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Ministro da
o ministro de Viação e da. Fl\B. no Aeroporto HCI"

Obras Publicas, sr, Helio ';;io Luz, sendo recebido
Almeida, chegou, na ma- :1e10 Governador Celso Ra
nhã de ôntem. em avião 11105, secretarias e autorl-

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

Representantes do Estados. Unidos
nas Negociações Sôbre Cuba

O Presidente Kennedy nomeou três altos funcioná
rios do Governo des zsteoos Unidos CU1"!l0 representantes
norte-americanos nns conversações que estilo tendo lu

gur nas xccões Unidas visando à Implementação d, pro
messe lia união Soviética de desmantetar as bases e re

ttra: o armamento o-fensivo instalado em Cuba. A dele
gação é composta peles Srs. John J. McCloy, antigo con

selhctro d'l Casa Branca .oara as-untas de desarmamen
to: GCOI'l?"e ''-.l. Dali, Sccret·ârlo.de Eetadc Adjunto: e nos
werr L. Gilpatric, Secretário da. Defesa Adjunto, que upa
receru respectivamente nas fotos..

Antonio Balbino Será o Principal
Articulador da Campanha:·Plebiscilo

PORTO ALEGRE, 21 'u.
E.) _ o presidente Jt.lâ:.l
Goulurt acredita que na,)

pOS8U ser encpntradn .o,'
mu:a pai'.'l rcvogaçao (.10

atá ndicienal pelo Congrc,'
soo Na opinião do pr�,.;'�

campimha plebiscitária co

meçará ofkhl.r ente dia
1.0 de óezembro tendo
cama prhH:;p:::l articUlaUM

() �r, �nio Balblno.
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Viação em Santa

\10 prttlUliro ttaoromc o tttWar da i'asta u.<I v ,,,�uo e Ohefe do E,xeCllllt'Q calnrincn
se descerram a fUa ,-,lmbóliea dando pai il/au.gurado o 111lJ{Jllitico 1n:êdio ...:.. séde da
DNOS em Florianopo/i.". Abrtixo aspecto ''IC.y lWi'O.� escrit6TIQ� do DNOS, qu,u-ndo a
dr, Carlos K1"ebs fa1,ia NI/rega dc uma 1,11/, au Ministro Helio Almeida. tcndo-
se o Govcrnado/' Cel.�Q Ramos e o sr. Geral

-

Continua na Ordem do Diadente o plebiscito ê nec !s
Sârio enio podeda hav.'r

acõrdo qu implicasse Ih)

seu afastamento. lnronnool
,

ainda o SI'. Joao GouJart a

imprensa gaucbn que

BRASiLL:", 21 (O, E.J ,

Continua na ordem (io ,l':a
da Câ!llal"U d,s Deputa'j!s
a votação da mensagn.'l1

Hoje Em Ião Paulo o Min. do Trabalho
dclegad, do Trabalho ela

capital pau:jstà.

SA PAULO, 21 (O. S,l -

Atendendo a convite do go

- Cerca de IT.U e quinhen
tos, traba)' .adores per��'l'
Centes a

�

moinhcs de I:iíj.o
d,. Su' .oos. acatanrlo deli-

brl' !cão da assemb'ela r,c
rui de i;Cll sindicato ri?
classe' deixaram de com

parec�r hoje pela manh 1

ao trabalhO paralizando'
te-talmente �quelC setôr fie

atividade. Se a pa fede
perdurar por al!!,utlS dite;

devel"â pro\',ocar sêl'iOS em.

baraç,os ao abastec1m.:n10
e,TI tõda a baixada santis
ta cuja pOPUlação p')�el'�
ficar sem pilo,

PAR1::;
bras das' nações integmlJ
tes da NATO COmeçill':' .:\
os deba*s nesta cid::!.tic

procurando encontrar 'Jma

formuia qUe permita a Eu

ropa '� aus Estados Unido&
juntarem ebt'orçOl; par'\ a

celerar o desellvovim01�lo

eeonolllico da América. i..::l.

tina,

1\. C0ml!;.';.lc· 6e 15 na;,o�s

n�embros, reunidas
.

aqL'"
para a sua conferêncIa c�

CARNE: Crise na Guanabara
RIO 21 (Q Estado) - O

diretor do Departame:1to
d.e Abastecimento da Gm-.

Dabara reconheceu hOj0
haver u:J.�a erise parcial no
abasteciment.o da car]:�.

Esclareceu porém que <:'::'11

sua opinião a. carênCia do

prc.duto não deCOrre ap:>

nas do tabelamento como

tilmbêm da sua falta nos

matadouros da cida_9.e,

Ver. Jaraguaense Em F!orianópolis
P.ro'ee'dent� de Jara,g' do to do ,in.te�esse de seu mu· ,

Sql encontra-se em Florla� nicíplo.
nõpoUs, desde on!e:n, <) Ao destacado político do

P.SD. J:ll:'1g'la6n�c 01'1:'>
,

·f}Vereudol· ClcnHUlCcal! (:') b1'.08 o'� voks ele uma f.:·

Anlaral e SilVa qu� em '10,,' I,:ó e IJI'uveiwsa petu!(\-

"liD,;:.�a'pitai .tto.ta de aSSU!l- uCucio. em .OSso meio.

�'.'�' .. __.

presidcilcial indicando o

p""Cet::õ(!r RemIes Lin'a \)'i
ra P�·.Ill�iro Minlstr.o. A

vob,çii.., dt'ix-u ::-c cfetua.hl
ontem po da'ta de. 11 )

nlln. Caso haja qU'lfU n

hOje a tarde clevcrá. ,�<;r

v.otada' a meneL,gclll p�-O!j:
deucial.

presid,cnte Jo.i.o Gou':ut
(;:!vert\ inaugurar no

.dml) domingo o sobras

nuai, dLscuLi1á UIll !'eJ'l�')
rio do seu presidenie, (.. S';!
nadar norte americano J:l
cob Javlls a respeito dJ

paple desempenhado :� ) .I

organização de COOP>3�· .• _

çio ECOnOUljea e Dcscnv"JI
vimento no desellvolvimcn
t" da Amêric� Latinn.
O relatório discutido ''I.

portD., fechadas preve",
realização de Uilla con[.'
rêneia cntre emprecndime,]
tos públicos e privados p 1

ra o desenvolvimento ('eo
nÓlllico da Amétiea. L l!i-

.4

O l'ilinistTQ He!io Almeida cumprlmemu.ao pCIO Uoverlla ..

clOT Celso Ramos, óntem pela mrmhií, no Aeroporto
J-IercWo Lu�

TAS

-TAC- GRUZE1R0-G0-SIdi..-;Jlllb-llllfJ�
O TEM P O lMeteoOolóslcol-

(SIntu. do Boletim Oeomtteorol6gfoo. U
.t. SEIXAS NETTO, válida até ela IlJ' lU, 4(1

dia 22 de lIovembro de 1962
FRENTE FRIA: Negativo; PRESSAO ATMOSFERI
Ci\ MEDIA: 1027,91nb; TEMPERATURA MÊDJA:

��'g�I�A���Dts��:S��;:;;��i�,� �;;l;�: Pf'n�=
tavej (grupos de nevoeiro cumular com precípua
!tões (chuvas) _ Tempo Mêdio: Estável.

Genenl Osvino: Compulsória
no Próximo Ano

RIO-. 21 (V,A.) _ o monda após a data em que.

Catarina inaugura'
.

obras

geuoruj Osvtuo Ferreira devere pns�iu' computsó-
Arvc., deverá cair na com- rí.unente para a reserva.

:m!s(1J ,.I cm meados do "'_''' meios militares neto

pl\)Xlm8 ano" ::-em (!lIe se diLa�se que o gencral 0;;

aplique em seu eaS8 a lei vino) prtra não ficaI" intei

que permite nos militlll"eS ramente �Iesvjnl'l!l::tdo do
continuarem na ativa no Exército, plellenrá sua de

posto de marechal, cri:\da signa('i'w P;Ull ministl'J d:>

e.�cialtnentc pal'a a pç-r- SUP.lu'j(J1' Tribunal M.i.llt�u·.
'munênêia do marechal CXlI- Embora pessoalmente con

.

lia Denys. trole boa parte do setor

militnr do presidente da

RcpúbHca, o comandante
do I Excrclto encontr.! nes

�e mesmo r'soue!1:[t de :,.us

tentagii.o scrlas resiRtên
cias, como n'l (los gererais
Amauri Kl uel, Jair Dantas

Ribeiro c outros.

Prossegue o Concílio ECilRii';ii!co:·
Revelação Divina Em Paula

CIDADE DO VATICANt), rindo qUe a questão J'):�('
21 - ° Concílio Ecumé'l.i- posta de lildo ou redi-.;ià.l.

d� ouLl'U n'ft.lleira.
A votOçúo fui foore 'L

lllor;ua pura Cl1('f'f'llT ,.,

"Premier" Hungaro Critica a

Ch;na Comunista
BUDAPESTE, 21 {V.A.)

_ O primeiro-ministro da

Hungria, Janos Kadar, ao

mesmo tempo que atacava
a China comunista lança
va um apelo para a parti
cipação dos elementos nüo
comunistas nos assuntos

gl'in. dos quais precis;,t o

paiS - segucdo afirmou _

para se alcançarem os ob

jetivos proposto:; pelo re

gime, Em seu ataque con

tl'3. os cOllninistns chine

ses, 'K:.adar disse aos clele-

dndes. Acompanhado do

dr. Geraldo Reis. diretor
(lu D:>fOES, o ministro Ire

uo Almejd.1 Inaugurou,
.s 11 noras com a prc-

3Lll(';_1 do Chefe do 00,'c\"
no. do dr, C,ulos Krcbs, di
retor e-m santa Catarina
du Dep:utalJlenlo Naeicnn í

de Obras e S.,ne:U\lCIHO, o

110\'0 p�tidio da rorcrucêo,
havendo este Inlado no

ato, onrüotrando as ativi
dades do or�ani,,:!llo em

nosso gstndo. e o signifi
cado da co:;stftH:fio do

maentüco próprio em run
cíonamcntc.
O utular da Pnstn ela

Via'f3.o, Int.muo. disse ver

na. súde do DNOS o sim
balo de um novo marco de

realizações, de nlgn -dc no

vo pnrn êsse organismo.
sóbro o qual rerercndaru
lei noxtoncnco-o pnra dar
melhores condições de tru
balho ao mesmo e aos

seus tecntcos e colabora
dores. Referiu-se às obras
'da barragem do Garcia

como a de maior vulto

realizada pelo DNOES em

Santa catann.i. reaürmnn
do ao Governador ,Celso
�lP.OS máximo empenho

do Mlnlstêrlo da Viação edição. No retorno, o IlH

em atender tódas as reí- ntstrc Helio Almeiel:! ouviu
vindicações catartncnses, e minuciosa expranacão do
que todas elas estavam na Piano de Met!l.s c suas rea

prhuelra linha do mteres- uzanõcs. dc parle dos toe
se- etc sua Pasta. nicas daquele organismo. c

Após. o ministro Helio a rene. no P:lIario de Dcx-
Almeida descerrou ,a fita pachos o Governador Cc!
que atravessava a porta so Ramos ofereceu ao ttus
principal da Repar tíçâc tre visitante, neompn
scdtnrtn na Prainha, dan- nnantcs e autoridades, um
do-a por Inaugurada, pe- jantar intimo.
netranno na mesma, [un- INAUGURAÇAO DA PON
t..mêntc. cem o Governa- TE SOBRE O RIO PELO
dor Celso Ramos. autori
dades e eonvidadns, -que a

percorreram demorada
mente. A seguir foi crere
c.rto 1>1')0 di'. Carlos Krebs
um coquetel.
INAUOURAÇAO DA BAR-

RAGEM DO GARCIA
Ap(Js nlmccarcm no Ho

lei Quel'êl1c1�I. o ministro

Hello Almeída, o Chefe do
uxccouvo cntnrtnonsc. di

retores do DNOES nacional
e camrtnensc e demais

personnnceocs.: se destina ..

rum ao rnuntciplo de An
<:rf"lna, onr!f' se h('nliza :1

nnrm oe-u d') 0:trrin. que
foi in-ujrurada ns tarde de
ôntcm. e de cujas ccrtmõ
ntas daremos meteres de

t:l:he,s na nossa próxima

Os setores militares li

gados ao presidente da
República nào acredita:lJ
que possa ha \'er condições
internas no Exêrcito para
a permanência do general
Osvino em posto de co-

c' 'der_.ijiu contillUa!' '�

d('bat�� sobre o discutido
lJrujeto teologico que m�l\

. têm dividida esta ass�m

biela por mais de uma :'';'

mana. 03 !l'ais de dO!s .n'l

prelados c('ncila.rcs se "11;\

niIestaram pelo voto .ii :.,,

\01' da continuação dos ti·,

batei:' s')br(' a te�e d" .,::

velaçao !Jivina c suas I,)1-
te-s. Um porta· voz do C 1 1-

cílio anunciou que a ia' ,-

ç.i ofôra efetuada na !:i2-\;
sj,o a Pertas fechanas '"','

Basiliea de São Pedro, ,n ...

revelando a" C.iras a !,l\',,\,
e contra. A te�e foi Pl'C1Jl
r;:t.da pOI' uma comi;;"ao
ehefiada pc'.o cardeal A,-

, fredo Oitaviani de tend.,)'l.
cia. cOllServadoli, seCl·C1:l.
rio da CO!1g"egação {lJ

I Santo OfiCiO. Os pa(lr,�s
prog!'es�jstas se .opuser/I!'l
à forma da redação. SUl! 1-

(I'seu .. "ões em lO"no li .

aSl>un: o. A ,naior.oia ,

da c oe (I, j� lel·çoS. Lr'�l,l

aGência nc.õ.,t'ivsa lIal! II',

informou CJue a lllahH';a
dos conciliares votara "'Cl-lo

mOC;::lo mas não alinglra
o llÚ ,'cro necessnrio ,1a!"l
sua apl·:.lvnçâu. Isso mdic!l

que a test·, cmb')ra con !

nue em dlscussác. ainda' c
rú futuro incert.o. Tall1lJU!ll

pava aj)rovn�iio fjnal
exlgc maioria dc 2;3. EnL'c
os (jue falatam Iloje .;0

bre os mél·ltos do. proje', I
da dcciarafiii(\ n. rcspel',')
da fkvehtf.':lO fJguram o I.l ,"

p.; BCI n'\I'(]lll') Fkhcvc� "a

Rul:& de 1\ 1 bêlt, (;o
dor c.o al'('cbl�'po Gcn. '1;)
de Pro!'nr;:(L Plr,:1ucl, üe u�·I.
lllf)nliIW. H1'lI:>il.

OUTRA AINDA DAS MIL

ccnrcnne estava prc
visto. o titular da Pastn
da vrccêo, mais o rtrrctor
nacional do DNF.n (Ir.
Lassnnce. membros da co

mitiva, seguiram em avião
para Lates afim dr' íuuu
gurnr a. Ponte sobre o 'rio
Pclntnx. tendo úd� ncom

panhadus pelo dr. Lourt
vm M�lzrhitzkl, chefe do
'160 D,R,F.

&II ,

NITEROI _ EJllIl'l'!; • .t.1to:;

e (mpl'cg-adores cm estu
re.rcs nuvnts f.umIIWE,'I!{

ostnr.ic rcnnjdcs hoje (' J"

busca de uma �oluç�(� \]1\1'

ponha fim iI greve CCI�lLI:

da ,ontem. A reunião ,:;cr:::'

c.feluada no Gnbinete d"

i\l'ni5tr1) do Trabalha nn

Guanabara.
.

F(;i/:�'1�.I�ou aA�cG:.:l�::,�
hoje para apreciar duran

le a sessão ordinárIa \

inó;eac;âo d(l 0'1'. Hcrlll,'s

L:ma p<lra o po.-Io de ]' :

lllC:-"O i\Lllj��ro. O sr. tI .'�4

mes Li) a tcrin scu nO'l\-::

Rpr v,u:;) ontem. nao fo "e

a ln'w ('r (Ju�lum re[-:I.�' :'

da na núértu"'l d/JS Lr·... ·) l�

1110;;.
WASHINO'rON - Os !.';��

tad"s Uni,jOs RtuO 1)','11"

lcll'lo l'f'ol"rV:1 rliulll,.- d,)

w)va pubi\caç�o clJ Chi',1.l

çOll\unj.>La de que C:lõMI.I"'.v
a: lllc'a n"lte a" aqvida._,I.,s
b ':Iiea� em tcrritó"i') ln 1:"1.
Poda vo" (lu f)rpnrti.l1 t::·
to dI' f':�tac!o dl'rlD roo i.]\I>-!

a nova p�sil.::10 cllilH', , ,,,

tá send" cui(lados::ull;;.lLc
exalllinn(la.

WASHINGTON (I G,)-

vCfno dos &"t:tdo� Unid03

opinOu. (avr m,-:clmcnte a

proposta bra�iI,';ra, dl" (W·

.sat�nização da America Ll

tina.

BRf\5ILIA O Suh·Sl'-

SA PAULO, 21 (O. S.l _'
O Mlnlstro do Traba�ho, ----------�------

sr. João P.inhelro Netto es- D' I
- I � b"

"

tá "ndo "p''"do amanha om�ngor na!lguraçao: IJru !lpuRga
e mSão Paulo. Entrev'.'ittn·- veamdor Carv.r:lh-o Flllld b '

se-á jme�iata.r.ente com o

Mais de Gncl) Mil Trabalhadores Em Usina Hid'o-Elét<,c" de

Moinhos Paulistas Entrari!m Em Greye ��u';:':,��;�. ,��nst;��,��:;�
SAO PAULO 21 (O. I:,J �iio Paulo-MnlO QI·OS�,).

OTAN Traça De$tino Econômico
Da América Lal:na

crcturi" dc Mll1as c t:u:::

:::ia inr0!111UU que entregJ
;i ao Ccnselho (li:' Milli,�
tro� "11\ :-;un rcuniRa (I"

amanllü os c<;tuclu,--; eil

.�U:1 palita. vl:-;an.c:]" Ii'Il r':'

fUI'('o de verba, 11:11'1 ii.

ccnc;u�áo de divcl':"u,j ,)

bms.

Fr(]frfJI apto'!')I! IlI"!1Jet-J C.,
Ipi 1i(wr';l!flo " p"·':o elos

a],I:Ut·js.

HIO - A cU1l'_·urrtJlltl,l.

IMIll :� cNl�l,rlJ{"ao do Vj:'
{lnlrJ d,· Benfica. ;;era rLH·

!l,ada li. 6 de d("(�lllb!o 110

DtparlUlllcn1u (!J- KAr:lJ:s
ele Red-u7c!JI (lo i';"lau'.l. n
vi�(Julo terá :,::;! 1l1':tw,;; tI'J

c':[cll,âu C l>\la c, uc!u:;au
e.�t:"t prCV1�lu. 1J<11'U 10 '!\C�
se�.

Tal conferêllCitl. a. SCI' J'

alizada no próximo 'l!lIl

sob os auspicios da OCr.,J
e do Banco de Desenvol.l
mento Intel'ameriCillo, pia
curará iucorpora os seto.(s
pl'l,vados e públlc"s das e

cOll"llllas integrantes .1

OCED no programa da .,\_

lIança. para o Progresso.
co.nfel'eneia eSbo<}).\,l.

também a eíabcraçã.o de
medidas práticas v18an:lo
1l1'1'f c':n�maél dos n1('1' ',1_
(!',," b�:I\')-:ul1ericano.� ",

:t.uroPa Ocidental e E��['_-
dos Ullidos.

.

·r;------·- �;,
•• _ . ......:.....t.t • � �=.z........_::.!_"""'__���__:::��==�:'::'...._.,&""'&=_.:.::::__....::!..::....__'=""'...:.._"'__"_""""��_......'_':;:

n:lCionais. Em discurso de

tlês horas durante a reu

nião inaugural do 8.0 Con

gresso do Partido COlllU-

gados do congresso que os

comunistas hungaros con

sidcrav:,Jlll como sua obri

g'ação mais lml)Ortilnte o

esforço pela consolidação
do C-;JlUUlüsmo, apesar d:\s

tcntatlvas dellloU(lorns dasnista hungaro, que se rea

liza nesta Capital, KadaI:_
eritlcou Os stalinlstas, ;fato
que nã.o tem' paralelo com

o que se fez no bloco
orienbJ, E também mani

festou 1Jj)':J_ tolerância. �em

prcceJentes ]K.ra com os

oão COlllUlll:üa� da Hllll-

torças stalinlstas e dos seus

simpatua.llLes. Im,isLiu na

complela ldentifi()lI�'úo de
odJS us ]X'ii1id·)s l'uIlH!llis�
trt�, !lIas censuruu o da AI
lJ:lllia por Ml:t.� "lt'IH.h:nt;i..t"

dQ:";llliltiCiJ� t! �cctu.l"ius".

PASSO DA "FL1CIJ),\Dl� NO [\lUN!C'1!'JO ])l� T!\'\/G:\l,-'\
FOI Er;��;r:Y1CII\nO ('0\,1 :\J.'\lf; l'-�;T\ qUl� I': nUTH.\
l.J.�o 1\11L {.g;z ES'L\C' �'Et\DO CONSTRUIUl\.';; KM 'lUDA

"

SANTA 'A·fAR"'" FELO IITUtII. OOVI:IlNO

RIO _ Com rlt-slllJ'J i,

Mudrid viajou Vh1 u.ete:L o

Reitor Pedro Calmun {'f,)

COllll2iuhi;.t dc I>,U:I•. t:W.iJ,,;u.
F'lJi til.' r(':,liY::'I' 1!111,\ 1'--1';-"

rI" 1',,','�II':lS I' I' 'Ilr"'Tllt·!,,·
-';11 di\'�'I'�:L:i U;ÜV"l";;!uuiL:"
e"l.hà....a�.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Clube 12 de Agôsto - 24 de �[ovem bro - festival da Matarazzo e Mata razzo BOUSSâC, em beneficio do Hospital de Reabilitação. 17 moças da
sociedade florianopolitana darão "show" de elegância e beleza, Modelos de Cristian Dior de Paris, serão apresentados. Numa, promoção do

Colunista lAZARO BARTOLOMEU. Mesas na Secretaria do Clube.

Emprêsa Edllôra "O mADO tida.
Rua Conselheiro Malra. 180

Telefone :iU:>':.l _ oaix .. "r"v,.ta, 13P
Endereço 'reree-éncc ESTADO,

DtrJ-tor
Rubens de Arruda Ramo.

Gerente
DomJngQlS Fernande! de Aanlno

Redatore,
AntônIo Fernando do Amaral e SU�1l - Osvaldo
Mello

Colaooradores
Prot. Barreiros Filho - Dr. Osvaldo Fw�'ris:ues
caorai - Cid Gonzaga - Dr. Alcides Abreu
- Prof. Othon d'Eça - Major nderor.so ru
venal -- Dr. Milton Leite ca coste - Dr. Ru
ben" Costa - Walter Lange - - Zury Macha
do - Lázaro Bartolomeu _ Iunar Carvalho
- Prof. Paulo Fernando do s.. raojo Lago -

Hamilton Sc'mudt-; A. Seixas rcetco _ Píâvto ,

Alberto de Amorim _ C. Jnmunda. .!i:dit..or -te
Informação Agt-icoln - Arnaldo S. 'rhíago.

D1!,PARTAMENTO ESPORTIVO
Redator : Pedro Paulo Machado
aeua-ores auxiliares: Maury Borges, Rui T
Lobo e Gifbertn-Nah-rs

.

Colaburadores: ull'ERSOS
Re-presentantes

Representações A. S. Lar-a Ltda
Rir) 1GB) Rua Senador nantas 40 50 ancar
'reí: 22-59-24
SÚo Paulo - Rua Vitória 657 - COIlJ. 32 -

're' �48949
Perto A'egre _ PROP.\L _ p-eca O Fel!�8,
no 15 _ conj. 11 _ 'Tel.: 74-';0
a-entes c enrresponríent es em todos ÚS _lU

meíptcs de Santo catartna
Anúncios mediante contrato de acordo c' m a

t"hf'11t pm vlgór
ASO;:l�ATllR.'\ "'�U!!.L _. CrS '000.00
vP'n.'i. AVUL::;.\ _ Cr� 10 Iln
A nireelin não se remo"l.�(lnliis(/ -pelo, C(J1IL.. �t·

___,,_._,m_'_fi,_·I(1��tig�:::....nados' _

FAZEM i.� . .JS HOJe decurso do anilersáJ'io do

nOli-SO estimado amigo jl
Heider Henrique da S,iv.\,

�:1��,e B��'C�����rr:{s�g�rt;;�
fcnagelU de real destdq;'e
em nossa sociedade. Den
tre às ll1uit·!'.s honumag?n�
de que for nlvo juntall.o�
J.� nO<.5as r"l"lliuI3nrlo-lhe
e a, s �cus f:l. T.i!iares us

nossos CUl"pr:mentos !JO"

tão auspiC:OEO a('é>nterlm?:1
lo '

Sr. Wa.ter ·.Lange.
-Com grande satisfaça9,

ccns gnam;Js na efemerl(le

que hoje tralLcone .rals

um an:versãrio natajh�'O

do nosso p;'ezado conte!'

râneo e particular amu_;o
Waner L:ll1ge pessoa �Ol'
demais relac!oiBda e n .1-;�

sa sociedade, onde t<"!ll

mliltadc com real destaque
especialmente nos esportes,
ta!s C"I11:1, 1"':.110 e futeuc.;

qUllndo outro:'a l1os:<as :l

(;remiaçê,,; ,;J..J wa .O:·i�.l'a

ção, pa,sara 1" par pen J')
d·os mais g:or'o�� ue ::-!.I'

histó:'ia e·po�·ti",". Sen '.0

ainda col..b;nad r d 10S

Da'miro A. Ma[:·'\.
- STtl. Maria de L�ldc'i�.�
7·'1mlll"� Buchele
- sr .dr. Thiers de Lf'lllOlj

Fleming.

ma:s ll::ttó.veis àesta f!)l':la --'r- ��_
onde hã \'ii,r!os anos, c.,m

(l �bl "Aconteceu Sim" t�:n

de)(::tad� os leitol'es ae "O

da Sant.l Cl.tarina. Mo�i
vo porque no dia de h".I2.
estamrS certos, muitos se

rao os cumpri :};entcs �n

durcçados ao i.ustre anivcl"
f'arial1te 11.oS quais nos

prazcrosnn1ente �os 'aSSO!!ia
mo;,; C':-ni rs 'nossos ,1IUI:

erulslv·;,; eump:·.nlPntos l'�

cfujlvcs CUDl!)rimento;:;. �"

tcnsivos aos seus familia
rcs.

··'1.'···.. ····."'····"'..

.. "
. .,

"
li'

•

��. '

,

Dr. Heitor Henrique d.·J

Silva
Prnzcr'Jsos, registramos

n:l data que h�je pas.'l'l., '

i....

Vestidos em

Lindos Padrões
DE POPELlNE DE ALGODAO E OUTROS TECIDOS

GRANDE VARIEDADE DE MODELOS
ORIGINAIS DE CRIAÇAO PROPRIA

VINDO A SÃO PAULO NÃO DEIXE DE
FAZER-NOS UMA, VISITA!

procuramos revendedores Para o interjor 0$ in-
tcrL",.s�Jos Põcrem ecrcvct" à: '

MME. C L A R ISS E - R Augusto, 2069
- São Paulo - Capital -

Foi depois desses accn

recrmentos que resolveu $I'!

transferir para à Am<.::I.,
do Sul.

y- con!eórten!os Sociais

Lúcia na lista dos BrotCís Elegantes ao
Brasil - Hoje no Clube da Colina

Chá de Cat1dad6.

de senhoras de nossa 50r,(!

dade- para um ena.

1 _ A senhora Lenit".il, Olga Mussí

rnujo Andrade, reuniu C'11
_ ,Nilta SUva,

sua residência um gr .'1).)0- Marlene Labes,
Mtrrna Lenzt

1":1 B. K3.S.tint. Silvia H·�

pckc da Silva e Duma ?r

tO loco mais estarão na

pa'ssare a do Lira -rent,

CJub� para a parada d(' c�

!egânch que aconieéera Ju

rfln'1! o movimentado cl::i

de caridade. A prom(w:il.
do C!ube gt.roprimlsta, con

tará ('cm o ap�io da .�ccie
dade.

2 _ Marfha êrodt. C;'!lí

curso especializado em j :'a

b1'ento de beleza, eS'\\I";\.
em contacto com .o mund)

elegante srcial, a partir d:

amanhã representando 0,.;

pr, dutos "Germaine Mr))"l

teilT'. Drogar:a Catari::cn·
Se e;!'á, .o ponto da;;; Elege,'l
leso

3 _ Um grupo de J""'"l'l

llstas estão p1"Omoven�:"l
m�vimento vl;;ando o qU.i

dm de jurnalistfls sindi",'ll

�ados.

4 _ José Rodolpho Câ

!1'ara reporter social Ih

Revls'tas; - Jóia. Man'!!"'c'e

e Fatos e Frtog apres�Ltn
em rep.ortagen_1 s::tclal '(H

Dez Brotos E'egantes d':)

Brasii. Rep"esentando r5:1

Cnta:'lna, LúCia D'Aq.\ n)

D'Av:Ja.

5 _ A loja �aleria ..r�,,1
S.4ns e�ta oferecend� .,�

dos bl'i�'ldes as suas El'?;g�:l
tes abritueis,

G - Quem ser:i Mi.�� 1"1<>

gante B::tngu da cidade J�

I(iihi Sábado próx:m.o Il'J�

s'llões da socipdtlde Gu·t":'!,

ni. Qulnze �nrr-orjtas cO:>

correrão a� cobicado t:\l'"

ia. Berna:iete Bittenc.oJu.":,.
EeAtr;z Miranda
IZ1da Hr\I�;

Ros:ta Almida

Maria Letícia Texeira,
xrana 1\'ol1e Vidal,
Ligia Fóes

j aanete Dutra,
Irene Wil"ndil)g
Eliana Campos
Marcia Reis, M!ss S.l"i:t

C:ttarlna 1962.

7 _ A:-;1bo de

conv!te da senhora Ma;i�

L_? :p ,ra partlc:pH ao r:l

qujtei de inaugu:'açao ?'

sua :.oh' de an�;guidade i'

decot"açãa que acontel!

d:a 25 próxi'mo ii. Rua '3.1

nta R;beil'o 502-C. Cn '.

cn.iJlna - Ria.

la Dal as 17 'lulas

n3 Catedral �1�tropo,itan!l
acontecerá o c.a�ll"l'ent:) :la

fi' • ''''but!:n:e de�ta coluna
Alda R:l"ha. c m o sel,b')l:
Alv'flil" Nune� da Silva.

II - A tClll)pnda do T�

atl"o Nacion:tl d" Cornf!d::").
em I1'1SSl ridade. vai 111")

\'jmentar ú mundo !( ")1",1

eu:i.ura'!.. ;J"\l�a de Ouru",
dará inho 11 temporari:").
que será di, c:m'o pruxl
:l"0 no Telltro Alvaro de
C.arV3.·ho.

8 � O l"enhor FerulI I: .

Far:a recebeu em .l'ua p •..

di!nc!a para Ul"' aimoç':) u�.
senhores: Desemb. A .. ;,o

H::>esch! Desemb. 1"0 GU!

Ihon P.· de- Mello nesemll.
Fe"i"l'c!ra Bastos De�

Eugênio TrampolVsky T ,"'

!is Desemb. BeJisãl'lo n:-,

nios da Costa, Desemb. f.n

elides Cerqueira Cint·�
dr. No;.herto Mlr'knda
mos dr. Ar:rando Cn."l'l

deputad.o Fenando iVe�:ts,
senha José Lemos dr. :;;0

1::! - Ontem nu T:>'J.l r·J

A,.lvarQ de aCrvalho o 12Cl
tal da consagl"aca plall;�ta
paulista E:í��xia de Bri
ros sob o alt.o patro"'lrdo
�o·'tn�t,nuto BrAsil Es!:>.dos
Unidos,

13 - O governadOr C'.. l-

vis G1ma e deputado --/.,: so Ramos. cerepclono1\ "

nye Ca'aç� Oliveira. O a:. Minisrn da Vaição em nr.·.�

moço que f.')1 regad!) li: tl'� sa cidade.

que foi também discutu1o"
sériO", assuntos da polttH"'a 14 - Com prazer Ng':5-
atual. tramas o -aniv"rsárfo do

�enhor Char:cs Edgarj
9 _ Terezinha Amp'l, Moritz, Presidente da r_::'ln

Vera Card"'SO Heloisa ii�, federação NaCional do CJ

eschl. Tânia Fialho :::ar- mécio.

�,e-n Lúcia CTUZ Lima. ��a

MUSICAL ,BA�
ARA UlVJ. B0M PASSA TEMPO COM SUA FAM,LIA _ R'Ii"UNIOE.<: Sr)CIA.Lt

l>Afit_.:ANTE:"· COQUITEJ8 _ FESTAS DE ANIVERSI doTOS - eHA
DANCANTES - ETC

.N"T"JAR TERRF.O no RovAL HOTEL _ Te} 25' 5. !Partar1al

�;'" 3MI JOSr.
FODi'

-8AI8805-

�iDe GLilSIAàs 3 - 73.í - 93� haras
Peter SeliNS
Sophia Loren

EM
COM l\JlLHõES E SEM CARINHO

CinemaScope - TecniC'.:er
Censura até 5 anos

Estreito
ás 7'� - 9V2 hs.

U'NICO DIA

Luigi Picchl
N .,rma Benguel
Odete Lara

Jéee Valada ... _:

E;'v[

MULHERES & l\IJLllúES

Censura até 14 anos.. ·LVIE 343 ..

EstreIte

às 8 HORAS
_ D'NICO DIA

Luigi Ficchl
Norma BENGUELL

Oáete Lam
Jece Valadã.o em:

MULHERES & l\ULHõE'_;
. Censura até 10 anos

Fone: 34:>� (lNE RAJ',

Cio. IlIfl
CENTiO

âs 5 e 8 hs.
Gl-enn Frl'd - Bette DaVI! lA
Shlrley l"\1aeLail1�

EM

DAMA POR U1\l DJA
CinemaScC'pe - MagICIl!·'c

Censura até 5 anos
.."

a..Bon
Centro
às 8 HORAS

Daniel Gelin
Hildegarde �eff iii).,

EM

A GAROTA DF: IIAIlJJlUHCO
Censura até 18 auos

às 8 HORAS
Danny Kaye
Curt Jurgens

EM

Fone �252

Fone �28e

Russo que se tornou brasi
leiro vai restaurar 1 Cézanne

üvo ZANIKJ
ExclUSiVO da IBRl\SA

Já c-mpletou 7.0 ancs.

o Museu de Sa�nt Louis

possui um õeaenne (um

daqueles há tempos rcona

dos de Aix-en- Provcuce �

Mas ningué-n diz tal a De passagem pelo Uru- pcste-r-rmentc enconvu-
sua vita'tdade. E' russo de guaí e Argentina, [iXO[;-';(' do e adquirid.\) pclo -nu-

nascimento, vlveu a mal-ir '. em São Paulo. Lo&O mais seu norte amertcano) que
parte da vida viajar-d.:>. r.rmava contruto com o afinal são dois. De ré-o �

revista "Time" em um ..:ii!

seus úlimos númer-x re

produz a tela - é ore, r-r
te da irmã do próprio CC-

mas agora estã em S. Pau,

lo, há 7 anos.

Combatente na revctu
çâo de 17 e· p-r Isso osten

ta na lave. a a Cruz trepe
ria]. P,nt:JU algum tempo
mas há, _1" ais de �O Ilno. d�:
d.ca-se à restJuração � o

br-as de arte Tudo I�s� se ....

nunca deixar de ser couoe

POi�, C mo coute o oror.
arexanccr De cncs - esse

o seu nome - ête he�do·.1
e=e ntu'o do pai e n�l aos
sía "aruga' «s títu'os d�

n ....creea eram heretf,ll\_
rl�s.

O prof. Alexander. po·

rem, a"ha n1:l.ls im,�rtan
te o trab:dho QUf' tem j"ea

'izedo P!?r3. 'n�t IU'ÇÕ"� ar

jíoticas Pl1 várias partl,s
rI:- 'n'm-lo do OIH' o !j'.�!'1
d� '·��n";e· Go!>tou t'1 .... ',·

:�uB;:jo:l :,\�e� o:,�::IU!�:·.l
pró'�!o'io ma; tI"l"editn :;.\
t�r re�:aur�do 5 m!l 'lU]
d:·.os. 3('0 em 11""SO pal!:.

O COMEÇO

O prof. De Clioe; lormNl
se pela Academia de Betas
Artes de sâ� Petersbu�ltC,
hso el!' 1914. DepoIs "eio
a l'evoluçã.n de 1017 e eie,
como russo brnnco( nasceu

cu Vilno). c�mbateu as �
déias pregadas pelos CO!!lU

nistas CO!l1 armaI! na!'

má.os. Lutou enóuanto põ
de,

Um dia, :;.;n 1922. fugiu
num barc()·,e�Quelro, para
a Coréia rnde ficou algu:n
tempo. Depois foi para a

China (ficou 12 anos), pA
ra à India Sião, Tailan
dia, e outros paises Q<;!::I,
ticos. Viveu a segu� l.a

Eur�pa e· durante 23 aa-:-
no Egito. Ve!o para a A {á
rica' permanecendo a'guns
m�s�� nr) Uruguai e .oue o�

na Argentinõi. P.or illtill'.o
em 1955, desceu em São
Pau:� e nuncà ma:s S111U.

Durante todo esse tem.
pO. a!J<)� ter saldo da "Rü,,·
sia Imperial trabalhou um

p.oucO" e n pintura. Por::-r,l

consagrou-se mais à m1S-

sã� de rl'::uperar obras de
arte desga�tadas. Nume:o
sas telas du Mu�eu Faul!s ..
�:s f���:i;�:e��: ;:s�:n��l �
'meida Júnior.

FAROUK E

INCENDIO

Tranquno na flua
em jWrtugues, o prof. Ue
Clios apanha nlgun!'\ re�r"l.
t s sob!'e seda que fez i1.1

Ch:"a. Depnis, mosira Ue!

tras, estes da princesa Fl'.i
za e do ("" ,'ei Farouk. Ar.(.
x") está um recOrt.e de )(F

na', onde aparece U.l1 cct:
fic:o em challl!ls n� t: \��()
Egito. O Que slgnif!ca?
O c('nde rus�o explira:

durante a rebeJão 00 ,l0�
\'0 con:l"a F'ar'"Uk, !lOS pl"i ..
meiros dias do Hno de 195:!
houve dep:'edação geral LA

clpital egípcia. Ele Ol·'.l�.
De Clio!l. havia �l�,;tudo
residência e atel!e no

tro da cidade.
Conlo tantos outros :mó

veis, também o !(eu SOf:f<l
as c-nseqttencias. O foco

devora:'ig t;:-n punhado de

quadro::; fa,.osos tapeça
Tias, li':>TOS de u'rte, do::u
mentes tudo Nada pôde
ser-salvo porque o resta:J.
rador nessa ocasião se cn

contrava em AlexandrIa, -

EU 1\ O COnOSEI.,
'

ATIVIDADES

SuperSccpe
� ..............

PAuLISTAS

•

MUSeU Pau rsta para I)

serviço de restauro de v"
rios quadros CO.T o os ia

mesas, "Partida dae; M:tn
cões'. de Alm;:-da Júnior, e

"A Primeira Missa" de Os
car Pereira da e-sta.

No verso dn obra d,,�v)
bnu-se qeu h:í oturo r

.

-a

to de mulher.
.

Através de processo '.":l"
cial de transpcsiçâo. ec.cc:

ta o restaurador QU2 po-re
rã "operar" o cuadr- � se

parar os dois tr-abalhes
- "Pens-o que serã urna

das mais i T portantes nus
.

sôes de minha \"ida" - fi
nalizou.

-

VAI REPARAR
CE'ZANNE

Dcmlnando 8 Idi0m:.;
rinc'us!ve inã'2no chnês
e árabe}. c PI·'1f. De cncs
deverá se,,"'I;1' gt" I) fim
-têefe /lno para os Esta
Unid.os.

INSlfWTO DE CULTURA GERMAN!(A
Temos o honra de convide V. Exr:io. e Exmo,

Familia Paro assistirem à
250. NOITE CLii��""'J�,"t.

qt..:.� rea�izOl'-S€-':' no terçe.t.eira, dia 2/ de novembro
no salõ;) da Comunidade Evangélico RUa Nereu R�.
mos, 29, às 20 horas.

•

O programo defltQ" noite consiste numa pole:':'
tra de nosso diretor revmo. sr. pastor Fios intituladO}.
HANS STADEN !'M SANTA CATARINA 1550

F'lorianópolis, em novembro d2 1962

A DIRETORIA

27/11/62

(AMPUHA MISS'ONA'IUA
COLE'GIO CATARINENSE

O;; números premiado", foram os seguintes:
113.285; 21 4217; 31 5.895; 4, 6.797; 51

1.540
'

Mais 5 prêmios menores:

1 I 2.539; 21 4.560 31 5905; 41 6.550; 51
6.978. O Colégio agradece a colaboração.

FIGUEIRENSE F.t
. Sobado -em suo sede social um grupo de C,I�

sois levo rã., a efeito, uma sGirée dEnominado "BAlo
LE DAS BOLAS", que desde já vem atraindo o a1er.
cão' dos frequentadores daquela sociedade. O· inícIo
-está prEvisto poro os 22 horas e as mesa!! poderão
�er procurados na secretario do clube. Somos gratos
00 convite enviado.

fala

�",I ""ü.DO II.T,O

AS ORQUIDEAS EM EXPOSIÇAO DESPEDfo
RAM'SE - E deixaram o espaço do salão de boile
do vel-erçlno 12 de Agôsto vasio.

Quando aquelas morovilhoso<;ó plantas -estovar:"l
"ali aos olho� de todos durante poucos dias e noites,
falavam com agente' no suo iínguagem mudo que
tonto diz e encanto

Agora levaram.'"1O.'
Com todo aquela poJicrami omorovilhoso, seUs

-encontos, seus mistéric" e magias Com que encanta"
rom e perfumaram o quantos ao;; viram exuberantes

; naquela festa de cores e perfumes.
O salão ai< devolveu com carinho agradecido

'peJo prazer que usufruir com'a sua presença de golo.
Orquídeas dos cambionte� do orca iris. flor!!"

do elegância e de po:·te distinto de �vdos os fórn'loS
com que os adornou o Natureza inimitovel e pr&
digo, caprichosa ·e exuberante, •

O salão eindo guardo um rlouc,.., daquele pf''''
fume SUave que deixaram como lembrança.

Mas está vasio.
As orquideas se despediram dêste ano.

Prom�terom voltar.

muit�O;d� q::s��a�:�r� ��n:e� ����voOd��;:i�ã:1
dor, esses abnegados qUe todos cfo anos Os coloc�
nas seus ninhos poro novomente reproduzirem o

t1l

lagre da nova floraçõo, num 'renovado milagre de

surrei�õo saido cg -;;eio da Natureza vivo.
\.Muíto,; de suo,; irmõs, entretanto, alegran'l

cidade. enchendo as arvores do Oliveira Belo c01
.sua E�e�:�J�' para re�eberem nossos louvores e I1J
.50 admiração. '.

A'S flore! mais belos que e-xistem no mundo!

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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I U�LlIl';f\ IJAGII-II' o ESTADO -- O Mais Antlg() Dilil io de $ta Catarino

SINOS DE NAIAl- Uma fesla pata dar um Nalal melhor às crianças pobres da Capilal- Dias 24, 25 e 26 na Praça 15
Com as Damas que a promovem: coopere e compareça.

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

o tJarddo
.

apoia ao
-----

Um Encontro com à Jovem
Prezado amiga!

- Conheces bem o teu papel de mulher?
- Pensos no teu futw'o?
- Gostcrtcs de ouvir folar sóbre a vida e o
omar?
- Alguém quer te auxiliar no encontro de
uma scluçõo acertado dos teus problemas,
- Vf>/T' assistir algumas pclostro de teu ínte
rêsse.
- Pcm obteres informações detalhados e me.

,tricular-te pI'ocura.

o SERViÇO SOCIAL DA ASSOCIAÇÃO CATO'
LICA CATARINENSE DAS OBRAS DE PROTEÇÃO
À JOVEM - RIJo José Jaques, 72 - Nesta _ No
horório de aas. e éos. fciros das 15 às 17 horas.

CONCURSO DE IAIFEIRO'
ORDENADO COMPENSADOR
CURSO PREPARATO'RIO DE
TODA MATE'RIA EXIGIDA.
OUTRAS INFORMAÇõES 'A
RUA SANTOS SARAIVA 309
ESTREITO. �2"11,6t""'''' .

Serviccs De DATILOGRAFIA
ACEITAM SE ENCOMENDAS

.

TRATAR ó RUA FELICIANO NUNES PIRES
14 _ à NOITE

DR. CLO'VIS DIAS OÉ �1t4A,
CLINICA ME'DICA

Estomago Intestinos, fígado e vias biliares.
Consultório: Ruo Felipe Schmidt n.o 38
Residêncin'

.

RUI) S. Jorge, 32 - Fone 2721
Diàriamente jos 1.5 às 18 horas
"-tende dos 8 às 10 30 horas no H0S'iital de Cnriciode

Cornun sta Indian
Nehru e conden
agressão Ch.ru-sa

(Reportagem do TIMES gresslvas atuais, Isto é tal legação feita pelas autorí- com o Cominform em 1�)48,
01<' INDIA, nombat, l° de como o Governo da India dades chinesas na. sua ím- nenhum outro partido co-

Novembro) sugeriu, is posicões manti- prensa e rádio no sentido munista adotou urna past-
das- antes dO/di;) 8 de no- de que o Sr. Nehru era "um cão nacional cnovtn ísta''.

00 Conselho Nacional do vembro de 1962." agente dos Imperialistas Com a resolução mesma
Part.idc Comunista da In- Isto novamente constitui estodunídenses e o lider admitiu que "nas últtmas

dos rencionértos' e que êle semanas têm viste uma
em. um tnstrumcuto do ím-

sr.

dia hoje denunciou a agres
são chinesa em termos era-
ros e penbot ou o seu apoio
ao Governo Indiano para a

defesa do pais.
O COnselho, que reausou

uma reunião de emergên
cia durante os dots últImos
dias, adotou uma resolução
de 1.200 palavras sõure "a

emergênola nacional surgi-
, da a agressão chinesa" por
esmagante maioria

O surpreendente teor ,da
resotcceo retere-se aos es

forços indianos para obter
armas do- Reino Unido e
dos Estados Unidos. "O Par
tido Comunista da Indi não
se opõe à compra de armas
de qualquer pais. score ba
ses comerciais, mas se opõe
a Importação de pe-scal es

ti angeírn para a aeresa do
pais."

UUl repudío claro da post
cuo dos pan.idus comunis
tas em OULl"aS partes do

mundo em que as últimas

propostcôes chinesas cons

tttutram uma base ruaoa

ver para conversacóes so

bre o problema da rrontei-

pet lnllsruo americano para

conseguir mais' ajuda em

dólares.
.

Na cptntâo do Conselho
o Governo de Nehru não é

exoansíomst«. mas está em

pel,lhado numa polltfca de

paz e não-alinhamento.
Com sua autuce errada.

massa crescente sem pre
cedentes de nosso povo con

tra a ugressão chinesa e

defesa de nosso país". qual
quer posição ambígua, co

mo foi a dotada pelo Se

cretariado Central algumas
.s.em:mas atrás, podia signi
ficar a extinção politica do
partfdo. No fim, a pressão
dos memb.os prevaleceu
sôbre os teóricos da esquer
da.

Pcr ta-voae .. do ocruoo

.....Numa referência às flo

rescentes relações amisto

sas cnsre :o Puquistàu e a
o ocvêrnc chinês alent.ou

China, a iesorucêo acentuou
"a direita dos partidos rea-

que a India estava compre- cíonárína" na Indla.
metida na "consolidação pu O Partido Comunista "Sé
cífica de sua recente inde-

ofereceu para parblcípar a-
pendéncín, que ela sempre tivamente na promoção da
tinha mantido amizade

união nacional, na defesa
com a China e que o seu

e no roi tarectmento da mo-

��V�I\�� '�����C������i��r���' ral do povo.

mental" e nào uma ditadu- O conse.nc envíou uma

ru militar". cc.nurucaçuo com sete pon-
tos a todas RS unidades do
par-tâdc pedindo colabora
ção para incrementar o FUI!
di) ....acionar de Defesa e
.

Opvr tentauvas para obri

gar ,à Indta a abandonar

SUa politica externa de não
alinhamento".
O Partido Comunista in

diano. na sua acusação não
conuiromeudu da asresséo
chinesa. enfrentou o iso
lamento do movimento in

toruncronar. Com a exceção
da lug"915javl� que .rompeu

Escreveu; CYZAMA �€'rcicio do cargo, substi

tuindo o inolvidável Prefei
to Raulino. o destacado cc .

mercínnte e operoso indus
t: ini Oswaldo C!nudino do;:

S';nL:>s soube levar a bom
têrmo n sua espinhôsa mis-

não se comprometeram nas

suas respostas- As pergun
tas rer ererues ii reconsti

tuição da liderança cenuur
do PJ., udo. Se, como se dis

se, uma esmagante maioria
dos membros co consemo
apoia. am a resolução de ho

je, existe a necessidade for

cosa de escolher um Secre
.ánado Central nõvo. O

co.po de nove mem

bras. na sua to-rna <l.LU.11
da uma excessiva impcr tán
da ;\Os esquerdistas
centristas.

"NEHRU NAO ':' AGENTE

E' este um passo sem pre NORTE-AMER,:'.\NO·'
ceceme, na historia do mo

vimento comumsta de um Os outros pomos pi-inca-
pais apoíou a Importação de pais da resolução são:

armas ocidentais para utí- As fôrças chinesas' atora-
usá-tas contra autora pais xessararu a Lrr.ha McMo-

comunista. hon "em violação de acôr·
Nema implícita repreen-" do solene do GOVelnO chi-

são ao Pravda o qual, no.-/ nés duran!-e os ultimas. três
seu euítonaj da semana anos de nao cruzar a Linha

passada referiu-se "a tnra- McMahon".
ene Linha MeMal1on", a O Conselho recusou a :1-

resolução disse! r-Os recta- -----------�------------

mo, lo rmulados repetida- Nt...,tlC"·I"as de R'I'o do Sulmente pelo Governo Chines .!!!
no sentido de que a -Linha
McMahon é Ilegal porque
foi o resultado de um ccôr
do leito quando os imperia
listas britânicos governa
vam a India. são completa
mente tnsustentnvers e de
maneira aiguma tais ar

gumentos justificnr"n sua

agressão sôbre a Indlll. A- rio, algumas considerações
travessar esta linha. sob sobre a pósse do novo' P!'e-
qualquer pretésto ou pl'eten feito dc Ri;:> do Sul. eleito
são, constitui sem .dúvlda dia 7 de outubro último.
alR"llma uma agressão e a

violação de nosso territó-

Ire le à (ale ral -

riQ".

O Conselho ap�iou npo
sição do Govêrno da Tnd;a
("Jm respeito à cessa'ssão
das hostilldades:· "As nego
ciações natural,nen!.e· po
de realizar-se sôbre as ba
ses do retiro das fôrças rhi
nesas pelo menos às posi
ções anteriores as açôes n-

EMPOSSADO OH 15 DE
NOVEMBRO O PROJETO

ELEITO VITORIO FORNE
ROLLI

Inir"iando neste comer:t"'t-

são.

nada mais .justo do que, di

vulga! mos, na integra, .:!

dlscur�o proferido na oca

sião. por seu ilustre ante
cessor, Prefeito Ôswnld()
C]fl.llcino dos Sal1to�. Na

qualidade de Pr·('sidcnte. da
Câ11larn de Verend.J-res,

Desta [ôrma, homenagean
do o povo riosuJense. pas
.".amos a dÍ\'ulgar o discur
so em apreço quc, na oca

sião, r:)1 pl"Oferido sob ca

lorosos nplausos da enor

me multidão que se compri
1111a no recinto principal
àa PI"C'feltWfl.

"Qulz fi Providência que,

rumprindo determinação do

Partido Saciai Democrá ttco.
me visse elevad

.
o ao cargo

de Prefeito deste nosso que
rido Rio do Sul, em espa
ço de tempo ve!"dadeir:lmen
te peoueno. isto e, de�de 21
de agôsto pa�sado ate a

pre�ente data. Foi, tambem.
p"r deíet·mina.cão do Diviro
Mestre Que, posso dizer q\re
tive a sati�facão de. na

qualidlldf' de, Prefeito. par

ticipar de três aconterl+
lllentos do� mais si"'nlfirall
VO.5 e poroue nfio dlzPl'. hi�

e<ta 1"(""iâo: n

Expo�idto Fpj
ra RcO"ton::.l Q(\ A",'o V�llr
do Haiaí. foi re�li:>:"da (111-
rante a minha "f'stão. Ou

tro fato imp"rt.nntp aue n

p-lVQ f'111Íto aph1lcliu foi

t'nn�e!'"11i'·mo�. atr::.ves (h,
TAC-CRUZEIRO DO SUL.
o tPi"Íf'io dos vôos p'Jr in

fpr"""dio do Aeton"'rto de
Lontras. E o 3° grande fato
foi a h'mra que me coube
de procpdE'r ao córte da fi
ta simbôlica de inaugura
cão do )0 Giná<;io EV<1nll:p

lico do Alto Vale d'J rtaiai.
o jâ conhecido Ginâslo
"Ruv Barbos�". Neste Ins
tante em aue apenas alguns
mi':"1Htos separam o povo do
inírio na administra«ão do
novo PI"Pfpito eleito em 7

de outubro findo, o meu pai'
tl('ular am.igo e valoroso
corrpligionário Vitória For-'
nerolli. quero :ll!radecer a

Dell.� a I!raca aue me con

t'f'de,u de participar. ('orno

Prefeito dos acontecimen-

)

REI-MARCAS E PATENTES
Agenle Oliei;;1 da Propriedade Induslrial
Regi.\tro de marcas, patentes de inllençáo, nomes Cf.'"

merclats, titulas de e�tabelecimenta, ins:gnias, frases d�
propagallda e marca,q de exportação.

Rua Tenente SilveIra, 29 - 1° anrlar -

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

FLAMULAS
I Confecciona-Se qualquer quantidade, na mt;!lh01

qual idade e menor. preço.
Ed Zohia - 7.0 andor opto. 701 Fone �4':'4

a

CASA OU APliRTAMENI0

Lavrador
DOBRE SUAS COLHEITAS!

Cientificamente dosadas, fornecidos em 16r
mulo� especiais poro difereOles cu\luras, de
acOrdo com a natureza dos solos. Diversos

ripas de adubos poro l:)..,tol0, cana. mondi,
oco. fumo .nllho, arroz, leiJõo. Irigo. poma
res. Jurdins.

BUSCHl� & lEPPER SIA.
.

JOINVllLE: �UA 00 P�'''CIP(. 113
(lll)M[NAU' �UA B�U�OU�. 11�
�·�'�ll'''A OtSIM"�H,IIUO� WESIP'IAlltl. �4?'

TERRENO NO CENTRO
'Iende-se um, situado à Avenida Trompowski tos mpncionados e aue se

medindo 14 metros de frente pO:' 60 de fundos, fo� t0rnari'i.o ine.�nueríveis Da-

zendo confrontações com o terreno do sr. Celso Ra- rl'1. todos nós. E como verda-

mos" governador do Estado. dpiro encerramento com

(çont. na 5R pagina)
Os inreressados poder'ão procurar o sr. Antenor

Lorges ruo Bocaiuva (Travessa Harmonia, 7), de pre
f€""ência no período do manhã.

F reciso paro alugar no centro

lrotaf com OSMAR, nésto redarão 0'...1 peo te

CURSO MADUREZA
GINASIO EM 1 ANO

CONDIÇÓ<S
l} IDADE MINIMA DE 16 ANOS; Para ombcs

os Sexos.
2) Os Exames constarão de nove disciplinas. a�.

si� distribu;das: '

a) 5 fedêrais obrigatórios;
b) 2 complementares obrigatóflCls escolhidas pe"

los candidatos;
c) 2 de caróter optativo, também da escolho do

candidato.
3) As matérias deverão constar do curriculo ps·

calor do Estabelecim:ento em que o candidato se ins.
crever poro prestar o� exames.

4) �..Jãa seró preciso prestar novos exames das
mat(Has que íó conseguiu aprovação.

5) O aluno aprovado em todos as matérias rece·
berá um documento equivalente 00 Dioloma Ginasial

Motr"culas à r.ua Dr Fulvio A.ducci, 748 Estreito
fl", ionóllolls

([111 BJurnenau - PrOCU"or o Prof Dorvul l:Sur.
bieri)

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



NO TEATRO ALVARO DE CARVALHO - Temporada Olidal �e DezelJlbro o "Tea ro Nacional íle Comédia" Ipresentará nos Dias 5, 6 e 7 "Bôca dê"" Our"o cle
Nelson Rodrigues e nos Dias 7 e 8 "O Pagador de Promessas" de Dias Gomes - Camarotes (r$ 150,00; Poltronas -150,00 e Balcão 100,00, Reservas: Fone 3016

ATENtA0

- VEt-!DAS -

CASAS -

Ruo Pe. Scbrgcer - 79 - (Chapecó) - g
qronómica - Caso de Madeiro com sala visito-se
lo jantar - 4 Quarto" - Cozinha - Banheiro' de
alvenorto - Tôdo pintado O'leo. Preço Cr$.,
650.000,00.

Rua Fulvio Aducci. - 95l- - Estreito - Co
sa Alvenaria, terreno com frente paro -duo ruas ó"
reo 728 m2 Pl'êço _ Cr$ 800.000.00.

s

Praça de: São José - Caso alvenaria, todo con

L ���oóot����no amplo 50 m. fundos - P�ço c-s ..

Ruo Delmindo Silveira - 200 - Agronômica.
Casa Alvenaria c/garagem terreno de 28 x

40 m. Prêço - Cr$ 1,100.000',00
Mais- 4 outras no centro e 2 nos �orreiros.

TERRENOS� '\

Magnificas lotes com vista Para Baia Norte na

ruo Frei Caneco par" residencíos de fino gosto.
LOTES: - com --pagam:entos a combinar e fo

I cilítados em' prestações - Barreiras e 'CopOeiras'
....

I Ccnasvletrcs _ 3 lotes e 1 cosa por Cr-S ..

330.000.00.

CHACARAS -

Aprazível chccrínhc com água corrente' órvc
� res frutíferos deposito e perto do Trindade.•

PRECISA-SE SALA'- Para ·Escritório
l�ara EscritórIo.
TrataT com {' dr. José Maria, pelo fone �604, à ta: "te,

ou com o dr. Flávio, pelo fone ,• ...s - lSO·22 - 35-911'

APRENDA CONVERSANDO FRANCES EM .;1 M1S�5
"" ALEMÃ'" 12

INGLlS "

ITALIANO 12

Z I,'G iYA
l\f.<1triculas abr�rtas fiE' SecretarJéI e

1W<1ll w\,qtue\
ClJRSO� DE CONVEtt:SA(,:AÜ PllATfCt

Trajano, n. � 4

;Alt.o� r1� F'�rm;1cln �''''(''l';�'

CUNJCA SANTA (AIARINA
Clínica' Geral

Doenças N'�t�osas e Menldl\
Angustia - Corrlplexos - AtaQue!'õ - Ma"ias

Problemático Afetiva e sexual.
T rotCJmen,'0 pelo Eletroch!"JQue co, rl ones��sio

Insulinoterapia - Curdi07.:olo:apia - o;;"noterapio
Psicoterapia. \

Direção dos P:;iquíátrof -

DR PERCY DÃO elE BORBA
DR.' JOSÉ TAVARES IRACEMA
DR: IVAN BASTOS DE ,'NDRADE

HOa.A�IO - .9 às 12 hs. Dr. Perey
15 as 18 hs. Drs. Ivan e Icace:na

End�rec{"): Avenida Mc,ur(' Ramos 2B8
(Praça Etelvina Lu;>.:) - !=",ne 3"1 - 53

ilR, MARIO GENTIl tOSTA
MEDICO,

OUVIDO - NARIZ - GARGANTA
CLlNICA E CIRuRGIA

ESPECIALlLALAO r'�p., CLlNICA !-'ROf
JOSE K;')S

.

DO RIO De JANEIRO
.

OPeRA NOS DO!S HOSPITAIS DE FLORIANOPOll>
rlORARIO DE CQNSULTAS: - Das 14 às I i3 horas

Pela ma(1hã, hora marcado. inclusive aos s;'lbodo!:>

CONSULTORIO _ R��t��;eSil�:?r� 15 - Canj. 203
FI"lIFlcn ?ARTHENON

Prepare-se para o futuro
Aquirindo J.otes de terras, pequenos chócaras e Órp.o�
po ro indústrias em

,

BARREIROS
no '"BAIRRO· YPIRANGA, onde estó situado o Grur"
:scolor local.

Os interessados poderoo dirigir_se diretamel1f
00 ESCRITGR10 DE VENDAS DE IMOVEIS de

0110 JIII:o Malina
'�uo Felipe Schmidt, i 4 -- Sobrado - FU/lC

2347 - Flor�onôpo!j�.

:::om:;;'�i:F:::a::.II. i:a lJl1 :m�.,:="�, '-�.-�"
..

o·"=,.c:.�llNO����::,,:'�eM��jc��"a,t . ;:-'== c_ _. fW:':,o !0>;��. �
zx-jnterno por concurso da

.
. I' é ..,-

______________ . __
Maternidade-Escola. (Ser
viço do Prof. Ootavtc Rú

drí�"Ues Lima): Ex-Internn
do eervtço de C'� rurgta ,ri

Universitário assísta todos �..... flomill�'\� nosptter L".P.E.T.C. oo Rio

na Ig.-;-eja Sãu Francisvo as II horas ;. ��I:;an��·0�-;��.;�1��1� dOe H�:
Missa \10 Universitário. �hll('r!1iO;'ldf' ca-i-»

Mudanças tocots ou paro outras cidades:
Serviços de mudanças.

Nãa é necesscne o engradomento dos móveis.
Inf-,maç6es à ruo. Frcncísco Tolenttnc, no. 34

(H,'e +: 3805

MISSA DO UNIVERSIlA'RIO

AD1!OGADO�
ADVOGADOS'

DR. HELIO P�IXOTO.
DR..MOACYR PER�I RA
PREvID!::NClA SOCIAL. -- Recursos o Juntas de JU!

gamento e Revrsôo. Aoosentoooncs. Bene+Ic.cs etc

QUE�TÕES TRABAlHIST,..,5
CI'VEL e CRIMINAL
Rua seüoe SchrHIc"f foI) 37 - 2(, '\ndo,

SAMUG. ful\:;;t,u.
CIRURGIAO_SENTlSlA

"'E:POrO de covldod ... r. pela ctf c ..elocidode.

80R.DEN AIROTüR. 5 S WHITE

• Rcdíotoqrc uel ,1.)110

CIRURGiA E r RO'TESE IWCO_FACIAI.
Consurrc--o Rue, Jeror1m(J r.ceu-o 16 -

1(, onda, - For.e 2'LL5
€1tclu!i ... omer'lh� com ho'a, marcado.

Ora, I�RA OIJILA NGeErI AMMON
...1t\UKU,'AO - lJiE�'tII.)IA

��:��� ti���()�o�t:��n���de�no _ e.�p€CI<lIIZ<ld:)
peru cr.anços - AL'rA KUTAÇAV
/"\p! rcoçoo rocrco do tlucr

.

Arenoe dos I o as .12 1i" dos 1.5 os 18 horas
1(l.10 Sôo Jo.Ige. n.Q 3W

TERREnOS A VEfiOA

Solo 4

ocrree

'.'laTOS .- OPERAt,.'õE.'
, .. ,JENÇAS flE [:E�!HOR.4S
- PARTOS SE/I-l DOR 1)("70
métod{l ]J!);:;r;·profi/aficn
acnsnt-õríc: Rtw .f(1ãL Pm
'" n ln _. elas tfi.O!! "i
1,).00 horas. Ater-de
uoms .marcr ::l$� '('.. ronr

;'I""',"; ._ nestden.t» 1\'
�pn!'!rl'll 't:jitterl('ollt-I

Dr. ACiÍL4
Garjb3!�i S

zscntono
f"'1 Qtlt'�ti'o('"
Admlnü;trn('Rn ri" !wn,

, rmovets Tltlfesas fiscais
'Rua' Pelípe 'S('tp'JtcH
�lll. anda-

'·�1�

n't:il!za.'Ur
fp,

.. � �/;oI1�;;'�'
'1 .10.i,i[.O_'·l! �11,\au" 'il"
'I Il'. (I·�.f

VENDE-SE

,Ruo' Tiradentes 53 - Florianópolis � ...l (i.,. �, j Wh ".....m·.1JBll
CLINJCA DE ÜIUAN(,I.\,s
Consultôrlo: I"ela

40 Intes .na Vila t-:olmlru - Barre,los. tiO Itu�pital de C"ridá'(lC,
I -'"CIC L.oxLL 11r J.Çl.I..�I"f1.,.�nanrICQ �.... l3or.""_ 'Si oi '.Wlei"�'RO C"116QU�,r.I'

l"elroS. lb�m prOJ{ mo o E:.stt"oao FederalJ. das 15,30 lIs, à! 17,30 h9
1)·- lerr�rlo .com 64 mtS.x81u mts hente po Consultório: '(tua NUlu:s

ra o t:,t�ucJà r�Ú�,QI. Barreiros. Macbltflo. '4. _ t." amb.. _

I lo'e I :t:x'JI) no zona bo[neOr.c de Camburiú tp.I •. I· ...ne <,'tUi.
j.Jróxill"'o. a �a� Uo 'Iate ·Clube. rteshH!n.�ia: I(.'J<I P�.IIé,

t - IUllÕ! IOx30 nq zona balneária de Car:nba Runta �3 _ TP.II'IUI'" ?llr
t iú Pj'OX 1110 ii St:cie marítimo do lote Clube.

1 lote l..)x·1 J no z·lino balneório de Combunú
pro:>.: 11"0 (.) zona Comerciai.

I "0te I ;)x30 no Vilú Pompéio - Cu.rtiba.
1 1<..:lc com a A'reo de 700 mts2. jun,to aco H:....,·

,Jltol t-.Ult::,tante em Blumenou.
J lote 14x30 junto à Fundição lUpy, Joinville.
1 lut.c 22x31 em' Pilorzinho, Cur.tibo.

(IIrso f1reparatório (ontj�,entlj
CU .ISOS ESPEI.IAIS

!ARA PROFl::SSOR.E�
oE OATILOGRAF";.A

ÁUcAS PARA CONCURS';'S
/ii, .aIGO 91 lGINA)i9 EM UM ANO)
i' ,{E.GINASIAL ADMISSÃO DURANTF. O ....,'

OP rlLOGRAFIA
.

- lSaseodc n(lil mais mode ..nos proçes$os pe 0."

gógic:os.
- t.quip"uo com maquinas no,,-o,
- Oirigida pelo: ,

- PROF, VICTOR FERREIRA DA SILVA
HORA.IOS, DIURNOS E NOTURNOS
faço sua inscrição o Ruo "t. Fulyio Adueci on ..

tigo 24 de Me,a. 748 _ 1° c.ldol.
t.�TREftO .. FLORIANóPOLIS �

QUARTOS
Com QI.! sem PenSÕo. Caso de Família.

Rua Esteves Junior, 34

Dr HEI GOftZAGA
F',. Assistent.? do Clínica Urológica do Santo

Cas::J de Misericórdia de São Paulo (Serviço Prof. Ma·
theus Santcn'ado).

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

Cirurgia e· 'CliniCo Urológico.
Rins - Ut'eter - Bexiga - Uretra - Próstata

Endoscopia Urinária.
Atendé pela t'l(i.!l1hõ No Hospital de Cariéade
Residência: Tel; 2984

DEUS LHE PAOUE
A Socieoude de Amparo aos Tuberculosos cam

sede à Rua De('doro, números 7 e 28 cGmunica aS

pessõas afeita� 00 bem que 'aceito quaisquer tipes
de auxílios, em benefício de seus doentes fichados.

Outro.ssim, que os telef.Qnes números 2287'
2940 3146 � 2288 estão à disposiçõQ das pêssoas que
deseia em ouxilié.'a, b,J.stando discar, dizendo a lo
cai once deve seI" apanhado o donativo.

-----

VENDE-SE
Duas casos uma de material e a outra de madei

1"0 Silas à rua Laura Cominho Meira. 54 nesta. Tro
!;u' no nlesmo

Pc.,u CR$' 600.000,00.

Ao Milagrcso Padre

Agradeço uma gra�a Alca-l1

ç�da. ,

NeUsa Terezinn;l Gõ·nj)·a.

Soírée Ele�ame próxímo sábado no 12 de Agoslo
inaugufado com um (Gt! o Préó.o do DhOS
Gilro!� RadKr de ;;;criiiEL��o!íI �L

pcrt.ciporó d.o restival de Primcverc - Verõo. d-:J
Motarozzo, em benefk::o do Hospítcl de

Dumarc Pinto. próximo sabodó: nó"}2 de Agosto,

,����
.

FOI INAUGURAD{)'
.

Gama Ram.os.

·i e.mente sem inaugura-
da l1J .,p�..u:�t::�,�����.���I���
J.i·'lllJÇ;) c em Sao Paulo, pa
:.\ o juntar. A�. jnnpresas
A'lhl Viação Cnt�rméll�� c

"_'O$:O11 ce.uiora da zenou'',
ludú indica que vua j.racu-
1ll;J1" em c.mruncc na l"l·,e

dela .Ilnhu. A passagem cus

".d!.< cl�." 1.,1j e qu.mientos
c ecssenra cruzeiros.

AüREA
Maria aueneie e Bc ent-e

l.dJaré .. c.mltas joven, l.C

c:,�, s'ranci-co oo 8:11, «;u

r!<':", da 'Escola. Normal -san

co cataitna'', .cujo parantn
fo é o ecvcmecor Celso

3.:.nu.;· c o satrono o Se

nadcr éttuo ·FoJ;ltana. em
bns visttaram '0 Gabinete

de Imprensa do Palácio,
onde palestraram com o

rrancrscaco IlI�H!:!; de ber
.. ,,·_ .. _ ..vamo. :

HEL;vtA ... r·t ..
c EiOi"a Horn, .as rnoreru

I1I1.:ls.. ".toP' set':;, da J1PI,Ol"ia
cap". vüo acontecer na

-sorreé' do próximo saqa
do Clube""12' de A�1.)St"d"
com elementos tomets.

.

A SEMANA

ontBJn, as om;e hO"lS, o m.o

dern.o prédio do Departa
mEnto Nacional de Obras'
e Saneâmento, ali na rua

Bulcao Viana. O Dirétor C.l-·
gen�eiro, Ur. GarIos Krel.>s

l'�jiho, '''Dtr�tol- do D.N.O':S.,
convidou o Ministr.o da 'Via
çao., Eng.!:nheiro D:�. Heli�
de A:meic!a, para fazer 9 a

to simbólico da inaugura-'
çflo, êste COnl'idou R G.ove'r

4v'" .......:"'v ....�U"?;;, .�!f�' sera
oe 9 a !ti <:iU1rteS Yl'OXU••u,
...v ... " .... '" ...n u.'I:;UC;. eUI pú
...".... ;,.a,,", (;vt1<)�dLa ue

........ ".Ullt;lilLoao.lJ p_:ygra-
o Lions Çlube de Blumer.au I ",,,1 bWlilenau, uma

Sul, (jue rio prõximo dia l"la"cada.e um oanque-
quatorze de. deze'mb'ro "mar- Le no Olá l't .. tan ·.l'uoarao

.ca.a o jan�ar festivo para a e J(/;.l1\'iUe tamDem acUIlLe.

posse da primeira '�;'fétofta, .... �\::!1'a' "'�eS""'-e�·oeoes",
<jue ::>cni presidida peta Sr. l"t:.e.nda. semana,

na.!> Gerais; naquela Cidade. .o Sr. Newt;on aa Luz Macu-

':u, "cÍ:á candiaato a Pres'i

aencia; da Associaçã.o. d.os

bü'Vlaores }'ubucos de S.

C.; o Sr. Edson da Silva

Jardim, ficou pre.ccupado
com a notlC.ia de que entra

rá na lista dos dez mais; .o

Sr. Fernandj) Faria, é .o "a

judante de Ordens" d'o Se

nador Konde·f Reis, na "FIo

riacap"; uma emissora 10-

cal'vai ler os n.omes d.os jor
nalistas sindlcàlizados; al

guém está apabcoriad.o pe
la srt.a. Miriam Guedes;

gente de politica 'está plei
teando as cheflas de. repar

tições federais (os que nã.o

foram eleitos); os passagei
ros ê que tem de levar tr.ou

co para o condutor dos ó

nibus da Capital, a passa

gem estâ custand.o dez cru

zeir.os; esta C.oluna tem da

do muita sorte para casa

mento, ê sÓ receber um tí-

UMA LINHA tulo, C.omeça a .onda de noi-

de ônibus de Fl.orianõpolis _
vados.

pena .o Rio de Janelr.o, pOs- e

FOIORIADO

I"C�Olllucen.o, Gcrente d.o

E�nco da LaVOura de Mi-

nad.;)!" Celso. RurtlO$ O S�.> NELSON

fa��-io, .o que acoút�:�': 'B:üt:;ttl, diretor de Turismo

com ti p ..esença de. }lu.f.Or'l-
, ��la���I�a�a;��Sid����.i�!�dades ci.lioS, militarcs e c� ne'dy, hã. 21 anos passados

ç:laslú.::tico:s. i'OS convida� nUl';' "pc�'iodo de férias ca-

da:;· iOl sel"l'iuv ÚIlI �(!u"j- nheceu o Brasil e nã.o fica-

tel, apos m';la ViS1C{). ..peHi.�: n'l.. ;:'Ul'p,'e::.o com a' bcleza

����il.,a��o ae re.ien�o :'Pi��
�(.c�Ul'al da ,'Belucúpi-:

������:.�����O�c�ijú;idn-Dtl. '. �:�;�' �u.oar��;� ����:��n�:
ul1lCn�, o IVImlst;! .o Heliq do .

da. Rádio Guaiba de. Por

Almeiu:'i, com UHl jti.n"tar to Alegre.
Jfidal no Pa:âcio dós Des�

•.lUchos.

Reus

TEREMOS
no prÓXimo sábado no Clu

be "12 de Agõsto", uma e

leg'ame Soireé com .o desfi
le d.o 1estival de Matal:az

z.o e MataTuzz.o BOUSS:IC, em

benefici.o d.o Hospital de

Reabilitação) pró-criança
pablitica fundadD pela
,Primeira Dama da. Edith

VIAJARÁ
hoje, pela Tac-Cruzei'ro do

Sul,· para Curitiba .o Dr.

Nelson Teixeira Nunes, que.
vi�itará .Q Consul Geral dos

Estados Unidos naquéla Ci-

COMENTAM QUE

id.

c U R 10 SIDA DE S·;:
ELEGANCIA ATE' PARA bebendo, mOlreu nos, bra- ta revestimentos e chapas e�t� razã�, CUidad�icae;��à
MORRER ços de Eunice, sua escrava prensadas; ti casa f.ornece elal dever_a ser de. .

Pet�'onio Arbiter escritor predileta. (SE) matéria prima para .0 fabri alimentaçao e· re.pouso. Fa-
c. p?eta romano

. d� primei- co de
_

cordas, pincéis esto- ;� ��: q��r�:� ��o d:�:'
ro sécul.o anteS" de Cristo NAO SOBRA NADA ����s ée7�lt� tri���������� essenciais para sua comple

.!�!g:��:�?,C�����C�i�;�11l �� Até .0 C.omeço de nosso te, mas alguns plamad.ores ta recuperaçã? Prepare,

do o império R.oman.o. secuIo .o coqueir.o era COll- conseguem atê 6 colheitas lhe alimentaçoes mais ri

Quando aptlrecia cqm sua siderado quase um estor- por an.o, o que nos faz pre- ��:n::n��tC!�s�vlt=i���
�::::��v�:la����:a ad:t:���� ;�' p���e�.�éu�ade d��á-I�:S:� ::r C�ftl:�.O futuro para es-

orgUnlsmo uma reserva 'de

�:ll��d�:�s����;:elo:', ��r�� !��:ie���h= :�n��:e:t:���: AS MAMAES TAMBEM FA- ��r�:::::��;:�:��:��;:
��'��:.g�m�:;�?�a �,�,;Od�: ;!�}�f:'��f�:�,�:�;���f: ZE:' ::: de fim de a- :�;O' e'��;:';in:efa::;�'�:
p.�sar ddO ;er um d��a fav�-

para o aproveitamentQ to- no estão se apr.oxlmando .frutas ou leite. mais de u-

�:nossu: d!���.��:l e

1

Vi����. tal do cÔco. No Sergipe, de e é muito comum verm.os .:��;�: ��:ia�e�e��s:di:��
��n�����o s!u md.o:S\���U�l�= ���:��:���::'t:ea i:d:����� � ::�::sse�:��I�:�� a��� lherada de sorvete à essa

tr.onio organiz.ou em seu,pu IiZRÇão dessa fruta. No se- panhand.o seu aproveita- vitamina, ninguém recusa�

lâcio um magnific.o festim. tal' alimenticio ela é apro� menta e, no momento das rá.
(cont. na 7a. pág.)

Os melhores vinhos, os ma- veitada na confecção de fa provas finais, sofrend.o

is delicados acepipes f.ors,pl rinhas, gordura�, refresoos, tanto quanto éles na ex-

programados Quando o baIl oleos elc.. Suas folhas pectaviva de.. um resultado r:;;:;;:
�

,
�;��"I��it�i��el��zca��lll�l���d brll��nnt��l��;:a��en:;�nê�; 1_G3�T � D.E C � f Éf

"

Ul)} médico cortasse as veias para o cs�udallte, 1 tNrAO PECA tAPE Zl�'" J
de -"cus pulsos c, serenalllcn aquele em

l'e conver.sando, comendo e

dade.

erescimentu. e por

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



O ESTADO - O Moi, Antigo Diário d� $,,- CahriM

A.S.C.R

xmu.s io anos, o número de Agir .::!l quente, m
I !s\.�,' 'habitantes aumentará à ra ...... � a .s.�,

zão de 500 mil por ano. Des rais, são intensamente in- ,

�� f�:m;62so;��;;. �o���� �:S:��i;::� ��:::��f��w 'pr!rfuM,gê «) aetíl5éÍ,m',':,J�dt»"r\,tacão do Estado passará ,de residentes nessas zonas Ilta '1f '

��b��i::. aD�7 :!�i���: ��a;I�:�a�aS�t��:�d:r����: frl·a'.d:O, d"j'z í mrY:� �-iCO'mnbôes deverão ser constr- trlals e deveriam, a rigos, �a,
tuldos por residentes em ser deduzidos da população
centros urbanos e 5 mübões considerada agrícola. s;;alg�ml��::�:�r�e (lB��� .. eQ�e:���a� l��::�:�.. nas ��F:�: oe���� =:�:��

suhrancerhas, íusürtca-se as gtandutas eupra-renere e

porque por trás delas es- favorece o processe que 'neu
tão os dois seios mais ím- traliza a ação dos mlcr6-
portantes do C{.ilJl.io e. como bíos. QWln.tlo à. aij;:DentaçiO
se comunicam com a nariz, acne o médico .qUf! também
eles são illvadidos pelos vi é multo importante, Em ca

-us. E' preciso fazer massa- so de resfriado, tomár suco

gens, pois, três a quatro ve- de laranja, comer .fJ.gado
zes por dia, durante cinco de vitela e muito tomare:
minutos, nas sobrancelhas, a vitaminas H fortifica. os
com um pouco de álcool pulmões.'
canforado_ partindo da ba- N. da. R.I _,_ Publica-Se es'
se do noriz. ta nota mais a titule) ue cu

Aspirar vapores de alcooI riosidade, para m06trar' .oS.
perfumado, pelas fossas .recursos ia imagmaçiÓ- hu-
nasais ê também medida mana em seu desejo'di ven.· \ _

necessarla, porque no alco- cer o res.:rfado, do que 'CÓ-:. 1�.III[Ii••"••••�S:::lIii21�1lJ.....,;,;,,,01 e no, perfumes há cer- mo Infor) nação.. sóbre meio
tas sub!tâncias que matam eflclente:te cansegt4i·;e�.,:

.

I - ',' -

'.
.

-

o, v',m, Enfim. pertumac- obje�vo, '

.' ,.' ,CENTENAS Df CRIANCINHAS PARALlflCAS APELAM
,PARA A GE�EROSIDADE DO SEU (ORAÇÃO-� AJUDE-,

AS 'A!CAMINHAR CQOPÊR_ANDO-CO'M -A
.

.

!!SOCIAÇ10 SANTA CATARINA DE REABILITAÇÃO'
Eny.ie I) Se� Do:ta�ivo para: RuàGen. BiHencourt, 102

NoUtias 'de Rio do Sul
(cont. da 3l!. pag.)

CHAVE DE OURO, domin

go próximo, repr�sentanda
o' govêrno munlcwal, terei
o imenso prazer de partici
par das Juslas h�enagens
que serão presta1as pelo
.... -�� "" "·, ....irlo Ifadre João

�atls��L:IS��, r:�oTA s��
nob1l1�sima

. mis�ão do sa

cerdócio. Comen�arla uma

e Hiros ...

chima a�ha paz num convento italiano,.
Roma, novembro (lBRA� r; San Bruno, no coração ra bomba atômica. uma altura d� 9'.500 metros dicar-se' �,1;�ilgiãÓ. De�OU

I i

SAl - O Jornalista creu- da cerabrta. vivendo como O eplsud,o é recordado os três aparemos deram u- tudo o que o cercava•. na
franco Poggi publica, no úl- padre Antônio. E' um frade pelo Jornalista que encon- ma volta de 90 graus e di- sua cidade natal, emIllinols,
timo número . da revista ainda Jovem, forte. E� seus trou e fotografou o padre. rigiram-se diretamente pa- e partiu para a Espanha,
. Oggi". longa reportagem documentos vertüca-se que Naquera madrugada trágl- ra o objetivo. As 9 h 15 foi onde Ingressou num con

sobre o ex-surgemc da a� ele fez 'parte da tripulação ca. os tres B-,W aproxima- foi do:do o sinal de alarma vento, recebendo o nome

viação nortc-amertcanu Le- de. um dos B-29 que, no dia VJ. .. t-ec da" costas do Ju- de 20 segundo. para que os de padre Antonio.

ror Lehman, que ele encon- 6 de agosto de 1945, lançou P",u, depo.s de. terem deco- aparelhos estivessem aler- Mas mesmo ali não en-

trou num convento de Scr- sobre Hiroshima a primei- ludo da nua de 'I'inlan. Le- tas. E 20 segundos depois, controu paz. Soube-se quem
rvi r.enmcu esteve 11. t;uJ de a bomba foi lançada. era c a curiosidade fez pe-

-------------�-".--.- .:tu a)X>.:':lhu que condueta turbar sua tranquilidade e

P
o cact.ão wnnum sarscns, II coreto do -rnc Oreat 'seu Isolamento. Partiu en-

c.-r I·C 'p'a "'ra-,O ajoelhado, com o otspostu- Ai".,,�·, CUH1U lOl ca ••zttUU tão para a ponta extrema

.v�..e.@,.. ,_��a atômica_ nas c apJ..tanv Jj-:t� em que vta da Itália, onde encontrou
•

aos� tJln dos aparelhos "n, .. lJ IU.UfU p ....are i\lItu- o convento de Serra San

LAUDELINO LUZ

JfO
rX 111 .... , emao sarg-ento Lercy, Bruno, quase num lugar

e
. e

os nU!l,ens al,lel "aram os inacessível .

.

SENHORA ISENH
dentes. Leroy o ..huu para

Alí ele vtve, hoje:partícípam aos parentes e pe roas víca serena, soe o mais au-
to de casamento de ��� �m:;RI :VtIJ UJ OU$ sac:n_,;.os. Um

noivos I
quarto de hura antes das

Estreito, 21{11/62 \ �!lrr�!f �ez�a d����t;áu�:táh::a ��
cela e depers vai para a ca

pela, com os outros na, pa
ra cantar no coro. Ãs duas
da madrugada vctte. para
a cela onde ora novamente.

quente nas orelhas, massa

gens nas sobrancemas, per
fumes e algumas gotas de

alCQDí bem.,pedU4.J.a-pa.s nas

ro.sas nasais _ eis o s1'fI-

CONVITE MISSA
··-1'0 ANIVERSA'RIO

Vvo. R.enoto Gutierrez e filhos, convidarm po.,
rentes- '" Pessoas amiçcs o assistirem a misso de 10.
aniversario de seu tnesouecível. marido e pai, que
será rezada no dia 2J do corrente às 8 horas no I,

greja de São Luiz na Agrõnomico.
A todos que comparecerem a este ato de fé

_,_,i_stõ_o_"_,oc_ip_om_o_'_agrodeci_m_e"_,_os_,-----_

ciente para. "abortar" um

resfriado. E' pelo menos o

que afirma - conhecido
médico francês, num artigo
publicado em revista cten
tifica.
Diz ele se devem aplicar

nas orelhas compressas de

algodão molhado em agua
quente, por uns dez minu

tos. porque no pavilhão au-
EDIFICIO CAMBORIU PALACE ritular existe um feixe de

F.,\JTREGA EM DEZEMBRO
.

nervos que regulam a circu'
. .,...! lação do sangue das mu�

'Um dorr.-:. - Kitch - Banheiro - Eutr. -' cosas na'als. Sob a ação do
("..R.$ 250 mil e 18 x CR$ 14}00 - calor, êsses nervos são es

Um dorm. - Sala - Cozo -- Banh. - Eutr. timulados, Os vasos sangul
- C�S,468 mil e 18 x CR$ :19.000 -

_neos se dilatam e obtem-se.,
assIm, um nfluxo de globu
los brancos que afugentam
os vlrus e os micróbios. As

sim o nariz se liberta e pc-

APARTAMENTOS EM CAMBORIU

RÀ1l10 ,PATRUnIA:: SÓCORR(f
POilCIAl OE URGENÇlA m.' 1911

Prbposf6s paro - Eng o Niltnn Beduschi -

RUa Dos Andradas 1664 conj. 805 - flúrto
AII!gre.

•

16"1262

I
'.
,

1

Coopere com a

Ilé-me
,. .

.sua
mao ...

•

I
t

I .,

!u fhe ga�"o - ., Luno �·ro �rendeí o 'c'ndár na

'" mjn�Q
Idade ... 05 múscu!oJ não obedecem. Só com' multo', esfôrço
conseguimos mover ás pemcu. Damos oiguns passos com ofl
mismo e, de repente) as f&çôs

�

nôs fehom e nós cofR"lo$. Mo ..

n�s teventemes def>resso para andar e tornar a cclr. Às vêaes
a gente chora ..• Ass�m difrceis sêe quase todos os nossos exer

eretos e estudos. Mos o�ocriffdo compensa:' eu, por exemplo; jd
melhorei mur�o e estbu certa de melhorar ainda mois .. .No futuro
espero ser como Você. Poro prosseguir minha recuperação e de

tan.tas 'úianças como eu - póra atender a milhares de "ut�os
que sofrem o que eu sofri"'; -precisQmos- de seu,-auxilio� Alude:
tIIO$l O que' pouco paro Você seró quase ,udó 'paro nõ$l"

,t

.
,

mjus�.ça imperdoãyel si.

�es,e mOlJlen.� deix.:lsSe�
ue p,:estar uma Ju",t.a home.

nagem ..
>Óstuma ia..., gigante

de bondade que: foi em vi

da o saudoso Prtfeito Rau

lino Joio Rosat. Também
o Prefeito Raym\tndo Mayr
Sobrinho merece a no_sa

estima e a nossa,considera

çilfl pela maneir, co�reta

como soube sub�t1tui:r o 1-'
nesquecivel Prefei/;o Raull-'

no até 21 de. aiõsto. Faço
questão de declarar, de

publico, que durante o tem

po que tive sob os ombros

a árdua missão de admi

nistrador dos de�tlnos do

povo riosulense. empreguei
sempre o máximo de meus

csforr.(l� em beneficio d:.l

l;okLivida.c\e. Quero

t.�st.eD}un?ar Destas

VIas. os meus agradecimen ceras nara que a adminls
tos sinceros aOS zelosos fun tração de vitória Fornerol
cll.JnãL"lOS da Prefeitura pe- li seja repleta de realiza
la colaboração que deram ções estupendas como as
ao meu govêmo. Agradeço, que constam de seu mag
também, todas as, autorl- nífico programa de govêr
dades, &0 comércio e '!ndúS- no. Em espaço de tempo su

trla, e de um módo especial, � perior a 3 anos, o nosso no

a todos, sem distinção, que vo Pre-feito terá maiores e

souberam reconhecer o meu.' mais ampla's possibilidades
trabalho e a minha dedlca- de' sucesso ádmlnlstratlvo,
ção em favor da grandeza pois:, si mais não fiz em ta
dêste ,torrão sogrado e a- v.ar do povo desta querida
bençoado' por Deus, Quando terra, "foi por motivos adver
em 21 de· a�õsto, pela pri- sos aos meus propósitos. 'A '

meira vez penetrei nê te tD:dos que'· aqui comparece
Gabinete. como Prefeito, ram e também aos Que, por
fo'-.:com a' ::ne�ma cooclênp motivos imPerlósos não pu
ci� .tranqulla çom que del- . deram .comparecer. digo a

xo hoje és,e Poder. Tam-') penas"oom respeito, com a
. bém. em nome de minha es' .. mlzade e comlderação.:

pO$a,. faço um· ag.radeclmen· MUITO E MUrro--�BmGA
IXH"

tQ 'slnéeros
��eú,,:i 1.I..',mções

com .Qul' à. dlstln-guiram co- -Com a_ divulgação do dis
mo.Primeira -'Dáma'cIo Mu :cu,�so aci'n}u,'queremos pres
.nlcíplo, P::l!s 'ela é m.e�ecedo· tar. since�n homen,agem ao
ra e �Igna .à�sta cOllsÍ(j,era- Município .. de Rio do Sul,
ção porque SQuôe. .ser uma agora sob a esclarecld� dl
nbnegada colaborad�ra, sem . r.eção do ilustre homem pú
reclamar nun.ca' das' horas blico VI�ório Fornerolll.
'ntermlnávels

..

de chegar Voltaremos ao assunto
em casa oU'"em viagens for- com dado« sobre as cerilllô
çndas que tive Que realizar uias de d;pl"l1la(�ão. posse
(:omo Prefeito. Faço � mi- e tl"�n�mis.�ãr) do cargo,
nlw. $fludação ao povo, n- l"ealizada� dia 15 de No

prCstntllndl.l votos mui sl.n· vcolbro de Ul62,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



IfU4TO.:

PlDIlO 'AULO MAC"�OO

IEDA rORES-AUXILIARO,

MAURY IOR�;S. RUI LOBO •

GILB'no NAHA5

COLABORADOR'S: DIVERSOS

Falando à reportagem, disse o treina
dor que. embora o selecionado tivesse sido
derrotado, � apresentação não foi má, e

espera mesmo melhor rendimento de al
guns atlctlJs. Clandionor, por exemplo,
não iogou Dor ter ficado em Criciuma por
motivo d� doenca, mas já se encontra na

Capital D!}r3 o segundo match-treino.-
Serão feitas novas experiências no

ataque e no setor de meia cancha; muito
embora êste trabalho reoueira ternno e

não pode ser concertado assim de repente,
como desejam alguns-

Apesar de match-treino. a partida
tem caráter de revanche, pois os compa-'
nheiros de Décio Leal, que tem sido urna
das figuras de prôa ela equipe, tudo farão
para derrotar os companheiros de &.m
bra, ---.�'____.

Não existem problemas para a dirE"
ção técnica, i:í que conta com os atletas
em perfeito .. formas física e ·técnica. On
tem mesmo o Prof. Arruda Salomé, que
tem se mostrado ativo na seleção, deu ses

são de zinásüca para alguns atletas, afin
de perderem nêso.

A p:1fticla deverá a�r::)dar ::-os OW'.

comnarceercm ao estádio da FCF,> nois
?mbo� os conjuntos disuêem (l� llllns ,rqlo_
rrs. f' o n{,hliro ela ('aoitaI llooprá então 8-

prf>ciar hoas jogadas e jncentjv�r 'l"Iõ:'1I'c.:

�H",I�� 011''' dpntro pm hreve est�l"ão rmr

tidpanr10 (10 ')r�lõ:iIeiro de futebol.
Prf''''O<;: Ponularf>s,

I--I�"".;; _.,,!:�;.,.,"" PI"'j,.,.. �<;
n F<:Tfo.["') ,x VOLAI'ITI=:

pnuioes do G,E

O clube Atlético Catarinense através suo diretoria
r>ecem eleva, que regeró os destino-;; do simpático clu
be tricolor no:) pedodo 62/63 acabo de assinar o seu

primeiro ato sugestivo por sinal, dígno de elogios dol
imprenso esportivo, enviando 00 Pl'esidente do FCF
para encamínhamento 00 Departamento T�cnicp de
um ofício vetando o nome de um árbitro poro todos
os jogos e� qUe o 'tricolor tomar porte,

A me'tlida além de ilegal conforme decisão do
CBO, em resposta o consulto feit op'Elo Oepartomen
CBO_ em respo�ta o consulto feita pelo Oepartamen
um mérito Que é preciso levar em consideração: de.
f-ender dois d,� 5eus diretores dos acu;;ações feitos pe
lo imprenso falado e eSl'cito, de indisciplinas obser.
vadas, •

- -
_ ..

�
Justo se tornava uma resposta do clube ao 'ofL

cio do ACE'SC '>oliôtondo punição disciplín'ar paro
José Amorim e Moroci Gomes.

E'ra necessário uma resposta do clube, a nota
do [).epartomc-nto de A'rbitros dando inteiro aPôio
00 ál'bitro envolvido inescrupuiosamente nos acon'
tecimentos propo"ôonados por diretores do Atlético

Tanto' 'o noto do ACESC como o do Deporta;
menta Técnico do. PCF, b('rn como o testemunho de
rE'portere�, condenorJm de público as cenO!i observa
dos no Estádio "Adolfo Konder". no jogo Atlético x

pbulo Ramrf.'.
O clube, como é lógico, ficou resguardado dos

críticas já qU(' culpa alguma não lhe cabia ncs a"

'Conte"Cime"t�. I, "'�l
EnlrcLlnl" oqUQ d('poip de' m(lis de-20 dias

(ccnlnuo no 70 paÇlJ

51u CalulÍno

Hoje,

_______ I MD�" Borges
A proporção, que o t�:"l- o barco Pioneira. ESl� a-

po possas ,nala-!'e o ala/iU contecimento tem maio- re

mento de verdadelrrs percussão se observarmos

luartes de nossas cruuos que 00 barca Pioneiro :,)1

íundadoa nos mais div.'r- .nmrpe o primeiro a ';IU-

ses casos, O t-eto. que unrra zar a reta de chegada rrrs

maior influencia no .�p.;' .r três séries efetuadas, das-

rutebc.tsuco. passou fi C'Jn dobradas em seis regaras.

tamina'J' também o E' um atestado eloquente

remíst.co. Agora, f i a '7. da magnifica dupla de te-

de sr, m-rcc Hosterno, ') tra campeões catartneu-

braço de ferro do rem- b I:' ses de vela, credencía-toa

nbaverce e destncudo pa��. a estupenda figura no -er

drc" do:C. de Regatas Al-' tame brasjlelro que se-a

do Luz. Seu nr vcnuzado em nessa cap.ta.i
em 1!)?3. Nosaas parnnértx.

� -xx--

A dh'et(}l'ia do Avai Filie

boi c.ube tão logr, receou

comunicação do ar, J,lHO

David FélTC'iI'U Lin-a., »1
gnifico Reitor da UniVC11':1

dnde de Santa Catarina, sô

bre c caso do terreno de

pr.opl'iedade do clube, r-itu

ado na 'I'rtndade, vai rc u

nir o COnselho rtscut e

rmtar de traçar os pla'l:;i>
Casc o terreno seja destm

pedido pela Universidnrtc
o clube pensa em mi.var
uma pa1te adQuirindo
dos para a compra de U:ll

imóvel no centro ('nde fi

CHria a'ojada a sede llo�i<ll.

Se, e-ntretanto, a Umve::�l

dade adquirtr o terre'lo

.pcn%m os diretores azul'

ras em negoCiar outro te�.

remo jú em I/ista, <lnd� se

ria edificada a Praça 5-

portiva do clube, E:<lst!",

vári�s teorias a segUir, po

r01l1, a definição somente
virá com a pal:lI,'<:..a n�l·tl
do dr. João David l<'enr.;l'a
Lima,

de mod.o tãe brusco, C",�"

mente m-rereccra o an.mc

duque'es q.rc terão a rc s

ponsnbittdadc ele pat-oot
narcm fi. 2.0. Grande R.cg'l
ta Internacional de 5U111:1

Catarina. O sr. Eurico Hn.�

ternr- e:',�rcsidente 'da Fe

deraçã.o Atlética Calarinen

se deixa assim u 110. lacuna

no selo do esporte do remo

em Florianópolis, pcts seu

dtnamtsm- ainda não en

centrou sunüar em nossa

capital estando sr-mure cn

vnlVid; nas grandes rcah

sacôes. Desta forma, co,n c

afastamento do SI', Euric'1
Hostemo elo esporte ct<>s

forles, tivemos duas gl'fl.n�
des perdas: Uma PIll'Q, " ;e

mo cat'lrlnense p ...utrn pu
ta .o Aldo Luz, clube a que
estava llgado h:í multo.� a

Lamentável!

ColégiO catarrnense aa r C

presentações do SESI e Gi

násío de Aplicação,
Depois de travado um dn

ríse'mc embate na pnm"'i
ra etapa em qeu o esc -re

nã') foi movimentado, cxn

tamcnte nos cinco mmutos
da segunda etapa o gtna
etc de aplicação aortu a

contagem por íntermé-í:c
de seu meia direita Oarü
r.hos.

Delircu a torcida do c.,
násto, mas o SFSI se agt
gantcu na cancha e ocntt
nuou nx luta.

E�atam('nLe aos 24 mínu

.to� de jogo da etnpn !lllni
Alcides cobmnct- uma pe
nalidade de fora d:l arpa

rr-arcnra pnra o SESI .Q 1{01
de r\mj)ate,
O SESI rormou com:

cosae. Carlos Farias Geral
do Nah-r c Nelson Ferrhra
Alcides e Juarez, Luiz AI-

Passados os emoções do Sul.Americano ·de Reo
rinense de fulrb.ol de ,;a- mo, no que Santo Cata!ino, repl'esentando o país,
Ião. Eis: Liga de Palha,,'!., l'evou de vencida o páreo principal do programo o.

Liga de Itajaí (sede), LI6'.'l través do glorioso "eighte" do Clube Náutico FranciS
Jrinvillense, Lig'l oe 8'11- Co Martinelli, sendo porém, esoulhada de maneira

Novo match treino �us- rrenHU e a Federação 30:."1 ve'rgonhQ!la peloe: juízes da competição que aponta"
tentar:í a seleção catari- v.és do Paula Ramos. ram com'p campeã a guarnição argentino com c qual
nense desta fei�H contm. o �I o rubronegro da ruo João Pinto sustentou o mais
combinado ltajaiense a ti -- sensacional duelo do história do certame confine'"
tulo de relvancne. Á �aru- Amoroso Para tal a� atenções do público oficôonado do esporte
da sel'ã realizada hoje nes dos fortes concer1trarr.,e agora, na disputo do Con1
ta caPital. F tebol peonato Catarinense de Remo. que o Federação ,.,

O U quática de Santa Catarina fará realizar n0 próxi"'o

I r
dia 2 de dezembro, na baia sul' desta Capital ColllIa laDO �he:r�ip���ri�: �����ic�ldeo E:czha���ti�:lIi,q�:te�I� ��t��o�� :n��:����� não se' descuidam do aPuro técnico e físico de se�

que o diantel A '. -

rowel's, como se pode observar diàriamente, pela
suplente do at:�ue ':����;� manhã ou à !orde, em te.modos rápidos e vig'o:O,�
gro foi verid-do ao Manto ras,gando os aguas esc�lhldas para

_

os ex�rc!clos.
,

I
I

,
001.� clubes apenas estao em condiçoes de levant�r

;�_ pe a soma de Cr$ 40 nu
o titulo: Mortinelli, que tentará o "bi" e Aldo Lu',OeS,
que proCurará recuperá lo poro voltar o' dividir cOf1'lHoje o craque viapJ,:l o clube presidido por Lauro Soncini o honras de

para a Ilâlia em c('mp:l- mais 'vitorioso do Campeonato, O Cachoeira dever6nhia do su�erintend"'!1t� vencer no dois com, já que correrá com o gUarniçãoalvinegro, sr, Adolfo Sche:' campeã das' eliminatórios br.fJsileiras e sula�ríC(ll
mnnn, que foi o .inteJ'llIe_ nos e vice-campeã do Continente, podendo, ainda,diário naS negociações en surpreender no "quatro com', O Américo conside.

RESPONDERA' tre o 'clube- italiano e o'Bo rado um dos grandes do esporre temistico, surge
PRESENTEI lafo);.o.

'

sem chances alguma em qualquer dos póreos se'
-----.-

1:Iund0 informes que �� chegam de Blumenau. 'QuoP
Apenas Quatro Clubes Da�ão Jona- to o R;,chuelo e Atlônt;co. deve,õo os do;s clubes

"l trovar o duelo poro fugir 00 último pôsto. A noV1'

dores Para a Selecão Carior.a. ���do�;� �o;:�:�:�od�o �;��nh���ofh:;��o :��:�
no Regata lnternac.iol').al que o Aldo Luz promoveLl
f" que culminou com um sucesso sem procedentes nQ

I:!istória do canoagem barrigo-verde,

ASSOCIADOS

ChamarnQs a atenção dos
asSOC::lU;OS d� ACESC para

que saldem seus comprO
ml�sos com a tesoul'uri<J" fi

cando ,assim livres e doO'

sembaraçadcs, Será obscr
vada enérgica VIS'ilâncja
por .ocasião do jogo e1.ll':'!
Sta, Catarhla x Pal'ana, ou
Rio Grande do Sul. selJdJ
vedada a entrada dos :JUe
não estlvcI'em em dia COIT,

a entidade de classe,

o Campeonato Catar:n!:::1
se de Remo ,est{l marcado
para o próxlmo dia de 2

dezembro, em nnssa baia

SUi, co.m Prssibilid'adt:" oe

termos a inversão da raia

que foi obserVada dutf'.:w:)
as dl��utas da 1.a R�ata
Internacional, Patrocinada
e organizada Pelo Aldo Luz

Deverão, particiJ2..aJ:, de!:it,a

competição os' clubes d:l DOIS PARA O
ilha; Aldo Luz, �rtjnellll RENAUX
e Riachuelo, o Am@'ica. de F'"'B'umenau e o Cachoeira 'A equipe do CarLos Re-
de Joinville, naux agora dirigida flL'IO

treinador AlIpio ROdri�l.<e1:,
deseja contar com dol5 I{'

forços pertencentes ao GE.

Olimpieo. Tata-se do Ztl
gueÍl'o central Nilson <" o

do quarto zagueiro Rox.en,
que ne,�te caso defendedn.'1
o Carlos Rcnaux nos jogc,,;
em disputa do Estadu'll.

sendo cpnstantemente lcm. O Campeonat,., Estadu ...
brado pclos remadoreS" que de Futeboí de Salão, êste
sentiam-s satisfeitos pel� ano serâ disputado na ci

dade de Hajai, nns pJ�xi
mrS dias 8 e 9 de dezern
bro, Os jogos serâo il'ici3
dos no sábado às IU,DO ho
J'as e prosseguirão d('mln
go às 8,30 hOl'as. A estadia
das delc-gacões compo:-;t'l
de 12 pes,�oas no m:'txm1'>
será por cl'nta da Llg., A

Pela quarta vez C011'1C- tIlética Ita�ieJlse, compre
cutlva foi o Cllil1'ipeonat.) enc1;.:1do n� ca�o exciusl
Catariner:se de Vela, ela3- vamentc acomoda�ões e 1'e
se sCharpJe, levantado com feições j áque a viagem (;Or
ro.r" brilhantismo Pctll. õu.. '·er:\. poOr conta dos clubes.
pIa CJsv:Ur]o l?('rllandf's (' As rf'lldas do.� jog(l,� J'(''.('I' .•

Walmor Soares, U'ipuland:> terao aos COfres_da L_A.L

Com o afastamento do

sr, Eurico Hosterno, a !is

ta de grandes benfeitore3
dêst.e esporte, oremo, fl)i

acrescida, A n terio\,mcnW

coube ao sr, Henrique 1o!<l

ritz abandonar o rem'), éS

pecialmcnte o clube Náuti

co Rlachuelo onde alingr?
o posto máximo presidin
do os cj.estinos do clube paI
muito tempo, FOi sem ::iil'/l

da um dcs iwmens que>
conseguiu Incentivar o.; re

madol'es de 'Seu clu"e pai!;
como Pwsldente, Jamais
deixOU de comparecer ao

galpão parl1- prestigiar OS
treinamentos e as regatas
em que o Riachuelo �ar,i,
Clpava. HOje, aCastado de
,tudo, seu no.me cont,lnua

seu interêsse, que nest:ô! ca
so era duplo, ('m fazeI' li

clube e projetar ail'rl1.
mais, Eurico Hosterno p

Henrique MoJ'itz, uma duo

pia que abandonou o l'('mo
da capital, deixando 'llul
tns saudades,

NOVA

APRESENTAÇAO

O campeonato estadual

de futebol de sa :1(', pl'.og-J'�
mndo para Haja! nos di:J.s
8 e 9 de dezembro, deve!:i

contar também com a o ... r,

ticlpaçâo do campeào de
Blumenau, neste- cas'o, a

ASsf'ciação AtléUca Banco
do Brasil,

CINCO LIqAS

Cinco entidades deve!">\o
se fazer repl'esentar n·

Prôximo campeonato ca�ll-

RIO,..,21 (VA.,) - Em reu _çfip, CUJ'kcn de Futebol. SI'
111;10 InfOilllnl j)rovo('a,h Antonio do P,'1SSn, tom lloll

pelo pre.o:idel1te da Federa (contnua no 70 pag.)
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.. "'''OS DI L.UUTA CONSToUI '..

'ELO 'ROG'ESSO Df

IANTA CAlARINA

Ne» IET,.

O_TIVO

I_

,

A fleleção barriga-.rerde, versão 1962, que de,
mmgo e)(p�l'imentou Seu primeiro revés, caindo diol'!
te do seleccnado de ltajoí hoje procurará desfoe,
rar·se no prélto revanche que lhe concedeu o escre
te do selecionado de ltajaí hoje procurará desfor.
para figu!'ar na representação que medirá forças
cam g�uchO';i "Ou paronàenses no série Pêlo título de
campeao do Sul do Brasil. Domingo, em ltolof, o se
leçõo de OUl'O não rendeu nem 50% do que sobe e
pode, é o que diz o maioria das que foram ver o
mctch. Eni\e jr('ecanhe,�jvel, � ninguem poderá nC"

gar, mas nem por i�"o desanimou os que têm ores
ponsabilidode de zeloJ' pele boa marcha dos cssuo"
tos referentes à participação de Santo Catarina no
Campeonato Bl'a�iJeiro de Fuf1ebol. Esta noite verl'l
mos o quadro orientado por Saul Oliveira lutnndo
pela reabilitação, procurando readquirir a confian"
ça do público f!orianpo!ítono que desejo o repeti
c;ão do sucesso d:J último Campeonato quando Sant"
Catarina, ,futebolísticamente, alcançou' seu maior gll
lardão, qual seja o de campeã do Região Sul do 8!"(1
si!. Vamos, todos, 00 estádio "Adolfo Konder" pari
ver em ação, incentivando com entusiosmo OS

"ase,�" que bem alto procuràrõo eloevor o esporte do
bolípoda catarinense no conceito do esporre brosr
leiro,

XXxxXX

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



ESTADO DE SANTA CATA
RINA
J crzo DE DIREITO DA
VARA DE FAMILIA E su
CESSõES ESCRIVANIA DE
FAMILlA E SUCESSõES

EDITAL DE CITAÇAO DE
AUSENTES

o Doutot OSWALDO
,Art1l:As HORN, Juiz de
Lueuo dn VaI a de Fn
unnn e aucessões, da
Comarca de Flurianú
pulls, Caprta.l do sstn
do de Santa cntauna
na forma da lei, etc;

FAZ SABER nos que o prc
sente edItai vire-m ou oêre

.'.,.

, """

,eou. MAlS�tTI'tOOIl'lAllI..

D�. RENATO GUTIEPREZ
MISSA 1° ANO DE FALECIMENTO

------,---

O CONSELHO DIRETOR E OS FUNCIONA'P!
OS DO MONTEPIO DO ESTADO CONVIDAM AML

��AE :f-��S�E�E �?o ��OR��.0;E�" �UL��I����
TO QUE EM SUFRA'GIO DE SUA ALMA MANI?AM
CELFBRf,R SEXTA FEIRA DIA 23 'AS 7 HORAS
NA CATFDRAL METR.OPOLlTANA

.

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

cfise Cubana ,mo trou "qu � .

OcidentE deve Manter-se ,Unido
Discurso c') chanceler A

.denauer perante o National

Preaee Club, em Washing
ton,

BONN, - "senhores, en
contro-me em washington,
num momento que se pede
chamar, com boa dose. de

convicção, como sendo de

Importância decisiva para o

dese-trular dos acor-tectmen

tos nLls P!'ôx!mos .. nos" _

declarou o chance n ale-
-mêo tnícíauco su

cão.

"Há uma coincidência ce

eventos - Cuba C':l um la
do e, de outro, o conflito
Indín-Chlna - e esta co
Incidência é tão chocante
a ponto de eu acreditar
que nada poderia melhor
uu-trnr o cue está suben
tendido nos pronunciamen
tos co'nuntstas, que nada
p-rderla mentor contradizer
as suas declarações de paz

e de coexistência pacifica, O mundo livre e especial
do que o fato de que eles mente nós alemães nutri-

instaJaram seus misseis em

Cuba, e depois invadiram a

lndia. Se se trata apenas
de uma cclncídêncla ou se

há mais atrás de tudo isso,
o ruturo o dirá _ mas uma

coisa pode ser dita sóbre
os rutos: Que nêstes últimos
anos, durante tôda essa lu
ta contra o comunismo.

ate-u-
nunca se registraram atos
tão sólidos c maciços de a

gressão contra a p:IZ do
que nestas semanas que a

cabam de passar."

mos o maior respeito pela
atitude demonstrada pelo
povo norte-americano, pelo
Governo e especialmente
pela :ltltude e ação assumi
da pelo presidente Kenne

dy durante a recente crise.

AGRESSAO FCI CONTRA
O OCIDENTE

Oostanu de mencionar ai
go sôurc as conversocõcs
que eu e »icnbros de minha

conuuva mantivemos com

o presidente Kennedy e

seus assessores: Elas resul
taram em eompietc acôrdo
sôbre todo!j: os assuntos
mais importantes e refleti
ram nossa firme determina

cão em conccntr-r nossas

rorcas para a ear 'n da paz. f

Escola de Samba Unidos da (olonlnha

Acredito vue esta agres-

:ã�a�����d��ed�õr;ud���gi�� -----------------
... re nã� afeta apenas aos

Estados Unid(l<;. Ela diz res

peito a tcdJ-'i nós. porque
sem êste lide!'· 5em Os ou

_
trQ,S paises não p')C1el'iam
manter ;a liberdade, I'es

guat'dand� o mundo do co

munbmo. Mas esta tenta

_ti ...a, como dizia, não se di
ri"'iu sôment.f> rontra os

EUA, mas contrn todo o

mundo livre, e e,>ta é a ra

zão pe:a flUal ti'ldas as na

ções amflnh�s da paz tem
de dar () máximn dI' �!:1S
f,"'rras nfi'l �>Í J11ra Çortale_
ceI' 1. unionrle of'ident::ll que
IOfl' ve C causa da pa? e da

�����i�{I;irm;:n:=nteta�:��a Es�� neQf'cio de vetar nomes de árbit;os já é an

a :t"'rf'-�fi'1 f'''''''u'1ista,'' fl- tio') e e�tá mesmo foro do m0da. B�bta o árbitro

nnH:;o;r'lU o chanceler Ade-
cair no antipatia de dirigente· PO"Q ser vetaria. SoS".

nauer to não errar o seu favor, poro spr- vetado. Mo
..
ns (.1-

ficics são baseod-::.� Em que lei::> por oC:Jso, O dJbe
adv.crsório cóntro (lU(l1 O Atlétic'l ir)gue estará de
aco!'d� com o veto? Nã') terá o adlJe-�sá�io direito
liQui,-h in,,"fí<'fYlávcl de eo,colher o 0pitador? E
,Ju:tnd'l s'-rtc:'J, c,,:,ncordarão os Çtdve'r�ários çI ....

Atlético li'm rr tirar dn mesmo os árbitros vetados;'
Claro que não! A medida não encontra apóio legal e

o D:opo' tamento Técnico da FCF, julgando anterior
ml"nte ca.s!) idêntico nunnto ao árb;t�n H'l.miHon Pe.
rei1'··' informou 00 Presicente do FCF como devuí�

Reolizonde.� no prbximo dia 25 do corrente fa7C-!o.
mê" os 17 horas a soleníssima Procissão de Santo I Os ,á�bitros qu::mdo tom"m ciénci:J ce vetos de
Cotar,ina, venho s'olicitar, de ordem do sr. Irmão Pro clubes c0ntl'O sUOS.peS>iOaS �ão rr,e'iimo os primeiro<;
vedar, o presença dos Irmãos e Irmos- na Sacristio a c['ncordarem para alJ(' seus nome", não figurem
do Catedral Metropolitana OS' 16,30 horas a fim mais em tais r-élir<;. Mos, oficialmente, nado há- o
de. reve",tidos d:;', insignias da nosso Jrmondad� e a resppitn é o palavra do conselho Técnic') de Futebcl
essa incorporados, fazerem porte do préstito em hon do CBD, c"nforme (''':;r''\''''U um C('. SPU" membros
ra à Nosso Padroeira Abrphim Tebet n .... dia 27/4/62. "Nõ') eXÍ';te o dís'

Consistório 20 d'e novembro de 1962. positivos de Ld (1l'(' flutorizem uma As�ocioçõo ofi.

,.
tf.ii ! .

cio!' a umQ cntioqdp vetando � nome de um árbitro.
Moacyr rguatemy da Silveira Admite-se nos locais onch cS ól'bit-·f1s são escolhi
Mordomo do Culto Divino em 'Zxercício " dos de c)mum acôrdo, e na {:llta dêste, o sorteio

-:;- -:=- 2_4_/_11_/_62 entre (l" opiladorcs"

II
pOn!ls qU!I Cbulrles... selhn()N��1���1 B��Si����o��c:u�b��g�t;��t�O cie�:�

II li U IS da FCF. o Requrom€nto do Compeonat') C'1tarinen.
se (ESTADUAL) e "s .If'is do Internacional BOARD

(cento da I' pag.) relaci.onados com a pftliicl n"lda dizem a !'e<>peito que permitam vetos à epite.
a:môço na sede do Jockcy pação do seleci:mado c,\1'io doreg,
Club Brasileiro, tratal'a'1: ca I1n Campeonato 8r�sl- E nrt-.'., "Ire. ne"olmer.te (l� ó,'?;trns vetados
('s dirigentes do futr.l'ol leiro �L! Futebol IQter·:;elf'- o SÓ'l !"I"'� C1,·I"> ....s r-'"n .. l'n ....�, sem ('�rmc�s u(> torna,

ções e ainda o prox;mo relr--e i·mfleõe's. No Ri ..... isto suce-de com Sõ') Cri�.
tavõo Portuguesa, (! Cant � da Rio, Não velT',('S um

QuanLo à seleção em fa- Vasco, Flamengo <! BotilkQ� vetorem árbitros con

ce do presidente da FC!" Quanto estes venham 'ZTI'ondJ') cem ... Armando'Mar
não ter concordado C::J!!!:l nuf'S no último dossico, em Que V'Jlidnu um tento

idéia de a'runs clubes de fl"it'1 ('m ;mppdimento p{w OuúrentinM, Não vcmn'"

serem transfe�idus as !i- LI..., Bo!' -o�o Mrl"cilio Dias Metropcl ou Hcrcílio Luz

nals do Brasileiro para � oficio"pm à entidaó� maxima vetando árbitros '

mês de ju;ho, porque Is�.) Sôo ex;>('d:hntes deslMuidc�1 de rualquer' v�.

sacrificaria o certame oH- dode pe""'nt ... f"� Ipi<; Nõ,) pnd!?'m por ;"to os Dep:Htaw
cial da cidade, ficou rp'scl ment�:t:eof1�7�tr��1 o���c�e� :,t���f�d�d�CF:SC pf'10
vida que os elubes Vasco

clube Atlético Catarinen.<"'!, f�zendo o dde<>a de "eus

�i�aG::aada��:a::�: ;o:a:� subordinados, p5Jlelham p confirmam que o apôio (

res a fim de poderem ga-' �:�SC���í��nt�O�c:a�;I(;Sol���ndog,���de:3 .j:����'t i�:��
nhar dólare1; no extedO:,

José Amorim e Morac! Gom� por. culpa do órbitro

�:��a s��:n�� �o���;:oco� do partido. Não dei�a ce ser' urna triste explícaçõo

�ar����c���Ot�1o�f��:n���s �:�f'e�':ív��'e�;Õ'lSa�t�io�C;
foi arquivado, como outro nõêl' p('derío deixo r de
ser a atitude. Idêntico atitude tomará o FCF.

A ESCOLA DE SAMBA UNIDOS DA COLO.
NINHA, COolVOCA TODOS OS COMPONEN
TES PARA COMPARECEREM A PARTIR DO OlA
24 DE NOVEMBRO DE 1962, 'A RUA BUCHELE
(CCLONINHA' NO .'-IESMO LOCAL DOS EN
SAJOS-BO ANO PASSADO.

15TRErTO - Novembro de lÇ,ó2
•

A DIRETORIA

,BABAI
Prech(,-se com urgénc.ia de uma moça pçU-a

cuidar de criança ce 3 anos de idade. Paga se bem.
T�alar na Farmócia Homeopático 6 Praça 1:";

de NfNcmbl'o, 10 - NE5-TA.
_

25-11.62

ATITUI;>E LCUVAVEL

"A tim de mostrar-lhes"
.- prosseguiu Adenauer -

"o que se passava na men

te de xrutscnev quando fa
zia instalar foguetes em Cu

ba, cito a declaração feita

pelo premler soviético a

um diplomata ocidental:
que êle Krutschev, não en

tendia porque o chanceler
alemão achava-se tão inte
re�sado em relação aos fo

�'uetes, porque, 'agora, todos
êstes misseis seriam envia-'

dos p:lra a A!emanha, Em
outra� palavrA.� ��nh:)res,
isto é o que Krutschev ti
nha em mente contra os�
Estados Unidos.
Que nos resta fazer? Te

mos de lutar para manter
a p1?. Temos de defender
o de�armamento controlado
Temos de trabalhA.r para
que isto realmente se veri
fique. Mas, o mais impor
tante, é que df'vemos man

termo-nos fortes e unidos,
Creio ser esta a única cnn

cluF:ão que o Ocidpn�e line
tirou e tirará dos aCt>nteci
me!1tos mais l·ecent.cs.

Irm. do Senhor Jesus dos Passos e

Hospilal de Caridade.
FESTIVIDADES DE SANTA CATARINA

guanabarino de problemas

�- -:-----._---------
---- - ------- --- ---------

POBRE

sada, doméstica, no curso seja [utgada procedente a

da qual provará: la) _ Que presente acao, para o fim
o suple�te, casou-se com àe ser decretado o desquite
Isoltna Francisca concer- do casar, que não tem ti

ção pelo regime da ccmu- lhos nem bens, julgada a

nhâo de bens em 24 de ma-
•

ré culpada e condenada ain
lo de 1934 conforme faz da ao pagamento das cus

prova a certícâo inclusa; Las, deixando o suplicante
(doc. n. 2;, 2 _ Que n-iós de· requerer a respectiva
o casamento, o cas«r pax- separnção de corpos, em vir
sou a residir com os tios de LUüC de se enccntenr o' ca

Isollt'1a Francisca concer- \;a! scpru-ado há 211 anos.

cão. que eram os pais de Protestnndç por Lodo o gu

criação desta; 3. _ Que o nem de provas, em direito
lluplenLc insistia constante- permitido, inclusive dcpoi
mente com SU:l esposo. para mente de testemunhas,
irem morar em outra rest- Jumeoa de documentos,
dóncta, sozinhos, o que foi etc. Du-sa a presente para
sempre rejeitado POI' ela; ereno da Laxu judiciária o

4 - Que não sendo oossi- valor dc Cr$. 2,!:IOO.OO. Nês
vel restdtr o casal, junta- tes 'reune, Pede nercn-

conllecim[!nto tiverem, tox- mente com os tios da eepô- mente. Florianôpolis, 18 de

pedídn e mvístn de um pe- sa, o Supiicante fixou na- outubro de 1962. rass.t Hé
di do de Desquite formulado va resídoncta, também nes- Jio Peixoto. Dita petição es

perante êstc Juizo pelo se- ta Capital, oca ião em que tava devidamente selada.
nhcr r'ranctsc., Vieira, con sua espúsa recusou-se a- DESPACHO UE FLS. 2" A.,
tra sua espósn Isoünn Frnn comnanna-io, sem justo ma citem-se Os ccnjuges para a

nísca C<lneciçâo), que »tco- Uva, tendo ()(�orrjdo no a- audtóncta de conciliação,
ccuuc ao que lhe foi roque- no de 1934; 5 - Que pouco sendo que a ré por edital,
lido pe.o mesmo senhor, depnts desta separação de

com o prazo de trinta (30)

��e 1��i;;n7�ccerSt�re an��t:�� demlcillo, Q I:H...Itcante sou- ��t�� aV�l:���ta�I��, ��a�;�
bido, pelo presente edital, ��ss��� :u�i;:�V::rita��;:� 10-62. (as.) Aréas Horn. E

��;�Lese;�lZ��iX�:O IUgna� se�: �d�nq�aJo�!��. V��iO:����i;�:,
p.tl'a que chegue ao conhe-

r-De-'-.-enho-'
s

costume e por cóplo pu el:1:.!"'1to dos lnteressacos e'
bllcado �o prazo maxI�o d� 6. - ,Que o cas�l não dei- I"Jni!'l\el __

pOSS,:r
aleg'ur

igno,
_ • Patnéis

15 dias, a eúntar desta da-
' xou filhos, nem bens; 7. -

rãncla, mandou expedir o • Pin!uras de

���l u��a EVS��d:o eor::ro �!�� �o��n�e���x�uO��Si::Si��: �� ���.se;��oe�t��s�::�rll�:3�: prcpaqanda
(2) vezes em jornal local, ����.�:!�, dl��;�g:O��r.d;e�� cidade de Florianópolls, • Faixaç
��������� b��I��;I�S�� slm seu atual domicilio. 8 �lot��ar;: ��t���;dd:on��n�: • FI"m44'Q$
sada, residente em lugar in ;ut�!:�ei�o:a�"):���, v�;� Catarina. DOS alto dias do1-::::------
�er!Oe:.'l1naãO �����r�;�a q�: ronte V. Excia., requerer a :ê��en:�:::��� ed�ess:�� ��I p uhll C i da d F!(sêde deste Juizo, á Praça �;::ã: ::dj��ci�:)�e !:���� ta e dois 18-11-1962).

-

15 de Novembro na 12 fis Eu, ilegível, Escrivão, o

r= �
14 hor;IS do dia 7 de de�em Iiação ,a que se refere_ a lei

mandei d"Ll!ografar, confp- rua f.,rnando mo;ha,'? 6
bro do ano de 1962, data e ��s��? i�e ,,:tO;�!-4p�;r!iC:��� ri f' �ub;;crevl.
hora em que se realizará a

os ulteriores têrmos, atê I lU, ...ndor, lone 2�_13

�::�;�l(�: p�: p���eCI�a�:� final sentença, sob pena de .1U�S:pA��r�11�R:'�A�a���� !PERFfrr""�".APlDÊl ;

rerminada por êste Juizo. ���:li�o��e:�:�:�, �a P��Zt�! Familia e Su(!es.�ões.
•

_ J

valendo dita citaç.ão p3:a .

da referid;l, aurliência; 9.
23-11-62

a contestação, por todo o
_ Cnm fWldamenro no art.

�:����dO!!:a�,:�t:�;�s�ri�:� go 217 n. I e IV do Código

"PETIQJ\.O DE FLS, 2:
Civil, esperando desde já,

Exmo, Sr. Dr. Jui:l. de Di

reit.o da V�IJ'a 'de Família e

Sucessces. FRANCISCO VI

EIRA, brasileiro, casado,
funr!onárlo p(lblirn Dst:1.

dU:l.1 aposentado, J'ts!rlente
e domiciliado nesta rapital,
á rua Irmão J(J(lqulm, n ..

26, vem. por s('u ndvogado
abaixo assinado, propôr a

p. r�f'nte Ação Ordinária
de DpSQHitr> ('ont.ra sua mu

lhcr ISOLINA FRANCISCA

CONCEIÇAO, brasileira, ca-

VENDE-SE
Um 101'e de terreno (de �...J.o 2) à rua São Judas
11ldcu no liOino Jos,é M€.ndes. perimetr" urba·
no da capital.
Med r.do 10 metros de frente por 27 de fundos
(rolar com o S!·. José, á ruo Conselheiro Ma_
fra, n.o 101

E MUNiCíPIOPORQUÊ FLORIANÓPOLIS

IMPOSTOS

AO

UM

PAGOS MUNICIPES

UNIÃO.
ESTADO 43.6·/.

AO MUNiCíPIO... 6,5%

A R R E C A D A C. A O

o Impôsto arrecadado pelo Muni
cípio é aplicado exciusivamente
em Serviços à População: em Es

colas, Ruas e Estrados, Limpezo
Público, AssistênCia Social.•tc.

MUNICIPE

PA'U QUE TUA CIDADE !tAIÍ)
FIQUE MAIS POBRE, PAGA TEU

IMPÕSTO COM PON1UALIDAOl

"Ric.'3ão Paulo".

Ningut"ln df'scnnhec.e o

CO M ...<tcüa, P G. 'nl :1.3 ue:::, no "l:J ccmocnbc
el{·itora! prcctcmov, o ncce-stdode ,.;? terem os es.

tcdantes o suo balbpori..J c.ide ç.uor sem de real
vfl.nt<.lqem, dado o. e. ............o custo do coi-ta de cab�lo

:U��;b�1 .�: ��:�����i���'t'lr"c:� ":���1 �� ��ui�t��
neccssórtos o oru meter a- -ndrmento a clcsse estu.
dantil. Sa-vtu de Ioc-.' .... r -o piso do prédio do
Restou-ente Uni .. c : r �"';cn�; em boró"
rio� no mah e ccbecnd-, ore-

-

que nõo atingem
l 3 dccuôtos (.€ suas c: '1'�' n .; da cidade

(r-nt. d� I pag.)
-los ('c�nt�I"'...,entos_ o clube, deu o �e?U parf'cer, que
�imboli7a rl>"no colabo."ocão c':·,; diretores com cs

memhro� E'nvolvidos nos arruaças
Quedou S� ·mu,..lf) ante cs �cusoc6�,> formuladas

e. c("ml) nêio é novidade achou um "judas": o ór'"
bitro do ('nccntro.

.

.iogadores do Flamengo,
Fluminense, BaIlgÚ e, tal

vez do Olaria, que llã'o eon

tru com dirigente algu-n
lhe representando na C!t'l �

da reunião.

Quanto ao "Ril>Sã.o Pa.l

lo" não houve própria'/en
te solução, já que três Clti

bes que vão excursionar :l

ex�erior em princípios de.

63 querem que a cerla{\_e

interestadual só comece

na segunda quinzena de

fevereiro, O que, além r.I�

não. contar com a slmp.l

tia do presidente Antonio

do P:;O,sso, dcp�derâ, ta 11-

bém e em muito, dos cll'.

bes bandeirantes. O 'r'l"'

mengo sugeriu a tórmu:tl

de quatr.o clubes apenas u

�e, também, parece f' r

() p"nl.o-d('.visL:t do pr',j

dente da entidnde p�ulli'a
sr. Menàonçi\ Falçã..o.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Estatística
o

•

D.epartamento ensino l!I'llDArlo leral a

caba de estabelecer' um
plano pata a execução do

l$PeCtlVo to.quér1to 4\le" cíãvel soma �e ,informa-

dual de Estatística, no tn

tuiLo de nsse,gurar ma1aa

eflClê-nc:a à estatistica do

do Ensino
rec� Junto a cada
11ll1d.acle escolar, uma alJl'e.

Um. grupo de jovens que Quand.o chegamos ao

dançam e iolgam, 'também tOPJ de M.::lC8tÓ, deparamos
sobem monos e ajudam ai} com umn colsa,

'

próximo socorrendo ús ne- C;J.n". ciassurcar essa cor

cessttedos. São criaturas SRj nem eu eet. Só o que

alegres, mas que se entrís- sei é que 'ali moi a o seu

tecem com os sofrimentos Marinho.

alheios. Nasceu dai u mo- ....,..- Será que tem porta?
vimento que foi batizado

. Alguma coisa deslocou-

de MOVIMENTO DE AJU- se e surgiu diante de nós:

DA AOS MORROS (M,_\c"v1) J' l�u Marinho',

Como "exemplo �.e· .início·. ,�'eü19" p.calcanh,ado ,_.e
do grande movimento, ela- cansado correspondeu
bOl'aúü por êsses jovens.' fiCSS:::'/> cum'primentos.
cito ,; Morro. do Moc.o.tó, .SéP01,SI ,pen�.tranw� nu

qy<+iç;a. ali"n_a Prainha, e Ci.l:11.1o :que,,·�ra. O' �eu Mrt

começ'\! ao. lado dO,Bar- �mho', é.uma ·ca'sa .. Num

racão.
. ...

'cà:i1to, 'uin' asno.ntoaúo in-

. .'��� l�ed:da que vam�s sti- ���:'\�J;�10:/�n;:��:�; I�Z�
nlno'J, deparamcs com ml- veis: o chão batido; uten

séfia, abandono, mudo dê- sílios: um pote de, tlarro,

sêspero, aflição contida. ,I
.

mo Cb'pO '. p:ástico, uma

(·;eada parada, ao ,<subir,
iêrve' pàra um descanso fi

Sico, 'e é apr.oveitada para
:u'ma exclarnuçãa: ;- ,lI4eu
Deus, que Horror! tÍrl.lr.os uma caSa para o

Sempre nos cercam r'e�.. seu Marinho.

clamfl.ções, pedidos, suspiros, ,........ Como? Foi a pergun-
desalentos. tfl, ge��l.

bacia furada. Mais alguma
coisa? ,Não 'vimos ..

,Ficou resolvido. que fa-

Fir'amos choca,dos quando
assistimos a um jornal ci
nematográfico, que nos

mo"tra uma fanla e, mui

flas vezes, clamamos que

não é tanto assim, que é

cruque de fotógrafos.

E corno resposta surgiu:
-.Vân'ios pedir ajuda a'
qu�m nos possa ajudar.
,�nc-ontl'ull1os e consegui-

mos ajuda, não só de gran�

des firmas, como tam

.
bêm . de p�rticulares.

Subam ao Morro do Mo
éotó Os que assim pensam,

!i!:' verão, de perto, a 'tra
. gédla. Um amontoado de

madeira podre", remençlad,l
nom latas: - uma casa.

"

- Quantas pessoas' ),'i
v.em ali?

,

_ Oito: 'pai, mãe e seis
filhos..

Para nossa primeira vi

tória, tivemos a' contri

buição de:

.-:- C:'ll'�ol _ 1 dúzia de
�l:ldcini

_ Bra·i1plnho ..,... 1 du
z-hi' de inadéira

,

__:_ MiÚle'r' '& FilhOs -, 2

tluzias de TIi.adc!ra
- Nabal' Schliehting -

2 táborrs
- Madeireira Philipi -

per�untas e

idênti�a� váo�se

do.

respostas
suceden-

JAC - CRUZEIRO do SUL
�fMPkt UMA 80A !I/AGEM

DIOMIClO FlUiU S AGRADECE
Diomicio Freitas, candidato eleito a Câmara Fede�

rf'.1., vem, de público, agradecer o arY.>io emprestado ao

f"'\ D.r'J"'1� ')�Ia uo':'rr f",,,-fi'l. de FI('flan;r'''!)!�� "'.., n,,

trelto. de São Jose, de Palhoça, no pleito de 7 de outu

bro último.
Na Capital da República, coloca-fe à disposição de

toctr>s, na solução dos pl'oblemas da.;....comunidade cata-

rii1eno;c, e ele caela l1m. e!11 p:nticll1ul'.
j_,_Yrl�.L'Up""j", Hu,tani,."j dI:: 1'!(}2.

l\s�. OIOMiCIO lfRgITAS
. '�',\-

�à

Primário Ge[al em
cultura de vez que tal

estatistlca é executada per
fôrça. de um antígo Convê-
nio firmado entre '00 Esta- Trata-se assim, de ama

do e aquele Ministério, operação estatística. de vul-

�.:�l:;:ft:�ej�:i�;���� ::,oi!t ���rE�;::,i���� o·.� .E-ST.·A'
v

D'Onova Lei de Diretrizes e moções repetência C.Jrp::o
.Bases da E'ducação ceven- 'doeente', etc) rr as. 'tamb,,;!1�1

do ser preenchi.d{l por to- quanto às condições e ca- �r�nu�_�' ':��:���o.�� :��:\���=:r: d� i062

"rrrVlran acusa a China comunista
de estar ao lado dos ca�ila.i das

MO�COU, 21 (V. A.)·- do, que também e histo:·.u- quase sempre têm cousn- Seg�n o <JS "Chineses "

Em ai tigo assinado por UI' dor e un; dos Pl'incl'J,t s tuid I d . _

d , r

dos
_

seus dirigentes. ,I teóricos da URSS. 'E' 1.)' c�� �<JVi;ti�as� �oos :�i�e::���:s '\is:onlsta'_' ,é nOV,Q siuó_::
���i::J a ��:�:��a de d;!:��; crito divulgadc no .110- os chineses têm> censu"ad'; ;:��i:�i�:�:c:s:o:. dos ".
feguet.es de Cuba e acusa

menta em que se reune o diretamerte a União G:)·- O comentário publkat;
fi Ch.nn Comunista de se

Comité Central anele >J"n� v'éuce pela retirada. tics pec" "Pravda" diZ a c ar

vevetmente será revisada a seus foguetes nucleares ele eiturn: "Os albaneses '

estar cçlocani:l.o ao Jadõ potíüca do primeiro-minis, Cuba mediante acõrrta mecaram uma campa
tro Níkj ta, Kruschev ('.;')1 com � presidente Kennedy. especra'mente vergonha
o-ateria de agriculturn � Na sexta-feira passada, em e provocadora com re!a.
indústria e talvez Po.li�i'�3 transmissão pelo rádio, os ção ii ouse nas Anli�1a
externa. fnumemente mantém UJl,

chineses havta acusado o rumo- destinado a ft'u:;,ft
':.nbora não sejam csj.c. Pl'imiro-roinistro russo, Ní- a coexistência pacúica c

clficamente mencionados kita xruachev de estar arrastar a Humanldnd
os chineses, o. autor difis� "paralisado de inedo" c.en para a guerra termoe
suas dtatrrbes contra os te do poderio norte amert- creer. Ponuncram-sa C:Jn1

::ofO�������� ��:s�;;�� o aoôrdo pacínco dos wn.

ii popUÚi'r)' da Ghinâqu;� '���:m::'�;}:�:��!ona::����
de passar para o soci�li�'
l,'l1Q;' ç.p,ntra a luta'pelo de
f;íumamento: Os.' lide"�
.nl,baneges to.maram 'o' ca.
m'nho da calúnia irrl!�
trita

'

cor..tra a Un:'ao S').
viética, o Partido Comum't
ta da URSS e outros �ar.
tidos marxista-'eninista1.
�€fo;te pontr-, aderem à pro
paganda imperialista".

ÇÕ8fJ e dados r�.ativoa ac

corrente ano Ieüve.
Em entendim-entos man

tIdos cem a Secretaria da

Educação e Cultura e com

a Inspetoi-la Regional .de
Esta.tistica Municipal;,,' a
,Direção Geral do DEE ob
teve a integral colabora

çã odaqueles orgãos, que
cerno integrantes do plano,
tudo farão no sentido de
conquistar os methoraa re

�U'ltil.d8<;, quer no tocalH;:' 9.

cebertui'a do rnquertto,
quer no que diz re;·'pe:to 20

cumprjmentc dos pr.rscs
fator este que pC�·lllÍtir.i. 110

QEE divu.gar. co n- OPt::�

tun.dade, 0:0 dados acerca
das caractensncas e coa

d:'�ões ?+,uais do ensino
pr�mário catarluense. Em'
1961, das 5354 unidade., 8S

colares extseentss em Sapo
ta Catarina 5312,

-

ou se

jam, mais de 99% dev("j_
vei am os questionários nen
trc dos prazos €stabe.eCI
dos.

� O plano dést� ano !)rl.lv!!

2 dúzias de ripas e 1 dú�., �ia:oC�:��;�:jsda;e l�:i��;�=
dÓ. de caibro

_ Ir..en - 18 barrotes
_ Layre 'Domingues - r

dúzia de made.ra
_ Grupos de Alunas do

c.Jéetc ooracõo de Jesus

..:,_ telhas
_ Particulares _ telhas

e pregos ___

_ Fo.,suri - ll)adciras -

pregos -

.. te}h.\l3 �.,P9.r�
�as - dobradiças (mate

ri::\l pélra mais de meia.
casa)

,

-

Pl'eZeitula _ cedeu_;_nos
um "",_luUl.l..O para 00 trans

p';�Le (ie Iilutenal'
Ue posse' tia" rnateriàl,' o

grupo composto de vinte
(20) ra�a:t.es e dezesesis
11�) mç.oça:l, _

subimos o

Mocotó.

De grande destaque, fo�

Talil Os trabalhos dos se

nhures JOSlno José Mar

tim, trabalhador braçal da

DOP; do barbeiro OdUio
Fel'l'ei,a; do operáriO da
Malária Benjam'in Pires, e

ú,; �lltlaL'.O na casa Meyel'
João Suntos.

UrlatUl'as que nã:) me.di ...
ram esforços para colabo
nl.l·em CUlll o M.AJ.'Ví.
A casa do �eu Marinha

fOI 1l',.<:lado. as (17,00 jlOI a�
e terminada as 18,20 horas
do dia 15 .próximo' passado.,
casa pré�fabricada,
U lVluvimento 'de Ajuda

ao.s Morr.os não vai ,par��
nisso, com a casa do 'seu

Marinho. Vai continuar. O
que esperamos é a com

preensào e (�'-,I:1b')r<lgão dá
(j,uele, que p;.,dcm . e que
rem ""uavizar e amenizar
um pouco o sofrimento
alheio,

'

b .... \"mente uma Comis�

são pedil'* uma entrevista

�o�· �€l��a. R�r:�: :GO\:�:�
naremos a finalidade do
Movimento e nlicitaremo�
auxiiio de S. Excia !

O Brasil pre,clsa dos
conselhos dos velhos, do
dinami�mo e da ação dos

moços. Não se deve ';esmo'
recer a meio caminho. '

, uQsmo-na's! E .)seja fVú
,

cê, 1)tarp.bêm, m�is) um ,a
dar, I�ãp ao MOVIMENrO
pE',AJUDA AO �PRR9S.

Ana Marai, RIores

.�OVIM,E�TO DE AJVP�
AOS MORRQS

O Movimento de Ajuàa
·aos Morr.')s ê destinado à

l'ecupe. ação das lavelas de
no"sa cidade,

AJude você tambêm aos

Iavelados; telefone para
um dos números abaixo
'Jferecendo a sua colabora
I çao que pode,rá ser qual
quer uma ..

I Desde 'já,' agr.f!decemOs
• pelos moradores das fave
las,

- Carlos ""_ugusto .:_ 3155
- Sebastião - 2546

.

_ elêia - 3891

cão, bem como das Inspe
tortas ESCOlares e da rede
de Agências Municipais de
Estatística do IBGE.

•

Jã -foraar distrlbuidos às
74 Inspetj-rtas ESCOlares
Estaduais e às 4 Municr
pal� ,cerca de 18.000 qlles� .

t:.onários "{)ue se:r:ào-. preU"!
chidos em tn}s 'vias, desli-

nanao-se ama delas ao

MinIstériO da Educação c

dos imperiaiista. A .aCIl:;9.�

çâo é ronnuteca em aru

go de página e meín nubt:
cada pelo "Pravca-' o erga-
oficial dê Partido COmU,1_l",

ta, e constitui e, respnsra
mais áspera que um porta-
10Z soviético já deli as

criticas chinesas. O 'artigo
traz a assinatura de .t:iI),�'S

f'onçmarlev, lü-embro _-do
Comitê c€',n�ral d-o parti-

dos o sstabelecimentos de

ensino primaria existentes

em Santa Catarina, cujo
total é de, aproximada
mente 5.500 unidades.

albaneses que nos dabaies
ider1ógicoS da China e da

RÚSllia, ·foram os porta�\"o
zes da poSição chinesa e

bl1.LI PYR.t\10NT - (Por Brendt W. Wesôlling _ pal':J.

NoI1ciaS', ;�v�:t:���e��O�!h�aed�i����n�i�a���;�::ah����e��
tato lVfactame oe �hael não louvou e�ta.s L�rnlRs menos do

da Secretaria ��eH���t:� ��u��::�:�i�i�l ��o�:�u�L�as!�:S�JaPd��
primeiros anos deste, século Bad Byrmont, a região mon-

da Agricull�a �����a�r:n::�=ve:.r:�:iz:ap���o m�;g:;:o��ro�:
v ��Uuv� QI::�l �,�auu da �il�:as�c�::�:S��:!:dO���o:a;:;s�epo:t��arc d:Ol���rS���z�

�:::l��tu��, se�::eesu-. pe�� res, milionários e charlatães encontravam�se em Bad

soas: Dr. Waayh' Albu- :��o�t"ci.�:��r���âe�� ambiente o que então se cha

�:�r.!:e�, ::�r��:��� "e: "Fonte SanLa", conhecida há mais de 2.000 ano::;, as

assullLo de serVIço; Bento águas minerais ,benéficas à saúde têm atraido no carrol'

Aragão; Manoel Cirilo M'ar- !O�n��:���l�:�::: ;���eo�: e : t���: �:r��:e:p��
�;=t���!O dedea����\;�� na; de passagem. Mas o numero daqueles que permane

... " .... , ,-,,,ei'oe l':ip.ndola Lis-
Cém durante algumas semanas ou até mesmo meses au-

boa, Chefe do Campo' de ���1�� �::�t:��aru:�d�e:ar�o:�t��ra��;a:�oB:� ;;:=Sement� de Jacinto Ma-
monto

'

��:s�o; D�:to�I�� ������ -----------------
do Sul do Vale do Itajaí;
Deputado Waldemar Sal
les, de Tubarão, que tratou
de assuntos de desenvol
vimento da agricultura;
Deputado Fioravante Mas

solini, de Concórdia e Dr.

Olavo Rigon, também de

Concórdia, ambos trataram

de assuntos agropecuários
e Deputado Dr. Pedrini, de

Joaçaba, que tratou de

R?Sunto referente a produ
ção agropecuária.

_ Jáder - 6211
- Batista - 3345

mente após as 12 h)
_ Cerri - 2508

(só-

o Senhor dr. Luiz Ga
briel, Secretário da Agri
cul tum, recebeu no dia 21,
as seguintes ,pessoas: Sr,
Deputado Paulo Rocha Fa

ria, Agrônomo da Sec're
taria da Agricultura; Depu
tado Waldemar Salles, Pre
sidente qa Associação Ru

ral de Tubarão e Wadyh
de Albuquerque, Veteriná
rio em Tubarão.

Soropf:.m;stas Patrocini!m "Chá"

Temporada Oficial do THC
Tem sido enorme 00 m

terêsse despertado p�las
vhlldouras apresentaçôe3,
em Florianópolis do TE':"'
trOo Nacional de' Comédia.
Este fato garanto, por an

tecipação, o êxito da tem

porada oficial que se abre
no ,próximo dia 5, cem r�

J)<!ça "BOCA DE OURO"
do discuido Ne:son Rodd';'

gues. Podea:os informar
que grande mlIl?-ero de pe3-

.-----------------

soas já fêz suas reservas

n? Teatro Alvaro de C<I,!'�

valho, Sendo de toda a cor..-.

,
veniéncla que ,os interes�

sados procurem n casa G<l

espetáculcs da pracinh.a
com antecedência razoàvel.
P.o routro lado, a direç'ao
do "Alvaro de Cai'L,aJho"
sçlicita às pessoas que re�

sel'varam ingl'essos 're�i:�
los a té o fim desta sema-

Meslr,es Agrícolas de 1962
Esco!heu Paraninfo

Este ano a Escola Agrí
cola "Caetano Costa" de

Lajes vai formar a primei
ra turma de Mestres

Agricolas.
9 paraninfo da turma é

o dr, Luiz Gabriel, Secre�

tâl'io da Agricultura, que
foi oficialmente convidado

Paulo' Londero Sperb, I?

desde muitos unos esta es

cola prepara sub�profis
sionais 'para as atividades
rurais brasileiras,

No presente a Escola
Agrícola "Caetano Costa"

compôe a rede escolar do

Hoie, nos salões do Lira Tenis ClUbe., as SOl'opti,i1i�- pela turma dos
tas de Flol'lanónolis estal'ão patrocinando A. realizfl<;ao de- des de 1962-.

U!l1 g'l'�ul(lloso ch:l cm beneficio d8. famili� de Nestor do A Escoln

tuna (_;os�a"

lo

mestran-

Santa Catarina
_dMe amll! d08 P<éIlI....
es.colJlre9.

partlcJpaD.tea do plane a
eoIeta d.0I questiODiriDe'
verá estar encerrad.a em �l
de deeembro próximo e II.
apuração dos - resultado,
com tc-das suas lminuc;a3
e�' 3� de marco de 1983.

Pelo Caiendãrio de Tra
balho fixad o pelo DEE,
com a concordância ias

de�ais org�s de cúpola

nos mesmos têrmc-,> du:�

,co�en,tál'io radiofônico de

r�pqu;m !lcusa. os "revislO

nistas' de estarem tentan
d� "1ol'çar Cuba à acejta
ção cios têr!r.·o� que meno,�

I cabam seus direitos e ..,aa

soberania para sati,sfaze:.-
as illsaciá,:v�is eXigências
dos militaristas dos E�tCl.
dos Unidos".

\ _.

Clube 12 de Agâsio
(.0 N V I T E

O sr. e sra. José El;�'i
'

mo· dia 24 de novembm
cOllvidam t,ados o s:1ss,),;:.l- sábado as 24 hs. apre.�,�n·
dos dq Clube 12 de AgOH�O, tudr; pelo Reporter Soc'tl

; para a.ssi�ti-r o FestL\'al c:e LA'Zi),RO BARTOLOMEU,
Primavera-Verã. .... da Ma.':.?- A;_IóS o desfile terá imci�
·razzo e Matarazz";- BôuS':".':";I"·'''''U Solrêe. Mesas na Se�!'��
.:,em benefiCiO do HOSPlt::t1 t'lria dC1 C·ube.

d� Reabilitação, no próxi-
'

A DIRETORIA

Há llllS trinta anos pass,�dos, quando prlmcira
nistas de direito, fomos lcvados, pela mão, amiga de
Nerêu Ram'Js, ,para dentro de uma redação, Quan.dO
o jomal, que era <i'A República", cinco anos depais,
teve se.u óbito registrado, aeolhel{lOs convite para
ingressar em outra redação. Depois viemos pal'll
O ESTADO, cabendo-nos dirigi�lo há. mais de quinze
anos. Acreditamos que estejamos entre os 'da primei
ra fÚa, no tocante ao exercicio efetivo e diário da

profissão, que se estende por tôda uma existência.
,

Mas, se .deram sentido ortodoxo e regorista à ex-

pressão jornalista profisSional, já sobramos!
E conosco por aqui sobrará uma percentagem

que raia pela unanimidade.
A classe, entre nós, tem jornalistas ativos e ina

tivos; tem jo�listas militantes e não militantes;
tem colaboradores assíduos e espuçados.

Jornalista que seja só jornalista, se tem, é exte
cão. Isso é tão inegáVel como a vinculação ao Sllh
clicato que gente que nunca foi, não é e será nunCll
jornalista, de qualquer das espécies acima citadaS-

Não negamos, face ao exposto, a necessidade de

uma revisão nos quadros da colegada. Mas, de quem ii

culpa, pelos exageros e pela existêncIa de jornalistas
que nem oriunãi poderia'm ser? Do Sindicato não é,

Não será nossa, das nossas fôlhas e das nossas rádiOS?
Anda por aí, com visas de verdade, que a malar sa

fra desses não-jornalistas foi beneficiada na fábriCa
da popular confreira, que hoje, em bossa nova de sa

lomé, quer deles o couro numa salva de prata.
Concordando com a revisão, Queremos ressalva!

que não endossamos os metados da campanha e aS

classificações pejorativas e ofensivas que nela têJ1I

surgida, de forma generalizada, envolvendo pessoas
dignas e da mais alta validade intelectual e moraL

Na correção de um erro, que não é alheio ...

lI1.00US in rebu8!

agnco-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


