
Presidentedoéonselhoem S� êatarinaIamanh
·

Em Lajes reverencíorc amemóríode Nerêu Ramos
NestaCapital, conferenciarácom o Gov.CelsoRamos

RIO, 10 (OE) - O Professor Francis-

Sco Brochado da Rocha, ontem aqui chega- Estado ajusta convênio com o erviço
do de Brasília, viajará hoje para Pôrto-' d I d'

.

Alegre, onde será alvo de v��ias homena- Nacional de Apren izagem n ustrial
Ga:l�let:ec�;t�1:��7!��n�oO :PI:�::aam:�tosG::i��t�:ME� gensl por parte do mundo oficial e de po- A formação de técmcvs de internato, será de car-, das peio SENA!. um nume contribuirá com a impcr

do Piano de Metas do oo- foi assinado um segundo VOo No próximo dia 3 o ilustre Presidente esnecieueeoos é meta para. didatos não residentes no
,

ro de aprendizes equívaren tâncía de 35 cnllhôes de cru

vemo estiveram presentes convênio: desta vez, entre
cuja, consecução sr vo.ta o mumcipic de Lajes, de c-e- te a 5% no minimo dt'.; o zeiros. sendo 20 mnnões pa

os ser'thores Annes ouerucr o Plano de Metas do oover do Conselho de Ministros em avião espe- Qoverno catarmense, con- �:��:cia i:�:��:;a�os �:;� �:rá:��:be��:I����� :�u�:; �;ese:u��a:�I�:S ep��:t��::
:LA����á;l�r����!it:O R� �:�r:�;i:�n�:��u����� :��l:; cíal, seguirá para êsse Estado. descendo ;e�����a�: ;:�!e;s: s:ea ,�:� constÚuida uma cormssao ofícios demandem ron»c- nutenção. O ensino scrá "

mos da Silva. Secretar]') genheiro Annes Guatnerco em Lages, afim de colocar uma corôa [un- �on;ol�I����I e�n�:���� composta de um represou çáo prcrtssionar. O Pjameg ruínlstrado gratultamemc.

�:r�::::2:�ã:I:�:�:�;: ;:,::: f:;:;i�::' :,�'z,i: to à estatua do saudoso Presidente Nerêu �:7:,��:,R:gI��t�d�' ,��:: �ii���:��:��:::o�i��;�tj�,: SOIiCitê rão De "Dteres csnc-
cucas, a t m de Ilrmarc-n vtue, representada por' S.:U Ramos, de quem foi amigo dileto e auxi- :e��ê:��'a :tr;:�u���ç:?lu� :�ir:

os pedidos de ma tr.. " ii II
��n�;��oP�:�o�a�O�!tr�;:j� t��efe��� :e��;:ti::Hg�� liar direto, durante a crise' de agosto de ministração de cursos ue a

A matricula aos candld�, Cl"�iS n20 "]rlDI'� r�I·I]I·n'.lr crl'senl:. execução do Prédio eiõ'
transferir à Prefeitura Mu 1955 e a passagem do grande político ca- prendtsagem, de Torneiro tos sob regime de excetua U! U Jl UIJ U U ' ti

cola�, que tem dependctf" nicipal de Joinville o "'1.
t

.

1 P ídê
.

d R iblí
Mecânico, Ajustador .\'::e to será procedida na ccn,

oi", para dez ,.1., de 'o.
cargo ,I' executar a ''o","" annense pe a resl encia a epu ica. càntcc. Mecàníco de Au-o formídade do artigo lo. eo SÃO PAULO, 10 (OE) _

O simples
��� e�:â �b;::g�U��iC�:.re;�: ��e.d�s�:S�o::;�o d�::�� Ainda no mesmo dia, o PREMIÉR pros- �e�������;:' e c:�te;�!��L: decrete-lei no. 4.487, de 16

fato do Gabinele solicitar à Câmara Pode-
tando o presente convônto

Ieee um prazo de duzentos seguirá para essa Capital: afim de coníe- ll:��!iC:t�,m�PS�:c�i�a�le�� de juiho de 1.962. que o

E
orçado em trinta munôes �1�S�:e��a ���:,P:;:a:d�or� rencíar com o Governador Celso Ramos, te as 'duas modaildades ocs ���::tr�:is �:ta::����:1:1��3 res

. specíaís, não poderá originar ne-

de cruzeiros.
seu valor calculado em ]1 regimes. tureza a empregar e ma-v', nhuma crise política, pois, tudo está sen-

Ulti�:;iCiaS Min� -da A;;;;:i;�;�' B:�;OVa e��;��ã"�·· do�' ;�;:". ����::;�;:,��!�;:�!E.�
( I R A d do PI disse em Congonhas o sr. Antônio Balbi-

l<�:Od� �::�:����:tce:,:;� e 50 amos· ssegura a a execuçao ano no, Consulíor Geral da Hepúbliea, que

;�ri!:;��:::::E��::�'i::: �:::;�:i�t,:2i��t;!: )\gticôla':' Safra 1S62·· 1963' '��:v�:�;t��:n'�l'����� vei�;:r���ll;:a��a�:::rli:::
�:ê=�iaele;��i��' v� :��� glonal e nacional de que o

bal da safra 1962/1963, pa- novo tipo de financiamen- A execução do programa té�:i':sEC!: �n��'};l�gã:: Brochado da Rocha de renunciar caso lhes
vendido' a 55 cueetrcs o I! país tanto se ressente, o ra encaminhamento ao Mi· Co que pretende alcançar

fica. a cargo dos trés or- Agricultura. pelo grupo re-

tro, sendo de 42 cruzeimoõ, Governador de Santa. Ca- nlstêrio da Agricultura. GS uiats diversos setores da gãos técnicos do Estado presentatívo, dando cum-

�a:r�;�tr�;�:%s:elas ,IS!. ����ç�od��er:min��a:o :��� o ��n�:t��nd�e��;� ug�:: vida agrária catartnense. ::ea o::::;c��ri:�endlmen- �:��e��� ;,oos�:sP:���ê����
Lima recebeu, no Rio. os FINANCIAMENTO A O BDE comandaria. o se- no expediente encaminha.

emlssârios co ocvérnc ca- LAVOURA tôr de nnenctamentc, au- do pelo Governador' de
tarinense para discutir o "jjlado pela Secretaria de Santa ClI'hrina, depuis de

citado programa, e jã ago· O Govêrno propôs a ado· Agricultura. e a ACARESC. debater e analizar o plano a questão nestes têrmos e ainda rec""':·

je em todos os quartels ?

11
.

ra podemcs informar ali ção do programa de crêdi- na prestação-de assi::;tência da ::;afra 62/83, a adotalTam

lia d e érclto Sirlo As c- C eSCO"'O
leitores de "O Estado" dos to orientado do Banco de técnica. as segumtes conclusbes:

�imõ�asx que terão' 111\1;::; pi resultados daquele contato. Desenvolvimento de Santa ·Fl) - aprovar o plano

em Damasco, sedo assisti.
Brasllla 1 (O ESTAnO,.

Mais uma vez se {'vlden� Catarina, com reforço de O estimulo a produção é tal como fOi apl'esenLJ.do;

d j) t d It 'r" clou a objetividade e vlsào recursos do Banco do Bl'a- considerado como cu'ndlção 2°) - em face disso suo

as.ddor dO
as .as a as a',l·

_ Um telescópio será mOIl. dos responsáveiS pela ado sll, do Banco NaciOllal de para expansão da produ- gere:

to�, pe:UL� �IS�tê o f,I:1
tado em. B.rasilia pe;o CeI'. ;:��ls�:a���er e:i�aod�alnos��' Ci'édito Cooperativo c Ser- çilo agrícola e. por conse- a) - que o Ministério

do mÓs o secretario do abas �:tr:;���:��°.se��n��Si�i;��: viço Social Rural. quencia, da melhoria dos da Agricultura participe

teOimenlo ;deverá entregar
mau o sr. Pedro Laceraa, ::e��al�1::t�fr:pr:::���U83 dl�:����d�os fl�:t����me:�� ��;I�:n�:. vida dn geme ca- �:r'aGr���ar�;:��tiv�e ���

��r�r:�:��a:;:s���al ���� Presidente da referida eu!!
As palavras e o parecer

produzem bens de. primeira E o governo não se tem execução ao plano:
dade na Capital da ReptoU

do Senhor Ministro da ��I��:,Si:e��:�, ::i���la�:�itti� ,de�eu:l::�:ama de alimen. Ci:1h�aq:rV�:� �������
�����;t��a êXISt�O Ob�ld�r:� nlla e milho, e came de tos para o Brasil que pro- nhar ao Conselho de Mi.

-- Cemo sur�iram �jficu'�' lo Governador Celso Ra. sulnos, aves e peixes. põs e foi aprovado é prova nistros para aprova!}ào do

dades para a construçao do
mos ao enfrentar, com dls.

disto. l' mencionado plano, obten-

observatório, o telescóplO posição, ânimo e realismo ARMAZENS, SILOS E ...

� do·se c�m isto, na forma

BRhSILIA _ Começnta :e�ll1l:�:t:��id���ii:..m;n'). �l'��?�:�:e�t��aviSSlmo do FRIGORIFICOS GRUPO EXECUTIVO ��:i��st��s �r;��:U:'��IUCSi�:
��eed�:çã�ol:el���a:�I!i';� parêlho tem um djám�:r.) � Três e meio bilhões. de Como condição para se Para a coordenação das de financiamento que dele

;ativ�-a�)1laiOr partlclp(lçào
de seis polegadas e alc,m. cruzeiros e o custo global assegurar a justiça oe pre- atividades executivas foi devam participar.

estudanljl nos conselhos de i�s c�:u�:c�li:a��p:tSe:13'�". do programa que se ba�ela ��p��s :r�:�::m:g����j:� :���:dae�:c:��aoçãod:eq�� Di�:�rH�::'al Pi:�el�3�.p.-;
add,;n',nlst.iaeão das '''010._

Segunda ft'Oindraam,ntanlmo,nty'on"""

.

.. a tlxaçao e reexame perló· façam parte representantes Altamir Gonçalves rie Aze'

dica de preços mínimos, do Govêrno do Estado (pe- vedo, Diretor do D.N.P,A.

BRASILIA _ Q P e�'de'. :e�a���:�e �ec���:�;�� ��r�D�'e AC:��cSu�t:r:)e�re� re:�:edOc�;;��l�t; S!::�:�o �i�

�:ae������:�::t:ll:!��::�; prOI'otn da ce'dula u'nl'ea :�s�;::�s ��C�������o.SÓbre ��i�ci�� D6as A��6�i��� :oC����l�I.?i:��!hãO, Dire-

tes da Guatemala e da Re-
b U

Para assegurar o abaste- ��A�M�NT�P:�::o INTE- Luiz Antônio Pereira, Di.
pública Dominicana. O a BRASILIA, lO (OE) - Urgente - cimento de carne _ sem O plano do governo cata- retor da Caixa de Credito

��o S��!or:C:!IZ::lo n�ra�;l���. Retornaram hoje aos seus Estados, os pre- ��e;s�!�dord� n�reç;:río�� �11���:eRe�:��eg;�sta r.°Li:� daL�i�sc;'abriel, Secretário

sidenies dos Tribunais Regionais Eleito- :: :n:;:�:��ã� ��a��lg���� _ ��I'd���O;'o�:�:�s co����� �:ta�i�l�cultura de Santa

rais que participaram da reunião com Os' �:�:e�oca�:���tó��o a�l�l�::: :�' ��II�g�;b�l:�p:c��;a�:��
Ministros do TSE, para debater o proble- narem quantidades suri· te presidente do BDE, Se-

ma da adoção da cédula única, nas elei- �ie:t::;�t��i�um:e i�!��:� ��;!��O �� AAJl�����a 10�
ções proporcionais.

para outros Estados. �::d�:�::e��etorl���!;let!��
A cédula única japresentada na reu- �����:ioS �;�I�c:l�ur:,o q�!nlst:'�oov��

nião de or.tem, deverá ser adotada no plei- Como 'ó,mola pacu ao,

cam a oxposlção d, mo",

to de outubro, bastando para isso que o menta r a produtividade do vo� I��:��:ln:::te�asta da

,

d I trabalhador rural é lJropos- 'Agricultura, logo após, de-

prOjeto respectivo seja aprova O, �O to o fornecimento de má- terminou providencia:'> vi-

Congresso em regime de urgência. ��:�SasS�b Im:l:�;���:ã�g�� �:�:�t: :�a:a���X!O �� c��:
O projeto deverá ser apresentado se- eoopocatim looai,.

gunda feira na Câmara pelo depulado Oli-
veira Brilo.

.
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Convênios Do PLAMEG: 30 Milhões
t :Para o G. E. Da Prainha e 11
.

Milhões Para Jo!nville

DAMASCO - Notícias B 'j'" I .

de Damasco revelam que
"tá sendo eomentomdo !to raSllü era

vo regulamento das feiras
livres. A principa, inovalj!lo
será uma balança piloto
em cada feira, a tim d� r

vitar a fraude no peso.

BRASILIA O primeil o
mlnistto Brochado da Ro
cha ê esperado em Porto A

legre amanhã, onde seri

recebido com honras de
chefe de s·ovêrno. Almoça.
rá no Palácio Plratlni, \'bi.
tará a Assembléia, Tribunal
de Justiça e o co;egio Mil!
tar. A noite sera homena�e3
do na UniverSidade do Rio
Grande do Sul.

Alcides Abreu. Presidente
do B.D.E. de Santa Co.t.a

rina

Alcides Abreu, Presidente
do B.D.E. de Santa"Catarl-
na

Glauco O/inger,
da ACARESC"

RIO· Chega ao PJo 1:('
je a delegaçào da CimD ra

de Com€rcio do Equado:.
VJsitarâ a Guanabara e '1j,
Paulo para Emtabolar nego.
clcões dentro da:!' condlcões

,i;��d������l)�SS��l�i��"� ��.
mer'óQ, :�"'c�,'""�__

,i:

SECRETARIA DE AGRI·

CULTUHA, ACARESC E

BDE

sejam negados pelo Congresso os poderes
especiais. o sr. Balbino declarou: "Ao qP'
eu saiba, o Chefe do Gabir.ete não colar'

mente em entrevista à imprensa carioc,

desmentiu tal versão� Agôsto, mês fatídl
co, este ano não deve inspirar temôr a,

brasileiros. aérescen!ou o sr. An!ôniG
Balbino",

Mais uma das 11'i��

Diret:)r

Por todos os pontos de Santa Catarina. onde -notlver
um s:rllpo de crianças sem ensino primário, surgirá uma

unidadc escolar. padronizada, de uma ou duas salas.
Como apareceu, entre as 1.000 que estão no progra·

ma governamental ôe 62, a da Linha Rio Branco, no

município de Hã, vista no cllche. Cerca de einco cente
llas dessas unidades, do plano de escolarização dI) Esta
do, jã estão prontas e em funcionamento.

Re'atorio SObre o flOn�an�o
Brnsllla, 1 (Q ES7l\.DOl

- Deverá chegar nos próxi
mos diM a preSidência ja

l'epúb:ica um relatóno sô
bre O contrabando no noc

tC d" pais. elaborado pdo;:
�er'11!fO<: dI' infornlaçõe d_a.
l\1i1rinlla (ia Exercito 0 d::

Acrunó.'iaí,,;o. CUjas t.ulida,

des se encontram empcnllll
das na repressào ao con·

trabando.

Nomes de pessôas de in

fluencia são apontad:ls 11')

relatório algumas SUl'prr'.
endidas em (lagrante lll_
..:iuslve envolvidas em

!litos pela..') autoridades,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



, ,'"I;\j,u ,h ",lll',., f,lt .. lllll.

erão chuvoso não

mata a moda.
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A Direcão não se re..po�sabf/flla pelos concel·
to� cmitiJos nos tu tt(10� aBsinadall.

res de pastel na face exte

rior, com florsínhas ou pon
tinhas na face interior, com

. franjas. rranetdos e baba-v

dos, não faltando os cabos
esbeltos. O seu conjunto é
de molde a conferir à se

nhora uma elegância que o

sol talvez lhe pudesse ne

gar, pois lançam na face
uma luz suave e acariciado

ra, consolando assIm aque
les que scrre:» numa enfia

'da de dias de chuva.

Y comecsredos Saciais A ELEGANCIA A CHUVA
- GUARDA CHUVAS

ATRAENTES

tUa tvlst" e criações elegeu
tee de abas multo largas,
capazes de proteger das chu
varadas o penteado e o

make up.
E os guarda-chuvas? São

remintacêncres alegres da

era ramênuce. Ideadas pa

ra a -eocueetene'': em co-

Hamburgo - (Por xatetn

Renard {lP) - Este ano

parece ter havido vàrjos
dias de chuva, pois choveu

durante quase toda a pri
mavera. Pelo menos uma

vez por mês os jornais cons

tararam lacênícarnente que
tiaha passado o mês 'de
Março ou de Abril ou de

Mala mais frio e mais chu

voso de que havia memória,
Ao mesmo .tempc assegura

varo que ainda navta espe

ranças de um verão quen

te e cheio de sol.
AS senhoras inteligentes

costumam prever todas ..IS

.... dl�.1al>dades, eseoíneadc
" "t:u 6,-"U.1.J.-roup� ..li;: ,;,,'

rêo • seguuno cruern« p.àu
(;J", ·",,,-c!lit..ndo até mesmo a

11 p.ne.e ue chover jmn.er.

1 i.'l-',�",.enle. A� lut:UJ.::; uu

.;;t",�._;,,, eiu uneer v a""etl n"tI

:;�"::��'L�l�;:�I�Ü�:��'�: p:7.�
.1 ü.L ...anua. bBguudo t:�be8

",a,,,,,,.u_, Hamburgo (: a ct

dade mais humíca. cnoven

do nela, em média, 198 dias
du ano, 'F'I�ura em Segundo

lugar N.!unu,j,ue, seguindu se

(JUlOn,a e Hallover. A!i g,an
des cidades relJ.tiv:imente

mais secas são Bt:rjim e

}<'lancfort sobre o Reno on

de "só" chove em til ou : �

166 dias p'lr ·nno.

o Baile do "Vestido Branco" no Copa
TloSam-ba em Cartaz
A Es!réia das "Sete lvas"
Lúcia a "Debutante do 'Ano'"

8 - A Oaleria VOa Bica

festejou o seu 6,0 antversa
rio, com coqultel, que com

naueceram Escritores, Dr.

corad••res e Comno'titn.:f'C" -

A �enhO'-,nt>.a Iluth Leus

proprletârfa da Galeria "Cm

foco fel ponte .I�. na 1i.1U

pú tiea reunião,

1 _ Na no'te de 21 p.u

reer.ec- •
� no Go.rlen Roeu

da Copacabana Palacr-. ')

quinto baile das nebutan

tes prom::lvido pelo c-:u.

nt 'til [('\'5.0 _J ..... 'o S (111"'"

J:-, A aoresentacêc das 33

J merunas moças, coube ao

coubectcc Ribeiro Ma rt n'

"homem Fc:"jed'H;e do nr

�íl", que destacanl �n':\:l
urna co-ri toda- C'ntusIU".I'l)

e merecimento A� J)::

uutantes ; Ana Marta :v1:(.

kascd. Ana Maria Pa.u o

Ana 'rareee de Al'nujo, An

geuca Ma"\a ouvetra. Ao)

rete :\e A .meida Prado, E,I

zabeth n:'a<;a Gilda V,'
Vie:ra, Ellzabeth P. l'I::!l.
n!'y, Helo!5a pedrJsa, )..! 'l.

ria An�e'a Clldelr::l S"l'.c\",

Maria Raquel And-;l '\)

Mar a Cecilia B. Mae;;.

Ihães, Maria Cristina \lia

na. Maria da Graça pe " .

:a, Marilla F, St'hett:ni, ),1)

ria Carreteiro SJ.nrlra E.

lho Fria" o:g� Mart'n- L.l

ge Regina A 'sed, Rcz,n'

L�cia Ca�tro, Roõann� t-.L,

ria Car ete.ro, Sndl'a 2.

IvIussumec! Sõnia M:I,':'\

Colares M�n"ra, Tllde de

Oliveira, Vera Lúcia Q'!<)I
róz Ivete Bote'!1o, R�'.�,

qu�, Maria H, '11::' ,\;1'

rim Pern('t, Ni;r!a H�!Cln

Ma'zoni Z. ê Lacerda e Lú·

��� d'A��':nI�O, I:J�:��a th "".
eXUla, st'nhora S"rah K:�,)!

t'-chek. Foi uma noite me,

quecivel para as D�b:J.te.n

tes bem como os que Li e�,

tavam partlclpandJ' dnqur
la noite de elegiinci:1 � C:l.

ridade. O Estado de S.1f:t.t
Catarina mais uma vez �p

fêz representar em u,-n.l

no:te elegante m, Rio. ;l..

cançan:io as malort!� gló
rias com as cata-lnc!1;(!s
Zoê'Lacerda e Lúcia d'i\qu;
no d'Avl!a,

movimentadoJuxue-e e

"show' que esta lH'.'nl.

ecndc no. Gotden Room do

Cepaeabana Palace.

un-re ,F �:t ,..... -'

r • DÇ3,S que [oram D�1Ju·

tantes no .'::;'011cn RJol.l'

do C�:ncabana Parar-e:
Lúcia d'Ar.uno d'AvllJ. �.'

cebau o titulo "A Debutant >

do Ano". No Rio, Luplnha
está senão ponto a.to em

scctedarte.

9 - Ana Maria Queri
no dos Santos "Mlss Ele

gan e nqn<rú �'l 3,asI1",
IndustrIal em Paris.

4 - Na mansão dos

Fâ'I'I! 'ys ern santa 'I'erevu,
o. colunista fui homena�

ge,:ul0 com e,�gante jall :>.r

- A simoJici1ade e elt'

gilllcia ue D. Iracema, bem

c"m:J �ru ('.lho Cyll Farne:',
encanten o home;:l.geado "

os cunvidado,.

10 - MARIZA a "Gal:l
Mali a", u cartaz em foco
nas nortes n" RiO,- ... ----- ------

11 - O conceituado H'

pórte� social Josê Rodo.·

pho Cáman, cJnfirmoil S;P

presença no balle oflc:r.1
das Debutantes, no proxi
mo dia 11 nos salões ':0
C�ube Doze.de Agõsto.5· - Entre outras alt.:;"

autor da:1'es dJ munjo �.

cia' po:itico do pais, C:i:',·

par&c�u ao "Golden Roo,u"

do (')pa nJ. noite dJ o>l,'e
ot:cial da� Debutantes, c

Pre�:dente da Confedera_
ção Naci<\na: da CJ.nt'�
:: o e SenhJ'-a Charles E:',
g:l:'d Mor:tz,

Nestes impermeáveis desportivos, d2 bolsos gran_
des e práticos conquistou_se a plena independêr._
cio dos caprichos d" São Pedr-O, O tecido muito leve
e absolutamente impermeável apresentado em ta_
d::ls os matizes conhre_lh"s â eJegãncic suficiente!
poro serem us.:.dos quando o sol irromper dos nu_
vens. O corte eleponte permit'e evidentemente tam_
bém d'J um l"'os�eio pplos avenidas de uma gr'Jnd.<>

cidàce. (Mcj'_lo 'v\eJisch, Berlim Ocidental)

"Sou Tua Eternamente Re��a, portanto, unica

n1t:J1�t: a lJO�'::;lb,lIdad<;! de a

(1ap�al' o �eu ves�uário ao

,: ••• !,<:l e a<õ Uj:l::Jf ao ct'u en·

(;Ui)<..lcJ al,;u ...dS cl,i,es ale

"1<:,,, I.otu:all�u av'::; ill!p,·nnea
\ el:S úe cada à e�pt:Cia, a mo

Qà parece ceI' �e In.splrado
pela.s nuvens esculas e pe
lOS relá.mpagos, nas (;huvas

ininterrup.as e palas ruas

envoitas em neblina. Xeque
à chuva!" é o lema em obe

dlênCla ao qual se enirenta

São Pedro, o resl?onsável
pelo clima e peio tempo.

As gabardines e os imper
meÍlveis mudaram um pau

co de caracteristjcas. O

"Trenchcoat" c1ãs.:.lco ainda

tem muitas amigas, nlas pa

ra as senhoras existem mo

delos encantadores de seda

ou de lá impregnadas, de

algodáo ou de Cibras sinté

ticas, forrados ou tão finos

que cabem numa pequena

bolsa. Em complement� u

sam se chapeuzinhos ale

gres: Vasos de flores à la A,,/n<: Porticulnres de PORTUGI Jt:$ _ LATIM
"gay twenties" e capacetes - I-II�TÓRIA - FRANC�5 - PSICOLOGIA _ FI
tropicais, chapéus "nb es- LOSOFIA

•

- -- Professor: Vlctorino Secco.
Ct. l1floR Ramalho Av. R.o 8,onco. 76 Né,to

CLINte,," DE CRIANÇ:\S

Consultório.: Pela roanhi

no Hottpilal ,de Caridadp,

��5 1�:;:e, h:� às cO�;�:Ó�i: It).
('onsu\tório: Rua Nunes �I�jlf�li!":
l\lacbado, '] - 1.0 andar -

t.\
telefone %786.
Residência: Rua Padre

Ruma, 61 - Telefone 2'86. � j'
, Ol'F.l.LDO IIWl.o

___ RIA�����;�Ob �1��O:��I<���TOp��R�b:��;
Dr. At'ácio Geribaldi fóe �;;�i�o� ,::Ihr��i��:�:���� d:mtoo�r�s ES����to;�

por motlv'J de grandes estiagens o serviço de luz profuso poro praças e ruas de nosso Capital nõo é mais
problema Anuncio_se no moment'J em coroter .pfi_
��i l:r�U�i�::�te�iS!O 'm�r;;o�2�0���mm���1���;ua;o�.�
deixar Florianópolis' cam ." problema int::iraro�ntc
r€sovidol

O foto é dev·eros auspicioso e digno dêstc re_
gistro, graças os atenções e carinho cOm que o go_
verno do Estado vem atendendo além de Olitros sdo_
res, mais êste, dentre eJ.:s, um dos principais: luz ô
�rt� .

Assim é que se governo.
Assim e que se administro. c'Jnt-entondo o gre_

gos e troionos
E tudo em des'Jito meses de bom governo f'

excelente administração
Como também n� importontissim'J setor é:)

Jnstru("ão.
O cáJcuL1 está feito e publicado.
"Em cada vinte (' nu.,tro horas constroem_se

três escolas em noss., E"todo"
.

Prome�sos pnnns. Grccos o D':!us.
E O MILAGRE SE FEZ' CARO E' VERD>ADE

MAS A CARNE ..
- Veiu' Tabelado, enchen_os

Mercados e Flombrerjas, açougues e toboleiros ond'"
o artiqo havia desaparecido.

O dinheiro é ') milog[e1rD ...

O vegetarionlsmo cedeu lugar ó carne.

Embora continuemos Q vegetar o que não é a
mesms coisa 00

•

Com outros artigos chamados de primeiro ne_

cessidade, os milagres hõo de se repetir •

Esper,em'1S e então, a crise será s6mente ... ,ero,'._ '. �
�)�o

vez ...

" ... ;\...... ';"�r,.:�,,:,��;�>:_j��

12 - O escritor catari
nens:e Harry Laus fc'l Ia •

çamento de um no"U livro,
N'J Fe�th'al Br.:tsilelro do
E�critor, no l'fuscu de ,\rt!:

J\lo:lerna, o cl\tarln!nr.!
Ilarry Laus aulografou r.

Como brosas sõo teus beijos
Qu" com lntenS:l calor
""1€ 'urrepiúm �e deseJOS ...

M..:u querido meu amor,"

Enche_me a bôca de beijos,
Qlt'..:rido, nôO quero despertar
Ddto v(lúpio dêste desejo. ,

Eu sou tua e �6 o ti eu quero omar,.
,

III

6 - t\ eslrêia das "Sele
1::":1":" 1"'G1uçãu e Dircçt\o
do. galã C�'II Farney, acO)'

!;�1�1I1�a�!�:�áS �;�c::�::::�
no Cine São Luiz.

13 S(l_b�.do no Cit.b'!
Doze de Agõsto aC'JnteC'_":.l

:Oi�1�,���oQ��;o;:C��:�11:
raUa 'da scnhof-Ita fara R.
Idsting?

DR. MARIO GENTIl (OUA
M, O I C O \

OUVIDO - NARIZ - GARGANTA
CLlNICA E CIRURGIA

ESPEClALIZACÂn NA CUNICA PROF
JOS, K.jS· DO RIO DE JANEIRO

.

OPERA NOS DOIS HOSPITAIS DE FLORIANOPOL'$
HORARIO DE CONSULTAS: - Dos 14 às 18 horc�

Pelo manhã, hora marcado indus:ve aos Sábod0'i
Telefone: 2989

CONSULTORJO - Rua Ten. Silveira 15 - Conj. 203
EDIFICIO PARTHENON

Ama_me com todo a teu colar,
Envolve_me tódo <:m devaneIo ...

Quero sEntir todo o teu amor

E satisfoze- �odos os meus anseios

No :uxuoso
f::rt:i.vel Hotel Gloria, ,) co

lun:sta r�cebeu um IF'lI!)')
de senh:r as e �enhor;,:as
da sociedade catarine�se f'

carioca. para um Chã, "A

repreSentação catarinens�
foi tnmb.1'1l recebida pel.,
D:retcr do Hotel GlorIa rir.

T:tpajó e o .!=enhor Dlr:.:e"J

EzeQuiel, Chefe de Re.a,:oes
Públ'c:Js do Hotel em ques
t:io

] -4 Pa!'iiiando o wCf'I.
p.nd em Cabo Frio. o milio
nário Antôr,b Carlos :Ui
chels acompanhado de sua

noiva srta. Marilene Cor
rêa e seus familiares..

IV

�" SNJ tun t'J sabes meu amor;
Não me sejos, querido; indiferente
Beija o m,nha bóca com calor .

Eu sou tua... Sobes, eternome'nte ...

15 Amanhã, as 20 ho
ras reunIão das DebutaI'!
'M no� l'a'ôes do CJl'bú
Doze de Agôsto. Na reuni:io
H:,'ao esco'hldas as mella�

.das, Debutantes.

PARTlCIILARES
MaulHam

2 _ "TioSamlm",

FAZEM ANOS HOJE

-sra. Mario Wiloin Cardoso
-sr WalmOr Carpes
- s'ro Angelo Romonowsky
-srto: Iara Reg�no Gomides
-sra. Eioá Rupp Carvalho
- srta. MariJene Ca"''llho
-sr. Narbol CássiO
-sr. Willy Gruner
-sr lconomos Agopitl'" Iconomos
-srto Hermendina P'Jmplono
-sro Mario Fagundes Monguilhot
-sra. Jondira Brito Gouvea
-sra. Mario de Lourdes Silveira
-sr Ricardo Luiz
- s'rto Ivone Campi
-sr Waldir Correirão
- s�, Ari Borboto

A p<l5.5e do novo Mlnlstro
d.l Fazenda, Sr. Waiter MO
reira SaBes, mtegrando o a

tual Gablnente b�asneito,
dsado e 8eguro,
O pronunciamento do

Presidente do CNC, nêsse
discurs:J. provocou fartos a

ras e o povo atraves ..am em

consequênCia do procêsso
inflacionário,

constituiu se no aconteci
mento da mais alta Imp::Jr
tância social, polillc3 e e

cúnOll!ica dos último" dias I
As figuras do mais alto

destaque nacional prestigia
ram o ato, que foi solene.
Além de outros oradores.
o Presideote da Confedera

ção Nacional do Comércio,
sr. 'Charles Edgnl'd MOl'lLz,

Comércii,-Dkigeipêlõ-I;
Presidente Do Banco Do Brasil S. Thiaqo

ADVOGADOAo Presidente do Banco la média trinta dias opor
tunldade serem negOciados.
Respeitosos cumprimentos,
Federação Comércio Santa

Catarina. Associação C'Jmer
c!al Florlanópolls, Associa
ção Rural FlorIanópolis,
Sindicato Industria Extra

ção MadeIra Santa Catarj

na, Sindicato Comêrclo A

bacadista, Sindicato Comér
cio Varejista, Sindicato Re

presentantes Comerciais e

Sindicato Indústria Marce-

EscritÓrio especializado
Questões trabalhistas.

do Brasil foi eudereçado,

�:��Il1, o seguinte teleg:ra-
"FLORIANOPOLIS - En

5,. OSNY PEREIRA
Troncosrreu n(l doto de ontem mais um oni_

v-ersórlo' do sr, Osny Péreira, residente em Joguoru_
no.

O onivesoriante é pess'la muito relacionado nns
meios politicas e soc1os doqlJ'�le oraspero município
Onde é repr-esentante d., (PL.A.MEG\.

/>.0 notolicionte os nossos cumprimentos.

Administração de ben:o

Imóveis, Defesas flscas

Rua Feiipe Schmidt, 14 .-

1.0 andar - Fones: 2511 -

'l216,

que proferju discurso de
saudação, em nome da clas
se que ê lidér, ao d:. Mo
reira Salle.;, opJl'tunidade
em que afirmou, entre'ou
tras considerações. (lue o

pois pnde readquirir a sua

confiança na estabilidade

tjdnde que este subescrevem

letlmdas em �e�são conjuw
ta na Associação Comercial
de FloriallÓp::llis, vem pre"
sença V. Excia. encarecer

necessidade imediata au

mento �ubstançial aplica
ção agência Fl::Jrbnópolis,
cujo nivel atual prejudica
comércio e indústria, cou

sando danosas consequên
cias tõda economia loca.
'Exemplificando exportado
res madeira têm sempre en

tmvadas suas operações vir
tude titulos aguardarem li

-AiUGA-Y-·
QUARTOS -

ATENÇ,AO
Ao"ra em COQUEIROS o oportunidade que vo_

cê esperava. Local bom e saudóvel. Ideal poro férias
ótimo clomo. Perto do orn:o e dli' seu clube

Lotes o partir de Cr$ 200,000,00. Vendas em

Com ou sen pensão, N�

rua Jerõnimo Coelho, �M.
económica I-' financeira po:'
que os pr'Oblemas que tan
to o angusliam c de tão
profundas rcpel'cu�õe.;; têm
na própria conjuntura !l0-

cial e poJitlca encontram

nal'la."

o texto da mensagem a-

cima lol encaminhado ao -------

Presidente da Confederação
Nacional do Comércio,
Charles Edgard Morltz.

COMUNICAÇÃO - CLUBE DOZE DE AGOSTO

A DIRETORIA DO CLUBE DOZE DE .AGOSTO CO

M1]NICA AC:S SEUS ASSOCIADOS, QUE A LISTA PARA
INSCRIÇAO AO CHURRASCO QUE SERA EFETUADO
NO DIA 5 DE AGOSTO NA NOVA SEDE ..E, AO JANTAR
DE CO'NFRATERNIZAÇKO NA SÉDE SOCIAL, ESTÃO
A OlSPOSIÇAO DGS INTERESSADOS NA SECRETARli>..
-

ATENCIOSAMENTE
A DIRETORIA

•

l 50LA MAlS PEJ!!:FtITA 00 IR�U.

_�" .'t�':o�, ,u.;.t:<,,!.:, �-,.�,�,,:,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Oube Doze de Agôsto: Terça Feira Inauguração do (inema-Scope Com o Fiime "Com Lágrimas na ói'

TERCEIRA ['\UmA

- ----------� --- _.

Oma palavra de razão
serena num debate apalxo
nado, eis o que desejariam
ser estas linhas de univer
sitários para universitários
ao ensejo do XXV Congres
80 Nacional dos Estudantes.
Definiremos nossa posi

ção em face dos gmndes
problemas sociais.
poderíamos dizer que

pudêssemos apresentar nos

seguintes stoeene: 1) cepí
t.atismo liberal - eu o ma

Is proprietário poeeíveí, a

Inda que os outros sejam
pruletártos; pouco se me dá

a sorte alheia; 2) socIalis
mo - nenhum proletária,

sar Da concisão de uma fór nenhum proprietário a não

mula o ponto de vista de
-

ser a coletividade; 3) scn
cada um dêíee, talvez darismo cristão - nenhum

proletário, todos proprietá
rios; todos Interessados por

Justiça tvwiüceoe. como tô
da virtude cristã, pela cari
dade) pelo bem-estar dos
outros.

Em tâmo da propriedade
pede ser dlferenclada.a trí

pllce posição: l) capitalis
mo liberal - extensão IIIml
tada de. minha prcprqeda
de; 2) socialismo - extin

ção da propriedade particu
lar; 3 solidarismo cristão -

extensão d!). propriedade a

todos.

A posíçâo cristã foi stnte
tlzada com rara felicidade

por TONIOLO: a natureza
cada vez mais dominada; o

trabalho cada vez mais do
mlnante; a propriedade ca

da vez mais distribuída.
Considerando a gênese

do capitalismo liberal, é
bem sabido como resulta do

,..!';íce uoeseuemo • do li
beralismo religioso, do libe
rallsmo politico e de Ilbe
rallsmo econômico.
O nberaüsmo ponuco e o e

vou do indiferentismo ao

19n'-1Stlcl.smo e daí ao a

teísmo e ao materialismo.
Olíberaltsmn politico e o e

conômico levaram ao des
prestígio do poder e à con

denação de sua tnterrerên,
ela na Vida econômica.
-Líberahsmo religioso - o

homem libertado de Deus;
liberalismo pclítícc - o

homem Ilbertado do Esta

do; liberalismo económico

�Ó�I:�.me� libertado do

E' de ver o íuieamento
que a respeito formulou

PIO XI: "A' liberdade de

mercado sucedeu a hegemo
nla econômica; à sêde de

lucro, a cobiça desenfreada

do predomínio,
•

de modo

que tôda a economia se ter

nou norrívejmente dura,

inexorável, cruél." JOAO

XXIII completa: "escravi

zando os poderes públicos
aos interêsseg de grupos e.

desembocando no ímperra
nsmc Internacional do di
nheiro. "Epouco antes, re

sumindo e confirmando a

QUADRAGESIMO ANO".. ,

A livre concorrência, em

virtude da' dialética que lhe
é própria, tinha acabado

por destruir-se a si mesma

ou pouco menos; levai a a

uma grande concentração
de riqueza e além disso à

acumulação dum poder eco

nômtco desmedido nas mãos
de' poucos, OS quais muitas
vêees nem sequer eram pro
prjetárros, mas simples de

posttáéíos e admtmstrado
rés do r.apltal, de que di.t
punham a seu oej-praeer."
Nem menos explicito- rõna
PIO XII ao programar na

Radiomensagem de 10 de

setembro de 1944: -cuan
do a Igreja defende o prtn

cipio da propriedade parti
cuíar tem em vista um er

to fim étíco e social. Não

quer dizer que ela preten
da conservar l?ura e simples
mente o presente estado de

coisas, como se nele visse a

expressão da -vcntade diví
na, nem proteger por prlnei
pio o rico e o p plutocrata
contra o pobre e o prole
tário.. A Igreja pretende
conseguir que a instituição
da propriedade pa.n.ieular
venha a ser o que deve, con
forme o desígnio da Sabe

doria Divlná e as disposi
ções da natureza".
Se condenamos a concen-

�b�Ç:�Ddde�abse\a:���
concentração do poder po
lítico. Para o cristão, sob

/MANIFESTO UNIVERSITARIO
três grandes concepç'6es de
vida disputam o mundo
moderno relativamente ao

terreno social e, econômi
co; capitallsmo liberal, so

cialismo e solidarismo crls
ião.

Se houvéramos de sített-

DR.' (LO'YIS DIAS DE !I�

WNICA ME'DlCA
Estorncço Intestinos, figodo e vias biliares.
Consultório: Rua Felipe Schmidt n.o 38
Resídênctc:

. ,

Ruo: Felipe Schmidt, 38
Diàriomente dos 15 às 18 horas
Atende dos 8 às 1.0.30 horas no Hospital de Ceridade

(UNIU SANTA CATARINA

Clínica Geral

Dognças Nervosas e Mentais
.... Angustio - Complexos - Atoques _ Manias
Problemático Afetiva" sexual.

Tratamento pelo Eletrochoqoe com anestesio
Insulinoterapia - Cardiozoloropio - Sonotercptc
Psicoterapia.

gl��Ç��R�� j�lu�át6�s OORBA
DR' JOS� TAVARES IRACEMA
DR: IVAN BASTOS DE ANDRADE

CONSULTAS: Dos 15 as 18 horas
Endereço: Avenida Mouro Ramos 288

(Praça Etelvina Luz) - Fone 37 - 53

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

ADVOGADOS
ADVOGADOS:

DR. HELIO PEIXOTO.
DR. MOACYR PEREIRA.
PREVIDENCIA SOCIAL: - Recursos à Juntos de Jul

�aU���gE� ����ã�L���s��todarias. Beneficios etc.

(f'VEL e CRIMINAL
Rua Felipe Schmidt na. 37 - 20. Andor - Sala 4

--- ----�------'

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

B.ARREIROS
no "BAIRRO YPIRANGA, onde está situado o Grupo
Escolar local.

Os interessodos poderão dirigir_se diretamente
00 ESCRITÓRIO DE VENDAS DE IMOVEIS de

ono Julio MaUna
Ruo Felipe Schmidt, 14 - Sobrado - Fone -

2347 - Flarionápolis.
SERViÇOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS

ORGANIZAÇÃO E REORGANIZAÇÃO
DE SERViÇOS .

RUA CONSELHEIRO MAFRA - 160
FLORIANO'POLlS -- SANTA CATARINA

A V I S O
o Departamento Central de Compras avisa aes

interessados no CbnCorrêncla Público n. 19_05_53
(aquisição de cofres de aço, de que troto o edital

públicodo no Djárjo Oflclol no Estono n.o 7,060. de

30-5-62 e no Jornal O ESTADO n.o 14441. c!e

24--5-62) corn oberturo marcado poro 28 de ju_
nho de 196:1, que o mesmo Conc.orrência Pública n.

19"":"'05--53 será realizado no dia 13 de Qgasto de

1i���tamento C. de Camp,as 27 �e Julho de 1962
Hermes Justino Patrianova

Presidente

E D I TA L No. 81/62
O Doutor João Marcondes de Matt-Os Juiz

Eleitoral do 12.0 Zona - Florianópoiis. no

formo da lei, etc...
.

•

FAZ SABER aos. que a presente ed_itol virp.m�
Ou dele conhecimento tiverem que, nos termos de! � Por estas razões, o solida

�ei �Ie�torol (Lei n.o 2550. art. 16), foi encerrada I) � rtsmo cri-"tão aspira P. que

Inscnçoo de eleitores pore o próximo pleito eleitoral l o regime de sararteoo seja
'! ser recltaodo em 7 de outubro de 1962. O últim'"J.l aperfeiçoado pelo contrato
eleitor inscrito, que foi DI LMA ROSA. recebeu o nú_. de sociedade. com a partjci
mero doze mil setecentos e ctnquenrc e seie�. .,

i
nacão nos luc rns. a coces-

(�2.756). O ,total de el�j.tores habilitados .00 exer.d_ tão e a participação na pro

CiO de vot.o e ,de dOze mil trezentos' e um (12.301), prledade.
l,Ima vez que for,om cancelados quatro-centas e Cin_

Quenta e cinco (455) inscrições. Os três últimos elp.i. Afirmamos a eminente
tores inscritos nest� Zona sõo André Mono.el Perei_ dignidade da pessoa huma

ra n. 12.754; AdelIno Llttig n. 12_75?; Dllma RO_ na. Não-é a pessoa Que exjs

sa, n. 12.756. E: para Que chegue ao .conheciment�. te para a sociedade, mas a

de. todos, mandei passar o p{esente .edltal que

.s,e�a�,
sociedade que existe para a

afixado no locol de costume e publicado no
.

DIana
pessoa. Desta sorte, tôda a

Oficial do Estado".
.' economl deve ter um spec

Dad') e passado n? Cartário de JUIZO

EleitoralJ'
to humano. O econômico

do 12.0 Zona - Florianópolis. aos trinta dias. do 1 sub.ordlna-se ao ético. Nem

mês de julho de mil nOvecentos e sessenta e dOIs. podemos esquecer Que só

, numa concepção cristã da

Eu, Escrivão Que datilografei e subscreVI, j vida é possivelllma soluçã:::.

r para o problema slocial.
Joõo Mo�cond�s de Mattos.

� Cumpre afirmar sempre. 6
JUiZ Eleitoral : primado do espirita.

--D-A-'1)U)---p-a-'-D-II-1"'H"'A-�-::-�;;;O-- r d:;:;:;:�·ndo, um ",1",-

onllrJM ru: J'J)r.'�r'A TIL. 19U :.II,:;:�;�:.n'l�:�:�:�'co:t�; N�--�O'-TA L-;>'-' condições. vigentes, na an-

____ - � ��amd� ::�t:��r�rr:��:l���U do unlr.se aos verdadeiros

Inimigos da Igreja/ e fazen

do crer, dêste modo, que

pode existir esta dicotomia:
católicos de esquerda, pro'

DI SALA PARA ESCRITÓRIO. TRTAR 'COM O gre�slstas; católicos de di·

relta, reacionários. Esta di-·
visão é falsa e como tal de

ve ser combatida. Devemos

unir esforços -gara mostrar

que o Doutrina da Igreja
através da palavra de Su

,mos Pontifices é una e, por foi feito peio Chanceler do
tantb, não comporta Inter·

mlnicano numa reunião do
pretações ambíguas. Consélho da Organização
Condenamos, pois, qual- dns

quer pacto com comunistas,
socialistas ou similares;

Plecisa-se

�2

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

Instituto Bra,I-úIados lIIIdoi

APRENDA IIGUS
Método muito eficiente, ministrado por Prafe<;�

sôres especializados.
Curso intensivo. .

Aulas espetiais para Cflanças.

Prêq 00 alcance de, t?d'Js o� bO,lsos.
�.

..;- Assegure o s('u dOll1lnlO do Ingles. fazend.a des_

�,;_._�� j�, � s��.motríCula no 6,� andar do Ed. ZOhl0.

DII. FU.VID PELO FONE - 3496

��tdt)•• :1:�n�.r.�I\�: 2413
I

��w�·:fiQRt�NOPOt.I� �"'. �

condenamos a violência pa

ra instituir a opressão: eon
denamos o maunamento da

luta de classes, também

dentro das Universidades,
colocando estudantes con

tra prol essóres.
Somos favoráveis à par

mar uma posição cómoda e
_

por isso mesmo tíbia e índe

cisa - nossa opção pela li
berdade não pode deixar de
servir de Inspiração' para
tôda ação política.

pretexto algum, se justifi
ca a desmedida concentra

ção do poder politico e tô

das 'as tiranias, comunistas
ou não, são para nós repug
nantes. Num mundo que se

divide entre a opressão e a

liberdade, não podemos to-

:10 que se refere ao sacia

nsmo, a posição católica e

bem nítida. Absolutamente
impossível um socialismo

cristão. Tão absurdo ramo a

quadratura do círculo. A

condenação da "MATER

ET MAGlSTRA" é expuct
ta, repettndo a ucõo de PIO

XI: "Não se pode admitir
de mutenra alguma que os

católicos dêem sua adesão
ao socialismo moderado:
"E pouco antes: -encc co

muníamo e cristianismo a

oposição é radical."

Defendemos a propneda
de particular como condi'
cêo indispensável ao exerct

cio de liberdade e autêntaco

progresso social.

Reconhecemos que o re

gime de sa.artado não é

necessàrtamente condená

vel, pois, pode atender. às

Iegitrrnas exigência da jus.
uce. No entanto, não pode
mos esquecer as palavras
da "MATER ET MAGIS

TRA": "Amargura peorun
da invade o nosso espirita
diante do espetáculo trts

tísslmo de 111�Jleraveis tra

balhadores em multas Na

ções e Continentes mtejros,
os quais recebem um salão

rio que os submete a êjes e

as fJ.mHias u condições de

vida tnrre humanas." E

pouco abaixo: "A rfqueza
econômica dum povo não

depende só da abundância

global dos bens, mas tam

bém e mais ainda da real

e eficaz distribuição déles
segundo a justl�a para tor

nar pcssívet a melhoria do

estado pessoal dos membros

da sociedade: é êste o fim

da economia socíat.'

t1c1pação dos estudu{(es na

gestão das Univ�rudades.
participação esta assegura
da pela Lei de Diretrizes ,e

Bases da Educação Nacío
nal, respeitando. se, porem,
a autoridade e sem víotên
tar os retos vetôres da

nossa tradição cristã. RIOS.

CORTEAIRIPE E RESFRIADOS
-

FaNtOL'

FAZ BAIXAR A FEBRE I DA NOVA-DISPOSIÇÃO I
ELIMINA A DOR DE CABEÇA!

O inverno diminui bastante II resistência natural do organismo, temenee-e �ule1to ao a\equa
constante e aqresaivc dos seemene da gripe e resCriedos! Ao primeiro sinlóma., lome togo
Fo�tot que faz ba'",ar a f�bre ... torta a dor de cenece ... faz voltar a boa dispoSição e dá •

resistênCia que seu organismo preclaa para vencer as gripes e resfriados! Só Foetol pOSSUI.
uma combinação de poderosos in9redientes, retnmeMadó$ p<:llos próprios médicos. ProteJa·l.
�-_. �._._, ,., ..... ;� eficaz 110 combate a dores, gripes e -r-êsfriadoS:

I � I � I I
1. tensão dos musculn$.. 2. preadn dn, nerv.os... 3. e dor ..

- a dor provoca mais tendo, mais pressão e maia dor. Só Fontol, com II\J� fórmula superior,
Vente êste ciclo �icioso, num instante.

FONTal-
Dr. Walmor Zomer , �ssociação Dos FUncionários Do

I. A. P. E. T. (.
EDITALUiplomado pela Faculdade

Nacional de l\Icdic:na da Pelo .presente. convido aos srs. Sócios do .A.F·.1.
poro comporecetem O Reunião Extraordinário .que
o Reprcsentocôo em Santo Catorino fará realizar
às 1].,00 horcs dd dia 2 de agôsto do corrente ano.

Caso não t,:::nha o n, de sócios suficiente' puro
reolizo_lo s€ró marcado imediatamente outra após
cLcorridc q�in2e minutos da hora previsto.

Tratar_se_ó em segundo discussão dos segurOs
'em grupo.

Umversldarlc do Brasil

Ex intarnc por concurso LI:.

Matern'ríacc Escolar i3�""

viço do Prof. OcLavio R'·

dr'rues. L!ma. Ex inte�no

do Servico ele Cirur!!,'n el:J

Hospital I.A.P.E.T.C. do Rio

de Janairo. Médico do H)'.

pltal de Caridade e J::Ia. ",,<ta FpoJis - Hél ia Cardoso Mot 944-
Representante em Sta· Catarin�

2-8-62
ternid!'.de Dr. Carlos Co!"r(a

PARTOS _ 9PERAÇOF:S
DOENÇAS DÊ SENHOR ..\"i

_ P.>\RTOS SEM DOR pcto
método psic'. )Tofilatieo

Consultório: Rua João P:l�·

to n. 10 - das 16,00 as

/

1800 horas. Atende -:0,;"1

ho'ras marcada\. T-elefolle

3035 - Residência R'la

General Bitten,\ourt, 10t.

WASHINGTON - A Re

publica Dnminicana Pediu

hoje a Comissão de S�gl·.

rança Interamericana C0m

séde em Washington, q:.Ie

investigasse as tentativ:>.�

de subversões que estariam

sendo dirigidas naquele

pais por elementos Jigadils
ao regime cubano do Pt'e

mler Fidel Castro. O pedid')

Estados Amerlca.no�.

CAFEZI�HO, NAO!

rC

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



a quadrados com as e ....n

taçoes seguintes: fren

onde mece 50 braças, a

e, M rio Mundéus; fun

com igual metragem, a

te, em�lêi'ras, digO, em

Ribeirão; extremando
o norte, onde mede 300

ças de frentes e fundos
terras de p.opnecece

Carlos Huller e -ao sul
terras de seoashão Pe

; 2°' que a posse desse

rena tem sido exerctda
pre mansa e pacifica
nte, sem interrupção,
contestação ou opost

d:ru���mdeq�e:n;��;!jl
constantes de ocup�p

cultura; 3°) que as�im
do, se acha configuràdb,
tudos 'OS re9uisltos ie

ti a seu ravor. o usoca;

o extraQrd.inârio, de a

do com os açti. 550 e se-

tes d!)�. cwn, com re .

-

nova ,dada pela lei .

7, de 7 de Março de .

55; 4°) - que, pretendeu
Jegltl.mar sua sítuaçêc

;
.. ':,:.

ATENÇÃO
,

Mudanças lo-ois ou poro outros cidcdes-
Serviços de mudanças.

.

I>lão é necessórt., o engrodamento dos móveis.
Informações à ruo Frcnctsco Tolentíno, no. 34

fone - 3805

fato, vem com base nos

18. 454 e seguintes do C

Civil, requerer B. V. Excia

jgnação de dia e nora

a serem ouvidas as tes

unhas adiante. nomeá
e em aeguída. cnecos
atuais controntantes e

Thereza onsojta Tang
Juiz de Direito

2-8-6:d

Umo cosa no Estreito. recem construido, com a

creo de 87 m2. Sob solo obitúvel. McdilJ.,dQ 60 .. m2,
acroce Trotar no loja CLALJ cÍefronte o CORREIO
DO ESTREITO.

�'>; ,�:\à.�;' ç:1.��,,-; L��L�: "" "

.... "1-::""7"-'""'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o ESTADÇl, o mois antigo d16r1o de Son���� . _

!Ô'lorianúpolls. _ QUINTA PAGINA
--- - -- ._--- -'--

o "GrandMond" Social no Baile de Gala do "12"
O Coral de Fpolis Será Recepcionado em Brusque ...o '''Premlcr'' Brochado Osvaldo D'Campora Emyei tarei na RAdio Ouarujil.
da Ro�ha, amanhã est,l�á Flygare, Pedro Me�des de para apresentar o nos!l�
em Lajes, oll�e COLocara Souza, Joaquim Madeira rograma social. Duas en
uma ,uma coroa de Flórr's Neve.>, Osvaldo Rodrlgu�s trevlstas tstão marcadas.
no tumulo do saudoso "c. Cabral e Nicolau sevena- •• ,_
nader Nerêu Ramos. Vl,i· no. O casal dr. JOl>é (Cél1a)
tará Florianópolis no mes, • • •

Maiburg, e sua fllha F,ji
mo dia. '

A Senhora ada Martins. zabeth Maria, Jantando 1I(1

e�tá confeccionando ove:. Querêncla. Ontem, a men.,
tido da debutante Maria na-moça Interna do Co!ã&.

Continuaria os "Encon· de Lourdes COsta, para o Coração de Jesus ímctci,

�
.

�:!h�;:S ��ug�un�:S'�a ��s �:1:�12�� dia 11 próximo as aulas...
'

!Una, promovido pelos
los quartanistas do I·E.D.V· Somou mais um ano o

académico Gerson Ne;$ No Musical Bar - cem
- das 15 às 20 horas. recepcíonende convídadcs rodadas de uísque naclona.
A Senhora Manuel (T�. em sua residência - com _ notamos os. sra: osverac

reza) Rlmbau, trocou de "qulbe". Parabens da Co Fernandes Roberta Ma.

idade, na quarta- feira que luna.
.

chadc e 'Hélio Wasum _

passou, recebendo multas os dois últimos do oeste
felicitações.

.

,catarinense tratando de

altos negocias na Floria..
Disseram que o t8A�q.!ate cap.

José Lenaí está ribÍÜ&i1dO
A Exposição de Mesas em trocar de Cidade, nara

'l:leCoratlvas, em prol da novas amizades e Iregue
campanha contra o câncer, ses ..

na AABB, encerrou co'n

sucesso na noite de quartil.
feira.

Uma senhorita. está a-o

rumando as malas para VHI.

jar para São Paulo, onde

lixará resídêncte bem no

Comentam que o [ornn centro da Cidade. "stona
lista SILVEIRA LF<NZI, se- eap" a saturou ..

rá o novo Diretor da Im.

..o máximo" em presente para o papai! Gillette Mcnctech e Munidor
de lâminas Gillette Azul, o melhor método para um barbear rápido
e confortável! Sempre necessários, indispensáveis L .. E para o Dia
do Papai, numa vantajosa oferta de Gillette, essa "dupla not�vel"
custa menos Cr$ 76,00 que seu preço ncrmett. .. Dê ao papal um

«presentêo". o utütssimo aparelho Gulette Monotech e o prático
Munidcr das legitimas lâminas de barbear Gitlette Azul!

Sugestiva a Exposição de prensa Oficial.
de Postais de Brasllia <:X

O Joquey Clutle Brasllcl

CRITICA LITER
uma. promoção da Campa- de Plortanópoj ís e chegou
nha Contra o câncer .,.j há poucos dias para o r-,
acontecer no mês de se ferido negócio.
tembro próximo. Vinte e O Prefeito erro oeveerc.
seis mil nôres serão ':010. que patrocmará a àda de

cadas nas arvores que se. Coral de Florianópolis a

râc armadas. Os "Tene-r- Cladls Voos, foi eseortuda Busque oferecerá uma onur

tes do Diabo" oferecera ...s a RaJn.ha. dos III Jogos A. rascada aos viSltan� ,..0

confecções pa�!L as vendas. bertcs
'

de Santa Catarina, domingo cinco.

A :madelra, 'lSei'á ofertada repIescnta� de Bluni'':.
pelo sr. Luiz Battlstótt1.

-

nau, onde roí reahzada as

ccmpenções esportivas.

de indispensável ao trato que expende em _ ESPIRI
de assuntos de tanta trans TISMO? _, a respeito de
cenoêncta. O que o meu jo princípios fundamentais de
vem confrade afirma a ree Filosofia deísta da ímorte
peito o ESPIRITISMO é fru Iídade da alma.
to apenas do õesjnterêsse Contudo, aceite Os meus

que manifesta pela Doutrl- agradecimentos e prossiga
na que mais alto fala dos no caminho da Poesia, en

bons prlnciplos rmortaüs- cetado. A celeridade com

t;ils. Ieltsmente adot�\W ·marcham n boas Wé-
,

pelas Igrejas católica e pr.o Ias certamente o empolga-
testantes. Não tem lido na- rá também.
da eõbre Espiritismo; não Osmar Silva abre o seu

tem querido acompanhar a. Oonquetel de Crônicas com

evolução do sentimento re o lindo Poema. da minha cí

ligioso que, graças ao Espi- dade, no qual encontra-se

ritismo, acompanha par e uma encantadora estrofe

passo os admiráveis surtos como a que se segue:
do progresso clentifieo - e "Minha cidade tão sim·

por iSSO incide no tremendo pIes, tão amiga e bospl-
êrro de julgar tão mal do taleua!

Espiritismo! "Pode entrar. A casa ó
E' penas! Um poeta em sua" ... Ferve a águ!l na

.�:���:�� ����e::ã:�:�n�� ��le�:� dOJ�;'j '�k lcon.
poderá fixar-se em Idêlas versa, c gostoso cafesi-
tão antagônicas, como as nho.

Apesar de, pela teorta do
dr. Oenêsio Pacheco, eu já
dever estar morto há al

gum tempo (o que, diga-se
a. bem da verdade, me pau

�:��(lh�� �::�:s��cI�e h��:�
.

nco, tão cívecc de futilida

des literárias, em meio do

u-.á.ximo esplendor�da Ciên
cia), o que é fato é que aln

da aquí estou aos 76 outo ,

nos para suportar, com o

maxtrno de amor e de to

lerância que é passivei, os

terríveis contrastes de uma

fase de transição qU9 a hu

manidade atravessa e na

qual se invertem completa
mente os va!ôres, como já
dizia Dante Alighieri, em

sua Divina Comêdia: Quem

nasc'eu para cantar, vive a

mer:cadejar; quem pode
gove�nar, :Is�re 'io, �vê�n'�í
dos perversOS e quem'deve
ria estar em disciplinas e

penitências, dispõe da fôr

ça para impôr suas doutrl_-----------------

��:nee�:��eas aos demais
1 A Y I'S O
-

Departamento Central De Compras

E' domingo! O dia é quen
te r V caror é um case se
tIO!

corre o povo para as

praias, paL'tI. o banno, U

.n:lt'ül'-::rio ..

�UI;"J. nac vai escuta jc,

do adestramento. EnsIna a

dar o passo de ganso, mas

nao ensina a cantar a Mar

semese. Aponta inimigos
fora das fronteiras, mas

não vê a Humanidade aci
ma dos ódios ponncos. Pu

t6v uerc ramo co VI"'I- ne a crítica como se receie-
lula!" va o herético na Idade Mé·

·rrel�iadQ.par --� .... w,a ....-As- auroeruia,e.·&iot ..

l\u.'\'e:., IazemCls nessas as uuutversnàrtas porque de
suas ununae y ....II:"VI ..�: __ '.. testam o Espirita livre. E
o que penso co JIVlu ce O� l a pretext.o de defender tra
mar e.rva : e Ulbl1U ue I11; r crcões, suprimem a oplnlão
L'al' enwe I)S que. me.no.c ( pública e. policiam o pensa
mcnces apresen ..am ca ". � menro. Se o espírito se atir

�d.::���ea:I.�e:.�·l� ::u ��::- ( ��a�:, ��g�mbe:s��ã:eec.:
encre os que se eOltam fio. t. VhOS originais para o ho-

�:�n�����:, e��re·BI:sSI��, �1 ,���g; d:�::râ���;�equen:
'!le lêe.m com grande prov,- p. . I'sscncla:díl Vida' univerSl
to e prazer". 1; tâna"_ \

As eron�l.!tis leves de Os (: � r? h_l.lho de analise soeial
mar Silva, realmente,

Sãl.�'
oPOrtunisslmo. o de Djaclr

de leitura amena e agraa!. 'Menezes faz honra à ew.tu
vcl.

.

nacional, ao pundonor
Agradeço-lhe. a.

ambiUda

�
�ívico e moral dos cscrtto

de Oa dedIcatória e faço v... ,:<�s de prol, que sabem me.

tos para quc seja Coquett dir as responsabilidades
de Crónica!; um cxlto de li que assume todo aquele que
vrarIa, sem precisar Ir a::.r! empunha a pena, com a

feiras do Ilustre academico� Qual pode prestar relevao-

pe����;�oM�:�:�' . 'escreve)1 i;�ms:�����se,à ��t�;SS:.vI�
um livro de alto padrão in�. las da pior forma que Imagl
telectual e civlco, como Ime'l nar-se possa. Ao mui Uus.

diatamente se pode conhe-r: t1'e autor. através do Servi
cer, ao abri-IQ, pois inseriu,' I." de Documentação do
na de rosto o seguinte tre' DASP, os meus melhOres a·

cho que êle mesmo diz de decimentos c os meus

ver encontrar-se em qual· '1aiores aplausos.
quer parte do livro:

"O Estado autocrâtlco de

grada a educação ao níveo

O "Orand Mond," sccial
florlanopolitano está se

Com um jantar no QlIe, preparando para o tradícíc.

réncie. foi homenageado o O Dr. Jauro Linharei t': nal Baile de Gaia do

Professor José de OUve:ra visto dlárla·mente na cón:;. Clube 12 de Agosto, qU9 v<Ji

Fortuna pela Reltorla da. trução da nova séde t:c aconteeer no dia: onze. Con.

universt'dade de Santa :;0. Clube 12 de Agosto, e ...ta 'vites otielais estão sendu
-

tarina, eomparecendo o>; Di muito animado com o têr. espedidos.
retalies das Faculdades. mino das fundações. DiSl:i.e
Notamos: o ReItor, Proles. que no próximo ano, o .�9.

sor David Ferreira Lima; Ião do Clube estará cobe:-.
Chele de G�blnete dr. E. to.

.

MEU PENS� -

Os que lutam sem'}*e lJ:ão
os vitOriDSos - .os tracos

manuel Campos; Becr2ta_
rio Geral, dr. Aluísio 918.
si; - .PrOfessolle,S: Luiz Logo mais ás 17,.05 hs. cs. cansllim e perdem.

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

MUSICAL BAR Neste estado de espírito,
em que eS10U, entram-me

�I�� �:s:o�e��:.t��êSen�l;t: Edital de Concorrência Pública N.o J8-0S-52

veIs companheiros de pere· O Departamento Central de Compras aviso aos

_grinação literâria, por este interessados no Concorrência Pl!blica n.o 18_05_52
agora, mundlculO tao desco

_ (aquislçÕo de móveis escolares paro o Ginásio IndÚS_
medido em letras: Djacir trio I "Presidente Nereu Ramos", de Itojai de que
Menezes, com o seu notá- trota o editaj publicado no Di6rÍa Oficial 'da Estado
vel documentáno grallco de n. 7.065, de 7-6--62 e no Jornal O ESTADO n.a

'Temas de Politica e FHo- 14.442 de 25-5-62), com abertura marcada
sofia', trazido pelo Serviço poro 27 de junho de 1962 que o mesmo Concor_
de Documentação do DASf", rência Público n.o 1B-OS:-62, será realizado
que me honra de 'Vez

..

em dtO 20 de agosto de 1962

��a�o ;i�:,
a :�:vin�I��:� Departamento Central de Compras, 21 de Julho, 62

gentilmente um "Coquetel Hcrt'T'ICs Justino Patrianova
de Crônicas" e um jóvem Presidente
poéta, Josê Nunes, "Acor- L--S_62
rentando Rosas", com uma

capa bem, significativa e

pespegando-me o qualifica
tivo de "'letrado" que, em

boa linguagem lexicogrâfi.
ca, quer "versado em letras,
erudito; literato, juriscon·
sulto". Muito obrigado, meu
jóven conterrâneo, pela boa

intenção, pois vejo· o sin-

cero e franco, pelo que, não
obstante inaplicável o cita
do qualificativo a um mo-

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

�:��e�o °ob:��J�u{�r�:!i:t:; . �------�--.,

�r��:�i�:i:::��:;;�:�;: .�?DEA�I
::n�:!:sb�: ��;s��t�:���.MI 42'1'* ..
de real valor para a edifi- ..

00"0 do, ",pi,"o, r'oe en PR OGf<AMA DO MES
quanto, porém, dada a fa-

cilidade com que se disPÔ�l A Diretora do CLUBE DOZE DE AGOSTO cornuw

a compôr o sOM_,ta - ESPI nico aos seus associados que os mesas poro o Baile

RITISMO? -, deixe Que de Anievwrsário estarôo o dispnsiçõo o r..,rti� de sextr

ll1e diga C,Jm :l. frêlnqu('zn feira Pi óximo dia 27. Reservo� no Secretarlo.
que usou p:ua comigo. ain Atenciosamente

U. """ "",,,60 "" ili.l"d"_ .__.,..."",=__='",'"=""-'-:>.". A illllETOFd.A.

-,:,�4'" ��-

. 'ARA UM BOM PASSA TEMPe COM SUA FAMILIA - REUNIõES SOCIAIS

DANÇANTES COQUlTEIS - FESTAS DE ANIVERSARIOS - CRA

DANÇANTES - ETC.

ANDAM TERREO 00 ROYAL HOTEL - TeJ. 2515. (Portaria)

- - _ ----------

Arnaldo S. T"_iago

CIN�Ml� cartazes �o �ia
-BAIJBOS.

"". GLOSIA
eine 3AO JOSE

Centro .
Fone: 3m

�s 3 - 7 3/4 - 9 3/4

Spencer Traey
lngrld Bergman

CIRURGIÃO_DENTISTA
Preparo de cavidades pelo alta v�locidade.

BORDEN AIROTOR 5 5 WHiTE
Radiologia Dentária

CIRURGIA E PRO'TESE RUCO_FACIAL
Consultório: Ruo Jerónimo Coelho 16 -

-

lo andar - Fone 2225
Exclusivamente com horas marcados

!L�, 1/2 _:_ 9 1/2 "".

Michael Craig
Beiinda Lee

�em-

O VALE DAS MIL MQNTANHAS

Fone 6252

Lana Turner

TERRENO NA PRAIA- cm-

O MtD.lCO E O MONSTRO

Censura: - ate 18 anos.
Vende_se um lote de terreno na praia do Meio

Coqueiros entrado no ruo "TlBAU" - ideal poro
uma construção de vera eio.

Os Interessados trot r com o sr. Osmar - nes ..

ta Redação.

- EaslimanCOlor -

Censura até 14 anca

CiDe 81n
Cill' UlPEBIiiSpencer Tracy

Dianne Foster. cm:
o ULTIMO' URR�
Censura até 'l .anos ESTALEIROS [ABATACA S/A

PreciseI_se de

caJd
ireiros e Ajudantes.

Os interessados dev.roo, dirigir_se à ruo Almi ..
ronte Lamego n.o 310 n hO;9ria' das 8 ���íos.
_ _ J;L__ .

_

COMU ICAÇÃO
O Instituto de CU U1l. �erm�nico comunica

que, os aulas normais, reinlcloroa, dlo 1.0 de ClgO:5.
1'0 estando abertos os illcric;:õ�s por.o na,'os alunos.

. , A'DiRETOR,iA

Fone e295Estreito
ás 8 h.si.

Michael Cralg.
Beli,n.da Lee em:

O VALt: DAS MIL MONTANHAS

tb;e BOIY EastmanCoior

Ccrumra até 14 an08
CEJI,"TRO .

ás 8 hs.

James Stewart

June AllySOll
_ em

l\1ÚSTC,\ E 1, ..\GRIj\IJ\S
_

..

_ Tecnicolor -- �AO TERAS

���iil�'.��f�r..�l,I;'�UI;.�_:���J;j ._.-_--

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Ri ATOR:

PEDIO PAULO MACHADO

R"DA rORES-AUXILlA'IES:

MAURY BORroU. RUI LOIIO "

GILR.,TO NAHAS

COLABORADORF'$: O.VEltlOS

"J A ....O) 0' LAaUTA COHSTA ....� I.

PELO .ROOPlSSO O,

-SA�TOS tentarã,· hoje, ser (ampeão das
A êrkes me aioda oão eolreloB as medalHas
Será à noite de hoje o

segundo jogo entre o ser
tos e o Peúarot. <:.� Mo '

víceu, pela decisi:l da 'T�,

ça Llberatadores das nm.

ricas", cujo laureado rcp c

sentará o futebol do )/..),'0

Continente contra o �·:a!

peão da Burupa. pela "T '�'l.

Mundial de Futebol In'L"

clubes", O encontro entre

eanttstas e orientais
disputado sob as luzes dos
refletores do Estádio de
Vila Belmiro, em Santos.
Ró. p:lsslbilidacle de o graa,
de atacante Pelé jogar pelo
menos no primeiro 'tem
pa da partida, fazendo as ..

sim sua "rentrée" após, os
jog:lS da Copa do Mundo.

Depois da fiasco da de

legação de Flor:anóPQl!;;
aos III Jogos Ab( rt"s oc
Santa Catarina, os desp·)!'
netas vctturn �:1.'; v.vcs

patn i nrosses-umento do
certame de fu.clJ"j de:;:1,
Ião. A FCFS devera atneo

no transcurso desta sema

na determinar o pra 't''',ll

mento dJ certame qU<lll'.O
foi paralisado na sua I.J"'."'
ta rodada.

Nos III J(lgos' Abertns $I'

penas o Atletism::l não lle

cepcionou, p:JiS' foi m"' 110

além da EX!):P tatl'.'f!. a! )

ra, ê claro, a ntunção d:1'S
rapazes dJ té ... !., qU0 lo!'·;·;,.
ram con�egujr pura a (;f"

pital o tilu;o, o único ['.lI'
sinal.

A diretoria do Paula :la
mos estabeleceu o seu ",."v

grama de treinamento 'I'.
sand::l as disputas do �.s·<l·

dual. O coújunb fari 11

sica e bate bola as terc,ts
feiras e treino de conjunto
as quintas fe.ras. com _'el'!

são médica ar,s sábados.

será
A exemplo po "Aldo Luz"

o "Mart1nelll" acaba: de
enviar à Feder!lcão 'Aquat..i.
ca de santa. Catarina um

.!'eQuerímentp contende vá

d.a.� 'assinaturas de Atltt'J$

de Clube;, soUcttando ao' sr,

pr��den�� dr. �ry _

Perarru

Oli"\lel-r�; ,11a�B1 que lhes en.

teegue as' medalhas 'a que
neeem [úa, muitas das quais
rererentee à regata do Pre

Campeonato de Set(I:�')l"o
de 1961
Portanto. ao nosso ver,

justo, Justíssimo mesmo, o

reclama dos remadores fe'
nossos Cl ubes.

Como se sabe a meda.ha
é a única recompensa do

atleta, fruto de um trabs
lho árduo, prova da eon

qutsta em. páreo, que, l)J{

vezes, exige do remador.
sacrifício, dedicação, ater-i

DeIniRgo O G. P. Brasil
clube para a renovação de O carioca vibrara de ema Pelo famoso vagão voador

contrato. Seu "passe" cera ção na tarde do próxuuc DC------82 da Cruzeiro do Sul
coroca-to à venda pea Im domIngo, quando "<estarn deverão desembarcar na

potâncía ne cr$ 70.000,0"0. sendo desenvolvido, no Hl Guanabara nas próximas
x x x pódrcmc da Gávea. o mIJ· horas os a atmats argentino a

A dí racria do São Paulo numental e sensacional que paructrerêc da mes,
Futebol Clube aguarda com "Grande Prêmio Bra-;II"'
relativo Inteêsse o Imcío

to Paiva que émpresta seu

talento jovem a esta pági·
na.

A ele os votos de feliz
'!I�·tada na "Manchester"
catarlnense.

Aniversariou

a F.C.F.
A Federação Carioca de

Futebol compietou no uJtL
mo dia 30 mais um ano de

e!<istência. Vá.rias solenida.

eles lty!am efetuadas ·na

séde da mesma e dela to.

�aram parte autoridde.:;

civis, militares e eclesiás·
ticas.

��3a.em.s •

{OHF!HJII!·R QunOlG fiO
O(tP.lVt

I�' f'''''''I,.�.. iH, ..·lI

do campeonato da II 0:"1. que já se tornou tradíçãc Na cpnrtunidade, estar;

são de Profissionais, CUJo no Estado da Guanbara. correndo O segundo grande
campeão deverá decidir Vártos animais t jock-f':"i "Sweepstake' do Jokei Clu

provavelmente com o GU;l' participarão ,dá l_!f(\nde be Braslleiro que dará ao

rany ou Tamandarê., o d: prova ·turfístlca. que con vencedor o monumental

reito de passar ou l·ma, tará mais uma vez com premio de 80 milhões dI':

nuar a figurar na
. divis_ão .rande movimento geral cruzeiros.

de honra do futebol da.ra. de apostas.

de multa fôrça de venta.
de.
Entretanto a FASC não

vem cumprindo, ú.ume,
mente, seu dever para com.

aqueles que, condígnamen.
te, a tem representeeo.
A causa não sabem':"

mas, 'no entanto, podemos
afirmar não ser de' orlge:--.1
financeira porquanto a

mesma, per ocasião das ,

preparativos de nossa p"'.i'.'
ticiipação no ultimo eam

peonato b-asüetrc udqus,
riu, pelo elevado 'prêço de
duzentos mil crueeír-s
uma lancha a motor.

'

Apesar de acharmos ne

tessénc. rucrtnseco e

Indlspen�ável

Federação de Remo

berrações ve-zes para
maior garantia no cran-,
curso dos páreos de ng,tln

pngramada pela entidad a "

sendo me�mo, de essenctcr

va.or para o aprruínrumen
to técnico das auarn'coes
creednctadas a nos -epn.

sentar em competições ln

terestaduaís ou Internacto.

riais, tal aquisição nau

deverá, em hipótese alou
ma. fazer por sucumbir cem
o único incentivo daqueles
que, de mão beijada. a �r'J'

co de nada tem sabido pI€'
var bem alto o noma de
Santa catartna espo: '1""

Os jogadores EdevPlc(,· ceder seu pôst« para a

Velho. Gu nha e Ranuldo. partida .diante do Carlos
reecntea contraiácões do
A mirante Barroso, estreá
ram na t-arde de domingo
fI ente ao comercteno. O
media Guinha e o atacante
Ranuldc Ia; am as figuras
mais destacadas do elenco
burrosteta.

o jõgo entre Almirante
Barrpso e comere.ano 3-

P' esantou uma arreccdacão
de cr$ 93.300,00 considera.
da boa se Ievarmos em

consideração de que ,)F

sócios do Barroso e d a �Ii\r
cilio Dia snão pagaram j;-:_.
g-esso.

O sr. Nelson

Renaux, pelo certame esta

dual, para ;'�c� ou Velho.

O atacante Maurílio, um

dos "medalhas de ouro" ao
Rád:o Guaruj á ainda se

encontra em pence de i.I-'

cuperação da grave CO!;.

tusãc que sofreu num d"s
últimos amistosos do Paula
Ramos. frente ao Avai.
num choque casual -ecrn

Bonga. O jovem extrema

direita poderá estar a D03

tos domingo. mas suas peso
sib.Iidades são mínimas.

F'orinópolls apenas co::.
seguiu dm titu.o nos III

Jogos Abertos, qual �:\'j:t o

de C:lfflp"â" (lO ln" \f:""

eullno. O tênis l'r:J1 n;np

::: ce�� �:ea c�:�v�p:,·�� Campeonato
��;:p!�n:�ta:� t:d�nc,'� Paulista
nha.

de Futebol

pltal do Estado.

O campeonato pau-Hsta
terá andamento na tarde

do próximo domingo C{lm'

os seguintes jogos:
São Paulo x Guarani
Omercial x Portuguesa lIe

Despor!os
Corinlians x Juventus

Esportiva de

guetá x Taubaté
Ferroviária x I'ia'rneir:lS
Prudentlna x Santos

jornalista
Gilberto Pafta

Cum Preparatófio-
Continente

Guarat.!11.

DATILOGRAfIA
ARTIGP 91 (GINASIO EM UM ANO)
PRE.GINASIAL ADMISSÃO DURANTE O ANb
AULAS PARA CONCURSOS

CURSOS ESPECIAIS
PARA PROFESSORES
"E DATI�OGRAFIA

- Baseado n�� mais modernos processos pedo� ,

,gógicos.
- Equ.ip.odo cam máquinas novas
- Dirigida pelo!
- PROF. VICTOR FERREIRA DA SILVA I
HORÁRIOS: DIURNOS E NOTURNOS
Faça sua inscrição o Rua Dr. Fulvio Aducei on�

�;;JiT� Moto, 748 - 1° andor.
FLORIANÓPOLIS

Em visita a familiares,
x x x seguiu com destino à cida'

-",inda no transcurso d.!'. de de Joinvl.ller acampa
ta semana o treInador H:-- nhado de sua digníssims
lio Rosa deverá r�novar �.I esposa, o jornalista Gilbel".
contrato com o Paula. ?

MADEIREIRA DAL PAL SIA
Assembléia Geral btraordinária

moS por mais uma tem,.,;"!,
rada,

x x X

O atacante Rato deveri
ser o primeiro elemento a.

a Ser contratado pejo PJ.u,
la Ramos a titulo de ,'eh;,'·
ço. Enquanto isso, Pam;):,..,
na continua intanslgf:oJlte,
desejando alta soma (lo

Vasco Ouer
FagaRdes
.. Beirute
o Vasco da Gama, da

Guanabara, enviará t:m

emissário a. Pll,rto AI(!f':rc.
a fim de contratar o .l.t,t.
cafÍtc Fagundes, que �r.'!.
dou belll em São Janu<üi�.
Por outro lado, os cruz·

maitinos el1contr['lm se vi

vamente interessados no

atestado liberatório do �tn.
cante Beirtttle. pertenccr'te
ao Corinians, da caplt�l
paulista. O "passe" do C):'

_tpaordinnTI'tI '1 '

�t';:rl��l��;tiO �:�m\��i!��l1�,�t

-:.: ..

A Quarta Zona, Qpre�entorá quatro jOgos o"
sabpr: .

Chave A - Em Conoinhos; 801'of090 x São Bento
de Pôrtó União
fm P. União: Juventus x Sànta Cruz
d� Canoinhos

Chove 8 ......_ Fm '.ooes: Guoroní x Flamengo dç
Curitibanos -

Em ('Hitibonos: Independente x 0_
Pl1kroft de LaQes.

A Ollintn 7 ....no. também apresentará quotrc
joons assim distribuidos:

Chove A - Em Caçador: Vasco do Gamo x Ju_
ventus.
Em Videira: Videirense x Caçad�_
r"nse.

Chave B - fm Joacooo' CamDeão de Joaçaba x

AtléticQ de Chapecó
fm Chapecó: Independente x V!cf'

.. .... ..... • Campeão de JoOcoba
Já mencionamos aqui 'nesta mesma secção que Joinville nup teve dpstacada atuação nos III

(' Paula RamOs carece de um lateral direito, um cen .lI"lOf""'S ,A-h..,tns de Sonta Cntarino seró !'('� dos IV
tro ovante e dais extremos. além de um arqueiro Jogo<; Ahf'rt'le; () "erl"m realizados em 1963.
pois Pomplona está l.rredutível nas suas TJretençãe�: N""tn nnortunidade. oe; ioinvilenses, Que sem�

Portanto, 'cinco postos que o'Poula Ramos terá ,..�� "FI mn�tr""rr"lm r"lr..,.onizados nr"lS seus pmoreendj�
Que estudar e realizar o contratação de refnrço'5, """'1t,..,,, rl('ve�;:;() ultrapassar os demais "certames",
Faz�se miste'" aue Isso venho a se concretizar. em ('"""'n;7or:ão

bem �uo�nae�ltdoR����od�tá r��5o �{' "::�� 1r�un�1�,? ""(í" .fn_"II"'iW3�' 1�;lco;�,.,n�ss��:o�o c7�od;od:qr;���.
�:'��;: ��';:o d�u��� P���;u:'a�'� ��t:';:.��;c·'��,���/A,.:.;k:,:' 1:'n�e Jf��O� ����O� :;, ��C��7�

, então ,põo 'conl-rataf alguns reforços?
-

,r tão grande empreendiment.o, __ ' ...
'

:.': '.
\ �, � ..

,",
,.r- 'k"Ç';*':",>:::;,�>"

;-;":';,-'_"ifl '._�:,.1--; "i';�".\,'.

São convocados os Senhores acionistas de Ma�
deira Dal Pai S/A, a se reunirem em Assem"bléio Ge�
rol Extraordinaria a reolizar�se às 9 hs. do dia 18

dezoito de Agosto próxjmo vjndourô, no sua sede SÔ
cial, sito ó ruo Irmãos Picalli - na cidade de Tan_
gará Santo Catarina a fim de deliberarem sôbre a

seguInte ORDEM DO DIA:
o) Proposta de aumenta de Capital social e con_

sequente alteração de estatutos sociais.
b) Outras assuntos de interesse da Sociedade
Jaraguá, 26 de' Julho de 1962

A DIRETORIA
29 -7

O zagu{.'iro Zéquinha d�
A:ml.rante Barro'io. l1ã� �.'
tll<>U domingo por sua Pqlll.
pe frente ao Comerciári'l

informou que" pugilis·,a ���o.SCC:;�con��a;c r��:���le
_'n_c_on_'_'"_v._.,_'_'_trl_lg_U •._ld_"_O" ,_lu_'._lltc n Semlln:1, deverá

m
T�ór;;-- jagad�res á disposlçã�; garanti;:

os qU(! wcom pequenos gostos Os mentores praionos
conseguira.., armar uma boa equipe . Pelo menos as

d�sp('sos cos "posses" dos jogadores acima citados �tncalr está livre. Vai" a pena tentar dr.Jome Déstri.
.

O Ca�peonoto Cotarinense de Futebol .$erá ini
clado domingo com jcgos em vários municípios. A
segunc!.a zna, o que prenda maior atenção do públicoda C(rrl tnl do Estr.:rd'l nos reserva 3 jogos.

O clássico da rodado será efetuado em Brusq.Je
ou.ond:"l Carla ... Renaux. estará recepcionando 00 AI
mlrar:te Barresa num cotejo Que deverá apresentar
a malar arrecadaçõo da rodado. O coteja entre tri�
c:-:lorcs de BruSClue e alviverdes de Itajaí será por
cuto o grande clássico da (largado) do certame que
promete empolgar (l públic') cotarinense.

No cotejo de númer0 dais da rodada. destaca�
mos o prélio que será desenr')lado em Blumenou
tendo como pr0tcgonistas as esquadros do Polmei�
ras,. eQmneõo l:lcal e Paula Ramos bicampeã'1 do
copltal. Seró o duélQ nue fará o público voltar a'J
contQt'l do f'.Jtp.bol profissional após os disputas dos
II! Jonas Abertos.

Com" cotejo de número três, desta rodado in;
ciol apontamos o que será travado no capital do Es
tado, ounnda n Clube Atlético Catarinense enfren'�
tará Cl') Paisondú em Cotejo -em que os tricolores d�
Continente levam alDuma dose de favoritismo

.

----- - -- --�- -

"bIlIlY Nunaz, O 45.0 Pugilista
o jovem Sonny Nufiea sâr:o, lCjua';l,do este lhe li

de 19 anos de Idade e .1a� ce-teu potente golpe. de di
tural de Arizona, foi a '15."" reita. Levantou-se ripl1'\.
vítiJna do box. FoI retirarto menle para cair em se�'Ji
do "ring" em estado de c). da nos braços de seu �r:!j ..
ma. quando etet.ivava �U'l

p"imeJra luta como profll
,sional, vindo a falecer '1("1")
hora depois cm vlrtude',j(

um tÇ�HlfTWl no �rfni", Dr,)
vocado p'cr goIPcs do :t.1
versáriO, ROdrigo COllterJ."l.
Nufiez foI a 7." vítima ir

"ring') em 1962. AR'enci3
noticl.osa "France Preas"

nadJr r,�o mais levanfJ.'l

do. Transportado para 1 (I

hospital, fic"u constal:tdo

qut, o mesmo estava o)'n

gravissim fcr)ll::ntO 11J ��"

um dos altos mandatá naa
do Aval Futebol C,ube m

terrogado sôb�e n. PO;'-;ibi
lidade da cessão de algups
jogadores ao 11.tlético �

mesmo ao Paula Rar:IO'::,
di�se que iudo ri provav<!l
dep{'ndendo, c claro. de ,11.
gUUS acérLos.

Andrarlc-.

Ivo, Antantnhe eounes e

Odilon quatro nomes de

destaque da equjoe do Mllr'
cil!o Dias, estiveram ,1\:.

sentes da partida amtsto
de domngc quando o CJrI')�

marcillsta se exibiu diallte
ia platéia de Paranagll::",
�on.�eguindo um empatf' l'e
2x2.

AVISO

Departa_o Central �2 Compras
Edital de ConcorrênCia Pública n.o 11-05-48

O Departamento Central de Compras avisa oos

Interessados na Concorrencia PúblIco n.O 11 �05_4S
(aqulsiçõa de tecidos diversos paro o Hospital Colo_
nia Santa Tereza de que trata o edjtal publjcado no

Diário Oficial do Estado n.O 7.059 de 29-5-62.
e na Jornal O ESTADO no 14435 ·de 17-5-62),
com abertura marcodq para "4 de· junho de 1962,
que o mesmo Concorrência Público n.o 11-05-48
será realizada no dia 22 de agosto de 1962

.

DepQrtomento C. de Compras, 27 de Julho de 1962

Hel'tll.,€s Justino Patrionova
Presidente

\4-8-62

-------1 Maury Borges _

wRegressou, seguneo feiro, a Criciu'tla, a dete_
gaçao do Esporte Clube Metrapol qU2 realizou um

giro por gramados da Euro[..>o. O clube campeão CCl--,

t�r.inense de 60�61, conseguiu uma série de 11 vi_
torras, 6 empat-es e 3 derrotas apenas, em vinte com

pramissos que realizou enfrentando os mais diver
sos contratempos

-

E' re;;rlmente um saldo notável para uma eqLli�
pe catarinense que pela, primeiro vez, deixa o ter .•

ritória brasileiro para mostrar no estnangeino o va_
lor do nosso futebol, Será. o Esporte Clubr Melro_
pai,. par muito tempo, o FITA AZUL" do futebôl
barriga_verde.

_

-:.: ..

Não entendendo o raciocínio do diretoria do
Paula Ramos. Até então não desejava Contratar ne_

nh�m valar. o titula de reforço. Agora, voltaram
atros.

Notaram os paulainos que a posição de centre
ovante é um dos pontos frágeis da equipe. Entraram
em entendimentos com o atacante Roto do Toman_
daré, e 00 que tud Indica conseguirão e·xito. Enquon
to isso, fica oi o jovem Roldão, artilheirO do cam_

p�no::to de 1960, sem quolque� 'vínculo com 9gm
�Iaçao. o esperar uma oportUnidade. O novato Pe_
pino, também do Bugre um lateral de ótimos recur_

sos, à espera de uma oportunidade Esquecem na_

turalmente, os paulainos de que um certame esta_
dual requer no mínimo dois j.ogadores poro cada pc_
sição Sabemos do situação financeira do clube mas

o foto é Que alguns reforços daqui mesmo do ·cap!.
tal darão a equipe maior potência e além de tudo
não gastaró o tricolor praiano nem mesmo uma

quantia razoável para controtó_los.
São Jogadores que necessitam de uma oportu_

nidade. Que H�Ho Rosa, treinador que se dedica à
renovaçõo de volores lembre�se de Roldôo Beto,
Pepino e Wilma r, todõs da Guaraní, e lhes faça um

convite ....

A representação TD:Jrf'i
lista contou como zaguei.
r::l central a fjgura de 211
ton que assim atuou-;: tl.
tulo de emprêstimo fren!e
ao Rio Branco de parana
guio saindo se satisfatÓ!":a.
mente.

I·

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Partido SoCial Democrático
DIRETO'RIO REGIONAL
SANTA CATARINA

Edital De Convocação Da

(ONVENÇÃO REGIONAL .

De acôrdo com a decisão do Diretório Regional, to

mada na reunião de 24 do corrente, co-no seu presiden

te em exercício, na rarma estaiJ.Jtarja, CONVOCO a

Convenção Regional do Partido para reunir-se nesta

Capital, no auditório da Rádio oueruré, à rua João Pin

to, no dia 7 ôo mês de agôsto próximo vindouro, às 17

horals� �mR:ti���:I�n�� ';:;�'i����r d: �ica�;�a de candidatos,

delegada ao Diretório;
20 _ Decidir sõore outros assuntos de tnterêsse do

Partido.

Florianópolis, 26 de julho de 1.962.
Aderbal Ramos da Silva

Estranhos Recados
Vieira fia R�SfI

Estranhos recados vem recebendo certo pároco
empEnhado em combater o comunismo ateu do alto
dessa cótedro da espiritualismo que é o púpito.

Nôo estranhos se fôra do setor bolchevista ru

bro Su róseo,
..

o fonte desses impertinentes cvisos.
Resultariam em ameaças que se intimidam os frc.,
cos aneorojom os fortes. Afinal sejamos justos re;
conbeçcmo.Jbe o direit? de protesto de ameaço' de
revide, por mais neçcnvcs que sejam a doutrina c

os processas de impingUa Passando doi, mero casa
���'

.

Tudo levo o cr-r.r. no entretanto, _ e muito es.,
tranhamente sem dúvida - tenham vindo do lodo
de cá da murolho. Sejam do oportunista que nõo
quer perder os mOpros e supostos votos que seu
bom_mccismo" ossequrou nos arraiais purpurtnos:
sejam pela cobardia da burguês anafado ou pelo ío.,
quietação da neoueno burguesia mal remedicdo que
reme os paredões, o fot'l é oue o insolência e a o+re
vimento ressumbram dos recados.

As partos dos igrejas de qualquer religião estão o

bertas. eremcmente abertos poro Os que vão buscor
poro suas dores São os fieis, os que crêem, os Que
aceit.em exoontonícmenre o 'or1entaçao dali. soce-;

dores. Sccerdorea de todos os religiões de todo. os

cr€'ncos. Até mesm-, daquela mísera crendice do oc.,

roiso oroletó-to onde se humilham, fanatizados, pe.,
ront.. o altar enacnquentod- em oue r-rootctom fome
",,:"éri" fi -oeco, o sumo socerdote Kruchev e sou

clero hl'utcl i t
t-';;_ �e' r+oc cesse o outorídcds 'ao or+entcçõc

espiritucl mal transposta o porto dos temolos paro
o no r.s ete vide rmmd-in-r [1')i<; tuclO') n .... ex'et'r hIJm"_
r ..... é fc .... lrit., do ouo! s6 � .. divorcio nas exolosões do
ód!o. 0'1 entAn, não se adentre nas igrejas quem de
te! n-odo c-rise.

F' po<;s;vel f' t0dos as igrcjas, cristãs ou nõo, o

CldMitem, aue o h('l"nem erre trnnsgrida 'Js preceitos
pequ,-m pois que é livr� ,-le fazêJo

Mos orronor _se � direito de ·fazê_lo só pornue

trrns!')ôs n f)nrta do templo, é estupidez, é hipocrisia,
é molev!)lência.

F '-obardio sobretudo ..

Nõo aueiram compro r o benevolência dos veY_

1"'10lhs t"'ntondo calor os c .... rni(l$ ...... VI)7"C 'lue os des_
mascaram poro bem da civilizaçõo cristã_. .

iNa AssemlS�éia Legislativa:
J. Gonçalves Repele Fatsas

1. Aos Acadêm:cos De Direito:
. 'Acusações De Tupy Solidariedade
FIM DA GREVE Y

bem como o sr. Fernando

Viegas, que em nome da

ADP 'trouxe a' solid,ariedade
ao telegrama proposto,
aprovado por unarumida
de peja ca,e.

,
MOVIMENTA SE A LAVOU'

RA DO NORTE CATARI·

NENSE

OBRAS EM JOINVILLEo deputada Jota oon

çalves, na sessão ete 31 de

JUlh::. último, relutou a ar

gumencaçao do sr. Tup;,.
Barreto sobre Os terrenos

cedidos, em doação, ao Go

verno, pata construção do
Forum e da Estação Ro
dovtá.ta. Repeliu, também,
a , mesmas acusações que o

representante da U:;)N de

.rctavnje fizera antenar

men,e, injuriando autori

dades constttutdas daquele
município.

sembléta Legislativa e o

dr. Luiz Gabriel o Gover

nador Celso Ramos, nos

festejos do Dia do

fOlono.O deput.ado
_

Jota Gon

çalves, na oportu Idade,
discorreu sôbre a magnifi
ca exposição agro-pecuária
já tradicional naquele mu

ntcípío, realizado peja
ncaresc. Terminou sua ora

ção lendo artigo publicado
em O Globo, subscrito pe-

Na sessão de 10 de agôs
to corrente, o representan
te do PSD de Joinville re

feríu-se ao rápido anda

mento das obras que o Go�

vêmo vem realizando na

mancnester catarlnense, ci
tando o adiantamento dos
trabalhos de estaqueamen
to do prédio do ornésío
Estadual Celso Ramos, o

Ievan tamen to das paredes
da ce.,e Rur-al, o preparo

para a instalação da usina

diesel recentemente adqui
rida para suprir, em emcr

gôncja, a falta de energta
ccnsentênca dos lucros ex- elétrica, o asfaltamenl.o da

\raordlnários aos trabalha- e.��rada .romvuje-aãc s'rarr

cisco do Sul, etc.

EditeI

O deputado Jota Gon

çalves discorreu sobre a

reunião havida em Jom

ville, com a partiotpaçàc
do dr. Luiz Gabriel. secre

tário da Agricultura, do

deputado Atillo Fontana,
prefeitos de Jotnvllle, Ja

raguá do Sul, Araquari,
dlrlgentea de Associações
Rurais, lavradores, cgronô.

los dirigentes das cresses

produtoras, alertando os

associados para a si tuecão
presente, e convocou os

homens de empresa a pro
mover uma distribuição

E a prcpostcc, recordou
que o citado deputada era

uzetro em calúnias, Injú
rias e abusos de língua
gem, e cru necessário que

�:d�u�:ss�o�:!�O p�i:s�e �
sembléla tôda 6 Quem so

fria as consequencias desse

desgaste. 'rambém repelia
os termos marmelada e

bandalheira usados na ter .

nnnclcgia desrespeitosa do

';;1'. Tupy Barreto, no lngló
ria afan de pretender de

nagrtr homens da altura

moral, da honestidade e d;)

gabarito dc Wltt1ch Frey
tag, I'lfllmutt FaJgal,ter e

outros que deixando seus

afazeres, vem trazer sua

valiosa colaboração ii. cau

sa pública de Joinville e de

Santa Catarina. Levantava

seu pr;:)testo em nome da

comunidade jOinvillense.

Presidente do D. R., em exercício

Premier Pedirá Delegação
De Poderes

dores,

mos' e técracos, veteriná

rios. O encontro realizou
se na Àssocíacâo Rural de

aomvme, ond� o titular da

Pasta da Agricultura dis
correu sôbre problemas de,

sua Secretaria, seu desejo
de ver .problemas crônicos

resolvidos, espeCialmente
no que se l'r,fere ao abas

tecimento ele géne.o'õ ali

mentícios. A exposição do

dr. Luiz Gabriel impres
sionou vivamente os pl'e

sentes par sua linguagem
objetiva, simples e idealis

ta.

Informou domingo ha.
ver se encaminhado com a

referida autoridade para

Jaraguá do SuL onde o

orador represen tau 2_ As-

IundamentãlsproblemasBRASlLIA _ (]) orrmetrc
mmtetrc 'Brochado era RoJUIZO DE DIREITO DA 10

VARA CIVEL DA COMAR·

CA 'DE FLORIANOPOLIS
Edital de Praça com o

prazo de vinte ABJQ dias

do .erasn. Disse que n9.Otrecreto-t.e nv 9.1&0, de 5
de seternuro de 1956, devi
demente cadastrado na

mesma Delegacia, S.C., nO

24, registrado sob nO

4.900, à fls. 100. Dita área
que está situada no lugar
denominado . "LAGOA DA

CONCEIÇAO", mede
sendo de confc::-mação re

cha. connrmou o-te pe�l:rã pensa re'1\lncia� e afil'_m�

a Câmara federal a delt' que ti s'-tr:>na par·amr>'lt�.

gacêo de r-ode-e- «ue ê5n. rsta sõ terá :egitlmidade
sidera ímpreaclndtvel pa se ateencer aprovação do

ra o nmctonamentc d6 povo acraves do ptecísctto.

gab�nete na re�<)lução df'
• __O Doutor DALMO BAS

TOS SILVA, 20 JUIZ

Substituto da 10; Cir

cunscrição Judiciária do Es

tado no exercício pleno
do cargo de JuiZ de

Direito da la Vara Cível da
Comarc� de Florianô

polis, S,C., na forma.

da lei,

Vigario Caiu na Ármadilha
Que Armo!! ...

240.09m. (du<ientps e qua
t'''r.�a mE'tros) de fundos,
tânp;u!ar, cuja frente se lo

callza na-Lagôa do mesml)

do em todos os sent).dos
com propriedades de tercei

!'tome neste), confrontal1"

E, para Que chegue ao

lieia, que instalou nas pro

xilTidades uma armadilha.

equipada com radar para

surpreender os motoristas

L'1frator�g..
Em resultado, 14 motoris

tas recebE'ram intimações
para pagar a multa a que

haviam sido condenados

p:)r dirigir com exccsso de

velocid::tde, entre eles se in_

cluia o caneta William Kin

gsley Marllin.

LONDRES, julho (iBRA

SAl - O vigário de uma

paroquia de Gloucestershi

re, conego William Kip.gs
ley Martin (66 anos). achouSOLIDAIUEDADE AO CEN

TRO ACADb:MICO DA FAC.

DE DIREITO)$ecrelário Geral Di mm Chegará
AO BRASIL DIA 8

FAZ SABER aos que o pre�
se-r.te edital de praça com'
o prazo de vinte (20\ dias

virem, ou dele cont.':u:men

to tiverem que, no dia 8 de edital que será. aflxaào no

agósto próximo vindouro,

às 15 horas, à porta do edi do na forma da leI. Dado e

fíelo da P" Vara Civel, à. p&ssado nesta cidade de

Praça Pc:oreira Oliveira:;o lugar de costume e publica
la, o Porteiro dos Auditó Florianópolis, 8.C. aos qut.

�1��J;��:t;,::;�\;'����a: ;::'0 d�': �ilm·�O�:;���s d� LAMEIRÃO ABSOLVIDO
�:�e�a:a��iO: l���� o���� ses�enta e dois, Eu, (ass., llZ::��S��:� S;. �.��;Z C�'� :��::��ad�e F���t::. e Nestol

cer sõbre a avaliação
.

de ::���t�u�a:;a!�n��:: E� minai :bSOl����s h�e:'aP�� c;a��::�s °Úl��:�� �:to:e��:�
_..2rs 4.00.000.UO" dQ. !mov�J subescrevÓ. (Ass.) Dalmo

falta d p
. did

P
vaveis são uma impressãor'. It-r:;r..K�IU·. abalXõ descrito, ·pemron·ao-l3'ã.<itês-§ilva:_ JuizdeDi""'ta.nto esfõrço d.:-;�;n o_.ua

a DUNAS HOTEL S.A., nos reit'J.
busca dn verdade - os s_e- digital do major Lameirão

autos nO 12 726, de -ação t� implicados na c.ol?caçao �e ap:U��t�ri::a:��p�llee�::s�
executiva, que lhe move Confere com o original.

de uma_ bomba.-r.eloglO ?a
BA"lCO CATARINENSE SO Exposiçao Sovietlca: mala: ��r�;�.o��:e;:rOaf��I�af:�
(,IEDADE COOPERATIVA' Maria Juraci da Silva, Es

res Lameirão e ?O�Ói l�lf.O�el tos, a explicação que o jul
CENTRAL DE CRtDITO A� crevente Juramentada ra, e os srs. LU;� ar �s t gador encontra nos autos
CRICOLA: 17-18-8/8/62 ���::�ade ��;�ta;: Ro�:i� os desliga da autor;n"

Uma área de terras com.. .........._ James Watters, Domingos a1irma o magistradu,

tH.OOOm2 (Oitenta e quatro Defesa Da
:���e::��f{::::a:eos��u�o; ir -�

l�:���=' ;:P�����:o p��a �. Uberdade
trlmônio da União, em. San ,.".,-�.______..
ta Caturin'" sob ns. 3 e 4, Ê tào essencial ao homeM BOGOTA, 31 (V, A. C, E.)

de 7 de janeirO de 1956, de a iiberdade, e tão Inat.' ,,2U _ Violento trcmor de terra

acôrdo com os artigos 127 e cuidado €Im conserva·la que atingiu toda a Colômbia,
132 e seus paragrafas, do em tôdas as situações êlE. às 20,20 horas (GMT) de

a tem defendido, eriloora ontem, causando danos im

nem sempre reta. e acer�" portantes e vitimas em vá-

c1amente. rias regiões. Até agora, não

conhecimento de todos,
l'1andou expedir o presente

·.t�
Que os automóveiS estavam

passando com excessiva ve

locidade diante de sua igre
ja. Por esse motivo, formu
lou queixa ao conselho ad
ministrativo local. O conse

lho comunicou o fato ii. po

O deputado Pedro Zim

mermann requereu.) envio

de um telegrama de con·

gratulações da Casa ao

Centro Acadêmico XI de

Fevereiro, pelo retôrno de

seus associados às aulas.

Referiu-se à greve esludan

til nacional, citando o ma-

I cartazes de
1 �®illl@\]@)L\l[Õ)1],RIO, 1 (O.E.) _:__ (J Thant

secretário geral da ONU,
deverá chegar ao Brasil no

próximo dia 8 para uma vI

sita oficial, a convite do

govêrno do noss:) Pais. Seu

desembarql1e está previsto
para as 6,30 ho_:as, no Ga

leão, devendo permanecer
três dias entre nós, confor
me pr'Jgrama organizado
pe:o Itamar:lti, a suber: dia

8 na Guanabara, dia 9 em

Brasilia, quando almoçará.
com o preseldente João

Goulart, e 10 em São Paulo

de onde regressará a Nova

Iorque.

vado pelo Conselho_ de Segu
rança 'das. Nações Unidas,
por uanimldade, para pre
encher a vaga de Dag Ham

mar�koeld, falecido tragica
mente. Permanecerá no cal'

go de secrctário geral da

ONU até 10 de abril de 193.

Representava, ele na época
o ponto de concordla, entre
soviêticos e ocidentais, após
várias semanas de negocia
ções.
O nome do ilustre visitan

te apresenta Q pecullarlda
de de ser usado sem o "se

nhor" antecedente. uma

vez que U é um titulo hono

ri fico birmanês, sem tradu

ção correta para Qutros

idiomas, equivalente apro
"imadamente a "tio", mas
sô ê usado como t.ermo res

peltoso.

lefício causado por uma

minoria extremistas e que

concorre para a desordelll.

Era, pais, a atitude d'JS

acadêmicos de direito oe

Santa Catarina um movi

menta inspirado ao dever
de civIsmo e patriotismo,
concorrendo. com outras

faculdaues, para a tranqui
lidade que o pais necessita
em dla� tão difíceis. Sõbre
a matéria, solldarizando-�e
com a sugcstão do repre
sentante pessedista de Blu

menau o sr. Tupy Barreto

discorreu sôbre o assunto,

QUEM E

Em 3 de novembfo do

ano passado, o n:lme do de

legado birmanés fol. apro- Violenlo Tremor de Terra
NA COLOMBIA

FLORIANÓPOLIS, UMA DAS MAIS POBRES

..
CAPITAIS DE ESTADOS DO B R· A 5 I L.

TRIBUTÁRI. AR�ADA
EM /96 Oi"

Um segundo abalo, de

eerta intensidade, foi sen

tido em Bogotá às 20,20 ho

ras (GMTS), Os automo

"eis que percorriam as ruas

-�··,tr'li� da cidade foram

sacudidos e projetados de

um a \.>utro lado da calçadao Parlamentar se possuem pormenores so

bre o epicentro do terremo

to. As comunicações foram

cortadas em algumas cida
des do Interior. Na cap;tal
colombiana, o tremor foi

violenta e de ampla dura

ção, constando que os auto

moveis saltavam nas ruas

centrais. Revela-se que em

Ibague e em Cali houve da
nos consideráveis.
Pelo menos quinze pes-

Sã:) bem conhecidas, �-:a

história da humanidade, as

r.eações contra qualquer iU

tento irb�trá:'lo de re�trm

gi·la cu prescr1:!v� ,'a. Dlno
tam êsses movimentos con

gênitos que só naturezas

degeneradas e t:'·ic:)lóglc.l.
mente enfermiças é qll� 'l.

ceitam fatalmente a renú'-'

ela irraci:mai de v:vcr es

cravizados,

Un'camente dessa forma

:::e explicam tantas rev,Jiü_

ções, nem sempre orient:'J.
das sadiamente, mas,..- afinal

como sintomas do senso (Ie

liberdade e de sua defes'.l..

Se tal é a tendência na·

tural do homem, cnmo eu_

tão se pI'etende fique ago.
ra inat'1va a natureza ante

o rôlo compressor do comI!.

nismo ameaçante? D. ,Jay·
me (Ação DeUlocrática P')

puíar)

RECEITA
Parlamento E
DemocraCia

"Se o deputado é dema,

gago é porque tem um e

leitorado que o acompa:l.'1a
na sua demagogIa: se :;e

e:egeu por dinheiro, foi >'/1'

que o eleitor se deíxnu CO:ll

prar. Mas ê preciso na') c.,

quecer que, seja qual fór I)

eleitorado. bom ou Ir.::lU,
burro ou intel.f;ente ES'l'1i:

ELEITORADO TEM m.

RElTO A SE FAZER aE·

PRESENTAR NUMA C.\�IiA

'.

\
"Pode existir demor:ra"'a

fiem presidente, substitui

do por um colegiado. Pode
7 529 044 000.00
,I ��m82g88
903066000.00

I 78 I 2 I O 000 00
431300000.00
339870000.0a
271950000,00
.245640000.00

I 41 044.000.00
I 36.249.000.00.
I I 1.479000.00
I 0271 6 000.00
71 185000.00
63740000.00
62.649000.00
56300000.00
51.698.00000
40607000,00
16.330.000.00

existir demvcracia

Fôrças Armadas. Pode toa

ver democracia com re!, �'}

'clalista e liberal burgué�a
mas só não pode haver é

democracia sem Parlam ��t,

to."

soas perderam a vida e

mais de cem ficaram feri-

das, em consequência dos

tremores.
Cinco pesosas morreram

em Call, ao ruir um tem·

pIo; quatro outras perece
ram em Pereira, sob os es

combros de uma fábrica;
três perderam a vida em

Manizales, e pelo menos

outras quatro, em, MedeUm
O tremor foi igualmente

registrado em Bucranga e

Baranquila. Faltando ainda
dados do Instituto Geotis.!
co de Andres, parece que o

movimento slsmico durou
entre três e cinco segundos

o RA".

"E ademais, em troca âc.
maus depl,ltados, dos in,-,n_

tos, dos negOCistas, quanto
bom deputado, quanto bom

senador não ha, quanto
homem direito, digno, pa.
triota, bem intencionad",
não está lidando aH deli.
tro." Raquel de Queh"oz
(Ação Democrática Pop:ufLr

.- «;

"Na hora em que se fll.
cham os congressos dos ��,

presentantes do p:wo, tara

bem se fechou o ca!x,'o

mortuário da dcmocraclJ."
. "Um Parlamento e'ro 51

não é bom nem mau: ,�l�
é o fiéi espelho do povo que
está representado. O mau

deputado é sintoma do 'll'_l.,!

eleitor ou pelo menos do

eleitor sem capacidade de
escolha' - Raquel de QU�l
roz - (Ação Democrática

Popular)

l?

·FAREMOS PROVAS
Os acadêmicos de Far

mácia da Universidade de

Santa Catarina resolvemos,
em Assembléia realizada
ontem as 20,00 horas, rea

lizar as primeiras provas
parciais, segundo decreto
ministerial nO H, de 13 de formidade de pensamento,
junho de 1962 . o movimel?-to perde a razão

Desagrada-me tornar pú_ de ser.

blica esta decisão, pois des-
ta maneir'a parecemos uns �stes foram os pl'inci
m'CSpon�ávcis que nfio sa- pais motivos pelos q\!ais
bem o que querem: Reivin- nos fnanifestamos contra a

dicnmos 1/3. concfldcmm- continuação da greve.
"nos 2 e rompcmos a greve, * Luma7;;,.Wa.lmor Bértoli

Resta-m--e:·, li�nt,�rl .. ,n�- l_FlrrrianóPo1is .•/em....l:8.62.

entanto, que foram detur

pados os motivos centrais

pelos quais o estudante

brasileiro entrou em greve.
Além disso, sem a cola

boração de tôdas as Facul

dades para que haja uni-

APENA!;; DUAS CAPITAIS TÊM ARRECA AQÃ
FLORltlNOPOLIS: TE:RESINA E CUIAB

INFERIOR À

PARTICIPAÇÃOMUN/C/PE: .I João Vieira
e Senhora

Philippe Jorge
e Senhora

AJUDA A COMBATER OS QUE SONEGAM
IMPOST.OS:

SEM MAIOR RECEIT� NÃO TERÁS MELHORES SERViÇOS,.

Comunicam aos parentes e pessoas de suas

relações a contrato de casom.et:1to de seus

ADA MARIA e LUIZ FERNANDO.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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m 100 ias erão iluminada' ela ELFFA Hercilio.Oeeke consagra o

icildos os trabalhos· Alvaro Cardoso primeira rua. iluminada recon�e�lme�to blumenauense
Conforme anunejàramcs, a ELFFA Iniciou ontem a P� apr-esentou ebaíxo-aa, andamento das obras da €5 10 da PM; Grupo Escolar da

a admlnlstraçao Celso Ramos�mpanha de iluminar 100 ruas da Capital do Estado sinados solicitando uumtna trada do aeroporto; estradas JPralnha e multas aufiras '.

� �ooC:���nha foi iniciada no Continente, onde serâ ���:u:�a
o morro da Caixa !:Oenc::ar��te= C��d�:"� I�t::ss�e��n:���:� ce�� dO�ac:�:oda�:�:s� �c��ers��

r-tendlda ílun-Inaçâu publica a 60 ruas. � do Estadl?; hospital mod-. Ramos pela Capital. chegada. sexta.reíra a vtsí-
Como jâ uvemoe a oportunidade de divulgar em INUMEROS BENEFICIOS ta Oficial que ora raz a

nossa edição de ontem, a ELFFA programou para esta ,- .- - - � -

Blumenau o prefeito He!".
semana a dotação de iluminação pública nas seguintes Fiorlanópolls tem, tnega, cillo Deeke, saudandczr em

ruas: vetinente, recebido ínurnc. o·
�.

ESTADO
' nome da enuníctpaífdade,

Dia 1, quarta-feira: Rua éivaro Cardoso (já Inau- res beneficios e atenções
. '" rerenu-se 'ao uustre chefe

=�:��fL'a�I�:� �����:I��a�e!��o�O��a �,���:�o�l�u3� do atual govêrno,. se não 'do Executivo Estadual, CJ .

.. Bernardino Vai; Dia 5, domingo: Rua Dr. Heitor Blum.
vejamos: Iluminação cm '... O � Ui". DIAlJI Dt SUTA tATUIU 41 mo executor de "um gove •

cem ruas da Oapltal, urna
FLORIANÓPOLIS, (Qujnta-fell'a), 2 de Agõsto de 1962 ���t���� �ea��:aêda�o�:��

va. Dlãriamente são cons,

trurdes no Estado rr:.'&is

tres unidades escolares.

As <obras se multiplicll,J'1
por todo o território carevt.

nense numa demonstra

ção d� que o nosso zsradc
.si marcha na senda do pro-

j =:' ::S��o�.os
seus gran

ÇI O Plameg - Plano de
r Metas de 'Gnvêrnc - esten
si de sua ação a cocos os .!H:.
d tores da vida ba-rlga ver,

I): de, cem projetos em execu

� 910, que at.ngem desde o

<f problema da ctetr.ncncao,
até a construção de mceo-,
nas rorrevtas.

100 RUAS 1':1\01 100. nus

A ELFFA Iniciou on'el'l.

80b o slogam ';100 ruas I'ln

I 100 dias', sua campanha d�

• Uqminaçã,o púb:ica da c ...

, pltal Catarineme.

j Cem ruas serão llum!na.
das. uma por dia. atendPn
� antiga a<pl�·ação de g��:1
de parte da p,'pu!nção li,:.

$nopo!ltann.

10. DJA la. IH/A

Ont('rn me�mo InJclara.",.

le e l�ram conclui dos ')3

traba.nos de Iluminação d'l

primeira rua que consta do

programa de Iluminaçao
pública da ELFFA, trata.
se da rua A'lvaro Cardoso,
localizada DO sub-rãstritc

do Estreito.

PARLAMENTARES
PRESENTES

A convite do Sr.
Freitas, Diretor Presidente
da ELFFA, estiveram
rua AI varo Cardoso obsec,
vando a marcha dos aervt.

ses os Deputados OSIÜ de
Medeiros Regts, Ivo Monte.

negro e o nosso Gererite
Vereador Domingos s'emon

des de Aquino.

ABAIXO ASSIN_4.DOS

Na oportunidade, os par
lamentares fizeram sentir

ao Lustre presidente da
ELFFA a necessidade de es

tender a l1uminação a ctt

ve�sas ruas da Capital, seu

do que o Deputado Ivo M ...n

tenegro apresentou ao Sr.

Lucia Freitas, diver.sos fi

balxo-asslnados, ,sollcHallO�

iluminação para vanas

ruas do sub.distrito do Sa.

co dos Limões.. Tambem
o Vereador Domingos Fer.
nandes de Aquino, Llder da

MaIoria na Cfmara Municl

por dia; calçamento Estrei

to - Capoeiras ligando Fio

rianôpoíls a Sã.o José; cal
çamento Estreito Barreiros:

Lucro

reforma da ponte Hercill:l

Luz; Iluminação a meteo,
rio do centro e ruas prinm,
pais; reforma do Mlram't!';

"�I
instalação do BDE; escores

primarias de emergencra:

terraplanagem, calçamento,
encanamento das aguas' p.u
viaís da Av. Mauro neruos:

, �a. Conferência Inlernac!onal De

Dire;to Processual Civil
o Tribuna} de Justiça de

Santa Catarina, em sessão
reaj!:.:acia hoje, indicou o

nome dos senhores desem
barg.:dores Arno Hoeschl e

Osmundo NÓbrega para, no

perlodo de 10 à 15 de se

tembro próximo, represen
tarem aquela EgrégIa Côrte

de .rusuce na la conrerên
ela Internacional de Direi
to Processual Civil.

,�

Meu caro Arma11do Calil.

;�o cliche acima, colhido na

.Rua Alvaro Cardoso, apa�
rece�n os De7Jutados Osnt

de Medetros RêtJis, Ivo

Reis Monte1�egro, Vereador

Domingos Fernandes de

��u�:o, on�!�oLu�;re;i�ita:
da Silva, Diretor-Presiden·
te da ELFFA e o Sr. Mârio
Santos, encarre{lado do ser

viço de instalações daquela
Emprêsa.

o flagrante acima foi co

lhido na Rua Alv(!,o Cm

doso, 110 dia de olllem,
quando eram ultimados os

1Jfeparatf"Vos para a inau
guração de fluminaçôes pu
.blica naquela rua.

Prefeiio Ra,mundo Mayr
��idO dos mais inten· nrorc:1a aseenclonal
sos os �raba:hos efetu3.do:i

nesta capital pelo sr. R::ty
mundo May:r, Prefeito de
Rio do SUl, objetivando a�
xílio da administração es

tadual para o seu municí·

pio.

,Ontem, acompanhndo do

deputado Orlando Bértoll
ellteve em vlsitãl a nossa

Redação, demorarido-se em

palestra com o nosso Ge

rente, Vcreador Domingos
Fernandes de Aquinu.

,Na conversa Inlormal

que manteve com nossa.

reportagem declarou qu� se

encontra satisfeito pelo
modo co� Que tem -Sido re

cebido pelos elementos di

retamente ligados à admi

nistração Celso Ramos, de

cujos contatos tem conse

gUido grandes beneficios

para Rio do Sul, que cami

nha a passos largos na

Andei pe:a I eill{! e amorável Laguna. que você me

ensinou 3 de/ill;:I, /1:1 flalc/TIa/ çOlwh;ência de talltos

GIlCS. como A pATRIA ÚNICA E INAL1ENAVEL DO SEU

CORAÇAO.
Lá, conversando por parecer conversar, mas colhen

do em cada palavra e em cada conCeito, um conteúdo
para irLterpretal'. enriqueci minha pobreza com a .opu
lencla da admiração que trago daquela gente e daque
la terra.

•

Senti no bairrismo lagtmense - bairrismo qlte, se

fór um mal, �erá um mal VIRTUOSAMENTE C/VICO -

o entemeCid? carinho e o Tmânime �espelto que e1l�ol- ..

cente projeto dc lei criacio
vem a memoria de Junes Pinho - SUl/bolo de um co-

I ;, a, ela Assembléia Instituil!-
mando matai, à ba�e fIa aus.l.eri�a.de do p�trtarca e do G3STA Df (j�fÉ1, d� a Cla. Centrai de AlJas:
repub�tcano; ouvi os mats ILs01l1elros relevos ao nosSQ f.NThO p�"'� .UÉ zn

....

J to om capital d.e
Pomptlio Bento - marca de teimosa bravu�tl e tranquila JI ," \.. teclm;n c

cruzeiros.honradez; renovei-me nas certezas, atraves das escuta- . 1 bllh o de

das referéncias a Paulo Carneiro, de enfrentar nele um

àesestudado bi.campeáo de solidariedade humana,: e

ainda, pedindo novas dos novos, obtive alusÕes \fIaras e

definidas ao dr. Giacomo Tasso - jovem engenheiro
lagunense com luzes acesas 110 caminho.

Percebi, meu caro Armando Calil, 11esse conversar

'pol conversar, na evocada Lag�na do passado, na con

lCTJ}adara Laguna do prese/lt e e na Laguna. das perspecti·
vas futuras, examinadas as três sob os ãngulos da atua
lidade politica, a conformidade de U1/t anseio: o de en

tregar a um nome hOllelJto, digno das suas tradições, a
representação que lhe cabe no poder legislativo de San
ta Catarina.

E êsse ncme. meft caro Armando Ca1.U, ê o seu. E:t
col,heu-o Lagu1la. como LaglLlIa, com todas as reservas

da Laguna: pobre e rico, hum.ilde e vaidosa, partida1ia e

apartidàri.a. /)cstaccu·o e COllVOCOU-O para CUmprir a

decisão de ·!lO·W rie cabeça ergttida, sem travos na cons

c-.:incia e :;em t::mores no coração.
Senti,lneu CClro Armando Calil, que a su.a I.,aguna

tem e"to!H'eeade pam vocé: precisa Jj;...Quer. votar.
É o se;1 jac/o, cc.'/! mlÍsiw de fudo: ··PONHA SE A

"""" _ ..

······10

RIO - Foi iniciada h"

poucQs instantes mais uma

reunião �anal do seer::

CIA. Central De' Abastecimento
tarlado de Estado com o

19overnador Carlos Lace'.

da. Será examinado ;)_r:.,

Instituto De Aposentadoria e Pensões

\ dos Empregados em TranspORes
E Cargas (IAPETC)

Edilal De Concorrência Pública Para
AquiSição De Moveis E Uterlsilios
f 'Máquinas 'E Acessórios

proP,re!l�o.
Ao ílustre I edil, que se

demorarã ainda alguns
dias em nosso melo, os

nos.sos v�tos de feliz esta
da e gnnos pela gentil vi-
slta.

e dos anselos do povo, que
o eleg-eu.".
Em outras palavras dita ..

publicamente, por um dos

mais coerentes e respcnsá
veis homens pucncos do

Estado como é o Sr. nerci.

110 Deeke, o 'Governador

Celso Ramos colheu em

Blumenau uma verdadeira

consagração â sua ação ado
mínístratíva a frente do

govême do Estado, respon,

dendo na ocasião que aca

tava e respeitava a Ieatc,

de de seus adversários po
Itücos, capazes de reccnhe,
cer 05 esforços que vem

fazendo como governador
de Santa Catarina, pura

que o Estado possa atcan

çar o seu pleno desenvot v 1

menro. E, na integra, o se

gutnte discurso do prere',
tu Hercítío Deeke:

"Blumenau vive,
semana, horas de emoção
e de alegria.
Emoção e aleg·ria advin.

das de :dols aconteclmen.
tos.
A visita oficial de V. lt..:

ela. e os 3.os Jogos Abe!,!()g
de Santa Cal".arina Que fs.
zem Blumenau hospeda:
jovens catàrinenses de va·
rias regiões do Estado, es.

iuslantes de entusiasmo t:

amôr civico. E V. ExCIfl..
Senhor Governado;r, eseo.

lhend<> esta oportuni,�:we
dos propósitos que o ani.
mam na direção dos nel1"(1-
cios adml!"listrativos de :::;a·(I
ta Catarlr.<, c do Interes·e
semp"c demonstrado pc (I

engrandec!mento e bem 85

tar do povo catarinense.
Irmã" E discípulo do "gran-do de estadista que foi o Dr.
Nereu Ramos, Instituidcr
da educação tisIca llas e:;('1)

las publicas do Estado, V.
Excla. não poderia pen.;:lf
e agir diferentement<;>-.·e:
do ilustre conterraneo ct.;.
ja memória reverenciamos

Teatro �ara escolares
No afá de educar os �s· petáculos para os alunos

colarcs alravés do tel).tlO�
a Secretaria de EducaC9.:J
e Cultura, programou atJ.
vidade neste sentido, atra.
vés da Dirctorla de CultUo

Dadas as excelentes C!l'

racteristlcas da peça (Joaol.
zinho anda pr! trãz) relioi
veu encent .. a mais uma.

v-ez, sob a Direção Artisti.
ca de

..

Geny ,Borges, seis es.

dos nossos Grupos Esco:ares
A função educacional do

Teatro é recollheclCla ':! sa

lientada por todos aqU':Jes
que iutam nas ':ides p':! .. 'l.

gôgicas. /

A.<;sim dia 4,511 e 12 os
alunos dos Grupos Escole.
res, acompanhadas das
suas professoras estarão 2S.

slstindo um espet.âcuIO .jr:
"Joãozinho anda rá tl'a7. '_

PARTIDA� oe
FLORIANOPOllS EM
DIA' ÚTEI� ÀG

I,horas!

nesta

com o mais profundo res- honra recebe lo, [untamen,
peito e admiração, esta? te com a ilustre comitiva

rtrrnatíva tão perentória governamental, cempost fi.

jquão verdadeira - ·'N'l.·) do que hã de mais ren-e,

cumprirá o seu dever pata' sentat.ivo ria esfera pohtl ,
com o Brasil a Juventude ca e adn .. .nístratíva do Ss,

que se não afeiçoar aos e. tado.
f

�,tjli
xerc�ios üstcos. deles f�.
zenao artigo de ré e mau- E, ao mesmo tempo que

damento ctvíco." mantrestamos a v. �xr.i[l.

a nossa snttsracáe e o rio-r

Permita urzer � V. EXCI<l. , so reccnnectmento. este 0(1.
que o Dontor atumeneu, vêmc e este povo acreditam
mal lançava os runcernen que V� zxcta. dotado r-cm>

tos da sua pequena COIOnlU. é da necessàrta experiência
forjou o aprímoramenca de de bom senso e de eqll\,j.
um espirito sadio" com li brio, de grande 3111Õl' a fer
corpo forte, fundando socíe ra de seu e de nosso !\�!"c;o
dades recreattvas e de d..", e corri :1 sua rer-onhcerda
portos no .revlgcrasnetuo mteuaêncta saberá rovnv !\

!�s ;�;::��oos à�ist��'ur�:: ��a: d�st��:�a C�j�ros�;;�;�o
de uma jornada erlçad;. ii.' administrativo lhe 101 l'nr..

percalços e de imprevistos fiado .

diflcels e por isso mesm ..

lmais gloriosas na vftór'z.. V. Excla. tem de sobej,"),
Hoje os exemplos e os eu Qual:clades para corresp�l"'.

slnamentos daqueie filow. der com acerto, com efh;i
to c<>lonlzador Idealista b;Ul eneia e respomabllldade oi

delrante e imérll:.:J que ta"�J confiança de que é depo�ltn
soube amar o Brasil, der<ll,l
resultados magnlficos. ""
Blumenauenses vem no de
scnrolar dos 305 Jogos .,\.
bertos, a certeza de que o,;

idcais, que animaram c.,

pioneiros da civilização jo
Vaie do UaJlli, contiUlH"I!-.l
vivos e cnda vez mar; a

tuantes.
Temos certcza. Senhor

Governador, que V. Ex(':;�.
vem a Blumenau e aqui
comparece com satisl;l<;un

-íntima. e o orgulho patri:,
tlco de quem aju'>ta. clI!da

dosamentc, maIs uma p-.
dra no monumento dos nos
sos destinos.
Para o governo do Mil:;

cipio, e de tOdo o r)<)':o
BlumenauensG, ê grand�

no.

Cremos que jamais se �os

depararão motivos pal'a

reajustarmos 09 nossos jul
zos e que V. Excia. po,�sa,
sob as bE:nçàos de Deus e

os aplausos de· todos os ca.

tarinenses, fazer como l'S.

ta fazendo, um govêrno jus
to, a altura das prerrog::t .

tivas de que e dotado e dos
anseios do povo, bom e "!o)'1.
fiante que o eiegeu.
Seja V. Excla, Senhor Go

vernador e sua ilustre co

m:tiva. benvindos a BJunu'.
nau. O Gaverno e o povo
do mun'cipio lhe cstenrlpnl
mãos leais e sinceras alme
jarido lhe feliz e prove't.,
sa permaneneia nesta elda,
d,.

..�
. \\

�-;x'-" ��//
..

--

..
'

. :f.

Os meus velhos e excelentes amig:ls Walter
Lang e Ivo Montenegro, botafoguenses irreversíveis.
andam indóceis pela falta de oportunidade de uma
gozação em riba do Me11go e na base do meu rubro
negrismo.

Rodada vem e rodada vai - e ambos também
rodam, no sentido serrano do verbo, que eQuivale- a
uma Queda de cavaleiro.

O Fla:Flu foi mais uma esperança p-erdld�- en_
quanto o empate do Botafogo com o Bangú� i1Wo. 'ofe-
recia mais uma ensancha oportullosa! �:��:.

O quadro da estrêla solitãrIa tem cinco�hi=C�m.
peões; Santos, Garrincha, Didi, Amarildo:":e·: Zãgalo.

,

Mns ainda não venceu uma só vez. Com o;.; cinco
bl. está ·em 50 lugnr. Os S('us campeões, quc sacud!
ram as melhores equIpes do mundo, não consegui
rnm sacudir nem o Campo Grande. Do Glal'ia leva
ram o produto fabrl1: uma tijolada.

Os seus bI·campeões parecem bi de faixa ..

xx xx xx

Cada fogo do Mengo cu sofro no râdlo, pens::n
do nos meus velhos e excelentes amigos Ivo Monte
negro e walter Long, que estão armazen�ndo trotes
para o primeiro tropêço_

Mas, ainda nos próximos dias, não vai ter! O
Mengo não joga na prÓxim.a rodada. E o Botafogo
vai ter o Vasco pela frente. Se 'Um comer o outro e o
outro comer o um, tudo azul!

xx xx xx

E quando, porventura, o meu Mengo baquear?
.

Jâ tenho pensado multo nisso.
O Walter e o �vo são pessedlstas. O ultimo é

candidato.

Quando ocorrer - se ocorrer _ o desash--e ru

broncgro, estaremos em outubro. E o jeito então ê
deixarmos o esporte de lado, e festejarmos juntos a

v1tória do nosso partido e a reeleição do Ivo - a

���m eO j�S��:� :U%��a�����u, '�:�:�e f�:a�����fe�el�
mais dignas criaturas humanas desta Ilha."

.J,.
L::;2/� . "C;::-;;;-
��W"'Ld2/'. ,:

.�. �".�,·:::i.. f' ;::�'f·"�:.:··'·":��'
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