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:__�-U�T�H-I�-I�t CHEGOU io BRaSil
segunda oonrerêncta de
Primeiros Ministros, reali
zadas, respectivamente, em

Colombo {Ceilão) e em

Bogor (Indonésia). Em
)952, representou seu país
na VII Assembléia Geral
das Nações Unidas.

Desde 1957, na qualidade
de embaixador, serviu co

mo representante perma
nente da Birmânia junto
às Nações Unidas, üguran
do. desde então, como che

fe da delegação de seu paíi:l
em todas as sessões da A!'I

sembléla Geral da ONU.

Em 1959, foi eleito vice

presidente da XIV Sessão
da Assembléia Geral. No

mesmo ano, foi eleito orest,
dente das comissões de.
Conciliação das Nações
Unidas no Congo e da De

FI\lldo de Desenvolvimento

da ONU.

RIO, 7 (OE) - AfIrman
do que sua visita ao Brasil

é de grande significação
para as Nações Unidas,
desembarcou na madruga
da de hoje no Galeão o se

cretario geral da ONU, Sr.

U 'rnant. O presidente do

organismo internacional

foi recebido pelo Sr. Renê

do Colégio Nacional de

Pantanaw. Antes da II

Guerra Mundial, foi mem

bro do Conselho Nacional
de Educação da Birmânia,
sendo, igualmente, membro

da Comissão Executiva da

Associacão dos Diretores de

Estabel�clmentos de Ensi-

Garsou, representante da quete, pelo chanceler Afon
ONU no Brasil. O Sr.

menta econômico dessa.

região. O programa. para o

secretario U. Thant Inclui

Visitas à. Guanabara, São
Paulo e arastíta, entrevis
tas à imprensa e reuniões
de trabalho.
O sr. U. Thant foi eleito

pela 16.a Assembléia Geral

da ONU como secretario

geral Interino, para con

cluir o mandato do sr. Da.g
Hammarskjold, ja falecido,
ma.ndato êsse que termina

r� em abril de 1963.

O sr. U. Thant nasceu

em Pantanaw, na Birmâ
nia, a 22 de Janeiro de 1909.
Fêz o curso de humanidades
no Oolégto Nacional, em

sua cidade natal, comple
tando, a seguir, seus estu
dos na Universidade de

Rangun.

so Arinos.

O sr. U Thant se rere

rlrâ, em nosso país, às ques
tões econômicas de. parti
cular Importância para o

Brasil e tôda a região la

tino-americana, tendo em

conta as metas fixadas na

década para o desenvotvt,

U Thant visitara o gover
nador Lacerda às 11 horas,
almoçando às 13 horas no

Itamaraty reunindo-se em

seguida com as autorida
des brasileiras.
Na noite de hoje será

homenageada com um ban-
no, militando, atada, como

colaborador da Imprensa
de seu pais. Depois de exer

cer o cargo de diretor do

Serviço de Rádio da Bir

mânia, foi nomeado secre

tário do governo, com exer

.ctcíc no Ministério das

Informações.

A Moderna Itália
Em 1931, depois de apro

vado em concurso, no qual
otbeve a primeira coloca

ção, passou a catedrático

'Repercute a Morte de MM
A morte repentina. de

I
Westwood, nos arredores

Marllyn Monroe _ talvez de Los Angeles.
um sutcídíc, segundo decla- O fato de que tenha

rou o juiz de Los Angeles - morrido com o receptor de

coloca fim a uma vida ator- seu telefone na mão favo

mentada, da qual, no entan. rece já todo o tipo de con

to, não esteve ausente a jecturas: queria fazer uma

popularidade e a gloria. ultima confidencia? Ia pe

dir socorro? Pensava so

mente em retirar o fone

para pão ser molestada?

Seu corpo jazia sobre a

cama. completamente des

nudo. O ajudante do "co

roner" de Los Angeles teve

que envolver o cadáver em

cobertores para transporta
lo até a parte posterior de

pontava em sua voz um
seu automovel com destino

fundo de amargura e de
a morgue de westwcoo.

depressão.

GABINETE

Em. 1953, U Thant tor
ro .,e secretário de pro·
gramas no gabinete do prí
Ult:J1'O rrumstrn, função que,
a partir de 1955, acumu

lou com a de secretártu
t autor de vártos llvros,

entre os quais "Cidades e

Suas Histórias" (930), "A

LI!;"a das Nações" 110331,
"Em prol de urna Nova

Educação" (1964", "Demo

cracia nas' Escolas" (952),
Publicou, ainda, uma obra

em' três volumes intitulada
"Hi"tôria da Birmânia q,
Apôs Guerra" ().961).

executivo da Junta Econô
mica e Social da Birmânia.
Por djversas vezes ocupou
o cargo de coneemetrc jun-

to a vários primeiros mi

nistros. Nessa qualidade,
assessorou o primeiro mi

nistro U Nu, na primeira e

A estrela de filmes ale

gres e dlnamlcos. nos quais
demonstrava todos os seus

e-icantos e. ultlmament.e,
s.eus lndubltavels dons de

atriz, declarava, no entan

to, há alguns dias, a um

jornalista. que "se sentia

sozl.nha" e, ao dteê-Io. des-"

"Tritão" virá para
�. FlorianÓpolisO chale de Marilyn, pe-

As 8 horas do dia 5 a queno pa rn uma estrela de

camareira de Marllyl,l cha- sua fama, estava cercado

mau por telefone os medi- de fotografos, tornettesee e

cos_.!!.h1.:,a
tt�a�s .

da ,atrl�,
.
cur,ío�p�:.M11ton._ ..

Tudln, ad-

�n,,��t.;\tJ�·� :�<I��"� ..
levaram a Isso, já que não feira e a encontrara com

havia podido penetrar na boa dispOSiÇão.
habitação fechada a. cha

ve. Os mediCas tiveram,
com efeito, que chegar ao

quarto' por uma janela,
encontrando, então, o ca

dever de Marllyn estendi·

do no leito com as cober

tas ate o pescoço.
O sargento Joseph Cle

mens. primeiro policial a

chegar 'ao locar dOiaconte
cimento, declarOU Que per

'to do cadáver. se encontra

va uma pequena mesa

cheia '. de garrafinhas e

frascos. Entre eles, havia

uma garrafinha vasta de

"Nembutal", poderosa bar

blturlc.o.
Os despojos mortais de

Marllyn Monroe repousam

na morgue da localidade de

ROMA - Visto cérec do �o"" coni"n.. �. edif�ios do "V�, Gordi�;" ,
r'

No set?r �;)s. providências do E.stado O favor.. �os trc bal�adores, destocccse o referente ao pano' INA _

CASA Instttuído cm 1949 e Orientado na sentido de incrementar o Indústrío de construções proporcic;
nando assim trabalho aos operários. Assim, no tér mina do ano de 1960, tinham sido construidos em

mais de 5000 Comunas, 307.000 casos com um to tal de 1.625.000 peças. Nos centros de mais densida
de poouloctonol surgiram novos bairros residenciais cutccsuftctentes, com escolas, mercados jgre-jas,
edifícios públicas, etc.

.

No ano de 1960, o estcttsttcc revelou que o plano INA _ CASA trobolbcnd-, em plêno ritmo
dependeu 150 bilhões de Liras, correspondente a 14 milhões de. dias de trabolho com uma prcduçõo mé
dia de 125 hcíbitcções por dia.

Marfty confiava em rei

niciar a rodagem de "Algo
Terá de Romper-se".

A Policia não fez ate

agora nenhuma declara

ção. A iniciativa cabe ao

escntórto do -coroner'', on
de se afirma que as Inves

tigações preliminares favo

recem a tese de suicldlo.

Nota �o Ga�inele do M�nistro da Guerra J

�Nel�on lê·'Mello é pelo Plebiscito 1
__.r. :.:.�.. '.' ... _ . __

'
.

BRAstLIA, 7 (V.A.l _ vess o pai, um, 1"" íris;

;ASSIM SEJA· I �:;:�:ed;eO�::�Sã::�e:� � ��;%O�:la������e XeOmC:�:
�

.

. Congresso Nacional, com o vlca económica, s�lal e fI-

,:. _ 'J:...
. _.'. pronunciamento feito pelo nanceíra. Reside p motivo

,QI!e.ti\.,le os jornais do Rio, nao Ignora que o DIA- ministro da Guerra, gene- profundo da críset no fato

�q.f)E. NOTíCIAS nem sempre por aqui aparece via ral Nélson de Melo, dlstrl- de ter sido mudadÓ o stste.
aeree.

-

ma de govêrno, iem que,
'�;n9ssa,:_ redação, todavia, recebe-o pelo correio co- buido, em lorma de nota até agora, o povo�brasllei-

muro. O número de 1° do corrente, por isso, somente oficial, à. Imprensa, no 1"0 fosse chamado a opinar
aqul chegou segunda-feira, dia 6. qual afirma que "é da mais snhre transformação tão

"E nele, ntt coluna DE PRIMEIRA MAO, de Helio alta oportunidade que a radical. l

Fernandes, está o seguinte tópico, a propósito de um nação seja convocada às i
con,vlte�tlesaflo que lhe endereçamos: urnas, para a reeüeacão do Seria alimentar \ a crise

1 ",," respeite de uma nota desta coluna sôbre a ex- plebiscito, previsto, aliás, Institucional se etnstituis-
pulaêo de um sargento da Policia Militar em Santa semos o nóvo Congresso na

Catarina, recebo um exemplar de "O Estado", órgão no próprio Ato_ AdicionaL" base de um sistema de go-

bO:�i��d�e��;���o�r�o����:sc�I��li�����:�alq��eq�i::;':.- sô!;:e:��lse �o:esi:���i�:so ��r��od���;i�i;:�.ÇãoAop�:
Resposta cordial que e também um desafio: aceito (co- pais, declara o chefe do durar tal falha, estaria em

mo sempre) e e só marcarem dia, hora e local. Peço Exército, na mesma nota, causa a própria legitimi_
apenas que me avisem com antecedência pois escre- que "seria alimentar a cri- dade do sistema de govêr-
vendo mais de 15 laudas dactilografadas, diariamente, se institucional, se cons- no, como instrumento de

J e trabalhando rigorosamente sozinho, sem auxilio de

\ ni.nguém, não posso me ausentar multo tempo do tltuíssemos o nõvo Con- representação do povo. Na
RIO ...

"

gresso na base de um sls- verdade, só a manifestação
xx xx xx

, tema de govêrno, de cuja da vontade popular, livre-
Ainda no dia 6 enviamos carta aerea aos npssos adoção o povo não parti- mente expressa nas urnas,

representantes no Rio - (A.S. Lara Ltda. - Rua Se· clpou" e que "o perdurar proporcionará a estabiJIda-
nador Dantas, nO 10, 50 andar _ tel. 225924) - �Olici-, tal falha, estaria em ca.usa de política e institucional,
tando a fineza de entrarem em contato com o

lorna-I·
a própria legitimidade da..... necessârja ao t'a.balho

lista Helio Fernandes afim de fornecer-lhe, em data sistema de govêrno, como construtivo em favor dos
por êle escolhida, passagem aerea, de vinda e volta, Instrumento de representa- Interesses da Pátria.

�:�� aqui fazer as

sin:::cl:: que bem lhe

aprouve-, ÇãO:OaP:::�:nte, a integra oP��;U����d; :�em�lsNaa::�
Também no mesmo sentido, nosso diretor escreveu • da nota ontem dlstribuida seja convocada às urnas,

ao jornalista "Hélio. Fernandes, remetendo-lhe cópia da à Imprensa, em Brasília: para a realização do plebb-
carta da gerenc:a a A.S. Lára Ltda. e anunciando-lhe l "O conhe�imento da atua cito, previsto, aliás, no pró-
que aqui será hospede de O ESTADO, no Querência
Pálace Hotel. . ção políMea. das nossas prjo Ato Adicional. Estas são

" xx: xx xx responsabilidades na ma- palavras do velho soldado

Ó�9ã�0�fi�:lr�:�0::��a:,ecemos que êsse jornal não é \ ��:I���o ed�a�rd�:er�ea�;� ��n��sde�����ti��:�:���I��
Se. tomou a peito o caso foi _porque d'ele participou, \

públicas, levam-nos ao cum so ã lei e à Constituição.
�.esoe o começo .. ao lado dos que defendiam a lei., a jus- ))rimcnto do dcver de faJar Pronuncio·as nêste il1s-

.. ;tIça e o decoro. • à Na!;áo. tante por conSiderâv!as ne-

i!;;.' •
---.__ De um ;lIlO Jlnl"õl !;:i il!.l"iI.- Cl'.�::.(lri;t� o l:.�d:lr('l·edllra.�·',

Essa morte se soma a

uma serre de tragedlas
análogas ocorridas em Hol

lywood, desde que Jean

Harlow, jovem ainda, mor

reu vitima de uma enfer

midade. Em 1942, Carole

Lombarrí, esposa de Clark

Gable, morreu num aciden

te de aviação. Em 1944 a

estrela mexicana Lupe ve

Iea suicidou-se com a Idade

de 3<1; anos, Carole Landis.

somente com 29 anos, ab

sorveu uma dose mortal de

soporíferos em H)48.
Entre os homens deve-se

citar Rodolfo Valentino.

morto no alto de sua glo

ria, faz jâ uma geração, e,

mais recentemente, James

Dean, que faleceu num

aCidente de automoveI em

1955.

VIAGEM
Pôrro Alegre. 7 V. A. (O ESTADO) O Reboca;

dOI" Tritôo - Navio socorro do Marinha de Guerra,
que se encontrava atracado no porto local deixou

Pôrto Ale2re Q(ltem rumando pore Flcrtcnóoolis sé.

de do Comendo do -50 Distrito Naval. Atuctroerâo o

rebocador de alto -mar "Tritão" fi o navio di? sccor.,

ro que opero no crea do 50 D N

Viaja hoje para São

Paulo e Petrópolis, em ca

rácter oficial, o Dr. Luiz

Carlos Nunes D'Angelo,
encarregado das atividades

para. a reabl.ltação social

de cata.rinenses portadores
de limitações físicas, ora

desenvolvidas pelo SESI,

IDepartamento Regional de

J D dSanta Catarina. Sua vla- R . -
- �VI'.,m p,·,nd.-�' à obtonção,' eltOr oao Qi

de bolsas de estudo para o

aperfeiçoamento de NO�'- F
' L'm,ll,t., as,"t.nt" ,od." errelra Ima

e Enfermeiras catartnenses
em educação e reabilita

ção profissional de defi
clentes visuais. De l\) a 25

do corrente. o Dr. Luiz

Carlos .assistlrá, como ob

servador JornaJisttco do

SESI, ao Congresso Inter

nacional de serviço Social,
a... se realizar na cidade de

Petrópolis.

O Professor João David Ferreiro Limo é uma

das personalidades de maior destaque da vida social,

administrativa e cultural de Santa Catarina.
,

Se.cretária de Estado, Professor Catedrático_ Di_

retor de Faculdade e atual Reitor de nosso Universi

dade, seu nome é sempre lembrado como uma legen_
da de trabalho e dedicação às causas que abraça. �

Hoje. dia do seu o�i���'�á'r;��' R�Lt�;
•

'Fe;r�;r�' <

Lima - grande batalhador da n�ss,?

"O ESTADO"
Em virtude da falta de

energia elétrica em. nossa

Caplt.al não nos 101 pos

.sivel cl1·cular. ontem pelo
Que pedimos escusas aos

nossos leitores. nssiUilllte::;
{' :lllIIIlCIiUlks,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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to- f'l'1.ltj,lM 1>.1).� m tfgth cusinndoa

NASCIMENTO
Ocorreu, a 5 d') corrente, o nascimento na mo_

��r;�i�af��i��',)��'I��t��;�'êea�s�f ;��Wo�a;��r���o�
dna. Sabino Silvl' A"drode, residentes no distrito de
COnasvi{!iros •

�,avô maternú. o nosso p:'esodo amigo Sr. João

Silvy. conceituod1 comerciante naquele distrit<Q e pr:l_
terna o Sr. AÇlopito Andrade dedicado Chefe de Ca_
p.:.tazias em Canasvie-iras

.

Acs felizes pais e alegres vovós, os de O Estodo_
cump�imentam foz,:ndo vótds de felicidades ao pe�

Q�nt �"j,)linho ,_ I � . T":J". HUM�ERTb PEDERNEIRAS

Transcorreu, ontem o aniversório natal ício do
obalizad" 2 estimado médiCO Dr. Humberto Peder
nei�as

O distinto aniversariante, pelo desv€do que de_
dico a S�3 clínico, pelo suo capacidade, pelo lhano
tran QUZ ol('nde o tocos, pelo seu corater reto e
um coraçõo bondoso r�cebeu em a dota de on

<'I, as melho es expressões de carinho de seus oml�
I? os dI.' "0 Estado" associando_sé a estas home_

]ens. hrrndom os melhores votos de felicidades
.' seu grande amigo.

NOTlr.lA DE FALECIMENTO

Aos 29 de Junho p. p. faleceu no Hospital SÕ0
).')se rm Urubicí Santa CCltarino o Sr FLOR!PIO À
��ASTACIO RODRIGUES abast�do fa·zendeiro pro_
�: icfól'io dI;' diversos fazendas no município de Sõo
hO(luim

DepOis de longo trotamento feito pelo Dr. Ed_
mlJndo. Ribeir'J Rodrigues, faleceu, deixando espôso
D" Alice Rodrigues e filhos Ceniro e Mouro

Ao sepultament:l, que se cw na fazendo do ex-

"-', �Gnominoda Sõo Luiz, compo!'ecerom muitl)s
'os e o representante çfe Sua Excia Sr. Governa_
30 Estado
Embora tardiamente nOssos sinCeras condolên
à família enutodo.

-

- Sr. AMIR GUMERCINDO FREll'AS

Com grande satisfação consignamos na efeme
":de Que hoje transcorre mais um aniversóriO natalí_
cio do nosso pn:zodo cOnterroneo sr Amir Gumer_
cindo Freitas elemento s'lbejomente' conhecido em

os no�sos meios sociais onde desfruta de sólidas e

grand':l:> amizodes. Dentre às inúmeros homenager.s
que lhe forem C'Jnferidas juntamos os nossas, praze
rasamente

- Sr. PEDRO GOMES SOARES
I

Dec-'1rre, n", dia de hoje_ o aniversario natal;_
I;io do sr. Ped-o -G')mp'!io Soares, nosso particular om:_

• 90 e personagem de destoqu.e em nosso sociedade on

de desfruta do carinho e do afeto de todos que com

!I'E! têm") privilegi" de estar' ASSOCiando_nos àS ma_
nifestacães de rep-oziio ��'e por certo, a si serõo en

dereçados, lev·.:.mos_lhe os 'nOssos mais· afetuoS0s
M ,,......-i""en1 os. extl"nsivcs aos se_us familiares, com

votos de crescentes e ininterruptos felicidades.
PREZADO LEITOR:

P,pra publicação do seu oniversório nas Sociais
sificitamos preencher a ficho abaixo, remetendo_o
pro caixa postal. 139 - Florionópols Se.

D.�.O� N.":;;';."�·::: ::.
0 •••

:
•••••••••••

(dia mês e ano)
Profissio , •.

Estculo Civit
Mome do Conjuge
Dota do Nascimento
Nome do-s Pol�

(se menor)

líde,

v comeamemos
acentua que não se afere·; a Casa considere a maneira

ceu a exibições. Atenderá digna e decidida porque a- deverja ficar impune.
ao convite de xerêu.. para' giu o Presidente da Fáma· Mas. ficou. Fe.io continuou
verificar o que havia e ti·; ru. e o general Ftôres da no cargo e candldaw à se-

•

nha o prupósjto de apazi-� Cunha escreveu, COm sua natoria ..

guar. Se se negasse. sena i -- -----

atribuir se deliquescêncla e! �
����:d�: v��;n�ue�a s����; �---Y"'�
Deus que só d'l!:le tinha mêl
���?as�::�t��.�o d�r�U:�egJ�l.:n
se Navega Escroton uni no

�me esquesjtc IIISOS gelais) FAZ BEM AOS OLHOS
'Quando chegamos um ma", •

JOI melo nenrcuco so per-

�:It���l��:h��r��tr��a s��tJPleciso segrinhn escuetéuco meteu h
-

me a metr-alhadora ao pet

I���C���-�h�: t.���.an.i:S�r;.:r_ Df SALA PARA ESCRITóRIO. TJltTAR ':OM O

Ana Maria. filha do lá, seu ...

" Não repito o
DR. HÁVIO PELO FONE _ 3496rasa: senhor c senhora Os nomes que prcrerí. pcrqu. _

ny Ramos >1,."," n, c, o o

d'.'O>"O.
não permite. �

�
VeCE Pl1nrRÁ GANHAR CIIS 58.00000I" rla Me'1!nn·)Jfo('9. reur ' amanhecer, VI:1 sttuacâr ,

.en-arà a s<!c!edade áe!h topográfIca· rln. casa de T" P/ l'1ÊS
[ai. ��'rIOtr:�n� l:�lsta:���ri��.. Vended:Jres

.10 _ O bonito brotinhO cínis C<JIll metralhadoras, os

quais, quando apareci. a

pontaram me as armas, ia'
z.e ...ado mira. No un.enor,
houve uma discussão ímper

I'V). as nehIl4�nt .. s d« H;>, unente entre o delegado e

te da Menina '\(oça. par.1. Tenório. Pt-los calar, senão

Sociais

Silvia, a nova.Rainha do Clube Doze
, de Agosto -- Domara recepcionoo
Debutantes'

.l.

1 _ SILVIA, fllha d<i

ilustre casal senhor 2.;1.;

nhora dr. Aderb�l' Ramo.�

da Selva IRulh), na ,�ro
xlma qulntarfeira, nO) ja",
ta-c festIvo do Clube !)c,.�_!'

de Ago�to, recebera a fn.;x'l

de "Rainha. do Clube 1)1)

ze 1962". A elegantisslm:l

Cfube Dote de Agosto. o

(-;-�ne�al . vte.ra da Rasa, Ia

l::.nda aos a,;soclados e ::00

vl-dad:n presentes. C:)nl€,1

tau o oue �-eni a 'nova lirctc,

que POdp.rá ser inauguraJ1.
delit�o de dois anos.

6 � ne rrgresso lIo Rio

S:lv:a, os cumprlmcnt, o j� r.\"allde do SI,I, onde par�;.
c'POtE do Encontro ele Pr .. ,

, !S,oes do Serviço Na!!,"
2 - O lIulel Glotia vai nal de Aprendizagem Co�

inallgurar a mai� Il.l..%ul1sr c lU.-:.'l·c'i:tl. Q rlr� ScbastiiiQ

"\:�I�'t ia�l��,bnu .:I,���' �Vfll'f�l_ * �,,} �

.-,-siedade �te acollled� Deverá chegar a

mento. nossa eida::k esta scm,'.

Acontecimentos Soc:nls.

G:rculou
.

em 2.:0

Paul:>, R:o, B!·!I.<;i!la., Bt'lú

Horizonte e Guiana o ('s.

sal senhor e s nhr::Ifl, Ncre J

Ramos· Filho.

<I - Marcado para o pr�.
:<imo dia 25, IDcsrae 8:m

glí nos salões do Clube 1;;

de Outubro. para :l c,;tu

lha de sua '·!'Inss 1':leglu·.
te'. Os salões do Clube <!Ill

roco gentilmente oodlflO

pela Dirclo:·ia, con�ara (:Olll

uma fa\'orá l�l rc"da que
reverterá cm pról do Chltle

Soropt.imista.

5 - Na movlmentJda
chufIascada no local oi ..

construção da nova séde do

na ·para pa!"ticipal' do bar�
oficial das Debutantes àe 1'2

com-emorativo aos 90 alio:;

rIo C:ub� Doze de Agõst:l. c.

r:l<al sf"nhor e SjnhOr3
Charl� Ejg�rd Moritz. ele

P:e l:lente dr- Confed�"'I'

li - Sábado o bar do

(�u�rene�a Palace foi

mado pelo "society" - O

co:unista anutou: o cas:tl

I:ubens Pereira Olivelf:"

(Leny), a ins:nuante Led:l

Cotrin, o senhor e senl't,,�

I"a :'tIario Ccrrea, Dr. IW.

debrantlo Marques e esnh�c
ra, senhor e senhora dr.

,Luiz Wilson Marqlll;�s, ela

simpática .e ,elegante.
nhor e· senhora DOI'\'al .Juse

fxcursão á C!�aue �e Ha;aí
PadrE ROW3 F.C.

A diretoria. do Padre Roma avisa o seus asso_
ciados e simpatizantes que fa\'ó realizar no próx!
mb domingo dia 12, excursão o cid(jde de Itajaí, ao

preço d� quotrocent8s cruzeirs (Cr$ 40000). Os in_
teressados deverõo reservaI' seus l..Jgores :nésta reda_
çõo com OSMAR
---_ .... _---_.� .. , --
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Reis.

TlUlll:\"a, ('om�11\orando illa

de 1lCJ':a, reuni!1 na hl:'::u,·.

sa de S4!1I" l.'ais -enner e

'· ...iuora Mn:lq"r Pinto (Go:

um clcg:lnte coquitel-. 0".

mum mmbcm é da !I�!'I

til!' I)C'I)Utantfls para anol

te do pl'o:or,nlO sabnec.

'rwtst e Ch • ·h�1 Chã fGi

nota alta na reunião ,lf'

numnm.

11 _ Em nossa cidade o

e- senador dr. Ivo r;-Aqtt'.
no. Segundo estamos in!l�

mado'i o Lustre ex-sen!l.li::r

COZllp:ll"et'erá ao baile (1ft

cial das DebutantE:s. e ,·c::i.

padrInho da encantadora
Lúvla d'Aqulna d'Av:liI..

Lúcia d'Aquln::> d'Avila.

Ano" no Estado da GU{\�'l

bara, na próxima Sl'mX:-LfI

recepc!onnrá a'i Debutal'I":'"

em sua luxuosa resiJC:"1.
da.

o \�-f!l::��l(e� ��::
sa cidade "casal CJô"i';

Dalsini (!\Jaria Iklena), 1)11

Itio, o casal passara um

més em Volta Redonda, Ol!�

clc o senhor 8ahini ler,l

um estigio na Siderúrgl,�a
Nacional.

13 - O senhor Heit.ur

B,ttenc:lUrt Diretor da rir.

ma "o. da Costa Perelr-l',
também oferecerá brind':!s á

Debutantes do baile ofic!:ll

de 1962.

14 _ José Rodolpho Câ

mara que partidpará II"

baile das Debutantes nl'

próximo saba.do. apontarÁ o

Bróto que será inel'uido na

lista dos Brotos Eleganks
do Brasil. A movimentada

J.:sta acontecerá no Golden
Reum do Copacabana Pai::.

ce dia 22 de setembro prG;
ximo.

15 Também estam<Js

Palmério reata a narau
va. O delegado IM'dlra a

j'lóres, pelo amor de Deus,
que convencesse Tenórlo a

permitir a busca porque.
do contrário. seriam t':'G<J,

metralhados. Disse que ti·
nha uma filha dtabéttca e,

para ele, seria um consôlo
se recebesse um tiro, pois
não a veria mais sofrer.
tle própria tinha o prazo
de cinco horas para regres�
sal', findo o qual morreria
ali. Sabia que era uma ar"

blüarleda.de, ma.s, e,'a pre·
ciso que se salvassem as

vidas ameaçadas. Aterror�
zado, preferia o delegado
ficar na casa, para não ser

responsável pela chacina,
O sr.,t.1oura An�:Jtic ob·, ----..,...---- ---------

serva que foi desre�peilada __ .,
-

não 'ó a Inviolabilld,d, do

��
".,

lar, mas também a ComiS,

_�.
'/ � �� .///'A" ..A

são da Câm.ara. f!I'C [ôra ? � '.,,_.�'

�lrffi�na�i gar3ntir. im.u�idades que
I

l.-' � �t_:>·:

mITLnao eram mdlvlduals, mas·J _.� .... O A
��s ppar��aC7;i:!0, c��:t�t::i�� ��:� J,. J ( --

nais.
•

FORAM TRES pIAS ... �=e::u;,ara
Palmério afirma que, transformar esta C.Jso de,trab::ihc. de atividades di_

Quando � 1° secretário Ruy versas, ce luto intenso desci,:: <J manhã, durante tc_
Almeida lhes comunicara. a do a dia t(lrde e noite sem pa�a[ no merada do �i_
ida de Nerêu e Aranha, ces Iene ia. E 'Quc silêncio

.

sou o estado de p�e:)cupa· Todas as móqulnas paradas, os mêsos liv�es
ção em que se aChaVllll1. De sem popeis sóbre elos, sem nlnguem paro traba�
bateu·se, quando ambos Ihar.
chegaram, uma soltwâo. A
inteneão era de assalto e

matança de todos. Ouviu
dum major a afirmação dc

que. "infe .�mente. somos

obrigados a cumprir Of'

dens". Nós estavamos desar

Contraparteando a Hélio
de Macedo Soares, Flôres

como macho, ao menos

com a m}:1ha autoridade
moral"

m

informados de que a bom'.'\

MarJa Lu!za Renaux� "D?

butante do próximo saha

do, chegara amanhã, j.�

sua cidade (Brusquel. M:l'

ria Luiza recepcionnrá nos

s&lães do Qucl'êncla Palac�,

as Debutnntes do Ano.

O PRESENTE É o que.v. ouvi.rá ao oferecer és te finíssimo Conjunto Sheaffer'�. :Ulf�r ... apresenta em belo eslólo a Imperial Sheaffer's - a caneta de quah-

QUE EU QUr=RIA r
dade mais vendIda em todo o mundo - e a Esferográfica Shea�'s

_ •
- com carga gigante de tinta "Dokumen�al 303". Nas ,datas f&Sti\l� ,I

5
.

'S
destaque seu bom-gósto ofertando o Conjunto She.affer s - a maneira

! HEAFFE mais eloquente de demonstrar seu afelo.. (COnjoOIOS d��8 Ce$ 2.740,00) ;
.,

......•. "� .... ,,, .. _ ......',. " __''''''''

_ C.OM r,;;:pl<1C3�����(",�
. R'-'A rf.l.If'lF. SCHMll)r

__ �_�_�_SA� .�.J

maces. porque lã não havia

armamento, ao contrárto
do que se dizia. "'Desejo que

atitude, mais uma grande
página deste Parlamento".
O sr FeUx Valais enten

dia que tal atentado não

para produtos de grande
aceitação

Escritório de representações em geral admito
novas vendedores em seu quadro para vendas nesta

praça e no interior do Estado:
.

OFERECENDO
- escfceectmenros si a mercodoríc
- comotcro assistência
- comissão si vendas
- ótimo ..Jr1Ibient!'! de trabalho

EXIGINDO
- idade entre 20 a 35 anos

- boa ooresentccõ.,
..:.... instruçõo equivalente ao ginósio
_ fontes Ou corto de referências.

Trator O ruo Peltoe Schmidt n.o 32 - 1. andar
- Conjunto 1, dos 9 às 10,30 horas

10-8-62

TERREMO EM COOUfIROS
VC'nd,::,_se um terreno em CoqueirOs - Praia du

Sr udade - com 15 metros de frente por 24 30 d�
'fundos.

.

Tratar à R. Conselheiro Mafra, 90 - Fone 2442
7-8-62

As oficinas paralisados, ausentes os linotipis_
tos. ausentes todos os que marejam distribuídos
110S seus setores cOnstantes de tarefas determino.
das., com aquele alarido, aquela azafamo. aquele
bullço aquele vozerio todo que deixa o nosso esti_
mado gerente ÓS tontas, enquanto o tclefSlne tilinra
sem parar enervando a gente.

Estou aqui, escrevendo esta crOniqueta, que o
último hora ficou criando bolor.

AprOveitando êste silêncio. sozinho aguar_
dando voltasse o luz suda, por motivo do· acidente
de que a ELFFA nõo· teve culpa e sim, a USina de
Copivari.. .

Mos, sóbre minha mêsa de trabalho tres en

velopes o mim endéreçados aguardava""·nosso vai
to ÓS atividades diórias.

' -

.CORRESPONDÉNCIA - A primeiro, um con_
vite dos segundos tenentes da nOsso Policio Milit·)r·
paro as festivi.codes realizados e 'cujo registro foi
sacrificado pela impossibilidade da saída d� nOsso
jornal. Com todo o programação em elegant(! esti
lo. Muito obriQado

UMA CA'RTA·:__ Assino Altomiro de 56. N50
conheço. Naturalmente naquela base do ano"ima_
to. Um retr'Jspecto de tudo que tenho tratado e Que
por certo ou não foi lido Ou entõo, lidó para se.( re_
prisado.

Falo o outor sôbre os Que nõo pagam imp.:>s-
tos.

Sôbre o pobrêso da Capital, problemas de ad_
ministraçõo, de se manter a Cidade limpa enfim
todos oC]lIeles assuntos ditos e reditos, apOntados e
repisodC's durante �sses longos comentórios diórios
que venho tratando foz muitos anos. Anos sim. A_
nos o fio.

.

OUTRA CARTA - Esta, assinado por Remi de
Uma longo corto com assuntos velhos

Sousa que diz estar de viagem paro Guanabara,
trato do e<:ouccimento da rodagem de discas gra
vados por Ivens Patrionova. O assunto, escopo ó fi_
nalidade desta coluna.

Li com aten<;õo e depois tomei o deliberaçõo
de entregó_la à Direção do Guarujó, Confesso, en·
tretonto que nõo tenho o menor idéio do Emissor::!
o que or"ude. COmo por vórios· vezes tenho ouvido es_
ses discos pelo Guarujó, pode-ser Que a corto de V.
S. posso ter resposta Que a mim nõo compete dor.

E dito istO, tamh� fiCo muito agradecido. pr:Jr
que pelo menos resta-me o consôlo de que esta co_
luna é lida. •

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



mas que diferença!
1\ qUln"d"d� f p(�luen. "u- 2 .quJJld�d<' ; �,,,wd,1 to Fer.

!��!.�;:t��{�:3��:;��j;�f�::�g���@g:ª
m.1S itlltr�d,�n!I'S' J�r..rffldl\ �"'lodo o mundo hi qllllW' uni.wo
OrÚ"Il"",u ..",I'... R(,»)·�Jí:lllu"u",cJhu.-,r,,;us�:

�EJA A DIFERENÇA ROYAL:
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fril" .. 1 "'''.'''' fiM "elj'io.<>l.
� .. ",acl".
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�,hC'Lr. - C"U !'<.>SI.I ) '79 - Riu de Jl"oiro

MO", um p".�,o d. <luolidod. do STANO"'RO 'R"'NOS Of U"""L. INC.

(UN)eA SANTA CATARINA

Clínica Ger�1
Doenças N,ervosas e Mentais

Angustio � Complexos - Ataques - Manias
Problemático Afetivo p sexual.

Tratamento pelo Ele+rccboque com cnestestc
Insulinoterapia - Cordlczolorcp!o - Sonotercctc
Psicoterapia,

_ .....

Direção dos Psiquiátras -

DR PERCY JOÃO DE BORBA

DR: JOS, TAVARES IRACEMA

DR. IVAN BASTOS DE ANDRADE
CONSULTAS: Dos 15 os 18 horas
Enderece: Avenida Mauro Ramos 288

(Proço F-,·Ivino L,17) Forip. 37 - 53

Dr. flávio - 41�erto de nmorim
, . �

�

ADVOGAQO _-

TERRENO NA PBAlA

Vende_se um lote de tprreno no praia do Melo

Coqueiros entrado no ruo "TIBAU" - ideal poro

uma construcão de veraneio.
Os inter�"o:,odoc; trator com o sr. Osmar ,__ n"'c;

to R('doção. ,..-

soda cáustica

CRISTALIZADA EM ESCAMAS

FABRICADA NO BRASIL PELA

PRIMEIRA VEZ

CIA. ElETRO QUíMICA FLUMINENSE

Embalagem Industrial:
Socos multiFolho. (Papel (! Plósl'Co) dI! 50 quilo.

Embalagem Doméslico:

Caixas do popelõo com 24 paCOlo;., plóslico. de 1 I!}. :b

.

Reprcsenh:mlcI poro OI

Estados de Santo Colorino c Paronó

BU,CHlE -& lEPPER S ..A.

"Flôr d� Paixão"
Uma flôr, já por seu, porte. suo beleza e Sf'U

I

perfume. traduz uma poesia.

A flor do maracujá é conhecido com- "ttôr do
Martírio"

Cada vez que Contemplamos o seu eXlJOerante
cálice, c- carola maravilhoso com suas oetclcs esse;

tinadas os estames e ctst+los delicados macios e

slmétrtcos o suave perfume que senttmos ao dela
nos aproximarmos, enccnt romo.j-rcs invadidos do

grandiosu contáp-ia do sentimento do belezc natural

que. sem o-uttcros. demonstro o poder da Criador.

Obsf'rvand<'_a, encontramos nele os cravos, o

corôo, . o monto vermelho. Tudo naquela peque .... o

flôr é símbolo de Amor e Sangue, e leve.nos à me;

drtccõc sôbre o mctdode humano e o Bondade Su,
premo que nos- criou ó Suo semelhança, paro que
um dev, coós carregarmos nossa cruz com paciência
empregarmos o móximo de nossos fôrças pelo Suo

glória cmcnoomos corno irmãos que procuram olt;
viar os dórés do próximo - o exemplo de Simão Ci

reneu. desejando do amargo do coração o .dttusõc do
reino do Senhor, n()s encontremos Com Ele face à

Foro:>. pelas séculos sem fim

tofão S("''I"IOS filhos do iniqüidade, e, sim, filhos
ornados dv Senhor dos mundos, que não no; criou
malévolos c descrentes, Ao contrário. fez tudo o

que de belo e de bom poderíamos imaginar, desde
o inocência 'das crianças o nascer maravilhoso tio

solou a extasiante beleza mul tricor do poente,

Olhemos com amor o' desabrochar de singelo
florzinho e um sentimento inexplicável nos invade
ante a efêmero maravilho que balança levemente

no fragil haste _9U(! o mantém!

Se ó simples flôr deu o Criador tonto bclezc.
como não O será a olmo puro de uma criança. que,

c()m 05 raios do graça santificante, se acho isenta,
ainda das maldades do mundo?!

Elo cresce. tomo cresce a flôr; suo alma, po.,

rém terá que elevarcse às alturas da Amor, fugir do

ódio' e da descrença. porque cio foi criado para fins

eternas.

Ante o florzinha simbólica do maracujá, reffe;
ttmcs �bre o �oi-xõo; ante '<! toso fresco e�.
ets.j-os o meditar sôbre as belezos transitórios; o

peoueno vtoletc roxo lcmbrccnos o valor da humil_

:�, t�m%Si�n��rt: �Ii������:�:o f��:��d�u�sc���J��
do Cnccôo.

rrOI IS JULHO 62
H.lena Caminha 10,11.

NOSSB Senhora
de Portugal

" E' todavia no Coll/ário que o maternidade es

piritual de Mario se c()mpleta. Quando estava d�

pé junto do Cruz, com o Discípula amado. disse Je_
sus a Suo Mãe: "Eis ai o teu filh() ..

oi Neste momen

to João representava todo o Igreja e'Mario era con_

firmada Móe do humanidade inteiro. Efetivamente

é Mario que se encontro sozinho com os Apóstolos e

os assiste no oraçõo (Act. 1, 14), A assistência de

Mario perpetuo-se sôbre a Igreja, que A 00 elama

Mãe terníssima.

E vós amados irmãos portugueses, tendes cor

respondido' dignamente ô materno solicitude, .de N?s
sa Senhora Ergueste em suo honro esta BasIlica, cln

gist('s Q sua cabeça d<' uma c�ro_o da Ouro c pedr?�
preciosas, fruto de vosso pUflsslmO amor � dos vos

sOs generosas sacrifici�s. Os ricos ofereCiam e �

pobres dClvom Quanto tinham Eram reliQuios de fo·
I
mília lembranças coros. Alguém eserevia: OE' a uni

co coisa de ouro que possuo" Outro: "E' a ler:'
bronça dunio filhinha que morreu: era de meu paI,

ero dr minha mãe" c o<;sim per dionte."
.

(Suo Exma a Sel1hor Cardeal Roberti .no
homilia do dia 13 de Maio na Cova da Ina)

• REVOLDCION,OIO !

�DUNZ,OP
agora com

•

BLINI)AGEM EXT�A.
nbvo processo (eletrônico)
no tratamento das lonas!
0oderno mrqumo corn 13;) pés do! (amorimpnto, espe
Clalm 'nt'J rmpo-todu paro o DLtn,o'). rep-esen'c o que
he d� mcrs ovoncodo no trC"fome,,'o do tec.do cordo"r'
doe lonas, pradutindo, o BLINDAGEM EXTRA, is'c é,
corconéls l11\prL:gnodos de .reSInOS fO<pe(jal�; tensão dos

('.,rdO,�é,� 'gv"ludo, cnoves de teco.cc QyonçodlssunC",
gor..,n),ndo d.z'rrouiçôo umíorme da co'90 em lõJo suo
p.-rflcle do pn-u , 1011::15 p é-esnccdos e SUb01�hd(1s (1

',goro'O trn!cm·Il'O rémucc Jetrómco.

• IUNOAGEM EXTRA DIJNlOP c-epo- iOI\(I 00 pueu I

• I!\Olor ad,\oo .. ,m., cu louos l
• flIo'ar reS,�I::nr,a aos choqu •. � c ôs rochodur os 1
• v.de InalS la<1�o ó corcnçn, p<:f!l\ilindo mais ... mols ...

e 1Il00S' rec cpuqcns l

O 0110 grau .de resistência dos cordonéis usados
.as lonas, Q elCcepcional ad�rê:'tc<a entre as lanQ!

cI� carcaça e desla com o bando de rodagem,
aliada à fI..ibil:dode. de' to�o o conjunto, dão
001 pneus Dunlop com BLINDAGEM EXTRA ex_

traordinário resistência!

�o Irófego,
�Om moreno co�lInu",
gr""d�s velocldad••,
�"rvos le�hod,,,.
Ireiodasb...,.c",.
"rcanc"da'rdpida,'

Pne':l DUNlOP com BLINDAGEM EXTRA _ fmol
para rodar mais.
Procu,.. os pneus DUNlOP com BlINllAGEM EXTRA
nOI bonl revendedores.

religiüo? 61 '1,. respondeu

o Q-ue P,ensa��as Mocinhas
d P ,.,.�

na" 111 lhes falta para. serem f ....
.... 62;,,·' acredita que necs I'zes], "quase 100%"

e arISt�_ extstc e 38':; crô que nee, pendeu: "um arnêr" .;:,._ C'

�
"Pensa que uma )�;. claro que não (> só isso que

Tcnh" para mim que a bém do modo de viver dos
soa pode sé ccnduaír $C:1" falta, mn-uns romnaa. ,.tI

França (> ditadora nao eu mocinhas de hoje.
da modn di' v-sur dn 'll..l'

rncr moderno como tnm

Cf, Ayrlon RamaibO
CUNICA DF. CRII\NÇ.\S
C4,nsultórlo: Pt'la ntan!J;-l

1111 lIw.pil:lI de Caridãdt'.
'A tarde, (4) c"llslIlI'Jl'j()

dns 15,30 IIs. às 17.30 hs.

Consultório: n,ua Nu li""

Machado. 7 .- L" anda. -

telf'rone 27R6.

Uesldência: Ilua P:ul re

Roma, 63 - Telefone 21St,

i

SAbOROSO 1

SÓ CHE ZITa

• Desenhos
• Painéis
• Pln+urac dê

propaqanda
• faixa..
• Flã.....I ...

Mos uma porticll,lor predileçõo teve sempre

Mario poro convosco, querido povo pOrtuguês. Vosso

glorioso história civil entrelaço_se com o �ist.Ório 90
Igreja; os glórias mais puros da vosso Potno soa

00 mesmo tempo gI6,;os do C,;stondode. Dr, Acá,io Garibaldi
Nesta bendido Terra de Santa ":"aria levo�tom S "'h'a"o

_se os grandes santuários: Santo Mona. de AI�ça • ti. I 'J

Santo Mario do Vitôria Santo Mono de Selem, ADVOGADO
,

Nosso Senhora do ConceiçãO de Vila Viçoso e d:J Escritório especializado

Sameiro, e agora Nosso Senhora de Fátima. que vos Questões trabalhistas.

mostrou e seu Coraçõ() I maculado, que pulsa de Administração de bCIlJ

imt>nso e moterna solicitude por vós e por todo o Imóve�s. pelle�as flso·s

Mundo Rua Feilpe Schmldt, 14 _-

.

1.0 andar - Fones: 2511 -

Nossa Senhoró do Rosário prometeu ouvir óro� �216.

ç��so: ��r�;a:nf���:�CsO�íS::i��g��r:�. F��:�o��n���
.

--�..

os graças temporais que os froç�: d� natureza n�o
sõo capazes de realizar e que o clenCla humano noq
sobe explicar. são ainda p(()(ligios espirituais. AqUI
tadas os clossrs de pessoas_ turbos imensos se ojae
Iham unidos nos aclamações ó Virgem e nos odoro

cões o Jesus Sacramentado, em atitude humilde de

arrependimentO, Muitos pecadores se convertem e

bendizem o Nome do Senhor.

Um complexa de ctrcune,
rôncíus está criando um.t

ambientação pr rpícta .... ::l

tuadamente isso se pode uc

cidade extremamente

perficial. Mais ou me-tos

acentuadamente supecn
cial. Mais ou mcnos ac -.

•

tuamcnt.e Iss" se pode- .1·'

tar em qualquer pais o

mundo. Parere, no entan1o,
que a Fnmça, alem rl.os

mestres conta cc;u várlJs

símbolos modêlos dessa ge.

ração "coca cola", Vejam
nos 'filmes e livros traner.
ses como se derrama essa

liderança francêsa, >d:',,"

tres: Sartre, Simone, 8en?t1

voir, Françoise Sagan, e��.

O mais célebre modêlo a

tualmente é Brtg,._�e '301".

doto

Ou�ro dia o procurada
colunita Rubem Braga no';

contava o resultado de u�

inquerito realizado entre as

moças de 15 a 20 anos de

Paris pela repórter Madr·

leine' Chapsal. Alguns da

dos são fbasl::mte intere.s

santes e comprovam o que

dizíamos.
'A delicada pergunta: "a

moça deve permanecer vir.

gem até o casamento" -

43% das interrogadas !'e�'

pondeu "sim", 49%. "n'\o',

e 8% "depende". O que va.

le dizer que mais da ln�

tade da mocidade parlsien.
se desconhece por cornp.�,O

o sentido e a sacralida(le

do matrimônio. Dep"ILS

dessa não e de se estranhar

Aue 80% delas seja a 19.vor

do divórcio e apenas 20%

con�ra. Podemos crer :ne.i"

mo que 80% das moças ira

requerer divórcio depois 6c

alguns meses de casarnf'!'L.

to. Motivos? Tao bao:lIS

quanto os que as levara:1l

ao matrimônio; desde .\

"incompatibilidade de rI'
.

nios", alú o "]}{'lisr:lo fi'!' n

marido lhe deli nn. p�

ta, também, um' cntértc

para escolher ôssc nmor ;

do contr-árto a inft.'Iif'I'l'\
.

de, - roantrostn na or".

cura do rüvórvtc - !OrJo

"sim". e 17% "pão". - A

gravidade dessa constata

cão aumenta naturalrn an

te mais re�gio�a,<: que a ':"3
bcmr-ns.

'A pergunta sôbro o jue
•

tinua. .

ALMEIDA

A Verdade
Sem Demagoqía:

Para Deputado Federa

Orlando
p
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l,� Cl'iteriulII im'islllo de
Paris - S. Rafael: velUJe Gordini! Farla (abril) - O IV Teste na Classe B, para veícujca

Internacional de cPerforman- até 1.000 cc. _ nada meno.
ces Caltex, que se desenrolou de 5 Renault Gordinl alcança
por quatro dilUI, ofereceu re- rarn primeiros lugares! O
sultados surpreendentes. Nas Gordini que se classificou lider
di1o-euas caiegorlas. carros de absoluto em sua classe era

vàrtae marcaa provaram na pilotado pela dupla Kreisel •
pista o seu desempenho. En- Berts, enquanto o segundo co.

tretanto, li vitória mais cate- locado tinha a dirigi-lo R.
gõrica foi II. que se verificou Barbaza.

8_862

•

! Venceu Gordini
Górdini na O RallyeAbica do Sul! d P' I
E......'h'W. [urgente I - a nrnavera.

Realizada num percurso de

1.100 milhas, II. Prova de Eco

nomIa da Afrlca do Sul teve,

como vencedor, na classifica

ção gpn.l, o Renault Gordint.
O consumo de gascünn foi de

67,46 milhas por galão, ou se

ja, mouca �e .., lllros de com

bustível parti. cada roo km.

conomia

Gordini vence
a prova do
inverno!
�tA'ILlilppet (Suécia) - Na

prova deatmada a veiculas até

JQD cc., da Grande Corrida

1J6bre o nero. realizada nesta

iil4adc, ganhou de modo cale

g6rico-o Renault Gordini. Após
J\lllhida disputa entre os ases

que .participaram dessa erno

ctdnante prova, o Renautt cor

dinJ pilotado com grande elas

� pelo ás Eklund venceu ee

Petacularmel;lte,

AIO C:HITEHIU�1
DE PilHIS
\'EIWtE GOUI�I!
parl!J (pelo telefone) - O

tradicional Crlterium de Pa

ris - IIe de France terminou
este ano de maneira verdadei

rarnento emocionante, Na

classificação g*-!, o Renault
Gordini se impôs absoluto, do
m�ando de ponta a ponta a

prova de sua classe: eveículoa
turismo, série normal - até

1,000 co.e. A dupla de ases

que pnotava o Renault Gor
dini era formada por H, Leu
rente e Arbez.

Rallye
.qIJt Blane
En: Uofilinl.

Gcnebra (maio) - O Gran
de RalIY51 xront. Blanc - 15�
ran finalizou com uma grande
vitória da dupla Benoit e

DUI'f')'ron, csporttetea que Ii

del'a.nun com grande per-ícia ,a
prova. para, veicules de eturts
mo dc sCI'ie. com methoramen

ttJs "- até 1,000 cc.». pítcten
+'lo um Rcnault GordinL NI\.
car ...gm-ía de veícntoe ..Iurtemo.

:\:�o�·�t��:�la�'tj�;1���i�C,,.�
:l;iR'!:!l!h�����ldir.��HiiniJ(1ftr.�i

.. ,

,Dupla vitória
do Gordini!

Nocturno des As, categoria ate
SIlO cc. o Gordini pilotado por
'Mise conquistou tirmemente
o 1," rugar. No Rtlll�'e de Ar

classificação gcrel para vetou
lo" de turismo, (oi vttortosa a

ll�jl)la Nicolas e Devaux,
c�man(!aYa um GOl'diJli.

I'arts (jlllleiro) _ A dupla
de ases Schligler e Bcrthemv
CO\'IOU uma cOllsagrarlora vi
lór;[J. na tradicional Corrtrtn
da Neve c do Oélo. Pilotando

��1 ::,I���� �����::�S=O:I���_ 1
"a ríestlnada a veremos do
..tI'M"mo sér-ie ncrmat. de fa-It-rtcacüo trancceae.

Mais- uma
ritúl'ia Gordini! '

� (JORDI�I - �ll 'B L I: �IE
"PERFORM!�CE"! �

meil'OS corcceecs. quatro toram

Oordml! Pela ordem de chegada,
eis os vitoriosos: 1,°) Gordini, pi
lotado por Krause o Godichard;

2,°) Dõrdtnl. pilotado pOI' vtttcrt

e Mme vtucrt 3°) Dauphme, PI- t

I
lotado por Boutm e Arme T Roy K:'�7��a;:�:I�� ��ef���s� ::o�

de ��II:lI:�::a,�e:e:::a:���4°) ccrennt pilotado por Char Pai-ta _ Sao Rafael destmado a Iam por ordem de cressmcecêc
Paris (urgentel _ Impressto- <1111 e Salmon 5°) Oordínt, püo partrctpantes- renunmcs venceu Mm08 Lang'lofs e Gesmler Níon-

nante a vitór-ia que acaba de 11'.- I tado pai Hurmand e Druguet A �oO�dm�and:pó�a�l� :sp::���; ceI e Dagnaud O ter-cetro lugar
ventar o Oordíní na categoria de I taça para damas ainda coube a I desempenho o Gordml ccnqura I

fOI conquistado por um Dauphlne
até 1000 ec Impondo sua extra- um GOl rttnt pl1otarlo pelas Srtas I tau os dOIS prlme;ros lugares pa- pllotado pela dupla Mmes Ra-
ordtnãrta classe no Rallye da Racle e canterct la veiculas de sua classe etune I cre e Cantenot.

40 H.P.-4 MARCHAS

o Renault Gordini é ágil, potente, luxuoso! Não existe carro de motor mais forte em

Sua classe. Nem com mais ímpeto, mais gaúa. Pois Gordini veio para mostrar o que
é "performance"l Conheça o emocionante Gordini, sinta o seu comportamento es

portivo. E veja o que é máquina - com o luxo e a beleza de um carro moderno I

POTENTE ÁGIL LUXUOSO

P,arls IUl'g'ontcl - q lnter , :
nncionulmcnte ramoso R:\ll\'C' I

�,��::.�IS:� ��:1i:��:�:.;
kll' \'it'-,ria Gunlini. Após elis
(".-Ia 1""I),.'!a, a (""." ,�: Ia -tn

,d� ,- 1. p, Ledy \'ClI-

Gordlni tem motor de 40 H,P, - mais

potente que o de .quatquer outro

em sua categoria, E motor epertet
ç08do, que Incorpora os recentes

avançoS da eu onharla automo
bilistica. Gordini é melhor desom-

Carro forte e senslvel, Gordinl dá

prazer de guiar, Cada uma de suas

4 marchas proporciona grande
faixa de 1:l�lIlzação, Ao dirigi-Ia,
sente-se a milquina - e ela res·

ponde prontamente, Gordini é

para qUOffi gosta de automóvel!

Interior de esmerado acabamento,
com superior forraçãoe numerosos
detathee de bom gõsto, Atapeta
mento complnto, bancos de original
desenho, trincos e frisos croma·

dos ífambem internos), portas
aprovelladas com elegantes bólsas.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o Coral de Fpolis Vibrou Brusque
O Casal CYTOGevae.-Q Reeepcionou ...

Silvia H· da Silva a "Soberana, do "12"

No domingo a. testa con

tlnuou na chácara "Paru- Recordb.,uOI, ainda, quan
Fala", do casal anfitrião dr. to CU","OU aos i�po.,101os o

���I�:::��' Ch:Or�wsc:�:� ��e�ar '��v��� el:e1��� pa�
oriehtada pela senhora Li. Quem, verdadeir�mente,
Han Oevaerd, em homena, de",eJavam amar e servir.

cem &0$ componentes <.10 Não obsiance os propósitos
Coral. num total de aeten, porificados, frequentemente.

I
. ..

t I
ta, de am�*os.sexos. ���-���:i, ':::tr��:eU .:

Maria. LUlza Renaux, rino Na. Semana do omeme que tores" (Mt. 8, 19), o

ornamento da sociedade ca� Novo Braálleiro, vamos .". I.J.V!110 Sai"ador, durante
tartnense q!l'e representara

I
sísur os rumes de ionga me. os três anos da Sua vida

sua Cidade (Brusque) no tragem: Assalto ao Trem pública, e ainda. prestes a

Bade das Debutantes dI) Pagador _ Cinco Vezes deixar este mundo, na Sua
"12 de Agosto", pro:nm.o !;:u Favela _ Três Cabras de H\ljmanidade Santíssima,
bado Lampião _ 'recate no A'. Se viu na necessidade de

• * •

tll:to .:.....·A Iha _ Senhor d0S repreendê los, pelo senti-

s.N;.::�.',��,I;�:�!�ht::·I�: '::V;:���a;- �lon::,a�o: �E:o ,:::�!��:E:;:��;
(sexta feira) o casal Kurt confraternização. �. :ag::)�u�:O�et!;�!;a<"el aas terrenas, a discutir
acnoicesser, êle futuro ca-i, Qual deles seria o primeiro.
dldato a nrere'to daquele A Primeira D:ama do �s,.

Mansa Ramos, participa.
no reino temporal que íma-

��sni�:�o, u:ce����a:Ot� j��. :d��aE;��:�. s��áE�� ras reuctteções pelo "ní- gi��:a�:.a��i Je���essário,
tar "americano" {à fRI. menageada na Cidade êe Nilldência partleular em

depois de nove dias de
são). Assistimos um rna-, Brusque, ·dia quatorze - ::n��:�lnd:" ��SPI;::a����: oração Intensa, no cenécu-
níüce "show" de VIOI,tO, Inaugurará. a E"scQ1a "Edlf.l1. lo _ a, prqmeíra novena ao

com otacillo Amarai, um Gama. Ramos" ........
.,

..

: ção. Amanhã, publicarei o
Div_lno Espírito Santo.'-_�._.��������'�$�.ia���rl9ij2U·��·�M"�__���"��::n:�o�;�t;!7�ci!d8:$�� -- V�08 tnzei.�;"raa!'':::: � II "'ti 'r

cíalmente para aquela. not- da Flortacap, otaclllo Am!l·

tada. ���c�r:ea;�daVI:l��r!�U: ." h::,e=�:���r�: �����Cl�
tem contrato cO� a TV- param de uma excq'rsão' ce-

O deputado AMUo Fon. Rio e Paulista. !t;Iuatdem ia Europa - a primeira re.

tana. conforme dtvurguel que vão gostar. tá o seu Oehut, próximo 54.
badc no "12". Amanhã au

conto..
'em prfmeira "mão", é o

candidato a Senador lJ�i� �

PSD - Suplente, o Dr. ae,

nato Ramos da Silva.

A FESTA DA' -.SUE'TI:!.õR,
vai reunir a jovem· guatrla
nortenopoutece ··para ele.

ger a Mlss Yásigy,
-

dia Jn..
melro setembro -nc, rnsütuto
Yáslgy - Castêlatll.. abrl

lhantará a noitada com c

seu conjunto meJÓ.dlco.
• .... ',o

O governador �so R,a,

mos, visitará aruscue no

próximo dia quetórse.

Conheci a bonita Helena

Maria dos Reis, Rainha do

Sétimo Congresso dos .:!"

tudantes Secundários, rc

presentante de Areransua.
Merecidamente Silvia Hoc

peck da Silva, foi escolhida
a soberana do Clube "12 ce

Agosto 1962" Yara K. Bit.•

A convite do Prefeito _cI..
re Gevaerd, o Coral de

FpoUs., esteve em Brusque,
e ylbrou aquela Cidade. S..,.
bre as ordens do maestro

Aldo Kruger, aconteceu '.10

Clube de Caça e Tiro "i�_

raujo Brusque", consntum
do um sucesso conforme se

esperava. Apôs a apresen.

tação naquele oruce. o Cu.
ral completou a noítaca no

Carlinhos Bar, com Mar�:>

Morttz, no plano - rwn,

tara..rn. e dançaram - A r .tr-

. presa toi o -ençw'' do Vl':;�

lInLsta Otacilto Amar8.l.. em

homenagem aos componen,
tes do Coral - depois J

mesmo retribuiu cantando

para o famoso violinista.

Ontem, o dr. Jade Maga...
Ihâes e deputada Attilio

Fontana, receberam Inum

ras (elUctações pelo "ní,
ver" que transcorreu.

lifo pró�lJno sábado "'l.l.
moa participar do tradlclo,
n\lJ Baile Oficial do Oiube
12 de Agosto, com a apre

sentação das Debutantes 62

I

--MUSICAL BAR
• 'ARA UM BOM PA�SA TEMPe COM SUA FAM:ILlA - REUNIOER SOCIAIS

DANÇANTES COQUITEIS - FESTAS DE ANlVERSAlUOS - eHA

DANÇANTES ":-" ETC.

ANDAH TERREO DO ROYAL HOTEL ....,... Te1. 251a. (Portaria)

Ci,·· liAil JOSE
Centro Fone: S638

ás 3 e 8 hs.

Dick Shawn
Diane Bak·er em:

O MAGO DE BAGDAD

ClnemaScope _ Tecnicolor
Cem<ura até 5 anos

Cip, �lIn
Fone: 343$

ás 4Y2 - 8 hs.

SPencer Tracy.- Burt Lancaster - RI.
chard Widmark _ Montgomery ClItt

Marlene Dietrich - Maxlrnllan Schell -

JUdy Gariand em:

"JULGAMENTO EM NVtc.EMBERG"

Centro

Censura até 14 aDOS

Cbre BOn
CENTRO FONE 34311

-8"8101--
4:ía* GLOII&

FODe 6252
ás 7% - 9% hs.

Oliver Hardy (Q Gôrdo)
Hany Langdon
Jean Parker em:

"ZENOBIA"
Censura até 14 anos

Estreito Fone 6295
ás 8 M.

OUver Hardy (O Oôrdo)
Ha,rry La.Dgdon
Jean Parter em:

"ZENOBlA"

C�llBura até 14 aDos

ela.WA 1$. JDnJ
às 8 ba.

Migalhas
� de Doutrina

� Ainda não terminou o

CIclo Pascal. Continuamos
a ouvir e pronunciar as

exclamações festivas das
alegrias da Ressurreição.
Para vivermos, como con

vém, todo o ambiente li-

tÚrgiCO
que nos envolve,

ada cristão deve alímen
ar um desejo ardente, in
saciável, de operar, COlO

Jesus ressuscitado, a • sua

próprta ressurreição.
Esta, porém, exige um)ol

esforço, uma imposição te
naz que devemos Imperar
nos. Não esqueçamos a ad
vertência 'do Divino Mes

tre, ao convidar-nos a se

gui Lo. O que será seguir a

Jesus Cristo. senão o ope
rar da ressurreição tndjvt
dual com que ascenderemos
para Ele?!.

Por isso, Jesus nos afir
ma: "Se alguém quer vir

após de Mim, negue-se a

si mesmo, e tome a sua

C! uz, e siga Me" (Mt. 16,
24).

Duminados por esta gra
ça peculiar, senuram-se,
de facto, transformados.
Operou-se a sua autêntica
ressurreição. Não pensa
ram mais na grandeza e

reino materiais. Deixaram
de preocupar-se com a

primazia orgulhosa: e de

ram-se, destemidamente, à.

pregação da doutrina do

seu Mestre, enriquecidos
pelo Pentecostes com que
se delxaram_transformar ..

Estamos em plena cele
bração do Pentecostes

.
de

há dois mil anos! Também
continuamos a pedir, para
os cristãos de hoje, idênti
cos eflúvios da graça que
transformou os amigos de
Jesus.

Nos tempos tumultuosos
do século XX, em que vi

vemos, não reconhecere
mos a necessidade de um

novo Pentecostes de graça,
de transformação, a elevar
a humanidade para a res

surreíçâov! ..

E Sua Santidade o Papa
João XXllI, felizmente rei
nante, anunciou, convocou

e marcou este novo Pente
costes da graça - o CON
CiLIO VATICANO lI.
Para este, a exemplO dos

ApóstOlos, de.vemos prepa
rar-nos pela oraçã9, a fim
de obtermo!; Os seus bené
ficos frutos.

SOLITARIUS

Perdeu-se
A caderneta de nO

05487,· da Caixa Econômica
Federal de Sta. C:itarina,
pertencente a sra. Ema
Gualberto Alves.
A pessoa que a encon-

trar favor entregar na rua \l<

Fernando Machado nO 47
Nésta.

7-8-62

._--��-, --_.__ .

I NE'D ITO! O exclusivo
comprimido de 3 camadas para
alívio imediato da congestão de

GRIPES·SINUSITES
RESFRIADOS

DESCONGESTION
�

COM VITAMINA C
1 ��:��r:9:aSsli�n:a�::l!O�:e�a
ciais: desinflllm� e contra, as mu

cosas intumescidas!

-,

,2 .;�iZI�.�S��:::�i�l�t���I�:
� antialêrqic o ! Corta a dor� a

t .. "re e os rest-iadcs elergtccs l
Elimina O esccenmenrc nasal" a

irr'l�ção dos olhos!

Sensactqoe! descoberta crentrttca 1. �uperhist d.es�rende o caterrc, normaliza as secreções e seca

o mucJ. É que Superhist - o utuco comprimido em 3 camadas _ age atreves da corrente

saogürnea: Por isso, só Superhist atinge todos os pontos das 8 cavidades ósseas faciais,
onde se acumula o catarro virulento, e onde nem vapõres, nem liquidas podem alcançar!
Obtenha alivio talai e duradouro contra os males das gripes, resfriados e sinusites: use o

nõvo e aperfeiçoado comprimido descongestionante Superhist!

ANTES: DEPOIS DE
SUPERHIST:Suas vias respiratórias estilo

congestionadas! Aos primeiros
sintomas. o resfriad" inflama
as membranas dS$ CI cavidades
ósseas faciais e entope-as com

catarro cheio de germen5 ... SeU

�:�j�ra:r;;r:a-:::e��d:··�s�:r�l
rer ... Sua cabeça-com a preso
são provocada pela congestão
- dói terrivelmente! E logo
sobrevém a irritação dos olhos,
a febra (la ·'moleza·' no corpo!

A.través da corrente sangOlr>lla,
Superhistatinge todos os pontoa
�fetados. Em minutos SuperHist
d .. ataoa o nariz: contrai e de·
!\inflama as mC!c.:)sas. drena o

C�larro e seca o muco ... V. J1
re!lQ>ra liorern(lnte ou',.. vez ..

ae"ba·seairtllaçic I!os 011105
p ... esc�·rrimenlo do narI2 ..

Fabricado sob

licençads
WHITEHALL

LABORATORIES,
NY- E.U.A.
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R'DA rDRES-AUXIlIAPES:

MAURY E')Rr,S. RUI LDBO ,

COL

p

I tocas o direito de ir as !'!.
n.i.s com o vencedor de

.u !::i.'t; Paulo énmpeào do ur

limo certame e paranaeu

'I, rcs. vencedores do Esb-Jo

eselta
·

s jogmi da
q:�Y � zuna

CHAVE A - Bota fogo local 3 x

SÔo Bent' J P
Em p_ UnlO

CHAVE B

5 x Guoram.
Em CUlltlban
dente 1

Cruz O
.. t� Curitibanos

"_:"JCS O )( Indepen ..

�art') 7oguciro Gcrsino do Avaí encontra�se
sendo pretendido pelo Atlético. O vigoroso jogodór
pOderá ser emprestado ao clube tricolor do Estreite,
durante as disputas do i:stodual.

.

o zagueirO cent.'"ol Claudio do AtlétiCo estô

suspenso pdo TJD e C')IW) tal não teve condições
paro atuar no l'qUlpC d1mingo, frente ao Poysandú.
No seu lugar otUélU M(lrri:c').

o Jogador \Noltcr oriundo do futebOl pouljs�
to encontTo_'!' Ircin�llld(\ no equipe do Potmeiros

de' Blum('no\J_ O )ogc, i \r vem treinando e deveró
realizor outros treín c; poro uma palavra final do

treinador esm( "uldino.

., "..cs DI LAlUTA CONSTAtI (,

'ILO PRoGPESSO Df

\ANTA CAlARI,...

"" SnOA

_TlYO

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

HOJE
campeão do certame l1'1r,.

entendo muitos defeito's e poucas virtL!
eSg léti(o e Paysandú não foram além de
alarina" ,�gjDifjDalistas �o �am�eona!o Brasileiro �e Fule�DI 'ma�or umempate

����, 'md�':".;']l'�', ,,;

H�o�·e contra 08 carl·oe .

S
:�:oJ��:a;�n:�:::�� �o�';�·

amadores que .<t- .rcou-o

� res deverá voltar a jorr�r
Guanabara 1l:"'0 (1-, I diante da platéia carioca.

volvido ti l"\;pl'(:�en"l' la na nono de hoje. enrren
termense. o resultado tl1.

ctect.ttuoo hoje com os >':'l' do. Rio. :;��1�� �= ci:�·���tia�:�e "i;��
CONTRA OS sado.

CARIOC.'\S Os eatartnenses

De acôrdo
_

com O que N;'

de vencerem aos mmetr..s

por zxr e empatarem. com

----- ----�._---

No outro pré lia. tr�vodo em Brusque o Carlos
Rel'Joux, conscguiu o primeira surprêso do certom'�
ao vencer a forte repres.entoçõo do Almirante Qar_
resO pela contap{'m de 2 x O. Mesmo jogando ('nl

seu estádio, esperava_se que o equipe do Carlos Rr
noux fôsse batida pelos barrosistos que vinham de
ótimOs resultados amistosos. Em vista disso ofirmo�
mos aCima que o resultado de 2 x O pró tricolor brus
quense, constítuiu-se na primeira grande surprêsa
do certame, em suo rodada inaugural.

------� -------

Resultados da 5- 'zona
CHÁVE A - Em CÇlçador - Vasco da Gomo 10c,)1
8 x J uventus de Tongo ró I
Em Videira - Vid�irePlse I x Caçadorense 3
CHAVE B - Em Jooçoba - Comercial 4 x Atléti
co de Chapecó 1
Em Chopecá - Independente 1 x Hcrvolense 1

CLASSIFICAÇÃO
1.0 lugar - OlimpicO .. C. Renaux com O p. p.
20. lugar - Palmeiras Paula Ramos, Atlético e

Paisondú com 1 p. p.
.

30. lugar - Almirante Barroso Com 2 p. p,

os goianos por 2x2 cons-, jogadores a base do Bo'.\
guírum a nlmejadn Oh5Si fogo, campeão da temporn
ncacãc para as' semi ünais ,da é dirigida ténctcemeure
devido a vitória vertüca.tn . por Paraguaio campeão ,F',

pul' parte dos mtnetrcs lo Botafogo e'm 1948, '�'l,
rrente aos goianos por :)xl. rrontaremos o vencedor do
Desta forma a seleção bar- cotejo da chave B que "� .. l

rlga verde enfrentará hoje nirá São Paulo x Paraná.
a noite no estádio de G, uma vez que o conjunto :l'l
neral Severtanc a reepre sr-n ranaensetmesmn emnatan
tacão da Guanabara, urna do com o Estado do RI.,.

Federaçâo e mf'dalh:os dt'

vermell nos aLetas.

dipl:)llla.
2.° lugar _ Medalha "'C'

O ponto alto do CamocJ. prata e diploma a:lS a�Jt"
nato ê a perfcita organiza, ta�.
rão da CBD, pródiga �(P

g('ntllczas com as (\1'1N':'l

ço('s do.� Estarlo",
OS Sl'.�. Geraldo SCl':l.fi'll

e Ublrajara Fcrrclra fO'

ram designados pela CBD

p:l.ra prestar tôda assit.tén,
cia ii. delegação catarine 1

se e êsses Srs. têm sidJ

a�nciosàs por demais. fl:lO

deixando Que nada taltp.

ao rapazes de Santa Ca.

tarina.

A D:reção Geral do n

Campeonato Brasileiro di'

Amadores está nos cuidact.-.s
do sr. Abílio D'Almeicl<1.. c

depots

das favoritas do certam".
Em caso dos catartnenses

Amadores,

na Guanabara, vem atrain

do a atenção dos Carioc.ls.
morm('nte de torcedorl's

eonlerrâneos que c"mp'l�_'

crlll aos hoteis e aos e.'It:o·

dias.

várias comlssóes
criadas:

a) coordenação Gerai
General Lourenço CoIU'�ci

Junior, Coornel Carlos li,. l'

drude Leão
b} Recepçüo e Atendi.

menlo _ Salomão Ibrahlm
e GeraldO) Serafim
c) Exect.'tlva - Dr. Al)n

him Tebct Alfredo Cur'" I

ia e Ulm�1' Haq;l"l'avps
d} Assessor Flnnht'elro -

Laeorte Soares
A CBD, colocou, t:unll,yn,

il disposição (ta'!- del('g'l'
('õrs. perrClt". serviço rn·�.

dlr:). l"Oupeiros. enfermei
ros e o famoso massag�il�l
Santana.

conseguiu classificar..;e em

virtude de ter vencido o

consta o seguinte para s

primeiros colorados:
10 lu�ar _ Taça

3.0 lug:or - Mrdalha rir

bornze e dlp:om'1 pam "'.'1

atlétns. , ..

�
Taça diSCiplina para:o

delegação que melhor ,�.�

comportar
Ta<:a ao artilheiro

A CBD fornece, às d�le

gaçõc1, hospedagem, ali

Anétíce "vesus" Paysau
db foi o encontro da roda
dn Inaugural do certame

da Segunda zooe que o pl"

bnco da Capital prese»,

creu. domiugn ú:timo, no

e-tádto "Adolfo Konder', e

que teve um transcorrer

decepctonance, tecnicamen
te, embora rõsse nco em

ardorestndce e movimen

tacão. com os vinte e tloH

calejadores nmpenhun-lo
se valentemente para ver

cercados os seus estercos. o

que n:i.o veio a acontecer.

pois nnc r-hegnram a:.

além de um empate que,
parn um e outro. pnnciou.
mente o u-ícvlor do E,�tl',-i

lo. leve o sabor de uma

derrota.

fl'l'J.

o Aüéuco começou o

jôgO com enorme disl)()�i
câo c acerto nas suas li

unes. FOi varias vezes ao

ataque, chegando ;1. dar ')

Imprc.��5.o de que sertu (J

vencedor t!<t porfia. Jrl t'�.

Uiva JJ�l('rnlld" o marcacor

com um goj onuõo por 13('

Unho nos 1!l minutos. (j("

pols da pt'Jota ter b:lli .. l
no trn vcs-ão. Mas velo n

rencüo nruscucnsc. poueo
depOis d(' Oscar ler .Urt'.
mcssado na travo c PC1'r:ré

('a falhad" a:) tf'ntal' :��)O)
{!ornl"3 '. 'e da bola quando
ludo indicava que o arqu"'.
ro Nazareno seria nova

mente vencido. Equilil:1nl.l'.
do o Jôg", o PaYl'Iandú CCln

seguiu, :1O� 25 mlnuto.q. fa
1.cr ('alr o OUll'O 1.("1'0. ])u:"
Interm('d!o (II" Prdrtnll.'.
r('cebendo uma bola sob'·:\·

da de um duelo entre "VnJ.
lore e dois conirários. D:l.i
atê o final do período ini
clal o panorama do jôgC'
não se modificou. Vei'l j_

etapa complementar c o

mentação. transporte para encontro assumiu outra fi

jogos e treinos em ômb'ls "Jionomla. Decaiu de pro
especiais. bolas, refr....er'l..1· dução o Atlético Que ll:,lr

(Cont. na 7.a pá(J.J vêzes chegou a st'r dor:.;in�l.

___ �O�I_�ciament;, porrm

o médio ZlIton tarnsferi'l Dias.

C,S 300 MIL CUSTOU AO MARCILIO O PASSE
DO CRACK ZILTON

-

Após varias nnticlas 01'. temporada. a equipe do

sencontrada9. finalmenü:, Clube. Naullco Mar�llJO

se para a equipe do M:..... Os dirigenLes marcllis,as
cílio Diaa. Como foi n:ll\ comprara.m o passe do j::t
ciado, o destaeado atkt.:1. gador do Comerciaria de
esteve vár!u2 vêzes nas ��o' Criclumn pela soma de :.;rS

gitaqões do Barroso, tenrJo 300.000,00, tendo Znton a..;·

inclusive sido notiiCd,lo slnado contralo na última

que o club(' alvlverde ;> H' quinta feira. Não foi rc.

tua rio havia adquirido o ve:ada a ImporLância que

pa�se dQ jogador. coube a Zilton, llem as b'l

Porêm. agora pOde:11!:s ses do contrato que foi rir

noticiar que reaimente 'l mafia entre clube e joga·
quarto za.gueiro, que .•� dor. Sabre c t(,davia 1.l1\�

con�agrou no Paula Ra Zilton lera um ótimo '!.n

sem resultado prático para
o quadro vtsnante. Apesur
de atuar mil rodo o $C

gundo tempo o Aueucc

não deixou de' oferecer sé

• O lateral MirinhQ. seguíu com destino a ôfub'..1_
rãa onde deverá .se 51.:lbmeter a te5tes no Herci!!o
Lui LOso venho a cgrJdar o direçào técnico do

��;�:�:::::::�::�be :O::d:o�t�::�:oe:o�:m:: Classificação e próximos
����_�:s!�{����:,�Jo����,�: �;;�:;�:��p�;ti:: jogos do certame da

segunda lona lo

A segundo rodado do certame marca mais três
jogos. com o equípe do -Olímpico estreando e o POi_
sondú, ficando de folgo, assistindo o duélo de seu:;
concorrE'ntes 00 titulo
Em Itaja! - Almirante BarrOso x Olímpico
Em Fpolis - Paulo Ramos x Carlos Renaux
Em Blumenou - Palmeiras x ) tlético

rio perigo para a tuMa

gunrneuída por Nazareno

que em certo moment- �('

viu quase vencida, na) ti,

vesse surgido nvon para nu

pedir a sua queda. Neo-,

nho e Pistum perderam
boas nportunídndes pnr.i

marcar e. aos 44 minu,i.!lS..
servido em brande e.ct,o

viu frente a (rente com

Nazareno. tendo, para do,

cepcüc da "torcida" ::;u.\('
ttcuua. nurcuo por ctm \ ele

arco. de froma Que pcrum

neceu íuu.terudo o escore

da fase inicial. escore ésse '

que nos pareceu ter r".

üetirío rum fidelidade o

andamento do matcn.

Q quadro vrcc camucôo.
<em o ecucursn rtc Heli

nh», porem reforçado t'cih
as jn-esr-ncas de Ronaldo '}

r'crcrecn, não ecnsceuru
ecuveneer de forma !'"gu'

m a. ArJ)amos (ju(' fati,"'1
maior entendimento entre

es nvautes e ê�t('� o O� .i't

retaguarda. r-errare empo,

nhou �e !louro '! 11:) gol ll:lO

leve culpa alguma. Jlurqu '1'.

to Indefl.'nsáve:. Marrê,)

excelentr. assim p'mo :\11"1

noel. Oscar. Ronald·)', fk·

tinha e Rog{·rlo. CIl :":\

claudícante e ncrvo�o, :"'1'.

bora esforr:arlo; Bi e Mto"

cio regulares. Pereréra fui

o mai.� fraeo do {IUaoro.
Quanto à ('{jUlpt> vl(',�

rnmp"ão d:o Lir;n Orusqu.:l1·

se. demonstrou que p03�l.!e
jogadores ardOI'osos e rf'.

sistentes. porem deSI�r()
vidos do necessario trnqut'

jo têcnico, salvo algumas
exceções, como o zagueiro
central Ivo, o mêdlo Attal:

e os avantes Pedrinh'l �

Wall.ace. este a nosso Vf'r

o <,ér_cbro do conjunlo,
tendo mais uma vez pro
!is�ionado à nssi.<:t4':ncia f,c,
rlannpolitana um e�p"!à
cuia de têenira E' combatj

vidade.

A arbitragem de VlrgtUo
Jorge foi replcta de erl'f.l'>,
porem; sem influência ;tI,
guma no escore. Gran 3

para o apitador.
Os quadros formaram

assim:

ATLE'TICO - Perrara;

CuUca. Marreco e MD.nO?I;

:�:�i.OO�c�i.: p�;��re::� ;�::.
geria}. Rona:do e O('ti

nl1o.

PAY8ANDU - Naza: ....

�:� • B=:I��r. eIV�lla�; Il�::�:
sinho, ROIf, Pedrinho, Wíll

lace e Bocinha (Pistum)

Houve preilmlnar. tl!"MO

jog-ado os times juvcnls d"

Figueirense " Atlético. ven

rondo o primeiro por 3x\.

Renda: Cr$ 34.850.00, ('OU,

sldernda fraca.

�t_1W'I5IIim $ mfflu

� (owtWOlll�ll:�ICUIt 1ft
1,,.1'111(111.,'_,.'11

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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APRENDA IRGUS
sôres������ol7:���s.eficiente. ministrado por Profes;

Curso intensivo.
Aulas especiais poro crianças.
Prêço 00 alcance de todos os bolsos
Assegure o seu dominio do Inglês fazendo des

ne jó. o suo matrícula no 6.0 andor 'do 'Ed. Zohio.
-

YAZ1Gl
TC'm o grata satisfação de cvmuntcor

que as mal riculos já Se encontram
obertos poro o Curso de Conversações de

ITALIANO

Vende uma coso com 3 lotes de terrenos por
apenas CrS 1.500.000,00.

Uma
....

caso de preto pOr CrS 150 000 00
todo de tijolos.

.

,

Vários lotes de terrenos nO inicio de Bar_
retros desde Cr$ 9000000 com facilidades
de po!!'omento.

.

Grande

Aproveite comprar o (dtimo apartamento do
condi mino Luiz GOnzaga.

Lcte-imento nOs Coqueiros _

Restam Poucos -

RA'DIO PATRULHA: SOCORRO
POilClAl DE URG�N(lA TEL. 1911

..Mas O que
Padres?
Muitos homens pensam,

e alguns d!zrm: o professor
esclarece os umcrantes. _

o

médko cuida dás rerjdas.
o engenheiro planejrl a pro

lição; todos os três prestam
consideráveis serviços à so�

ciedade humana; ma.� os

Padres? , QUE' coisa útil
fazchn.êles?

A mais utll oe tôdas: o

Sacerdotc "tomado de (',:

tre Os homens, em favor
dos homens, ê instltuido
para as Coisas Que dizem

respeito a Deus, para afere
ceI' don.� e sacrificio·s pelos
pecados". Entremos um in.�
tanlc numa das nossall igre
jas, e bastará visit:i. In para
descobrir o imenso pape:! do
Padre em l10Ssa vida pes

�oal r social. Entremos.
A Pfl.ltir dessa antiga d

tedra cios tempos coloni::ds,
o Padre repete, cada domin

go, aos bomens de 19GO, as

palavras Que nunca passa
rão, as palavras que julgll.
rão o mundo e jã huje ali,
mentam as almas. Almas

Que o pão da terra nunca

cons�guirá saciar.

Cátedra de ouro ou de
madeira das nos.�as Il!rejas,
vós sois o símbolo d.\ luml
nosa palavra do (mico Mes
tre escla!'ecendo. através
dos seus sacerdotes. p. vida
etema! Vós nos leml'irais
que centenas de milhares
de Brasileiros se reunem,
em Aparecida e no RI" G!'a.n
de do Sul, para ouvir, ca.i_
das doi> lábios cons3.p;!·a·d(),�
de Frei Boaventura Klop
penburg, as verdades imor

tais que só podem beatifl
car as massns! O Padre, ho

mem da cátedra.

Ouçamos estas palavras:
ela.� nos pedem para con

templar primeiro aquêle ba

tisté!'io de pedra e <lQuelas

águas regeneradoras donde,
leitor amigo, você, outrora,
saiu filI10 de, Deus, membro

. vivO ela única Igreja de
Crist.u, prntícípe- du j)(j6t:I'
s!lcC!'dotal, de Cristo c da

Igreja. Para tomar parte
r:o Sacrifício que só os bati
zados tem o direito de ofe

recer: a Santa Misca.
Mas quem confere às mui

tidões católicas êste poder
prodigioso que os chefes dos
mnj(lr('s povos d:'! tl'rra_ Mi'io

Tse Tung' e Nehru, não

ti>m? Ordinàriamente, o Pa

dre, Todos Os domingos,
mãos sacerdotais, incansa
velmente. derramam as

águas da vida, divjna sobre

mllhal'es de Brasileiros, es

cravos do pecado original e

de Satanar. pelo nascimen'

�u������!dO �:� osP::s��b:
pais, vós merecei." �;;;te tí

tulo, vós dais a vida, c a

vida imortal! O Sa�'cedote,
homem do batistério"

Vida i'11orta1 de per si:
mas o �onfessjonári) nos

lembra que podemos matá
la em nossas almas. E que

permaneceremos incl'lpa7.f's.
por nossas p'róprias fórças,
ele recuperá-la sem ajuda,
pelo menos desejada, do
Sace!'dote. O Presidente da

República pode construir
uma nova capital num cer

rado antes inabitado. Mas

quer êle edificar uma obl'a
devel'as vencedora do tem

po, multo mais do que Bra

sília?. Quer ele construir
ri catedral da sua própria
santidade? Ele precisará a

Joelhar se perante um sa

cCl'd:1tc dc�('onhccido. medi
Co. de suas rh:'lgas espiritu
ais. rcssns::itaclor de sua ai

ma! O Padre. homem do
confessionário!
Catedrático, pai e médi.

tcont .' da 6,� pág.)
teso iavagem de roupa, e,

por aentneee. ingresso gr.1-
tuito nos estádios para os

jogos do certame cada

Amanhã as detesacõcs
irão. Incorporadas. assts
til' ao 'Fla·Flu no Marreca,
não

Para o campeonato, foi

criado um quadro de :trbi_

tros, composto de um ar

bitro carioca, um goiau'),
um catartnenses. um par-i,

naense.

A delegação earertnense

é composta de 28 pessoas e

está assim constttulda :

Chefe da delegacac:
Elias Btniiare

Direto!' Técnico: wut-ur

Dakol

:
Mérlico, Dr. Dario Sa'k'>r

Massagfsta: .runne SP
. velra

o...
possuem apelidos,
Os catarinenses ehega,

ra rn .às 1230 horas do dia
26 e já no dia 27 treinaram
no campo da Escoia ue

Educação Fisica sendo
formados dois quadres [0,

mand", entre os sup.entes
cronistas, ropetro e outros

membros da delegação,
A setccâo treinou oe,»,

t:.�:�� V�7��Ui�� :om���::a
cio ataque, pois o rcrenrto

jOl?:ado� ntualmentn serve
a') exércttc Nnctonnt aqui
na Guanabara, porém mi
lltou no São Luíz.
'A »oue nn CSO ro-e

Arbitro: G':bcrLo Nahõ\;

A.C.E.J: õmtr nezerra

Radio Cultua : Ney B(l�to

Guimarães

Roupeiro; Arnaldo Gomes E:las Giulfaro. propôs rc�:"
F,C_F_� Ciro sonctnt três para os jogos seu to
Cnruto Nunes aceita lal POP:l.�içâ'o.

co Augusto
cuase lodos

Na {[ual!dade de l'(1),'"
sellt.'lnle da ACF.sC. �J_;!.
tel:t Radio e jornal "GIQ'
=". sendo bem reecebícto
por wnkttr Amnrnl. Arce
no Athas, Dalton Perreeí -a
e o reparte d« jornal R �

beta Garófaro Faria�:
Dia 28 t:hegou o dr.
seu: Oliveira, víces-rresi

dente da PCF.

os atíeeas

------�----_.__.•. _. ---- O .�I'. Giullare desenvolva
grande atividade, a fim do
que ludo corra b.ui. E na
verdad2 S S. tem se condr,
zíd« como um bom cher •.

Ol. SA1'IíUl::� FONSECA
CIRURGIÃO_DENTISTA

Preparo de r-evidedes pela alto ...elocidode.
BORDEN AIROTOR S S WHITE

Rodioiogia Dentário
CmURGIA E PRO'TESE RUCO_FACIAL
Consullório: Ruo Jerónimo Coelho 16 -

lo onda r - Fone 2225
Exclusivamente com horas mareadas

fazem
co das. almas imortais, o

Padre r-ealian estas runcões
para orerocer. enquanto sa

criticado I', estas mesmas ai

mas. iluminadas, purifica
-tas. abrasadas. junlnmcn
te com (1 cor-po (' o sancuc

de Jes�..; C�St..<I. �e-o....::tJ
ta r, 3.0 fogo r-onxumidcr po
Amor divino. 1':lra podcI'.
Su('erdotc. dar as ('oisas sa�

grada.�, nutrir o� cristãos
do CO!PO r do Sangue do

Soberano Sacerdote, O Pa

dre, homem do Altar ..

E' na Missa. em particu
lar na mlgt;fl. dominical,
que o Padre é. :10 mãxlmo

Sacrificado!': j,<;to f!, (lue êle

faz uma ação sagrada: con

S!l.grar o pão 'e o vinho,
transubstanciá-Ias. Pimen

tal' no amor cue:lrj_�tjco o

Cristo totnl. preside vislvel

mente :i oração �acrifical

do povo de Deu.�. Q:INll t;P.
vc, C01l10 cu, recentemente

êstes
a felicidade de presenciar a

missa celebrada na uarõ.
quía carioca de Nessa sra.

da Glória, e de ouvir tôôn a

assembléia cantando junta
mente com o Padre ú "Cre
do" c o "Gtortn' t-m

.A mexmu rC2:l.Ud,.1. cnm
o "Pai Nosso" na língua (Ia

Igreja, nunca mai.� pl)dl'rá
di:.:er que o Padre é um ho
mem separado do povo ..

Separado. éste homem que
faz a unidade mesma do

povo? Inútil 3.0 povo, este

engenheiro da Cidade divi

na, a I!!rt'j.a, povo santo de

Deus?

Pc, Bertrand Margerio, SJ,

CHEZINHO, NAO!
CAQ ·i�'O!

ATENÇÃO

'aou MAIS "�ITA 00MASrL

Mudanças lo::ois ou para outras cidades:
Serviços de mudanças,

l...Jãn é necessário'o engrodamento dos móveis.
Informações à ruo Francisco Tolentinc, no. 34

fone - 3805

--personalidades De Boluverá
Com O Gov. Celso Ramos

Foram recebidos hoje, viL

dia 2 8 _ 62 em aud! Além de tratarem com o

ência, pelo jSenhor G:lVC,
nadar Cêl�o Ramos, o RIC".
mo Padre Francisco Roi)"

Vigário dn Pnróquia d" Ri'

tuverã, o senhor Zeno Bel

li, Prefeito Provisório c o

senhor Sebastião 1'onüo,
induslriul residente n" l1!U

nicipiD de Botuvcrá c !JE'�.
sôa de grande prestigio no

referido munlcipio, aCl)�ll

panhados (10 Dr. Raul Scha

efer, sub chi'fe da casa. ci

Excelenlissimo Senhor 00.
vernadol' de assumas a,1-

ministrutivos ilgados a,l

desenvolv:mento ,do novtl

município, o Padre Fr,lll

risco B:Jbl traduziu a. s�a

Excel!Õmci� o convite para

que estivesse, presente nas

festividades de comemora.

ção do cinquentenário de

instalação da Paróquia de

Bot.uverá, a realiZRnm.�e
dia 16 do corrente mês.

r
mundo Convair 990 CORONADO

com o inigualável SERViÇO da

Oualidade Suiç� enl 10<.10 o mundo

COilsulte o sou Agente de Viagens

Reprasenlante em Flo!iaoôpolis:
T9M T WIL-DI & elA.

Rua D(lm J. r..Jm�ra/Av. Ri,) Ar�mco -,Te!. 2850. 3303. 3128

Inalterável padrão de qualidade
Sempre. Em 1847 ou em 1982'" No Brasil' ou em outros países, o

excepcional padrão de qualidade é e sempre foi uma caractertstioa
da Siemens. Padrão de qualidade que é constantemente- elevado.
Através de pesquisas. Da introdução de novos métodos e novas técnicas..

Do constante aperfeiçoamento dos produtos. Por tudo isso, é que se

pode confter c-sempre-; na linha de aparelhos de comando e proteção
da Siemens. r-uervers DIAZED - Para correntes de 2 a 200 A, São
fáceis de substituir e à prova de choque, CONTACTbRES SIEMENS -

Têm funcionamento perfeito e seguro. Contactes de praia, acionados

por mecanismo especial, garantem longa vida a êsses contactares.

BOTONEiRA BLJNDAOA tipo BC/f!2 - Destina-se ao comando á

distância de todos os tipos de contactares Stemens. Para correntes

alternadas até 10 A em 500 V, Contactos de prata garantem ligações
perfeitas, TOMADAS BLJNDADAS - Desunam-se principalmente à ins

talação em ambientes poeirentos e de serviço pesado, para correntes

até 100 A, SEGURANÇA OlAZED - Interrompe por complete qualquer
curto circuito, A prova de choques, Apenas o fusível é substituido

quando queimado; a tampa é de uso permanente,

SIEMENS DO BRASIL - COMPANHIA DE ELETRICIDADE
II maior e a mais experiente Or98"i!aç�o de eletrotécnica do Brasil

Rua Pedro Arnõríco, 32 _ do 19� ao 22° andar - SÀO PAULO
Brasjfin � Rio de Janoiro ., Põrto Alegro Recho 8<21" Horilonte - Cllriti�:

TA RETIDA, se:ôo classificodos P�)U Instituto Brasi_
leiro do Cafe e:J resultado constará de Editais ,de
ClassificaçôO, podendo. desde logo, ser faturadcs
p('las Coop-HotivilS nos tümos do Resolução n,o "

229, de 14/6/62, sendo') faturamento processado
no dependência que houver registrado o documen.
to representativo do café

Art, 7.0 - Se as Cooperati\las d:sejol'em ven_
d('r caIes DESPOLPADOS ao Instituto B:'osileiro do
Café nQS têrmos du Resolução 230 de 14/6/62 de
verõ'J remetê_los poro os ol'm'ozén's indico'dos' mi
mesmo r{'solucõo •

Parágrof� Llnico - QuOndb se tl'otar de caf�
financiados pelo Banco d'J Brasil SIA, os despach')s
devel'ÕO ter como remetente o Cooperativa e cOmo

Consion':ltál'Ío a?uêle estabelecimento de crédit'J.
R.lo dp Janeirn 1 de ogôstQ de 1962.

NEWTON FERREIRA DE PAIVA
PI'esidente Substituto

ACESC: ouccrc- Nanas

ATLETAS: g'ernando S')<)

res. Acácio Nunes, Josê ri"

Silva, Lutz Paulo, Antcn'o

Paulo, Orlando Reis. wct

mor Daruel, Nllton aem.,
Luiz Eurico. ortnncto vl,�'_

ta, Jocé da co-tu, J.),�o

Pereira, cercto rjomes. l'{:, � A dctegncâc DOtl�O snt do

lia Atexan.n-e .1"';;.0 '\1'''''' hotel. e chefia nà» pe:'lJ:i
to, Lroctto Vicira. FnnCl� te, a fim uosxn 'lO��:J ·."e,!'

clonado lazer uma boa fi'
gura.

. Instituto Brasilelio-di)
.

Café
RESOLUÇÁO N. 235

. .A Diretoria do InstitutD Brasileiro do Café no
ombito de suas atribuições, tendo em vista o dispos_
tO no art. 46 do Resolução no. 228 de 14/6/62 (Re
9.ulomenta c:! Emborques), e considerando a neces�
sldode de disciplinar os normas poro o

.

processo_
ment.o dos embarques dos cafés de Cooperativas de
Cafeicultores oe o suo comerciolizocõo

RESOLVE,
- ,

�rt. lo. --:- A StRIE RETIDKde cafés de Coa_
, p�ratlvos devera ser despachada paro armazéns de
signados pelo Instituto Brasileiro do Café f!condc.
o $o€u pturumento condicionado 00 registrô de Tt:R_
MO DE DEPóSITO carrespondrnte aos cafés d(! res

�:��il�':n���r:A DIRETA, obedeCida o percentage�
Art. 20. - Os despachos de cafés da SÉRIE RE

TIDA de qi.H! trota o artigo anterior de.erãa se fei
tos flguron�o coma remetente a Cooperativo e com;
consignútáno o Instituto Brasileido do Café

Parógrofo único - Quando se trotar de cafés
finan:iados pelo Banco do Brasil S/A, (Js despachGs
deve.roa t�r, como remetente o Cooperativo e, como

ronSlgnatorio aquele estabelecimento de crédito.
Art, 3,0 - Os cafés de Cooperativos de QUO_

TA DIRETA correspondente a cafés de QUOTA RE

TID�, despachados para o Instituto Brasileir de
Cafe, deverãO ficor nos ormazéns das própras 'JCO,1_
perativas_ já devidamente preparados poro embor_
que marcados e emblocodos permonecendD intoca_
veis. Para êsses cofés serão' fOrnecidos às Coop...:ro_

���sp�;����/t��o�s�;ir;Ld:SS��ft��OLA�r;i2s
DE CLASSIFICAÇÃO emitid:Js pelo Secão de Cof� da
Secretario de Agricultura do Estado de São Paulo
por fôrça de convênio celebrado com o Instituto 81'0:
sileiro do Cpfé.

Art. 4e. - As Cooperativos estão obrigados a

.emitir para cada lote de café de QUOTA DIRETA,
um TtRMO DE DEPÓSITO como determina o art 1 (1,

c.cm tôdos os característicos indispensáveis à iden_
tificaçõo do café, inclusive o número do CERTlFi
CADO ou LAUDO DE CLASSIFICAÇÃO fornecidZ
pelo Instituto Brasileiro do Café,

-

Art, 5.0 - Os r.egistros de dOcumentos de que
: 1rota a presente resolução serõo processados nos A�
gências ou EscritóriOs do Instituto Brasileiro do Co
fé, a saber:

-

COOPERATIVAS DO �TADO DE SÁO PAULO
- na Agêncio de São Paulo

COOPERATIVAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS
- nas Aaêncios dn Rio de Janeiro e de S, Paulo
COOPERATIVAS DO ESTADO DO PARANÁ
- no Subogéncia de LorMltril1a

COOPERATIVAS DO ESTADO DO
ESPIRITO SANTO

- na Agência de Vitória /

COOPERATIVAS DO ESTADO DE GOIÁS
- na Escritório Estadual de Goiônia

COOPERATIVAS DO· ESTADO DE PERNAMBUCO,
- no Agência de Recife
COOPERATIVAS DO ESTADO DE SANTA

CATARINA'
- no A<]ência de S . .Francisco do Sul
Art. 6.0 - Os Cafés de Ccoperativas, de QUO_

Curso Preparatório .

Continente'
DATILOGRAFIA
ARTIGO 91 (GiNASIO EM UM ANO)
PRE_GINASIAL ADMISSÁO DURANTE O ANO
AULAS PARA CONCURSOS

CURSOS ESPECIAIS
PARA PROFESSORES
"E DATILOGRAFIA

- Baseado nos mais modernos processos peda_
gógicas.

- Equjpado com móc:uinos novas
- Dirigidb pelo:
- PROF. VICTOR FERREIRA DA SILVA
HORÁRIOS, DIURNOS E NOTURNOS
Faça sua inlcr1çáo o Rua Dr, Fulvio Aducci on ..

tiga 24 de Maio, 748 _ 10 andor
ESTREITO

•

FLORIAN6POLlS

Prepare-se para o Fuluro
Aquirinda lotes de terras, pequenas chácaras e órea�
poro indústrlas em

BARREIROS
no "BAIRRO YPIRANGA, ande está situado o Grupo
Escolar local. ,

Os interessados poderão dirigir_se diretamente
00 ESCRITóRIO DE VENDAS DE IMOVEIS de

0110 Julio Matine
Rup Ff'lipc Schmidt, 14 - Sobrado - Fone -

2347 - Florianópolis,
SERVICOS TECNICOS ADMINISTIUTIVOS

ORGANIZAÇÃO· E REORGANIZAÇÃO
DE SERViÇOS

RUA CONSELHEIRO MAFRA -- 160
FLORIANO'POllS SANTA CATARINA ..

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



:,

Iii o Govêrno do Estado, através doGabi-

ii
de Relações Públicas, em colaboração
.es Diários Associados, oferecerá ao povo Pr,·m'e.·ra Semana Catarl·nenseFtorianópolis a exibição d6S filmes dos

pais jogos em que o Brasil participou, til , '

tando a Copa do Mundo, e que nos de- d r:-'""E d P_�am o Bicampeonato Mundial
,

W� e ,St u o s e n a I SEm plena Praça XV' (frente a Cate- ':1 I.
,

ehal), serão projetados integralmente (1 ho- ? Centro de Estudos Pc· bre desta Casa de Ensino TO PENAL", todos da Fa- Ilustrainos esta progra- A t
-

r I t V'I•

., • n�ls, da Faculdade de Di- Superior do dia 13 a 18 do cuIdade de Direito de San-
-

I nrk afloes ar amen !lrDs Ia., 40 minutos) as 20 horas os filmés dos se- retto da unívererdece de corrente. Segundo estamos ta CatarIna; E o advoga- ;aar���IP:Ç?oe a��: ���:res� U '" U II
-

púntes jogos: :�ta �::�����o p�e:l��C\�� d����r�:!��a p�;t��i����s ��R�:.mSJ���T:��AS�II� sados._ E mais uma rnaní- TITO CARVALHO

6.a feira, dia 10 _ Brasi1 � Espanha LUi,z de Medeiros Prade, ororessôres e advogados, BERDADE SEXUAL e Dr.
restecãc do Centro -te Es- No dia 4, Mário Palmêrlo vai à tribuna, a dar seu

te�·
tudos Penai� que pro�ra- depeímento. Resumo suas declarações. Frisou a ínnuên-

Sábado, dia 11 _ Brasil � Chile e Brasil re�:r op���unl��;:er:l�á��:� ��:s P::I��i��i:rã�s c���:�i�� ��L��F:�=A;� ����,� mou Conferencias e Jurls ore decisiva, honrado o Congresso, de Nerêu e F'Iôres .

• Inglaterra advogados e Interessados, a criminais: Prof. RAIMUN-
SImulados. Todos notavam - disse - a preocupação de Nerêu, no

Domingo dia 12 _ Brasil � 'I'ehecoslo- I SEMANA CATARINENSE DO MAGALDI, da F�culda-
cecorer dos acontecimentos. Fõra, o orador, a Caxias

-Cft o

' DE ESTUDOS PENAIS, a de de Direito da Bahia, que Y Convenção Nacional dos ���aF����e�r::�l����� �e����s �1!����d:Sec:r�:d:S r��
·"'IUlfo ser realizada no Salão No-

������AÇ�O re�itoPE;� ( I b"r I metralhadoras. Ao chegarem, o carro oficial da Presl-

NO REGIME PENITEN-
. on a i IS as .. .. dêneta da Câmara rôra intimado a parar e o major que

CIARIO ATUAL"; Prof. Reallzar-se-á em São além das despesas de hos- comandava o cêrcc quis impedir a entrada dos deputa-

IDELFONSO MARQUES, da Paulo, de 3 de 8 de setem- pedagem, foi estabelecida'" dos na casa de Tenório.

bro próximo a V Conven- pela Comissão a seguinte Paranhos observa, em aparte, 'que s'Iôres teve uma

�:����:deqU:edi�:::���á d� cão Naclon�l dos Contabl- tabela, referente as taxas metralhadora encostada ao peito, e atestou-e com um

listas especialmente corr- de inscrição: Participantes tapa: "Tira isso p'ra lã!"

;:��itoM����AN��I:;� vocada para estudar e de- efetivos _ ors 2.000,00; Palmérlo diz que os fotógrafos e repórteres foram

que falará sôore '''PSICA- bater os problemas relacto- Cooperadores Cr$ 5.000,00;\ impedidos de se aproximarem de s'lôres. Se a comissão

NALISE: CONCEITO E nados com a estrutura da Acompanhantes ors de deputados não houvesse comparecido, registrar-se-ta

APLICAÇÃO A CRIMINO- profissão. l.O�,OO�'SINDICÁTO DOS �::��Oal:�:tee�:o:t::���, C;:�mde :��I�o:U�e.f::lí;��:
UOGIA, Prof.' Des. JOSÊ Uma Convenção dêsse

CONTABILISTAS DE FLO_ Uma centena de soldados lhes apontava metralhadoras.

�g���e ����Ic�!á !��� ��r�� �;:ndeala����s;i���� RlANÓPOLIS", comunica Ainda assim, Flôres quis sair, não o deixando seus com-

"A EVOLUÇÃO DO DIREI- cerro, razão pela qual, :::cri��!:r::a��iStasq�:ret:� �a;������� �Id;�:g���e �:��:��c��:�eg�::�rt�a ad!n��:a�:�
mente em sua séde : a rua se realizaria o assalto. 'remara-se retem. Um repor-ter,
Trajano, 14 20 And. S/5, que se acha na parte externa, narrou que, ao correr a

até o dia 15 do corrente notícia de que iria do Rio uma tropa do Exército com

Mo�erDa Mecânica Italiana

do cstace ..:: .... J '
e i o a

Jnt.n�o meear.."o 'o. Luscu- Nos

��� ;s��e�a�:J� ::����
�us resultado.; coudos no

õtoJ: da mo.ustlid. n.ecani

,.. e peto largo emprego ue

mio de obra especializada, o
... GCUpa hoje êsse ramo da

produção itaUana, lugar de

Clest.aque na economia na-

_I,

as Igrejas Independentes
ondrina, dentes o sr. Dalmiro Cal"
do CQn- delra de Andrada.
e das Ó conclave reuniu repre-

,senLantes dos Estados de
Santa Catarina, Paraná e

Sã,? Paulo.

FQram debatidos assun

tos �"óbre orientação espiri
tual e fatos decorrentes
da atual política hrasilel
<a,

O. sr. Dalmi"ro Caldeira
de P ndrade atirmou à. re·

portagem que o congresso
foi coroado de plêno êxito,
tendo-se destacado nas

preleções o Reverendo Za·

quêu d.e Melo, ex deputado
esiàdual pelo Estado' do
Paraná.

Prestam seu concarso

drca de 900 mu oper:i.rios,
distrlbuldos em 124.523 or

ganizações, da� quais
108�787 representadas por
firmas individuais, 15.723

, Novo
/

, Correspondente
o "'COrreio Agro pecu:i

. rio" quê 'se edita em São.
Paulo e que circula em to

� do o país tem novo corres

pendente em nossa

f;rata-se do nosso c

Américo Silveira
flUe ontem esteve em

, .. nossa Redação.
"O ESTADO" formu ao

DOSSO correspondente" do
"CORREIO AGRO PECUk

Govêrno justo,
)! SQUDARIEDAD'E AO P's.D.

,

Nos últimos anos do go- Ouvido, na. Laguna, pe-
vérno passado, quando utn- la nossa reportagem, eecre-

da militava nas fileiras -' rou o sr. Caetano Nunes, a

udenistas, o sr. Caetano propósito do eptsôdio:
Nunes, tradicionat político
da Laguna, pretendeu que

sua filha de criação, Pro

fessora Paula Suzan·l Ulis

séa Remor, lotada em Gru

vatal, fôsse transferida pa

ra a cidade e viesse morar

com seus pais. A sua pre-

. tensão, justa e humana,
foi repelida, mesmo quan

do depois da derrota de

outubro de 1960, a politica·
gem invadiu todos os seto-,
res administrativos. Os edu

candários da Laguna su

perpovoaram-se de AFI

:HADAS com o nome de

PROFESSORAS.
O ca"o chegou, por in

termédio de amigos do sr.

Caetano Nunes, ao conhe

cimento do Governador
Celso Ramos, o qual, infor
mado de haver vaga num

dos grupos escolares Pda

Laguna, determinou a re

moção da professora em

referência.

- Na verdade, na pessôa
da minha filha de criação,
recebi do atual guvemo
um ato de justiça, que
meu ex-partida me negou.
Nada pedi, nem -peço, que
não tenho pretensões polí
licas ou interesses pe:;soais
a pleitear. O ato do gover
nador Celso Ramos foi es-,

pontlineo, 110 sentido poli�
tico, isto é, os amigos que
o pleitearam e obtiveram
de mim nada exigiram,
como sei também que o

ílustre governador fez Q.

remoção porque era justa
e conveniente ao ensino.

Estou r.atisfeUíssimo com

êêle e por tsse, também
espontaneamente, de�di

apoiar o Partido Social
DemocnUco e trabalhar
para que és-e brilhante Ar

mando CatiZ, velho a.migo,
seja. eleito deputado esee-

(l;tl. ';f· :",�L

JDiretor Executivo do PMC Cúm Presi
dente da CEE - Verbas Para lelor de

I JEnergia Serao Logo Liberadas
Na tarde de. ontem o Pre- para a construção da linha

sldente da Comis�ão de tronco, também em 132

Energia Elétrica, Engenhel_ KV, Tubarão�Ilhota-Rio do
ro Paulo Affonso de Frei· Sul, e Cr$ 20.000.000,00 pa·

tas Melro, recebeu a visita ra ali linhas de transmls

do Diretor do pl.,ano Na- são: Tubar�o.Madre, 13 de

cional do carvão, Dr. Na� Maio-Azambuja, Braço do

poleão de Oliveira, que na Norte-Gravatal e Gravatal"

oportunidade deu ciência Armazém, e que vem sendo

de que as verbas da CEP- insistentemente pleiteados
CAN destinadas ao setor pelo Governador Celso Rs

de energia elêtrlca de San- mos junto às altas esferas

ta Catarina deverão ser federais, irão permitir a

llberl).das imediatamente. nlais fâcll consecução do

vasto plano desenvolvimen_
tista de energia elétrica

para Santa Catarina.
Na ocasião em que os

Ilustres dirigentes do Pla

no Nacional do Carvão e·

da Comissão de Energia
Elétrica de Santa Catarina

conferenciaram, já ficaram
coordenadas com o Dr. Ro

berto Assis, da Procurado·
ria Administrativa de San

ta Catarina na Guanabara,
as medidas necessârlas pa
ra o mais breve recebimen
to dessas verbas, a fim de

que o setor de energia elé·
trica de nosso Estado poso
sa contlnuar recebendo o

mesmo impulSO de execu

ção, que atê aqui vem
procedendo.

Estes recursos, que são

Cr$ 1.665.787.000,00 destina
dos ao capital da BOTEL

CA, Cr$ 50.000.000,00 para
-a construção da linha tron

co em 132 KV Tubarão

Lajes; Cr$ 150.000.000,00

Florianópolis Visitada Por Um Lider
da Moderna Indústria �acional

"tlOU hW! PEltfEITA 00 IIWI�

.1

mês, a fim de que, sejam
tomadas as provtdêncjes
necessárias para alojamen
to e programações sociais.

ii "ESjAD·O
O "AIS AIJTICO DIAIJO DE SANTA tATABllfA

FLORIANÓPOLIS, (Quarta-feira), 8 de Agôsto de 1962

outros deputados, houve, quem determinasse ° ataque à

casa, para que, ao chegarem, já encontrassem o fato

consumado.
(CONTINUA NA 2.8 PAGINA)

Será de 1.0 a 7, no. Cine São. José

A Semana do Cinema
Novo BrasileirO

Será de 10 a 7 de setem
bro a Semana do Cinema
Novo Brasileiro a se reali
zar em Florianópolis, quan
do serao apresentados ao

público alguns dos mais
Importantes rttmes renee
dos utümamente no País e

que mostrarão o que vem

sendo feito' no sentido de

dar ao Brasil urna cinema

tografia 'com característi
cas .específicas.

Promovida pelo Gabine
te de Relações Públicas do
Governo do Estado, a se

mana, que deverá ser auto

ünancíéveí, contará com
os seguintes filmes de

longa metragem:
AS5altq ao trem Pagador,

Cinco séses favela, Três
cabras de Lompeõo, r'c

caia no Asfalto, A /lha,
Senhor dos navegantes e O

pagador de promessas.

Todos já sabem do prê
mio conqUistado em Can

nes pela filme de Anselmo
Duarte. Cumpre aqui acen
tuar que, dos outros dois
serão apresentados oficial
mente no Festival de Ve

neza, a se realizar em fins.
de agôsto. Tratacse' de

"Assalto ao trem pagador"
e;' "Três Cabras de Lam-

rlurali�a�e
A pluralidade ê caracte

.cistica da democrácia; a

unidade, das ditaduras.
Porque na democracia o

povo fala, opina e como

são muitos os Individuas, e

diferentes, ha sempre plu
ralidade no sentir, no opI
nar, no agir. Porque, nas

ditaduras, o povo cala, não

porque não sinta, não por
que não opine, mas sim

plesmente porque não é li

vre· de faze-lo.
Podemos, aqui divergir

-

de Jango; podemos acusa

lo; podemos fazer campa
nha contra êle, seus atos,
seus ponto de vista.

Podera na Rússia, na

China, em Cuba alguem
divergir de Kruchov, de
Mao, de Fldel?
Pluralidade dâ idéia de

confusão, de indisciplina,
mas é liberdade apenas.
Unidade, parece ordem,
disciplina, mas é apenas
escravização.
Escolha Você em Outu

bro seu próp!'io rumo.

(Ação Democrãtica Popu
la!")

peão", dirigido respectiva
mente por Roberto Farias e

Aurélio Teixeira.
Roberto Pires é um jo

vem diretor bahlano, cujo
filme anterior "A Grande

Feira"" tol bem ;reoebldo

pela critica e públlcô. O
filme dele apresentado será
-r'ccate no Astalto".
De Walter Hugo Cury,

nome bastante conhecido
em nossa cinematografia,
com filmes da Importância
de "Estranho Encontro" e

"Na Gargante do Diabo",
veremos "A ILHA".

miado no resuvaj de Sestri
Levante, na Italia. Além
disso o episódio "Um Fave
lado" roí escrito, 'produzido
e dirigido por um cetart
nense: Marcos de Farias.
-Qyanto ao fUma de
Aloisio T. de Carvalho, to
talmente rodado na Bahia,
em cõres, todos os que ti
veram oportunidade de
essísn-to afirmam ser de
ótima qualidade e u.m pas
so avante na carreira de
quele conhecido diretor.

. Chegou ontem ao aeropôrto Hercilio luz, o sr.
Er�ní Pjlla, presidente da Remington Rand do Bra_

cimento. !�'pg::, e��e'e;:�:,���h��i�aP�; ���ais e��e���tí���:�
Ih�I��al��iltS!� nização sediados nas capitais dos estados sulinos.

':j: • Natural 'do vizinho estado do Rio Grande do

ATEIIÇÃO ELEITORES Sul, o Se" Emon; Plllo e um v;wdo exemplo de ".bo_

Comunicaçi1o �:o ceh:;i�a:�S�e,c�����u���g���giZ:;�� �I�%s p�s�:
lno, �;����i':�Ó��s.Z�;�u��ci��r��:�s;g:t� ;i:� gos aSnu': �:it�t:ir��::��,m;���i�af�eanr;����'la im_
siçõo dos senhores interessados. toaos OS títulos e_ plantação de mais uma dos vitoriosas iniciativas da
leitarais decorrentes de pedjdos .de inscrição. trans_ Remington Rand no camPa dos relações sociais, on�

f-erência e segundo via7 feitbs perar'i�Q;Cartório des tecipando_s,e mesmo à legislação que pauta os relo.
ta ZOna, situado n') A�7igo ,de Men�.res. ções entre patrões e empregados: a concessão de o_

Informa. outrossim. que de acôrdo com o orti- bôno - incentivo aos seus funcionórios com base

go 30 da lei n.O 3.416 de 30 de junho de 1958; en� em princípiOS justos e dentro de um critérío de rígo_
cerra_se no dia 8 (oito) de setembro próximo. o pro- rosa equidade.

ªra retirada dO_(ÇlrtóriQ, do.s... rejg_ridos títulos. FlorionópQ_lis sente_;ie haQ,r.oda ospedando ês_
Florianópolis 7 de (lQàsto de 1962 te lidet"' do indú:;tna naciõnol. desejando ao 51'. E"_

PAULO R08E'RTO PEREIRA OLIVEIRA nani Pilla e sua excelentíssima espàsa uma feliz es�

O.crl;:" clo 12,,)/ Zor;Q EIE:it�i'c:I t�dQ, �. '_' "

'".,,_ .. _: _��,;;J).:y_l�; �'-.!,����--����--��������--�������

Composta de cinco episó
dios, a película "Cinco uê

zes favela" Irá interessar
não só por ser uma expe

riência nova, como t.am
bém porque o episódio
"Couro de Gato" roí pre-

Atores e atrizes, técnicos
e diretores e representan
tes dos principais órgãos
de imprensa do País esta
rão presentes à esta pro
moção que chamará para
Florianópolis a atenção de
todos Os que Interessam
pela sétima arte.

Resolveu a administração estadual, nas obras
que está construindo e vier a construir, colocar um

painel explicativo, em VeZ de pedra fundamental.
_Nesse painel haverá a data do inicio da obra,

a data prevista para a cOI1clusãp, esboço das pla1'\tas,
responsâvel pela construção, orçamento, etc. etc.

Assim, em lugar da pedra esquecida nas 'Pro
fundezas, ali estará um cartaz exposto aos olhares
cobradores do povo. A Iniciativa comprova a hones
tidade. da ação governamental e representa mesmo

uma auto-coação.
Interessante será contar como nasceu a idéia,

logo aprovada pelo sr. Celso Ramos.
Num municlpio do Norte, um engenheiro, com

operariaS, começou a preparar o campo para o Iní_
ciO de um grupo escolar. Pronta a indelectlvel pe
dra, levada para o local, foi escolhido o lugar apro
priado para a solenidade do enterramento_ Os ope

rários, ao escavarem o terreno, toparam com uma

pedra inaugural, ali plantada em 1954, com atas,
jornais, discurSOS, banda de música e patatitatatã ..

Abandonando aquele lugar, os operários fOram para
outro ângulo do terreno e fizeram nova escavação.
E, ali também, toparam com mais uma pedra inau_

gural, com data de 1958, atas, jornais, discursos, ali
sepultada sob rojões, banda de música e pat!ltlpa
tatá ..•

As datas de ambas, por cOjncidência, conferiam
com eleições multo próximas ...

E assim foi a história do fim das pedrinhai elel
.. toreiras. AgOra é só nos paineis: escreveu, não leu,
pau comeu •••
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