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A cidade Indiana de Bcn
dila. situada na zona. rron

teiriça do nordel'te da rn.
dia, a cerca de quarentn
qunomenos da linha M IC

mabon, foi ocupada peio.l
chineses, anunciou onw-n

Nehru. Enc:mtravr.ie tll,�.
temente ameaçada desce
a manhã, quando Os chi

neses ocuparam. um 10Ch,'
a Quinze qullometros.
Os habitantes da cidade

loram evacuados pela ma

nhã. COm a queda Jt'5tn
cidade, situada na estrada

•I

PORTO ALEGRE

Custará 16 bilhões ce
cruzeiros a desaproprtaeàn
.de cerca de 6 trilhões ele
sacas de arroz gaúch-e. de

terminada pela COFAP.
Conforme noticiamos 011-

tem foi procedido o bto

queío dos estoques, a fim
de que 119J4 1mPQuJ.bJil�
a sonegação do. prc+cic.

BRASI'LIA

O primeiro Mín'stre Her.
mes Lírr.a connrmou o. Re

portagem que comparece,
rá amanhã! a tardo! a

Câmara dos Depulad,-;> a

fim de pre"tur esclare';l
mentos sôbre a poltUC;l ir.
terna do BrasiL

BRASI'LIA

o Presidente 'João Gou.
lar! embarcou na manhi'i

de hde com destino à 3'1.0

Borja a flm de inaugur:;r
llaquela cidade gaucha o

Hospital João Ocular!;. O

Presidente deverá I'etoruar

depois de amanhã à �Rpi
tal federal. Jango inqu�'I.
rará tambêm a rêde de ES

colas primárias dt' Eita
do do Rio Grande do Sul.

destinadas a f'rradlcnçiio
do analfabetlslt>o naql1e
la unidade.' I '�'
HA'VANA

o Primeiro Vice pre

mier soviétic() Anaslas Mi

ckoian, conferenciou lon

gamente a n(lHe passada
com o Primeiro Ministro
Fidei CaSt1'r e outras alta.�

figuras do Govêrno de Ha
\lana. Ao mesmo tempo clr
culam infortii'ações de que
o Sr. Mickoian tenci,ma

jmedlatamen;;�

O Ministra Cels') Furta-.
do declarou que. na pró)'�
ma qUinta feira entregn�'\
ao ConsfHho de Mínis[l'os
o estudo que trata. da de

cretação dos novo!:! niveis
do saláriO minlmo. ESCla
receu o Sr. Furtado que
procurou na medida do PI,)S

Sivel, enquadrar os novo::;
niveis no esquema � pIa.
no financeiro do Oovêrno
para 63. Quanto a vigên
cia voltru o Mlnistr.o sem
Pasta a afirmar que scr:u
de ianeit·u de 63. A�<cllc!'�n

(Coul, )11/ 2.'1 jl(íy.J

N.O 14.573

LONDRES 20 (VA)
U.Ta copia da carta envia

da a 15 do corrente pelo
prirneirro'11inistro entoes
Chu En-La í. a varias che .

res de gover-no afroasín tã

cos, referente ac ccnfllto
emo-mdíano, foi entregue
ontem pelo encarrsgnt.o de

reegocics da China PrOU
lar em Londres, 'Hstung
Hslang-Luí ao ministra
brttamec de Relações Ex

teriores, lorde Home
gundo se infermou de ron

te inglesa autortzaôa. n

encarregado de NegOCIO!!
chinês e lorde Hcme oer.

n;ram, nesta ccestêc. as

posições de seus resoec't
vos governos no conruto a

crescenta a mesma fo�te.
Shiung Haíang-Luí eX

pôs verbalmente a lorde Ho

me o ponto de vista chi

nês no c-nüno com a Ir.

dia. POr seu 'ado. o chefe
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TAC- CRU.zE<R0-G0-SlJL..qIl(f,·1I11(J7--�
o TEM P O (Meteorológico)

(B'nttl ao Bolstlm a�. ..
t. 8�IXA3 NBTTO. v41idcz -até cU ZJ.l' h..•. ti.·

FREN": FRIA: Negativo; PRESSAO ATMOSFtRI-
dia 21 de novembro de 1962

CA MEDIA: 1030.8 mb; TEMPERATURA MtDIA:

��Ó�I�A��f�����:���Üv��I1t5 S:�;: PI��:
tavet _ Grupos de nevoeiro cumulares com precipi
tações (chuvas) esparsas - Tempo Médio: zetaver.

Em Santa Catarina o Diretor·

Geral do D.N.E:R.
Na cidade dos Pl'in,�i.)t:S.

S. Sia., serã recepciond.dO
pelo Eng. Lourival 'rorrens

Matschítzky, Chefe do !6a.
DIstrito Rodoviário Fede
ral com sede nesta -Cupí
tal, devendo aqui chegar
por volta das 18 horas.
Postericrmenta o Dire�o/'

Geral do DNER, par-jrà
paa Lages, onde será .nau

gurada a ponte sôbre o rio
Pelotas na BR - 36.

estes esquemas grá!'icos Ilustram o significado da

do 'Foreign orüce" indico(l ameaça Que representa para a segurança das Américas

claramente que este ponto
a Instalação de bases de mísseis em cuo«. A esquerda.
três noos de foguetes - cujas dimensões podem ser

de vtsta diferia do brt:ll- avaliadas em comparacão com a alturn do soldado -

nico. Pcr cut-a parte a re Que foram enviados pela União. Soviética à Cuba, 'riu-

��s::tea=$�U:ã: �'!�a1::/�ci�:'"'!'ldío�11��elár!!.J�
apresentou nénhuma queí

xa pelo fcrnecimento de a�

mas brítantcas a rndta. Pe

lo centrarão. o diplomata
chinês anunciou Que seu

governo ccrrereemãe {l

cara ter especial das rela

ções entre a Grã-Breta
nha e a India.

aéreos são puramente defensivos. Os de alcance médio
entretanto, podem atlngtr uma distãncia num raio de
1.920 quilõmetros (conforme está lIustrado no mapa a
direita), incluindo, portanto, não apenas todo o sul dos
zrtaôos Unidos. como também washington e o Canal
de Panamá. Os malares, do típo intermediário, possuem
um ralo de ação de até 3.000 quilômetros, sendo capa
zes de antingir quase todos os Estados Unidos, o Cana
dá/, o México e o norte da Amérlca do Sul, Inclusive o

Brasil.

A visita do sr. Ministro da
Viação e o D.N.D.S.

o Departamento de 0- de hOje, no aeroporto Hei' Para êsse ato a Chefia

bras de Sáneamento, por cillo Luz" do DNOS e:"pediu convite

seu Uustre Chefe de Du- - Inauguraça,o da Ba,'ru- especiajS.
trlto, Eng. Caries Kreb<; F! gero do GarCia, em Ange·
lho fez publicar convite as Una as 15 horas oe h)Je.
aut�rrdades civis, mj]lla- xx xx xx

res, eclesiásticas e ao p,H'v Ainda hoje, as 11 hor!!s
em geral, para as duas �c- o titular da Viação v!"j;a:
guintes solenidades rclali. rá as Instalações do Ue·

vas a visita do sr. Minist"o'::J
de Viação e Obras Puoii

cas, Eng. Hélio de Almei
da.
- recepção, as 10 h01'2S

partamento NaCional de
Obras de Saneamento 11':'.$

ta Capital, ocasião e� qu�
do DNOS expediu convites
quetel.

A nossa estrada
Senhor Ministro

Diplomação dos Eleitos em Out ,'���J;
NO TEATRO ALVARO DE CARVALHO r: ::::�'t':"��::

Por ocasião da solenída
. de realizada no dia 19. no

Teatro Alvaro de cerva

J.OI'.",••�.....,d",
-.o� el.� nU' ul

timas eíeíções. o que truns

correram num clima de

perfeita liberdade, abrin

do a sessão, o Desembar

gador Ivo Gullhon Pereira

de Melo.' Presidente do

Tribunal Ele1toral do Es

tado pronunciou o discur

so, que abníxc, damos na

integra.

sidente do Tribunal

Regional Eleitoral, no

dia 19 de novembro 'de

X,2:d����'é��o:��=
to de .7 'qe 'outubro úl
ümo.

o Tribunal Regional Elel-'
torai aqui se acha presen
te para a solenidade da

entrega dos diplomas aos

Senadores. deputados fede

rais e estaduais, eleitos em

7 de. outubro de 1962.

É o termo final de uma

Altas autoridades, can- serie de atos iniciada com

dldatos f'Qltos e grande o registro de candidatos,

'massa populat· lotavam o meses antes do pleito,
-

em

teatro, tendo fnlado, em que se distrlbuiram

nome dos eleitos, o Sena- 638.527 eleitores e votaram

dor Antonio Carlos Konder 555.305.

Reis, o deputado federal As eieições, não só fede

Osnl de Medeiros Regls e o rais e e�taduais mas tam

deputado estadual 'Evllâ,sio bem municipais, decor

Neri Caon. rel'Uln em todo o Estado,
Discurso pronunciado com ordem e tr;IllQuilida

pelo Des. Ivo Quilhon . de.

Pereira de Meilo, Pre- A batalha eleitoral se

Dirã V. exa. que ela está sendo feita.

E não faltara à verdade. Mas, já dizia o

mui sabedor Pddre Vieira, que há tau,
e FA.ZER. A segunda forma ê a que San

ta Catarina necessita, como a mais re

clamada solução para os inter-vincula

dos problemas da sua sócio-economia.
Durante a gestão nordestina do seu

anLecessor, a ffi,üoria das maquinas que
a construiam loram sequestradas . pelas
telas-de-aranha. E daí, o nosso deses

pero, em vermos que essa estrnda-saIva

ção cedeu ao passo de cágado a veloci
dade de reallzação que a lua importán-

Rubens de Arruda Ramos

feriu com ôenceo, sem M

nhum ato grave que des

lustrasse o valor e o entu-

� ...._�..

Na fase preparatória, 'os
Partidas flzeranl por seus

cendrcatoe, a sua propa
ganda livre e independente,
asseguradas pela Justiça
ELeitoral tôcas as garan
tias constitucionais, para a

uvre manifestação do pen
samento.

O Govê: no do Es�do deu

o seu apõlo e esteve sem

",re pronto às pl'ovldcnCI<15
solicitadas, concol'l't'uCO

dessa maneira para a ·re
gularidade e segurançá Cu

pleito.
.

As dignas Fõrças Al'm;;,

das conservaram-se pron
tas e alertas para qualQtJc.·
chamado, e u nossa .;1·)
riosa Fõrça. Pública foi

posta à disposição elos

juizes eleitorais, para a

garántla das eleições.
Nó Interlo!', aS Prefeitu

ras também deram o seu

valioso auxílio.

mação dos eleitos 1Uos ulti

mas eleições estaduais

PEQUIM oRDENI CEssa R F OG
Pequim - 20 (OE) (URG) - Noti

cias aqui divulgadas pela Agência Nova Chi
na nos dão conta de que o govêrno chinês a
caba de ordenar o cessar fogo ao longo de
tôda a fronteira Sino-Indiana. Faltam deta-

Chegara hoje em ro.n

que conduZ para o sul, o
vllle, o Bngenheí rc Robel'-

Estado de Assam, com eeus ;:1 ��s�:::;ta���:r
..

�:�
campos petroJiferos, en- cional de Estradas de rco.

:::;:;�. diretamente a-
dagem, acompanhado do

Diretor da Divisão de COGS

truçôes e d,:, eecretanc do
Conse.ho Rodoviário Na

clonaI com o objetivo de

Inspecionar as obras QU"
estão sendo reettsaõns
r.oddVia an - 59.

Os catarinenses, eminente Ministro
Hélio Almeida, receberam com viva ale

·1
gna e justas esperanças a escolha do

seu Ilustre nome paral a pasta da Via

ção. no Gabinete formado pelo s,ludoso
I Prof. Brochado da Rocha. E esse"s sen

timentos se renovaram à notícia da 'sua

permanência, no atual. ela reclamada, com as prioridades mar-

t que sabiamos em V. Exa., de par. cactas por noLável parecer do glande e

com o profissional lucido e experimenta- saudoso �ngenheiro Edson Passo'!.
do, em Quem a classe. encontrou um au-·' Agora, senhor Ministro, pôem os ca

têntico lideI', o profundo conhecedor tarlnenses fervor de prece rellgiosa nas

dos problemas rodoviários 'do sul brasl- esperanças de decisão sua, que ordene e

lelro, entre Os Quais, por evidente, os rel. 'faça executar essa estrada de Canaan,

Ilauvos a.o
nosso Estado - sofrido e so- com ii capaClda�e de tem�o e excelên

tredor nesse setor. cla que o seu Mmistêrlo Já comp.·ovou I

Nâo Ignora V. Exà. que em função em tantas ocasiões, em outras unidades

da prioridade da BR-2, uma grande re- da Federação.
'

glao catarinense tem por Capital.. . Este não é o apêlo de um pequeno

Curitiba r E outra, não menor, Põrto Ale- jOl'Oal provinciano: é a mais veemente

'gre'
Aolictt;rção de todo um Povo.

tsse desvio não teria sentido, se exa- A relevãncia da estrada Oeste-Leste,
minado secamento apenas pelo mal vir- para V. Exa., bastará ser aludida. No

tuosamente cívico chamado regionalls- desenvolvimentd das mais extensas e

! maMas, com b desvio das capitulS, acon- ���l:�I;asS:��:�o�:t:!n�:���'ç�ome:o�::
I tece também o desvio dos capitais, no mica do Estado, estaqueia-se o nosso fu-.

signilicado de. I'ÍQuezas que se vão sem turo.
. .

I
deixarem riquezas. E sera êsse futuro, nas gerações gue o

E assim será com as rodovias truns- povoarem, que fixarão, na sua decisão,
vel'suis, que cortam o Estado do norte senhor' Ministra, a grllbidão a um ver

para o sul ou do sul para o norte. datleJ�o fi exato- homem público -. como:

I
A grande estrada nossa, na plenitude foi aquele IhesqueCivel catarinense que

tõda do possessivo, ê a SR-36, a estrad'a'

_

"PI'eSldente Nerêu 'R�mosr,.

As estações emlssõras
como a imprensa, prest.�
mm a sua eficiente cola

boração, levando aos re

cantu,; mais longínquo') do

Estado, as Instruções elei

torais ao povo.
Os juize.s eleitorais, ze

losos e cumprldOI'es de

seus deveres. dirigiram ')

�����' �OI�O�:��!��' h���
I'ando as tradições d::.. ·.�tlS

tiça catarlnense,.

O Minlst-erlo Pub:ico

Eieltoral, na "pesoa de seu

Uustre Procurador da Re

publica. cumpriu com exa

tidão Os seus deveres, sem

pre atento à nobre mlssio
de fiscal da lei.

Tõdas as mesas reccpw
ras funcionaram regular
mente, sem que al.�u.ma
seção deixasse de se ins

talar.

A Comli'são Apuradora,
presidida pelo Des. Belisá
rio Ramos. aa Costa, au

xiliada pelos juizes dou
tores EuclydeS de Cerquei
ra Clnt.ra e, Telmo Vieira
Ribeiro, graças ao esforço
despendido pelos funcioná
rios da Jus�tça Eleitoral,
Clue chegaram II.-"-lnadru

g:1.r no seu I\f>tjJ1o$o m.Ls-

o De.sembargador too

Guilhon quando pronuu

dava o seu discurso; o

senador A.tilio Fontan« e o

supleúte de senador Rena

to Ramos da Silva quando

recebiam seus diplomas

das mã09 do Preuáente do

Xriblmal Eleitoral do Es-

tado.

"ter. ultimaram a sua tare
fa no prazo previsto pelo.
lei:
�.fon.m. OS reeurscs

pO$SÍVe1s
-

ile entravar- a

anarcha da apuracão. Ne

nhum deles versou sôbre

fraude ou coação, mas 50-
mente sôo-e tneoíncídêu

da dp votos e outros vícios
formais.

Isso tudo o que realiza
mos com imparcialldade e

zelo, cônscio de. nossa:;

responsabilidades e orgu
lhosos de nossas velhJs
tradiç.ões de independcn
cras e. Honestidade.

Empossando-se, não faz
muito· tempo, 'lust!'e. JUIz
na Alta CÕI'te Eleitoral, ,)

.

Ministro Cândido Motta
F\lho çlizia:
"Na verd;lde, a Justlçe.

Eleitoral é a pedra de to
Que da democracia repre
sentativa�. Com ela se har
monizam dois aparenLt!s
an�gonismos: a poiitlca,
que é a fôrça criadora d:!.

ordem, e o direito, que
traz a conVic:ção, e iie);'.,
com as suas afirmativas, a

decisão e a vontade do
.
povo, o Que é o objetivo de
um Tribunal básico, deci
sivo para a vida da demo-

Assim, os juizes e (JS
TrlOunais .Eleitorais que
Integram o Poder JUdiCiá
rio, cumprem a sua missão
constitucional, orgõlnizando
Os 'pleitos sõbre rigorosa
fLcalizaçã6 e cel'cando o

voto do cidadão de tõdas
as garantias.

Concorrendo para o be
lo e;petãculo clvico de 7
de outubro é de se salil:n
lllr a exceléncia da cêdula
unica, executada pela pl'i
melra vez no Estado par 1

eleições proporcionais. Re

presenta mais uma etap'!
na evolução do procC5.iv
eleitoral. A experiência dp
monstrou, além da USUl'il.
do pleito, a celeridade li.L

votação. E nem se dIga
que ela foi responsável pe
lo elevado numero de vo

tos em branco, uma vez

que, vários fatores con

correram para Isso, entre

Os quats-, a falta de conhe�
cimento do eleitor para
escrever o nome ou o nú
mero do candidato e sobre�
tlldo. eomo. demonstrou

(Cont. na últ. pâ(/.J

".;: .. ", :.'

,
-K

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Ilube i 2 de Agôsro - 24 de i�ovt:rn bro - Festival da Matarmo e Mata razzo BOl!ssac, em benefic:o do Hospital de Rc:�ilitaçâo. 17 moças da
sociedade 1I0rianopolitana âarão"show" de e egâncla e eleza. Modelos ae Cristian Dior oe· Parjs, serão apresenta os. Numa promoção do

Colunista lAZARO BARTOtOMEU. Mesas na Secretaria do Clube.
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FJ\ZEJt A:\'OS IIOJE Luz

- ",:', Ja;r S(ilu'"n'no Hril
- Si'. Nj�o�a1,l D)� mI :1·

- >'t•. d;·. ?�'�'::l Pin:n j'l I'Hz
Chal" es Edgard '.f"

Ultirnas

Jnfonlla:-s� em Brasília
RIO que. secá ent-r.egue depois

ele amanr,à ar Cani,ê!ba

Esta marca.do para 3ab�," de Ministros o pr::!jeio i,'le
d:J P 'óx:ll1'J ° e:l1barqu? �l:) abre credito de- 11 bilh(,��;
SI'. San Thiag:) Danf,a.s r,l

e 200 nUhões de cruz�ll"o�
r3 Nova :i:',rq'Je fi

�
m de

Estes recursos �erão apli
cados no Funde de E�e:.ri
fi cação, para a ciJnclu,iJ_v
das obras da Usina de Fn:
I1!J.S c do abasteciment::! jfl.
reg.á� Cel1lru-sul do plng.

substituir O S1" .. ,fO:1SC A

rin:):>, n]. chef.a da J,,'-,�,

gaçã,'J brasileira que parti,
cipa do h..ual periodo ti,!

seSsões da l1s!',embh�ia <"\'1<
ral da O�;j,

F().RT.,\LEZ1\
mo

E��ãa quase Ç:lnCIUljJ�
o" lrab:llh-s da recla-'>_;'fl.
caç�') ddinitiva do f!.lnt�i()
ll'l.:iSlll:l pub ico civil e 1'111

litar da união. A inCa!' r.a·
çao 6 d') � ", Antônir' {i'O:l
seca p,r,len:.e" c\Jrct:l, gi.
ral c]::> DAS? Amm;:::>u q\l�
já fo: defi!li::i3. a Si�t!J0JO
dos funcionârio.� d \1 '1·�.

\�J,�iO d�a :��;�:��;'a�>1i:!;�:�;
tériJ da Educação e Min:"
tério da Justiça.

WASHINGTON \

8e!'á eT, julho de 63 em

���t2al'.:::0 ;ra�:J::';o �o ;�;
e!ol"e ou€" tel'ú o patroci
n;::> da Universidade d,) CE;
ará. Constara d� temári,) c
fo:('!ore do CarA a vwl;!
suas cant',J'ias e' modas. a

11111sa e f.olelore e psi�"ll)"
gla.

---7\71
..

r; 1

--- ------.--- ----- ,

:�� � �,��!: �,:�.
t.:J Conf�cl)ão e conservacão de painéis

em tod3 o Est;lbO

v coaeamenos Sociais'

C:�'<.K1 U{ ,, l.....�
J \

. \

Logo Mais Brolos Eleganles Desfilando Em
Chá de Caridade

1 - De parabens 11 díre

cão de Querência Pataca.

pelo fino c apurado go;t,,:l
da nova decoracãc em seu

restaurante e bar,

2 - "aõca de OU!'o","
comentada peça de �dS:J'l
R· drigues que sej-a no pro
xímo dia cíncc o lança
mento. para a temporada
do Teatro xac.onar \�"

C::médiH, cvn nossa cíd adc.
A s(Jciedade estara I'!nl

pauta nc 'Veatro Alvaro úe
Carvalho prestigiando a

iniciativa do 'Govêrno ,11
Estad,:) atrnvés da Sec-'
taria de Educação e Cul

tUra.

3 - O connndante e S�

nhoru Bandel!'a Mala (T ,_

reza). em sua luxuosa l�'

!:.,'dêncla recepcl,nara:n
convidados para �m jantar
americano. O Aimlrant� p.

senh.o"a lurandjr Muller <ie
Camp:Js (CéUa). fora'l1

homenageados da noite.

da "Casaccia." está surglJ1-
do uma nova cidade atc'.T i'
ca que, de inicio. tera 4QO

júvens pesqu!�adore.� (fi$i
cos, quimicos, engenheiros
agTonom�s) e Oulros tanto.'
tE"-::n:cos !:' empregado,
C:entistas de outl-os pais'�<;

p�ra 1.li afluirã,o.
O Centro AtomÍ("o nUll'a

area de 65 hectare� e.;;t.\
subdividido em 9' Zrlllil;
cada uma das quai� 5(.'

destina a atlvidndes espt!
cHicas. A estrutura' princi_
pal se"á a do reator "RC 'J"
�ocallzado num poço dt'
6 rr,'{'tras de profundid�j�.
e destinado a pl'ovas e';;1:,(:
cíficas, Outr(' reator cI':,
mad::> R-ospo. es-tá' desti
nado a fornecer infor.�l,l
ções úteis à constrll.çã�") e
ao funcionamento de c>ltro"
Centr(' .'\tomico, que �e
erguerá a 50 km de B '!u
nh9. Este se destina",'-:l
real,zar e�perjellcia Ql,;'�
-oferece boas perspc>cti·!F..-"
de reduzir o custn dá enCI',
gia nuclear. Entre Os 9("
queno.� reatorC's de prova.
�erá êst.e u!n dos maip\'es
do mundo.

CARACTERISTICAS

Mel'ecem <ler conhecid,,-s
a1gu:n.as características do
Uontro. pl"oximo de Roma.
Possui vasto eslabulo pa �.�

pequenos animais destin.-\
dos a experiências. Em re
gime pleno, terá posib'l;
dade de criar 80 mil ntos
e outros 40 ii arum."lis
por allo.

- Já está residindo ;�:n

Blumenau procedente Ih

4- O Clube SOl"cptim t,;L1 vlage_-r. de' núpcias, o ma,s

logo !11ais estara prOU1(1- novo casal da f'ocied'lde

1\, t
,.

vend,') o comentado Chi catarinense dr. Rudi Affo'l

.�. "O IC 1a:S beneficente que terá �O.ll) so Bauer (Ruth Maria l.

r (C(ln�., dJ l�k� p�g/' en'conüt enh': P Secteiari'1 :�:.Ç!;b �m a�:osJ�:t��c;l�f� Os l:an�zJti!o{'es �

d:1
do l\r1ás aI> 'pensamento de Estado Denn Ru-Sk e o das boutlque's Chez MOI e grande realizaçã.::> €m :10<-

ào próprio Pl'csidente joio . Secretár�o' gedal das K:�- Jane M,')das. Os Brotos !!:- cidade "Campe.�he
Goulart, Prt outri lado o çóes Unidl1s, A reuniá0 p" _

"""t>o Joã., P'nheh'o Net dd "alim-" "ta t"de

Com.eça' a surgl·r. a 25 kmb lnfOr,:'ou, que se a Vl-

g&nda do sala riO min:C:lo E' possível também um en

[:):' a P1rtil' de janeirJ 'Je C:lntro entre U. Thant � o

63. terã- (ll:e $�;' re'/istos �� rmresentahte soviético V3.

in "c," levon"d" pc",n ",·c KusnH"n. de Roma lU'ma cl·dadeviç') d�' Prrv:dênc:a ?:.t2.,
.

ti"l ic.\ f' Pr€ idência elo BRASI'LIA

Trabalh::.

!�:::Ad!;::Eb: �;;:�: ato.m· I·C!lno uml1 localidade cha':l:t U

Jegantcs do An,,; He!oi.�<t

nccsctu. Du r.ara Ptnto

ca.mem Lúcia Cruz t'.IMa

SJ:via Hoepcke da �ilv'l,
Lucia d'Avlla, vara e.

Kasting, Tânia Fia'hJ,
Vera Cardoso e 'I'erezfnna
Amtm vâu dar "snow" :-l'l

passarela dn Lira 'rso.s
Clube.

...

5 - Na última quinta
feira reuniu o mund-. ele

gan:�, no Tf'fl.I,r" AlvarLl :I�

Carvalho de Carvalho par,\
a sess.i.o :i;f))cnc da entl"c'�'a

di' diplomas aos srll.'1.d(}r.�\
df':)ul n 10'1 1'''Jilos. '1. �f':.r '!.'

outubf'l p. J)ls:,mdo. pr{'.�·

dlm]'J a solenidade, o CY__.jl;).

s('-nhor de�cmharr,udor T·'.)

Guilhon P. de MeJ,.., p,."

sldcnte do '1-_.JllUIlUI Ele:
toraI em Santa Cat:uinft.

6 - E�tâ de casune .... :,o

nt:tl"ca::lo para {) mês de [()

'P!"ClrO próximo, ano, :1

senhorita Leda Cotrin.

Há celas para hosperlnr
os casais destinados a ',,"

Produção; cada uma pove
conter 250 ca�ais ae r:l_"'�

cor. a prole. e ;:.0; crelhIJ�,
oU ainda uma dezena de

macacos. Trata-se de heo.:;

pedarla "sui generis" pai'"

animaiS, em condições fi'

dequadas de temperatura e

unIdade. com grande .;<:>1,,
de lavagem e esterillzaçao

para onde serào t�anspo�'
tadas as gaiolas, haverá

Ilm.\ cozinha aparelh<...u'l
para a pl'eparação de 'lH

m'entos e ca-r-ara fl"igorif'
ca para conservação. No

mesmo pavimento, encéln

tra-se um p,')derc-so apare
lho de ralo'.'{ para
diar (JS animais.

"LINHAS PUR�"

E' essenc;al na criar,ão
a,s chamadas "linhas pu
I'as" isentas de germes p:1-

tOlogicélS, onde fjr�m ei";

posto� rS varj:lS troncos clt":

ratos, deScendentes de in
dividuas nascidos e-T� am

biente bacteriol('g�cament�
e�teril e �elec:on�dos (h.'
numerosa_<; g'eracões, D'ls
"linhas pUras" ,obtenl-3e

Ccuntry Cjub'� logo mais

estarão reuni-los para ,)0-

vos entendimentos.

9 - Marcou casam en'o

com a b:.mita senhora Sy·
nowa wnu. r sonh-e- E tco
Stretz Acontecimentos

SOCia:,\ rene.ta-os.

lO - Elíann Che-ern,
uma das ) us ele:;\'llltr,; e

m,1is /loniL:ls srnllOr:l� ,le
no: �.::. ::S�C:�1.1d", re�Lc-jf.\ /1 •

id:l(le nr'v:l.

II L ;d''O�, ",.".".,.
quP /):1!'!;cippi rio 1l10vlnH'r.
Lado c"l'lllitei nos S:l,O(',<;
da "Di)1l·OW11". 11'1. llf)ite d�
segunciJ-fci:'a,' qllando::-os
senh'.resj Oscar Cal'd'-)�1
F,lho e O�m!ll" Nascitn€il
to recc-pciOnal"alll os depu
tados e senadores dip'oma
dos.

12 - Sá.bado. _ "Miss Ele

gante Bangú", n:-s salee�
da sociedade Guarany. 11 '�a

promoção do cronista .�()_

elal Sebastião Reis.

13 - A cx-"Miss El�
gante Bangú" do Bra;;ll
Sônia Soares de Al:aúic',
�::��en:��il��':��ifd: tC��l�
colunn social em ·um (,;:s

j01'nais do D.F.

Essas pesquisas referem

se â sensibilidade espel!l:ll
(.'O.)s tecidos a ação das 1"2..

(li ações ionizantes a q'.lal
já se revela em a'g'ut:H,
fase,s d.::! desenvolvimento
dos embriões e nas COf)�e�

quencias malfrrmações que
aparecem ao naSZer. Fa
zem-se ttLmbé-11 estlljü's
sobre o p,'oblema do tr,,-:1S
plante de orgãos e'Jnl'l

sistema paru remedi:u os

dl1nrs causados pelas ra

diações.

O apaJ.:e!hamento llla\�

complexo da zona biologlca
é oonstitUido pcJú "canlpo
gama", que tem arca de
6.Q{)I) 012, 'Onde se' estuci .. !f1
,s efeitos dos raios :!a

rn.a, gerados par uma l',)t.:,,�
de cobaito-BO, em vegc
ta!s. E�sc ap:1reJll:lml'nu <:

unic,o nas paises do ElCr..,
tono

o laborat,..rio para a5 a

p'icacões cm agl'icuJtur:l
realiz:) experienci3s Ir.r

diante il")"�l.Clia(;5.o com 60-
pr,r:). .1 111:::.

de nr:.r
dr- fru1"o (! ]l:l.l":1. :1. COllscrV:i
eõ-o de plantas alim'll'tfJ-

casaiS de reprodutores qU2
darão ani&.a�s segurameT,
te homogeneos para a� ex·

fpe�encias. No laboratorio
realizam-se estudos de �e

netica, observações sobre

()5 feitos patoiogicos cias

rl\_dtaçôes nos animais
nos embl'íões, "àOI.-.A IIIo\ll jõ-fJlU'IEIU, 00 fitAI!!,.

Menino desaparece e surge
um ano depnis, abandonado

em esfrô' da ;;.�; d:a:�;;�;:,�;:" p;'��
que levaram o menino P:l.

. ra a Sardenha, para auan,
doca-to à beira' de uma ee-

ROMA, novembro (lBRA- ' ros. Quando o pai voltou tr.roa.
S1\) A história do menino
Fuhln cruere. de vobarno,
em Brescta. é dessas coisas

maerednàvets, que parece
raiuas.a. -Dnt.retantc, .rcon

teceu. Comcçbu cxatamen
te ru dia 20 de setembro de

nxn: nesse diu o menino

escava or+ocandc na rua.

Tmha doi" unox c meio, 0-
nunn,rs nzurs, toiro, VIVO

com-r a , e: ia.icas dessa ida

de, bun uJUt;ado pelos pais,
upt-rárlus qJe t.nhum outço
n.n'.. Nud.r, de seis anús.

!Vf(J",ênl/)s entes a
.

mãe

vna ,:..I n.enino brincando
no

1l1:r.,S. UJ'i'.',Ll, cl1:111l0U e não

obl.f�vr r1':;,']u_I.:1.. Já o.flita,
c,,,'r' ti p:.u:l. :l.S (;;I;;as VIZI-

m,a;;. U''''i viu o

h ....Oln J. l"ui que co-

1I1f�:"u o dp.:.l's)WI'O da bus

ca, Os hr,r,wns. começaram
a prucura: FÚlJio nos pJ!.;os,
nos bosques jll·oxim")s. A

pOlÍc:a reaiiz'Ju toda a es

pecie de inve"U::,:ação. Tu

do inutil. O rnenin") desa

,parecera.

DESESPERO

Passou o primeiro dia, de

pois out.ro. Mãe e pai, de

<-c::;perados, continuavam a

!:lu�L-a. i',l�sara,T,-se sema

nas e dl'P:)I"; �neses. Pen�a

vam numa desgraça, -"em

dúvidas, mas alimentavam

uma esperança: era difícil

aceitar Os fl1tos. já que um

menmo não pode desapa
recerl seI!! t deixa�' traços,
Ninguem pensou em rapto,
pois era dificil imaginl1r
que alguem i"nptasse o fi

lho de um op�til.l"io. E os

meses paS1:iaralll.

para vcumo, toda a vna
saiu de casa para recebe
te e os sinos da Igreja sau

davam alegremente a volta
de Fábio. A mãe, emcctona
da, nem seque, podía cho

rar. Foi a primeira a ver o

�lê'nj-\l-Ó e não hesitou: bet

jou-o" desesperadamente.
Fábio, na SU;l linguagem de

o menino goza de exce,

lente saude. Talvez a vida
ao ar uvre- como a levam
os ciganos, tenha contribui
do para isso. Parece mnls
egres-rvo, segundo diz a

mãe. Ela sente que o ment,
no já não sabe rir. Não sa

be divertir-se. Não lhe dá
criança, contou que viveu afetos, Mas aos poucos, se

cem mulheres más, que o gundo oecrarou, há de fa

espancavam e que o obrtga , ze-lo voltar n ser o mesmn
vam a pedir esmoias. Nin- Fb.bh

FidEI diz que derrubará
os U. 2 americanos.

HAVANA, 22" IVA) - To

d::Js os voos das Iinha.� de

av:aç''to culn:las forarn

f r:1111 �uspcnsos desde fi

nn::irugada tle dom:nQ;o,
[JJ" a 'd ::n d�s au:::>ridades

m'U2.res, C:n�iders-se Que

essa l1lõ!dldl1 está direta;n"ll

te re aci-:mada com a adver
tência lanç1.da se};ta�fe'r3

ultima PU'- Fid�: C'lStr·'. sr>

gund,.. a q<'1?1 t'Jdos os a

vicf's de reconllec m�ni)

do .um U - 2 foi derruba
do no dia 27 de oulul:iro

pa�sado. a njt!cia fri mail

tida em .oigilo durante "i
to dias. E' evidente QU') os

aviões de ca<:a cuban lS

não entraram em aç!i.oJ,
e 11 que pese o fab de quI'
os . aos de reoonhecimen.
to tenham continuad').

Tudo leva a pensar lJlIe
esta ausencia de. reaçao L!
deliberada nn maior par

norte-ameriC:l:"'s Que \'-. te dos casos. Sexta-fe:t:\

p�ssada algumas no:'ns

deo':io da ativertenc!a "Ie

Castr,o, aparelhos de re '.).

nheeimento n�rte-amed�
canos voaram sobre J. I

lha. prÓXimo de Hava H.

Toda� as te"te;l1unhas em

co"dara l' fim que as ;,,)I,!

rias de ("eiCf;a anda!!:!"
cuban�s devem ter re'!��):

do rrde:n de não abrir f':)

'0.

·den·u\mdos.
A Comp'lnhia Aerea Cu

b3nl1 ·afir:ua, todavia t'!'lE
manterá Iigar§.� inter."1aciJ
nal aerea co:n Praga e;. iJ

Mexico.

b )..�à'�� dos voos· de l'<;,,:<,:.

nheciment.:l 'n:lrte-amer:c"l
n�s sJhre r'uba c"iou tln'''.

situação com�!('-xa. Qu<"n.

o pai procurava ainda, a

mae ant:ava pelas ruas,

observando toda criança,
com a esperança de algum ..
dia poder encontrar o fl- f1
lho. A duvida era sempre
a mesma: estava vivo? e

se e:;t!'i'es_e morto, em al

gum poço, p3rque não en-

contraiam o cadáver? A vi- �. �-'-LDO JI�r'l

da do casal f')j uma perma DESTACAMENTO DA BASE AE'REA: FICA _

nente angústia. E assim

pas.�aram-se lO meses, 12

meses, enquanto as e\peran
ças iam desaparecendo,

o flarianopclitona já está habituado a determinados
providências que vindo do Govêrno F�deral p'x vá"
rivi �ctOl'e?, nunca cão ao Estado melhoromzntos
que venham ajudar o seu progt<2SSo. No casa o d;s
cipl'nodo DestCjcamento da Base Aéreo. Já estava
tudo quasi pl'8nto para ser retirada de' Florianóp�:.

Pouco depois de um ano, L-.;. Felizmente qup o ardem ficou em su';pen�o com
isto é, no dia 16 de outubro esta ficho de consolação: POI" hora fico ...

ultimo, aoi.'l camponc�cs de ' Ficará mesmo? O Destacamento é o que' reste'
S. G:tVino viram um meni- no Rio Grande do Sul

n::> que chorava marg'ens Quantr: as E'str;)da.� do pl�no rodoviário federal
de uma esttada. loira, em Flori::.nópolis, pois. o mais, j.Ó há muito que está
estava sujo e sem sapaIJos. sabemos como é .. , Estradas abertas e 'qU2 deveriam
Tomaram o menino nos chegar até aqui, tomam outros rumas entram por
braços c o ltvaram para a

cutros bifurc.:.ções, desviam-se paro o�tras CapitaiS
aldeia. Os jornais começa-

e Cidades outras

:��:I:O �������a:o fO��a�� .
As -estrados Florianópol;s Joinville Loger4'lori

d:Jllildu, que dizJ3. ch;m1al"- anóP�:d��':� ��::�:is óbices e impec'i)hOs surgem
��u C:��ll��� ���:LLi'T�d���a� o cada passo.

yue C;�U�:I���l �:�� Até verbas nece"Sários sõo cortadas causandu
aIMH(_hll"do naqueia estra- verdaceil'a perplexidade, '

da, j_j"r (:j�anus nomades. Obros de Santo Engrácia o posso de tortarugiJ,
AJ�IJ(,m )f:!mbrou-se da As .e�;tradus que andam que cortam caminho",

hi .w,ia do menino àe VJ- que Ci(!' projetam per aí o faro, essas vão bem desde
barno. LevaLUl1 uma fot:J- que não ler.h<1m o pretenção de tomarem rumo po

de operários.
ra a esquecido. Capital do Estado

mãe VlU a Nõo sabemos o "quid" dessa manifesta mó
do menino, não teve vontade do Peder Central paro com Jssos oe�tr;)dClS

dú,'idas: em Fábio. O pai, que venhllm estabelecer o contóto entre FIOllionópo·
então, foi c�nduzido para lis com o resta d'J Estado,
Milao, onde deveria esperar [ita é' o verdade núa dura ,e crúa, Porque? Do
um aviiio que traria') me- loros? interrogoçÕ'J

'

nino da Sardenha. onde se Não foro O atendimento dad') pe!') GovernoJ.. do
encontraV2. Quand::> a cri- 'Est::Tdo, que faz a Que pode paro 00 menos minorar
a<:ça desceu do aparêlho, o essa situação e esto:'iomos 'ainda caminhando nO

pai duvidou. Era Fábio?' borro fi' m'Jl'cendo o pó dos estrados
Mas a-o a�roximar-se caiu�' Há coisas mesmo que a gente nõo compreende.
em prantos, abraçando o Há dias viajava por aí e uom coisa chamou o

o menino. Sim, era ele, e- minha otençao e o de todc's, passageiros de ônibus
ra seu filho, \ que eramos, Dois vistosos- cal'res do Polícia RadoviÓo

ria Federal, tomaram lugar no borco que estó subs
tituindo o ponte de cimento armado novinho en1
foiho que está fóro do trôns;to e isto "faz tempo, Er1

EstaVa mais crescido. tão as Carros citadas vinham de borcG!.
'M-'\� O!'J mesmos olhos a-

'

Dirrqiam-se 6 Copitfll Fazíer mesmo o que?
Achei urna graça ...

UM ANO DEPOIS

o, MESMO

zuls os lllesmas cabelos loi-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



� SINOS (),t NATM - Uma lella para dar um Nat:!! melhor ils cdanças pobres da Capilal- Dias 24, 25 e 16, na Praçi.l 15 -- em frenle à Catedral - f{}!i!bOiG
Com as Damas que a promovem: coopere e compa reça.

M ------c::?=___.
-----

ito . u.
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DIÁ'RIO

''')nrquívc' da relação da J,-

7
0' há, C-�--:��-"L)f_::�:'/ '

.)
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Festividades de Santa Catarina, Pa
droeira da Arquidiocese e do Estado

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Dom Fehcío do Cunho Vasconcelos, por mero

cê de Deus e do Santa Sé Apostolica, Arcebispo Ti

t�lar de yerissa e Arcebispo Coadjutor c.j.s de FIo.
rtonópolis

.

Ac;_s que o presente Editai Virem, saudação p<.1Z
e bencõo em Jesus Cnsto

Fazemos sob-r que. de ocôrd., com a praxe es

tcbelcctdo e a piedade dos fieis celebrar �e.-5 no

dia 25 do corrente, a f�stividade de Santa Cata�ino
Virgem e 'Mortir, Padroeira da Arquidíocese e de
Estado, pelo modo que segue:

l. - As la horas .:__ SOLENE MISSA CANTA"
DA

2, - As 17 horos - PROCISSÃO com a imo.

gem de Santa Cctnnno 'para o qual convocamos to

do'>" os cssoc.ocõcs e i�',tituições cctollcos desta CO"
pital que nela deverão tornar Parte o Revmo. Clero
diocesonn e regular f;"! os fieis em geral.

O préstito cbeôeceró 00 '.eguinte itlnerúr!o:
Preço XV, ruas Tenente Silveira Alvoro de Corvo

lho. Felipe Schmídt e Praça XV..
No final do procissõo no adro da Catedr'ol,

seró cantado o solene conto do TE DEUM, em ação
de qr.rcos a Deu', pelos benettctos recebidos. Em se

quida será reasdo SANTA MISSA
Desde já hip�tecamos" bencôcs a todos que de

qualque-r modo concorrerem poro o brilho do Fes
tividode do exoelsc padroeiro.

Florianópolis, 16 de Novembro de 1962.

'tf-eltcto, Arcebispo Coadjutor

CONCURSO DE TAIFEIRO
ORDENADO COMPENSADOR
CURSO Pr:?EPARATO'RIO DE
TODA MATE'RIA EXIGIDA.
OUTRAS INFORMAÇOES 'A
RUA SANTOS SARAIVA 309
ESTREITO.

'

22-11.62

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

soda cáustica

CRISTALIZADA EM ESCAMAS

FABRICADA NO BRASIL PELA'

PRIMEIRA VEZ

CIA. ELETRO QUíMICA fLUMINENSE

Embalagem Indust;ial:
Socos multilolh(H (Papel e PI6.tica) de 50 auilo!

Embalagem Doméstico:

CoiJnu de papelão CO'l'l 24 pacolEs pl6sticos de'1 1/2 :I,

Repre�entontes para os

htadps de Santo Catarina e Paraná

BUSCHLE & LEPPER SoA.

( Jotnllillo· Blul1'lMau • Curitibo

-------.-----------------------
,

Um Encontro com a Jovem
Prezado amiga!

- Conheces bem o teu papel de mulher?
- Pensos no teu futuro;! ) ./

- GG�-;torias de ouvir folar sôbre a vid6 e o

amor?
<

- Alguém quer te auxiliar no' encontro de
uma solução acertado dos teus. 'problemas
- Vem assistir algumas pal�strrJ de teu 'inte,
rêsse,
-:- Pa(., obteres, informações detalhados e me.

tricular-te procuro.

O SERViÇO SOCIAL DA ASSOCIAÇÃO CATO'
LlCA CATARINENSE DAS OBRAS DE PROTEÇÃO
Á_JOVEM - RIJO José Jaques, i2 - Nesta - No
horário de 4as, e 60S. feiras do:,; 15 à� 17 horas.

Serviços De DATlmGRAFIA
ACEITAM SE ENCOMENDA"
TRATAR à RUA FELICIANO NUNES PIRES

14 _ à NOITE

ORo (LO'VIS DIAS Df � It:.�
(UNIU ME'DlrA

Estomoqo Intestinos, figodo e vias biliares
Consultório: Ruo Felipe Schmidt n,o 38
Residfinôrl"

.

RU<J S. Jo'rge, 32 - Fone 2721
Btàriornente das 15 às 18 horq!;
Atende dos 8 às 10)0 horas no Hosr,.ital de CaridadIJ

Arnaldo S. Thiago
Aleijadinho

Atacado em 1777 de des
conhecida enfermidade, per
deu,VJdos os dedos dos pés,
e impossibilitado de andar,
arrastava·se de joelhos. Ao
mesmo tempo os dedos das
mãos atr.ofiaram-se, cur

vando-.se; alg'uns cairam

apodrecidos, escapando os

polegares e os indi�ndores
Possuia um escravo afl'ica

no, de nome Maurício, que
trabalhava com:) enta .a
dor é o acomp;lnhava

.

por
, tôda a parte: era este quem
lhe �Idaptava Os ferros e il ..::ontra lançado no livro �,
macete às mãos imperfeitas da Câmara de Mariana, a
Desde es�e tempo ficGU sen 70 é passado à�

�� ���il;;�d���o�elo ap�lido ���óI��r s���e����
São Sl!!1S obras: a planta, à sua afirmaUva: 'Bretas

talha e escultura do fron- demanda-,�e em outras in-

�:���:�co :ea A�:i�;�m d�\l� �����:�õ:s s�:n�:���d: :e����
Preto; dos dois púlpitos. o quando diz: "Antônio Fran
chaf:lrir da sacristia, as i- cisco Li�boa nasceu a 20 de
magens das tres pessoas da agosto de 1730, no arrab<ll-
Sn.ntisslma Trindade e dJS de desta cidade que se de- franciscana terra!

ftnjns que se vem no cimo nominava o Bom Sucesso. J a lista dos irmã'Js da Ah1 se tives élllO.� a pos-
d,') nltar-mó:'. 't'l�,balhou pertencente a freguesia de Ol:dem,. Agora, três· histo- sibilidade de realizar uma

t:llll))ém nns capelas de Nos Nossa Senhora da Concei- riad8res têm cépia fiel: em "semelha�te pesquisa!.
sa Senhora do Carmo e dns �----------------------

��::;: :':nO���ei�e��; n; Doze p'al"ses latl"no Amer"II':a·Fl'an(:iseo, de S, João de
\,_g

El·Rcl; nas matrizes de S.
J'""O do Mono G,·"nd',.da

nc,s (ond�nam a Agressa"'o'cidade de Sabará; na capc- Vla de S. Francisco, da cida-

��z:���i��:�; �o�,te�',;��� Chinesa e A'poíam a India
Sid�91::;ro�������am��: t�� Doze paises latinoameri- cipa!: '"Ninguém pode estar pIi!1cípi0S de tolerância e

menos nesse::; termos, em
canos acham-se entre os certo' das intenções chine- não- violência.

que a sintetizou a Eneido- quarenta que enviilram men sas,. O que sabemos sem

pédia citada, jamais pode- sagens ao Govêrno indiano dúvida alguma é que a Chi

riamos illlaginad que pudes condenando a agressão na estã preparada para u-

se sofrer uma contestacão chinesa r apoiando a deci- tilisar;\ força para dbted

fron"al e decisiva, como
-

a são da India de se defen- seus fins. Utilizou a fôrça

que lhe opCe agora o histo� der para esmagar a autonomia
r,adur mineiro Augusto de. Os paises são: Equador, do Tibete. ,Agora estâ uti-
Lillla Júnior, de quem rece Guatemala, México, Repú- lisando a fôrça, desprêzan
bl em outubro ultimo três blicn Dominicana, Bolivia, do a lei internacional, para
páginas de uma revista Nicaragua, Venezuela, Cos- altera�' a fronteira chinesa

llU.,tl:lda, cuj0 nome não ta Rica, Chile, Haiti, Pa- indiana na sua vantagem,
nlC fui possivel descobrir, nama, Argentina "Contra isto, a India apa
d'-(s quaL:; constam: o re- No Parlamento da RerÚ- re-::e como �ma nação que
trato do historiador con- blica da Irlanda, o Primei tratou mais do que qual
testante, algumas das es� ro-Ministro Sr. Lomas, dis- quer outra para pr.lticar os

culturas tidas até agora C.Q

mo da ?utoria de Aleijadi
nho e a respeito das quais
a revista afirma, em desta
que: "As b'elas figuras bar

rôcas (Augusto de Lima Jú
niOt' riscou barrocas e es

creveu góticas em seu lu

gar) dos profetas de Con

ganhas não terÍ;nn sido
feitas por um mulato alei""'
jado".
E, numa reportagem de

Geraldo Fonseca e fotos de
José Pinto, eis o que afir
ma o historiador mineiro:

:���v��moo ���;a�t��oe n�o;��
existiu, não passando de
uma lenda criada pelo pa
trono dos fariseus que se

Intrometeram na história
fazendo nssaqucs, sem aten

çiw para as pesquisas de

profunrlirlnde. Refiro-me ao

proff!,�!lor rle prlmell'Rs le

tras de OurlJ Prt'-to. RoC\ri-

Frequentemente liames

em revistas, jornais e mes

'mo em livros, que as admí

ráveis esculturas tão ad

miradas de quantos, enten
didos no assunto, visitam

as igrejas de Ouro Preto,
Mariana, oongonties, San

ta Luzia, em Minas Gerais,
eram da autoria do célebre

Aleljadínho, cujo nome,

Antônio Francisco da Cos

ta Lisboa, é assim tratado
à página 3056 do volume V

da Encjulopedin e Dícjcná
rio Internacional: "Escul

lUI" e nrquíteto brasileiro,
mats conhecido pelo Aleija
dinho. Nasceu em Bom Su

cesso (n n-abalde de Ouro

Preto) em 1730 e morreu

em Mariana cm 1814. Fi

lho natural de Manoel Fran

ctsco da Costa Lisboa, nrquí
teto português, e de uma

escrava dêste. que o über- I

tau ao onuaa-to. Comecan
cI·::! par aprender com o seu

pai o rll'.�cnho de arquitetu
ra, dr-pois de multas :1110S

rll' trabalho ctebatxo da di

reção dêle, encetou a sua

cru-retra de mestre de ar

qnlteturn e escutraun: nes

ta qunltdade excedeu a to
dos Os artistas do !{êlH'I'O
que oxtsura-n no Brasil no

seu tempo, _,

go José r'erreíra Bretas,
que publicou monografia
sobre o Aleljndinho em

1858, no "correto Oficial de

Minas que se editava na 'an
tiga capital de Minas. No

referido

não c

xrste. embora o esperto Bre
t.r o mencione como tendo
sido escrito em 1790, e que
o mesmo se encontrava no

"Livro de Registro de Fato,;

Notáveis", conforme Ordem

Régia de 20 de julho de
1792. (O historiador riscou
esta data e substituiu-a por
1758), De Bretas para cá, o

Aleijadinho é fábula que
vem ganhando corpo, tendo

ultrapassado as fronteiras".
O mstonador Augusto de

Lima
-

Júnior ficou ramoso

por estas a.Iirmncôes con

tundentes. Enqu�nto busca
a cópia do documento que
realmente existe no livro de'

registro, vai comentando:
"Pura invencjoníce êsse

negócio do escultor que tra
balhava com os cotos de

braças envolvidos em tra

pos, tendo neles amarrados
a martelo e o buril. Os in

dustriais que vivem das o

bras do Aieijadinho engn-

nam, tolos ricos e estúpidos
incautos, que não lfí�s fal

tam adquLir 'legiti-
do

lai.a: Até o conheci
do arquiteto Lúcio Costa

(Brasília) diante de uma

imagem de Santana, cópia
de milhal'cs ae outras de

estilo góti._co, fic'Ju extasia-

o-

e um
cão de Antônio Dias. Filho

natural de Manuel Francis
co da costa Lisboa, distinto
arquiteto português. teve

por mãe uma africana ou

crioula de nome

cravO. qo mesmo

Caso o lenda rio Aleijadi
uno tenha nascido em 1730

(não existe o batistério),
como atrfbuir-Ihe os púlpi
tos das igrejas de São Fran

de Assis, existentes
em Preto e São João
d'EI-Rei. quando esta com

provado que os, mesmos são
cópias de um outro magni
fico, em madeira, existente
na capela de Bom Jesus do

Matosmho, do antigo ar

raial do Ptrapetinga da Bar
Ia do Bacalhau, hoje cidade
de Ouaraciabnç E vejam a

data do púlpito de Guara
ctaba: 1740".

- "Mas voltemos ao pai
do pseudo Aleijadinho. E
xrsuu um Manoel Francis
co -da Costa, sem o Lisboa,
llli:Jerador-/e não arquiteto,
conforme consta dos livros
oa guaroamorta e da reta

cão das pessoas abastadas
de VOa Rica, mandada le
vantar pelo Conselho Ul

tramarino, em 1740. Manoel
Francisco Lisboa casou-se
em 7 de outubro de 1738,
conforme se lê no livro de

assentamentos da Matriz
de Antônio Dias, Teve fi

lhos: duas de destinos ig.
norados e Antônio Félix

que sc fcz padre"

Indagado subre :l existcn
cia de um António Francis
co Lisboa, dos rcc�bos er:-;

nos arqUIVOS, so-
trabalh\",; cxecutados

pur éle.e sobre :l versão do
Brctas, de que An

F�ancisco Lisboa, o

estaria se.pul
de Antôniu

um António

�������c�mt;':i��;ro. l��;�;�f
do em Portug':d. que pcrten
ceu a Ordem 3a de Sãu

de Ouro Preto,

não' admitia
homcns mulatos ou brancos

ca:::ados com, mulatas. Para

a confirmacão da lenda,
o livro 4., con-

;:;;IS, extsunda

que elucidam a exrstencín
oe mais de um

ihamado Antônio

'-o Lisboa. na sepultura do

Alcijadmho do

Br etas, muito se e am

da falam. Acompanhado
de Jos� Mariano e da então "'II1II.111.vigárto Padre António Ga- li!

"

briel de Carvalho, viola-
lamosú túmulo existente

�:1'
sub o alta: de Nossa Senho-
ra da Boa Morte, investi
gando sóbre os despojos do
rr.rto e lá fomos encontrar
um esqueleto de mulher.
com vasta cabeleira ainda
aderida ao crãneo''.
Conclui o tnstonaoor: -

"Essa história fantástica,
do mulato bastardo, mutila
du pela doença nunaa. as-

l/ t ��"17\ r-C

--Isisudo pela '''""'0 devota-

'1-
u tJ&" -

do que lazi;1 a, pedras la- �
�

��QJ]g[§D[;J�
tarem 1',1" bôcas do ma-

_ p: I �l'__[?,_.IfI_I\�
n

_��:�::. :e���u�l\:I�����I:��'. �:� :III_II .... �
oL'.:.t....

'"�_

ceita, passada para a fren

te, e cada vez mais doura-
da. Ninguém buscou a run

do, au'aves de pesquisas
sena, u autor ou autores
das obras empreitadas por
Amónio Francisco Lisboa

que trabalhava com ho

mens brancós e nâc com es

V(:'�h.ll'll os "in

do

A documentação
a mcsn" I\.....

diz:

I<;isu que me 1\'J.lIdo\l Au

guslu Ue Um ... Jun'ur c Cjue

O.,U'!;IJ c", ':>�lnCa l.-,H�U',n<l,

(Ille Slllbam hlS\.JrI:l
a verdade SÓbl'B o

AlelJuC:lnhu l' upcn,(s acre�

cento: 11.11! ,;c nós tivesse

mu� em ::;iCto B'ra:.dsco um

hisuor,adol" que cun::;egllb
::;e desLI'uir a versiio qUt'

FLAMULAS
Contecctono-sg qualquer quantidade, no melhor

qualidade e menor preço,
Ed Zchio .., 7 o andar opto. 701 Fone �4'}4

TERRENO NO CENTRO
'/end(>-'''e. um, situado à Avenida Trampowski

med'ndo 14 metro:; de hente po:' 60 de fundos, f(J':
zendo cl'nfrontações com o terrj;no do 'sr. Celso Ra
mos" governador do Estado.

O,.:; inreressadcs prdel·õo
[,orgcs. ru� Bocaiuva (T"�we�sa
tCI'êm:i'o no período do monhõ,

o sr. Antenor

7), Je pre

"Isto não é só lima dis

puta de fronteira .. O avanço

da China sôbre os Passos

Himal�lios ameaça ....politica�
mente,\ sendo militarmente,

o sei do continente intei
ro - Binnania e Pasquitão
tanto como a India_mesma
A derr'lta ou desmoraliza

ção da India pode signifi
car' o fim de toda esperan
ça para resolver os proble
mas éconômicos da Asia de

uma maneira democrática"
se que a agressão chinesa
contra a Inclia não só foi �__

.

_

contJallt ao pJmClplO de

Cnegoclacões paclflcas mas, !lmpeon�to
-

tambem comprometeu ade-" ti
llcada b llanca que eXlstla c'ate nas relacões entle �

"

ao �:��:�'�-M'�'�: anoca
da India a mais com

plcta simpatia do Governo
irlandêH e de seu povo. ES�I
tá claro que a Indi,l tratou

por todos os rr.eios razoá
veis de manter uma relação
an1i.'itosa com a China e es

te atilque representa uma

deplorável repudi:lção de

discurso mutua que. a In

dia sempre favoreceu", dis
.�e o Sr. Lamas.

JORNAL 13RITANICO AS·

STNALA. O PERIGO DA A

GRESRftiO CHINESA
Thé ObserveI' de Londres

no diA 4 de Novembro dis

se no seu editori::!.l prin-

O çampeonato carioca 1."

futeboi pross'eg,lÍu na ''1:

de de doming;o con'i tr�s

encontros N,o pl'inClp<l1
prélio da rodaa,;i- tivemos

no Maracanã, Fluminense e

Olaria, préliO que se caru'-:

terizou pelo equilibrio de

de ações mas que Sel"I'U

pera demonstrar um FII.l�

minense com poder de reu·

ção pois saltou de um

placard adverSO de 2x['

para 3x2. óe-" maneira f\ll�

n'in"anlc. No rutro encontr.o
o Bolafogo peBou pa�a ,�n

ao Canto' do ruo pJr

2xl enqauntO'O Vasco o>,n

patava com O Sâ(l Cd�t)

vâo Pc!' Ix!.

CURSO MADUREZA
GIMASIO EM 1 ANO

CONDIÇóFS
1) IDADE MINIMA DE 16 ANOS; Para ambos

os Sexos,
2) Os Exames constarão de nove disciplino::; os.

si� distribu:dos:
.

a) 5 federo's, obrigatórias;
b) 2 complementares obrigatórit1s escolhidos pe-

los candidatos; .
-

c) 2 de coróter optativo, também da escolho elo
.ca.,didato.

.

3) A'!J matérias deverõo constar do curriculo f'-s·
colar do EstabeIec:mento em que o candidato se ins._
crever poro prestar OS exames.

4) ��õo seró preciso prestar novos exames doe-,
maté"ias que já conseguiu aprovoçõo.

5) O aluno aprovodo em todos os matéric5 rece

berá. um documento equivalente 00 Di910ma Ginasial
Motr'culo'!J à ruo Dr, Fulvio Aducci, 748 Estreito

r-!orian6polis
(Em Blumenau - Procu"'lr o Prof Dorvol Bar.

bieri)

Ora. :ARA ODILA MOCUI AMMON
CIRURGIÃO - DENTISTA

Aknde srOk e Cj"innc;as
Método psicológico modema .- especializad:)
poro crianças ___.:. ALTA ROTAÇÃO
Ap!icoção tópico do flúr r

Atende dos 10 às 12 e dos 15 à9 18 horas
Rua São JOIgc n,o 30

Vacine O Seu Cão Contra "RAIVA"
O'CÕfl Ó uf!l amigo fiél, mas também pode St,

um inimigo,
- O cÕp para 's�r amigo deve «A"ar vacinado

contra miv.a. Eotão yacit;'le...se,u cãu_cg_n.'tJ-a raiva e te
nho nele o amigo fiel.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



QUARTA PAGINA -�

- VENDAS-

. CASAS-

Por Cr$ 650.000,00 vendo umo cosa na Praça
em São Jose com 50 metros de terreno;

Na Agronômico uma ótima caso;
No Centro, temo" 4 ótimas casos.

TERRENOS -

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

Em Ccnosvielros por prêç-, Sem igual. de fren
te para o mar.

CHACARA! -

ArHasivel chacrinho, com água corrente e vart,

1""11 edcdes de árvores frutíferas, perto do 'Trtndcde.

C1drso rJreparatório Contlrrente
CU1SOS ESPECIAIS

�ARA· PROF�SSORES
I)E· DATILOGRAFIA

AULAS PARA CONCURSOS

M��I�Á�IJ..�I���?S:.ro ����E ó j.�'
DI rlLOGRAFIA

-

- 8as.do nOI mais modernos processai pe! (I.�

gógicos.

- Equipouo com maquinas no..o.

- Oiri9ido pelo:.
- PROF. VICTOR FERREIRA DA SILVA
HORÁRIOS, DIURNOS E NÓTURNOS
Faça sua inscrição o Rua O" Fulvio Adu�ci an ..

�il;Ri�T� MQR, 748
�

10 e••dot.
FLORIANó'POLlS

APRENDA CONVERSANDO FRANCES EM ',2 MESES
IALEMÁO 12
lNGLIS ,q

ITALIANO 12

VAZIGI
M.atriculas ah�rtas n� SecretarJ3 e

1I.Il1d: . w�qlUel .

CURSO� DE CONVEHSAl;AO Pll ATICf

Trajano. TI. 14

,-AJto� ria Farmácl<=l �'oí,tr;:j;

(LINICA SANTA (AIARINA
Clínica Geral

Doenças Nervosas e Mentais
Angustia - Complexos - Ataques - Manias

Problemótico Afetlva e sexual.
Trotamentu pelo Eletrochoque co,n onestl;lsia

Insul inateropia - Cordiozolorapio - C;"noterop1o
Psicoterapia.

Direção dos P�iQuiátraf" -

DR PERCY J :JÃO DE BORBA
DR' JOSt. TAVARES IRACEMA
DR: IVAN HASTOS DE ANDRADE

HORAhIO - 9:\5 12 hs. Dr. Percy
15 às 18 hs. Drs. Ivan e Iracema

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

ORo MARIO GENTIl lOSTA
MEDICO

OUVIDO _ �ARIZ - GARGANTA
CLiNICA E CIRURGIA

ESPECIALIZAÇÃO NA CLlNIC.A PROF.
JO,E K;)S DO. RIO DE JANEIRO

OPERA NOS D015 HOSPITAIS DE FLORIANOPOLi,
rlORARIO DE CONSULTAS: - Das 14 os 18 horas

Pe"lo manhã, hora marcado. incl'usive aos s?bodo,>
Telefone: 2989

CONSUL "'ORlO - Ruo Ten. Silveira 15 - Conj. 203
FnIFICI'j PARTHENON

.

Prepare-se para o futuro
Aquirindo !.ates de terras, pequenos chócaras e óre(J�
poro indústrias em

'

BARREIROS
no "BAlRRO YP1RANGA, onde estó situado ó Gruf'1
:scolar local.

,

Os Interessados poderão dirigir_se diretame.,t·
00 ESCRITORIO DE VENDAS DE IJV)OYEIS d.

Oflo Julio Malina
".(_ua Felipe Schmidt, 14 -- Sobrodc. - Fone -

2347 - Florianópolis,

Dr. Walmor Zomer
Garcia

Ex-interno por concurso da

_

Maternidade-Escola. (Ser�

I
viço do Prof. cctavíovac-

MISSA DO UNIVERSITA'R O d,;gu" Líma) . Bx-mterno

do Serviço de Cirurgia d

Universitário assista todos !l''' domingos Hospital I.A.P.E.T.C, co Rio

na Igxeja São Francisco â" 11 horas :i ��t:t��:o�:����oe dOe HO;�
Missa Jo Universitário. Maternid::lde -..... canos

_-_.

ADUOGADOS
ADVOGADOS'

DR. HELiO PEIXOTO.
DR. MOACYR PEREIRA.
PREVlDENClA SOCIAL. - Recursos à Juntos de Jul

gomento e Revisão. Aposentadorias. Beneficios etc.
QUESTOES TRABALH 1STAS
CI'VEl e CRIMINAL
Ruo Felipe Schmic't 1"1"'}. 37 - 2.0. Andor - Solo "

n:l. SAMUl:::' rO�SF.CA
CIRURGIÃO_DENTISTA

Preparo de covidod,'" eele "It .. v",I"<:idade.
BORDEN AIROTOR S S WHITE

Radiologia Der.táno
CIRURGIA E rRO'TESE 8UCO�FACIAL �. ,

Consultôr:o: Ruo Jerôrimo Coelho 16 -

--

10 andor - Fone 2225
Exclus.ivomente com horas' marcada.

REX-MARCAS E PATENTES
Agente aliciai da Própriedade Industrial
Reaí-tro de marcas, patentef de in1'enrâ(l, nn7l'p.,� 0:("

merciais, titulos de estabelecimento, ins;gnias • trases de

propuganda e marcas de exportação.

Rua Tenente Silveira, 29 - l? andar -

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

TERRENOS A VENDA
Ruo Tiradentes 53 - Florianópolis

VENDE-SE
40 lotes na Vila Palmira � Barre'ros.

'reiras� (8e:ot;ró��202 :;-E!�:d��f't- S'·f
·1)·_ Terreri'o com 64 mts.x810 mts·frente pc

ra n Est:ada Ffderol. Barreiros
1 10fe 12x30 no zona balneár:o de Comhuriú

próxirY'o à sede do lote Clube..
.

1 '� lote 10x30 no zona balneário de Comba
fiú próx mo � sede marítimo do lote Clube.

1 lote lSx15 no z.0na balneário de Camburiú
pr":'x tT,oJ o zona Comerciol. ,

1 l')te 15x30 no Vilú PompéiQ � Clu'rtiba.
1 lotc com a A'r'EO de 700 mtl>2, junto a(' Hu,,"

;:lItol P't'testonte em Blumenau.
1 lote 14x30 junto <) Fundição Tupy, Jo:nvi[:e.
1 lot-e 22x31 em Pilarzinho, Cudiba.

PRECISA-SE SALA - Para E'scritório
Para Escrltór!o

Tratar com (' <ir. José Maria, pelo fone :!604, à ta,1e.
<1U com o dr. Flávio, pela fone ,. � - �O-22 - 35·pq

RA'DIO PATRUU'A: SOCORRO
..

POi!CIAI OE URG�N(lA m 3911

o UATR.O ALVARO DE GARVALHO - Temporada Olicial de Dezembro o "lealro Nacional de Comédia" Apresenlará nos Dias S 6 e 1 "Sôca de ,Our"o de
Nelson Rodrigues e nos Dia� 1 e B "O Pagador de Promessas" de Dias Gomes - Camarotes Cr$ 150,00; Poltronas -150,00 e Balcão 100,00. Reservas: Fone 3016

ATENÇAO
Mudanças locais ou poro outras Cidades:

Serviços de mudanças, Diplomado pela Faculdade
Não é necesscne o engradomento dos móveis, Nacional de MediciHa rIa
Infrrmoçóes à ruo Frcncísco Tolenttno, no. 34 Universidade do Brasir

["me - 3805

QUARTOS
Com ou sem Pemão. Casa de Família,

Rua Esteves Junior, 34

Dr HEI GONZOGA
h. Assistente da Clinica Urológica do Santo

Coso de Misel'icórdio de São Paulo (Serviço Prof. Mo·
theus Sontamaria).

Ex Assistente'do Prof. Moucyr Tavolaro (Chefe
de Urologia do Hospital São Camilo de São Paulol

Cirurgia e Clínico Urológica.
Rins -, U:'eter � Bexigo - Uretra _ Próstata

Endoscopia Urinário.
Atende pela !,'anhã No Hospital de CariCiJde
Resid�n�io: Tel: 2984

DEUS LHE PAGUE
A Sociedude de Amparo aos Tuberculosos com

sede à Rua Del�doro, números 7 e 28 comuni'ca aS
pessôas afeito� 00 bem que aceito quaisquer tipcs
,de' auxílios, em benefíc:o de s-eus doentes fichados.

Outrossim, que os telefones números 2287
29.1.0 3146 e 2288 estão à disposição das pêssoas qué
de�eiil··ern auxi!ié.'a, b�stando discar, dizendo o Ie
cal onde deve ser apanhado o donativo.

VENDE-SE
Duas cosas uma de material e a outro de modei

ra. Sitas Ó ua,.LaJro Caminha Meira, 54 nesta. Tra
1<11 no rncSl110

Preço .CR$ 600.000,00

Corrf'a
".

fARTOS - OPF,RA,_ 6ES

vOEN{iAS DE [;ENHORAS
_ PARTO'S SEM D(lR 1!pln

método pSico-prOfilatico
aoneuttõno: Rua João Pino

to n. 10 - das 16,00 à�
13,00 horas. Ater-de cnn'

noras marcadas. 'ren.rone

3m;; ._ nestoênoa R;l.�
�pnp"1l1 "t\lt,ten�nlJrt

Or. Acácil!
6aribaldi IS.

Thiago
ADVOOAIJO

Escritório espeeíaltzaq
e,T'1 Questoes trabalhistas.

Administração de bem
Imovers Defesas fiscais
Rua Felipe Schmidt, 14

_I" andar·- Fones: 2511
- 1'\216

Dt. Ayrlon B.<RIi'"''
UI<. Clt1ANÇ.'\�

lJou""ILOI'W: feia. manna

no Hospital de Oanuaue.

1\ re eue, no r cunsUJlurlt

das 15.30 t-s. as l7.30 us

l n"·'!l!!"rlu:V Ru.. ('IiUIU,,,

Machado. 7 _ 1.° andar -

telefone 2't86.

Residência: Rua Padu

Roma, 63 _ Telefone 3'ISC

Ao MilagrcSO Padre tt�us

Agradeço uma graça Alr.l.J,ll

çacla.
Neusa Terezinna Gi'njra

�DTi[IAâ
IDili.i4.1
Conferência da
FAO: Prossegue
RIO 19 (o. E.) _ Rca

liZb.-S� neste momento no

Auditório do Ccpacabada
Palaee mais uma ses�aO

plenária da sétima confe

rência da FAO para a A�

mér:ca. Na sessão de auje
participa a deiegaçao de

Cuba chefiada pelo f,l',

Raul De Pêro Boniile.

NOVA IORQUE .1\

Alemanha Ocidental c;.Ue

estã entre os trcs princ!�
pais eonsumjdpre3 de eafé

do..mund.o assinou hOJe um

convênio internacional d,J

café. O drcumentc foi fir_

mado por Sigis'T,und Von�

Braun, ,observado)" perm�:
nente do GovêrW.l de Bu::n

nas Nações Unid.o:.s,

�'3 :r.\'4t!fm S ""'lUJn'-'� c

CDNf![CO"UrOUI,t01l!;�
!I[(I'JVt

Pu' r,..çillt '.llnll�l, '.' iI

""'""!i!!II
Floriilnópolis, - 2i/1\ 1';2

ALMOÇO NA ESCOLA IJt AA. MM. IllA uNCO
, ministro Hélio de �'nlt�l�
da o diretor geral do DNOS

en�enhe'ro dr. GeralOJ

aes...tos da COsta Reis.

FESTEJOU
, \seu "NAT", ontem o -vcrea

dor Doming,..S .,Fernande�
de Aquino, Gerente dê�t�

matutino,

ÁMANHA
viajará para Põrto Ateg:c,
o casal dr. Anita (Mlrl:.lm)

pz-try, ela aproveitará :1, -, ia

gem para fazer suas .torn

pras de verão.

ESTAMOS
aturenoo os preparativo.:
finais para o Festiva! de

Primavera-vedo da .\i'lta

razao e Mata\'azzo aous-ue

p róx.rno sábado no /C,ll�)e
"12 de Agaste".

A elegante Lucia dt' AquI
no d'Aviia part:cipara du
festiva! ôe Primuvera-Ye

s-ão da l\fatarazz" c erata

razzo Bou sac, próxtmu �,'�

badc no Clul>e 12 de A�o",

lo, r-rn beneficio do �lUSlll

tal de Reabilitação tpro

criança. vitima de parali'ii:\.
jllfan�Jl).

ELIZABETH
oau-tu. Que encontre se

em Parte tirando um curo

so de Arte Dramática cbe

gará a esta Capital, na psi
rr.eh-a aulnzena de jane�
rei, par� uma temponda.
de um mês.

O MINISTRO

da Viação, engenheiro cr.

Hélio de Almeida. hOje, .L�

rã recepcionado na "FI�l

r.acap" com um ccquirel
no. D.N.O.S. Está progra;,
madc um almoço il).timJ no

cuerêncre Palace Hot,l'!l,
cc.. n. a presença do gover
nador oerso aem-s. crere

ciclo pelo 'engenheiro ·1'.

Carlos Krebs Filho, DNO::;.

los Konder Reis O caso t

Jose Lemos e sra.: depu

tndo Fernando vtégas: De

sembargador Ferreira acc,

tO';, Norberto lVlir,,��l). ��,�
J110S e dr. Ari Pereira U i

veíra: sr e sra +ecutaãc

onanôo Bertrli -., I'.'!;'ll

� escastro oum,

o G0VERNADOR

eleito por São Paulo,

Adhemar ce narres, .103

-atates'' e n8. Europa. uur

dará de assuntes ligados a

sua futura admjnistraçâo.

O IATE
Clube "Morro dos L, .• 'v"'11-

t"s" será Inaugurado nó

próximo dia 2 de fev�reir:>.
Acontecera uma regata
Inter-estadual. O programa
social está efu. 'ê;"gi��liD
com este Coiunista, qu�

entrará e:r; entendimentos

O DESEMBARGADOR
Ivo Guilhon Pereira de

Mello. presidente do 'rrron

nal êãettorat, presidiu a

cerimônia ele Dlplomar-M
dos candidatos vttcrtosos
no sete de outubro, Pr.��

Sente o 'imundo" oficial '1a

NO MEU

programa social. de sex 'Ii

retra próxima na Guaru-
,. ja, às 23,O'ls! h's. \tco'nte�c ..á

entrevistas cam CS model'lS

do festival da MalaraZZ),
que aCRl)tecelá no próxirao
sábado, no Clube "12 de

Agosto",

F:oriacap, no Teatrr. Alva

ro de Carvalho, (lnde aCI"ll"!.
com o sr. Hfiário Freita� .

..._,"\\ :��:�ida:e:uela irr..portante

ESTOU

pen�anõo na IH Fesh 1" NA PASSARELA

azui do "C!ube XII" s<erã.

apres�ntado o modelo '"A

gulha de Ouro', premiado
no Festi-"al ?a Mataraz:r.o,
em São Paulo.

PROCEDENTE Rainha do Atlântico C'lta-

da 'Belacap" eh�g:)u cn� r!nellse-, que acontecerá er.1

tem a esta Capital, o .....(1- janeirc próximo,
vernadol' Celso Ramos,

HOJE I

APO'S no Teatro Alvnro de Cnr-
a diplomação no Te9.�ro valho. às 20;30 hs. sera
"AivBrO de Carvalhe" '0- realizado um coneêrto de
ta::n,Os no Querêncln' Pll.la- Piano, com Eudoxla de

ce, os deputados:- AI.alO Barros,

Catão, Aroldo Carvalho t"

sra.; senador Antenio Car- ACOMPANHA

"NQ1TE VIENENSE"
será uma das pI'OXlma�.

pram('ções do Co,'unista em

residência particular. '-em
traje de gala.

MUSICAL BA
'ARA UM. B')M PASSA TEMPO coM SUA FAMiLIA - RFUNIOES aocIAIt.

DAJit;ANTEf' COQUITEJS _ FESTAS DE ANIVERS/d-':OS _ eBA
DANQANTES - ETC.

',WJAR TERREO DO RO�TAL HOTEL _ Tel 25'!!o. 'Portarl.l

Cine liAl! 10Sr. -8 A III 8OS-

C:ine GLOSIA
C�n",·'

às 3 e B HORAS
Fone: �d3�

Daniel Gedn

H11degarde Neff em;

A GAROTA DE HAMBURGO
Censura até 18 anos

I!'..�t.relto P'one �52

ás 7'1.: - 9% hs.
Sessões Populares

Leu Padovani em::/:;". IlIn
CENT"l.O

ás 5 e 8 hs.
AI nos VENCIDOS
Censura até 18 anos

Glenn Fcrd _ Bette Davlt ....",

Shirley MacLaine
EM

DAMA POR UM DIA

CinemaScOPe - TeeniCoior
Censura até 5 anos

r.in. J.MPERro
Estreltco rODe e2II

às 8 HORAS

Sessão Pcpular

Cbie-BUn
Len Padovanl e:n:

Ct:ntio Fone: 34."'!i AI DOS VENCIDOS
Censura até 18 ano,;

às 8 HORAS

Luigi Picchi
N..,rma Benguel
Odete Lara

(lHE RAJI,
às 8 HORAS

Jece Valadão em:

MULHERE8 & MJLHoES

CenSut'R al:é 14 anos

Lino Ventura

Slella Blain thl

A FF:RA F.STA' SOLTA

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



ESTADO DE SANTA CATA- sada, doméstica, no curso

RINA da qual provará: 10) _ Que
JUIí::O DE DIREITO DA o suplente, casou-se com

VARA DE FAMILIA E SU- rsotma Francisca concet
CEssõES ESCRIVANIA DE� ção pelo regime da Comu

FAMILIA E SUCESSOES nhão de bens em 24 de ma-
la de 1934 conforme faz

EDITAL DE CITAÇAO pE
AUSENTES

prova a certidão inclusa;
(doc. n. 2). 2 _ Que após
o casamento, o casal pas
sou a residir com os tios de
Isollna Francls�a Concei
ção, que eram os pais de
criação desta; 3. - Que o

suplente Insistia constante
mente com SUa espõsa, para
irem morar em outra rest

déncia, sozinhos, o que foi
sempre rejeitado por ela;
4 - Que não sendo possí
vel resIdir o casal, junta
mente com os tios da espô
sa, o SuplIcante fixou no

va residencla, também nes

ta Capital, ocasião em que
sua espõsa recusou-se a

eornpanha-Io,' sem justo mo

tivo, tendo ocorrido no a

no de 1934; 5 - Que pouco
depoíà desta separação de
demlclllo, {I Suplicante sou
be que sua espôsa havia
passado a viver marftalmen
te com outro, no Estreito,
e do qual teve vários filhos;
6. - Que o casnt não dei
xou filhos, nem bens; 7. _

Que desde a ocasião que 1-
salina deixou de residir no

I
O Campeonato' Carioca de Fut.ebol vai pegar f�

'90. Flamengo Vasco Botofogo e Fluminense canti
'nuam aspiran'do o cànquista da título. O Flamengo

. terá ainda que cumprir mais quatro compr9missos
frente ao Olaria, Bangú, Vasco e Botofogo· pelo
ordem.

'

O 80tafogo ainda terá os seguintes compromis:
sos a cumprir nesta fino" de certame: América, Flu
minense e Flamengo Com ase pode notar os três LI!
timos compromissos do alvi negro são dos mais d:.
ficei!ii.

Por sua vez o Vasco da Goma terá também qu�
PaSSar por uma linha de fogo dos mais difíCe1S en
frentondo....peal ordem os seguintes clubes poro che.
gOr 00 titulo máximo. América Fluminense, Flamem
go e Campo Grande,

' ,

O FluminenSe quarto colocado distanciado a

{três pontos do líder, o Flamengo e o dor.; do vice lí
der o Botefogo está também no páreo 'e deverá tri

Ihar o seguinte' caminho para almejar a galardão
máximo da t-emporada: Bangú, Vasco" Botafogo, e

Madureira.

Como se pode observar, a maratona de clássi
cOs está por vir e ainda então o que tiver melhores

condições fisicas e técnicas deverá reinar. Por exem

pIo na décima rooadovamo'S encontrar dois clósst
cOs: Fluminense x Bangú e Vasco x Américo. A se_

gUir, pelo 11.a rodada jogarõo Vasco x Fluminense.
Flamengo x Bangú e- Américo x Botafogo, clássi�os
Para o carioca -escolher.
No 120 rodada mais dois grandes clássicos: Fla

ngo x Vasco no jôgo de milhõe9 e Botofogo x Flu
rtJln€'nse no cotejo mal" antigo do futebol co naco

FII"I1Iml."ntc !la 11 fi '"rj"rj:t O B"t.,..,.,f0 ,-l .... ,,,, ""'T";

b8te ao Flamengo,
. _ _:;,._.�. � ..I

'P�;,-"
� .

O E�TADO - O Mai, 4ntig<; Diário de .S!a �atorinCII
��.·�·J$1,;gi!íl,;;:W t)f/._,ij
MTThIA PAGINA,

,

A l:.
seja julgada procedente a

preaeme eçêo, para o fim
de ser decretado o desquite
do casal, que não tem fi
lhos nem bens, julgada a'

I é culpada e condenada aln

da ao pagamento das cus

tas, deixando o suplicante
oe requerer a respectiva
separaçao de corpos, em vir

t.uue oe se enconcrar o ca

.$al separado há 28 anos.

.t'1·v1t:;HIUlUO por todo o ge
nero de provas, em direito

pcl'lllHIClu, mc.ustve depor
ruenw de ce.ssemunnas,

juncada de uocumencos,
ecc. ou-se a presente para
ereitc da taxa judiciâria o

varor de crs. 2.aOU,00. Nê,,

tes Termos Pede Deferi
mento. Frcrianópolis, 18 de

outuoro de Hl62. tass.r He

lio Peixoto. DI�a petição es

tavu devidamente' setada.
• DESPACHO DE FLS. 2" A.,
citem-se Os conjuges para a

audiência de' conciliação,
sendo que a ré por edital,
com o prazo de. tr-inta (30)

dias, valendo dita citação
para a contestação. Em 22-

10-62. (as.' Aréas Horn. E

para que chegue ao cunhe

eímemo dos Interessados e

ninguém possa alegar Igno
rancía, mandou expedir o

presente edital na forma da

LeI. Dado e passado nesta

cidade de .s'rortanõpons,
Comarca de igual nome, Ca

pttal do Estado de Santa

Oatartna, aos oito dias da

mês de novembro do ano

de mll novecentos e' sessen

ta e dais \8-11-1962).
Eu, ilegível, Escrivão, O

mandei datilografar, conte-

ri e suoscrevt..

OSWALDO AREAS HORN

Juiz de Direito da Vara de,

Família e Sucessões.
23-11-62

Ladrões levam milhões em

jóias de Linda Christian
.

NOVA YORK, novembro que se Incumbiram do caso entrada do apartamento. Lmda Chistlan informou luvas, pois nao há. Impres-
(lBRASA) - Um "golpe" revelaram aos jornalistas Como entraram? Mistério. que as jóias estão segura- sôes dIgitais no cofre. O cu- j
forinidável, aplicado contra que o caso é dos mais es- das. O involucro que as con noso é que quando o te-

a atriz Linda Chistian, ex- tranhos, pois não há sinal NO SEGURO tinha foi abandonado pelo nente da polícía perguntou
posa do hüeeicio Tyrone de vtotencía na porta de ladrão (ou pelos ladrões) a Linda Chistlan se ela fe-

Pcwer, rendeu aos gatunos no local do furto. A fecha- -cnou a porta do aparta-
a fabulosa importância de dura do cofre foi forçada e mente, ela respondeu, sem-

100 milhões de cruzeiros. Os este estava completamente pre entre soluços: "Bem ..

ladrões entraram no Iuxuc- vazio. Linda chorou copío- não seí. Não me lembro." O
.$0 apartamento do hotel samente quando se apresen tenente mais uma vez teve

em que ela residia e de lá tau, aflita, à polícia, para um gesto de trrttacão. E

tiraram 26 de suas jóias, denunciar o roubo. Dizia, quase teve uma crise quan-
entre as quais um anel nup entre soluços: "Meu brace- do ouviu a atriz dizer que

ctaj que Linda ganhou do Iete! ... meus anéis ...

" não se lembra exatamente
ex-mu.tdo." "Com todo o A políoia acredita que de todas as jóias que o co-

meu amor, 'I'yrone", dizia quem operou, operou com fre continha,
n dedicatória gravada na

--- - -

bela peça.
Até agora a. policia não

sabe coma os ladrões conse

guiram dar o "golpe". As
jóias estavam num grande
cofre colocado num armário
do dormítóno da atriz,

DENUNCIA

Ao denunciar
polícia, Linda Chtstían prcs
tou alguns esclarecimentos:
as jóias devem ter sido rou

badas entre as 12h30 e 17h
30 quando ela se encontra
va fora do apartamento. Q
tenente da polícia teve um

gesto de fastio quando a

atriz declarou que durante
aquelas horas ela estava
tala: - "Como se isso pu-
de-se ajudar alguma coisa!'

- exclamou ele.

Pediu outras informações.
mais precisas. Mas ela pou
ca coisa pode acrescentar.
neetce- no hotel staea há

poucos dias, pois teve que
vir a Nova York para o lan

çamento de um seu/livro de
memorias. Os deis detetives

---��------,_.-._ .....,_._ ....,__--' Em seu afã..de "aparecer! de ser apenas ELE,

BABA I trancava, segurava e criava uma série de problemas,
não deixando que se fizesse qualquer recüzcçõo que
não partisse DELE.

Em seu íncrfvél individualismo, não via que era

o seu egocentrismõ ooenos OI trancar a ação de uma

diretoria de tôcc uma União. '

Bem,,, não cdtcnra fclcrl- Pessôas como você
Cem, não compreendem isso já estão com a men"
tal idade bttclcdc. Nõo compreendem que não se a

bandona, não se TRAI assim aos amigos. Não cem.

preendem o que é um trabalho de equipe. Nqo com"

preendem que ao aceitar a grientação de um mate_
rialista estão indo frontalmente contra 09 prtnclpíos
crístõcs. Nãq compreendem que' ao convêdcr um co.

munista para uma comiss_ão: julg9dora; já. deixam
de estar agindo como um verdadeiro d.emoçrata

Talvez não compreendam mesmo àquele pro
vérbio que diz: "dize-me com quem andas e dir.te.ei
quem és". __

AS'Sim, Cerr� você na presidencia do UfE dece
pcionou o estudantado florianópolitano.

Fpalis, novembro -de 1962

J rur ;o à

O Doutor OSWALDO

ARJl:AS HORN, Juiz de
Direito da Vara(de Fa

mília e "ãuceesõêe. da
Comarca -de stortano

paus, Capital do Esta

do de Santa Catarina,
na forma da lei, etc,.

FAZ SABER aos que o pre

sente edital virem ou dêle

conhecimento tiverem, (ex

pedido e mvísta de um pe

dido de Desquite formulado
perante êste Juizo pelo se

nhor Francisco Vieira, con

tra sua esposa Isolina Fran

ersca Conceição), que aten

dendo ao que lhe. foi reque
lido pelo mesmo senhor,
que afirmou estar a citada

em lugar incerto e não sa

bido, pelo presente edital,
que será afixado ·na sede

déste Juizo, no lugar de

costume, e por cópia, pu
bllcndo no pra-zo maximo de
15 dias, a contar desta da

ta, uma vez no orgão Ofi

cial do Estado e por duas
(2) vezes em jornal local, Estreito, numa mais teve

cita ISOLINA FRANCISCA notícias dela, ignorando as

CONCEIÇAO, brasileira, ca- sim seu atual domicilio. 8

sada, residente em lugar in
- Antes o espósto, vem,

certo e não sabido, para que
mui respeitosamente, pe

a mesma compareça na
rante V. Excla., requerer a

aéde déste Juizo, â Praça citação de ré, por edital,

15 de Novembro nv 12, ás para a audiência de conct-

14 horas do dia 7 de dezem liação a que se refere a lei

brc do ano de 1962, data e
n. 968 de 10-12-49, ficando

hora em que se realizará a
desde jâ citada para todos

âudiência de concuração
os ulteriores têrmds, até

requerida pela parte e de-
final sentença, sob pena de

terminada por êste Juizo, revelia, contando o prazo

valendo dita citação para
para contestação, da data

:o��;:��t�ç:o�e:�otoedodes� � ��er::�d:�:�t�C�� ar�:
pachos abaixo transcrítos: go 317 n. I e IV do Código _

"PETIÇAO DE FLS. 2: Civil, esperando desde já,

�h •• r&"
Exmo. Sr. Dr. Juiz de Di- -____ !J)I.J.JJJ

.-

reito da vara de Família e
..

Sucessões. FRANCISCO VI-

CiD
I �I 1 �

EIRA, brasileiro, casado, t.1:I___j r""'1 �funcionário publico esta-
e, cartazes de

'",I aposentado, residente (C�;;�;I��O�� :'�O:,�.in oo.,�: �::I���:: ;�e:�::.��' Jack' Shark('Y (EUA) -

26, vem, por seu advogado Em 21 de junho de 1932

abaixo assinado, propôr a venceu Max Schme.lng, por
presente Ação Ordinária pontos, em 15 assaltos, em

de Desquite contra sua mu- Long Island, Nova Yorl(. 1IIj1i!i.�_M�iIiIlher ISOLINA FRANCISCA ,. Primo Carnera. (ltalla) fi
CQNCEIÇAO, brasUeira, ca- leoLAMAII'lfP!ml.OOMASlL II _ Em 29 de junho de 19::':.\

__ .. .;.. _�
.• � .... , _ __ __ �. venceu Jack Sharkey por

11 nocaute no 6.Q a!'salto, em IE�;;;;;�"'

T d DI Long I;land.
.. . .

I!
i Max Baer (EUA) - Em

OplCOS O. Ia
.

14 de junlw de 1934 ven-

ceu Primo Carnera, ppr 110-

Depois da vitária do (�;�;:uaJi��t�a d�cr Á��i�ca_ caute, no 11.° assallo, em

{em Pl'élio valido pelo returno �o certame estadual LOJ��I��::�OCk (EUA) _

" zona três, a classificação' do sdois clubes que reprê
'Sentarão esta zona ·tem uma voga decidido: Caxias. Em 13 de junho de 193�

O clube olvi negro da Manchester encontra.se com
venceu Max Ba..er, por POl1-

três pontos no passivo, enquanto seus perseguidores tos, em 15 assaltos, em

ais próximos somam 7 no passivo A luta agora pe
Long Islarid.

la segundo voga tomou corpo pois'América e 8qe"
22J�: J'�:� �:�:;7 �n�;� -

._

pendi são os vices lideres com 7 pontos perdidos
o qUe vale dizer poderá haver uma meihor de três Jlm Braddock, por noc<t.u-

entre as duas esquadros para decidir quem caberá te, no 6.° assalto, em Cl-ji-

fazer companhia ao Caxias na fase final do certo cago. Em 1.0 de .narç.o de

me. 1949 Jae Louis abandoncu

I

PARTIDAC DE
FLORIANdpoll� EM
DIA' ÚTEI� AG

9horas!

_'_

Preci6�-se com urgência de uma moça para
cuidar de criança óe 3 anos de idade. Paga s-e bem,

Trator na FarmáCia Homeõpática à Praça 1!.i
de Novembro, 10 - NESTA,

.

25-11.62

o título.

Ezza.rd Cbarles (EUA) -

E m22 de junho de 1919

venceu Jersey Jf)e Wal

eott, por pontos, em 15 as

sai tos, em Chlc'l.go.
Jersey Joe Walc9tt (EUA)

_ Em 18 de julho de �951
venceu Ezzard Charles, p.1:

pontos, em 15 assaaos, em

Flladelfia.
Rock Marciano (EUA) -

Em 23 de setembro d.e 1952

venceu Jersey Jae Walcot:

por nocaute. no 13.° ass'l.!

to em FUndelfia. Em 27

d.e abril de 1956 Rock,
MarCiano abanrlona o tí·
tulo.

Fioyd Patterson (EUA) _

Em 30 de novembro do

1956 venceu Archle MOOI'C,
por nocaute, no 5.° assa:tú
em Chicago.
Ingemar Jobanson (Suê

cia) - Em 26 de junho de

1959 venceu Floy1 Patte,
san por nocaute, no 3.0 a:o�
salto, em Nova York,

F10yd Patterson (El;A)
Em 20 de junho de 196G
v.enceu Ingemar Johan:-;

san, por nocaute, no 5.0

assalto, em Nova. york.
SONNy LISTON (EUA)

Em 25 de setembro de 1962
\'(,IlCCU FI"yd !';lttcrsl'll.
).'('1' Il')c;!ule.!lo p!inlP;'�
alisai 1o, cm Chig.:Jo.

WALI· PU&UCIDADE
I'''' TEL. 'U-13

�a�nandD Machado, 6

Um Iate de terreno (de 'r.J.o 2) à rua, São Judas
Tadeu no Bairro José M€ndes perímetro urbe-

.

no da capital. .

•

Medindo 1 O metros de, frente por 27 de fundos
(ratar com o sr. José, à· rua Conselheiro Ma.

fra, n.o 101

DR. RENATO, GI!TIERR�
MISSA 10 ANO DE FALECIMENTO

O CONSELHO DIRETOR ·E OS FUNCIONA'RI
.OS DO MONTEPIO DO ESTADO CONVlpAM <,-Mi
GOS E PARENTES DO DR. RENATO GUTIERREZ
PARA. A MISSA DE 1.0 ANO DE SEU FALECIMEN'
TO QUE ·EM SUFRA'GIO DE SUA ALMA MANDAM

CELEBRAR SEXTA FEIRA· DIA 23 'AS 7 HORAS
NA CATEDRAL METROPOLITANA

ANTECIPADAMENTE AGRADECEM A QUEM
COMPARECER A ESTE ATO DE FE' CRISTÃ.

Decepção
Principio' de abril. 23 horas. Um grupo de [c,

·
vens com escadas, baldes, grudes e cartazes na mão

·

preparavam-se paro mais uma .noite de trabalho e

Sacrifícios Incansáveis não medindo esfQrços a-que
le, jovens' inclusive Côrlos Cem," lutcvcm 'por um

I ideal. lutavam poro que não saisse de mõos demo.
, ��:I�;'a���tãs e patrióticos, o entidr,de mat�r fJ:ria

Lutavam porque tinham uma obrigação o .cum

prir lutavam poro cumprir com seus deveres de Ctís
tãos e Democratas.

•

Este" jovens viram coroados seus
' �crifícios.

Conseguiram o apoio do estudantado florlcnopotttc
no para aquele que julgavam ser o mais in<:!içado pc

· ra Presidente do União.
Aqueles que julgavam ser uni verdadei·tQ campa

nheiro de _lutas, um verdadeiro compcnheíro- de. ide,
ois, paro aquele que mais tarde haveria de Cf:> troir-.

Esses mesmos jovens continuamente oferece
ram seu 1{abalho, sem qualquer outra 'fntençõo. Ce�
ri contorna desvia o assunto, não aceita ajuda e co

laboração de ninguém. Nem mesmo do diretoria. E

por que?

Blasco Borges Bareeelfos,
1. vice PI1E!'Sidente da UFE

Moacir Pereira'
2. Tesoureiro da UFE

.

luiz Antônio Vie,i,ra
Presidente �o �.C,� P.� Schrqder

Fernando Mel�o
Orador da UFE

------

PORQUÊ FLORIANÓPOLIS UM POBRE

�IM_P�O�S_T�O�S�P�A�G�O�S_�S

UNIÃO .49,90;'

AO ESTADO 43,S·'0

AO MUNICípIO S.5%

MUNiCíPIO

MUNICIPES

"

o impôsto·'orrec..adado pelo Muni
cípio é aplicado exclusivamente
em Serviços' à Populaç�o: em E";
colas, Ruas e Estradas, lil1lPezo'
Público, 'A�sist6ncl)o' Social, ItC.

I"
,

,

,

MUNICIP�
PARA QUE :r,UA: éÚDADE MAo
FIQUE MAIS PO;rSRÉ'. PAlA TEU

IMPÕSTO COM PONTUALIDADI

A R R E. C A D A C. Ã o
---�-----------

, ...... "�,I' .•. \I·.""�.".�., if_.I., ...... ['t..... ,....100..... ""'_.' ,.",__._'
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eretcncao de pronos que

Santos 1 x 15 de xo.

vemurc I, a SUfprE;.1 rtu

rodada
Palmch-as 5 x 011"ran1 "2

São Paulo 3 x .ruventu U

Cormünns 2 x Jaba-t t»-"
... ;:;. O

P.ortU�\·\l.êf\a de DeSPQ::lo1
3 x 'I'aubaie 1

Noroeste 4_ X Pruccn

tinn 1.
r x' x

Depcls Cio "shuw" prt't:"!'
cicnado pelo médio som

bra, defendenoo O comer

btnado itajaiense de rute

boI, na tarde- de ontem. di
retores dl. Federacàn Ga

tarinense de Futebol. »a
tentam para todos os metes

e:mseguir tluê » clã�siCJ)
at:éla possa ficar a dl.,p'J
siçãn da F.C.F., !e�-olvemlo
'aslsm '0 aliJaI e ;IlHw�tian
te p)"oblelfla rio sé'tar (li;
meio dt cam])n tia Bc'c(áo

, x >

O Campeonato nrf1�i:,:,iro
de Futebol t'{!ve �ndamfllt.i

Em Al'J.cajú - Sruglpe
1 x Alagoas O Paranaenses- em continuidade ao seu prngra-

")1:1 preparatório, dcvcl'ú estar no próximo
domingo, na cida::.�' de Joinville, ::ndc eníren
'�d o selcrio.nmL. -cal. Ini n iníormacâo que
no sdeu o técnico Saul Oliveira, ndinntando
ser pensamento :' Comissâo Téclli('71 ('f.�tu"�

um nôvo júgo"'�
.

') contra o Metr �,)o1. a 2S

UO corrente. !"" r�ita nesta Capiíal.

Em FOrtale?,fl. - ceare
3 x Pnrnrhn O

Em Gi'lnni:l. - Goiás 2 x

Di�tJ-ilo r'cdenu O

Em 'E.itória _ ES:1:nt.o
Santo �. x Estado do R'o O
Em São Lulz _ M:H'_[

nhâo 1 x 'Amapá O.. -'

r x "

Os selcci0l1nc}os de Para
ná e d,., ruo Grande (.C
Sul que estrearão no cor-

tame nacional ao próxlm-r _-- - ---- - -

tL�ij-�"n�dia ",·"t;",·"m crotuan-
-

.

. ,fi;. =.G";.OO"" ....

"

do. na tarde de domlngn 1 f[ el'lHf��'" �

ruais um match amistoso o:; ill p .i�;�!.I,! C. ..�'0.
c-njuuto paranaense deu �__

combate ao Anéttco P.J.l".'1·

naense, vencendo por :!';"Q,
enquanto qlli7 o Grên;lo

P.ortoaiegrense, que servIU

de 'sparrlng" pal'a o <;ele
eionado gaucho, vcnc<'l1,
por 2xO. ao eo:nbinctc\o
Flá-Jú que ,.eprcf;en"tarâ Q

Ri" Gl'anel,.. do Sul nn cam

peonato nacional entr� se

leções.

<II

"1/
iB ...._.__....

�, 'r�yanlm!nte, n�Y� fn[�ntm �el�tã�
M�1ronDl, ne�ta [anilai �;I;��;�E

� p, --DEVOL�
tarde de d, mnuro Cu,:l:' :�;�t��'�;l;l A seleçãn entm-inense flue estreará êste Hoje o "onz/' estará se exercitando fi-

A dÜ'eforla do Clube A-

Em Manaus _ Amaz�na3 ano no.Campeonato lirasileil'o ele Futebol sicamente sob as ordens do professor Arruda uénco cateunense deverá

apreesmarnm Os segnme's 2 x Ria nraueo O enfrentando O vencedor rla série Gaúchos x Salomé.
resultados:

�.II ���.J�gJ;;:, '>� íiSo�Q1"�I!l�
'� (J� r,\ íl'l.. \l\"� jji' 1\

._--� I Mo:'" lIorges ---
Conseguiu o Clube Doze, de AgO','ito orl'ebotor

poro o cilPitol mais um título estadual na categoria
de b<.lsqu�h'bol Odl.Mo. em certame recentemente

realizado nu cidJde de' Pôrto União dêle portlcipan
do o::; equipes do Doze de Agosto p.elo capitaí, To.
mandaré por Pôrto Uniõo Cruzeiro por Joinv:\!e, I·

pil'ongu por Bll,.lmenou e Bandei-rantes par Brusque.
Assim sendo, rio.; 16 campeonatos estaduais disputa
dos 10 títulus f1cQl'am em pede r de clubes da metro.

pole e seis -cm JoinvilJe.

o dr. João Fem-'iro Lima Magnifico Reitor da
�niver;;idode qe Santo Catarii1â recebeu em audiên
Cia especial os diretore.s do Avoí Futebol Clube, que
em comum, d�baterom o ca�o do terreno do clube
s�tuado na Trindade. e- que foi ecupodo pela Univer�
sldade. Dos conveI'SaÇC?S, surgiu o pOSSibilidade du

��o: �iC�� d���i����d���t�o::�:��Od� te�l'ec��t:ou����
das obras na Trindade 8U restituir o terreno 00 A�v-;
F C. -em C;,Jso cqntrórior 0,; mentores avoionos fic�
ram totalm�nte. wtisfeitos, pois de uma maneira ou
de outro. :;t'us Interesses serão resguardados.

No caso do Universidnde de Santo Catarina
restituir o terreno ao Avoí, o diretoria penso em ler

���i�osu��çfs��tr�o�aq�:J:er��e�:�re����s ��u!��r�:
empreendimeQtos, especialmente na compro da imó
vel paro alojar o SEde do clube.
Se tamb&m o Universidadp adquirir o terreno o di·
nheiro que caberá ao Avoí FC. terá um destino cer-'
to: <l compro de um imóvel.

A representoçõo do Paula Ramos conseguiu bi_
sar o feito do temporada de 1961, arrebotonqo o W
tulo regicnal salonisto do capital do Estado ficondo
de posse de u'm belíssimo troféu ofertado p'ela Fedé
roça0 Cotarinense de Futebel de Salão, Durante o

te.mporúda o . conjunto do estrêla solitório contou
com os seguintes jogadore(.;: Cláudio, Joõo Martins,
Vilscn E'rico, Mourilio, Alex Carlinhos Roberto 'e

Marcos. Marcou o team pflulàíno 29 gôls sofrendo
22 <1presenlundo pertanto um saldo de 7 tento9. A

formação base foi o seguinte: Clóudio; Vilson e. I;,'ri
co; Maurílio e Alex.

Ncstél oporlunidod2 do registro Cumprimentamos
oos di retores e jogrldores do' tricolor do estrêlo solitá
ria ppfo brilhante conquisto.

(continuo no 7a(�agina)

A primeira luta em dispu
ta do campeonato Tliu'ilcllal
de pugilb.mo do.� yesos pe

sados, SZ!;undo:ts rcgrfls

do Marquês de: QuccnSl:}LH'�
ry - com o uso ctrtu"u�
e com a contagelÍl dos :\5-

saltos em três minutos -_

foi rcalizada cntre ,J�m",3
J. Cclh�rt e. John T

.. l:i'�11,

vans
..
no dia 7 de !,etembru

de 1892. FOi ainda SUlllV.Li�
quem venceu fi. ultima pj,

lela dessa forma C"e'l1
luvas>. contra Jak{! K;·l
rain, em 75 nssilltos
dia 8 de julho de 1I{89.
CO'll o emprego de lUvas

e dentr,., do novo \'egub�
mcnto, James J. Colbert ao

vencer John L. SuJlivan� no

conto .na 7a,

conto da Oa,
dia 7 de seLcrn.bro de 18�1?
no 21." assalto !oi.o m'i
meh'o campeão'mundial da
considerada "era mOder-'
'la" dI)

de��,l
era, Floyd PaLtcl"son _ 0,1;:
com sua derrota /lute Lis:
tol1 demonstrou mal." um:>.
vez não ser Pugilist.a de
realce - fOi o único Q'l\'!
r\'!conquist.ou .o �it.ulo dali
Pesos ma}{imos, C.l1 72 ano!
de disputas. Isso ocorreu
contra' Ingemar Jonansoll
em 1960, em N.ova YOl'.'{
Inumeros pugilistas à'
R"'�de tentaram antes rea"
"('r 0 t'.tulo, m'!.s nao �

conseguiram, como São 019
casos de Fitzsimmons Ja<:1{

Demps.ey, ,Toe Loui".
'

OS CAMPEõES MUND,IAl:S

-_
.. ,.

São estes os ca)J1l)pf)","
�'Undiais d,...� pesos

.

l:', .....
:los em todos os tf'mc.�\�·

.

John L. SulLivan ; TA)
- Em 7 d� fcvereil'O. LÍ.e
1882 VOI1COI� Pndy 1" '",;,

pol' nocaut.e, no 0.°, 1:_
W em MiSSiRSjpL
John L. Sullivan , "J/L)

- Em 8 de julho Cip 1."(Ji-!
venceu Jak" Kill'àll1, por
nocauLe, no 75.0 assa!t'l
em Mississipl, Esta foI J.

úithnl1 pfllej,a em dispntfl,
do tHulo mundIal e1'ctuac'l
com os punhos nus.
Jarnl's J. Colbert (EU.II. �

Em 7 de setc:mbw d-e 1QW2
venceu John L. Slllliva'1
par nocaute no 21.° aSSfU_

to, >em Nova Qrleãs. 1"01 :l

prjmeira djspnta pelo cllm

peonato mundial r.ealizada
com ,o emprego de IU\'lI;;

segundo as reg'rãs do Mav

qurs rte Queensburry. Are-o

das luvas os asi' '.itos el'·\!1.I

iimitados -em tres minut,)s.

Rohert Fill';simmons Ui,

glaterral - Em. 17 de mar.

ço. (le 1397 venccu. .James
J. Cn1bel'l, p.01' llt·cautc TÕ

14.0 a.�salto'l enl Ca!,'sot:.
City, Nevada.
Jame, .I. Jcffries (EUA)

- Em 9 de junho de 1399

V2nceu Ro�p)ert Fi�zsimmO_(J.�
. por nocaute, no ll.o aS.�'1.l,

to, em Nova Y-ark. Em

nnrço de J.905 .1amc-.� J

Jcflrics se r�t.ln do r:i1�
gue.
Marviu lIatt mCA - l'i,ll

julho de 1905 venceu Jar'K
Root. pOI' n<)caute, 1:0 no

�:�alto, em Reno, N�vr._�

Tommy nu.-ns (Cana<iá)
- En; 23 de f�ver�jro de
1006 v �'leeu Manrin Hart
p",' pontJs, em 20 assal'os,
em L()� Angclt's.

Jack Jtl1hlson U!:UA) -

Em 20 dt dezembro ,Ii�

1908 venceu T.olllm'Y Bums

pOr nOcalite, no 14.° assal

to em Sidney, Australja
J1ISS Willard (EUA)-

Em 5 de abril de 1915 de

venceu Jack Jonnson l'or

nocaute, no 26.0 assa!�C!.
cm Havana, Cuha.
Jack DCmpsey (EUA) -

Em 4 de ju,ho d>;! 1919 ve-"'.1-

ceu Jcss Willar:"!, por r,;")

call.te, n� 3.0 assalto, em

TOledo, Ohio.

Gene Tuuney (EUA) _

Em 23 d.e sE'tembro de 1&26

vencell Jack Dempsey pnl
pontos, em 10 ass::lt.os em

Fi]adJe�phia, Em jUlh� de
l!"J28 TUllney se retll'Q dG

pugilismo.
M_a.x Scllmeling (Alerr;a

nlla) - Ém I:� c\J junho, de
1!)30 venceu .Jacl� Shark�y
pOr desclassificação, no 4."

(continuo no 70 pagina)

Noye Punhaladas Mataram Mestl'e
do Xadrez, Nos E.U.A.

NOVA YORK. novemh-c

(.IBRASA) Um negro de

28 anos confessou IUl\lN'

assussdnado o mestre de

xadrez Abc Turner. cujo
cndaver rot encontra-to

num enorme cofre de ll111

Inboratcrío de Manhau.au.

O assassino enamn-se T�leJ

core g'l,ith e era daLi I }

grafO da empresa onde ,1

vítima também trabalh:vn..

O curioso 6 que foi um-a

puhlícacâc especializada e'11

xadrez encontrada no ,::!-01-

,\;0 do assassino. que ofe�'l'

ceu a policia a pista eerta

para desvendar compl"!t 1-

:nente 6 c,rime.

O cadaver de -Abe T�I""

ner que pesava 127 �uilo.",
foi' cnccntrado no cofre

por u.::n guarda qU& raú�

sua ronda interna·. A pOli
cia chamada ao local, con

clui',) que .o mestte de XJ

drez lora assassinado �ia

scu escritório c, depoi�, ,;el1

cadavl'r foi arrastado pano
fora da sala. no local :me1e

'

se cnccnttava o cofl'e. Isso Flávio (osfa
fez lamb�ll1 concluir que o

assaMino devc)'!a ser U'"!\ D;ri"·irá O
h"me.I�; fOl·lc. !I

�,i:� �;��!�I��vaond:O)�'evl� Selecionado
�;��a�j1n�'l. r�v��i���nel�:�lo�;� C'arioca
xadrec::. "Chess Review" na RIO, 20 IV. A.) -_ O pt."_
qual havia algumas g'otas parador vice-campeão d<>
de sangue d,.. mesmo grupo mundo de 1060. FtávLo C'J3-

sanguinco de Abc TUl'llf)l'. la, foi indicado para diri-
A vítima apresentav:1 �j- gir 0. 8clccionat,j" calrlO,:a

nais de D punhalndas l1l:IS de l'utebl'l que P:lYwcij)<t":]
o mediCO legisla afil'l.n'a 'me do CtLn�'peo11ato Brasileiro
ela não e.�tava morta (IU!H!. da mOelalidnde, já 1l11Cla-

do' '''i encerrada no cofre. do.
FI.'ivio ainda esta sem,l

na selecionará cS jog'adol'�s
guanabarinos que intl:!gn
rào o "scratch".

SUSPEITA

Quando a policia COI!n�-

ccu a. investigar, suspeitem
logo de Theodoro Smitll,
corpulcut- l1.01l10m de cor

que trabalhava como da.ti

logrujo na enosma sala -ta

vitima Smith admitiu que
foi a úrttran Pessoa que

xon mas s e

gavu Qualquer part.icipaçâo
no crime. Mas 11:11, j)"jiC);lJ
viu que Theodoro trnnh no

bOlso, uma revista de xa

drez. Aperlad,.. cada vea

mai"s, acabou confessand j e

crime. Mas nâo explicou � s

motivos. A única coisa que
dec!arru. a esse respeito
foi: ..,... "O Servico SeCl'el.�
ê que me III ando'u 'Ínat;. ... "
E nada mais dtsse.
Turn('r era um dos ms,i'1-

rcs mf>stre� fle xadi'�z :los
Estados Ullldos. To.1")10U
pa"Le P'l) val'i;:ts comp�(i
çõos intern'lcionais e pta
consldemdo um genio n!l

artc de jogar.

MOYimento Para Que Não se Realize
o Próximll Ri(l-São Paulo

RIO, 20 (O . .A.) - Há
movimento nos meios es

pot:l.ivos da GlJanabal"::t, e
da Paulicela para que não
scja disputado o Torneio
"Roberto Gon}cs .' Pccll'o�a';'

do ano de 1962. Neste sen

tido viajou para a "Cidade
Manwilhosa" o Prcsidente
da Fede!'ação Paulista de
Futehol, SI'. Mendonça Fat
cão qUe-eT:Ití-á'rú em enten
dillléntos com o alto men-

Seleção de Brasília Colheu Dilas
" Vitórias Nesta (apitai

,Togando I1n noite de �{l- pa7.es da Cnpltal �éiN:1.l
bado nl'lsta capit.al, na- qun. peja mesma contagcm: 3:,:2
dl'a cobNta de Base Aéroa

de Florlnnópoíis. fi selcçao ----- -_
dr- Brasília cOI1f:egulu ven- - ..

co, n um "mhl"'do .ln I GOSTA DE CAFÉl I
cnpltal ea!nrmense p.or j ,
".'Ols" ,0nO" 2. Dumingo. I ENTÃO rEC� l�FE ZI"' •

pela manhã, no estádio :la , .

_,

F!\C llDVq vitdria dos ;'3-

tbr da sua co-irmã cal"ioc'l

pata trataL' do assunto.

Aimoré'
Noyamente
Preparará
a Seleção
Nacional

deçolver os jogadores que

se oncoutr.nn no CIUI)l',
portenceutea ao FiQ,uelf0n
se u'utenot ctuue. AS�lJ�l

send-, S6rg'io, Ronaldo e

pereréca retornnrãc ao ..�ell

clube de origem.

GERCfNO TAMBE'�'[

Também o quarto za

guolro Geremo pertencente
ao Avai s'uteoo. Clube, que
havia .ãdo emprestado eo

Aüéuco pata as drsputaa
do ostndonl. devorá, ser de

volvido a diretoria aazurra.

TREINOS
O treinador Osny Gonçal

ves, Nizeta, vem desde já
retocando a equipe para a

temporada de 1963. Ale.n
de c,.,ntar com l'ma equipE
totalmente remodelada, vai
Nizeta refOrçar pom os jo·
gaãores SergiO, R.·:mal(!;J e

Pcreréca, reallzand.. �mtl.
sél'ic de tl'einos e jogos po.

��n�;;�;; pa�a ;��{am��
o CASO VALE'RIO

Dc,pois de rf'novar .'1eu

c"'mpr()mi.�so p.or Jna1s tr(!i!
meJ;r.�, a fim de terminar

..

O.� jngOS rr.�tant.es pelo es-

tadllal. o rlcstacndo médlc
panlain'l Vrtlrri" e.�tâ' sem
C()J1fl·:l!.O h:lvenrl". P01-t.:1!l
to. posslbjl1clnelf's que in
greglle no Figueirense Futc>
bo; Clube, de onde, di7..;!'11

'ELO 'ROGPUSO DJ

"'.NU CA,..... ,N ..

140 SEt911
ISPOItTIV?

Fraser.

lula)' da extrcl.l'a d!r�'
S'lmbra e Zéouinha ta'I'
"6em f,oram dispensados f!Or
náo p�.derem atendúr a

conovcaçào.

�ENDA
A ,major l'c:or:la da últlml

rod:Jda do campconato "So

tadunl. zona dris fOi ti. ve�

rificada no lll'ltch. enl.m
em Tloupava Norte cnt.."t
Pnlmeil".'l.S e Almll'!l1{te !'Is:'
rosa. com um tol ai dI) rIS

65.200,00.

Mr-ngáMo Para o Milan, Em
Troca de Germano

São Paulo. 20 (V. A.) __

O Santos FC dcsconher.e
c.ficl.'l.lmente qúai'quer in

teresse do Milal1, da Italb,
cm promover a troca do
pon'tell'o Gel'nlano pelo
mcia, Mengalvio. Foi o :.jue
infúl'mou onte'm à report:l.
gem o preSidente do Sdl")
tO);, Athiê .Jeorge Coury.

Disse ,} dirigente santi=;t!l

que tomou conhecimeoUl
do .lssunto através da lei

tUra de jornais e que i!,'li-O
ra até o 1110mento� qualquer
iniciativa do gl.'cmlo lU

liano para fOl'manzar a

troca dos passes dos j?;tl
dores.

Campeonato CatMinense 'de Fütebol
de Salão Será Em Itajaí a 8 e 9

de Dezembro
A Fedl'rução Catarincllse'

de Futebol de Salão �e'n,

,de determinar para a Cida
de de Hajai a realiza.:;w
do Campeonato Estadua.l
Saloiligta com data j)J'evis-
tn para os dias 8 e fi de

de�lCmbro próximo. O Paul'l.
R:ll1lQS sel':í a repl'('esntante
da capl�al elo Estado nest,e
impOrtante certame.

RIO, 20 (V. A.) - Será -------

:':�):'�ad�:.m�:é s:��'��:n� Mergulhou
·�I:�li,���,�o nc\oe p��::��� C:i:�� 80 Melros!
j)conflto Sul Americano ds,

,mlodali(lt1cle, fi srr dispt:
t.�do na Bolívia. O preJ)a
Hrctrl' blcanll)r-flO do mun

do ,t' el'per3do na GUQna�

bfl:ra ll'H dil'ifl:entt'g �1a

Confedel'açãó Brfl.silflra. Oe

DC'<:cpoHos flllt' ('spCr".nl tr:!,
tAl' o (Junnto antes dos as

suntos ccncernentes aque
le certame.

A itaUnna Luciana Cav;

co (2? aneS, 1'.oman'l.J é

agora a recordis�a mundial

de Imel'!>�lo com "aq�"-
]ung�", tendo esta'beleddo
a n'.arca de 80 metms c!�

pl'nlUndldade em 16 mim!
los. na baia de Napc-1es, o
.tecor�e [.nt.el'lol' pel't.en('\3.
.a u):!ia norte-americ.]1'l,
com 71 menos. (UP!).

NO\lo Record
Mundial
PERTli, (Australla),:lG.

(UPl) - o recorde mUn

dial femInino de ll:l.t:\f''1'S
do revezamento 1.,,110 j;Jr�
das quatro esLllos tDI 1)atl
do anteontem pela cqUlpe
australiana cem 4'48"8110-
O quarteto vitorioso el'll

compost" por Pnmeiu W
geant, Mfll!guerlte RuY-
grok. Lind McGIl ii DaWn

O recorc\e an1erlcl' ele

4'5(1"110. Pertencia a 'Jl'lll
equipe da Alemrlnha onelll
tal. fOI'IT'.adll por L. 8e11-
midt, B. GOebeJ. B. Furo

rmann e· H. Pechstein. e

lii1vln !'liel" f'stabelecidn Ji'
16 de julhn de 1961 em

Biacl:pool, Inglaterra.
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{Conto do número ante- cace o serviço iniciado, que
ríor) tanto vem beneficiando a

.pcputação do Estreito.
A impetrante exibiu ape

nas a documentação rere

rente a um só veiculo. Mas

afirmou na Inicial que to

dos ar, carros. foram licen

ciados pela Pre�tura.
(fls. 5), ° tato não foi con

te::;tado pelo sr. Prefeito. E

a sentença de fls. 73 o ad

mitiu como verídico, em

bora concluísse o seu pro

lator que o recolhimento do

Esta SOlUÇa0 se por um

lado assegura a impetran
te o rrtretta de permissioná
ria, a título precário, por ou
tro, atende os reclamos da

POPulação do -Estreito e

resguarda a competência da

Prefeitulla e ! a autoridade

:�esr�o���:�!lam;:;:���alp��
ra a exploracão do serviço
de transporte de passaget-

1I(1I1'.)sto de licença, por si ros por veículos de u ,c co-
só, não outorga aos proprre teuvo, nos térrnos .do co
táriJs de veiculas o dIreito digo Municipal.
de exptcraf o serviço ce A Empresa stcnanopcns
transporte coletivo. S. A. - 'I'ranspurtas Cate-
° referido impósto foi re Uvas não pode alegar pro-

colhido no dia 2 de junho juízo, porque a sua conces-

de 1961, e já no dl1l 8 do são se refere ao eervico de

mell�l� mês o sr. prefe)to transporte coteuvo ele' pus
munioipal, atendendo a:)s�; eaeetros por auto-õnnius,
reclamos da população do que não xe confunde com

c.nunente, expediu o edi

tai co .concoLrcncla pública
para a exploração da ser

viro dr' auto-totacôes nu. ]j

nna Estreito "Florianópolis.
t ns. li, 1-1 e 24)

E' sabido que a explora
ção Indireta dos serviços
de utilidade pública tam
bém poderá ser permitida
a título precário. A perrrns
são em regra anteceden a

concorrência pública.
No caSo em aprece o ato

da Prerettura recebendo o

o llerviço que é feito por
auto lotação. '

A dl�tin�ão �uem faz é o

GódlW) r.ad�mal de Trânsi
to, no § 2°, do art. .6G.
"Entende-se por auto

çll1ibull o veículo automóvel

provido de rodas duplas 'no
eixo tr:1.7,(·i1'0, com totacão
ruíntma dr. 21 passageiros:
e parallta-IoLação c que fô!'

provido de duas rectas no

eixo com iotacno
mínima de e máxima de
20 passngetros".

E mo-rno que assim não
imposto dr. neenca, segulrlo ,fô�se, a Empresa rrtcríanó
da cubucecão do edital de polis S. A. não rodenn e
oonrorrôncra pública, com

a fixação de prazo para a ' __
-

apresentação das re.ueeu-

®})
V:l.S propostas, valeu, não
há dúvida, como nutonza-
cão a titulo p.ecério.

1

Em sendo assim, a autor-i
aacão ou permtsão deverá

f�l�aa�:c:r co���rr'ê���a :e��
- �

tcrgada a concessão
-

defini

tiva ao concorrente ven-

��-��:" S�l��� �ee ��:tinn!� _� ,� �:

• IOLA NUS PfRFEITA oc "!'IASl'.

Associação CilliI-rinense d�
EnQenheiros

EDITAL
Convoca_ção de Asse11'!C1eia Geral Extraordinaria

De acõ:do com os Estatutos em vigor, conVQCO os 81'S.

associados para a Assembléia GeJ'nl Extraordinária a ser

realizada às 20 (vinte) horas do dia 29 do corrente mês,
na séde da Associação Catarinense de E11genhciros, à

Rua Trajano nO 1 _ sala ':m2 (Edíticio Montepio), p:ua
tratar dos seguintes assuntos:

l0) _ E!eicao dQ Delegndo Eleitor que participará da

Assf'mbléia do� Delegados EleitQrell das Associações de

Clas'es jUI,JO ao Consêlho Regional de Engenharia c Al'

ol���dllra da loa Região, para a escolha de novos Con:;c

lhciros;
2") _ Venclmentos dos Engenheiros pertencentcs ao

Quadro do funcionalismo estadu:l�.

FI{)rianóp:Jlis, 13 de nuvembro de 1!)G2

IlARO/.DO P. PEDERNEIRAS
Presidente

xercer o serviço de trans

porte coletivo com exclusi

vidade. Isto seria monopó
lio. E o monopólio é incons

utucíonej porque impede.
que outras pesolls tisicas ou

jurídícas exercam a mesma

atividade.

Florianópolis, 8 de ngôs
to de 1962.

Arno Hoesohl, Presidente

)).!ves Pedrosa, Relator pa
ra o aoórdâc.

Vitor Lima

Marcilio Meuc.rcs, venci
da: dei provmumro "para
cassar a segurunc.r. A re

que-ente, em acimosc trans

gres.ao au Codig:J de Pos

louras e desrespertando, in-

que. lhe

Indcturtra a pretensão por
não atendidos requisitos in
dispensáveis, lançou à crr

cutaçâo uma linha de t.rans

pélitCo> co.e uvos, p.ir sua

conte c rtsco. como se es

tivesse numa t,,�':,l sem lei.
antude que, sem que rus-

em que
douta _ pJr par
te da Pc e íejtura, que rece

beu o tributo. em autoriza

cão. nem mesmo a titulo

M'randa

de acõrdo
('XIIlO. sr. Des. Mareino Me

dcil'o�.

_Eu�;enio 'l'rOlTIp-owst.y Tau

lois 1';i!ho

Eilclydes de Cerqueira
Cintra

d.: ;:.cost:l
Foram votos: vencedor o

do' e"XffiO. SI'. (l�. Iv{; Gui.,
lh'm, e vencida o do rela'"

toro eXffi1. sr. des. Adão
Bernardes;

Alves Pedrosa.

da ctltrlltma econômica da

dir<;ção da Industnn
.

e a ..

cnev [naugurou esta ma- gr+cultuj-a. Declarou o 9T�-
nhà no Kremlill a reuni,lu mter Kruschev que o Par ..

da çomtssão central do tido Comunista da Russt-i

Partido comunista anuu- conta com mais de'IO mi-

dando uma reror.na rota. Ihóes de m'ernbroa.

EUDOXIA DE BARROS

A jovem e talentosa pianista brasileira - Eu

dóxio de Borras - dará .um concerto de piano no

Teatro Alvaro de Carvalho no próximo dia 21 de no

vembrc aS 20,30 sob o., ousptctos do lnst',

tuto Brasil Estadas
No opiniôo unânime· do crí!jica iespeciolizorló

de Sôo Paulo Eudóxia de' Borras é a maior pianista
dai nova geração.

Entrados à vendo no Instituto Brostl-Estodos
Unidos, no Salão Recorde, na Renner, na Casa 3 ir.

môos .no 'Mo;Jazine Hoepcke e no Teatro Alvaro de

Corvolho

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

PIANO
AILig<:-;e U,11 piano poro estudo. Trator à rua,

â,1'Vt.'; de Brito, n-o 36. No horário dos 13 às 17 hs.
vésto

CONVITE MISSA
1 O AN[\IERSA'R!O

Vvo. R�not; G-Ctierrez-� filhos, .convidarm pa,
rente" P Pessças amigc:_, o assistirem a missa de lo

olliver�ari,'J cf, seu ine,;quecivel marido e pai, qu�
será rezedo no di:] 23 do correr>te às 8 horas na !.

greja de Soa Luiz na Agrônomica,
.

A tooos qUC comparecel'cm a este ato de fé
C'ristã onte:'cipomos agradecimentos.

"PARTAMENTOS EMCAMBORIU
EDIFICIO CAMBORIU PALACE
FN;rREGA EM DEZEMBRO

�
Um riorr;.. - Kitch - Banheiro - Eutr.
l.RS 250 mil e 18 x CRS 14300-
Um dOrm. - Sola - Cozo �. Bonh. - Eutr.
- C5S 468 'ml] e �,8 x CRS 39.000 -

'Propostos paro - Eng o Nilton Beduschi
RU:1 Dos Andrados 1664 conj. 805 ;-- ;'ort0
Alegre.

16'1262

!

I
I

I
I

I é(IJA A
I NOTA FISCAl
!iE SUAS CUMPRAS! , .. E eoNCORtM AH

I
' ,

gORTEr� EM dUNHO E PElEMBRO

I :E SEU'JArÃO VALE 1 MILHÃO

1

·-11 (M��7?/C�
:':liL \.:_:

(
-.

op re

Ilê-ma
.sua

mao ...

Eu fhe gmo.,to - é rnuito duro eprender a andar na minha
Idade .•• Os múscl.\.!os não obedecem. Só com muito esfôrço
conseguimos mover os pll1irna.�l. Damos aiguns �a'ssos com ati·

rnisrnú e, de repente, as Mrças nos f.:lltarn e nós .::aíIT'os, Ma"

n�s levantamos depressa paro andor e tornar a cair. Às vêzes

o gente choro ... A$sim djfíceis são quase todos os nossos eXt!r·

ciçíos e estudo�. Mas u�acrifício t:ompenso: au, por exem()lo, já
melhorei muHo e e�fou certa de melhorar ainda mais. No futuro

espero ser como Você. Poro prosseguir minha recuperação e de

tantos crianças como eu - para atender a milhares de Gulras

que sofrem o que eu sofri - precisamos de seu auxílio. Ajude·
-nosl 0. que é .pouco para Você será quase tudo para nó:d

'.

..

CENTENAS DE CRIAMCINHAS PARAUTlCAS APELAM

PARA A GHUROSIDADE 110 SEU CORAÇÃO - AJUDE

AS A tAMINHAR COOPERANDO COM A

�!SO(!AÇiáO SA�TÃ ('f!TAR�NA UE R�ABlmAçÃO
Enllie f) !ell !)íi:la'.iyo para: Rua Gen. Billenc01nl, 102

Será no Rio a
de ADentes

RIO, 19 (V, A.) - Sob o ciação dys Ager.�es F;;;�_'üs fcrencialm-ente, o estudo e

patrocínio da Divisa0 do do Rio Grande do SUl, da debate d,os tr.mas: Tribu'.a-

Convenção
Fiscais

Imposto de Renda deve:-á

realizar-se, no Rio, de :l3 a

28 do corrente a 2.1' Con

venção Nacional dos Agen·
te's Fiscais d� Imposto de
Renda de acól'do com a in

dic,.ç-ão da L convenção,
l'cali:?,ada em' SãQ Paulo,
em 1960.

Associação d.os Agente.� Flt;

cais do Impcsto de RenJas
çã�,- Fiscalização e Est,:l

tí�t:ra, j� t"ndo até agor�
�jdn a!l"T('sentada� cerca l'e
C"!1ll teses sendo quinhen
ta� :) número das im;�l'i
ções.

de Minas Gerais e dema�s
entidades congenf;�·es.

Do temário constam, ;)l'e-

PO� ;'��;�d:Ç::, P��:iPU:"�
-Escola de Samba(Unidos da Coloninha-

aprimoramento dos serv;- A ESCOLA D� SAMBA UI\II DOS DA coLo.
ços afetos às repartições do NINHA, COI'-JVOCA TODOS OS COMPONEN-
imposto de renda bem cc- TES PARA COMPARECEREM A PARTIR DO D!A
mo ao efperfeiçoamento 24 JE NOVEMBRO DE 1962, 'A RUA BUCHELE
da legislação especificp., (CCLON1NHAl NO MESMO LOCAL DOS EN-
tendo em vista a repc('cl'� SAIOS DO ANO PASSADO.
sào dos seus result:lGüs,
na IT'·elhoria da arrccflda

çãc, assim se evitnndo I"
mojoJ"nção de taxas, !''1j
organ'zn.da pela Af>Süf'iasft:,
dos Age:ntes "Fiscais do Ir:,

posto de Renda do Brasi�
com fi colaboração do CeI
t.r.o 'Js. Estudos da.--FIMnlj
zaç:io do Imposto cie Ren
{ia ,,;e São P�ulo, tia A�:;=,-

LSTREITO -- Novembro de 1962
-

A DIRETORIA

CASA OU APARTAMENTO
j

Preciso poro alugar no centro.
11'qtar com OSMAlt nésto redo�õo ou peo w"

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Ponte
"

A�r:e�entandO éondiç6p.s
téCnldâs:_recomendadas pe.
ra ta���stradas da �iasse II
a pórtt�' sôbre o RIO P?

l��) -entre os muntcipí-e

sôbre
de Lajes (BC') e Vacarias

(RS), será solenemente

inaugurada amanhã.
Com. projete de auterl"l

do Eng. Walter do CQu1,Q

o Rio 'Pelotas:
Pfeil, possui um vâo tO(a.!

_..-

máveía serviços a tõda a-

de 200 metros com d01S queia região, pcsslhilltan-
encontros, seis' pilares in- do maior tráfego e mais

termediártos, alt.ura máxí fácil movimentação de ri�

ma de 19 metros e pista do queaas.

rolamento com 8,20 metros � Aos onctets, sargentos,
de largura. A estrutura di praças, funcionários 'e ser.

vide-se em cors pórttco s li vídores civis do 20. Bata-

gados entre si, e os enC011- lhão Rodoviário, sob o Co.

tros, por três viguetas .;im mando, do Coronel F'lorja-
piesmente apoiadas. A su no Moeller cabe c méríio
perestrutura consiste de da construção desta �bra
uma viga-caixão com uma que marca ma:s um, elo pu

antce cédula, em secca., tra ra a união entre os do,-,'
pezoidak Estados sulinos.

A nova obra de arte :;:lL'e5 Em vista do precário .'oS

tará, sem duvida., infló,;j- tado da ponte ccncluidn

Inauguração será
em 1935, e da mesma não Dando o nome do Eng. .nadorea Leonel Brizzolp. e

mais ofel'ecer condíçôes ca Antonio Ak/es de Noronha Ceiso Ramos,'bem cerne CU

pazes de atender eo-movr, à ponte construída soor� o tras altas autorídadea re

mente sempre crescente, a Rio pelotas' no Passo do �---------------

medida que ora se cconcre- Socorro, na' divisa dos t",.

tiza tornava-se necessana. tatlos de Santa. Catarina e

Iniciada a eonstruça» : em

mais de 1958, os trabanios

prcsseguiram até mail) de

1960, quando foram mte-,

rompidos por falta de re

cursos.

A 27 de novembro de
1961. f' 20. Batalhão. Ro

doviárto, Já sob o ccmen
do do CeI. Floriano Mne�'

ler, 'reíníctava a obra, cue
foi concluída no mês findo.

Rio Grande do Sul, pre.s

ta-se uma justa homem,
gem a quem se espeet-i.t
zcu em prc.jetos de penteá
e grandes estruturas, pies.
tandc relevantes serv.c-s
neste [mportante setor.
Ao importante acomect

mente de amanhã estarão
presentes ('. Ministro .!a

Viação e Obras Púbfn-as
Helio de Almeida, Oover-

OUTRA DAS MIL

Reunião _da Associação Do

Ei, o pant, sobre a Rw eeiotes no '0"0 do socorro. Com a f��!��S�r, �?utn�!!�?���ent" da D�ESTADO
ccnstl"uida pelo 20 Batalhão Rodoviário e 9ue amanhã '. criar a essccrecêo do Pro. 'Beneficência dos pror;s- L_.�' O JIWS ÃlrnGo DlllIO DE SUTA CATAlIIf" t:: ��;;�a�� :a%n��t:,e!�� :Oo:�:i�:::iOm�� :::ç:s��o'��:�estará sendo inaugurada

.•_�""";-:-: ���:=�D. c::a;��(�:s:� {�i (:�: :ô:'��;,O�i���� �e;::���':o: Florianópolis, (Quarta-feira), 21 de Novembro de 1962 constrviaos em toda Santa Catarina pe:a administração
Celso Ramos.

ser do corrente mês no!!":l. Culturai' repre"se-ntadcs Pt'. --------------- �__

blnete do titular da Pasta los professôres: João dos

da Educaçâo, _Depu�i.l.clo Santos Areão, Areértco ves

Rubens Nazaren-, Neves a púcio Pr-ates, Ahelardo Br u

primeira reunião. ea. Mário Maciel, .andr.a-
Participaram da citada no Mosstmann e as pro

fessôras Jair P.imão, M:\ria
da Glória OJ',veira e Nadir
Almeida.

Diplfimaçãu dos
eleitos elJ1 OUI�'H J
(cont -. da l ..

u pág,)
abaljzado especínus,e na

matéria: "as recentes cn

ses políticas em que o j;ai .•
se viu envolvido, a camp.c
nha de descrédito movida

contra os pnrt.ídos e ':'5

seus representantes, a Im

pusslbütdade do contar.')

direto entre o eleitorado c

a majoria dos candida

tos".
cem outras imperfeições

li co:rigir e a eVDlução da

cédula oficial para todo o

Estad�, estafemo::; apjerfei
çoando o sistema eleitoral
na afirmaç&,::l mais segura

e tranquila de direito do

voto.

Sente-se que os partidOS
polítiCOs ni1.o estão vivendo

em tôda a extensão de sua

orgal.lzação democrâtica,

êles que, "'p�liticamente fa

lando, são p;lrtes do povo

reunidos em tõrno de Iljéias
comuns, que se contém

nos programas partidâ
tios".
Certo Que, é preciso des

pertá-los para o bem dos

que seguem as suas lições
e acompanham a sua ,mar
cha.
"Sem Os partidos, ja

mais lograriam as idéias

corporificar-se p,In:. me

lhor expressarem a opi
nião pública, que é vâria e

multiforme", afirmol! ilus

tre constitucionalista.
É decisiva a indicação

dIJs partidos quanto aos

candidatos e dli sua e�c?
lha é que depende uma poa

De 20 a 27 do corrent!

cpmemoi"a-se em todr .o

territóriu nácional a SE

MANA DO LIVRO que tem

..
o seu ponto alto dia. J')"

J
Dia do Livro.

Almanaque da .

Secretaria

mocracia.

ta��:s �e!�upota:�,s'c�::es:�� São Pauío sem fins rue . .z
, tivos, pele Instituto de (:i-

nobres senadores, repre- ênctes oont- beis ele São
sentuntes dos Estados se-

Pau'c, o n-vo "JORNAL

::;.��O��ta;�������o:m �:�� DO �ONTADO�', que

çôes livres e disputadas,
cabe grandes responsuum
dades na t�refa. de 'Iegislar
para a n::tção e para o Es

tado, cujos filhos enfren

tam os. mais ar.gustiantes
prob:emas na esperança de

dias mais felizes.

Ante a conduta serena

desse mesmo p)VO bom e

sofredor, que defeniu o

seu destino pela v,oto, R ldr:g.o Silva 26 - 8" -

ameaçado por crises poli- Sãc Paulo,
'

ticas e administrativas, --------�-------

confiamos que os proble
mas urgentes agravados no(.,..
plano econômico e social

do Pais encontrem soluções
berólc� que estio a u1-

gir o deficit orçamentA!h
e as dificuldades cambiats.
Em nome do ;Tribunal

Regional Eleitoral, tenho a

honra de vos saudar, se

nhores .diplomados, formu

laTIdo TotOS de felicidades
no desempenho do vosso

mand".t.,.

Que Deus Ilumine' o vos

so caminho pura que o po-

;��I���í��e�::s rl:�t�e::or�=
lJ"::::sentantes, como deu

provas de sua confiança,
dando-lhe o v,oto.

reoeesentacco partidária,
vaiendo a

-

lição das urnas

no que diz respeito à edu

cação do povo para. a de-

geiros.

Como objetivo, de
.

orgq•
nizar a rejerida expol:;i,'taD
que será instalada na �. "

ça XV é entrar-',em conVl,

to com as autoridades,. c,.· '.

tarinenses estão em m;1:hfl.
Capital: ,os senhores Edsardl.
Te,sch .rosé Francisço ,Mon ..

teiro;.'éirilo Corrêa e Zen:>.
Gàussem, todos pertencen� .

��:r: BOls� :a}as�lelrf ':0

Sob a presidência do pro

fessor AbeTardo Souza, ,·e.l
.

niu-se no Departament,,,
de Educação o grupo l�e

traball}o .dJsignado pe,o
Secretário de Educação e

I Culturá, Rubens Nazareno

Neves para a elabora<::ão'
do AI�anaque. I

-

O Almanaque da Se.;!""C· Atê o dia �·o do co,rreme
taria' tem por finalid9,!ie. � os .. representantes daque'a
fazer um levantamento entidade reallzaf"ão em nos

'mais prefundo de todo sa Ca.pital uma série 1.e t'n

prOfessorado sub.ordin.::.dJ., - tendimentos e prom.oçoes
a Secretaria, como tambér,l visando uma maior prc,p<l.
do pessoal que lá exerce-' gação do livro

funções burocráticas. -I meLo. ''1t

O Denartarr.ento Nacional de Ob:as de Sb.neamento
convida �s autoJ'idades civís, mi�itares, ecle,;iástlcas e

ao povo em geral para assistirem a chegada do Exmo.
. Sr. Ministro da Viação t;! Obras Públicas, IíngO HELIO
DE ALMEIDA, no dia 21 do corrente 'às 10 horas, no

Aeroporto '"'Hercílio Luz", e à inauguração da Barragem
do Garcia, no mesmo dia, às 15 horas, em Angelina.

Flnrifln0!)OlIs. novetr-""'" ti" lOfl2

�;n9{) ('.:�rl(J� r.;it'!lg Fillrn

t.:)lef{' rln Distl:ilr

"Jornal do
Contador

A fundação desta A�s'J

ciação terá pr-r finalidade

primordiai congregar- to

dos os professores numa

única e sólida Associação
de Classe.

Esta sendo, editado

de-t.m à ct,vu;gação de

Importantes n-aténes, de
<

grande interêEse para to

dos os pr'J!issionais da con

tabilidade. Tol!o o conta

bilista interessa'do poderá
obter gratultamtnte ',lnl e-

Esta que contará I��rr,

uma sede própria ore-ece.

rá as vantagens com asst s

tência médica dentaria
de I:!ecúlio pag:o em vid:;
cursos de aperfeiçoamên
to nas férias e ainda n;)

setor recreativo e SOC.�i1.
Com a fundação da o\�S()

ciação do Professor o atual

Secretário tcrnal'á em rea

lidade um dos �eus m!ii.o·
res sonhos em favor desb
laboriosa classe.

xemplar, ba�t�ndo para 1.,;.1

enviar o seu nome e 2,1df.
reço <i Redação, á Rua Dr.

DIOMIClO FREITAS AGRADECE
Diomicio Freitas, candidato eleito à Câmal";1 Fede..,

mI, vem, de público, agradecer o apóio emprestado ao
f"�l nome, pela nobre fa.n:úlia de Florianópolis, do &_
treito, de São José, de Palhoça, no pleito de 7 de outu
bro último.

Na Capital da República, coloca-se à dlsp'lsição de
todns, na SOlução dos problemas da comunidade cata'
rir,ense, e de cada um, em particular.

Florianópolis, novembro' de 1962.
Ass. DIOM!CIO FREITAS

JORNAVISTA CID GONZAGA'
Procedente da cidade de de conceito no jornalismo

Porto União onde fora re- catarinense e nosso assiduo
ver amigos chcg-ou ante- colaborador.
ontem a esta Capita'l o nos- "O ESTAD<,)" na opor-

tunidade envia a S.S. os
so pre?ado amigo Jorna� cumprimentos e votos de
lista Cid Conzaga, ex- bôas vindas ao nosso con

d('plltado estadual, pessôa vivia,

Diplcm�ção dos
�

Veread�res
-

O Doutor Oswaldo Areas Horn, Juiz Eleitoral e Pre
sidente da Jnnta da 12a. Zona, convida as autoridades
civís, militares e eclesiásticas, os Diretórios dos Parti
dos Políticos, as Associações de Classe e o povo em ge
ral, para as,<;istirem a diplomação dos candidatos à Ve
readores. e seus suplentes, eleitos no pleito de 7 de ou
tum'o último, e que se realizará em sessão pública, no

dia 22 do corrente, às 15 h0ras, na Sala de Audiências
do Juizndo de Menores, situado no Edifício do Abl'igu
de Menores, à rua Rui Barbosa, nesta Capital.

F!orianôpolis, 17 de novembro de 1.692.
"

OSWALDO AREAS HORN

Juiz Eleitotai 'e Presidente da Junta da 12U• Zona

feriflJl> reduzidas

nOfl/ANÓPOL/{1. /TAJA/ J{}/NV/LE.
ClJ1l1T/6A, PAIlANA(]UA: r:R/IITOt: • II/O

JAC - CRUZEIRO do SUL
�fMPRf UMA BOA V/ACEM

Silllta Catarina Centro \ Internacional
de P ESQ U I S 4 P E SOU E I_R a
.As pesquisas pesqueiras

em execução no litoral ca
tarínense pelo Setor de

Pesca, do Departamento.
Estadual de Caça e Pesca,
já tiveram o reconheci
menta oficial e o apôio
decisivo do Govêmc Fe

deral e agora adquirem
projeção internacional com

a disposição. de renomados
t�cnicos ct;a. FAO,' destaca
dos para"i os Países do

��s�nt��o fs�l�semtr��z:lr�:
neste Est�dO. Para tanto,
Já chegar'am a Florianó

polis mais de três mil qui
los de equipamentos cien

tificos e materiais técni
cos necessários às tarefas
de' pesquisas, aparelhos em

sua grande maioria im

portados e de alto valor,
inclusive para a pesca lu
minosa.

PROZETOS

Os projetos técnicos ela
b'lrados pelo DECP,' sob, a
direção eficiente do Dr,

A,bel Capella e que conti
fou ao biologista Ernesto

Tremei o seu Setor' de Pes

quisas, ptlra serem execu

tados no próximo ano, em

nÚr:1ero de quatro, acabam
de ser aprovados pelo Go�

vemo Federal e serão in�

Técnicos da FAO Farão Base Para
Seus Irsbelhos no litoral

Iaterinense - Ma is de Três Mil
Quilos de Equipamentos, '.

Cie·Í1tificos e Materiais Técnicos Já
'

Chegaram ii r!orianópolis
c1uldos como contribuição no exterior, haja visto" o

do Brasil na próxima Reu- oferecimento recente
.

de
nião fGegional da FAO pa- fornecimento de barcos e

ra o Atlântico, a ter lu- m�tores de procedência da
gar no próximo mes na ci- Alemanha Ocidental com
dade do Rio de Janeiro, da " nanciamento integr.al i
qual participarão os dois
representantes do Govêrno
de Santa Catarina, bem
como o Dr. José Ubiraja
ra Timm, Procurador do
Ministério da Agricultura
lI'gado às atividades da

pesca e Que. tem colabora
do constantemente com' o

Govêrno catarinense.

FINANCIAM�NTO DA

ALEMANHA

Tão marcan te tem sido
a atuação do Departa
mento Estadual de Caça e

Pesca no desenvolvimento
das atividades pesqueiras,
qhe su� a,ção {â repercute

. CELSO RAMOS CHEGOU DO RIO
De SUa viagem. ao Rio, fe de sua Casa Militar.

onde tratou de importan- Secretários de E�tado,
tes assuntos ligadas à ad- assessores de seu governo,

ministração do Estado, re- correligionários, familiares

gressou ontem à tarde,. em e amigo estlve.ram no :.Jero

avião da Cruzeiro do Sul, o porto Hercilio Luz, aon-

de f.oram levar os votos de
Governador Celso Ramos, boas vindas ao Chefe do
que se fazia acompanhar Poder Executivo Catarin�n
do Cel.Elvidio Peters, che- se.

Grande Industria Frigorifica
Para o Sul Calarinense

Da primeira iniciativa
do Sr. Diomicio Freitas
como deputado federal
eleito por Santa Catarina
poderá resultar, dentro em

bl"ev�, a implantação de
uma poderosa indústria

•

frigor,ífica no sul catarl-

Após :manter contáto
com inúmeros criadores de

sumos, durante o curso

da campanha eleitoral, o

Sr. Diomicio Freitas se

convenceu de que os pro
dutores catarinenses, na

quela região, estão sendo

grandemente prejudicadIJs
com a exportação de sUÍ

nos, quando poderiam in

dustrializar o produto, ob
tendo melhor .remuneração
pelas suas atividades.
Partindo dessa consta

tação. o deputado Dlomi

cio Freitas passou a exa

minar a possibilidade de
ser implantada, no sul do

Estnóo, uma poderosa in

dústria frigoriflca. reu

n;nrlo em ('ooperntlvn Otl

:;(,i'i("d�rl(' 8.11óninl>l, 'ls cria

flnt·!)" de �llíJln� (' nro !lr-

Será Comemorada em Florianópo\:s
,

,
"

A Semana do Livro"
A Bolsa Bras:'elra do 1 .. -

vro que promove em vátks

Estados da Federação as

citadas comem,rações, 'J!�

sand.o dar maior dibno

à leitura, realizará e!I1: nos

sa Capital uma exposi;.J.O
de consagradas .obras d':!

autores nacicnajS e estl":l,:1

quenos frigoríficos atual
mente existen}es nessa re

gião.
Lev,lndo avante a sua

iniciativa, o referido par
lamentar acaba de contra;
tal' OS serviços da '"SOR
TEC" - Serviços Técnicos
de Orgunização, do Rio de

Janeiro, que se encarrega
rá do estudo tecnko eco

nômico do problema. Para

tanto, deverá percorrer
o sul catarinense, a partir
do prÓXimo di:1 20 do cor

rente mes, o Sr. Jorge
Chmlelewski. consultor téc
nico da referida organi
zação, a fim de coletar
"In-loco" -os dados neces

sários ao equacionamento
problema.

Caso venha a ser concre

tizada a idéia do deputado
Dlomicio Freitas - o que
esperamos - será grande
mente favorecida a. econo

miu sul catarinense, par-·
ticularmente dIJs municí

pios de Santa Rosa, Rio
li'ortnnfl. Or:l.vfltnl. Armll.-

1'.('))1 Bnn',) do Nü� I r p.

Lwlp,l'l"o r nr'-'<l T""·ti •

•

pelas indústrias alemãs.
criação do Banco do De
senvolvimento do Estado
de Santa CatarIna e a

orientação acertada que
vem ímprfmíndn o seu

Presidente, Professor Al
cides Abreu, também tem

favorecido as pespectivas
de desenvolvimento da pes�
ca com as possibilldades
de fmanciamentos que o

BDE oferece nã� só na

ap!icação de seu próprio
capital, como também com

as garar.tias de seu aval
coberto com o Tesouro
do Estado.

��inistro Helio de Almeida '

Em Florianópolis
Chegará às dez horas de Obras Complementares, no

hoje a esta, Capital, em município de Angelina. A

companhia de diversos di-.' noite ao ,Ministro Hélio Al
retores de seu Ministério, o meida sera oferecido, pelo
Ministro da Viação e Obras, Oovernaclor Celso Ramos,
Públicas. AquÍ, o titular1 um jantar, oficial em Pa-
daquela importante Pasta lácio.

>

cumprirá um programa de No· dia de nmanhã, em

visitas às repartições que Lajes, o Ministro inaugu
lile estão afetas. Na parte rará a ponte sóbre o 1'10
da tarde será inaugurada Pelotas, seguind-o depois.
a Barragem do Garcia e para o Rio Grande do Sul.

Na pressa de uma notída, redigida à hora do
rush, áqui na redação, um convite do Departamen
to Nacional de Obras de Saneamento, dirigido às
autoridades e axJ povo em geral, para a recepção aO

ilustre. titular qa Viação e para a inauguração da

barragem do Garcia, em Angelina ,- foi tornado
extensiyo a uma visita, de caráter mais administra

tivo, à sede do Distrito do Departamento, seguida.
de coquetel.

Na verdade, para essa visita e coquetel, os con

vites necessariamente deviam se.r, como o forum,
restritos às mais altas autoridades.

Meu velho e excelente amigo, . dr. Kfebs Filho,
mesmo que quisesse, não poderia canalizar paru tão

pouco espaço o povo. E para dar-lhe salgadinhos e

de. beber, teria que renovar o milagre bíblico da

multiplicação,

A barriga de O ESTADO, como se poderá adiv;
nhar,

>

custou ao dr. Krebs a lamentável perda de
muitos fios de cabelos - perda que bem posso ,Iva
liar pela tristeza que me causa, quando acontece
comigo, apezar de ainda ser um tanto lanhudo _ o

que já não ocorre com êle.
--

Feita a corrlgenda, de que o convite para a vi·
sita do sr. Ministro, ao DNOS é pessoal e restrito 11

autoridades, espero haver desopilado o fígadtz. jUS�
tamente revolucionado, do meu velho amigo,

A depilação, contudo, sendo irreversível, fica no

registro das perdl1S e da1los, através da única excusa

que podemos imaginar, feita com a melhor cordura
cabloca:

- Nos adiscurpe O IllaU jeito, doutô! Foi

querê!

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


