

Alemanha, daria para su

prir as necessidades de e

netgia de uma cidade do

tamanho de Aschaffenburg.

NA ONU:
Oficina Romana

de Falsários
de Moedas
DILLINGEN - Durante

trabalh(ls arqueológicos no

local onde existira o centro
comercial e artesanal ro

mano de Pachten, perto de
Dillingen, os estudi.osos de

pararam com a maior ofI
cina para o cunho de moe

das falsas, em territârio a

lemão. Esta oficina foi en
contrada nas ruinas de, u�

ma casa romana datada do
século II depois de Cristo,

; onde se encontraram além
de 500 fôrmas de barro pa·
ra moedas, restos de bron

ze. pedaços de moedas mal

r'Ul'hadas e diversas moe

das falsa. em sua g\'andc

!tl:liori:l.pcquenos Dcnarcs.

Um Encontro com a JOyem
Prezada amiga!

....!...- Conheces bêm o teu papel de mulher?
_ Pensas no teu futuro?
_ Gostarias de ouvir falar sôbre a vida e o

amor?
....

-

I -

41��
_ Alguém quer te auxiliar no encontro de

uma solução acertado dos teus- problemas.
_ Vem assistir algumas pal�stro de teu inte-.

re,;se. .' .

_ Para obteres informações detajhadas e mo.

triculor-te procura.
� ,-

o SERViÇO SOCIAL DA ASSOCIAÇÃO CATO'

LlCA CATARINENSE DAS OBRAS DE �·.PROTEÇAO
À JOVEM _ Rua;José Jaques, T2 - N:esta - No

horório de.4as. e 6?s. feirôs das .1:5'às 1:� horas.
'

,

, ,.,.,rtm

_. . 1 _

Casamento Só com o Consenfimeóto
Dos Nubentes

"

IORQUE) _ A Assembléln
IORQUE) - A Asemblêla
Geral das Nações Unidas es

queceu por um momento os

sérios problemas yvlíticos
mundiais para passar re

vista à questão da Idade

nugciaL
Espera-se que o fõro de

110 nações endosse por es

magadora maioria um pro

jeto . de conveqção instando I

com todos Os países signa
târios da Carta para que

especifiquem por legislação
especial a idade mínima pa
ra o casamento.
Entre os considerando

que procedem' a convenção
figura o de que nenhum ca

sarnento poderá ser reali
zado sem total e, livre con

sentimento dos nubentes e

que todos os casamentos

selam regtistrados em Te

p Iltição oficial.
t\ convencão cslabel('('c

,dnel:! ilue o.": ea.�:llUenl�,�

1)01' j)rol'lIr:'H:{\O, eom al)c·

na;" um dos nubentes pre

sentes, potlerão ser realiza

dos apenas em, circunstân
cias "excepcionais".

Flor1anopolill, 20-11�.

141'T13 (18j") de carga coroada - Ideal pa
ra trabalhar com os trat�res D7 e Da

A Caterpillar Brasil 'azara fabrica o ,f""Scr:aper·' N," 43':;
série F - com a mesma qualidade famosa no mundo
inteiro! O "Scrapar" 4':5 F brasllelro.c de 4 rodas, é
acionado por contró'e a cabo e possui pneus especiais
(20,5x25, de 12 lon ,s, e 26.5x25, de 16 lonas), com

grande capacidade de carga sob baixa pressão de ar.

A caçamba de desenho "Lowbowl" permite receber
_,

e

distribuir fàcilmenté grande quantidade de material ém
menos tempo. Venha conhecer o primeiro "Scraper"
Caterpillar brasileiro ...:. a melhor solução para os pro..

l bJemas de movimentação de terra a distâncias médias'
Procure seu distribuidor Caterpillar

• FIGUERAS S. A. ENG. E IMPORTAÇÃO
Avenida A••I. Brasil, 164 _ �ôrto Alegre _ Rio Gr...nde do SUl

FIliai•• Cachoeira do Sul, FlorlanÓpolI. e BlufT'Ienau

" ..T.RPILLAIq • CAT 9.&.0 M""CAS REG'.·TRAD"S DA CATERP'LLA" rRACTOl't coo

4A&iMi"'-, '.lMJ

-Sargento Marcílio

Dra. 'IARA ODILA NOCETI :AMMON
.. "

.

CjRURGIAO - DENTISTA
'Afende sr(ls e C;ianças
�étodo pSicológicl,> moderno '':_ especializad;:>
pdra crianças...:.... ALTA ROTAÇÃO

�f��cdi��:r�cgs�� f�ú��s 15 às t 8 horas

�o� i����!�o�d�;eL r����:��
o

�·_�_R_uo_So_-o_Jo_..ge'-_n._o_3__0 _

Um atleta morreu antes

do tempo. Um entêrro m')

.desta, sem atavios, sem

pompas, apressado como te
do, enterro de pobre. Até
no prõp�iO entêrro foi pf.i

ça velh� que acostumou :t

chegar no quartel sempre
antes da hora . .NjlS cinc,·

da tarde o corpo já ,estav?
no cemitério e por ISSO ao

chegarmos a casa encor.·

tramos o(l caixão já de sa'(
da.

Só o cancer insidioso po
deria abater prematUI"'l'
mente aquela fortale��
Era jnegavelmente, um chi

ru forte, com a eara d�
traços enérgicos, (.c,ra.o se
talhada em pedra, Aqueíf
aspecto de i!ldio arabo

J mascarava um coraçã.o
bom e brando. O MarcU",J

I
era sempre tcdo atenção

l
e

f paciencia com a menlna-

da do estádio; todo tole
i rân�ia e dedi�açã:J aos io-
·
"Vens que se �n�ciP.vam nas

· �i:��c:s q��é��a:e:er���:
tleta, campeão de tan�as
lides s�m'pre encontravU>ffi

.

� piimeiro mest:e, o mt:S

"ire" éxpontâheo, graluj.1.O

:que fazia 'excelenl,e '''roel.a

'çóes pliblicas"· varrendo C9.

'menin"ada aque}(! tentO:

que faz do pólíciS "um bi

cho papão. Muito,; aos me

· nimos que (I "soldaãao" en

sinou tornaram-'se seus

superiores h i e r arquICIJs.

90m aquela grandeza da

jhumildade que tligmftca,
aceitou sem mágua's senl

revoltas ,sem valdaoes t(J

las sem c.ofupiexos, a in

ve:sã.o que a vija di�:lvJ.
e passou cõm a mesma na

tu�alidade 'a tratar de S�

nhor, os sargentcs e ofi-
.

dais seus ex-pupIlOS.

c"m seriedade os seus de-

veers e a remune,'aça(l par

muitas modalidades de pro
va atlética ou fôgo, sem

pre esteve pronto e atuou
em outras comO. rest"r':a,

::r�� à;��:;\;�::dt�:.�
Hcia Militar â qual nq:)
CriOU problemas e serviu;
bepl ccm desprindida de

dicaç�o
.

deu ��&Jr !il,ui ����a��I�, i::ecl��it�!��ein�:
tas �órias co�qUlstadas ligentemente, dcdiçOu-�e
nos campos de aespol'tos. as atividades fisicas e en-

Dissemos Cl'�t"� vez ao grandeceu�,se en�l·and�o::(':..
Marcilio e ao Ch�y Kobu,,;:' do os seus. Hone:)to f dE
vocês quando tnorren:m Gente, limpo, deixg_ saudr�
vão ra�er alfiOmbraçâo no " des' êsse atleta qu� mOr�eu
estádio,' Estão al'l'bos m'):

. antes do tempo.
tos, os dois gigalftes. As-

no vtscr maior de geracões
e gerações dé jovens que o

Marcilio ensinou existe u

ma parcela da sua al>;;1a

mansa e decl,icada e tao a

manle dos espórte.�.
,Sargento ,Marcilio foi

uii\.t hblhem . h:iaiizado. Llm�

sombração não existe, mas i' �. StFItI

CURSO MADUREZA
GINASI01EM 1 ANO:

CONDIÇOES�' i
1). IDADÉ MINIMA, DE 16, ANOS,} Para omllos

os. Sexos. ). �,
12r Os ExOmes constârõo de�nóve (Jfsciplinas iqs.

sim distribuid;s: J; .

:
.

t

a) 5 feoorais (Ibrigatórias; .

b) 2 complementares obrigatórios çscolhidas pe-
los condidato� '.

e) 2 de cç,ráter optotivo', tacnoém da escolho do

can�1)�� ma;érias deve;õo c�nstar dJ Curriculo &s·
r 'colar, do Estabelecrmento ·em que o candidato se ins..

(. crev��rN�:���a��c�::;�:�tar n�v�J exames ba�
matérias que já cOtlseguiu aprovação. �

5) O aluMo aprovado em todos as matérios rece.

ber9·.um doc�ento equivalente ao Diploma Ginasial
• MatriculÇl9 à rua Dr. Fulvio Aducci, 748 Estreito

Florianópolis. ;
,(Em 81umenou - ·PrOCU�Qr o Prof. Dorval Bar.

biern
"

---------_--------
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COLABORADOR.S: DIVERSOS

I'IDIO PAULO MACHADO

liDAro ES·AUXILlHES:

MAUlY OR'" RUI LOBO.

G 8ft O I AHAS

,

r�
Aluando ru. va tarde hastante infeliz

a selecã.o ca{' nu use de Iutebol que se

prepara para intervir no certame brasilei
ro, caiu ven-, '�1 na tarde de anteontem

dian�e de um ('o, .binudo da Liga Itaiaiense
de Desport.os, pela contagem de 2:d. Jú
na primei' 1 e' l .,:jf�rdia a selecão por 2

r X 0, para no Imal conseguir diminuir a di.
Ierenca sem ('nl}"(' anto chegar a agradar.
As falhas e'i ... �4('S nn seleção foram gri
tantos daí o rcsuJ{ no justo que conseguiu
o combinedo por'u·',rio que foi superior
A scler50 ca1r'lri11Cnse formou com Ru
bens; Roberto (Rrandão), Ivo Joel I e Te
nente; Décio (Luizinho) e Teixeirinha
(Schelo): �Fr:o (Nilo), Idésio (Deba ).
Nilzo e Ahnprinrln. O Combinado Itaini
ense com .lllr1rC" Mar:r.inhn, Antoninho,' Zé
(minhn (' Mrl"cHi' �omhra e Dico: Hélio
(Renê) Mima, .��lIiles· e Godoberto (Ra
tinho) P:(>o (' 1\"'111:1 marcnram p�t'a os
JOf'�i�. "'1 •• n1,. ")"f,'1 consignou p::tra '1

seJcc;')o f> 4'1rl.t'!)}
Arl';'r')f1'''''t' ,1 ... T.""JiI:ntl Pf>;tfrl') ila Si�

v, " ,·",In < .. ('rS 2Q9,noo.Oo,

--- ----_.

Teixeiri '''\ O Recordista de

Presencas il1 Selecão (afarinense
Hoje III' 4, (J r,"lação dos craqu(I'3 que de-

fpnr'rrclnl , !lminenlles niJ Campeonato 8:'0
si!('jrn dI" FlIl,·i)'11. ri .. l" ........

'1 vézec,
14 vt .. ,

12 vê,
11 v(>Zi"S
10
9 '1(. 'r:
8 vê

TC'ixeirinha
Sotll'illh') e Tião
Adolfinho
reJipinha

Chocotót('
Bróulio e léU>
I\nt 'ninho Procópio,
Znt ,t e Bcck.

Fatéco. lal-

'6 vê, I N'Ct"'i1 II, Valél'io, Goinete,
(r r:J',), Zilt0n ldésio Galego
LIIZ) (' AlmNindo,

'

5 v0ze, Z Macaco, Arécio e Nélinho.

4,vézt P 'n vai Agostinho Renê, Petru,,
ki, P t -:nio, G:ttão 'Osní Nonhõ,
Rcberto e Ivo (Bl"usque)

,

3 vêzes Motit, Ené:Js, Pedro Lemos Ru';
bl'nc; Ni.zl'ta, Fronco!lacci Calico
(médio) Gm'son, Mossiman'n, Luiz
(arquoira), Tiago, Marreco e Nilo.

2 vêz�s - Gled s, Chinês Rubinha, Aldo
Zurirh, Elp.sbão, Botofogo André Sei
da, Chumbita Arit;lide.� Francallacci,
B(>neditn Cmdinho, Sobino Lóto, A
não, (il'ih Nanado Rui, Otávio, Ci
!: F{lQuinha, CalicO (extremo esquer
c<o) Diamantino Waldir, Ivan, Den
C )';'argo lsnel Gaivota, Laudares e
El, '1'';12

•

Bequinho, Ceceu, lulinha
Jael.\

1 vêz - LrJ Porto I, La Porto li Perú, Cario,

c:o ivo F"l'reira Zinder' Acioli, Pires
AC'rOlon, Doca, Bezerro, 'Ademar Her
cílio, Al'tllzinho, Periquito Grave
mann Fé"n. Louro Manteiga Emílio,
M('y-:'r, P"dráca, Sshmidlin Gota, Ga
JI>(]" (Av,,:). Coceira, Tonrco, Pedro
Udfmn MOI'ona Naldo Pinheiro Bo
cn, Hdio Direu, Badéco, Bodinho,
Lf'nniclos·, Lujz {centro-médio} Mun

. cí Cirt) Sondni Benteví, Arí, 'Minelo
J:lir, TI.,<;tinha eTTsoura, Bóca Juli
nh.., (Bqj�nu� Telmo, Izidara,' .Alo
miro, S:l7lbra e Gungo.

CAMPEONATA PAULISTA

Portuçuc-n 3 x Taubste 1
Santos 1 x 15 de Novembro
São Paulo 3 x J uventus O
Corintions 2 x Jabaquaro O
Noroeste 4 x Prudentmo 1
Palmeiras 5 x...{;uarani 2

CAMPEONATO CARIOCA

Botafo'90 2 x Canto do Rio 1
Olaria 2 x Fluminense 3
Vosco 1 x São Cristovão 1
América 1 x Bangu O

'CAMPEONATO GAUCHO

Internacional 1 x Folncn-, O
GUi'lrani 4 x Sôo José O
AMISTOSO
Selecõo Goucha O x Gremio 2

AMISTOSO

Selecõc Cetarlnense 1 x Seleção de lto]c! 2

Selecõ., Poranoe?;�s 2 q Ferroviório 1

CAMPEONATO BRASILEIRO DE .UnSOL

Ceoró 3 x Poraiba O
Brasilia O x Goiás- 2
Alagoas 1 x Sergipe 1
Amazonafl 2 x Rio Branco O
Mar:lOhõo 2 x Amapó O

;. Santo 3 x E. do Rio 1

CAMPEONATO MINEIRO

Cruzeiro 1 x Siderurgica O
Democrata O x Atlét ico O
Amcrico 2 x Guarani 1

CAMPEONATO CATARINENSE�

América 5 x Atlético 1

lpiranga 3 x Caxias 1

Quem é o �
dr'e

.

I vo'
(H.

São Paulo lO (V. A.) -

Kal.;;llshõ AOki, contra qu�m

o ca.mpeâ.o mUlldial E'der

Jorre expcní. :l COroa mun

dial dns pesos-galo, cm

22 (j(! março, na cidade de

Toqnlo. é a mais jovem e

promissora,. revclaçao d(!

pugilismo nipónico. De a·

cõrdo com InrOI'maçoe:'l do

"managcr" t_!>ra::hm K").�,

,zenelson, empresa rIo dc

E'der que C('Dcert.ou a pe

leja �o J:tpão. Aoki tem

apenas 19 anos 10 Idade e

diSputou 25 lu�ns, sem d�1"

rota,

Adiantou o cm1)rC�:lrlo d"

campeão n:�m(t;nl que aS:11:;
tlu ao enconLro de Aoki

com I:) veterano Yon.:kll'·a

que a vJtórla do prlm�i,ro
foi indiscutivel e ampla.
�oki (que já venceu o ita
liano Piero R('il,,) tem um:!.

particularidade:. 6 canhoto

e será o primeiro adver<;á
rio do "Galo de Ouro"
com esta C''I.racteristica.
A peleja c"m Aokl l'en·

derâ ao brasilel�o 40 mil

dolares, livres de despesas
e quatro passagens aér"!as

OUTRAS LUTAS
--

Em seguida ao eneontrt:l
com o jovem lutador jap,,
nês, o "Galo de Onro"
cumprirá mais um c;)m

prl'.mlsso na capital nipo
nica. O adversãri, cogibdü
inicialmente foi Sadao y�_

oita, Que, jú desi.�tlu (In
boxe. Ajustoll-rc. CnHtD,
IIm:l lutn ('in 10 a<:;saltCl.!'
com o llill!it!,O M,ll:�1 Jl1-
ven quI.' �pra pr"(lm, vida

..

Srrá que as penaIrUadf's
máximas sâo fantasmas :1
.'lÓ aparecem os tafs c1"on\�
ta.<;? E o árbitro nao vê
nada? Claro qud nao! O
árbitro tem sempre erros
q'ue sõmente são vistes pe
los falsos cronistas. Cab�
aos patrocinadores de lW)
gramas esportivcs f' trans
n:issão de futebol averigu'\r
tais erros e recorr�r aos

diretores sUPerintendenu:-;
das emissoras apresentado
lhes as devidas reclama.
ções que se fassam neces
sárias já que não há mo·

ti\tOs para .erros gritantes
uma vez que o liSO do '11'

crofone faclilta muito mai3
do que n da própria pen?
Mas cama ninguém é !1:lblQ
por saber segurar uma P":M
na ou fazeI' uso de um

m!cl'Ofone delxC'llloS flue
falem .solenrmrmte . .iii flllP.
aos d�b!s mentRii e frtf'ul
tádo êsse..dlrelto por II'pr<>""r\

., AflOS Dr LAIUTA CONSTA"."

fPILO PROGPlSSO Dr

'ANTA CA,.ARINA

NO SlT9.

IfSPOnlVC

Odlnaldo Oliveira com

1628 pontos
cn, o.m Joaqulm norte e

Odtnnld-, Oliveira, obtendo

"Pioneiro", de Osvaldo Fernandes e Walmor
Soares, é tEtracampeão catarinense de. SharpieFoi concreusaua dorrnn- ca com Joaquim aono f 3..0 nucu- _ bnrco Pmuu com OSvaldo Nunes, teni.
so a terceira sénc de di<;

pulas do "CarrlpeIlno.to cc
ínrtnonse de acncrníe. to

tnuzando sois -ogutas que
afinai, fi nontamm como

vencedor o barco Pi('ne�j")
tripulado' pela dupla Osvuí
do Fel'nandes e watmo
Soares Que desta rormc
conquIstaram o .etra CRm

peonate estadual. ne.s-tc ti
po . de' barco, somanuo-

7.010 pontos.
Antes dofesultudo final,

vamos fazei' um retrosD!:c
t ... das coíececõe, da úl�;
ma etapa do certame cum

prlda peia eranbã e a lp,"

de de domingo.
1.0 lugar barco Pionel

rc com Osvald r Ff'rnandps
e Walmor S'oares cem
2.804 pontos.
2.0 lugar - barco Kori

'I'Ik, com Osvaldo Perna-i
d('� e Alfgl'ed.o Heilm9.nt�
com 2.020 p"ntos

3.0 lugar - burco Plndll

Rio-S. Paulo de
63 Ameaçado
RIO, 19. (VA.) O t('r

llrlo Rio-Silo Paulo rl(' IIJ
-

tem sua re:õJI?::lç \0 :lnw'.l_

ça(1a. Em vlriutll' do� C,1I
hes terf'm dr> ('(�Ôf'J" s�'u'i

,Ll0r,n..doI'CS pai'a a seleç'](I
e tn..mbl'm devido a C"ln

p1"OmiSSOfi já ��.'ll1mido.l
Irão lutar pelo C:'l(lcelame,;
to do c('l'tame,'mo Adversário

Jofre
d,po', d, 20 ou 30 d,.s da CAFEZINHO, NAOI
peleja. cmn Aoki.

O "manager'! Katzenel

san tem mantido contato ,___-

Ignalmf'nte' com (l repr.e
sf'll1ant.e do promotor lta

Bano Plcclal1 ptll'a con! 1'(-\-

CPil "1�OI

4.0 IUj;"!l.I· - barco 8;1"e,
com Níwrudo Hnbcnor o

Almir Baixo com 1.299 !)Wl
tos.

5.0 Jugarv-> barco Ta'l,
batê com Robe-rto Cuno-r
e. Claudicricj- Pampton-r

� -:;- -,com 1260 pontos Me::- DA; Mt:::'l/6.0 lu•ar '-0""0 Von" t_:_ c.;,
vai .com Adhemar Nunes ,

:�Onlicr e Waldir Lopes com BD llJ f. !
7.0 lugar - barco rca .

giba. com s'austo Pamu'»
na e'Victor Costa com 10il)
pontos

4056 pontos.

O sr. Alfl'( do Heilrnnrm
que correu as três u.umas

regutns, rormcnco uupra

8.0 lugar -

� -��c Ci�lJ

ne, com José -;hier,_· 1-:1
e Dalmiro Cru-los soares

"uz a lei de tmprenee
que são livres as manífea
tacões cs-rttns ou jaJ�lc'.M
do rieusàmenso. Entl·e.to,ll'

com 947 pontos t�, ela' mesma aãve';'�tl
9.0 lugar - onrco C�l.1- quando diz em seu artigo,rú, c-m Dalfpn Odveira e 9.0 letra B,' que e oxpres-

Luiz Silva com 918 ponto r sumoutc projbidc .divulll',\'
10.0 lugar - hru-co Arl'),_ 011 publicar nouctas ta.sas

nAuta. cvm Oswald.") F,�"'- ou fatos verdadcil'os trull-
llandes Fi'ho e Ed�on RI)· cado.s, prev�nindo que O�
my da Silvclra crm 804 scus contrnrvenl;Qres, em

caso de serem autore'"".';! ,j')
pontos.

11.0 lugar _ barco Au

daz com Ney Walmor ll']

ben�l' e Aldomar Sauc

com 602 p')nt.os.

"�"!"ipt" il1('1'i111inaoo, se

rão punidos com pen�s
que variam de um a Í!i!s
meses de detensi'n.
Já sal)em,os de l,â 1l1u\to

quc :IS pup:inas eI.;- l":lport('.�
sempre d('s('rover;llll <luten
tl1':l5 prOf'zas ele heróis b,.m
C'r);n(! Os fra('��s')s f' .�l1ces
sos dos "Ases" ela'! comD�!i
<:ões ntt�tjcAs, st'J intei.·<'f.
sante-s,snlularés c llnpl);'
I.antps. Como é olll'io fl i"un
ção pl'lnelpal c!n impren:;a
- seja l'la,folndll ou es1'rj'
til. _ é cOIll11nlc.'!l' a mç..
!111!1l:1I1a o que 'I<'US Jnem.
bl'os fflzem, sen1c'..n e p:m.
SAm. PaI" li�o ,o h'1'1lnlismü
exige dos flUP o cxercem o

m:lls rtmplo grau de IllV'!i
gélWla, conh('C'lm"nto � f;X

prrl(·n1'h. PO)'l')nC' as f\ln
<:õ('.� dn ('I'onlskt ".�Ht.O lip:;;
dns às obrigações de p!'o
ressaI' e intcr-])I'f'le.
D(' há multo sabemos (me

':IS dlfleulc1:ld·es ,pn man
ter-se brm inrol"lll:lclo n\)
je em dia nuo se deve .:l.
esC'as.�('z de- noU(':3S e, .;!ln

paradrxalmentc, POt· é,,(.�:
cont. Il:l. 7a.
COIH. ela (i'\..
tl)'1'm mais noCiC'jas das
flJle afi (lue o homem m{!
dia palie assimila!'.

pont'}s
dl'lS três S4')'if'S, V:lJ)lOS f,5

a segulnLe clH�slfieaçno <l

llcial ,até a terceira coi")

caçf�o.
Lo ;ugar - barco PlO'lrl

ro, telra l:nmpea", ('!.Im ():

vrtldo Ff'f11:md('s e W:illllM

Soares, Lotallz:mdo '/I),�

pontos,
:l.0 lugar - barco KI)'�

Tlk Vjce camj}pi(', com f).�
va'do Nunes e Alfr'celo n"I!

m:lllll, s0111ando 5323 pO'1-
tos,

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

��:.o;)��'\ ;1�:�
o ;o�:��J��� Brasileiro de Futebol: (ariOtRS com

?:O�l�:�, d����od� L:':;;;�:.14 Títulos Conlra 13 dos Paulislas e
:e):�;��tâd:Ci�of��nl�� e:;i� 1 dos Bahianos.
doiares livres para �\ pek
ja peJo titulo, enquanto os

lttl;ian"s mantêm-.e na o:..

,J ano de 1922 marcou a realiZação, pela prô_
mejra vez, de um certame nacional de futeb.'"I1. Pa
trocioQou-o IJ Co.nfederação Bras·ileira de Desportos,
com experiência para o Campeanatrr Br.:lsileiro. 05
JlOUJisto'.' foram os campeões. No ano seguinte o
certame teve cunho oficiei e os vencedores foram
os mesmos. bandeirantes. Até o momento 28 Cam
peonatos brasileiros foram disputados tend') o" ca
riocos obtido 14 títulos contra 13 dos 'pou/istc!s e 1 -

_

os bahianos. Os cariocas saararam-se camoeões de
1924 1925, 1927, 1928. 1931, 1935, 1938, 1939,
1940 1943, 1944, 1946 e 1950, somando também
um título de tetra, nos último" quatro anos OS P'JU
listas SOQraram-se comoeães em 1922 1923, 1925
I�29 1933, 1934, 1936, 1941 194, .1952 1955;
1957'e 1960, anexando tombé�, o título e tet1"a.
Os boianos foram campeões em 1934 (amadore;;).
Por 20 vêzes. os jogos deCisivos foram disputadas no

Rio, 7 em São Paulo e um na Bahia.
.

Os- carioca� conquistaram la títulos no Rio e
4 em Sõa Paulo.

E os paulistas também conseguiram 10 no Rio
(! apenas 3 na Paulicéia Em 1928, o adversário dos
cariocas foi o Paraná, isto na findlíssima. Em J 936
no jôgo decisivo, o adversório dos paulistas foi Ô
Rio Grande- do Sul. E em 1934 o adversário da Ba
hia, em Salvador na finalíssimo, foi São Paulo. A

'Seleção paulista, 'campeã do I Campeonato Bri'lsiiei-
1'0 de 1922, atuou as,sim constituída: Primo; Clodo
oldo e Sartõ, Brasileiro Amifcar e Gelindo, Formiga
Mário Andrade, Friedenrech., Neco e Rodriguei-l. E
a seleção carioca que levantou o primeiro título, en,

1924 el'a formado por Hôll'oldoi Pena forte c Ht'brai
co; Nesi, Seóra (' Fortell; Zezé Lagarto, Nnnô, Nilo
e Modera to. A seleção bahiânfl camp.cõ Fk 193A.
f'rO ,,,\ �f'ouint(!: De VrCChl,L0f'n f' 8i·., Mita, GI.J�"
e Gia. Saimo, (3Ptinho, Guoran,í, Novinho

DEQUlNHA
PENDURARA'
AS CHUTEIRAS

RIO, 19 (VA.) - Dequi·
nha jogador d� enorm�!-(

glórias, Integranle ete inú

rneras seleções nacionai�,

cariocas e ainad tricamj.l�
à,.. pejo Flamengo, atu�l
mente vem jogando no ti

me titular do Campo GnlD
de o mais núv'j int.egr,'l'l
te'da Divisão de Honra do
futf'bol guanabal'llIo. Sen
tindo agor:l o pê .. ·o dos a.

nos o veterano joga1or
que Ó p"Up;ual' 1e nasci
mento ôcver:\ até o fim da

PI'C's('!lle 1('mpOrn'o. ab"r",

donr)l' :1 pr:íllea dE" Sf'Ú 88

porl!, fnvOl'llo, F.sj:) SHa tie
rHio de fll"fl'lh'IlI' as
111111f'II'.1'> p rlf'ti:l:i\:l.

c"mput.aclo a seu favor a

penas "s pontos das com

petições em que tomou par
te. já (IU(' suosuuuu ao "I.

.roão Soares que rtctxou o

posto por IncompaLlbjll(h
de.

O assunto vejo-nos ii. bal

la em virtude da tnescru

pu.esidade de certes di-lo
gentes de órgãos de divul

g-ações Que. por motivos que
ni'i.) nos cabe aqui ananaar
entregam microfones a e

tementes sem étka prefl.�
síonat, que sen J. m,er'.)1

noção do que slgniflqc �

palavra "JORNALISMv""
apoderam-se de. mic)'ofon!":;
para deturpRr e �mwvalh:ll'

nao sÓ a c1hse hJnrQ.'la do:;

,jornalist9.s florianopoUt:t
nos como a própria classe
dos cronistas esport)v('s
da capital do EstadO; D')3
órgãos de d!vulgaçoes q'le
r:l.zem eSJlOl"t.es '\penas du'
ns emissôras e t)'és jornais
da capital pracuram 110n
Tar sobremaneira a Clfl::l.�e
da imprensa (3)le�ãTizndn
de nosso Estado. Os demOli
jorwlis e ('mls�oms e)"'atr:

POl' admltil'f'm fllllc!.onérJ,
Os rf'conllf'1'irlflmente leigos
em assunt.os jOl'nnJlSIlco$ cl
e.�JlOl·tivO.�. Imaginem o�

s�nh\'l'p,l (lU"1 �m mu1t.as 0-

]1'lrf.unidadf's estf'S cronis
tas surgem c[lm,) verdadel
rn� C'ómi1'O.� 011 drlbels men
tais rnzendo pi'ldas pnr9
que o� ouvlnt,es e leltnreJ
achem graça. f.! o easo de
certo cr.onlsta espol·tlvo que
deelarou an ml('rofolle �;er

<iescon�cedor dns regl',\�
refcrentCH ao "assoclatlon"
nacional. Iguais :1 êste 0'1
tros exist('m vcndo inúmr
r?s Quantidad.cs dc pen:lll
dades m:íximas enqu:tntr
os tOl'cecl.ores e demais C'om

preencJedol'es nada VC"rn

impUl1ívei" e

ferta de 30 mil.

NO MADISON

SQUARE GARDEN

Discute-se (sigilosamen
te) a Possibilidade de E'à��
vir a lutar no MadlS<)ll
Square Garden. de Neva
York. O brasileiro seria a

pl'imeiro peso-galo a ext�
bit"-se 110 fumeso gina.'!Io

no)·te-americano, ma/; fora
da sua categoria. Se as n� ..

gociações entre os empl'e
sarlos chegarem a bom te�.
mo, JOfrinho lutara com

Davey M�re. na tenta�iva.
de Ill.cui'ular os titulas mUil
diais de pesos-g'alos e j)(!_
nas.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



JURISPRUDtNCIA
da fazenda publica e ací
dentes do trabalho. ex-ot
ücic, a Prefeitura Municl
pu, e a Empresa Ftananó
polis S. A. _ Transportes
COletivos, e são recorridos:
n Prefef tur'a Municipal, a

Empl"p.sa FlorianópJlis S. A
- 'I'ransportes oorenvos e

Osmar Meira & Cia:

RECURSO DE MANDADO
DE SEGURANÇA N. 20a,
OE }o�LORI ANOPOLIS.

RELATOR: UES. ALVES

PEDROSA

TRANSPORTE COLETI

VO - SERVIço DE AUTO
_ LOTAQÃO - PEnMT8-

sAO - DfRF:TTO DO Pl!:ll

MJSSrONARIO.

ACORDAM, em Tribunal
de Ju.�Liça, por maioria de

votos, dar provimento ao
.

recurso, a fim de conceder
a segur.mca, tão somente,
parn Que a Prefeitura Mu

nic:ipal se abstenha de im

pedir o tráfego dos carros

da Impetrante até Que se

ja julgada, em definitivo, a

concorrência aberta para a

exploração do servrco de
autc-rotacões entre a �ida
de de Florianóp'llls e o sub
distrito do Estreito.
CuSt;IS na forma da lei.
A firma Osmar Meira &

cta. requereu mandado de
segurança contra o ato do
sr. prercno municipal Que
deterrmnou 'I apreensão e-is
vcrouros dc sua p'oprlrd;l
de, Qllf' no rnomonto rnecm
o .�r.t'vjço de auto-totacâc

A ]lrrmlSSM atrtbutun fi

partlr.ular para exptorm
sel'Viço de utnídnde públt
ca, embora de natureza

pre�árla, deverá prevalecer
até que seía julgada a con

correncla já aberta, a fim

de que o aervíco íntclndo
niio serra solução de con

tinuid!ldf'.
ApUração do cóôrco Mu

nidpuJ de Florianópolis.

vistos. relatados e discu
tidos êstes autos de recur

so de mandado de seeur ..m-,
ça n. 208, da comarca de
Florianópolis, de que são
reeorremes: o dr. Jul:-o, de
dlrf'ILo da vara dos fritos

o �UQhO �Qgrédo

� qUQ produz o

yrande
resultado I

(� Veja a dife
rença Royal:

f1:.Cl
CRfSCIMfN10 OISI_
GU",l, Um I�rm�n.
,., Inr�..,<>� p,.".".,."
Um cresc,menll> li"',

.. ,U�l e pr<>Judlc" '"
a�m3Is,ngridl ..n,u.
Ama.'3 f,e" pe:l.�":t
e ""mgóslo

Grandes r"".ull.:idos oa r(.'ltur� de

bolos. blSCOIl(.oS e pinils, exigem
o piqueno s('or"do do ".Ti/O. Fer,

me!ilto em 1'0 Hoya1. Tornando a

massa mio!, leve e macia, o Fer

mento em PÓ RDyal proporciona
um creSClmenln 1l0ltorme e per,
feito e VOIOI'II1 o siolJornatllral
dos' demais illlllt'dit.'OIes, Pr...r�ri,

no em todo o m\<ndo. o Fermento
em PÓ Royal e muito mt'lhor, é

mais econõmko e ede confian','lI CRHclMENro UNI,
fQIIME. A ',r�<> I�,·�.

dantedenOyalpro.
nO'd<rn3 umcre.CI.
,,,.ro'o Il�'"f""" A
mo;,,, Ooa dFll�j..s&,

- porque nunca falhn!

FERMENTO EM p6

c""/s",",,,"",�oyal I'��"�""��:;;�;:�""II':'.'·'�'A�;I.'.:';, .'
'

• DPI)\o.> li::;· t CIIlx;, 1"'''''',,1"
L

,,--. :;
"lnll ''''' prod"W lIe""Qlj':O<l� dQ

STANDARD DRANf)S OF BRAZ/!... !NC.

APARTAMENTOS EM CAMBORIU '

EDIFICIO CAMBORIU PALACE
ENTREGA EM DEZEMBRO

Um dorm. - Kitch - Banheiro - Eutr.
CR$ 250 mil l" 18 x CRS 14300-
Um dorm. - $ola - Cozo ....:._ Banh. - Eutr.
- CR$ 468 mil c 18 x CRS 39.000-

Propostas paro - Eng o Nilton Scdu�chi _

RUa Dos Andrados 1664 conj. 805 - :.órt:"l
Alegre.

•

16"1262
\

Associação Catarinense de
Engenheiros

EDITAL
Convocação de Assembléia Geral Extraordintiria

De acô:-do eom os Estatutos em vigor, convoeo os Srs.

associados para a Assembléia Ge�:ti Extraordinâtia a ser

reaUzada às 20 (vintel horas do dia 29 do corrente mês,
!la séde da Associação Catarlnense de Engenheiws, à
Rua Trajano n° 1 _ sala 302 (EdlHcio Montepio), para
tratar dos Sf>guintes assuntos:

l°) __ Eleição do Delegado Eleitor qUf>. particlparâ da

Aasembléla dos Delegados Eleitores das Associaçç;es de

Classes junto ao Consêlho Regional de. Engenharia e Ar

qUitetura da 10. Regll.o, para a escolha de novos Conse

lhe'lros;
2°) _ Vencimentos dos Engenheiros pertencentes ao

quadro do funcionalismo estadual.
FloMnnnpol!s. f3 cfr novembro d� 1M2

lIAROLDO P. PEDERNEtnAS

Presidente

entre a cidade de Flcrtanó
polis e o sub-distrito do Es
trono.

80 '91). O rundamento dos-
sa nova d�cisão foi :1 im'Li

cácia do Código Munio'pal,
que reg'ulamenta o tráfego
municipal, por não ter si

do o mes:1"'O publicado.
O sr. prefeito municipal

vaJend')-se do disposto no

§ 7°, do art. 845, do Código
de Processo Civil, requereu
a remes a d'ls autos à supe
rior instância, dando às
fls. !J3, as razões pnrque não

se confo: mava r.nlll a c!ccl
sã""! rr.:e cO!lcedeu a scgu

ranç3..
Aind3. nn primeira ins

tãnf'ia foi admitida, ioh a

fotma de a!,"rav'l, a inter

vf'nção da Emprêsa FI')"ia

nópoll� S. A. _ Transpnr
tf'S Cc!ctivos, que Inv:wam

� r!,I�Jidade de tet"ceiro pro

.illdirado. rfls. (7).
A douta PronlradoJ"ia

Geral do Estado ',naniff!slou
"e pelo provimento do )·c

curso. (fls. 119).

Isto posto:

(Continua

número)

o

I EXIJA A

I r�OTA FISCAl
.

Uf SUAS COMPRAS! ... e CONCOR�ll AH
.

�
'�!RTe�o� EM JUNHO E PElE:nlRO I

tf,' ��. fiE 1 �<�. �gk�(r [
bti L� W L � �w�ctb�l tM

____.� __ _j��CiJ J

de cal-r, entrará em torne

c'mento em mead.JS de

1963: Os testes óe prova
foram iniciados em se("r:1·
bro. Desde m;ll"çO que a

couraça de aço que env<>!ve
o reat ... [ e .-teu,s..... circll.;.t:-"
;.>rimáriO e secundârio i.P'I).

,Sido submetida a prOV>l;

flgoroslSStmas a fIm de s�

veriHcar a existência I!�

nl1:l rI" tI r fa'·.o f'e 4 mm

de diâmetro na couraça
de aço.
No ncC'orrf'f da� prOI7;ls

.f'Jram )j(,mbeados 60.ÚO:)

�m.3. de nr na c ... , 'ara �!c
30.0CO l1i3 de VOlUme in,,·
la:<"_J,l em l"rCll:l solid,l,
ccrr€S:""ndcndo il uma r:r

ga de 20 tone]ag.a: por m.:!
no solo, paredrs � lel.o. !<'o

'Lega a impetrante que o

ato impugnada e ilegal, por
que baseado no código Mu

nicipal que não pode ser a

plicado bOI" ratta de publi
cação, e também porque
tendo pago o Imposto de

licença sobre, seu-t veiculas,
tem o direito liquido e cer

to de fazê-los trafegar li

vremente .

O sr. prefeito munínlpal
informou que a irnpetrantn
não preencheu os requtsttos
.exigldos pejo Código Muni
cipal - lei que está em vl

gúr por ter sido publicada
como suplemento 00 "Diá
ria Oficial do Estada", e

daí o motivo porque tomou
as nrovroénerns taxadas de

ilegais na poucüo Inh-ínt.
Mas que na verdade ncnhu
ma Hcgafldade pmtfr-au, u

ma vez que ri exploracão do

����i�o ��e'j ����1��.I�Jr�r��:I:�
depende de autoneeceo da
Prcrcitura.
O tnu·lar. da Vara dos

Feitos da Fazenda Pública
e A<;ide�tcs do Trabalho
pela sentcncc de. fls. 7llj.75
mdeleriu o pedida sob o

Iundamcntu de que não e

xtsua direito líquld-r e cer-.

:�t".::�'�:':�,p:,.��' n''''-lnst·�lar;'ll1·QU!cllt!!r I�I='"'C� anh'�r'Í-f);--
-

f,:m���:�':;,�,�:�,.',�, ��� U �.a,au nu 6\!l ��ú ti \o�!lH� ,1 \1111
tep�;���;�a�� rfl� �:L,w e fuor ·lon�llIQ.n'to flm li1�<)os autos, o dr. Juiz substt- ii YJ. U'Ir (!! � 'la 41 J ii
��t:lar�oreii����i::n�eCi:;�� �STOCOLMO - A tns-a Embora não i '\'''�':e sr-to i-am rn-otdas as vnrtacêos

agravada e concedeu a se- ",llJ-çao nuclear-de gstoco.mo pubucad- o rcr..to-ío 1.!'J,11 ele pre._;to c-m urna Dt"e-:'i

gurança para ouc o sr pre-
.

para I] f-rnecimento oe .�- destas provas, R[:'·m3.-;C ãc de um décimo de rem

feito municipal se absu- 'netgja eótrtca e cal-ir para que os rasunacc , obttoos de C'J una de m-ccúrro e

vesse de. impedi, o tráfego a calefação. conüecioa c b furam muíto "ariElato! i),,;

dos carros da Impetrante nome de Agesh e projel>t.d.:t A.s exig-êneias de scgun '1

entre esta cidade e o sub- para a produção 10 MV;' çn para a estrutura sutr..«

distito do Est..ett-i. Ifle. de eletricidade e 55 M"\>V ['311'"a ns,« ucrm.tt-m ll"l'(i. p'�:jrh em c.veecos nJ'IP:S

IUg"�, filie exceda o tuma- de pre.':!.'â:; dur. ;,',' '1':; PI")

A segurança não podia
ser concedida com a eXlcn

são que lhe deu a senten

ça rec)rrioa.

C'Jmp�tc, efetivnmente,
ao Munkípio a concessão
de lícença plra a explora
cio dos !!":,n 'parles cojeti

\'os muni':.p,.I.s Que, em Flo

rianól:oli:; é rrl-:u!ado pelo
Código Municipal baixado

cum :1 lei m. 246, de 15 de

novembro de 1�55. Dito CÔ

dlg-o, a:1 (:IJt1Lt"ârl() ·do que
sustcntam Q LI.jll"et:l.lüe e

o ilu�tl"e dr. Ilb·;tHu-

to, c�::"t em vigor, por
ler .�:dG em su�

plcme.�to "Diário Ofi-

ciaI o� E tado'" conforme

fez cert.o o documento de

fls. 41 e consta do exemplar'
cxi�Lr'1tc na Blbllotéca. dês

te Tribunal.
t..ão pode, pois, a Impe

tra.nte sob o fund,lmento de

que o trabalho é livre, se

insurgir contra as exigên
cias previstas no aludido

Código para a concessão de

serviço de transporte cole
tivo.

Acontece, entretanto, que
o caso· dos ·nutos apresenta
uma particularidade espe-
cial, que n5.o pOde pass�r A jovem e. talentoso pianista brasileira - Eu-

dt>spercebida ao julgadot. d6xia de Barros - dará um concerto de piano no

E' que a PrefeItura Mu- Teatro Alvoro de Carv::dho no próxim; dia 21 de no

nicipal Inçou o Serviço 'lembro aS' 20,30 horas, sob 0<; auspícios do In:-;h
Auto�Lotação Osmar Meira tuto Brasil Estados UnidCfS.

�o ��a�ô����e �il��I��n�e7.;�
,

de Sã�apao��niãEoud�!ini;e'B=�ro�r�:i�o ��Fo�c�il���:;.:
cellcu as quantias devidas. do novo geração.

.

rc1��. fl .. 1 n Entradas Ó vpnda no Inc;titutn i3T<1c;il� torlno;
Unirlo<;, no 5"làn Rrc'Hdp, 11:1 1�.·il!1(·,., ,'', C;'�.,·I 3 i,. (II!"

próximo môos no Magazine Hoepcke e ,,,.., Teatro Alvoro de

Carvàlho,
...

"-'

posslieis perdas.

As Nacões Unidas Vão
Promover 0"1uriptlo

BANGKOK """""-';" As Nações Unidas e·,tõ'1 planf.'.
iando o realização de uma ccnferêncio mundil)l (la
turismo, a ter lugar em Roma em ogôsto dr) próxi
mo ano, segund"""l revelou aqui o Sr. T J O DrisCOII
P··esident.e da União Inter.nacionol d�!I R�POl"tiçõc�
Oficiais de Turj'3mo .

O Sr O' Driscoll reeleito paro um SO(1,lnd(
mandato durante a XVII Assembléia Geral d"..! União
realizada nesta cidade. informou à imprenso .Que os
Nações Unidc.:s, Pela primeil"a Vf>Z, manifestavam
interesse em promover o turhmo.

Cento e sessenta deleçJOdcs. prot\ientef! de 60
países, tomaram porte no Çonfel·ência.

EUDOXIA DE Bt.RROS--

SUGESTõES DO CONGRESSO 005 ÇOMER.
CIA'RIOS: - O Sr. Jos6 R,.sa pre;id2nle da Fede

ração dos Empregados em Turismo e Hospitalidade,
do Estado do Rio Grande do Sul, es1eve participnndo
a convite, do recente Congre,.;"'o Naciono! dos Co:

rados l1f>!Ota cidade e pre- :;er���ri��;r:�.riZ:�l�ov�da R�� ��n���':�:0're�:�se le��
,""em acomodações para U'

m:.s 30 mil pessoas, com �����i�Ç�� :s��I�����t�it��;e:ri���i�sd�.J�rt:�alh��
�::a5 �O�U:�ã�la����i�!e:n- .

Em síntese. a tese sugere q'.Je a l'sc01ha seja
feita por meio de eleições entre 05 sind�cot05, que
devc:m indicar seus candidatos. PreValeceria no C(j

so a indicação dos sindicatos e não a escolha pelos
Pre'sidcnte, como agora é feito.

No tocante à Previdência Social, o referido
Congresso aprovou diversos determinações, entre as

quais: ngulomentoçõo de numerosos artigos dn
LOPS que ainda não foram apliCados por falta des..
sa mecfida disciplinadora. Providêncías poro tornar

mais efetivas o assist�ncio médico," hospítalar bem
assim criado a assis.têncio farmacêutico no lÂPC à
semelhanca do que já f.ez o IAPS. Desburocratiia�
çõn dI) IAPC tomundo mais rápidos ,o� processos de
be,1t"fí(!ic"i bCl"n assim os de fina.....ciomentos, tensi.
ficaçõo dos convênios do IAPC com c>ntidades hos
pitertore!'i n... tnt-f"riM bMqfW>iro. R-t>estrutur;o.c:;ão dOll

qll(ly ....OS d,,' 1'I\i,llIP<; d.IO. O,:·lequCl..is do IAPC, pa.
1''-:] r1i� efetivo l"p.ndtmento do s�rviç'J <:m lJem.ficio
dos se!]<.Irados.

. .. �_�.
�

C� temperatura at:i> um cun

tes.mc de gràu centrgfadc.
A·op":'racií,o [ntelr.a foi rc

\IA;jA PODERÁ
ItEHlRNAR AO
VASCO
mo. 19 IVA.) - OVas

co da G:lma env.'lU emi�·

sirio a São Pauio a lim

de iniciar uemarc:hes C'.lm

Os "csm�raldin,'s" bandc':

r:mte para o i'l �OTno ii.';

suas ho··tes d'J Cl>,llI"O 1:

vnntc Vav:l.

No el\tant..-, C'lSIl
..

v�nh'\

Vav;i a ser contr:1tado pe

lo clube ctn COiin:l, n:10 ri:)
dcni elr- atuar nos ]lrc;:"f"!;

lrs j'J;';os do Cl.mpC"-Il'lto

carioca, um flV('Z

in;:cricôes ja for:1m

radu�, mas p:Jdr:'á r01"I1l��

no onze Cl"uzmal'lllO no�

j- g�;; do pl'óximlJ "Ri,) S.

Pl�U'O", como lcualln. lhe
sê condituir:l (>ln atracào

ao qu::.dro quan·.l·) das ex·

cU"Sõl>s ;;.� !'xt.�r;lI�. 7J .r-_

por dU:l·· v lF('{,l.:"
vaso Icvan,;:,a ]J :0 B:asij o

titulo mundial J<..' tmeo')I.

(apitai de Hon
duras Ressurgi
rá das Cinzas
BELIZE - Hondurns Bt"i-

i[mit:a - Pianos iniciais
,

pai a. a comtrução c!J. nova
capital das Honduras Br:

tãnica, devasbda recente
mente pido fura(":io "110.1-

tie" acaDam de Sf"f elaDo-

Cerca de 2 mil familias
já pediram lotes par3. er:

gi�em suas moradias na

futura capital. que f'f'rá e

dificada sôbre a rodovia (,

cidental a umas 5 milh.ls

de Belize.
Uma firma d� engenhei

ros e construtores bl"itâni-

cos elaDorará um piano·
pilôto em .i:meiro e pro.ietn.�
e maquetas definitiva;; enl

abril.

jl.!l1

I .f(I

� �..:"J.t

-

_;. ço , 'R,·:4·s:&#.�
,.,,!

P1Af\iO
Aluqc+e um piano poro estudo. Trotar à ruo,

a 1",,-, de Bnto. n:o 36. No horó-Io das 13 às 17 hs.
-lésro.

CONVITE �4fS�A
1 O A�I'!EPwrcro

Vvo Renc+-, Gutierrez e filhos, c'onvidarm oc.
rentes P 'Pessrrs'amiqc; o assistirem a misso de 10
cniveresrí-, c', seu in e'squecivel marido e pai, quê
ser':' r",,"'''''d:1 nr'1 dia 2� do corrente às 8 horas rio L

greja ,;,., �QO Luiz na Agrônomico.
A t,.,d,..s nlle ccmparecel'em a � ato de fé

cristõ ontc'C'pomos agradecimentos.
------- -_. ----

VAI SER REEXAMINADA A APOSENTADO.
RIA ES?ECIAl: _ Vai ser reexaminado a Aposen
tadoria ESPf'cial por tl"Obalh� penoso. Foi entregue
ontem 00 Ministro do Trabalha o p::..recer da Co-
m:-isão Pcrmon:nte do Direit; Sacio: propondo o

reexame da portaria mini:>teri(j.1 de j�nho de 1962.
qUi' rng".Jlomentou .0 L� Orgânico d:.J Previdê,1ca 50
ciol, na porte 1'elohva à aposentadoria especial por
1. (L .. lho I-encso. A podO ria antes de definir () coll•

ceito dr! penosidude {'st�ndêu o" benefícios da upa
SLl1toCorin· especial oÇlS IS, 20 e 45 anos de servi

ço a grande nL!merO' de catf'goria profis:.;ionais. sem

cflpecificar entl"etunto, quais os trabalhOS penosos
por (ler" executados. Assim, a portori:.J fo1 encami.

nh� \ ü CGm'ssã') Permc;nr,nte do Direito 5�ciol pa
ra qUI' d,2f:nis�e o cunceito de penu,idade como já
fôra fe lo com os. de r� r'culosidode e insalub:'ido
dp. e esp<.:citicasse Quoís as tluefas cla.�sificodas
como penosa,;. •

A C()missõo Permanente do Direito Social opi'"
neu pe!u .:"'Tlpraticobilicade da portaria, que posta.
em· o'e('lI,ào no f'lrma €m que estava, OCa'(rC'tario
grande cnus Daro o previdéncio social €o provoco(ic.
o e<cv;J.z\.n .:nto da mão de-0bla nod..mol com a

deserção ,1(, grand�" � .l,;�as de trobolhodore3 oir,da
em plenos ccnJlçoes de produtividade, além de for.

Çar o el�vaC;oo da contribuiçã::: para no mínimo 10

por cento. Fêz .·l ntir ainda o comis!'oão, em seu po;.,'"
rl"cer, que <l rOl"t;lfio ex :rbitclJ Cluando tratou de
matéria que só pcdcrio ��r regi../lad:.f por decreto Co
mo procedeu r.O CCoSu da CQ�ag(;m d ..;! tempo des.
continuo poro a aposentadoria e�pecifll.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



NESTA CtíPITAl:---

Estrutura Administrativa e Assistencial

a
Análise

j sisicnlcs e encai'tc(Jados de NÚCW0S 1I.C:/ cartíciparmn, além da diretoria do SESI,
trabaZho. specta- dos debates da 'l'eV.niao em que

uwts, cujo Jlflgrante mostra-os em pleno

esiana
zaga, Lauro Ramos, Os
waldo Zipperer, Herculano

Farias, Euclides Ribeiro,
Nilton Borges, João Cus
tódio da Luz, e Benjamin
Barrete, respectivamente
encarregado, supervisor ge
ral, gerente do Serviço de

Abastecimento, e encarrega
do do Núcleo Regional de

Joaçaba, Videira, Floria

nópolis, enciume, Joinvll-

le, Urussanga, Brusque.
ltajaí, Lajes, São Bento

do Sul,'Caçador, Rio Negri
nho ,Canoinhas Rio do Sul

e Lauro Müller.

da Viação em florianõpoli
Para a Inauguração da da Divisão de Obras elo Chegada as 10 horas do

Barragem do Garcia e DNOS e de 15 jcruuustas. dia 21; as 11 horas, víst.as
Obras Complementares e, A Barragem do Garcia e as novas Instalações do
visita as novas Instalações Obras Complementares ro- Distrito do DNOS; às 12 hc
do Distrito do DNOS, 'de- ram executadas pela De- CI),5, almoço íntimo; às 14
verá chegar amanhã pela partamento Nacional de horas, embarque para An

manhã 11 esta Capital o Obras de Saneamento, co- gnllna (Barragem do Gar- armado construída p
Míníatro da Viação e Obras mo auxílio do Govêrno ctej : às 15,15 horas, Innu- Batalhão Rodoviária

Publicas Helio de Almei- Federal ao Plano de EJe- guração . C\.a Barragem do
da. trificação de Santa catart- Garcia e Obras Comple

mentares; às 19,30 horas,
É o seguinte o programa reunião Informal do Mlnis

a ser cumprido pelo Mi- tro com o Governador do
ntstro Hélio' de Almefdn Estudo e seus Assessores;
durante a sua estada em

" às 21 horas, jantar oficial

Florianópolis. oferecido pelo Governador
---------------------------------

Ministro

Nesta sua visita. o Titu
lar da Pasta da Viação se

fará acompanhar do seu

Secretario, do Diretor Ge
ral do DNOS, do Diretor

Geral do DNER, do Diretor

Diplomados o n tem -os

candidatos eleitos
Com a presenca de ínú- ,_

.

�d��:;���i::�z�:�i;i�:��D·�E-STADOçâo dos candtdatos eleitos I

b�� pielto de Sete de
....�.U',I.I. �

....
'O lIllI .umCD DIAIID De SAlTA CAtABINA �

Abrlu a sessão serene do l>'lorlan"e"us, (lelça-lelra), :W de Novembro de 1962

Tribunal Regionai. Eleito ..

ral o eminente cícsesnte.r

gador 1;0 Guilhon Pereira

de Mello, Preilldente daquo
la alta corte de Justiça,
reanzando-se em seguiaa a

chamada dcs eleitos, pelo
Secretario do 'I'r-íbunar, pa
ra receberem os seus drp-a
mas.

Em seguida, c desembar

gador Ivo Ouí.hon Pereira .

de Mello prcrenu brilhante

.oração saudando os eleitos,
sendo que agradeceram, cm

nome dos Diplomados os

drs. Antonio Carlos Kon

der Reis, Osní Regis e Evi

lásio Caon.
AQ encerrar a eesaeo

A dtrecêo do 'tervíçc .)noramento. ccnmencente do Sesi, par-
Soctut da' Indústrtc, de ��-��.fS,�rr:.I�_do a preaídên- t.l:Jpal"w.n do encontro os

Santa Catarina iniciou, CI(l.-�a-:�.reumao o dr. Gul- :;1.). Nilson Carionl, essís

ôntem pela manhã. r uma üiern-e ncnecsc. êste con- rente do Serviço Admlnls

reunião com a supertnten- s-atu'ou-se com os pre- trauvc: sr. Platão de cas-

dencla, asst-tentes e en- ser-tes. seguro do êxito da tro Parta, assistente do

carregados de Núcleos Re- reunião, após o que fala- Serviço de Assistência Eco-

gtcnets, no Edlficio rpuse, ram os srs. João Batista nórruca: dr. Saul Oliveira

quarto andar. com a pre- dos Santos e Milton Fett, auc.to: ccatabn: dr. Ange
sença do dr. Guilherme dizendo do significado do lo Fonseca. assistente do

rcenaux. srs. João Batista contacto pessoal com os Serviço de Odontologia; dr.

dós Santos, Milton Fett e cotab-iradcres do Sesi que Roberto de Oliveira, assts

de Renato Ramos da Sll- fi. c-v-rturudade oferecia, e tente do Serviço Médico

"Vá, respecuvumente preaí- que lhes pe-rnítia um mais

�eqte, diretor-secretario, ampl-r e detalhado conhe- Assistencial; dr. Raul Cal

ti!�ureiro e auperintan- cimento não só dos cotaco- dás, uss.stente do Serviço

d.l���e. daquele organi.smo. ��dOft���i����e��orr:�à���� ��c���en��:ã�sV:ld�d�C:�:�
, E.�. E ANALISE: ES- viço Social da Indústria Chefe Geral do Serviço de

mU1'lJRA AD'M.INISTRA-\ em Santa Catarina.
� :;.:it�,.íVA 'E ASSISTENCIAL

�

�'?- A reunião prolongou
o:"'-Q. dr- Renato Ramos da se por toda a manhã, em

Sn\rã,; abrindo os traoa-
.
ambiente da mais perfeita

}�i'o,a��; ��::�n�e;,p��e�r� :;���!a!:a��e,u�aa�:r�z�=
Milton Fet�, eleito há po-i-. jo espírito de compreensão

e entendimento da familia

co para dtretor-tesouretro

da entidade. realçou a Im

portincia dn cor:teudo do

,temário eJabor:ldo, cujos
pontos pril1l..Íp ..ls diziam

respeito ao
j
reexame da

estrutura admlnistl'ativa e

'assistencial do sesi, visan
do clida vez mais seu anrl- Além dos diretores e su-

contrôte: Ilmar Carvalho,
do Serviço de Relações
Públicas; dr. Nelson Pedrt

nt, Oscar Silva, Maria. de
Lourdes Aquino, Addo Fa

racc, Pedro Guimarães,
Matilde Amln Ghanem, Ir
mã Honorina RavazoU, Er
nez Pereira, Helulz Gon-

sestana oatarmense, sendo

que o reexame dos proble- _

mas da pauta serão objeto
d� estudos durante alguns
dl�s, nesta capital.

p�o;.n7ICIPANTES

Diplomação dos ,Vereadores
o Doutor Oswaldo Arêas Horn. Juiz Eleito' ai e Pre

sidente da Jnnta da 12a. Zon;l, convida as aUGorid;:dcs

civis. militares e ecleslást.lcas, o� Diretórios dcs Part.

dos PoUtiC>JS, as Associações de Classe e o povo em ge

ral. para assistIrem a diplomação dos candidatos à Ve

readores e· seus suplentes, eleitos no pleito de 7 de ou

tubro ultimo, e que se realizará em sessão publica, no

dia 22 do corrente. às 15 h'Jl'as, na Sala de Audiências

do Juizado de Menores, situado no Edlficio do Abrigo
de Menores, â rua Rui Barbosa. nesta Capital.

Florianópolis, 17 de novembro de 1.692.

OSWALDO ARtAS HORN

Juiz Eleitorai e�Presldente da Junta da 12a. Zona

O Governador Celso 'Ramos r�gressa hoje. Ama7l.hli
receberá aqui a visita. do sr. Ministro do' Viacão e Obrts

.

Públicas.
.

,

Essas simple,� noticias, par ihcTivel que 'pareça, des

gostam prOfundamente os membros de uma sociedade
secretl! que por aqui exí$te e que poderí::: ser denomina
da de Clube dos Boateiros. t que eles andaram cochi
chando por ai, nas conchas de ingênua� e alheias oiças,
Que o Governa.dor vl'ljál'a, há dias, para os Estados
Unidos, f!.m bU3ca de saúd'e.

Decepcionados com a 'FRIA,. não se corrigirão. Ama
nhã voltarão a boatejar, lieis a um programa Que
lhes e tmnbem necessidade. .orgãnica e Que pode ser

assim resumido: AMANfIA-TEM MAIS ..

CONVITE
O Departamento Nacional' de üb .. as de Saneament'J

convida as aul'JJ'idlJdes civis, mUitares, e�le�já�tj('(1� I:'

ao povo em !Ceml para assistirem a chegada do Exmo.

Rr. Min�st,ro da V)ar:;,o "! Obras Públicas. I:nl>'o HELIO

DE ALMF,TP!\. )1.'1 tl!ê1- ?l d'1 corrente .às 10 horas, no

Ae:oporto "Hercllio !Luz". e à Inauguraçao da Barragem
do Garcia, no mesm'J dia. às 15 horas, em Angelina.

Florianópo_lls, novembro de 191,12.
.':il;"' <:"_', K"'lS r::I.';J

CI.\('fe do Distrito

[G:íSi:-� IH m fi 1 I
.:::� ÃU PECh ,AFt ZiTf 1

:!.AVANA. 19 (O. E.) -----:

dias entre nós.

ablj.laram Santa Catar:na

Inteira, notadamente a l'!;!

glão do Vale do Itaju A·

migas bondosos, prestativús
.,

e sinceros delxara'll I'\rr,

bcs enorme lacun3. no hn'

go e envolvente meio 1>0-

cial em que traba;hara� e

viV€Taffi intellsamentl).

Grande eSLd. sendo ,tan�

bêm agora a falta do ala

gre e Irrequieto JOAO, o

nosso esti.!Iado GIOVANI,

c,-

como o chamávamos na

intimidade de todos os dla�,

dada a magnanimidade de

seu coração e grandeza de

sua alma, poli; Jamhis
possuiu ihimigos e ran(;l.)

res de quem quer que s('

ja muito embora nao fos·

se ;s ,:,ezes comyreendido
pela maledicenci� de aca

chapantes mediocrida:lc3
que não chegarão nunca

Ver. Domingos Fernandes de Aquino
A dala que note transcorre assinala a passagem,

de mais um aniversário natalicio do- Jornalista Do
mingos Fer�landes de Aquino, nosso Gerente.

sUa atiVidade como Diretor Comercial do Mais
Antigo Diârio de Santa Catarina e Os inúmeros ser

viços prestl1dos a população florianopolitana, na Câ
mara de Vereadores, credenciam-no a admiração e o

respeito de todos.
Aos funcionários. de "O ESTADO", que diaria

mente destrutam da companhia sempre alegre e ati
va. do Jornalista Domingos Fernandes de Aquino, o

dia de ho1e, é sumamente grato.
Nos abraços afefm.osos dos que la?utam nesta fo

lha e no dos seus inúmeros admiradores, es.ard esté
rlorizada 11 lelicidade daqueles que tem no Vereador

Domingos Fernandes d'e Aquino em grande estima e

prolunda ad1niração.

Fesla do
Pêssego,
sAo PAULO, 19 (O: t.)

- A déCima sexta festa do

pêssego de Itaquera s:'rn.

realizado nos dias 24 e :15
do corrente, 1. e ? de de
zembro, patl,ocinada. pc/a

Secretaria de Agricultll··a.
, da Prefeitura de São Pau,.)

Federação das Associaçoes
Rurai' do SerViço S ... .;:w.l

Rural e pela Associar;�o
Ruràl de São Paulo. L:tl

rante as festividade.ll sPiâ
eleita a Rainha da festa no
pêssego.

CAPACIDADE E AÇAO
�

Escreveu VI�ICIUS �:� �oles:a:�:. :��=�o�o c:��
------�-. DE OLIVEIRA " tos que d"lrrubaril\, um �ill.
Suspensos c U

As condições brutaiS, vlo- �IS��f:!��:�����:, ��::
05 'JaOS �:��:ra�e��i�as:���B:�� :a;o�tal�e�e����itoab�����

GA e JORGE V'/&ICKEHT espôsa e filho em excelen

'te sItuação tinanceira e

somos lestemunhas de qu�

� ���:Ir:e�:or::�:h�o :��
� gU!ltioso instante Que "dês
� te mundo de Deus o JOf'D
)
.'desapareceu. dlaflte dum

;caminhão gulad':l por u:n

�ébrlo ficamos durante hu

'ras como que em choque

Itraumático, com depressão
jmesmo pr.ofunda 'do orga ..

; nlsmo e lnexistelicia rie

reação dos centros ner'l(.,

sos, em consequência tal
vez da perda icreparãvel
deSSe InesQueclvel e ext;a.or
dlnário amigo Que, real

mente cuidava mais dos

problemas alheio;> do qUl:
de si propriO.
'{Oe A NAÇAO, d:;- l3-1I-6'!;

usou, novamente da pala-
-

.
vra, o Preside�te co T�E.,

-

---)�---------------------------
Em nossa próxima ecicãc f

E
• -

PIe
"

de L
• ,

Spuêhearemcs
.

ampla "p,,-' IptSlÇlO HrII 8jeS: uemo

;:!�:de:O�:ll:��e�. as so-

: tn�amobe�. aq;�d: e�I�� �!:dO dee °a��da: ::e::iad��
Rocca, ccnhecídc indus- res do Rio Grande do Sul,
;trlal, pai do Prefeito wot- que apresentaram Os seus

Preieilo de Laj�s em Florianópolis .:ny� amb0S, os nossos votos :���:�e�em a:I�:���ndo�st:
Tendo como principal! Florianópolis o Dr. WOlJlY �de feliz estada entre nós. cada. ano, maior repercus

finalidade manter contac� Della Bocca, Prefeito de ',:a �1�I�n��upo::nçr�o P:��:��� sd·O�· c�llaad'og�_..n�ci°naOc"oinnat,:r�sso'tos com as principais au- Lajes. Tendo chegado a ". • ... " .. te
toridades do Estudo e tra- esta Capital na noite. de }de Lajes. reaUzada nos apóio e aplauso dos téqni
tar de assuntos dlreta- Hontingo, o Prefeito daque- j���t�7D::h:ir��" no Parque COs e dos poderes oflc�ls.

�:��:ç���a:��o�t���sead�� �:ve�U�!Ci�:mor�t�r!�::�: ! Com a partiCipação de çã��aou6:.a���z G�br�:f.�::=
;pecuarlstas não só da re- tular:la Pasta de Agrléul

. !glão de Lajes. mas tam- tura e que representava o

Governador CeJso Ramos,
congratulou-se, em· nome

do Governo de Santa Ca
tarina, com a Associação
Rural de Lajes, ,elo mag
nifico certame, que é or

ganizado por aquêle órgão,
com subvenção do Estado,
Ministério da Agric.ultura e

Prefeito de Lajes.
Em próxima edição da

remos ampla reJ!(lrtagem a

respeito do (importante
acontecimento.

Por ordem das autoridJ.de�
milit/\ res todos cS voos tla,s
l.nhas de aviação de Cuba
estão suspensos desd� a

madrugada de .ontem. Os

observadores a.creditam que

esta ,medida .tenha relaçà�
COO1 a an:eaça de Pid!'1

ca�tro, de der1;ubar
avIões norte amerlC3H03

que fazem vôos de eSJ.ll()

r,,J.g:!'m sôbre o terrllól"L�

cub: '10. Por outro lado o

prolOngamento da est.adJ.

de Anaslaci Mictoian em

Cuba Intriga e descons,'n'l
os observadores interna(:IO

nais. O vl�e primeiro no{·

n:glro sovIético encontro-se
naquele pais a 18 dias. e
a!nda não fiXOU a data U'J

sua partida. A i:rprensu :!

.Q Radia da capital cubana
não faZem nenhum

menta rio sôbl'e suas at· ... i··

dades rl'lacionadas com aS

ccnversações a respeito da

cr·se. Dão apenas notic:lls

sôbre suas visitas a vários

pont.'Js da, Ilha. Anlerlo"�
mente n ti�jou�se que r-,�j

ckolan p!lt"t"l'a �I:'xta fe'ra.
ou sãbll.do de Cuba, para
eshr presente a l'eunJ.áo
do comité Central do Pat

t:do Co unl·,ta da U"I:ao

Obras do DNOS Serão Inauguradas
em vida aos seu; pés. Ho- O D.N.O.S. está convl- 1l,01t-n.oras· - V:si�a as

mem de competênCia. ca':' dando as autoridades <: ú novas instalações do Dis�

pacldade e ação, fe7.-se povo para as·segulntes S"� trito do DNOS, â rua Bui-

pelo proprio esforço. g::ü- lenidades, reiativas ao De- cão Viana, n. 130 com co-

gando altas prslçbcs em 'Partamento Nacional de queteJ a set· oferecid:> ;\0

que sempre demonstrou in- Obras de Saneamento, por EXll110. Sr. Minlstr.o HE'L'(O

teligêncla, devota·mento e oca§ião da viSita. nestll. DE ALMEIDA.

djnamismo. Estava ê1e nlli- Ca.pltal, do Exmo. S:. MI- 15,15 horas - Inauglll'a-
mBimente reestrilturalld·) nlstro da Viação e ObrR.S ção da Barragem do Gar-

sua grei PrútiÀa.ria da 'pai Públicas e do Ilmc. .sr. cia e Obras Cj}.rpleme.n�a-
("":1 {'.�tla:·Lddo e Of)ej'':o�'} J):rctor Genil rio C.:-< O.S.. re�, no 11lllnkipio de jl ��t' •

pl'c.�ictcnt(' C: .5(' fi m,ll"l� \ nu rlia 21 do cOI'r('n:c: lina.

OUTRA A'ND� DAS MIL

E1n marcha acelerada prossegue o programa de esc

r�a('ão do Governo Celso Ramos. Até c fim do corr

auo serão concluida$ mil unidades iguais a da f
construida. em !bicare, município de Três Barras.

Deslacamenlo de Base Aérea de
Florianópolis - AVISO

o COMANDANTE DO DESTACAMENTO DE B
AÉREA DE FLORIANÓPOLIS, AVISA AOS CANDIDA
TOS INSCRITOS NO CONCURSO DE ADMISSAO A ES
COLA DE ESPECIALISTAS DE AERONAUTICA, Q
DEVERAO COMPARECER, DIA 03 DE NOVEMB
PRÓXIMO AS 08:00 HORAS NAQUELE DESTACAMEN

TO, PARA A CONCENTRAÇAO INICIAL.
CL&O MEDEIROS _ 1° Ten. Aviad
cnete d'l Seção de Relações Públicaa

Creio que, a C0nsulta tenha vindo de alg-um es

htdante:
...... :Qr. Guilherme, 'por favor, um bom exemplO

de snobismo!
PrometI pensar no assunto. E pensei. Concluo

são: o melhor exemplo de snobismo, ou melhor es�

noblsmo. dão-no os menus, perdão. os cardápios de
uma enorme maioria de restaurantes do Brasil. En�

tendem eles, por força esnóbica sem dúvida, que
anunciar seus pratos e iguarias em lingua estran

gelru confere prestígiO, dá renome, invoca a fre

guesia, aprimora o tempero, sublinla o cozinheiro

outorga direitos sagrados de salgar a conta.

Restaurante. COol cardapio em portugues, q
, anuncie batata ensopada sob a forma prosAica de
batata ensopada, bife acebolado como O próprio -

no Brasil, não forma, face ao esnobismo nacional,
que acabará por classificã-los- de nacionalistas -

têrmo também sob influência; macaquica da moda e

I que serve para apontar o últi'mo Cegráu da escadu

pal·a.o comunismo. 1 '

Cardaplo que se prese terh que ser em francês,
em Italiano, em inglês. Em português revela o Irr
ge chinês ou apenas uma casa de pasto ,portuguêsa,
com 'certeza. Quapdo muito, um comedouro nacio
nal.

Sempre Impliquei com essa mania, que me teOl

obrigado a huml1hações culturais perante um sá
bio desconhecido, apelidado de garço1�, por esnobls-

- Que diabo disso é êsse spezzatino aqui?
- Saiba o DOUTOR que spe�zatino é um guiza-

dinho de carne!

Perco o apetite quando o maitre - (pobre "U1�
tima flór do Lasclo) sem culpa de não ter o cargo
traduzido, todo educado e boa vontade me atocha
Isto:

.

- Sugiro ao dr. o nosso ragout.
- Que diabo disso é ragout?
- Um guizadinho de carne ...

Variando para o sabor inglês, se se escolhe pelO
preço e pela simplicidade da palaY.ra. da no mesmO:

- Mister, please, que tal este hash aqui?
- Um gulzadlnho de carne, veTJ/ good.'
É de implicar-se ou não? Por não saber quS

vegetables and lobster, não e carne de lobo com ve

getais. mas um delicioso prato de lagosta com le

gumes, Já comi multo langanho defumado ..

,(

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


