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e do Almirante

da Costa Muller cempcc:
Juranat-

o presidente da Assembleia
Legislativa, dep. Estiv<I.,f:t
Pires; o presidente do Tri
bunal Regional Eleitonll,
Desembarzadn- Ivo Gm

Ihon; o Academico Hcrna ,

ny .l:Sayer, representante 0:0

Presidente do Tribunal ue

coutes: o prof. .rcêc David

s'errerra Lima, magriurca

ReitOr da Universidade de

'Ex "Premier" Será Expulso da Itália
111\&15, la Ia ESTADO>

- O ex primeiro mirw;tl'::l
frances Jacques Soustell�,
que Se encontra sob custó

dia das autoridades -ue �ú

Ião, aguarda sua expu,sã)
da ItalJa como eS�ral1!;el':')

-
. jndes�á.vei, Soub�e.e aprl)1a
gue se '{lu obrigado a tu

gir da França, devido 0.0

seu apolo aos dlrems�s...',
que se opunham a politica
argelina do presiden�e

Charles Degaulie. A polkl:l

Apelará Pelo
Desarmamento

Em Atividade
oHNA
ROMA, 18 (O ESTADO)

- O vulcão .ETNA, esteve
esta manhã em vIolenta
atividade. As explosões. se

SUcedem na cratera nor

deste, lançando chamas e

lavas a )Ima alturn su

perior a 300 ,metros. Uma

torrente de lava corre pelo
ftahco, dec�ndo até o vale
do Leão. Apesar de seu ea

;rater e1;petacuJal'. esta ali

Vjdadc não parece ser pc,-
o l'igO&A,

ital.all .... lnlO.mou que �,��

te.ie será expulso da !taU ...

e enviado ao pais que d,�s,"

jar.

os

Sta. cãtartna.
Comandantes. Nelson Ri

et Ccrrea. da Escola de �,\.
prendizes Marinheiros; S.li
via Pinto da Luz 14 BC
Marcelo Bandei;'a Ma,:.l:
da Base Aérea; e altas nu

ter-idades civis. militare; c

clesiásticas.

K. Ameaça. Tratado de Paz com
A Alemanha Or[ental

MOSCOU, 1B (O ESTA)
DO) - O primeiro minis_

tro Nikita Kruschev, afiro
mou hoje que é necessari:l

assinar um tratado de paz
com a Alemanha OrieJ�ta:,

e que as forças ocideutaí,

sejam retiradas de Hei'i,m,

Acrescentou que para asse

gurar a paz mundial, an

tes demaiS nada, é nec{!s�9.
rio pOr fim aos vest!g�03
da segunda guerra mur::di.
ai e assinar o tratado de

paz com a Alemanha. Krus

chev, Pronunciou I seu dis·

curso na Praça vermeihB.,

Cédula única IiO

PLANALTO
BRASILIA, 18 (O EST;\

DO) - A lei que reg,l:a,
nlenta a ado'ção da cédilõ:t

única nos estados da Gl'J.·

nabara; S, Paulo, e nas C?

pita!s dos demais estados,
deu entrada no paláCiO do

Planalto, onde aguardará
a sansão presidenciai,

M.M Deixou uma Fortuna de
Meio Milhão de Dólares

dramâtíca. A estrêta
xou aInda 10 mil dólares
para sua mete-irmã. Bernj
ce Miracle; 10 mil dólares
para sua ex-secretária May
Reis e 5 mil dólares para
seus arnígos Norman e

Hedda Rosten, para a edu

cação da fll.hn do casei.
Patrícia,

em Moscou no ato de
senado, visando a regl'j."l

h(J me.ntação do direito de gre
menage:'!l aos cosmonau:as ve. A proposição de auto

soviétic::ls Nicolayew e Po ria do ( senador Jefferson
povitch, Aguir_" fOra já debatida Pc..

Bingo em Favor do Hospital
de Reabililação

Realizar-se-á amanhã,
dia 20, no "-Clube 12 de

Agosto", às 20 horas, o

gl'ande bingo promovido
pelo "LioDs Club" em prol
dos "Hospital de Reabilita

ção de Santa Catarina".
Trata-se de uma campa

nha do mais alto sentido

social e humano, merece

dora a cooperação de todos

os florlanopolitanos, tendo

em vista os benefícios que

o referido nosocõmio vem

prestando a crianças e

adultos portadores de se

quelas da poliomielite. A

campanha do "Lions Club"

visa a adquirir um impor
tante, aparelho que será

doado ao "Hospital de

Reabll1tação".,_ São os se

guintes os prêmios que se·

rão disputados no bingo de

amanhã;

Uma geladeira "Bl'as

temp" _ PrínCipe Luxo -

7 1/2 ps.
Um rádio de cabeceira

marca ABC'- 5 valvulas
Uma bandeja fantasia
Uma bateria de alumi

nio marca "Chaleira Eter

na" com 21 peças
Um liquidificador marca

"Novo Arno"
Um toca discos marca

"Pontet"

Uma penela de pressão
marca ".t-'anex" 7 its.
Um conjunto de .facas

'Inox" - 7 peças

Um corte de linhoJ "Bras

pérola"
Os pl'�!l1los aclma en

conti-am-se exposaos na

loja da firma Pereira Oli

veLa, iI rua Trajano. onde

lJmbém :;e encontram cal'

tóc,:; il.vcnda.

Ias assembléias oper'ànu.s.
e C'1p.'iiderada impróPr!a.
Os traba!hadores deseja'!l
a adoção do projeto origl.
nal da Cãmara dos Deptl_

sinou hoje um acordo coõr.

a União Soviética para fli.

5� motores
�

sovfetic:03,
destinados at1lvioes caça a

jato do tipo M1KI.

Empresa privada Explorará Comuni

cações Mundiais através de Saléliles
WASHINGTON, 18 (VA) uma. rede mllnd:ni de co·

. � o Senado americanJ 3,. municações por interm<.-dio

provou, ontem, o proje'o de satél!tcs. O Projeto de

de lei que estabelece â c:-la lei foi en'llado à Can1:lra

ção de uma sociedade j,)d de Representantes, que ha

vada encarregada de expio. via aprovado um texto �,e.

rar a parte americana de melhante a 3 de maio u!tL
mo por 354 votos contr9. 9.

O Senado aprovou o PI':lJe.
to pOr 66 votos contra 11.

o� debates caracterizar.lI:l
se pelas tnt1cas de adia..

mento a que recorreram ai

guns senadOres democratas

partidários de que fosse Q

própriO governo o exp',ora
dor desse novo melo de ('O

municações.
O Projeto preve a ::ria_

ção de uma empresa Privn
da regulamentada pe,J �o

verno dos EUA, As ações H

r!am subscritas metade I)�'

lo publico e a outra �mcta_
de pelas empresas america

nas de comunicações, a

mais importante das quai�
é a "Amerlcan Telephone
and Telegraph Co", que
construiu o satélite "Tels
tar". O conseiho de ad,w

nlst.ração da empresa. será.
composto de representante3
do governo, do PUblico e

das empresas.

JANGO em São
Paulo I �
São Paulo. 1B (O ESTA.

DOl - O presidente Joã�

Gou:art está sendo espei"a
do na próxima
quarta feira na cidade pau

lista de Itapetininga, PrE�1

dirá o lançamento da pe

dra fundamental da fac!';_

ca destinada a industl'lali

zação do milho e recebera
o titulo de cidadão Itapf.tI
nigano, A segllir o cr.efe

da nação déverâ viajar pa
ra S. Borja.

ceram na reserva dos dois

último� cosmonautas lan

çado� aos co�mos.

te fl.� comemorações que $e

rralizan'io na Praça Ver

melha cm Mo::;cou, em llou-

para a Praca Vermelha. u

companhn(j"s prlo pl'CmiíÜ!
..
;J

Nikita Kru.')chcv. j

"Três Cauras
dei-

Esta é urmi cena de "três cabl as de Lampeão", nela ve

mos. Aureiio Teixeira e Gracinda Freire, atores princi
pais da pe,'ÍCuia q11e serâ exibida no Festival do Cinema

N01':O Brasileiro a ser realizado em nossa CapilQ.l.

Enquanto isso, em Tóq1,liO,
_Q Dr. Fam Hui Co. un1

,

vl�tnalnita y res1de,!)te em

Paj:1.s.,�nund.ou Q�, �

criação 'de um nôvo gruJfo
rev_olucionárlo para com·

bater o Viet Cong comu

nista e derrubar o Govêrno
do PresIdente Ngo Dinh

Diem.

JORNALISTAS TERÃO HOSPITAL
BRASÍLIA, 18 (V. A,) _

O presidente da Republica
sancionou ontem a Lei do

Congresso Nacional que

autoriza o Poder Executivo

a abrir, pelo Ministério da

Saude, o crédito especial

de 20 milhões dc cruzeiros

para a Cl1nstruçii.o do Hos

pital dos Jornalistas,', des
tinado a prestar·· assisten
ela 'nédica aos jornali'Stas,
grá!1cos. distribuidores e

vendedores de jornais e aos

trabalhadores em geral que
prestam serviços nas· em

presas jornal:sticas.· da
Guanabara, O auxilio sera
pago à ABI e, o hospital
denominar se-a "Herbert

Mote:;".
A lei autoriza ainda a

doação de terreno de pro

priedade da União ou a

pevmuta com outro, do Es

tado. de entidade autar

quica: de sociedade de eco

nomia mista ou de parti
cuIa\', para nele ser cpns

tl'uído o hospital. As leis

orçamentárias dos cinco

anos subseQüentes à data
de vlp;êncla consignarão
dotaç6es de 10 milhões de

cruzeiros. por exercício fi

nanceiro. para prossegui.
menta, conclu�ão e

tenção do hospital,

RENUNCIOU O PRCCURADOR
ARGENTINO

BUENOS AIRES. 18 '()

ESTADO) - O procur<luor

geral do tesouro arger.ti
no Caries videgain, all:'e

sentou sua renúncia em c:;..

rater il·revogâvei. atribui:l
do a instabilidade politica
do pais, a Indlclplina I'e:j.
nante nas forças armadas,
Uma fOrça armada 3em

disciplina, não é instrun:l'.l
to de ordem, e sim de aU·1r

quia. diz o texto da renun
cia e acrescenta: Che�u.::1
a esta decisão irrevogave!,
sob a impressão de trislesa
em que vive o povo aqcu_
tlno, Ninguém pOde ign,lo
ral' que o motivo de insta
bUidade que anula tlKlos
os nolisos esfOrÇOS. Se en

c o 11 I r a na indisciplitlJ.
rcinan1e no seio das forças
3.l'm;tdas.

-.-�_ .. _-

.J

Parágrafo úntco - AS re

messas de lucros que ex

cederem o limite estabele-

cido neste artigo serão

consideradas retêmo de

capital deduzidas do regis
tro

.

correspondente, para

erejto de remessas futuras,
�.
sendo facultado, porém,
seu reinvestimento em atl

,'idades consideradas de

maior tnterêssc para a aco

nomín nacional.

Ultimas Notir,las
Pôrto Alegre. A POP'L

Incão da capital gaúcha es

tá' sofrendo (1S efeitos itc
forte temporai com ventos

e chuvas de grarnae, que

castgou a capital gauoh't.
O bairro de pet-ópoüs, foi

o mais atingido. tendo um

raio atingido um campo âe

futebol da Brigada Mn!�ur

ocasionando ferimentos e.n

3 radialistas que se en : '1

tram hospitalizados.

Q��e.P.ª�ª� �� pOderes só no proximo esforvo concentrado
DO) __;_ Co� a presença próximo criado de etsefO no dos dispositivos do traba- o ümtte e�tabele:ido no poderá exceder de 20 por

, O� _artigos acima .s�s- autoras de bens e serviços para o exterior anualrnen-

de 52 deputadas, iniciou- concentr�o, de 10 a r�o lho do deputado Celso a,rtigo anten�r serao con- ce�to do capital registra- utuírão o seguinte Inciso de consumo suntuario, de- te a alto por cento do ca-

se as 11 horas a últíma de setembro será
.

5 B:ant �PR-MG) que dis- Sideradas r�torno de capí- do, dO"senado: flnidas em decreto do Po- pi tal registrado na Supe-

sessão do atual per-indu de o exam' pos�lVel PP,em sobre os processos de tal e deduzidas de registro Art, 24 - Os lucros exce- Art. 31 _ Ao capital es- der Executivo, mediante nntendêncta da Moeda e

esforço concentrado na
,�e das refendas salda dos recursos afíení , correspondente para eret- dentes do limite estabete- trangeiro aplicado em audiência do consemc Na- do Crédito.'

Câmara Federal, sob a pr:poslçoes. genas. to&,. das futuras remessas cido no artigo 22 desta lei atividades não produtoras cional de Economia, é Iimi-

presidência do deputado
RASíLIA, 1B (V. A,) _ asses dlsp.ositlvos estão de lucros para o Exterior; serão registrados à parte de bens e serviços ou pro- tada a remessa de lucros

Wilson Calmon, Na ordem
Foi a�rovadO pela Câmara assim redigidos: Parágrafo único _ A

1
como capital suplementar

do dia não foram Incluídas
o prole_to que, disciplina a "Art, 22 - As remessas parcela anua} de retôrno e não darão direIto à

as mensagens da presídên- :���:i:� ed:s rCe��:��s �s� ���e�ii�l' ��l�:�:r::r:Xce� de capital estrangeiro não messe de lucros.

�!�s,dO s���;���o de :;:r�� lucros para o exterior. Es- der de 10 por cento sôbre

legislativos e que ainda :a ::;:S�r:�id:e;C���. ��:� �e�:!��d��� Investimentos

�:: !Inv��:çã�d�a �âb::rt!� ta-se do substitutivo do Art. 23 _ As remessas
Senado, com a inclusão de lucros que ultrapassem

·Incilrporados O n tem
D4JVeS Grumetes

Realizaram se ontem: ne

Escola de Aprendizes Mari
nheiros de Santa Oetan.iv,

as solenidades de leorpcru
ção dos novos Grumete .. ,

formados pelo modelar es.

tabelecimento de ensino.

Estiveram presentes a.om

-cc governador Celso Ramcs

BRASILIA, 1B (O ESTA

DO) _ O chanceler Ator.
so Arinos presidirá a delc,

gação brasileira à próx;·:na
assemblêia gerai das N'l

Ções Unidas a inaugur::ll'
se dia 18 de setembro em -----�-----.-----

Nova Iorque. O minil:!tro
das re'ações exteriores do

Brasil, pronunciará di.sc..:l'·
80, apeiando para que R'i

nações Promovam o aesal.·_
utamento em gera, e �nl

particular às potencias a

tomicas para que susp,'n�
'-'" darn suas experJenc�as.

NOVA YORK, 18 (v. A.)

Marilyn Monroe deixou

úma fortuna de mais de
meio milhão de dóiares, re
velou-se ontem ao ser aber

to seu testamento num

tribunal desta cidade. O

testamento, feito a 14 de

janeiro de 1961, cria' um
fundo de cem mil dólares
com um acréscimo anual

de 5 mil dólares para a O médico legjata de Los

manutenção e sustento da Angeles, Theodore Curpley,
mãe da atriz, Sra. Gladya anunciou ontem que Marj-

Baker. que se encontra in- Iy Monroe ,atormentada e

ter-nada numa casa qe re- sujeita a graves temores

pouso. O documento esta- e rrecueotes estados de de-

belece também que 2.500 pressão, provà velmente se

dólares anuais serão destt- suicidou, ingerindo uma

Em nc-sa próxima edíçao �e�dt�S àd:a::at.enç�:k���� �í��:a��ta6 i�n��IUl::la=�
;�I�e:t:���el�::a!IZ��::J€t:s amiga da atriz, Marilyn assinala que a estréia ha-

solenidades de Incnrpcra- �;�x�� ���o�e�:aa��u��:�t :��r�:nt:::rt:�����r;:.e C��
cão dos novos grumetes ve roupas, para Lee Stras- phey leu seu relatório pe-
formados pela tradicionai berg, seu professar de arte rante trinta jornaUstas. LU}" NO \'IETNAN CnuTINUAe querida E,",·, ,I' é

p-e-n .;"', Ul1 .

dizes Marinheiros "Ge 8. CA MAU, Vletnam do dois mil guerrilheiros do
Catarina,

, Regulamentação do Direito de Greve ��l,;: ���t:�m�oO S��vi�:_ ���Ple�:��nt;ue adO��l;J��
---------�-------,

. RIO. 18 - ( O ESTADO) tados, com emendas apre- dou ontem uma impor
Os trabalhadores vão ape� sentadas pela classe oJ;:c.:á tante ofensiva CO,l1l cêrca

lar à. Cil-ro.a.rl!- dos Dej)u�i�' ria. . de 4_ luil ho'mens,� 8,pQiados
dOO,·1)a1'Q

.....

que'�éitltê.0. !)I".o�·""-<."'"'�-"'-""''''''I_. poi��'b Wnrínhíl
jeto de iei aprovado ��:o 1 '

. e da Jl,eronáutica. cOntra O

India fabricará m,i, ,,,t, b"uact, do
Viet Cong .

comunista na

"MIKIS" ���v��c�aai�� ;:b�e��\�:'éa�
NAYROBI, - A Indla a" aprisionamen�o de cêrÓ\\. de

Mais
Cosmo�utas
MOSCOU, 18 (Q ESTA-

DO) - É possivel que em
----------------

breve tenhamos a honra

�t,:���i' ;, �',7:,hÓ,,,�: KRUSCHEV Proporá Subsl!h:içfo
;I��' '�,�::;;':.n'�;:w�o�;: de Tropas Aliadas
colayev e Popovitch, de- MOSCOU, 18 (O 'ESTA- ra aos cosmonautas Popo-
clararam ao Pravda vários DO) - Acredita-se que o vitch e Nicolavev. Indlca

cosmonautas, cuJils Identi- '"premieI''' .Nlklta Kruschow se que Kll:uschev proporá.
dades ainda não foram re- fará hoje uma nova pro- substituição das tropas
veladas. mas que permane- posta. sôbre Berlim. duran- all9.de:gs-de Bel'lin Qclden

tal. por tllna KU:ll'niçáo
I'omp%ta por �oldados das

Nações Unida.�.

BRASILIA 'reme se

em Brasília. que não nave

rá numero legal de dept'ta
dos para a instaiação d:\

Câmara na tarde de hoje.
Numerosos parlamcn1a

res continuam deixando f.

capital federal com deste
no aos seus estados e a"�

R:o de Janeiro.

:r-,BW .. ...,..-
. Os trabalhadore:$

vãl:l ape�ar Câmara dos !)3

putados para que re�elte v

projeto de iei provado pelO
senado visando reguiamen
tação do direito de grell(!.
A Proposição do autoria d'"!

senadOr Jefferson AgllJ<:.r
fora já debatida pelas '13�

sembcéias operárias, e ,�on

siderada imprôpria. Os tn

balhadoes desejam a ad::t

ção do Projeto original rh
Câmara dos Deputad,':;.
Com emendas aprescnta'l:ls
pela classe operária,

BRASILIA, _ O chanceit'r
Atonso Arinos presidira a

delegação brasileira a pro
xima' assembléia geral rh";
Nações Unidas a inaugunr
se dfa 18 de setembro ).n

Nova YOl'k, O ministro Jlh

relações exteriores do del.

si! Pronunciará discurso, ;>

pelando para que as 01.

ções promovam o desarma
mento em geral. e em O'l '

ticu�ar as potencias aromi
CRs suspendam suas expe
riencias.

BRASILIA - Informa::e
em Brasília que o mlmstr:l
da educação prof. Roberto
Lira convocará uma reun�

ão de governadOres. pa!'J.
tralar de problemas �:i.1,.'
caciona!s de todos os e�til.

dos da federação
ESTOCOLMO _ Glner.olol

glstas suécos Preparam se

para abortar esta tar� a

norte americana Cherry
Wills, que está grâvida e

receia ter um bebe defei

tuoso, devIdo ao uso ria

drot;a ThaEdomlda, duran
te a gestação,
MOSCOU - O avião que

transportou os cosmonauta3

Nieolayew e Popovitch, a�

terrisou as 11 horas da
manhã no aereoporto ue
Moscou, Os hero!s do esp"

ço' foram recebidos P31:)
premler Nikita Kruscne'l.

e pelos dirigentes do parU·
do comunista. Depois de

uma sa,va de tiros, Nico

layew e PopovlLch. derum

a volta pelo aeJ'oPOrlO, re_

cebendo estrondosos ap�all'
ses de milhares de mO:lc'o
vitas: A seguir rumaram

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Exposição
�eepere (011 • ClftlPlllha de Combate ao Câncer V;sillndo a "Exposição
Rui Te.... SllYeira .

ele
.�.",

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

Arte Sacr a

Emprêsa Edilôr a "O ESTADO ildil.
Rua Coni'lelbe1:o Mafra. 11'111

Tele'one sua - Caixa Po.tal 139
Endereço 1'e}�téf\co I'BtADO

Dir.tor
Rqbenl de Arruda Ramos

Gerente
DomingOs Fernandes df! AQlrtno

J Redatores
Ant6nlo Fernando do Amaral c Silva - Osvaldo
Mello

COlaboradOT••
,·co!. BarreIros Filh0 - Dr. o.w.ldo ltodrili'DM
Cabrut - Cid Gonzaga _ br . .A1cide:s Abreu.
- !'ruí. ornon d'Eça - M�I_Jor Ildefor.�o Ju
vena;j - Dr. �hfton Leite da Costa - Dr. Ru-

�Il�ca�r� s:��\trm��n� llill�!�ryG����\::..:
•

- �rOI. Fa'.:l(J Fernando ,de AJaujo Lago __

Hamílton Schmldt- A. Seixas Nétto _ Flâvio
Alberto de Amorim.

L'(Jr ,'Ud ÀIVi';NTO ESPORTIVO
Rcdatcr : Pedre Paulo Machado
Redatores auxtlteres: Ma1try Borges, Rui T
LUbo e Gllber�1') Naho!

Colaoomdores: DIVtR30S
R"pn:senlchlt.�

"

Repreaentaçõe.-: A. S. Lara Lula.

��'t: f;;��_:?:ua Senador Dantaa 10 50 anrlar

São Paulo - "Rua, Vitoria 857 _ ecra. 32
p('1":1.) .\l�!(r� -- PROPAL _ PrRça r? l"elleil,
n,) I� - conj. Il _ 'Te!.: 74--tf}
Agentes e correspondentes em todos os _lU
-ructmos oe Santa Catarina
Anúnctcs mediante contra-o de acordo er tn <'
lJb:.�:;, em vtgõr.
A "" .. �,�,,.."t,, �'1UAr. ("'r� 2.00{).(l()
VENDA AVUL�,\ -_ o-s 10.00
" III, ,.dt" I,,,,, �� re.'./xJ·l.\r,lJlti.�a pelos co." ....,.
!(jl emitiJo! �OS a7tigf).� QS!fflado3

FAZEM ANOS HOJE

- SRTA. BEATRIZ HEGERT

Com inusitada satisfação, consignamos no ete ,

mé- ide que hoje decorre, mais um natalício do sim.
oótíco e intallçente senhorita Beatriz H2pert, a que!
empreste atuolrnenle sua inteligência e ccpoctdod
de traball-n OI') Gl'UpO Escolar Getúlio Vargas de So.,
co dos U'11ÕeS, 0..,de eX,erce as elevudos funções df'
Subdireto';:" do "",-afã Norma' Regional daquele m�

d.e/ar esta�el-ecim�n:a \:ré ��no. �-uele ed:Jcc1hd"ó_1rIO a gentil notc·lfcfonte grangeou, atrO\lls bons s�r.
vi(-os rrest,.,cto.� Cl r:ll" do seu buníssimo coração, a sim
patio e o af:t,� de todas os alunos que tem o prale�
de desfrutar de SU(l benéfica inteligência poro a suo

formoçõo moral e intelectual.
Hoje, cstam"ls certos, muitos serõo os cumpri_

mE!ntos que por certo hé de receber nõo só por porto::!.
de s�us subNdinad'Js mas também por t-odos oquê
les que o �rc'"7"""" e estimam. Dentre' às inúmeras ho_
menagens qUe Ih! forem tributados juntamos os' nos
sos, com vot'ls de crescentes e ininterruptas felicida
des ext:>nsivos aos seus familiares,
- srta M�df'n� Cardoso
- sr. )rõ') Rupp
- dr. Orlnnd .... de Ol;veira Goeldne,
- sr Renoto F. do Silvo
- srta. N.ormo Moda Viégas
- sr Bern::tl'dO' Beik�
- sr: Romul" Pacheco D'Avila
- sr. Joõo G""nzogo
- sr. Nilo Vel.<Jz"
- sr Edmundo Menezes
- sr.' Npt .."., d!" Almeida Coelho
- srta. Hélcio Mario Horn
- S". Murilo LU7 do Costa
- sr W:l;lter �todieck
- !>r' LC'ur"l G'mr:olv?s
- srto I.�llrdcs Mario �o �qveira
- sr. Védério And"ade BOfelh')

HIIVERSARln I,. C.S4M!NTO
C")mplet ....u n("O rl ..,ta de ....htem f'"lois U""l f"1nn t�?

C<l<;rdu I') casal !Or, Euclid"!s dos Santo,;, funcionór;')
ri!blico e>;todual e 5ua exma esposa d. RuteC0sto di"ls
Santos, elementos benquistos em 1"'; n'>ssos meioo:: se,
ciois. onde o,nom de real estima. Embora com algum
ptraso os n""s�""}s cumprim'f-ntos com votos" de ares
c('nt('<:. f(>I:"".-!ades, vor ocasião de tão auspicioso a_
c"Jntecimento.

- .c;1". JOA.QUIM H FRANC() i
Com �"Sti�fn("Õ.., reqistramns nãn nbstante alaum

otraso o rltõC(ll'S') é .... nniversário natúlício do sr. Joa
ouilT.J.· H, Fronca c..,.l�tnr p<:.tndual 12' oes ..oo muito r",_
lad')n�do em n� nn<:. ... " ... "'""'f'inc ,;n,..i";,;. S.."u natalíci""}
decorn>< I no diA. 1.1 rrA'Cimo passado. Apesar do afro

so, no�so5 cumprimentos.

FAR.it)/AHOS AMANHÃ
_ des .. Adão Bprr"V1rdpo;
- rT!1""':"''''' �á.:...,(",..rrl...,c..,
- <:.r. Np.wt"fl. Qn� 'Rrosil
- sr, Otóvi-O Ferrari

1<1/8/62

de Arte Sacra" nos Dias 20 a 23 de ,Agôsto na Casa de Janta Catilrina à

Sociais

;lh!)�;a Texli!, apresentará em desf11e 3 co!eção de

.� afio. M.neq"'ns prof1ssiomris exibem modelos de

famosos costureiros do milndo.
vai promover fi sotree do

B nquedo. 'em pró do N:J

tal c-s pobres.

14 -- F u:·;,1l1r\j)olis I1.)Sj)(·
da o dr. soue!o e exm a. e

pesa. O d:·.' s i':e:» c,':d�:l

",ado u-otecsc na F:..�' '

onde da Medt- na dr. ú i

Yer�ija�!e d" Br-as I tamue.n

s; faz acompanhar de ,.'"

assistente sennor ro- 'I,

Guiherme KI! tz.

15 ontem, a Dlret-ir-a

do Pa.neiru recanc.onv-t

convidados. para uma

gante testa. no Ogeà- Pa

lace no.e..

16 'rambém muito C"

m- ntada a e.egâncla e .,;lm

paua da nova Rainha (�O
Cube Dn7":) de Af/;ô;-;to, -,�.

nhcrfnh a.tvia Hoepcke aa

Silva.

17 Na noite de scxt�,
fefra funcionârios do Qll'�
rêncla Pal�t(, papa ot�m

jantar. O scnhü�' Osr.1fn

Na�cjment" Djrf'tor do B;,,'

co em qu�.�ti"l.o. lamhun

Lúcia d'Aquino d'Avila o Debutante que no E�odo r:����O�g��O �I):i;:����aj)do GUGn..bora foi consagrada liA Debutante do Ano"
Lúcio também destacou-Se entre os el::!gontes Dcb'J- 18 Clr�ulnndo m,l"l

trn!es do bailf' Oficial de 1962 do Club� Doze d�-
"Acro Wir!yS" cór v!nl�o o

Agosto. jovem Barã" Udo Von W

Em nOSl'ft cidac!('

o capitiio Julian Avila. p'·c· 6 _ O comentado vesti
ceednte de Bnenos Alr:o·'. do em crêpe g:eorgete vzr

O senhor AV�:!1. qu(' me·ho. úsado pela bO.�'I:J.

especl-a1mcnte visitar ,,(11 H'2loisa Gomes no bai'ie :la�
noh'n senhOl"lta Mary WO'f, Debutant.es, foi IJ.ma ca�r'
também está prep3ran'lO cho"a confecção do C"�l+\1

papeis Rara seu ca�am '1'):0 reiro Kleon.
.

que sen'! no próximo m:!3.

7 - Ci rculandQ no Rio de
Procedente do R'o Janeiro. o elegante casal

a senhorUa Marlza Ho�tt'l" senhor e senh�ra dr. Fu,'bI1
no. já comentando �iJ'l Luiz Vieira ,(Leonida).
vo'ta a Sito Paufo na p�'':i
xlma semana.

"BrazJHan �atQ�';'"
a nova co.eção de MotlJ. 10.

sejc�ão Rhl)dlll. TexUl p1!"iI.
o verão, rt'une 100 mocJ("()s
d-., cr�A.ções do.� mais C!"('·

dencia(lo<:. nonl�S da n.L ....

costura Internacional
confeccjon�"tas (la m 'th
"Prel à porter' c Esporll:,
representando a mais ("011.,

pleta: roleçii.o de moda tlr"it

si/eira até hoje apresent,tc� l

na.� passarelas do Dras!l.
Esta co,cçáo Sf'rlÍ. exlb!d'l.
em nossa lIdadr no P""XI
mo dia 11.

8 - EI:zeana Haverrcutll
"Miss ELegante Pangú" c:a
Cidade. está sendo COIlJl"la
da para co:ocar a faL 11;1

moça eeiita, nos' _salões io
Clube 15 de Outubro. "II1i��
Elegante Bangú" daqt:<>'n
Sociedade.

19 Flna,mente
nh:, teremos a ahertura cia

exptl:<!ição de Artes Sac\"�:;.
na casa Santa Cata�ina. A

frente desta pro'T\oção "!sta

a senhora Karl)) Schnool"
LulM e os senhores Nels"n
Telxei"'a Nunes. João Ev,\)'

g·eil!lta.

20 - Arthur José Por'r

ner, jOrna'1sta carioca :,!ue
visita nossa cldarte a COI"'-'

te (lO Depa,·tamer:to dp. RI'

lações Públicas d" P'\U.','-'
do Governo.

"Inge", um II""

poflssionais da Rhodla, que
estará em nossa passareh
no próximo dia 11.

Grandes admiradores da
Familia I m p e r i a I

Viajando em fins de prendia-se a objetivos de
lB84, quando Imenso presti Estado. pois Isabel. sua os

glo ainda desfrutava a Fa- pôsa. era a herdeira do tro
ll,ilia Impel'la!: a excursão (cont. na 4.8 pág .t

..'

FOi o Br-asil. no concerne

fi sua organização politica,
um dos paises mais felizes

do mundo. Tem a história

pâtria lances admiráveis c

que se presentam a exalta

eêo do nosso patriotismo.
com erccuenctç maior do

oue a inspi:'ad� a Vitor Hu

g-o com relação a certos e

plsódios da história d r Fran

ca. c:>ll1o a batalha. de Wa

tcrtoo. a Alexandre nercu

Iano. com relação aos fas

tos de Portugual. etc.
Mas para! Isso é preciso

eu.dar de História à manei

ra clt" Saint Real. pua quem

a História constsue em

"procurar na fecundidade
de sua imaginação recursos

r-outr-a a.esterilidade dos a

rcn�ecimentos" t-chercher
dfl.ns la reconoíté de son

imag;infltion des ressources

contre la: esteriljte des eve

»ements") . segunda depol
mento de J r.ué Montello
em Perfil de Saint-Real, Co

Ihetim do .rornal do Comer

rio de 2B de julho de :.

1962.

Mas. a proposito do assun

to oue corespcnde ao titu

lo dê-te pequeno trabalho.

o cuc de�ejamos dizer é que

conhecemo» em São Fran

cisco dois homens que não

perdem oeastâo de mantres

tar veneração pelo Impera
dor dr) Brasil e talvez por

causa dôle. à antiga Faml

lia Imp!:!rial Brasileira que

teve a gloria cle possuir em

seu seio, atém da veneran

d:( c imp�r f:gura de D
..
pe

�:�à I�b\rb:;..a-,�!����
pomo

i
ficou sen�o chamada

drpois que assinou a carta

dp libertação de todos os

escravos do Brasil.
Um dêsses franclsquenses

foi o saudoso Coronel José

Antôni') de Ollvrira; o au

trll. Jose Luiz da Costa Pe-

reira.

Essa admiração que leva�

va o Zeca (assim era co

nhecido na intimidade o

snr. Jose LUizl., a reunir

quanto retrato do Impera·
dor, ou de qualquer mem

bro de s\la familia, Que p?'l'
ventura encontrasse nas

mãos de qualquer pessoa, a

quem as�edlava até fazer

lhe presente do retr:tto ln

vejado. fo.! que Induziu o

Coronel Oliveira. logo que

soube da pa�sagcmj por S.

Francisco. do Conde d'Eu,
a aparelhar conveniente·
mente o grande sobrado,

em qlJ.C residia ('om sua

ramília. tendo na parte têr

rea a sua casa de negÓCiO
sobrado ainda hoie exlsten

te na rua Babitonga, bas

tante reduzido em suas di
mensões. para oferecer C01l

digna hospedagem ao espô
f:O da Pricesa Isabel. (I que,

embora viajandO em com

panhia d�ua espõsa e dos

filhos, veio soSinho a est.a

cidade. de onde partiu pa

ra Florianópolis, onde se

hospedou. na aprasivel rc

l'idencia do snr. Jose Vilela.
!--ituada na extensa rua Es

teves Júnior, que liga o

centro da capital ã Praia
de Fora e onde se encontra

ri�c;;:s:nX:;r�% �::���:
tinha o título nQbiliárquico
de Conde d 'Eu c o nome de

Luiz Filipe Ma�ia Fernan'

do Gastão, descendendo,
em ljnha' direta. do duque
de Nemours e da Princesa

Vitória de Saxe Coburgo
Gotha, de cujo nobre casal
era o primogônito.

CASA ALUGA-SE
URGENTE

Necessitamos de uma casa bastante amplo, Ic_
.

calizada em !ono ccntrúl destinoda à instalaçã. dos
serviços da COOPERATIVA DOS RODOVIARIOS
LIMITADA

TELEfONAR PARA 2441

_. _. ._._.,Jl.ld> lS - 8 -

;''ft-:. -",.;_. _-, '0· .'$;.�.,:.

REX·MARCAS E PATENTES
Ageme Olicial da Propriedade Industrial
Regf�tro de marcas, patentes de jn�'ençâo, nomes co

merciais. títulos de estabelecimento, ínsíçnius, trasee de
proP(lgtmda e marcas de eZ7XJrta('ão.·

Rua Tenente Sílveua. 29 -. 10 andar -

sala 8 - (altos da Casa Nair - Floria

nópolis.

Para Deputado Estadual

P. S. D.

DIB CHEREM
EflClENClA E TRABAl�O -

..._I or:r� ".&ou
FLORIANÔPOLlS VAI MESMO _ Apezor d(j,

pezores. apontados alguns defeitos qUe vimos.trazen_
do de quando em vez, somente paru ajudar, cx>p"
ror e dor nosso opiniõo sóbre determinodos e nec»s.
sérios providências, fuceis de se!"em posfas ::m execú

ção. Florianópolis vai indo. caminhando sempre, p�o_
jetondo-se como Cidade que cresce o olhos vistos num

progresso qué não pode escapar á admiração de quorl
tos a amam e querem ve_lo progredir constantemen�e

Agora é o Ponte Hercílio Luz, sob o miro do Go
vérno do Estado q<.Je rece.bendo suas atenções, restau�
ra..se, toma novo aspéta e esté me:'ecendo um ocur,J.
do estudo poro fc'ze·ia realçar oindo mais.

Trata_se de um sistema modema de iluminaçõo
que a porá em maior desta!=lue, atraindo pdncipo!
mente as atenções do,; turistas que nÕ3 escondem SUB
admiração quando do continente transitam por ela
até o Capital. Naturalmente que no op:ntunidode di!
mais êsse trabalho poro aformoseomcnto daquela 'l'11l

jestosa obro de arte cuida:'-s-e_a igualmente de aten"
der o Certos reoúr'ls'na Alameda Ari'''lIfa Konder on.
de o estátua de Hercílio Luz {> idealizador da

.

por
t�ntosa Ponte nue tem seu nome o dizer do seu g""a!1.
de 011""'''''' r,...r �Inrianópolis

Com as atencões e cuidados do Govêrno Celso
Ramos, que nõo descansa em oferecer é Prefeitura

�;;;r�;':r�I:!::��O ��""}a.�:��o:t�nc��:é���� fl��j�;;;�
elo Ponte como os reparos que por certo serõo efetua
dos m'''''I''ln oj"'meda e adiocências

Fhricnópojj� Og01'O vai.
'

O seu D�onre<:<;o nõo é coisa imaginário, {icticia
ou soment" ... r()dub rlf' afirmações nascido de un"l
bairrismo aliA0; iustificavel

Nosso. Cooital renovou_se alindou-se, cresce!)
em todos nS sentidos e ol'nda prtitetor-se_Q muito mais
poro fixa.-Ia como Capit�l ·do Estado, anulando\ prCl ..
jetos mudancistas que amdo não perderam o obsvr
dEI pretençã .... de vê.la transporta�_se seja poro ond!
fÔr. Florianópolis nasceu no Ilho e ficaró eternamen
te nela, olhando suõs duas baias admiraveis, suos
pro ia!' Qfiélicao.. 9'\!<; "..,:"'rrcs admirôveis todo osso �(':-
laz;) enfim com que Deus plasmou nfltUI"CZ t-.:;
inimitavel.

.

9 - Marcada para seglll1
da quinzena de estembr�. :t

"_Feira de Livros" em no_;
sa cidade, promoçào .:Ie

Câmara Júnior.

10 - Mo\'imenta'se o dn
J:te D"Jze de Agôsto na C9.m

pa,nHa d9 "Ci-mento" para i1

constrHçào da nova sedC'.
No bar cio Quet"ênl"ia

Palace os acadêmtcos d" me

dicin:l Odilson Borin�. Pc
ter Golôberg e Delmar Ce

vlerl, em rodadas de ulsque
palestravam nnimadarr,€n

11 - O jorna'!<;la DornÍ11

gos· de AQuino em atlvir!n·
dade.\! cÔ'm sua campa,1'l.�
para Vereador.

. MISSA DE 6.0 MES/ Onéllo Cunho Prazeres e- Filhos convidam 005

parentes e pessoas de suas re.oçães pera assistirem a ------- _

missa Que em intensão do alma do seú querido espô�
so e fJoi, F'RANCISCO MANOEL DOS PRAZERES
monoom rezar no próximô dia ao, segunda feIra 63
7 horas, no Capela do Ginási-o Cotorinense, Aos Jiue
comparecerem a êste ato de te cristã, desde tÓI ex_
ter�om seUS sincerOs açradecimentos.

o governador do

",Liom Club2" rio 4.0 Dis
trito, foi homel1�gea(1o CO:L

elegante jantar nos salfx's
do Querêncla Palace_

12 - O Lux Hotel ,'m

completa remodelação azo
ra tam"Oém com nuva dlr�·
ção. Que é o senhor Ma;lo_

lo Rlmba�.

13 - O LJraT enis CI11l'le

AUXIUAR DE ES(RITO'RIO
Admitimos um Funcionário que tenha prática

de serviços de escritório e que seja Dafilógrofo _.

Tratar: Sul AcnÉ:rica - Ruo Arcipreste Paiyo.,.no 15
- 10. Andú("'- Fpolis.

-.
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Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o Nôvo Climax acaba de sair
da linha de montagem, aperfeiçoado

em todos os detalhes!
Veja-o de perto - êle traz um

mundo de vantagens para V.!
• Grande capacidade: 9,5 pés,

racionalmente divididos. Espaço para
tudo. com um lugar para cada coisa!

• Neve e exclusivo trinco, superluxuoso.
Linhas moderníssimas!

• Nova pintura "Oiàmond", de alio brilho e
fácil conservação; basta um pano úmido

para conservar o refrigerador sempre nôvo!
• Nõvo termostato, muito mais sensível,

muito mais preciso!
• Supercompressor. com novos aperfeiçoa

mentos, ccneírurdc para a vida tüda.
Funcionamento auenctcsc e garantido r

• Novas e maraVIlhosas cõ-es Internas I

A CLASSE E A U',LIDADE DO NOVO CLIMAX SÃO SUAS, POR, APENAS

CR$ 1. ,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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A Verdade
Sem Demagogía
Para Deputado Federal

Henrique lmu�a -
.

Ib
-=� -==

Ramos i i:l!11k1: .: ��
--

-���-=---------
_

Para Deputado -- !f�-=-���"���
Estadual -, \

-
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PSD BlRgo do Llons Clube no "12"
• . .

'Mundo Oticial" na E. AA. MM.
'lhe Morman Me!odayres no Yazigi ,

o Lions Clube de F,o:·\:l.

nópoLs, comemorou o
_

�.,) ,a
mversér.c de suncacec No

Querência r-aiece acoute,

ceu um elegante -coq e um

Jantar Fest'1"o.

EDITORA DE BAO PA"UOO NECESSITA ELEMENTOS
PARA VENDAS NESTA PRAÇA.

TRATAR COM O SR_ DINO Ao RUA MAX SCHRAMM
201 - ESTREITO NO SEGUINTE HORARIO:

SABADO - 12 AS 18 HORAS.
DOMINGO - 9 As 18 HORAS.

INGLÊS 18
'.APRENDA CONVERSANDO FRANCES EM 12 MESES

ALEMÃO 12
ITALIANO 12,

VAZ I G'I
Matriculas abertas na Secretaria e

também para
CURSOS DE CONVERSAÇÃO PRÁTIC.�

Trajano, n. 14
(Altos da Farmácia Central)

No Musical Bar o Li�n."

o.ube se reuniu com UlH'l

grande festa com cxctuevt

dade na casa - O governn

dor dr. Gastão de A\)"ea
Pires e o pres;dente dr. Mil

tcn Fett Calaam à. rcsp�'t:l
da viag:�m que tzeram pe

'8 Europa. Otacíllo Ámaral

com o seu violão deu u-n

show que só ele pede M. t.

r.os Vi�nales, abrilhantou
a noitada com suas ramo

sas cançõcs. Entre:. os ;1�'e

sentes: anotamos 'os CQd'.l"

dr. Heitor Ferrari" dr. Ser

g:o ucnea, dr. J�rge WI,ld;
Antonio Pereira O:IVi.'lr·'
N&tto ("Tony) Paulo El��1

_______ e sua filha Norma; dr. Cai-
Ontem, pela manha, (J boutique 10:;;'0 a'! .. , onda a. ias Gomes, Julio Freire Ar,

Mund� Oficial da cida1"l, dquirlu Informações à res ' vev José Fontes, dr. Ald;)

participou da Solenidade pelto de cronista comercia, Marcon: 'Leões �olteir'J�"
que aconteceu na Esr."j, Antes na minha restdênctn - José Fontes Luiz Car:rl!?
de Ap.rend'zes Marinheiros, entregou um cartão para Sebut, Arthur wan D('IT't

... c-nandadn pelo eap. de m.nha esposa, pedindo que �e,:�te��:no::a��;z �:1���cagata r.etson R:et cor comparecesse com urgen.
rea .,...... cem o Juramento l era no Querência até as 14 va e muitos outros. A sra.

Bandeire da 'rurma ":>.Iik!!' horas. Compareci às -'.1.2.20 MUton Fett enntrtê.

Após a Cermonla Mtdtat hs. Cartão: Màrio cesur
foi oferecido um e'egante Gatti Cia Brasileira RLo

cocuitet às autoridades o.e d.aceta - Rua Libero Bar
sentes. O governador Ceiso' dará 119 - 9.0 'I'ele ror-e
Ramos e o Alm'rante J'J- 3:.'-3185 - São Paulo -- N(·
randir Muller de Campos. ceerênc:e apto. 412.

Dl. SAMUE� FONSECA
CIRURGIÃO.DENTISTA

Preparo de cavidades pela alta velocidade.
BORDEN AIROTOR S S WHITE

. Radiologia Dentário
�

CIRURGIA E PRO'TESE BUCO.FACIAL
Consultório: Ruo Jerônimo Coelho 16 -

10 andar - Fone 2225
Exclusivamente com horas marcados

POR ONDE ANDOU, NO

EXERClCIQ DE FUNÇÕES
PUBLICAS, DEIXOU O NO
ME CERCADO- DE RES-
PEITO E DE ESTIMA.

Luigy tJ.c€hi ..;' Svc Wilma. uma cena do fi Im liA
Ilho" de Walte- Huec Curv ambos estarão presentes
no Festival do Cin'e;:na Nov�. Brasileiro _ 1 o 7 de
Setembro - petrocincdo pelo Departamento da Re-

lações Publicas do Palácio do Govêmo.
TE!lRENO NA PRAIA

Vendecse um lote de terreno na praia do Melo

���u���:tr�nçt��d�e n:er���i��IBAU" - ideal paro

Os tereresscdos trotar com o sr. Osmar - nes;
ta Redação.

Orla�do Bértoli
PSD '''' "0«11"'........,.· ..

RA'DIO PATRUli'A: SOCORRO

POUCIAL DE llRGEHCIA TEL. )911

• Desenhos
• Painéis
• Pinl-urao de

propaqanda
• faixa..
• flâm"IQs

A Senhora Ivone 00,

thard está na Lista da!

Dez Senhoras glegantea de

Santa Catarina 62 Rio 1�
Sul.

entregaram os premias :j"�

dois alunos primeiros ela;
strtcados da Turma. Aman-â, o Líona C;tl!)€"

promoverá no Clube 12 de

Agosto' um bingo em oene

fício do Hospital Santa ca

tarina de Reabilitação. Es

taremos presentes.
Próximo sábado no Lira

TC. teremos uma movtmen

tada solrée com Elza. soai

C: nversando com o ge!:
tu visitante que estava a

compa�hado de outro ..:ida
dão fm notando que a ('111

jf.1 sa antes de começar tinh'l
de mudado de "figura", n.sse

Campos, que eraíave . um 'l o sr. xrarto. que esteve nu.

Jegante modelo cinza, ccn- ma boutque e foi ínrorn» •.

Prepare-se para o futuro

�PUbllcidad�l'Verioe uma coso com 3 lotes de terrenos por .'�

penas c-s 1.500.000,00.

..

Umo caso de praia por c-s 150.0_g0,0Q_lo�,_de
tijolos.

�

�-

Vá;ios lotes de terrenos no inicio de Bnrreir-is
desde Cr$ 90:000,00 Com facilidade de poqomento

Aproveite compro r o último cpertamento do con'
dimino Luiz Gonzaga.

Grande Loteamento nos Coq�eil'os - Restar."!
Poucos -

Aquirindo tores de terros, pequenas chócorcs e áreas
para Indúsrrrcs em

.

8ARREIRO) _, �

rootamcs a elegâncra
senhoa céne Mu'Ier

rua ·t.rl'lAndo ","oçhoco;" 6

1" .....ndor- lon. 24-13
receíonado pela costureira do que um cronista pr""::u
Ya ra, conhecida no oane. rader da Eangú, pcdeta en

dá MOda;;, onde foi medis- tra no assunto.
ta.

no "BAJ,RRO YPIRANGA. onJe está situado o Grupo
Escolar local.

Os Interessados poderão dirigir_sél. díretcrneot
00 ESCRITORIO OE VeNDAS D� IMOVEIS de

�RfEIt:ÃO·RAPIDÊZ
The Morman MelodaYl'es'

amanhã às 21 no-es 110
Não gostamos da auruee

doar. Mário cesar G2.tti,

representante da Cia: BI''J.
sileira Rhod!aceta, que e.5t.e

ve na m'nha residenc!,l .\

fim (lI enlrar em entendi
mentOl com este Colullbta,
para J.presentar um d�<lfI!:'!
de modas com a: rcfNict'\
firrr.Jt, em cara ter filam�(6

picr.

O represenxinte da Ro

dIa, ficou de me dar uma quarteto americano que a.

re:;posta decisiva à rc3pei presentarâ melodias popula
to da questão por ele ar res espanholas e brasil'!L
ranjade. Esperei nesta Re- raso
dação confom� prometeil co

viajou após concretizar lJl1�

gcsto ideselcganLe com es.
ta coluna. Dia 17. pub'iquei
que /, Bangú teria con(!v"

rêntt. Vai acontecer. De
pois eu conto mais ...

Instituto Yâzlgy. E' UM0110 Julio Malina
Ruo Felipe ::'chmJut, 14 - .Sobrodo -"'Fone _

2347 - FI;:,rianápolis.
SERViÇOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS

ORGANIZAÇÃO E REORGANIZAÇAO
'DE SERViÇOS

RUA CONSELHEIRO MAFRA - 160
FLORIANO'POUS -_ $ANTA CATARINA

Dr. Acác:o
Giu�ba�di S.

Tlli:1"'1IATENÇÃO
Mudanças Ic.-:ais ou poro outras cidades·

Serviços de mudanças.
.

l'>Jãn é necc;:ssorlo o engradamento dos móveis.
InforMaçôes à rua Francisco Tolentino, no. 34

.

fone - 3805

Hoje no Musical, teremos
mais um movimentlfdo
show desta vez com Cal'losADVOOADO
Gonçalves. Desde qutnta
feira, està acontecendo Ilho
ws naquele slmpá'tico 10.:.::11

Escrjtórlo especializado
em Questõel; trabalhistas.

A dmlnistração de bens

Imóveis. Defesas fiscais
Rua IFellpe Schmidt, 14

-10 andar _ Fnnes: 2511
- -'216'

(LINltA SANTA CAlARINA

Clínica Geral

Doenças Nervosas e Mentais

Depois passou por um�l u .. Ot: � oem frequentado.

MU'SICAL BAR
• 'ARA UM BOM PASSA TEMN CQM SUA FAMILrA - REUNIOER SOClAlli

D!\J/t,.ANTES COQUITEIS - FESTAS DE ANIVERS�'\RIOS � eRA

DANÇANTES - ETC.

� �:�__

TERRE(J DO ROYAL HOTEL _ Tel_ 2515. lPortarta)

,Grandes admirã-dlirp,s datamifia ...
\cont da 2.a pâg.)

Angustio - Complexos - Ataques - Manias
Problemático Afetiva e sexual.

Trotamento pelo '::Iel rochaque com anestesio

Insulinoterapia - Cordiozolorapia - 50noterap!a
p'slcateroplo.

Direç(ia dos Psiquiátros -

DR PERCY JOÃO DE BORBA

DR,' JOSE TAVARES IRACEMA

'DR. IVAN BASTOS DE ANDRADE
HORARIO _ V às 12 hs. Dr. Percy

15 às 18 hs. Drs. Ivan e Iracema

Endereço: Avenida Mouro Ramos 288
(Praça Etelvina Luz) - Fone 37 - 53

pedeiro, prestigiOSO chefe

político liberal, como o ilus
e para o seu ilustre genro,
ao lado de sérios dlss�bores,

�s�i::=���:�a�er�r��'e��:
ram eles os vencidos. "AI
dos vencidos!" - já diziam
os rom.anos. Mas à posteri
dade cabe o dever de repõr
os sucessos histár1cos em

S'?_US devidos lugares, com a

serenidade sem a qual ntn�

guem deve se abalançar a

esc�r..-sôbre HIstória.
Esperamos que dêsses a

contecimentos alguém aIn
da vE'nha a se ocupar com
:l seriedade e a clrcu'bspe
çào de um verdadeiro his
torir:...:ior que saiba "procu
rar na fecundjdade de sua

imaginaçâo, à maneira de
Saint Rea.t, recursos, contra
a eslerolldade dos aconte
cimento';", historiador que
te-nha sempre por objetivo
firmar ,.) prestigiO de sua

pitria � da sua terra natal.
A antiga Família Impe

rial do Brasil continua. a

ter os 5eus grandes admira

, BOLA MAlI ttE�!ITA DO elldr.
�o. Grande honra, portan
to, devia ser dar-lhe hospe
dagem. Imagine se o alvoro

ço que a presença de tão
Importante, personagem de·
via despertar em S. Fran
cisco! Por essa ocasião man

tre genro, baiano cunissi
mo, que desempenhou de

POiS, na República, os mais
altos cargos, como os de

deputado, senado, senador,
vece-governadol' do Estado

Cr. Ayrlon Rilmalho
CLINICÀ DE CRIANÇ_\S
'Consultório: Pela manhã

no Hospital de Carldadf\.

'A tarde, no consultório

das 15,30' hs. às 17,30 11S.

Consultório: Rua NUlu:s

Machado. 7 _ 1.0 anda=- __

lelefone 2786.

Residencia: Rua Pa.dre

Roma, 63 - �eleJOu� 2':81

tinha, o ilustre baiano, Dr.
Abdon Batista, genro do Co que interinamente gover-
mnel Oliveira, o "Democra nou, dando eloquentes pro-
ta", primeiro jornal que vas de sua capacidade ad
circ'llou em S. Franclsco, ministrativa, nos atos de
imr,resso em tipografia pró govêrno Que praticou, espe
prla, e foi, portanto, o Dr. clalmente no setor do Ensi

Ardon, médico de fama. DO Publico, pois a ele de.

Qce o mais relevante papel veu o Estado de Santa Cata

c'.esempenhou nas homena- rina o contrato com o de

ler.s prestadas ao nobre vi São Paulo, para Que fôsse
;itante. E como, aquele tem póstJ à disposição do pI i-

po, dOis unlcos Partidos - meiro o professor Ores! �s

ADVOGADOS: o Liberal e o Conservador Gulmarâes, a quem se d';ve

OR. MARIO GENTil COSTA g�: ��LJ�:REI�E��?RA. ��sP:etac��:, °n�o:::;I:��an� ;es:el����: ai�e h:��ele:I::
M I: D I C O PREVIDENClA SOCIAL: _ Recursos à Juntos de Jul Liberal, bem se pode Im a- dando no setor da instru-

OUVIDO - NARIZ _ GARGANTA gom�nto e Revisão, Aposentadorias. Beneficios etc. ginar a que série de verri- ção públ�ca.
CLlNICA E CIRURGIA QUESTOES 'TRABALHISTAS nas e remoques não teriam A re,volução de 93 trou-

ESPECIALIZAÇÃO NA CUNICA PROF CI'VEL c CRIMINAL, ficado expostos tanto o hos xe para o Coronel Oliveira

OPERA N�1S��I�\g�p:'f�lr��AF���3.N�POLlS Ruo Felipe Schmidt no, 37 - 20, Ando, - Solo RESTAURANTE ESTRELA
Pel�O!::�� �;r���a�:�;Ja�Si:n���: 1 :o�s ls������ Prata 15 de NoYemhr�, 14

". Telefone: 2989 Um radio marca "SEMP" em bom estado, trotar •

FI 'I'·:�tONSULTORIO - Ruo Ten. Silveira 15 - Conj ,203 nesta redação, dos S às 19 horas P.reç? de ocasião. orianopo IS
_ JÍ[}�IO PARTHENDNL

,-

';�.....:.iili"r.r..:i."",����b::4��:;=�:'''iiiI_íii.i�::'iiliiilllill.__iii''líIiíiili.''".'.··ili'iI:.íiiilllÍllíiiii'==:i:''::i.1I

DR. CLO'VIS DIAS OE :1r-fÁ

CUNIU ME'DlU Dr." 'fláyio',,41�e[m�lIe" Jmõrim
:. ","

- ,'-�. ., .
"

.',

, 'AbVÓG,A,QO", '. -Estomago_ intestinos, figado' e vias biliares.
Consultorlo: Rua Felipe Schmidt n.o 38
Residêncio:

'

Rua S. Jorge, 32 - Fone 2721
Diàriamcnte das 15 às 18 horas

\

Atende dos 8 às 10.30 horas no .Hospital de Caridade
AI)�_!06ÁDOS

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



,

--O,_E?T�DO, o t!lQis ontigo.diário de Santa Catarina

uem é o ministro da
Nasceu a 6 de novembro

de 1903, no Rln de Janeiro

Distri-to Federal. E' filho do
2° Tenente da Armada OS
CAR OSWALDO SUZANO,
morto a bordo do E. Aqul
daban, explodido na bala
de .jacuacanga cm 21 de Ja

netro de 1906 e de D. CEL'r
NA DE ARAUJO SUZANO,
falecida.
rngressou na Escola Na

val a 5 de abril de 1918.

Fêz as viagens de Instrução
de Aspirante no t.r..td1t:lonaj
veleiro "BENJAMIN CONS-

TANT"; concluindo o CUf-

50 da Escola Naval como 30
de sua turma. FOi promovi
do a Guarda-Marinha, com
pletando a instrução no

mesmo "BENJAMIN CQNS
TANT" e no Encoraçado
MINAS GERAIS".
Foi então promovido a

Segundo-Tenente a 20 de
setembro de 1922. Embar
cou no Contratorpedeiro
"PARA" e rêe o estágio de
aplicação a bordo do E.
"MINAS GERAIS". cons.
tam nessa época dois elo-

REDIIZ 1Il:�IIl:r!(lIlI\\ mi orE!l.\t�o
1M/II T8.\'I' \ jll:\'rII Fi\l nss,\lli i\

lUlU
' '(:,\11 i: UIm ,\ DOR!

Non York (E�p .. r·8') Fiu.

mente a cionc,. ...o,,,o:.ou .'ma

SIlb5."nCla c,c�t"um� cem , �x

11"I'....cinána propne,hdt' !le PC'

minr a red'J�jo das h"m"rr<),d:L>
o �TOOtO alivio d� dor >em

número dktes pacientes
poruaore.ü"c<uo>"ruOlc� ,

)!uns de 10 a ao anos,

Tudo Isso.:.em o �de narCOo

ucce. �ne:;tf.J'COS 00 adsrr;n�eote$
de qoahuer C'Sprcie. O s"t:réd"
"-�� numa nova 'IOhstânci= CIC>

tr'"Unt.natoral-rRP-r·'c'JOtem�!l
te descoberr- pnr Om� mSt'fU";.i."
de pesqu.sas n",,,,li�lmente 11100-

'a. O FH,P i� esta 5end" '�r�a:
mente empregado COmO cical;i..
nnl cios trCIClO' em qualquI!f
parte do corpo.

Agora esta nau substância ClC>

(riunt" � 'P'".�nudA em poma
da e supositórios sob o nom.. d�
p,....porfl.1" H.

E", tMa.< ai larmac,a.. peçam

"'''parr"I,,'' ,. mru/a m

rub « C"," aplindnr �"DeC1:lJ ou

,' .... ,,,,,. ti" II <;;",,,,,,U6 .. i,..
em artu,'h", com .0 urndadee
'mb,h a.. 'nh'lIrlu,lm nU.

np"uçio.

Em com �pOi caso. to. C(lnSlu,d.
ecomt>T"vado uma mellwr. sur

pre, n _lent-, !" dor to, �hVl�d" d�

prenso. veriflCmdO-Ie -o "'tImO

t�rnpo verd d� ra redução o,", n

colhimenr" dõ� h�l1lorr6 d�.

o m"" .rur�rrend"me. p.:or -m. �

que es� melnora se manteve em

C250.,em que as observaçoesoie
dicu se prolOllgaram pOr muttoe

m�'

D� t.1TO, CO! rl'Suludn. loum ti,

mareante. QO� n. Dac,ente' tlvr

ram cxor,.,.r.e.< como tr�' "A·
hemo..,.o,rl,. j .• no" si" mat· p .....

blt·n.. --'fi"

Lahoralorio de Produtos
Farmaceuliclls

Com filiais e representantes em diversas Esta_

dos do n::Jí" .')(, ',r., rcc reseutort- distnbuioo- per

conto próprio, poro todo o Estado de Sento Catarina

Propostas paro "LABORATO'R!O". Rua General

Beifcrd 249 - Rio ,de Janeiro - GB.

I

AylLlO 'FONTAMA - Trabalhará no

Senado da República Por

Sanla (iltar!na

SERVIÇO 'DE ASSISTÊNCIA MÉDICA
DOMIC!LIAR E DE URGÊNCIA (SAMBU)
Delegacia Regional de Sanla Calarina

SECÇÃO DE MATERIAL
CONCORRÊNCIA PÚBLICA N0 2/62 _ COMPRA DE

MOVEIS DE ESCRITÓRIO. CONSULTÓRIO MÉDICO, E

AMBULATÓRIO.
1 Comunicamos aos interessados que se acha aberta

a Concorrência Pública acima mencionada, cujas
condições e especificações constam no Edital Pu
blicado no Diário Oficial do Estado de Sta. Catari

na de 14/8/62, pagina 11.

2 A concorrência em questão encerra-se-a às 14 hO'"

l'as do dia 24 do corrente.

S Qualquer Informação poderá ser obtlda na Sec9ão
de Material a rua Alvaro de Carvalho nO 70, das 12

!iS 18.M hbraS" de 29. às fi&- feIras.

ODS. Os itens. I� c 15 ICÍ;\-se ARMÁRIO

'-._. F!orianópolis, 9 de flKôsto de 1962 .

..,: Ailt071 Firmino ('l/rdo.�()

����.SCe!lã�ü�j,!f:tel'i��_I5l'

glos, feitos pelo Presidente
da República, pela sua atua
cão pessoal quando da Re

volução de 1924 em S. Paulo
e a Revolta do Estado de S.
Paulo.

Aprovado com distinção
nos exames, rol promovido
a Primeiro Tenente em 5 de
dezembro de 1924, seguindo
se as comissões no E. "MI
NAS GERAÍS", comandan
te de um destacamento em

Operações de Guerra no Es
tado de Matto Grosso .

0927}, inclusive Ajudante
de Ordens do Comandante

da Divisão de Encoraçados,
recebendo nessa ocasião
novo elogio por sua condu
ta e atuação,
Bmbarccu 00 "Cruzador

BAlUA", onde foi promovi
do por merecimento li Ca

pitão Tenente em 10 de mar

ço de 1928, como instrutor

de Guardas-Marinhas. Foi

ainda instrutor de Guardas
Marinhas na1scola Naval

e no Tender "BELMONTE",
quando foi escoüüdo para

Ajudante de Ordens do Di

retor Geral de Navegação.
Em 1933 foi aprovado com

distinção no Curso de Espe
ciatraecêo de Armamento,
sendo embarcado no NE.

"ALMIRANTE SALDANHA"
como Instrutor de Guardas
Marinhas, voltando dep:Jis
ao E. "MINAS GERAIS" a

té ser mandado Integrar a

Comissão Naval na Euro

pa.
Foi promovido a Capitão

de Corveta por merecimen

to em 24 de novembro de

H138, desempenhando em

seguida comissão nos Es

tados Unidos.
Em 1940 fêz o Curso Pre

liminar e, em 1941, o de co

mando, ambos da Escola de

Guerra Naval, colocando-se
sempre entre os, primeiros
de sua turma.

Foi então comandar o Cor

po de. Alunos da Escola Na

vai, �a qualidade de Chefe

do Departamento Escolar

donde saiu para comandar

a Corveta "Carioca" já com

o acesn em estado de Guer

ra, tendo integrado o pri
meiro comboio que partiu
do Rio de Janeiro, para o

Norte da República.
Ao deixar o comando da

CV. "CARIOCA" após ...
.49.000 milhas navegadas re

cebeu elogios nominais en

tre os quais do Almirante

JONAS INGRAM Coman

dante da Quarta Esquadra
Americana, por ter revelado

"excelentes qual1dades ma-

rmnerres e decisão rebocan

do o desarvorado U�PER
b..:. v I!;HAr.'CE e conduzindo-

o a pôrto abrigado, depois
de um navio de Patrulha

Americano não ter ccnse

guído realiza-lo" e "pelo
destacado serviço em águas

infestadas de inimigo". Foi
também elogiado pelo Almi
rante ALFREDO CARLOS
SOARES OUTRA "pelo en

tusiasmo, competência e

firmeza com que sempre em

prestou seu venoso concur

so para a realização de to

dos os objetivos em que par
ucípou aquela unidade".
Passou então a servir no co

Americana, como Assisten

mando da Quarta Esquadra
te Bzasileiro dos Almiran
tes JONAS INGRAM e WIL
LIA.."l MONROE e onde n
cou até o fim da Guerra.
Foi promovidg a Capitão

de Fragata por merectmen
to em 29 de dezembro de
1944.

Imediato do Centro de

Instruçao "ALMIRANTE

WANDENKOIK", exerceu

também o' comando Interi
no. Em 1947 serviu como

Adjunto do Conselho de Se

gurança Nacional e, mais

tarde, comandou o CT,
"GREENHALGH" onde a

cumulou também as fun

ções de Chefe do Estado
Maior do Corriando da Fõr

�a��':n�d:d�ai�op�:v�_�s���
la "GUANABARA" no qual
navegou 15.000 milhas.
Em 1949 foi designado

Auxiliar de Ensino da Es
cola de. Guerra Naval.
Promovido por mereci

mento a Capitão- de Mar-
e-r-Guerra em março de

1950, foi nomeado Coman
dante do NE. "ALMIRANTE
SALDANHA" na viagem de

instrução de 1951, durante
a qual foram batidos todos
os recordes anteriores de
velocidade, permanencia no

mar e navegação a pano em

sfngraduras, sqmar.aJ.A. .r- �!....
29.500 milhas. Recebeu por
isso, elogio nominal.
Voltou ao Centro de Ins

trução "ALMIRANTE WAN
DENKOLK", para coman

da-lo. Pelo seu desempenho
no comando, foi elogiado
nominalmente pelo Diretor
Geral do Pessoal.
Foi graduado no pôstn de

Contra êtmtrente por me

recimento em

bro de 1955;
binete do Minlst

PROGRAMA MES DE AGOSTO

DIA 23 - Quinta Feira - Sotrée ctraçõo: Quarteto
Vocal Norte Amertccno "The Mormon Melo_
dayres".

DIA 25 - Scbcdo - Sotrée com um "show" cpre;
sentado por Elza Soares - reservas de mesas
na Relojoaria Muller.

DIA 22 de Setembro Miltinho
DIA 13 de Outubro Ellzete Cardoso

Partido de Representação Popular
Diretório Municipal de Florianópolis
(onvenção 'Municipal Extraordinária

o Presidente, em exercício, do Diretório Munici�

pai de Ftoricnôpol!s do Partido de Representação po_
pular, na confcrmfdode do alínea II. do Art 62, do

Estatuto respectivo. Convoca a todos os inscritos no

Partido neste Município, à Convençõc Municipal Ex
rrcordfnórlc o realizar-se no dia 21 do corrente, às

��t �o;��'o n�e:�: �s���i�t�:i� S�agc�in�e; alínea IV, do

o) _ Escôlhc dos candidatos a Vereador para
a eleiçãO de 7 de aut1Jbro próximo vindouro;

b) - Assuntos gerais
Florianópolis. 15 de agôsto de 1962,

Ari de Melo Mosimann
Presidente em exercício

rlnha, donde saiu para cc

mandar a Fõrça de Contra
Almirante por merecimento
em 20 de novembro de 1955;
chefiou o Gabinete do MI·
nlstro da Marinha, donde
saiu para comandar a Fôr
ça de Contratorpedeiros,
em Fevereiro de 1956, aí a

cumulando com o Comando
da Fõrça de Transporte., na
vegando 23.000 milhas e

fazendo 80 dias de Ccman

do da Fôrça no mar.

Em 7 de fevereiro de 1957
foi nomeado pelo Decreto
na 048·A para o cargo de
Adido Naval às Embaixadas
doBrasU em Washington e

Ottawa e Rpresentante da
Marinha na Comissão Mis
ta Brasil - EE. UU. em Was

h!ngton.
Por decreto nO 1.754·C de

2917/1958 fOi promovido a

Vice Almirante.
Foi nomeado para o cal'

go de DlretorOeral de HI

drografia e Navegação em

1/6/1959, pelo decreto na .

1.199-C, de 26/5/1959.
COI'QO Diretor Geral de

IHidto��.fJa e Navegação
foi Comandante da Fõrça
Naval Independente de Na
vlos Hidrográficos, oceano.
gráficos e FaroleIros. '

Foi nomeado para Coman
dante em Chefe da zsqua
dra em 18 de agõsto de ..

1960. Em 29 de setembro de
1961 foi nomeado para o

mais alto cargo administra
tivo da Marlnha,Secretário
Geral da Marinha pelo De
ereto nO 1.967-H.
FoI promovido por mere

cimento a Almirante de Es
quadra pelo Decreto na ..

369, de 26/2/62.
E' o Almirante Suzana

enteado do ex-titular da
pasta da Marinha, Almiran
te R. Rm. ANTONIOALVES
CAMARA JUNIOR e sob
sua \ direção tal educado
desde a Idade de 8 anos;

.

E' casado com D. JOVINA
DE ALBUQUERQUE SUZA
NO, pcssutndn dois filhos"

a capttão-ôe-r'raseta (IM)

(Marinha) MARCIa DE AL

BUQUERQUE SUZANO e· o

CapItão de Artilharia (E

xércíto) PEDRO PAULO

DE ALBUQUERQUE SUZA·
NO.

Possui as seguintes meda

lhas e condecorações:
1 - Medalha de Serviço

de Guerra com 3 estrelas.

2 - Medalha de Prata da
Ordem dá Mérito Naval.
4 - Grande Oficial da

Ordem do Mérito Aeronáu

tico.
5 - Grande Oficial da

Ordem do Mérito Mll1tal'.

6 - Medalhas MUitar de
Ouro com Passadeira de
Platina.

7 - Medalha do Mérito

"Almirante Tamandaré".

8 - Legião do Mérito dos
Estados Unidos da amerr

ca do Norte.

9 - Cruz de Guerra com

P�l:� (�o��:�ador

comI�:a�� ��a���.e�o!�r�S�;;�
.níâo Francesa).

11 - Comendador da Dr
dem do Nilo (Egito),

.

12 - Comendador da Or-
1

dem do Cedro (L1bano)

,
13 - Come.nd�dor da Dr

dem da Phoenix (Grécia)
14 - Comendador da Oro

dem de Nlchan Ifbíkar (Tu.
nisia)
16 ..:_ Comendador da OI'
dem de Aviz (Portugal)

17 - Comendador da Dr

dem Nacional (ParaguaI)
18 - Grande Oficiar da

Ordem do Mérito Naval

(Argentina)
19 - Medalha de Junta

Inter-Americana de Detesa.

20 - Grande Oficial da
Ordem de Orange e Nassau

(Países Baixos).
21 - Medalha de !'R Clas

se da Ordem do Mérito MI
lítar (Portugal).
22 - Cruz Peruana ao

Mérito Naval. no Grau de
Grande Oficial, distintiv�
branco. (Peru).

A com Bota0

mente Ú orienlal:
,{).�.", 1<1 "", ,lo '.""'."" ,J.

I

i

MODELOS
, DeSDe (440'1 !

SHEAFFE�
Sheaffer's não dá apenas uma cbeece de você escolher
Sheáffer's tem a mais completa linha de esferográficas:
8 modelos: com ou sem botão, em plástica. tõda de me

tal, metal e plástico, tampa de ouro ou prata, tôda de
ouro ou prata. Qual será a sua?

Qualidade Sheaffer's - Garantia S�affer·s.
I : 1 1 1

'''='"1 ; I
Wiiii F I l:l

;::S:s;:!:�t�n�t:���f�::�e��me� e:���:�; �::��i�k�m;,�:r a:���
cheques e documentos,

�1k.d9�.t'�
cet:"_Ra'...RESf:NTAçOES STAo.HELENA LmA. • RUA FELIPI; SCIiMIOT. 52 _ SALA 4

. Kioto, Japão, Julho de
1962.

V. de Sant'Arllfa

DATlLOG·RAFIA
ARTIGO 91 (GINASIO EM UM ANOI
PRE_GINASIAL ADMISSÃO DURANTE O "'"lr
AULAS PARA CONCURSOS

CURSOS ESPECIAIS
PARA PROFESSORES

I')E DATILOGRAFIA

-

g:;ke;I�O nOl mais modernos prócessol peda. ..

- Eq".:podo com maquinal nova.
- Dirigido pelo:
- PROF. VICTO.R fERREIRA DA SILVA
HORÁRIOS, DIURNOS E NOTURNOS

-
,,-�----.__._�---

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



..

"\

!<'lurÚuU]HlIl", )!J-.f,,!
--------------------------_._._-- -----,.-

4T a.

rEDRD ''''ULD .....CHADO

RiO'" rORES-...UXILlAP.ES.

MAURY EORr.'iS. RUI LOBO •

GILBrJlTO NAHAS

COLA.BDRADOR'S: DIVERSOS

j
I

,ILO 'Ro.iP-E5S0 o ........

","TA CA1ARINA

NO snva

ESroKTIVO
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Afrôt�� máxima �a, ro�a�a o j�lo �� ��j� �Dt(� i�Rft�I� � IUm[1
tiêtlco catartnense e Ciube reforço, devendo, ainda cea pelo Carlos Renaux. Va. -----------

Náutico Almirante Barre- perecer no conjunto' !l't' mos ev-er, na equipe barro E BI '01#· P I R'o, êste vice campeão de Lnho que esteve Integrar- si". dots astros que ;O'" m umenau·.
,

Im� 1"0 X au a !mos[tajat e aquê'e vice cam- do a seleção amadora dr: tenc�ram ao' "Paula Remes ... ..,
peão da Capual. Santa Catarina e cteccto. pelo qual foram campeões. O segundo encontro em

':(al encontro vem seuõo qüe esteve cumprindo pem Nêlinho e Hé.Io. O cead-o. Importância da terceira
aguardado com Interesse tltsf;aunar imposta pelo salvo alteraç6es, deverá '1.' rodada do turno do eco,

indisfarçado pelo público TJO. Faia se- que o contua tuar com Edeva'do; Zir.·) pecnato da Segunda ZI1r.'l

metropolitano, ávido por to -pera esta tarde r::-n Jorg4 Zêquinha e MalCl terá 'por local Blumenau e

um [ôgn rep.ete de b'JI�5 prcvàvelmente êste: Per-u- cip, Guinha e N.'linno; serão adversários Os con

lances, tal \ como eccnrece-r ro;' Marréco, Cláudio e M" MIma, Ranulfo, Velho e GJ juritos do Olímpico, local. e

Jomingo último, quando noet: Geremo e BI rou Mt,1' decerto. Paula Ramos, desta Capí
Paula Ramos e Carlos Re , cio e Rogêriol;' Perereca O encontro está marca- tal, esperando se neva 'li· dada, 'acompanhará '3. de'
nnus proporctenarem "ma Oscar, Helínho, êérgto (Rr. do para ter inicio ás 15 :,0 torta do Campeão Metropo .

Iegnçâo paulaina que VInJ.l
das melhores e mais cmc- naldo) e gonateo (B.erL noras. devendo, com inicio ütano que ainda domingo rá em condução espec: \1cíonentee pugnas do ano. nho). 'Uma verdadeira se ás 13,30 horas ser [ogacn último bnndou-nos com be às primeiras horas da ma
Vai o tricolor do Estre". Ieeãc, não há duvida. a partida pre.tminar encre la vitória sôbre o cacos nhã de hoÚ. melra fase, concernente a

to defender o pôsto de � Quanto ao Barroso t�t!L)S dois destacados clubes d, Renaux. vencedor do Bar zona dois.
der invicto que divide com sabem' que representa ou- várzea nonanepoutanc. raso. A equipe local, que A�m sendo. vamos Iazer

lT Paula Ramos e Paygandú, tra verdadeira seleção, sen O jôgo princtpa, será rete "folgou a primeira ;":::'J uma rápida anâlise .Jos� os
_

quais estarão em íute, f) do considerado um dos ean rido pelo sr. Gi'berto Nahas da vindo a ser der ro'udc quadros que estarão em

t prrme-ru nos domtníos ec didatos reais ao titulo de indicado pelo c.ube visitq_'1 na' rodada seguinte, acão. nesta rodada, onde

� adversârto - onmptcc - campeão do Estado, rau-.o te. Seus auxiliares serão os !tajai, pelo Barroso por estarão competindo t"J.:·S

Hillo, e'.icfen�o� �� P!tu�i ;e�e�:��l:d� e�SI�:u ::d���, ;1�:0��rro�aadOes:�I�r�7���: Santos e Silvio Alves. ::��c�;�:r�er�:��:�����I.,�:J oSp���id��OS: A :q�;
Ramos. que hoj .mos 1'1'

I
rnetras. mo, colhendo um triunfo pe do tricolor da estr-ua jôgo de conjunte Que ve'n

bf!r, com'::t Jaq!lct b"'I'_'Oc Tem o Atlêtioo credcn de expressao sôbre o bicn-n sotttárta deixará nossa cn- apresentandy.ststa.
,

ctats para v!r a arcancet

�' J
peão ncnnnonoutnno que piLai cm ónibus esper.lal O conjunto grenà devurú

uma vttórta sôbre o Cll100

I iA/and d d
o deverá aluaI' com a nH'"Jr.<t rumando diretamente par3 se uprc$('IlLar bastante nlle-

d:l.° zc;�:p�,n.na'n
ln � '�Unn� ��I��17(��IO. ��n��r�m:uad�� .

Ta. I f'1

.

e ca el ra u. formação df' domingo úl '.aLA .. 1IEII'tfTA h08IWA.

��ur;:7:�d:n::r;oc��:��� ����ce::��ofo�7;;;�a:tem�;
1962 tf'r,. :lI \to lia O�l('ntado por José Amo:ltu,

__

'
'

_.

.

-.(2�/t�"! I Hip'Jsmo na Polícia MiI;far ...

ao O;lmplco. daquela (juc baqueou. dbr:
tarde dr hnw ( m a {11; que começou com um cm �"f!..f!!!:._ , O clube prniano_ 00'1":l te do Barroso por 4xO.

�:;:om��o" ce; ': '"'
O

":�� ;:,��ú�:�:'n��e:;e��;:";. Dlos ontes do pc Santos x Penarol, os d;c;. �u:nE:�:::;:;t:, ,��"::�: ��;E�:� p"'.:a.�:�;�d: ::j�e��e '�:���C�e::��� �:'�u��;�:����Ç�����I::��:�á'���J::'" O'�:t�d�O '�:� !:�!���:;�:n';:d: �,,��� c

,::i;7eogJco�onO:e��7 ��7t�;::�jca��i��n��teb�� �:��s�:o, !:::n�'1:I��e e���� aJ���:o fla�e�:��:, dO�o��:� são no joelho. Caso venha

rão Pfotrw)·,·. 1 ,"- '( ,'O" ,\." rio, ;al e"trear seu novo ;.J -põo de Vila 6,elmiro", 'o.. "não se cntrt" .," PQUl(t' sr . namentos no Carrlere da �e s�:r��it�;��o � p:�::�('j:101�r���t�c��r��rt mentaristas do il::1prellso "eatizar cOJ'n c. to, um tai:.:! Trindade, onde poude, ;:011S funcionar como zagueiro
l'\Cional ,I'�spr)ndc' " Santos F.e. e d ,;serar 1 que marcou ., 'ti. no rIJ· tatar, entre os otlciaiR dn ceptral, passando Valéria
J� uruguaios QUt' 1'0 de Vila Belmiro cstO\,r �;l:;��.,ç:c��·� '�Itra:il��� ��;��: ����;'e;:;� n��� p.B.m quarto zagueiro. te

�n��n�i;!Ce����i�t �, ÚI::;��usi�eor:,,:l. ;t���;:.tl oades do I]. tarde de domingo, sob a �:1���0 :oml�t�:�� n��bh:"
'n'l SEU Jornal C;'Je'"

, responsóvel pelo qUe ocor.tc. Depois, po longo temp'l, orientação do professor verá alteraçõcs, uma \''J.l

7�����;��ih�'�:i:;�:�O�;��::sF;:E2:�:1�s���!O!� :::'���O�:�:f;�:ío���o,�,n" ��:!:�r�: ���fU��: 1E �:�2�0���:�!O d::��:�_
-estádio Centenório há alguns anos atrÓs. Graças ao dinãmlsmn;:j(t plsmo. por contusão, estâ co:n

O que houve, não é necessário repetir, embora -o CeI. Antônio de Lara RI Voltaremos breve a anun sua escalação garantltb..

coso na époco, fosse muito comentado; r-os passou. bas que no seu agiganta- ciar outras particularl;1tl. Eis o provâvel quadn
e tudo ficou encerrado. do trabalho de restrutllr;� des do nobre esporte. paulaí.no: Pamplona; ].)ao

João Saldanha nesta altura dos acontecimentos ç�o na POlicia Militar. in Snubemos que ainda e3ta Batista, Nery (E'dlo) Bd.
deve estar se arrependendo de dizer o que nõo pOde_ cluiu o Pe!otão de Cavala· semana recebeu o Pelotao milton: Valêrlo'e Ámir;
ria ter afirmado. ria, e as obras do Quartel de Cavalaria, quarenta :v� Maurílio, VaItinha, PI�ó.a

No jôgo houve uma série de jrregularidad-:!�, da Trindade, dando lhe he las novas, confeccionaJus Bentinho e Anisio.
I

com o consentimenfo do árbitro �obles que investiu ieza e limpeza bem com"1 na Pusgley de Curitiba o ATLE'TICO: O conjunto
contra o '-e1 parque o Lei é taxativo, dôva�lhe plenn<; dotando o Peíotão de anj· que nos garante do acabá: atle�leano depois de �::m.
poderes.porô suspender a partida definitivamente. mais novos, quase todo3 d(; menta e perfeição do ma· seguir estupenda vltol'!:l
desde que constatasse falto de garantias. sangu'e. teria! escolhido. .liante do Palmeiras, "III

Pelos comentaristas naciOnais sentia_se que a Estimulados por esra.'} Está de parabens o:m. voltar a Jos-ar em seu '!l.árbitro vinha tendo péssimo arbitroQem; entretanto melhorias r�cOmeçaram as pismo Catartnense e a PI) duto frente ao Alnl'irante
se tal fosse contra o Penarol muitos silenCiariam, e

0n'ol,"'gl.' ".Cn',I,'"ld'Oaq'ucee�a".r(.a·':'.•' e","pio'",Me ie"m·tarn'o,p,ioonEei,','.ct,dO Barroso, uma das equipe
, seriam capaz de elogiar <) apitado r

. "'" mais credenciadas ao tl�,:J
setembro teremos em 1<"'lo ,.

lo. O elenco atietlcano J:õ)o

mete multa novidade p91s
deverá se ·apresentar .Ite
rado quer na defensiva Co.)

mo na ofensiva. Na reta.

guarda0 central Cláudio de·
verá retornar após CU'�l_

prlr pena discIPlina., serao

timo ou seja: Pamplona
J. Batista, Nery e Hamp·
ton; E'dio e valérte: Mail
ritío, amtr, Pito�a, Benll
nho e Anisio.
A Associação dos cron;c-

tas zsnoruvcs de Santa 01-
tarina. genütmente com I

em suas apresentações. s>Será cumprida, hoje, a

quarta rodada do camneo
nato estadual, em sua IIrl

dêndo ponssc mesmo su

preender Os pupila!! ee r�.

lia Rosa. A responsüblllda
de dos pau'ufncs é grunüe
mas acredita se que a _ -,:!.

blção frente aoCarlos Re.
nau" seja hlgudu ...m

Blumenau, Quando Os prnrn
nos terão a oportunidade
de foemonstrar ao púbüec
b.umenauense ° seu óttmo

o or.ze d Baixada, scmen

te sera escalado momentofi

ante� da partida quanoio
Laerte Dória dará a imprcn
sa o onze quc tentará �"'\'

tar a série invicta de Imr
tidas do Paula Ramos Es_
p�rte Clubc.
PALMEIRAS, A represe':)·

tação esmeraldina contaa

do com 3 puntos no p.l.'>.u
vo, ostentando a ú.Um<1

colocação esta atuando
nesta rodada, em Brusquê:,
onde enftentará ao Pa�sa.l·,
dú, um, dos lideres do �t!r

Aproveitando a folga '1 'e

concede a ta' "!.', a eq'lljl�
se exibindo na � \rrl\� de .,�

je. na clda·:1 o{ _t!1!:'I, �(\

frentando n ,.. lrtunld'llc
ao eeln�o do Club' Nãut:·o

se, com wna rodada dUlplSl.
Na preliminar e�tarão em
ação as esquadras d(l Clube
do Cupido e do Colegial.
Enquanto isso no cotejo de
fundo veremos em luta os

"fives" do Doze de Agos�.o
e Caravana elo Ar, na gran.
de largada do campeor.a.
to.

tame.
Mareili,· Di

ração ao re, men to

re'a{'õ�s el1' n duas
dic!ún:li� \'c;ôrs dr.

Edado. L"'11 (IUe n�$

ln comem!)

O cOnjunt& orientado ";XIr
Carlos de Campos Ramo:>,
deverá apresentar apenas
uma modiricação daq',lI)le
que atuou frente ao At1êtj.
co, isto e, com Jair retor

nando pela meia canc.ha

formando dupla com De

Lucas. Eis o mais prová\'ci
onze palmelrense: Car,;.1'-;;

Arão, Lazaro e Gordinho;
De Lucas e Jair; Carltn;l('�
Nanico (OlMO), Rubl!ll.S

(Dinho) Leal e Viana.
PAYSÁNDü: No C'ltejo a

mistoso diante do Barroso
travado na última quart"1
feira, o tnlinador pal'il,l1'

tb. êri' ( ,';.1" (llL

cntrc o� Õ'.i. r' ilbl'S. O .:'1'1-

.mel r'·) l"<'III: pd ('m Brll�

que apf'�f'nlOu IIIll rmJ'l·e

de 2x2.

x x x

O zagueiro central Cláu

dia, alguns jogos afa,stad"
1a equipe principal do A�
tletico, deverá voltar a.

atuar na zaga centrai: do
c!u'oe tricolor no compro..
misso desta tarde dhmte
do Barroso. Assim Send) é
bem provável que o Atlêi\
co f1}rme com a seguinte
COnstituição: �erraro: Mlu'
reco, Claudio e Manod:
Gcrcino e Bi (Márcio PiD.·

to); Pererêca, Hêlinho, Os
car, Sergio e Ronaldo.

x x x

A equipe do Esporte (:;]11,
be Metropoí entrou' em

fase de puxados treina.men
tos, após longa viagem po�
gramados europeus. Os
mentores do clube crimu_
,mense estão agora c():u
�eus pensamentos voltados
para as disputas pela Ta,
ça Brasil, quando a equipe
enfrentarâ ao Internllcio
nal. líder invicto do certa
me gauCho a 19 de oUtu.
bro,

O Paula Ramos sau.hra
hoje mais um ('ompromi.�-iO
pélo e<;� (' u. I. [rent� no

elenco do O ímr ('o. MlI1to
1

Errado OU certo, o verdade é que o árbitro foi a_
gredido por torcedores e, depois o seü õuxilior, mui
tú embora fossem ambos chilenos.

Cenas de barbarismo como o vivido no estádio
do clube santisto, sem culpo alguma de dirigentes P.

atletas jó não deveriam existir mais no Brasil, p<:lis
agora � que nõo dirõo os 'agencias extrangciras. Co_
mO não se servirão de nós, os orientais?

Na verdade (isto é claro) o PenhoraI poderá até
rt"Correr Púis o árbitro fugiu a regro da FIFA. dando
continuidade a um JOgo que já era para ter sido en�

cerrodo, sàmente porque atendeu a pedidos de ter_
ceiros como o sr Col(lmbo da Confederação Sul A�
meric�na de Futehol, sr Tebet da CBD. e outros des_
portistas. Neste particular, mesmo criticando (I árbi_
tro por ter errado, vale elogió_la pelo coragem de
ter continuado o jogo, com o clima hostil, criado
contra si e seus auxiliares e inclusive o Sr. Mario
Viana que foi árbitro de futebol, pelo microfOne. de
suo emissora falando alto e em bOm tom açulou CO'11

indiretas a mossa para que não aCeitassem o l'esul�
tado do jôgo cama e!;tovo, e dizia mais que. já era

temoo dos brasileiros se impO'rem; depois, mal� man_

so disse que nõo estava correta o o'tlressão ao ó�'bi�

tro, mos que o mesmo era um "palhaço"
A vergonha, é que o fato consumou_se por duas

vezes, e aparo, os orientais devem estar dizendo qU::l
tinham razôO quando afirmavam que Vila Belmi�o
não ofer-ecia garantias.

Com os atletas nodo houve; mas houve sim, nos

v-estiórios dos árbitrQs, pois inclusive davam a públi
ca que altos diriqentes do Santos como Modesto Ro.
mo e o Pr-esidente Cuei Queriam a todo custo ogr-edir
00 Rpitodor e xingavam-no à porta dn vesti'ório.

Falto de desporlividnde pOis nada seria neces.
Fá�ln. e' o time !=ontisto t'nha condições de vencer o

rrltf·in, muitn f'mbora 11('1 final do orélio ia sem con_

dk('ic.s psicolóoicas, c 1m r�ceio de ser linchodn p�.
la mosso hum(lna, {} ál"bõtr-o do encontro deixou de
rl"r lJma penolidad(' 'n6vimo indiscutivel c,"mIro o

:::+�i�;t�7:iaV:f'�::;':':�hl"��:�s�r�I, �c����� ��;
r;l.Jdicnnrl" n.)r ('" ('" ....... " mas o eouipe U''''11Joio

nqe oaol'óI lutará Tl'P�"1Vlis _por anulaçãO go..pr'·
lia, poiS o 1"11 51110. �"ilJ' 'r. é�,IL1 é (I VI '.' _I�

Mirinho Cedido Por Empréstimo
ao Hercílio Luz

"'0 QUE FOMOS INFORMADOS A DIRETORI ...
DO AVAl' ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA DIRe,
TORIA DO HERCILIO LUZ, RESOLVEU CEDER POR
EMPR!STIMO, AO CLUBE TUB"'RONENSE, ATE' O
FINAi. DO CERTAME DE CLASSIFIC"'ÇÃD SEU DE.
FENSOR MIRINHD, RECEBERÁ O AVAl PELA TRAN
S4CÃO A IMPORTÁNCIA DE CINOUENTA MIL
CRUZEIROS E A REND ... INTEGR ...L DE UM AMIS1,
TOSO ENTRE 05'"DOIS CLUBES, NESTA C ...PITAL,
POSSIVELMENTE ... 7 DE SETEMBRO, DAT'" MÁXI.
MA D'" PÁTRIA,

embora o ('

ense não l
tado bcn n

perdeu p. I (

4xO, in. p�r
pações pai )

ê bastante li

apresenlal:õ1 ra

afirmam"s (1l"

parte cios p
cuidado Im J I

�UJ"preell{lidll

]ll"P'-:"I'

qUJ.11\lo
o ilOI"

portanto a única aiteracao duano, aproveitou a 01)':>;
No ataque preve-se dlver�>!s tunldade para realizar um:�

hlpôteses, com 'o-retorno série de observaçõcs c._)n!'1
de Hellnho pela meia di. deradas ótimas já qUB t)

reJta. passando Pererec.l time não quebrou a SUl!.

para a extrema direita e!. produção pois a vitória de
quanto Ronaido devera '�'. 3x2, diz bem dos frutos ai,
trear atuando na mcia / 'v cançados naquela partld�,
quer�a enquanto Oscar ,e pela dileção do a!vlverde
rá o centro avanle, E;� r Que assim testou o (jus.dro
provável onze tricolor pa� para enfrentar no Palmei.
ra a batalha frente ao Bar. ras, onde tentará conseguir
rpso:, Perraro: Mnrri!'.!"), a primeira vitória e COll
Cláudio c Manoel: Gerclao sequenlcmente manter-sc
c Bi: Pererêca, (Rogerio), na. liderança. O quadro do
Hellnho. Oscar Sergio e paysãnriú, orientado pUf
Ronaldo. M(lnguilhott., sómente sera
OLIMPICO A represent,1.. delineado algumas hora�

çiio do OJfmp1oo que estretlu antes da partida, mantcn10
no certame sofrendo uma por base o onze que se eXI

goleada por 4xO diante do blu aqui perante o· Atlét1c.l
Barroso, deverá ser um 0«1. quando colheu um Mimo
v-ersárlo perigoso para o empate pela contagem mí
Pawa Ramos pois o cluDe nima.

parQuc

I l ;;',1'
1l111l1 o

.,;,:'(-''1.

Os jor�ad(lr('s "'I(;linb,) (>

GodeberLo do ri 11CO bnrr·)

sista foram :l. dual! grall
dcs baixa.' elo (:uadra :10

compromls.>::! I' I1t no O

limpico
Os del'.tacael � V"IOl'f'; .f:�li.
veram sob culd .do� m' j:

C":-3 duranl.1' �Óda :\ :;�manfl,
merecendo por pal"tl' do De·

par�amel:to ;\ti!dko do c;a

be, e:;peclal� ('uidados. PIj·

rêm ê provâvel que Ncl!nho

e Godeberto ftTUI'"l"'J esta �ar

de diante dO ,HIt�tl \l .•.'a"o

nã::! poSsam, u Néllllh':l

seri substituido l1n)" Gl;.h�

ga e Godl'b,' nor Ml'!l;)..

na e�,llelll: 'lurrUf\ .'n·

trando Rnnulf· p II) (i CO

manJo dI' a"lqu )J:l�� .-.10

De!.):> pai a a ln t dlrl' :'

PARA DEPUTADO FEDERAL

JOAQUIM RAMOS'

PSDSerá realizada hoje UMS.

g�ande fe.sNvidade que te
râ por locai a sede d':) Ve
leiros da Ilha. Nesta opor.
tunidade serão entregues
o,� prêmios aos vencedore3
da emparada passada.
Ainda nesta mesma ocas'1!o
os velejado�es Joaquim Bei
1<1, Odinaldo Oliveira, Ra
rael Linharcs Filho e 'Wal.
dlr Lopes estarão sendo
homenageados por terem
�c stlirado campeões e vice
('ampeões do recente cam..

peonato b-asileiro de shar
pie realizado na. repr&;a de
Sántn-tmlRro etn São Pau
lo.

' _

SANTA CATARINA

Paysandú X Palmeiras, o Jôgo
Marcado Para Brusque

PRECISA DE SEU

PREST1GJO NO
A equipe do Paysandú

tJ:ue n5.o esteve em açao .'la

segunda. rodada, e o "On1'!"

do Pahnelras, ultimo C<.l o

cada, serão os protag..:mr'l.

tas do jOgo ,de menor4-:'1

port:1ncla da rodada nume-

três, mflrc�do pata a

cidade de Brusque. Poderà,
no entanto, vir a ser o en.

contro mais sensacional t19

rodada, dada à dtsposlçao e

ãnlmo dos dOis quadros que
!sempr� pror>orclon:.trlr:1

bons choques :'Is -"ua." "t')I".

cidas'·.

CEN.(RIO
o CrtllllWOll t· r glonpl

de hJsquf>tl"LJol jU\'l'nll, tc

ri sua robert.nr:t NAGIONAL

-ift' •
- ••

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Por Walter Longe

Os advoºad(}� e

os Comunisl,!�
Uma das illlP'"r�sôcs

Eng. nrasnetro R. rt-rtrrru.

recem·ch('�aclo da Rus-

sta.: "a vir-tual exuncõo
260 da profissão de ndvogndo

No entrudo poro O Campo Estadual de r-uteb')l de pouca uttltdadc em re

de e'Julogrie, Fronço. está pendurado um grande se; gime sem liberdades lndr

CP de a-etc. Aa Iodo se encontra uma placa, com

O�I'
vlduats. sem preprtedades

seguintes

.�i�eres: .Ami90S
torced�Hes! Deixem os jo

llem. aUvlda.des moustrt ats

goc!ores e JUizes e� paz. Qu�em fICar exaltado e iro., ou comorctats privadas, e

dI) durante a partido, podero desafogar a sua fúnc onde os mesmos homens
neste saco de ereto]. enfeixam ao mesmo tem

po todos os poderes - exe-
Você sabia que o elefante leva muito tempo c «utívo, Ieetstattvo e judl-

se multiplicar;> P1"�meiro, a fêmeo fica vinte

I)"lê:::e�!�
rial:io 'te a ironia (o@:rl-

em estad0 de gravidez; sel1undo. cpezcr d a sua idod, to e nosso) e a trontn de
a suo vi?O longo (o �Iefonte vive 60 o 80 anos), nõc serem cxata-nente as Es.
tem ma�o�; �a�i: ;��O�ma obêlho, em uma unicat ��Ia�a��r�lr:���ro�od:r:;:�
nora visõ.ta 7�0 flôres?

. �l fação comuntsta estundan

.

Vocc sabia <lu.e a �olor escada se encontra no� til. nu-na Im''.l�(';Pl"lte 1\11

Chmo) Elo tem seis mil deqrous leva ao monte �::;;-:'J toravta da prof'<:�;;(l à

grollo Tatscbrncn que tem 1540 metros de altura? : ""!ll t"ll"etpt"ltlf'M rI<>rI,('v se

. . ,!; +Detesa democrática).
Tomos Anel. de 56 anos de idade um escntcr -l

��;�O��t���:�â���S�á s��er��:;'1�aá"����i�U�t����:� --

_-
por 3 mil Un'Os -sterhncs

.. � a único �e�JI;o de'st- P. Ocupaçao
ge��:o, �IJC _o(ldl? ser a�lJum� P?r dlnhelr�. An�õ d xouctese Que chegaram
(llJG'lr� .nqlêses e olemaes estoo In�er<!�sodos no S;Y ti 1 Cuba algun� münare., ee

comJ1ra. h -oldadcs �,v êtif)Cs O\1"a

. •
.

! "Ü· a-evenir um levante do
.-Um teatro de Pcrís consequtu acabar com a rp',.I'� vo faminto e escravre.eíc

rúncio r, ,," :" rr>'JI��r"?� v'n.hom demon,trond., em ti se e certo nâo o sabemc«.
ror -is r-hor-é.re FOI murro �Imples. ConhE.cendo a vr.Ji ,-I

estr-anhe e oue não o ,>�,':-:'

a-de das o-ulheres, em oc-, serem cons-oe-odes v- '1. 1 os precedente>
lhos. c�n<;istill (ln�7'1S na _"��i€�ã(1 Ce u":, "side" cor � l��S m��t�s. Nos p'ai�es .snre
(I se(julnt� n0�: A q-renc.o des�la eVlto.r oue o- � ltes. não poucas vezes J�
S"nhoP1" 'doses :::ofr�m _

(lU' I""uer ,nconvenlente. fIRo �l
-us�o� t�ram chamado; !l�

fr'11. r"rt�ntf) permlss(''} de conservar os seus clrré< �. �

om o� br'..l-'\i.o;
rÉus." Nõo é precl�') dizpr ('u= tôdos os mu!here'n !l.c_e:;la��r �as botas. "IH
passaram a desccbm o cabeça! 11 �:��ídS r'e l�berdr_de . .I\�� III

Fi.OU curado! A cliente· "Meu coro dout�r, sou � , fez �lb�:�\m n�9:�:�1l��
Ih� mUltr q"oto p'1r ter feito esse trotamento em melJ�It1. 'lha Or.Cu -

_,�

('uvirl"'<;. Ouont(' Ih{' d€.vo) "O mp-fic,.,"·3 mil crU7€; 1 'im o fez Kad:u na

ro�" Elo "Co,..,"';> 6 mil cruzeiros?" Grito o médk:") � Yr'a. em 1�56: ji antes. r,

''Nôo: 13 miP" H haviam feito os
_ comun�;'.

�
'as bul�ares. letoes e .·u-

(Ne(jóCio hoi"! é com os médicos; ainda bem qu'
•

fros; aso;jm amf'aco� r',II:>

nõ" pr('r:i�.') ,r'n<;llltor nenhum!) Conto 'Jm client� n '0 nosso lnefavel Lu'z C'V

rup. q,fria h0"riv"lment(' Ge r:ôumatismo nue o m:§ kt 'os Pr"ste�. Nada dr. rr.::m

é'rCl lh:- orirm('r"" nu" dent�o de trF<; méses iria r" '}o's. Qu('· ;nmorta an" ;,,'1''':

ré r>-�' o e5critó.r''l "E conseauiu-nc" indaqo o ami

p,;] teso aos Brant.<;, aos Jul'��S
n". "');M. . d· <;/"wncadnmentf'1 Vnu a pé porque 1 que rUS<;"$ v::onh2m m::·2.r

.., .. ", �"''1'lr 00 médico, tive de v·�nder a meu auto
..

,
)r8srteiro�?

móveL"
_� M Mas nó" n.<io o r�riX'\

..

,'._
-

Cnmnel1natn de ,(,,�n;"ros", di istn rr:"ntp.cel rU .��ods�r li��il�:t:� o (���O '�!:!"
rldcntnr f'ra 1''"'"' tn! J'lhn H«Jruckton. n"" Estados U !4 mocritica Popular)
1"l:,.I,,� ,"rn 4<17 �"nirr("l�. Foi .aQor("l h...,ti?0 por Jod<1
"'jy.Il<"v'� nlll' ""'n�f'nlllll co;o'rror 717 ve7.:e<; !Oem po

"'ft
.. ,

f trerl Fk>·h!\.v'("1 Iltrpin"do" d1,Jrante alguos anos em S:>-� ti 10 on �n::a
{\-édo.n;-,rCl h,.,I"J" n mectrC'4' r'ampeõo ('spirrad...,r de�_: 11.:"1IJ
nr�v·-nid'l. 717 Vê7CC;! t:: a<;<:im; tudn d;:)pcnde do tre •.

"'j
nn OUl'm nuizcr (lUf' cxof>··il1'l ....ntp ArlftrD. é prec;"""� I fi'lhO cllmtf'r n·,.ril (ln:',n ('�Ll':'�tal· isto! .E viva a novo campt:õ-:;�!1C!l lu U U ..munolal do Espirro

� J.�U U .,.

lima �;�d��;(lC�'i':���r:�n:��.::-�;e�;á"S��n.���:e��
firmn (1!le .�" ('f'n<;'!rvalT' rkboõ'l(O d"1 t .. rr .... E também

OS fabrica de CÔl"es. - QU-2m é que que";>

Tarnbém belos co<;tos encantam! Durante urr·o

rpvõsta de Mn::J('<;. em L'1ndres Ul"'"\ vestido demoskl_
damente abert" n("lS co�tn<; foi muito ""Iaudido. De

(11);" n� v€stl.Jádo r;lt><;,obriu "e qUe o Monen'Jim se

tinhn Pn(1(Jnoco: hovin vestido a roupa de avesso. '"!

porte :-h f�ente era �, rlqS costas. Calculem só. . o

Que nã:) teria aparecido se tivesse vestido a roup"

certaI
.

Pen�r''''''''nto: O amor é ... lenco com o ouol se el'l

xugo os láqrimas dos que sofrem. (H. Mueller_)

-�

do voto. E só cle�!'a f'.)rma.

e com lI'lUl açãc pronta e

decidida em bus('a de so

lucões urgenT.es de probre
mas que atingem e fazem

sofrer nossas populações,
princioulmente as da�

áreas \"Urais. é oue deixa

remos o país livre das

ideologias extremas.

PROSSF.?UTMF,NTO DA

CAMPANHA
"Na semal"'a enl'·!'\'11e.

novamente junto f'1)111 o

candidato o suplen!e de

senador, dr. Renato Ramos

da Silva, esperamos con

tinuar a no�<;a ca"'l�anha.

em outro� p:mt')s dO F,�

tado, certos de alie com

nossos ideais f' n'l"�3 ex

periencia. mererp'emlls o

voto dos catarinenses."

ou mau governo; que não

vote por amizade, por gra
tidão, par tnterêsee, mas

para ter um bom govérno.
DenunciandO o eleitor o

demagogo, o oportunista. o
corrupto, o extremista. F

cu é conhecê los. O demagc
gc pe'o mjrlflcio de suas

promessas: o oportunista
cera constante mudanc a de

�piniões; o corrupto pela ",.

rõma corrida na voz do po

vo. cusntc ao extremista,
pelo seu linguajar raivoso,
seu chavão imutável, suas

id�::, f�����recendo, orten- 1il!'Rfl\i9Jl�.1iI!.1II•••
tando, denunciando, devem

com coragem e determina

r-âo. a cada momento e a

cada ouvido, pro::urandó
p.o-r+ttísrr o. afim de pro

vocar aquela mesma reação
em cadela que sarv-u a e

terna Itália há an'l� atrâs.

Sobretudo. não se assus

tem com as reações, que

{'las virão logo e apenas pro
varão que o alvo está sen

ão atingido.
E desconfiem do;; indeci

fOS.

Ésses são sempr� "jS flutu
antes por despersonalidos.
Nada 0$ convence e apenas

agem pelo m('cl0.
Mais vale persuadir um

adve"sárlo ('ue obter apáti-

COLUNA
CATÓLICA

ACAO DEMOCRATICA
.

POPULAR

COMO COOPERAR

( VIEIRA DA ROSA)

Pergunta nos como coope

rar em nossa campanha de

soorevrvéncra da dernocra
ela.
Nada mais simples. nada

mais ertcai do que se tor

nar aráuto constante. obste

nado mesmo, da democra

ria. esciarecencc. orientan

do, denunciJ.ndo. para ele

germos,- a sete de out�bro,
uma maioria democratlca

parlamentar de bom gaba
'Uo
E por ocee dese.ia"11Cs?
porque, assim. náo só lm

pedlremo" a ravojucâo de

cúpula (isto é, Imposta p-u

leis 8!"!ti_den1.Ol'rátira.<l �"'b

o rótulo de itiPias tentad,·

ras) como estaremos dando

homens capazes de' _t:r�·vnr
que a dem�cracia poc!e e

tem meios n"ra re�lver to
to.� os probi?ma's �em fer't'

a libe�d�de.

Esclarecendo o eleito jJa

fazê-lo sistematic:lmente,
ra que êle. c::1nheça o valor

do V:1to e rique convcn':ido

de que ê a mais potente ar

m& do homem livre e seu

mais sagrado direito de de

':er na democracia. No E,>

tado Totalitário ou mesmo

na m3is suave ditaruda.

não há 11 voto livre, p01'I"I""

ambJs,têm urofnnda a'e

p:ria a opinião pl!hli"a
Orienlardo o eleito:' pa

:--0. OllP é-le não se omita

r,as w'n'l!,; pai, qllfl'A n,)_(�

vota ll? plor: Que nii.() des

perdice o �t'U voto. n.,i� UT'I"\

só voto pode lhe dar bom

cos "amens".

Todavia, martelem nas

excelências da democracia
e nas falências dos extre-

Assim. concorrerão para
a. sobrevivéncia d:l demo
cracia braSileira, assegura
rão. para seus fIlho.� uma vi
da mais livre mer.os inquie
j <to mas pró�pera e tranqui
la.

Façam/l'·so. pois ,,('mo p1.is
assim o fIzeram por vocês.

1MARIBO S.A. Indústria e Comércio
Assembléia Geral Extraordinária

CONVOCAÇÃO
São convidados o!, senhores Acionistas da Indús

tria E Comércio de Maceiros Tangará S. A. a se reu_

nirem em ASS2mbléia Gera! Extrao!·dinória. o reali

zar_se ás 10 h')ras do dia 31 do corrente mês de�
aôsto, em suo séde SOCial, ne�to cidod� de Tong�ra,
Estado de Santa Catarina a fIm de dellbe-arem sobre

'0 seg��n� �:���o��·���nto do capital social, d�

\ ocôrdo com a p�oposto da Diretoroi e Parecer do Crm-

selho�i�I�lteroçõo do artigo 50. dos Estatutos So_

Ciais·c) _ Out,-os ossuntõs de interêsse do Sociedade.
Tangará. 11 de ogôsto�e�':��ORIA

22 - 8

Predicados
Básicos
Esta na hora de escolher

o candidato.
E:e p")dc ser lntcllger.\p,

culto, capaz mas se lb(!.

for sincero e resoluto, lO

sultara inutll, qulça nod

voo A sinceridade a vont:l.

de e a vontade de lraba
lhar são Indispensáveis, ao

'homem público. Combate
mos o anti democrata, mas

se sincero, o respeitamo_; e

se rCl'I0luto, o ndmirarneos.
�úo assim com o hipócrita
o cinico, o plandicioso, o

falso, o demagogo que de

vemos não s6 combater e_

ieminar mas também 'des_

presar com asco.

Portanto, eleitor, Voce.
deve escolher bem seu .::an

dldato. Para voce se bem

gvemado e não passar as

aflições os sustos e apertu.
ras por que estamos pas
sando há multo tempo. o

seu candidato deve ter os

seguintes atributos: ser ar.

f-extremista, ser de.moCf<l.
ta ser anti cOlonlall.,ta,
m�s sobretudo sinccro e rc

sO'uio. 't\(;ilU DemJ('j'ullC I

Popular).

soda cáustica

-
, "SCRAPEIí'CATERPILLAR
DE FABRICAÇÃO NACIONAL: O 435 F

i! CLiii i:av-;

1.4m�,18j I) de c",.:-t::t co;"oa:'a - :c<")at �,,_
ra'tr�br h['.� -:;'.m os tr.::lt,:·-es 07 (�DI�

-

A Ca erpil.ar Brasil a�:li'a fabrica Õ I. "creper" N,�· 43:>
e-ríe F - CO.11 a mesma qualidade famosa no mundo

Inteiro! O "3craper" 425 F brvsttct-o, de 4 rodas. é

aciona'h por contr.)'e a c:,',o e possui pneus especiais
(20,5x2>, de 12 lon 's, • �,5x25, de 16 lonas), cem

g!'and� c'l)::"icidade d � c:::.r";-1 f;'Jt) baix3. pressão de ar.

A caçamba da desenho ·'Lo'.'! "I'" permite receber e

distr;ouir fàcilmalite grand � r"'l' 1'. "3 de ma�eri31 em

menos temp::l, V<,nha cc!",'.: :�r o prim�iro "Scraper"
Caterpillar bra� i/eira - a r.-.c:hor l>olução para os pro
blemas de movimentação de terra a distâncias médias I

Procure seu di�tribuidor CaterpiUar

Menino Ou menina;> Ouontos mães que estõ� �s

peraneh a ,f'l"lcmh" nõ .... rlo�p;("l""", ....<lJ..,o: .. ,.. ("l,"P ,..,te c

cnTO SO c_!-",..,.,., nela (,.)r ..�!."ntn,õo Co .... nrO"J In ""obH'

'!�"�'J:�a('n....��,�::��t�:: ....�n�����;e�,,:�.n(>�� ��n���i����
umo fábrica d", :nct··'I ......... ,'lIOS c' ..ntífico<; rl"resent,""Iu

Um instrU01€nt'Jl ("l' 'I> C'rteCiMró o r:"1nhpci.m�n�o -::1.0
SEXO dos futuros habitnnte� do mundo, já no pnmc'- _

f') mês Ó.. �LlO n"!st:-.....õo. A base de umo rnálise �'!
SarIJLV'. r <'!r.nr€-Ih .... determino, rigorosomFnte. em VI:l

k minutos apenas o sexo do se- concebido.

Dizem ('"e nnrla é imoossivel nesta terra. �e: _

('lInto: Você in t<"'''ünu (1n��or numa porto girator'C
com ��;���;�:LI��(lc�:;���da Um Indivíduo sem bro

ÇOs p-lr.tP "b"or:ar O carreiro dos !etras? .

_

bnnrd�;��iÇ)("�:�:·�'P::�.I�:�I��e ;��e�t�o��J� �õ�� ��o h,��.
;'itol o cartaz "SEJA BREVE", morreu imedlOtoment�;>

CRISTALIZADA EM ESCAMAS

FABRICADA NO BRASIL PELA
PRIMEIRA VEZ

CIA. ElETRO QUiMICA flUMINENSE

Embalagem Industrial:
Soco, mvltifolhos (Papel e Pl6Slico) -de 50 qUilos

Embalagem Daméstica:
Caixas de papelão com 24 POcolE:$ pI6s1ic.os de ! 1/2 ;b

Represenfonfos poro 65

Est(ld01 de SonJo Cotorino ti PoronÓ

BUSCH�LE & lEPPER S.A.
Join".illo " BIUIT!('nou _ Cunlíbo

FIGUERAS S.A. ·ENG. E IMPORTAÇÃO
Avenida Assis Sr••U, 1&" _ P6�to p.1.� ..e _ l'lllo G nde' do Sul

FiliaIs, CachoeIra do Sul, FIOrltlnopoll5 e Bh enau

C"'TI!�"ILI..AR E CAT 15,1,0 M."C"....61IS"" 'DAS OA CAT.'U.II..LAR TR ... CTCllt CO'"

L ..... """..«mE w; " :1%%' & t•• &'

Cine 310 JOS! SANHA DIABO'LICA
Nigel Patrick

Indústria e (omérc:o de
Madeiras TAt�enA' S. A.

Assembléia Geral Extraordil1ár!a
CONVOUÇÃO

I São Convocados os senhores acionistas do ImaI"l_
ha S A Indústria e Comércio, o se reunirem em A,,_
sembléio Gl'rol Extroardiná�ia, o realizar-se às 9 (no_
ve) horas da monhõ cd próximo dia 28 (vinte e oito)
docorrent.e, em suo sco"'e social. nesta ciadde de Tan_
gará. Estado de Sonto Catarina, o fim de deliberarem \

sôhre <1 sC'auinfe ordem do dia:
•
o) Efetivaçoo do aumenfa d!) copital social de

IlMrdo <:6m a Proposta.....da Ditetorkl e Parecer do Con_
selho Fiscal'

b) Alt�roção do Art. 50. e seus parágrof0S, dos
Estotut()S Sodais;

-c) Oulros assuntos de interesse. social.
Tongnro, 9 de Agôst",dc 1962.

A DIRETORIA
2' - S -------------__

Centro F'f1n_' �

MA'lINADA
Yvonc Mitcheli em:

SAfo'1 RA, A l'IlULIJER SEl'Il ALMA

Eastmancoior
Censura: - ate 18 anos. -

ás 10 hs.
ZE' TRiNDADE em:

O· VlUVO ALEGRE

Cen�ura ate 5 anos

-BAiBflliS-

i:iDe GLÓ5IA
ás IV:! hs.

S�ve Reeves

Valerie Lagrange em:

O REI DOS PIRATAS

CinemaSc\Jne E'l�tmanCo:or

Censura até 5 anos

Estrelt.r li'one 6252
ás 2 - 4 - 7 - 9 hs.

ás 3314 - 7 - 9Y4 hs. ZE' TRINDADE em:

Paul Newman

Joanne Woodward em:

PAIXõES DESENFREADAS

CinemaScope Tecn:color

Censura até 18 anos

O VlUVO ALEGRE

Censura ate 5, anos

CiaaBm
Centro Fo�e: 3435 Fone 9295Estreito

ás_�4-7-9hs. ás 2Y2 - 5"2 - 8 h!'.
Steve Reeves
Va'.arie Lagrange em:

O REI DOS PIRATAS

ClnemaSc")p� Tecnico;ur
Censura até 5 anos

ZE' TRINDADE em.

O VIUVO ALEGRE

Censura até 5 anos

CEf\."TRQ l"ONE 3435
ás 2 hs. ás 2 - 7 - 9 hs.

Um filme sunsacional, repleto d�

cenas eletrizantes!

SOB O. MANTO DA INTRIGA

Victor Mature

Leo, Genn
Anne Aubrey em:Censuraatél O anos

ás 7Y2 hs.
Eric Fleming
Kathleen Crowley em:

� SEM TEMPO PARA MQRRr:K
CloemaSc"pe " EastmanCo'or

HOMENAGEM I MULH[ft' 8RASIlflRA
A Liga de Defesa Nado

na1 está homenageando :1

mulher brasileira, atravcs

de uma heroína, ao pro:r..o

ver este ano, a x,xV C�!'ri

da.. do Fogo Simbólico ·da

17 horu e ali ficará 0:l13

hOra. Seguirá, então•. ?ara
o Sul, puando por 8. P:lU_
lo no dIa 22 por Curitlb9.
no dia 25 e chegando a

Pôrto Alegre à zero hor�

do Diretório Central da l.i

ga. O Sr. AustregêSio de
Ataíde entregara ao joru3_
Ilsta gabcho TU,lo de Ib:�(',
que ha 25 anos acompanha
a corrida, uma placa do.1
bronze para ser colocod!l
no pedestal do Altar d!\ rá

trla.
A missão de conduzI! o

Fogo Simbólico foi entre
gue a atletas da 6.a Regiti.')
Mliltar, na Bahia, e atlet.a3
d:) I Exército. em Minas
Gerais Estado do Rio (

Guanabara. O.� rtlj,'17l"iJ::1;)
res d', DNER aderiram ii.

tOl"riàn.

Pátria: o Fo�o SimbóliCeJ

partiu da porta do Mostei,
ro da Lapa, em Sl1lvado!',
onde a Sóror Joana Anl!é·
IIca de Jesus foi truc"idad'\
pejos soldados do gen'1ral
Madeira, nas lut'ás pela In

dependencia.
6 Fogo passarú pelo 2io

depois de amanhã. Cllt"'a

rõÍ :.lO P::tnfc:io de Caxias �s

de I de setembro para ar

der no A:tar da Pátria du
rante a Semana da patrll?.
No Panteão de Caxl>:s.

oi'í:.le �starão altas auto�L
dades civis mllltares e

representações dlvesas, f(l
larã o escritor e jornalista
Auslrci"TsTo d� ALaidc pn�·
.�id('nlc da Acndemill Br,l
sileira de Letras e melllbl"'J
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���O'AOC����;O �HO PSD:

tí ia Fon ana clamado com n�usiasmo em �16 Município·
Dr. Renato Ramos da Silva e Deputado Antonio Almeida na Campanha Vitorios

"Retorno a s'Iortenópo- ses últimos cinco dias os vista sôbre a maneira de mento nacional na recente
.

NENSES
lis após percorrer dezesseis municípios de êeéra, Con- se ampUar cada vez mais o reunião dos governadores, "São esses os Ideais e os

munIcípios catarlnenses em cõrdía, Piratuba, Capinzal, cultivo dos produtos básí- em Brasília, e que foi pre- planos que nos animam
apenas cinco dias, numa Joaçaba, Ibicaré, Herval cos de nossa agrlcult.ura, sldida pelo sr. João Gau- nessa campanha para o se- po, confiando enccn
pregação cívtca que encon- d'Oste, Campos Novos, Tan paralelamente ao desenvol- tart. nado federal. Elevados a apôío daquela Casa.
trou a maior receptividade gará, Pinheiro Preto, VI- vtmentc da pecuária, pois ESCRITóRIO DE BRAS!- esse alto e dignificante FORTALECIMENTO
em tôdas aquelas popula- delra, Rio das Antas, Ca- em um pais cuja taxa de LIA PARA OS CATARI- mandato, Instalaremos um

ções. Com humildade, e ao çador, Matos Costa e Porto crescimento demográfico é escntono em Brasília, [un-
mesmo tempo tendo sem- União. de três por cento ao ano,' temente com o deputado
pre em mente o peso de "Tivemos a honra de uma das malares do eto-, Antonlo Almeida, e outros

nossas respnnsabtlídades, contar com a presença, em bo, e significando, Ipso componentes da nossa

posso afirmar que nossa êeára e Concórdia, do dr. fato, um adicionamento bancada federal, o n d e

campanha para o senado Renato Ramos da Silva, populacional da órdem de atenderemos todos Os cata-

federal pelo glorioso Par- candidato a suplente de mais O':l dota milhões de rlnenses que nos procurem,
tido Social Democrático senador e ilustre, compa- almas, anualmente _ mais como aliás temos feito, e

encontrou, mercê de Deus, nhelro de campanha, cujo e mais se fortalece a ado- com a colaboração dos

ressonância que tivemos nome teve, como era de ção dessa polítIca pela qual conhecimentos jurídicos da

agora a opor tunldade de esperar, receptividade da tanto nos empenhamos, e quele parlamentar temos

ver e sentir." mais expressiva na região que o Governador Celso
em que estivemos. Ademais, Ramos. em tão boa hora,

O SUPLENTE DE SENA- não só Os do PSD. mas tô- vem dedicando a maior

DOR, DR. RENATO R. DA da Santa Catarina conhece atenção. haja vista o pla
SILVA NA CAMPANHA o valor e a capacidade no recentemente apresen
Com essas palavras o dêsse jóvem e brilhante tado pelo Ilustre primeiro

deputado AtIllo Fontana catarlnense. mandatário catarlnense,
relativo à garantia da se

DEPUTADO ANTONIO AL- fra 1962/1963. e que serviu
MElOA PARTICIPA DA de base para um planeje

PREGAÇAO CtVICA

Inicia sua entrevista a esta

rônie, relatando o decorrer
da campanha eleitoral pa
ra o senado federal. E

continua: '''VIslt�mos nês-

Novas I n s t a I a ç õ e s da
Câmara Municipal de Brusque
\

"Temos, também; a aa

tlsfaçã7 de registrar o fato

de haver-nos acompanhado
em nossa campanha o di

nâmico deputado: Antonio

Almeida, candidato a depu
tado federal. Nos comidos,
reuniões e contactos; e que

�oram assés numerosos,
êsae parlamentar, que ora

futegra com raro brilho a

bancada pessedista na As·

sembléia Legislativa, teve

oportunidade de tratar de

uma série de problemas
que afligem, especialmente
as- massas rurais, encon

trando a máxima reper

cursãc suas palavras expe

rientes e judiciosas.
"Por nossa parte, vimos

que o povo daquela região
tem acompanhado nossa

luta, na Câmara Federal e

à rren te da secretana da

A!.!"rlcultura, em prnj do

desenvolvimento de cos-a

agricultura e a· consequen

te rtsnção do homem do

car-rv

MAIOR PRODUCAO PARA

O PROGRESSIVO CON·

SUMO
"A ásse respeito tivemos

a oportunidade de 'repetir
nos municípios acima visi

tados, o nosso ponto de

!CIGARROS TERÃO IMPOSTO D E

CONSUMO PAGO POR VERBA
? Sr. Lins e f3ilva Filh

, etretor das Rendas In.

ternas do· �Inlstérlo da Fazenda, informou a O GLO.

BO �á ter expedtdo uma orrcuiar as repartições su

bordinadas li DRI, permitindo que os fabricantes de

cigarros complementem, por verba, o pagamento do

lmpôsto dEi consumo, aplicando nos maços, pacotes e

demais Invólucros do produto as estampilhas retan

guiares existentes, e acncronando, por verba, a dife

rença respectiva.

A medida foi tomada em virtude do próximo au

mento no preço dos cígarrosL. com o nôvo impôsto a

ser cobrado _. e das atuais dIficuldades da Casa da

Moeda na confecção de estampilhas do impôsto, por

falta de papel próprio à sua Impressão. A DR! per

mitiu, ainda, que no caso da ínexístêncra absoluta de

estampilhas préprras para cigarro de qualquer taxa,

I seja o impôsto p�gO íritegralmente por verba.

oficiando a cenmon.a ac

ligiosa, na ocasião em '-lLl!;!
foi inaugurada as novas

Instalações da cama-e !v!u.

ntcípal de Vereadores na

Prefeíburg de Brusqua. O�
serva-se os s�. Di-. Júr!;e
Ttzmeann, Padre vende.ruo

Vimes, Prefeito Cyro Geva
ecc. vereado- João Batis.
ta Martins Presidente da

Câmara e dr. ouube-me
Renaux Presidente da Fe_
deração da mdüstrta de S.
Catarina.

Técnicos em Pesca Ma�itima l�O RUftS [M l�O DIAS
�eun:ião (omeça 'Amanhã

.

Continuam chegando Os a presença de altas autort- tanabi;· Itoshí ,

Norriura e

técnicos, de ctversos esta- dades. Edson Pereira dos Santos.
dos da federação. que par- 1\ propósito do assunto o O congresso será iniciado a

tlciparão da reunião de jcrnaj "Estado de São Pau- 20 do corrente, prulcngan-
Florianópolis, a ser insta- 10", em sua edição do dia do se atê Q dia 24.
Iada amanhã, às 9 horas 17 publicou o seguinte: v "t:u ..... .., a ser apre-
da manhã, no auditório do .J..c......., ................ v.t: .r-,c,..,v.l1. st:•••"'u.... .I--"::.L0 Lr�UpO oe

edifício das Diretorias, com . R..::.UN.l!.M-::;� NU UJ../\ .......11."'" ....ornpreenae : 1)

_________________
..........� l"LU.t(.J.h-hvrULIS .l:o.i-!.I.·"' .... .L"'-l,al.O ·oos resu.tacos

Recebe'inos:
Apla1Ldi�do a crítica lançada pelo BUSCA·PtS de ho

je, 18 de agosto, peço permiss"âo para completá-la.
Ninguem ignora que � GLOBO, do Rio, é o jornal que

defende e dá integral cobertura ao descontrolado e dema
gógico governador da Guanabara. Pois esse mesmo jornal,
no dia que pub:ica declarações do sr. Carlos Lacerda, ridi
cularizando a reunião dos Governadores, nesse mesmo
dia (17 do correr.te) anuncia que éle voltou 4e Brgsília,
da citada reunião, CO?,.. um auxilio de 900 milhões de cru

zeiros para o Estado que deve governar!
A notícia está bem na primeira página. Em pagina

tnterna estão suas declarações dizendo que a reunião não
;VALEU N.IJ.DA. Se uma reunião que lhe socorre a admi
nistração com quase UM BILHAO pode ser definida como

inutil, a� conclusões são claras _ o Sf. Carlos Lacerda é
um demagogo sem nenhuma coerencia, um RAIVINHA
negativista, um destruidor inveterado, um chefe de Estado
sem compostura ou está mesmo, como diz o ESTADO, na.
quela fase perigosa dos insanos, de RASGAR DINHEIRO.

Para outro jomal carioca, O sr. Carlos Lacerda decla
rou que iria aplicar esse substanciat auxilio federal em

obras reprodutivas. A i�co�rençia cada vez mais o pertur
ba, pois U1na reunião que lhe r�ndE; um auxilio sub.sta!lcia[
poderá nào valer nada?

.

Mas O homem não quer dar o braço a

justificar o seu fracasso administrativo. A sua mania é
derrullar os governo, da República e destruir Os Presiden
tes. J!1llt(JU Ge�úlio e levou JliniO a renuncia. Agora, tra.
tado com. irJualdade pelo governo federal, recebe com a

direita e com a esquerda. Alguem, com muita pro-
prie,l(uZC2, o. definiu como UM REVOLTADO CONTRA A
SUPERIOr.IDADE ALHEIA. Os fatos comprovam a perfeí�
ção do retrato.

;;..1" (I:-Ug("lo)� j;(il"li (jlil': o D/a,i! 1.(/:) co."!.'i-
,

1WC (/ fO/cDS lidere::;.

ua Sucursal

SANTOS, ie _ cepois de

amanha, l:oegu.l ...o para

}"UlldoUUpOUl:o ...."I(rantes do
u.u.jJU ce s-esqucsas veta

n ....gr aríeas de Santos, su

bordinados á Secretaria da
AgriJUltura de São Paulo,
que J-lartlClparão da "III
Reuni ...o de Tecnicos Na
cionais' em Pesquisas sobre

a Pesca Marltima"
.. Este

grupo é constltu1do dos srs.

Alvaro da Silva Braga;
'PlInlo Soares Moreira (di·
rlgentes); Getulio de Sou
za Neiva; Manuel Nino de

l\1:oraes; Ana Emllla Ama

deo de Moraes Vazzoles;
Nosioshi Ymagutl; Ko Wa. outros assuntos.

OU.JUVI>, no ·�'<l.Ui:... (1'o) 1;:,<::

_;uauo a�s(.;.: a .""'.L."'-O l<"-

1.t:1JU1· p.c."s ul!;,a .... !:i )Jartld·

l-''''-ll..eS; �J escuuos .. "UI'" ll.

paurumzaçâo dos da .. .!" e

�.. "'lU\)OS propostos II.! rcu

n.au anterior; ;)J apr eeea

caçao do programa ce era

barno e cas necessidades

ue cada 0'l,ll.1) para o pro

ximo periOdo); �) augeawes

para. a elaboração de. um �

programa naclU.lai oe pes

qUisas da pesca, a ser apre·

sentado ii. CODEP e diSCU

tido na proxima' reun.ão

das Comlssóes Internado·

nais sobre a Pesca do

Atiantico Sul-Oeste e 5),

Jart Simula�o. em Orusque
Sob o patrocíniO do een. e João Nilo de Linhares

_tro Academico XI de Fe'c_ que farão a defesa.
Centro de Esta A noite será ofereCido

da Faculdade um baile aos academlcc.;
da Unlversldad� na sede do Paisandú. O

���:�f' il:er:c:: ;s��tr�rga��za���d��:e:::�
que um Jurl Simulado. vana de alunos da tradiê;'l

nal Escola Superior que ex

curslonarão a Brusque.

Em recen�e reunião do
CEP

.

foram designados pa
ra pa�tlclparem do refendo
ju:ga-men19, o� Adl.demlcos

�Pérlcles LU!z. de Medeiros G::tS'l'A lJt' C,�ft1 I
Prade Anton.o Fernando ,

do An\arn1 c S'.1nt. (!u� ::'.1, . r.�!T�"U r��,\ 1.. .• :[ ::'
•

I
ar:í.o na acusação e os /\. I

_
__j

Com as despesas totalmente cobertas pelo Govêrno
do Estado, através da Lei nO 3.085 de 3117/1962, a ELFFA

continua célere em sua campanha de iluminar 100 ruas

em 100 dias.
Os nossos flagrantes são das ruas Belisário B. Silveira

e Juan Ganzo Fernandes, ambas situadas em Saco dos
Limões. De acôrdo com o programa da ELFFA, a primeira
foi dotada de iluminação púb:ica ontem; a segunda será
Iluminada hoje.

Na próxima semana, serão llumlnadas as seguintes
ruas:

211. feira (20/8/62) --, Av. Osmar Cunha;
4a. " (22/8/62) _ Rua Marechal Hermes - Estreito;
311. " (21/8/62) - Rua D. Pedro II _ Capoeiras;
511. (23/8/62) _ Rua Djalma Moelmann
(l5 (24/8/62) _ Rlia Tomaz João Santos
SábadO (25/8/62) - Rua. Silu Joaquim;
Domingo 126/8/62) - R\IU Anua.ngu:! .

iJ"�ESTAD
..... - • IWS lITIGa DIUIO DI! SUU CATUDtA ..

FLORIANóPOLIS, (DOMINGO), 19 DE AGOSTq DE 1

Seguiu hoje rumo à BrJ.

sílla, o proresso- João Da

vid Ferreira Lima, Mugm
fico Reitor da Uriiversídu;
de de Santa Catarina, para
participar da Instalação do
Forum Universitário, a ser vej-sitário tratará de as
-eaüaaeo às 16 horas, do tos gerais Hgados aõs
dia 20 do corrente mes. no blomas da universid
campus da unlversjdade b-súetra. Assumirá as tu
daquela capital. Conforme ções do eminente Prof
os termês do telegrama en sor, o Diretor da Fac,ul
vlado a Reitoria censtarâ de de Farmácia e. Vice
da ordem do dia a eorecía ter d.a Universidade, o

cão do parecer numero 155 nomaâo catedrático L
do Conselho Federai da E Oswaldo D'Acâmpora.

Tenho em minha mêsa, há tempos. livros que 111
for<\m p,resenteados, com atenciosas dedicatórias.

.

Já confessei qUr sou a -mais perfelt� negação di
cntlco literário.

Lirpito-me, por Isso, a agradecer a gentileza
ofertas. Aos Irmãos Meyer, colegas de trabalho, o

vro de sua saudosa genitora: enternecedoras crõnl
de menina de Itajaí, escritas ·com todos os encan
da simplicidade.

.

Lendo-as, a gente·se sente melhor, porque en
tra nelu' a poesia que Guerra Junqueiro pôs
SIMPLES e a ternura que há no LIVRO DE
MICHEL.

Osmar Silva, num cOQuetel de crônicas, sorve
belezas da Capital. Vê Florianópolis como um cariai
adora sua cidade maravilhosa: sempre cantando,
fiôr, com os namorados em bando. Multo hum
exalta o berço, às vezes, com tiradas de estudante
saciano. Mas o seu sentido construtivo merece lou

Todos cantam sua terra... Um abraço de agra
mento_

xx xx xx

Também ao eminente e·querfdo Prof. Henri
Fontes-. Apenas os abraços e a alegria de ler o

tem escrIto. Nem crítica, nem apreCiação. Consld
as de�atOro.

".

.'I. I. S.I!.1
_

,f:virmir·(,s Jjl'rn:1l1Y n('Y�·f
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