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Sem duvida, o dispositivo
de proteção do presidente
da Republjea, foi ontem
de manhã, especial, como

o previsto para as viagens
oficiais, havendo no aero-

Candidatura Foa'Iana entusiasma eleitorad.o
Dando continuidade ao

roteiro traçado, o deputauo
Attno Fontana e comtttva

o MAIS ANTIGO DIWO !tE SANTA CATAlUlfA

FLORIANÓPOLIS, (QUARTA-FEIRA.,. 29 DE AGOSTO DE 1962 - EDIÇAQ DE HOJE .' - 8 PÁGINAS

mente, pelo contrário, cem

uma capacidade de tra"a

lho Infatigável, vem paL

tiça social, de que. é um pa

ladino pgr formação crte.
tã e, sob cujos prtncipios
tem norteado sua vida !)ri_visitaram, ontem, os muni

cipios de Campos xovc-,
Anita Garlbaldí, Campo
Belo do Sul e Lajes, onde

pernoitaram.
Nesses progressistas mu.

nlcípios foram recebi-tos

entUsiasticamente por encr.,
enes multidões que não ".,..

condiam sua satisfação pe
ia candidatura vitoriosa do

candidato oescedísta ao _

Senado da República, onde

se constituirá, como '1 rea

na Câmara Federai, numa

voz a serviço do Estado de

Santa Catarina.

Homem de partido, afeito
às lutas" sem desfaleci.

Lançado o "Mariner" II

Hoje no Tribunal os autores do atentado contra De Gaulle
pa�:c���� 28 (OE�_ - COm- autores do atentado perpe- Gaulle. ° processo se tnt- atentado do qual escapou condenados a pena ci>.pltal. 1�1:�e�!os�n::���ve::���:;Tribunal c;t;��at o::�� o trado a menos de um ano cia exatamente 8 dias após Ilêso o Presidente francês. P�I� 2�1 (OE) O gene-

o feito no dia 22 de ages-
.

.

' co contra o Presidente De a .ocorrência de um nôvo Os acusados poderão ;:!ressar:�, ea: :�'�l����S: to, quando houve o aten-

manhã de ontem, ao pata- tacto rrustrado.
cio presidencial dos Cam

pos Elisios, procedentes de

sua propriedade em Co

[ombey-Lesdeux-Egllaes. O

automovel do chefe de Es

tado dírig'íu-se ao uerodro

mo militar de Villacoublay,
mllhando, embora com r-r

ptdez, dada a exiguidade
de tempo. o terrttórte barn.

ga verde, numa pregacao
cívica digna dos maio "�3

encômios, pois tõda ela va

sada em têrmos obJetiV')"
em que a verdade se so

brepõe às falsidades dema

gógicafl, sempre visando ;1

epícecs« equânime da ju':

vada.

gjegê-lo, para represente-,
nos no Congresso, constí ,

tui se nrma .de honra para

o povo catartnenge, forma

�:!�a q�: �:�idv:�tad�o s;��: _

pre seus o.nos pelo eem . o.

mum da sua terra natal. Ultimas
NoticiasPr�meiro Ministro Agradece

Conlribuição do Govêrno do Estado
IDO Primeiro Ministro sou ao convite a venosa

Brochado da Rocha, pu!" contribuição prestada aos

mot�o de sua paettctpacâc habalhos vg ensejando que

na reunião dos govemaco, referida reunião afíngtsse

BRASíLIA _ O Sr. Ra
. nierl Mazzill, Presidente da
Câmara Federal, determi
nou o envio de novos tele

_gramas aos Deputados que

res, recebeu o governador seus elevados et petrtouctos estão em campanha eleito
cetso Ramos o despacho objetívcs-pt Rogo a vcasa ral pelos Estados, convo-

que abaixo transcrevemos: excetencta tornar este a, cando-os para o período
Ao encerrar se reunião 00. �radecimento extensivo de esfôrço concentrado de

vemedoree arasuta vg tes- seus brilhantes assessores qlOue" ,'03, �eon'veot:madbo"'o ""n'o'dvoe Colaboração no Transporle de 6enerostcmunho a vossa exceteneta pt- A'ITS SOS' Francisco ......

os meus agradecimentos Brochado da Rocha Prssí- período de trabalho letivo, PORTO ALEGRE. 28 (O serão debatidas quextôes
pela acolhida Que dlspen dente Conselho Ministros. ° Gabinete do Presidente ESTADO) - A Federação relativas a preçtaçâo de co

da Câmara já expediu dos .Produtores de Arroz do laboração ao Govêrno IIa

mais de SOO telegramas Rio Grande do Sul estií. venda e transporte dn ali ontem em nosso porto.

Mais de MU Grevistas Protestam
nos Deputa:o;. x � :�;::i�ad:�o p::ac:7�:rativ,�s �:����:��ea S�� ;:���o: ��: n:ei:'a c;::;;��.a reportagem

SAO PAULO, 28 (O ES policial cont�a grevls�a1'. Fe��r��f�:�I;; �aISse��� ntão hoje. Na opcrturudade G�anabara.

�:e��ias--;· �:IS C�l�pa���� ��n�a���g�n�r��c���vel�ISi.� ;e�!fe�r�i��� êes:am�:� ;g::'r--c-:----n-u---Q--r-üe-:-:-li::-ã:-a-
---------

Peruzzi de cimento, Der .. i�r ent�e hoje e amanhã
Qe bntem, ,qUE; não

.

destg�.'
. _QqrTeraql ootem- . as

. rua_i aq_bre. .a .,J1IoS11� da çeve A'\.��tt:!JO
-..

V'" '.
•

_ _�
•

"''-.'' - ............. fOOmpa!ll!". 'l'"�to 114 ....... lIÓle�é,.. ». -".
<..�A.,.=o ,.ta. d�, e 'e;v",�so "

que o Exmlto norte-testando contra. a v.i��ncl3. ruzzi.
do Senado mensage�. do. ex-major .Manuel Jose HU� antlcomunista. sendo "ar- americano mantem emPresidente da Republica, !��or:n�:a��_�e�l�e:'���:�_ tida rio do ex presidente s'crt Sherman na zona do
In�icando o Sr. Mario Sal-

do assim o levante há dias pa;�':se��o Arnulto Arias. Cana].
•

::a:::ad: �:�� !� ��� iniciado contra o atual go- rcu seus d��;::: ����a:- A sublevação direitista

raguai. ��:�� �� ��::�n� �n:�� que haviam sido susper�os: ��ii������a��� U:a� A���;:
x x x ciou Que todos os rebeldes e fala se Que participará

_'\hllmad.a, dirigcnte dos

vRIO - O Presidente estão presos. no'vamen�e da Politica, sel�-
grevistas, informou que o

João Goulart esta ainda dOO �;��i::an�:�!����o� do apontado, inclusive, f J" r:�;il;��t� v��i;��i�arl�e_
�á:sl�a �:�lta�a;:;::lr��' ��� que ontem se levantou em ;r�x���:Sa.ve��I���sdi�;e�ide�: vante de Hürtado. Hoje de

formou que sô a noite o armas com a pequena for- cials. Já foi duas vezes
m.Adrugada, os grevistas se

Chefe da Naçâo seguirá ça de. 18 homens, era atê presidente do Panamá apoderaram do edHlclo da

pata Brasília. há poucos dias adido-m!!i- O comando nort3-ameri_
Reitoria da Universjdade.,

x x x tar panamenho, credencla- onde se acham entrlnchel-

RIO .
_ Prossegue na do junto aos governos de cano do Cart,be informou rados duzentos aluno1'l,

;�!lilliibara, prlnclpalmen- Costa Rica e Nicaragua que tanto Hurtado como a
alem de alguns elementos

te na� escolas a campa- Residia em Managu�, hos- mfliorlf\ elos oficiais �ue o
p.squerdistas.

�ha de �'aclnação contra a pedando-se no Cas.�lno Mi· combateram haviam rece- "Premier"valÍola. A Secretaria da lltar dal1uela capital. Hur- b do um treinamento para

�:u�; ��or���Ô��eja m��� tado ê home!11 de tenden· fi gue�ra na selva na esco- Agradece
ram Imunizadas contra a

Sul e California, que miln- moléstia.

o "Mariner" II Poderá Verificar se
Existem Condições de Vida Em Venus
CABO CANAVERAL, 28 interessados em Venus e

(V.A.) - Se o "Marlner

II" passar a 16 mil quilo·
metros de Venus, de acordo
com Os ultimas calculos, e

se os seus Instrumentos
eletronlcos penetrarem a

e3pes;'a camada de nuvens

Que cobre ° planeta, p'ode·
rão descobrir a tempera
tura da superficie e deter�

, minar a presença de vapor

dagua na atmosfera venu

slana.

Esses dois dados são su

me,mente Importantes para
estabel9cer � e a vid!!- pode
existir em Venus. Os cien

tistas estão especialmente

Marte, porque consideram
serem esses os dois unicos

planetas do Sistema Solar

onde. seria gossível a exls

tencia de seres vivos seme

lhantes aos da Terra. Alêm

dis.�o, a observação de
Venus por meio de tele�c,)

pios foi atê agora Impos
sível, em virtude das nu

vens Que cobrem o plane
ta.
Os dados revelados pelo

"MarineI' II" serão trans
mitidos a estações localiza
das na Australia, Africn do

zava o horizonte. UtIllZOU-
se um radiotelescopio de

�-
76metros.

terão contato com a capsu
la durante o trajeto.Ml\r,>LHESTER. 28 IV.A.)

- O observatorio de Jodrell
Bank estabeleceu contato
radiotelegraflco com o "Ma·

riner II", ar�erato lançado
pe�os Estados Unidos em

d:reção a Venus.

Um porta-voz do obser

vatório anunciou que o

contato ocorreu às 9 ho·

ras (hora de BrasillaJ, en

Quanto o "'Mariner II, cru-

MOSCOU, 28 (V.A.) - A

Agencia "Tass" anunciou,
em bre\'es linhas, o lança
mento do "Mariner lI" ru

mo a Venus.

Na foto o momento em

que o Mariner II era lan

çado ao espaço.

l'uw.1naçãó
Pública
Por motivo da recente

lei Que transfere a ilumi

nação pública da Capital
para o Estado, o Governa

dor Celso Ramos vem de
receber do Prefeito muni-
cipa! Waldemar Vieira, o

seguinte despacho:
Congratulome vQj;;senela

assinatura lei que transfe

re Estado iluminação pú
bJica Capital Que muito

Flo:'!.ianó-

Prefeito M�lnkip:1I. .:..

Não se Deve Trabalhar Nos
Dias Santificados

CASTEL GANDOLFO, 28

(V.A.) - O Papa João

XXIII pretende deixar sua

residencia de Albanos, a

11 quilômetros de Roma,

para regressar ao Vatica

no, nesLa semana. O Santo

Padre concedeu sua bén

ção, ao meio-dia de ontem,
a uma multidão que se

reuniu no pátio da resldên·
cia papal, nesta cidade.
Sua Santidade recordou,
tambêm, aó receber os nêís

da diocese de Albanos, o

dever de santificar os dias

feriados ·rellgloso:., O Su

mo Pontífice observou que
não se deve trabalhar nos

feriados rellglosos, sejam
ou não renumerados, a fim
de que o trabalho não Im
peça aos !Iêls de se eleva-

rem por mE:io da ora(!no. a

vida litúrgica. e a medita
ção do verbo divino.

Candidatos - Prazo Para Inscrição
Termina HoJe Em São Paulo

SAO PAULO, 28 (O ES_ às 17 hotas o Tribunal Su
TADO) - Encerr� hoje perior Eleitoral recebera n

o prazo para' registro de trabalho de gue foi $!ncar
c:Lndic1alos :LO pleito de 7 l"1;!::ado o ministro Osvaldo
ti!' oUlu)),·n. T:lmhclIl lloJl' Trigueiro rclativn;). cm.

x x x

RIO _ Entrou hoje no

.parto do Rio de JaI}eiro o

r.avlo de passageiros "Im

peratriz Leopoldina" en

comendado nos estaleiros

espanhóis pela Companhia
de Navegação Costeira. A

embarcação Que chegou ao

cals da Praça Maui escol

tada por 20 barcos fará

Inicialmente a linha Ma-

naus'Buenos Aires.

x x x

MOSCOU - O Secretario
Geral da 'ONU U Thant con

ferenciou hoje com o Sr.

Nlkita Kruschev, perto de

"Yãlta" no Mar Negro,
onde o Primeiro Ministro
Soviético passa. suas férias.

A noticia da AgênCia TASS

diz que o encontro' foi

amlstoso e tranquilo e Que

Kruschev convidou U Thant

para "ceia r" com êle e sua

!amilla.
x x x

SAO PAULO __.:. Termina
dentro de 2" horas o prazo

parl\ registro de candidatos
as eleições de 7 de outu

bro no Tribunal F-eglonal
Eleitoral. :Até a manhã de

hoje tinham sido regls.tra
dos Q36 candidatos à As:
semblê'la LegislaMva e 24Ç
à Cámnra Federal, r,estan
do po.ra ser pl"Ppnchl�as
ainda 1.050. Termina t"llm
bem o pl"lizo pam substi

Luitl\o (lc call(li(!:\Los,

ro Baependí Que particip.t.
com unidades navais da. Ar

gentina e Urugua', i..a Ope..
ração Tridente. O Baependl
eneontracse ancorado desde

Otimista q Embaixador Moscoso Com o

DesenvolvimEnto a Aliança no Brasil

- A Aliança para o Pt"Q· de comprovar grande in
gresso é. sobretudo, um l(!!L':;,,1) do povo e da lUl

programa de latino-alUeri· prensa pela inlcial;lva e
canos para a América La- medidas básicas de plane
tina. Seu sucesso ou seu i"mento, particularmente
fracasso depende. sobretu ns realizadas pela SUDE
do, dos países da Amêrlca NF�, que demonstram ser

Latina. - declarou o Em- IKls.sível o aceleramento do
baixador Teodoro MOSC0S0, desenvolvímento cconómico
coordenador da Alianç� pn_ c SOcial do pai� dentro do
ra o Progrt!sso, na entre- ! esquema fixado pela Alian
vista coletiva que cOll;'e-

deu, na As�ociaçào Rnt�1 ça par3 o Progresso
h'lrrr-de Tmp'rr. M:lnl ft fotD II Emb.li::ndur
l"e,siou li Ell�b.lixadr'l qlll' !\.-1oscoso dUl"!lnte

ll"�visla na A.S'.L.

Do Primeiro Ministro Pro'"

fessor Brochado da Rocha..
recebeu o Governador Cer.
so Ramos o seguinte des·
pacho:
Rogo eminente governa

dor e preclaro amigo re

ceber e I;ransmitlr valoroso

povo catarinense expressão
profundo agradeclmento
generosa mli'nsagem con

gratulações passagem mi
nha daia naLallcla pt

��:�Chal:t�'I�c�sc�OC1�1� :�it!.::'
dente Conseiho Ministros'"

, .. '.'

�;���,

Desapropriação de (icneros no RGS
SaQ PAULO, 2:! (OE) -

O Presidente da COAP de --

c!arou h"jc que ainda não

foi cientificado dos planos
da COFAP, para a desa
propriação dos estóQues de

arroz do Rio Grande do
Sul para suprir Os merca

dos de São Paulo e da Gua

nabara. Segur:do noticiaria
de ontem, cr.'üssári"s da

COFAP �egulram para Pôr
to Alegre, co"m" a Incum

b[,ncia de pagar pelo pro·

duto prêços fixados peio
!RGA, o Govêmo federal
arc'aria com a diferença
de preços para vender o

arróz nos dois 'Estados de

aCordo com o tabelamento,
para tanto o Banco do

Brasil colocara a dlspocl
ão da· COFAP um crél'llto
de 6 ))llhõ{'s rle r)·H7.t'iro::;.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



.
,-

ntre is extremos do
materialismo

, )Roa coneetuerrc Mafra. IRO
Telefone :i022 - cetxe eostar 139
Endereço Tclt'gral!co I!;STADO

Diretor
Rubeu.'l de Arruda Ramos

Gtre"te
DomlngolJ Fernandes de Aquino

Redatorel
António Fernando do muarut c Silva - Osvaldo
Melio

Colaburacior<)s
Io""rot. Barreiros Ftrho - UI. U;)\'<lltiu Rodrigues
Cabra! - Cld Oouzagu _ Ur. Anades- ", ... teU
- Prur. Othon ti'Eça -- MélJor nceror.« JU

vena] - Dr. xtutou Lene r'u t_, ....sta _ DI. Nu-

��rl:_Ci:��Ll';;-B�"::,�l�ll��ll� ihn�I�lr���.��II�I��
H�j���� ��;;;�I��1�:��d�ei�:" A���ll� �gf�,a��
Alberto de nmorun.

Dh;P_l(R1'�lM';NTO ESPORTIro
Redator: e-o.c Paulo Machad.o
acceccre, :\UXljJf\l(!S: Mum-y ucraes. Rui T
Lobo e Gilberto Nahos

-

C,Jlfltw/,udt1r(,s: Dl\1ERSOS
Rcpl"t::selllantes

, F,epl"el!elld1,çue� _"1.. S. Lar-a Ltda.
R�o ,'lB' RIl,j êcuaoor Danros 10 50 armar
'ror: 22-f:I9-24
�,w Pauín - Rua vttorta 657 _ <::OI,j. 32
Portn A:"'lP'{' - PROP'\L - Praça r, Fclicl;.
fi', l:'i - cem. 11 ".. I.: 74- ..C
i\ rentes e correspondentes em todos (IS •• 11

n.r�lpi'"J/) dI' Santo Catarina
An\lDdos mediante contrato de acordo r-r In
t.ü,t·.: -m vrgôr.
,."Qr .. "TI1R'\ ANU!\L C::rS 2WJO.OO
Vl!:NOf\ AVUt.::.\ - CrS 10.00
II nuec;ão não se re,',pn",w,blli.�a peto» �()1,. <'I
to, 1'1",tI./n!f " h (/' f/un, a.",ln(/rI(J.�

-----

ter retíctdadc na Terra.

Entre dois extremos dês-

se materialismo incense-

v comecirevos Sociais

c7\, lI{�l...-d--

quente, estamos nos, Os es

ptrttualtstas sinceros. de to
dos os credos: o da ciência
sem Deus. r-ue n0S oferece

os contrastes da conquista
dos espaços e do muro da

vergonha; o da educação fi
síca. sem o cont.róte da cuí.

tnra. que erige em fulcros

de glória nacional e Inter-na

cional homens a Quem deve

mos respeito, como seme

lhantes nossos, mas a Quem
não é justo tríbutar. se Um
tas honras, deixando qu('

vegetem como pertas r>v.n'l

entes (las letras e da'! (,!"11-
cías. nus se vêm Ohrl"':)d'1s
a orerece- na" r,-.lr:\<;, tl,�

produtos d-t eun r-ultuen ]l'l
ra 'QUI'! não V(lnl1:1'11 n 111"1'

rer de romc, qll,'ln(lfl fi -nu

plf'S lISfI clfI� 11/" ,-.n"lll' tIt,

rIOU('7:ls a tantos r-ídndons
incultos ..

que "as razões do seu ar

gumento são fruto de obser

vncôes próprias, entre e.e
e sua mulher que, quando
se casaram. encontravam

se já em idades considera

das como não Iavcráveís à

concepcâc de filhos: ele

com 55 e sua espõsa com 40

anos. Mas, apesar disto, em
cinco anos já tinham qun
tr-i filhos, sendo que um -

frjSOu _ rOI concebido no

Rio, quando de outro Con

gresso de Fe�tll1dade aqui

"O progresso da Human]
dade tem seu princípio na

aplicação da lei de justiça,
de amor e de caridade, lei

que se afunda na certeza

do futuro. Tirai-lhe essa

certeza e lhe tirareis a pe

dra fundamental. Dessa lei

derjvam teces as outras.

porque ela encerra tôdas as

condições da felicidade do

homem. Só ela pode curai

as chagas da sociedade".

Essa é uma das conctu

sões a Que chega, encerran
do o Livro d1S E�pi.ltOS. o

bcnemériV.J codmcedor de

t1l11:1 f),ulrin:1 "11" õn mais

terrível antagonista do ma

ll.tl;l"�I"r.. "N,," i;, ]J-oh, de

atlHIH';IJ' que 1.('nl1.1 p Ir ad

vN:,i.li',s (JS matl'rLt:lst••S",
CO!l,,1111 ,) l,,(':�'no codrucn

dnr, �,IH·. t.é.m Ilippn'itf, De

nii;ll't R,va.11. l!llIV' J" ti

mente conh('C'jr!o p r- auon

xurdeo, cujo pSf'ud!.inlmo
ÍlU(II':l.l:UlI.

�:,.,.,,':\:> eondlc-,(>S, ,:HI nt
te se que tenhamos ('OPI'! o

P Li..'-)!·f, L'ld1s nque!e : qll''>

!'I duxcm a vltln à ci{prf',:�:i"l')
de uma f'xis:.ün-

terrena; não, p�J!'I"m, os

QUc nem.tem a imorttlL.rl:lde
da alma. como 03 c:J.t:J11'.'lls

e os n-oteetan es de qu.rl
quer das -et-ns ("TI que ús

te se d:vid�m. p u-que. apre

cteoa a nossa atuação n .s

de' :10s tê-cios de IC'l!d1.dE'

e de �inceridade, somo, seus

a'iados. _

.

O que p�op"rnal!'os f! a

u!l'ão da C!ência e dn Re

ligiâo, p')i� C]ue €'�tas dtla�
a. ao; da E pirita hU1-:a:lO e

cu!' o E!""'am as aJtõ�\:d2S

d-i \ êl"'hceira <abedoria.

O al'cerC'e da Ciência ê o

('f1nhecimen'o das leis da

natureza pela pesquli-a e pe

la exoerlênrla: O da Reli

gião é a certeza de Que exls

tem leis que ainda não po

demos conhecer. mas de cu

jos efeitos nos podemos be

neficiar pela Fé, a que atin

;!�:��. ��:\'a��;i:i:�� f1;�

��"" qu, exempllfieou o po.

'" \AlALI b II
.

d d���:e���: d1�:Sln��I1;:�te e;�� � \ 'IM P II
o

C I a
_

e

s�s, que explificou o poder \ ,) _._
_.l 1- em Sta, Catarrna

dEr dr l?é em todos os atas � .

de suas :ida, pôde razê-lo Conf.cr,1o r conser"..çlo ,de p.'"615

peia ressurreição! em tod:a o E:sh...

Elzinha vai receber convidados -

Terezinha Sta. R!la miss Elegante Bangú
Quem será o Broto Elegallte?-

1

1
reallzad-r".
Essa gloriosa união entre

a Ciência e a ae'tztão. que
nos da aquela "certeza do

rucuro-, de Que acima fala

mos, é que há oe trazer à
Humanidade. nnrtn tão eon

turba-Ia netos ma!ign')s crot

to" do mntnrlallsmn, a paz,
(II' que tanto nf'(,I'�slt:lm os

homens para que possam Arnaldo S, T1tlof{o

VEjNDE·SE
DOIS lotes de ,terreno, em Coqueiros, frente po

-a o rr'I(.o!"Clcern mil, Umo areo de 20 mil metros.
A 15 minutos do cidade, Trotar o Av. RIO SI'on

co, 55
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BISANTO
,._.,_., .. I.", �.� ... a .Reetr.da

,<,lU (jJ� s.mnos pcrcrdus:
sou :.. it.J. .�.) dê ser d , sen

s;ul'!U"LL ll.mu.!1a

Os turcos estavam às partos de Bisonte.
Ao invés de irem às ameias ou, pelo menos, as

seguror a retaguarda dos defenso' éS perdiam-se 1:5

g:e:gos, em discussões estér-eis em divergências li_
túrg cos, em frivolidades visiveis, tíaaos nas espés_
ses muralhas de Bisonta.

E Bisanto caiu.
A!"ljim caíram Checo-Slovóquio Hungria, ton.

tes <'utros. Assim cuiu Cuba
'

Assim cairemos nós, se; ao invés d'(! nos uni!'_
mos contra os extremismos que botem às portas do
Sr.:.sil e nele jÓ estão profundamente adentradas,
continuarmOs dispersos, dívididos por bisantinismos
religiosos, polític'Ús e sociais.

Somos muitos; êlé.-:;, pOucos
Mas somos desunidos e êles monoliticos.
(AçãO Democrática Popular)

Selll a m:nh.l p,·ese!1!;,r!.
que vl"€_l(l .. n .•. a l-_':e.J. d�
OLiro :;s milli.i<U$ tU:;:tz;::_, d,l

CA,SL\!llC,;;', quI:' o;e,·!.. dt: ti

H ...me:n? Tua \'lua se tran�

,:,}.ma:!a nU!,1 Dê:>erw, a.-I

rio e insip.do. Se te !l\a:;{óo
]) ... 1' �e n,Jse ar elil D�va

nel�.') o que a vida te rou'
bJu. cellho a certeza de rIUE',
n�o rôm eu, e juma.s pode
rias \·iI'el·.

ltuhcrla, um mancqllim jll'''l'il-isiona!
d,l I\hollia Ti'xtil que al)reseJl�

tará maiôs ela Coleçao

a 1I\:IIIO;,ctuill1 que:l

1" '�c'lIlal'i IlWdeJll,.;" CS'

fOOrh's da t'olcl;'ao
"Rràdliau !\'aturc".

Já pensaste o qu_e me de
\"C'i? i5c ouves uma mU.�'tca.

tragO te a lembrança uma

l.ua trocada num mO'1lento

de abandono. se sentes

um perlume, trago-te alem

b:'ança das mãos delicadas.
que te acariciavam.. se

o:has um retrato so!.! EU que

p:mdo-te lágrimas nos

o!hos, dou·tte a impre�são
que te miram. de qUE' te es

cutam. de que te fahm
'

�ou �eu próprio Sonho ..

leu próprio Ideal. , teu

pr'óprio Amai' tua pró
p:la Vida.

;'.1"ls. perante os olhos do

mundo. sou Saudade, ap<,
nas Saudadc.

áormpsJArt ç'T.'-J TAO I·

,'aturc""Bl'a:dlialll

!lOS �alões do'. Quer�lld:l
Pa�aeé numa prOl11oça'J do

LiollS Cl\lb�, "Brazlllan N.:.

!ure" com, 10 Maneql\Jno:;

pr:lÍI;s!Onals. O CI·UZ'.'!":J

da Moda realizou de.<íde3

em New York. Washingt\JJ1
Brldghampton. L:ls Angel":/)
San Francisco e na r',".,,�

Mundial de Seattie, obten

do os maiores sucessos.

1 _ ELZINHA. [iIIM do

casal senhor e senhora -ir.

Joâo Batista BOl1as�ls (}':L

ZA) recepcionara convlrlt'.

:los 'em sua luxuosa residen

cia, para fes�ejar os seus

15 ano�. A direção do Que
rencia Palace. esta com a.

respomabllidade do serv.p

que sera apresentado na

recepçâo que acontecerá 11'.1

próximo d�a �. •

A senhora Elzil J\

mml, na próxima s�Xia

fe:ra recepc:onara um gi'U

po de senhoras de ncs,,\

sociedade para um Cha
D. E'za escolheu com� i'-'c�;

para recepção v Quel'�nc:n
Palaee Hotel.

-

AI' •• I

R;fo,"..�., tvlid�o,._-1: .ndor 'for,e 2� 13
... .' _'. �.lqRtANOP01.IS �

..

Pelo caminno da Ciência
iremos atingindo as eulml·
nâncias da Fé: eis o que fi

cou agora demonstrado no

IV Congresso Mundial de

Fertilidade, realizado nesta

capital, pelo depoimento do

professor Abner Wdsmann, 'J.
�a����!�:��iad�a ����:�:i�:'��oI'!:��,
de de Nova Vo'I::, quandO
declarou ao Diário de Notí

cias" "aue a Fé realmente

é o fator preponderante no

tratamento da esterilidade

involuntaria que, invaria

".'CImente, afeta de 15 a 20

por cento dos casais. no

mundo .inteiro". (Olaria de

Notícias de lOja 962, 111 pa

gina). Salientou, além dis

so, o prnfessor Weismann

.,_-------

7 - Circulando em nO;-i:a

c�dade o casai senhor e se

nhoTa Ral1l�l'es FernanLlrs.
D2,�ial1los aos vi,o;itar,tcs,
Uln..l feliz el'ltada

12 _ Também estanloS

aguardando chegada rIa

Debutante Mar:a Luiza Rf:

naux que devera participa:'
do Chá de amanhrL, I1C,

salões do Clube Doze de A

gõsto

2 - Mt::t,' em destaque II

acadêmico de Medicina C

di;son Borine, que em I''''

ceme reun'ão soela\. dar.·�a

va c()m 'um dos mais hur.i

tqs brotos de nossa SOCie.

dade.

Amanhã ás 20 110)",:,

n" lJall do Teatro A!V�HO

de Cal'va ho, inaugura!;';l0
de ma:s uma exposição d.i
pintor H. Assis.

�M·ANi; DO CINEMA EM ��::-�O�:�LlS
dia l�o;e °s::�:�r�ss=�t�r�s��:r:m S���:�rd;a���;,
ma Novo Brasileiro 'desta vez em nosso Capital qu;
se prolongoró até dia 7 do mês em curso. No d'ia 2,
domine-<l, às 13,30, 16 00 - Cinco Vezes Favela.
Segunda_feiro, às 15 e -20 horas Três Cobras de
�ompeão. Terço_feiro, às 15,00 e 20 haras Tocaio
no

...Asfolto. Quarto-feiro, às 15,00 e 20 30' Senher
dos Navegantes. Sexta_feira, às 1330 e '16 110:':\s,
PAGADOR DE PROMESSAS e, finalmente diu 7
às 21 horas (enc-erromento) ainda Pagador de Pro_'
messas.

• Esta é a Programação do "Semana do Novo Ci
nemo Brasileiru qLle ésto CO!\1no oferece a seu:; lei
tores.

.

P. S. D. 13 - A movimentada pa
rada de e;egância Baf'gi!.
re,ul:zada sábado ultimo

nos salões do Ginásio r.:l

{'Idade de J01n\':1Ie, e'e,:-,u
Terez:nha Sant.a Rta '1\1:".. ;;
Elegante Bangu 1962."

3 - Pl'ocedente de �ao
Pau o a senhorita Mar:ze

Hosterne, proprietária da

boutlque "Chez Moi".

PIIR:A VEREADOR 9 - De voita da tempoJ':'Io
da carioca, o elegante C3

sal senh"r e senhora dr.

Fu:vio Luiz Vieira (Leani
da).

Aquino
4 _ Recepcionari o Jj<e

conv:dados. a elegante çq!'

mem Ro�a Caldas, que .-!_;t3
comemorando idade nnva.

Em sua l'csldencla a broto
lândia e"tará em pauh'.

H. - Logo maIs nos sa,

Iões elo C:ub" Doze d" A

go�to, cnsaiocoll1 as Dt'blJ.
tanl.cs 'Iue amanhã váo '!Ur

"shaw" em p3l'1suJ'cla,

10 Amanhã as 17 hor:l.S

Para Deputado
Estadual

Debutantes em desfile duo
rante o Chá Bcncfic0ntc
!las salões' do Clube Doze
de Agôsto. A rend.a da de

15 - O cred�nclada re.

pôrler s<>cial José R'JjcL
pho') Câmara, l'csponsá'/el
p�la IIsla do.� "Del: 13rot,o:>
Mais F:lcganles do nra�t;·,

divulglll'á dcnlro dc aJr.:l\n�
d'as, o nomc do BI·"to (:a

tar;nen�c - A festa dl' :1

pre�cntação dos Dez Br:,}�o;

Ma:s. sera no "Golcten
Ro"m" do Copacabana 1':1
lnrc data ainda não
firmada.

5 - A cul'iosldnde com I'e

ferêncla ao desfile do p\ o

xlmo dia 12 "Bl'azUlan Na

tU,.c", esta me�lllO gI'31�j ...
f Realmente são 10 Mal:p

C]ulns profil'lslol1nls. que �ju
dar show em Jan1ar dan,

çante no Q.uel"êllcla Pall".

ganle tarde de caJ·lu::.']:.'
reverterá em p\'ó� do 11�;.a!
da cr:ança pClbre,

CEM RUAS EM CEM DIAS _ Vai no rit'mo
certo e indesviove/ a campanha da iruminação de
uma I'UO por dia em CEm dias.

E vai mesmo sem interrupção
Nesta semana: _ oté 2 _ 9, d!Jmingo. ifulr.i

nar_se_ão mais sete ruas.

Postes ppra cimo, fios esticados, lompàda no

devido lugar ê luz.
Os clichês publicados também dia o dia, no

nossa "O Estado", oferecem provas' ó visto, nurr.a

decidida coope\'Qçõo.

11 - O "Cruzeiro da Mo

da", promoção da Cia. n"n'
sUeira Rhodiacete Va"ij! �

da revista O Cr.uz�ir0, apre
sentará no próximo dia 1:.:

PALAVRA DE ORDEM
. �on: .

a maleabilidade doutl'inário de que ,"'1'
fins JustifIcam os meios, os mentores comunistas 2X

pec�m palovras de ordem as mais cOntrc::fitórias, os
mais estarr('cedoras os mais incriveis Com o mes
ma fê f ..:moti:l:onte endeusavcm ,Stalin,' o guia genial
dos p�vas; c�m essa mesmo fé Os comunist�s hoje o

:e���lam ate depr'lndo_o do mousofeo 'do Proça Ver

Âgora. uma novo palavra de ordem, nãó ha
cOmunistaf, no Brasil.

'

Uníssono e monotona, a cantilena vai varal' o
Brasil inteiro, rcpetindo, repetindo repetindO ate
que se encrov'€ no cérebro dos bosbaques até que
anestesie os C".pm�distas, até que adormeçõ os demo
crotos Então, quando acordamos seremos aquela
Cubo 'que Vinicius Brandt, presidente da UNE de_
se[<l Mdentemente poro o Brasil.

E soró tardo, enlão",.(Ac;ão Dem<;:�ático Populul')

16 O senhor dr. R'II
Batista, festejOu idade !lO

va Acontecimentos 80
eials felicIta·'>
-_._--

HASSIS NO ALVARO DE CARVALHO -� A,
manhã às 20 horas como tivernos ocasião de ante.;.
cipar, � intelipente. 'artista conterrâneo" vai expor
seus QuadrOs de qu!' temos dado notícia e toda o

imprenso escrito é falado,
f ccmo o ARTE está possandõ férias -em Fla_

ronó!='ruis n qronde Procópio estorá- por aqui visi
tandO_nos com suo inimitavel arte.w

'- BOLA "".u� PEItFEITA 00 II�A$I:'

. Q; BOI COM", .ASAS-- Quer ir também à
Lua ou Venus, , . ,

E' o que dizem e que o espetáculo custará por
quilo .... 300 cruzeirinhos.

Quando se pensou que um animal tã') pesada
criasse asas .. , ,

E como o avião lombém"""é mais peo;odo do que
o ar ..

FREDERICO KUERTtN

Continuando, na- CÂMARA MUNICIPAL, o seu trc_
,

erá {) � �c "90r:1 (' um prolongamento dé)
n(·sto mesa tcm {'eit() pela boa imprenso de SA:�_
CATARINA e par FLORiANÓPOLIS,

Sempre esteve, Está e "s

tará ao lado dos humilll('s

e ulH'illlhlos

�

,ó!f� ..
,;J

...,-,.�f,;",-,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Florionópo1ist

De ar

1 - OBJETO DA CONeDR
R�NCIA

AQUISIÇAO

I - Cor! mn. de veludo
italiano, r-om todos os ])1'1"
tences. untrtado _ Ocrttnn,
Quantidade - 10.
U - -nr+se SOII'!l", com

todos os pertences. Un!dadc
- "Brlso-Soloil", QuanU
dade - - B.
I - A - Colocadas no lo

cal. Esclal'cC'lmenlos sobre
tecidos, cõres. tamanhos,
reiuo. mntr-rtnl. nce-sóno.
com 11 ar. Nelson Luiz Tc!
xeu-a, cncro do cerimonial
do Palácio do Dovemo.

II - ESTlf'ULAÇOES

Os jntercssacos 'deverão
apresentar os dorUlllcnLos
mr.nclonados a seguir.

1. - Propnsta, seladas
ambas as via,; com Cr$ ..

12,00 de selo Estadual e

mais a Taxa aa Educação
e Baildl' de Cr! 10,00, por
fõlha. em enveloJl(' fechn.
do e laC!rado. contendo:
a) DeSignação do nome

e ende;eço da firma pro
ponlnte;
b) �speclf1cnção, a mais

detalhada passivei, ln.::lu·
sive marca, do material
que se propõem fornecer;
c) p,cÇo unitário e gle.

bal com a explleaçiio de
que estão "lU não incluidas
as despesas de imJ)Õstos
taxas, fretes, carretos, se.

guros, etc;
d) condições e prazo de

entrega do materh.l, no lo
cai indloado: PALACIO DO

GOVERNO, EM FLORIANO
POLIS, onde será procedi
do o exame de recebimen
to;

€o, declaraç:io ele ('onhe-
cir'.ento e. submlssã'J às
normas deste Edit.r>.: e da
Legislação referente a Con.
('oJ"rênrla.
NOTA: Serna recusados

os materla.ls com dimcn·
sôes e outras c:l.ractel"ísti
cas aquém das especifica
ções, o que ocasionará exi·

gência de sUb.�tltlliçrlO, r('.

tirada urgent.e, chmnnmen
to do Segundo eolocndo

exigência da dlferênça de
preço pelo faltoso caução
futmu suspensão do regls·
tro de fornecedor, etc.

2 _ Na parte externa do
envelope contenedor da pro
posta deverão constar os

se�Uintes dizeres: CONCOR
RENCJA PUBI,tCA NO .

22 06 61. (AquisiçCw dc Cor

tinas c "Brisc·Sole!l", para
o Palácio do Oovêrno.

3 - E,.' envelope separa
do conten.,o os dizeres
do inciso antrrlor, além do
têrmo DOCUMENTOS, em

raracteres bem elestncados

t>n('crrar-se-ão Os docurnl'n.
tos comprobatórios de

VENDE-SE
Um bnlcão frigorífico em

e.�tnelf) de novo, marca

Eletro·Frio.

Tratar ft rua Frei Cané
ra 103. Cllll!TaSCaria São

Jorge. Nesta.

PROGRAMA MES DE AGOSTO
DIA 22 de Setembro Miltinho
DIA 13 de Outubro Ellzete Cardoso

RESTAURANTE ESTRELA

Praça 15 de Novembro, 14

Horianópolis

(Hermes .rusuno s'atrta,
3 - Em caso de absotuta

Igualdade de propostas, se.
rã sorteado o vonceaor:

4 - A Concorn\nrh. po
elcrá R{!I" anulada, uma vez

que tenha stdo prctcrntn
Inrmalldndr oxpreseamen
t(' px!gjc1:l pClns I·pferldns
LpIs e a omissão Importe

nova ) - Presidente.

28-8-62

TERCEIR� r'AGINA

cem demolições de areas ex

tensas de casebres e rave
las. que são substttuídes por vimos no Japão:
modernos prédios de apar- .

da cama e trocada todos O

tamentoe. A cidade no cen dias, E' uma contrasenan,
tro é notavelmente limpa. comparado com O que ctta
no que difere multo das cr- mos antes acímn, sobre la1
dades japonesas; a moeda ta de agua. Afinal aqul a

e dotar Hong Kong, que va agua é excassa. mas h(1 !-iII

Ie 17 centavos do dulu r-ame -rietente para que os hospe
rtcano. _ Vamos citar algu des tomem seu banho rnu

mas recomendecõe, que se rio. Ou será por isso mesmo

dão aos turt-tas novatos que trocam?
na terra _ Nunca dê seu Existem vários passeios
dinheiro para outrn h- t-o- interessantes para se r,II'.l'r

ca-: de nenhuma maneira em Hong l{ong: a subida
vnce etr-ve nnnnhnr (I auta ao pico ·'Vitijrla·'. um 1ll00'·

O1H' 11'" nfprer('l' �1'!1� servi TO de ca. de 5:,0 rnct r:1.; dI'
rn� n-i rU1: nfin f"1r'l vt-r- cuum .. acmcnianrc n-t Mor

gr-ns de tnxí s07inho pnrn TO da Crua. em l�lori:,nl'l),.l
" af'rnp"rto r�l'rfl. o benedi lis, por onde so sobr- em

to) _ Na� baren- f11l1' atra trem runreutar. f' dp "nele

vo-snm da pentnsnln pnn a se dcaeorttnruu in!("!"('. -nn

tthn ninch �" 1[,: "Cnjdadn tes vistas da e.dnríe. Outro
com os batedores de cartel passeio. talvez o mais bonl

rasr. to de Hong-Kong, é O que
A� munie-e, aqui. eerar- se faz ao uatrro nbcrdocn:

mente rlP nri<>"(''l1 ehtnesa Ir a Hong Kong- r ·niio \'('1"

r-oem nVlito trabalho nue Aberdeeu. r-cru seus junt-nx
"�'''mn� p""-t.".,,.,rtd"� a vp"'" <.cus snll1pnns cm (]!lC' 111·\

fpttn"i por hnI""P"�· R,\O ma ram centenas (II? rnmlli:'l�.
Tinhp!r"�. h�h'll,.,,,,,.,, f'rT1 sabOrear Ulll p('s('arln num

dos .�ells 2 r('�taIHantl'.� tln.
tuuhtes. c ('OlllO n;IO 1(')' Id(J
a Hon!,-Kong. P:u·t>rru no'

uma afronia :is jl1lmln6\f'!'!
Que moram nps�.1.� ln na

ca<;, a inqla!aeiÍti rll'.;.('4

ra� orelas. bem lArp-a'l e blu doIs restnurantl's a f1ntunr
SIlS atnqad�� 'l" n ..�r'l(,O. no meio delas. Enll(' l,1I1tn
('"11f'<lnn<"\ �'lnrl<lll<l,s. VE'pm- pobresa. lá estão du!.� f>IlOr

�" AI""lJn� nprl'nt,<:os PR� rU"ls. mes barcaças, relu::o:enlC's
U"rp-m nin.,.l1"m de�"alro: nos seus 3 convezes. qllai.�
'11:>� :\� anqrpncl:l�. nns 1n- ]uxuo:os lrnn�aUàntkos.
jJ""'I'(>� ..... llls retlrarl')s dn ren com &eus ga:çons em uni·
t�., jYHi!ram que há. muita formes re!u7.entes. pam ser

n')h"'f'�� e nu" n<lra 1l11l;t.n� viço a turistas. p:ua Que Os

a viria aqui não é toda côr nossos leitores pos�am ava

de ro�a, Har melher. basta (Íj�er
ADesar o desenvolvimento que num de�ses restaul"an

de novas casa� de"apa,rta- tes foi oferecido um banque
I11entOI! vê-�e ,ainda uma te á princesa de Kent, Ida

enorm1d3de de choças. ele Inglaterra) numa visita que
casinholas tapadas de la- ela fe7. a Hong-Kong. cst.:m

tas, cobertas com zinco e do lá uma fotog:·afia parJ.
com portas de tecido de a- \"!i!gistrar o acontecimcnto.

nia3"em, com crianças e adul O �ransporte dos visitantes
tos numa promiscuidade e pal'a os restaurantes e [('i
numa �ugeira de causar re to em lanchas manobradas
volta, mas por outro lado,

conhecemos a3 favelas do

Ria. que não são nenhuma
beleza perto destas daqui.

ca de 11.000 barcos, muitos
deles a motor, mas a mula
ria composta de JllnCOS a

vela. Há um comercio de

varejo atlviss!mo em Hong
Kong, encontrando-se pro
dutos das mais variadas
partes do mundo: cassemr
ras .matesas: rejoctos suls
sos: linho Irlandês; grava
tas da Australia; sedas da
Itália e da 'rauãncua. leques
da Espanha; brinquedos e

camaras do Japão, da Ale
manha e dos Estados Uni-

dos; marfim e jade da Chi
na Vermelha, e ainda da
coroe vermenia. bordados,
bordados e bordados. Si na

América ou no Japúa pudia,
se entrar e sau- de uma loja
sem nada comprar e sem

que ninguém perguntasse o

ouc desejávamos aquí em

Hong Kong e parar-se na

frente de urna vitrine e já
vem um chinês, ou indiano,
o que ror. para nos levar

pala o interior. E ave: da de
e esta, conncctda p.n c.cpe
riencia própria: Não que·
rendo comprar, mio taça
contra-prop:Jsta, porque se

nâo já comprou mesmo. 8ãc
conhecidos como peritos os

alfaiates 9aqui; dão um ter
no pronto em 24 horas, e

dizem que sai
. perfeito e

bem acabado. Estamos ex·

perimentando um, mas -pe
Ias dúvidas, demos 48 horas
Não havendo a,=!ui .gran·

des, rios, nem outras Lnte:s
de suprünentél. a colonia dp

pende exc]usivam�nte tia

agua da ci,uya j.lJ.ra �eu su

primento; a época das chu
vas vai de março a set:?mbro
e como as chuvas tem sid�
excassas agor:l. e�tamos a

qui com racio!1amento de

agua durante 19 horas por
dia, isto é só há agua d\ls
6 as 11 0:"3. manl-jã. Funcio
nam aqui 8:) barc:)s e 187

companhias de seguro: 'exis
tem uns escolas com

658.613
I
alunos matricula.

dos; serviço de luz e gaz é

perfcito: telefones aut:lmá'
Ucos; a terra e e cassa (> ca

ra; cada vez mais se avolu
mam as novas construções,

Professores - Pagamento
A Inspetoria Regional je tipulados, poderão rE'cebl'r

nos dias 4 f'
"

de setem::fro,
no mesmo horário.

Impressões a vôo de passaro

-_ .._-----

vf'ndf''l1 i""'""�!�. P'l"'raY�m

��n<lt'l� p l'fl"r ..m rnas. E�
tl'l� T""�""'R� e mntt'l� nutras
da� m8is ido�a� n" .. I'ncon

+.?"..,,,� "a� r"q� "�'lm ('al-

p:.Jr moças.

Hong Kong, Julho
de 1962.

Operador de Máquina RUF
PrOeuro·se operodor de máquina Ruf ou con�

tobilislo com prática de contabilidode meconizado
Trotor á rua Felipe Schmidt n. 33.

Cachorrinhos Peqllenês
Vr'ridcl11_se filholes. prêto e r)'l;:lrrom. Ruo El.I�

clides Machado.80. Baino de Fátima. Estl"citn
1-9-'62

CASA
.

za D��:d:;�� ���ocCsr$ dle5;�g�i�00.sita à rua, Sou

T,.otar com sr Nélio Scheidt, 'cabo Submarino.
29_8-62

caso, passada a pessõn re

prcscntnntc de proponente
à abertura das propostas,
4 - Os documentos act

ma (ou parte elêles) pode.
do sr-r subsututdos pelo
neçtstro d:l Ih-ma no oe
part:lnlf'nto Central de.
comnrns do Estado de Snn
t:l catartna
5 - As prnpostns devet-ãn

_

���·s.��(:�:en�'lCl��Úb�.I;�a d��:
proponentes ern tôdas xs
pAp:!l1ns, soladas na forma
rln ítr-m 1. dôste Título.

6 - Os envclopps. conten
elo propostas nu documen
tos. rteverâo ser entregues
11n Departamf'nto Centra)
de Compras, à Praça [,aurú
Mulh:!t, nO 2 (fone 3410), n,
tó fls 14 hOI':"!s do dia 17 de
sl'l('mbl"O ele E162, mediante
r('('iho. em f!Uf' se menciona
l'á ela1.a e hO!"a do rccebl
lll('nln. assinado por [un.
cinnário do D. C. C,

7 - As propostas serão
abertas, às quinze horas, do
mesmo dia 17·9 62, por fun
cionarios designados pelo
Pretldente do D. C. C. e na

presença dos proponentes
ou seu representates legais.

8 - Abertos os envelo

pes, cada um dos intereS"'"
sados tem o direito de. a.
pôr a sua rúbrica nas fo
lhas de propostas dos de
mais concorrente:·.

9, - As propostas (mo
dêlo 001. à venda na Im

prensa Oficial do Estado)
deverão obedecer às con

dições estabelecidas neste

Edital, nas instruções cons

tantes do verso das meIO.

mas bem como id exigên
cias do Decreto n,o SF -

25-08-61/382, de 1961, e

ncmais disposições Esta·

duais e Federais, sõbre
Concorrência.".

II! - Julgamento
1 - Pcla COl"oissão Jul

gadora. posteriormente, se

rá dt>clnrado vencedor o

S1linflOSlli
�n f'I" "1'1':1

COLUNA
CATÓLICA

A LIBERDADE ESTA' EM PERIGO

CONCEITOS SUICIDAS

,

E comum, a coda criSe política culpor_se Q re

glm.e, Democrát�ca. Oro julgamo_lo incapoz paro ;mpedu o ascençoo dos maus ora confessamos noss.)falto de madureza para exercê-Io
Os,�ous sobem em qualque'r regime mos; noDemoc:·ocla podemos derrubá_los pelQ votô; foro de

lo. �omo devem_ observa:- nos ditaduras que dominurn
vanos povos, so Os opeiamos com sGlcrifício de vidos
por outro Iodo sá a prático constánte do Democraci;t
De�mite exercê_lu cam eficiência. Quolquer interru
pçoo deseduco o peva qu.;: deve governar atrovés de
seus delegados.

Se voc� acho que o eleitor está votando m:ll,escloreça-o, ónento_o e denuncie os candidote:; não
democráticos·

t um serviço complemento r do seu voto.
Só o democracia assep-ura a liberdade

Voct, ELEITOR
Tem cuidado com os candidatos. A hOl'o é séria

pera nosso Brasil. Por toda porte (I extremismo mOs
tra seu rude jôgo; oproveito es insatisfações do p<J:
vo; agito intrigo, confunde.

CiSmfJ��o�: ;:��Ci���·ab:�e����c�f�:'s, de "Bons_mo_

Só o Candidato descaradamente democrata nos

serve. "-
Porque só êJe nos dará seguranca de que a no"

so liberdnde não perecerá às mõos do Mohch comu
nisto.

E evite os corr.uptos. OS demogogos, os Oporlu_

���os pois que servem 00 extremismO, venais que

Exijo_lhes o declaroçõo oúblicU dI' <1ue repu_
rliam tôd" (' nllol(1tlCI· re<;trição à liberdode e ql..!e.
bro dos princípios DC'mocráticos.

A Armo Da DC')"norrnci:-t é o Voto
O DECLIVE

Aqut'l'e nue tento lU;" mnu cominho ocoba num

d('('liv(' Homens pmtid05, classes Ideologias qUe sE'
atribuem o rrnoriedade exclusivo' do verdade aca_

bam 5C'mnre nêssp deeliv{!, Por melhores que sejam
00; p'·Opósit(ls. tendem possar da persuação à imp('si
cão f'" I'm pouc" rlorninom I)plo mêdo.

Mois lima NoC"ib. infplizmenie tomo êsse ru_

ml'l. nnlllando (1n0� de luta DemOCrático pela justifi
c·'t;vn ri.., r;r.��l'rvnr psso m!?smo democracio. Serão
r"l""'h:"!tirjns e terão que impol' cada vez mais drást;_
camente.

F' n declive, poro o Perú.
Il""'nc('('mns Dela v<"'to de sete de Outubro, nue

"Solvodnreo:;" rtp<;<;n ,,"turp7.n nos roubem o liberda_
de em nom(' Ué<;<:(1 lihCl'dade

COnncre ensinaI"' I .. o -votor
A Liberdade Está Em Perigo

AVIS,O

Departamento Central De COnipras
Edital de Concorrência Pública

No.14-05�49
O Deportomento Centro I de Compros aviso 005

interessods na Concorrêncio pública n.o 14-05-
49 (oquisiçõo de cinco máquinas de escrever paro o

DiretOria de Veiculos e Trânsito Público, de qUe tra_

to o -edital publicado no Diário Oficial do Estado nO

7.083, de 5 de julho de 1.962, e na jornal "O Esto_
do" n.o 14.465 de 23 de junho de 1962), com a_

bertura morcndo paI"o 9 de julho de 1962, que o

mesma Concorrêncio PúbliCO n 14-05-49 sNá

reolizada no dia :30 de agostQ_de 1962.

Deportamento Central df' Compras, em 14 de

AgôstO de 1962

Hermes Justino oPotrianova

PRESIDENTE

28_8_62

14" da série

v. de Sant'Anna

HONGKONO _ Hong-Kong
é uma pequena Ilha no es

tuário do rio Pérola. A

I-Iong·Kong de hoje, porém
consiste em 3 partes: a

Ilha de Hong Kong, que foi
concedida á Inglaterra em

1842; a peninsula de Kow]o
on, que foi anexada a Hong
Kong em lB60, e Os Novos

Territórios, que compreen
dem 376 milhas quadradas
nrrondndns a Inglaterra pe
ln. China. cm 189U, pelo pra
zo de !.I9 anos, Hong Kong
é porto livre, o que faz ser

uma d.l� arcas de preços os
\Il,ÜS baratos de mundo. A

pcputaçàn de Hong Kong
também é uma das mais di.
verstncedes do mundo, pois
nos seus 3.000.000 de habí
temes existem represent.an
tt,� de cerca de 50 nectone .

Ildndes diferentes. Embora
a lingua oficial seja a in

glêsa, predominam os dia
leto>; chlnezes. - Com o

afluxo de refugiados da_
China a partir de 1945,
quando terminou a II Gran
cI� Guerra. esta colonla tor
nau-se ulIla das zonas mai�
densamente povoadas na

te na, fazendo com que
grande parte da população,
cerca de 140,000 pessoas.

T'ElI"EHO NA PBAIA
Vende_se um lote de terreno no praio dn Melo

Coqueiros entrodo no ruo "TIBAU" - ideal ;'la�-.1
umo construção de veraneio.

Os Interessodos trator com o sr� Osmar - neo;�
t.1 Redacõo

lavrador
DOBRE SUAS COLHEITAS!

Cientilicomenle dosados, fornecidos em fór,
mu!o� especiais poro diferentes culturos, de
ocôrdo com o natureza dos solos. Diversos

tipos de Od�bOS poro 1;)<"\1010, cano, mondi
oco, fumo. mlho, arroz, leijão, tcigo, pomo·
res, !urdins, et;:

BUSCHlE & lEPPER SIA,
')OINVlltE WA 00 PII-!t;CIPE, 1�5
BtUMEN�U: �u� eWSllu�. 1/"

em embarcação
os "sampans Hong Kong ê
sei vidá por 24 linhas de na

vegação aérea, emparelhan_
do�se o seu aéroporto com

os de malar movimento em

todos os continentes. Em
1961 aqui desembarcar:lm
47B.298 passageiros por avi
ão e 1.107.117 por via marí
tlma

Há um perfeito serviço
de "ferry noats" ligando a

ilha á peninsula, e ambas as

partes da cldade são muito

uem servidas de onibus e

bondes. uns e OULI'OS de 2

nndarcs, Upo dos antigo::!
ch�lllados '·...;hopes Duplos"
do Rio de Janeiro.

- No Japao viam·se mui

to I aramente os antigos
;··rick.shaws·', carrinhos de

dua>; rodas coro lugar para
um só passageiro, e puxado
por um homem; aqui po

rem, eles abundam, e são

utl]lzados com frequênci3.
nao só pelos turistas, mas

me:;lllo pelos da terra. Tem

enorme movimento o porto
de Hong-Kong; a média de

vapores entrados aqui por

ano, e de seLe mil, além dos

muitos "juncos" e "sam

pans", pequenas embarca

ções de origem chinesa, que
fazem cabotagem. Embora

existam varias indústrias

aqui, dando trabalho a

50% da populaçâo, predo
minando a de fiação, ê do

movimento do. porto que
entram ca. de 75% da ren·

da da colonla. Os Novos

Territórios têm desenvol
vido a cultura do arroz, co

lhendo·se, ali duas safras

pot· ano. A frota pesqueira
da colônia conta com cer-

Educação avisa aos iute

ressndos 'que o pagament0
de vencimentos, refPrenteG
ao mês de: AnC':":ffO, será
efetuado de· acôrdo com fi

tabela abaixo:

Dla,s 27 e 28 de agôsto,
das 13 àll 17 horas:

Inativos e Funcionãrios da

Inspetoria Regional de Edu.
cação,
Dias 1.° e 3 de setembrO,

das 13 às 17 horas:

Professôres de Escolas Tso

la das.
Para os que deixarem 'le

receber nos dias acima es-

Vacinação
RIO. 27 (O ESTADO)

Foi reiniciada hoje de ma

nhã. a campanha de vaci,
nação contra a vnriola '1.0

Rio de Janeiro. A Serrel.a·

ri:\. de Saúde infol·mou Que
11Iai� dr (,O luil wssõoa·; j:.\
j"or�m imunizarIas.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



,.I_',,-

o !:S'l'ADQ - o meta antigo Dlár'l(l !'l .. !'tant. r..�uln.

Curij> Preparalório Confinenle
DATILOGRAFIA
ARTIGO 91 IGINASIO EM UM ANO)
PRE.GINASIAL ADMISSÃO DURANTE O .. ,.,..
AULAS PARA CONCURSOS

CURSOS ESPECIAIS
PARA PROFESSORES

I)E DATILDGRAFIA
_ BasQCldo nos maia modernos. processos pedo. ..
gógicol.

- Equipado com máquinas naval
_ Dirigido pelo:
_ PROF. VICTOR FERREIRA DA SILVA
HORÁRIOS, DIURNOS E NOTURNOS
Fo§:a suo inscrlçóo o Ruo Dr. Fulvio Aducci en,

90 24 de Maio, 748 - 1° andor
ESTREITO

•

FLORIANóPOLIS

INGUS I'
APRENDA CONVERSANDO FRANCES EM ',2 MESES

ALEMÃO 12
ITALIANO 12

VAZIGI
Matriculas abertas na Secretaria e

também para

CURSOS DE CONVERSAÇÃO PRÁTICA
Trajano, n. 14

(Altos da Farmácia Central)

D3. SAMUE� FONSECA
CIRURGIÃO.DENnSTA

Preparo de cavidades pelo alto 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

Urnà casa de praia por Cr$ 150000,00 toda de
tijolos.

.
'

VárIOs lotes de terrenos no inicio de Berreiros
desde Cr$ 90.000,00 Com facilidad.e de pagamento.

Acrovctte comprar o último cpertamento do con

dimino Luiz Gonz09_9.
Srcnde Loteamento nos Coqueiros - Restam

poucas -

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

ATENÇÃO
Mudanças lc-ots ou poro outras cidades.

Serviços de mudonçcs.
.

r-tôo ri! necessário o engradomento dos móveis.
Int r-ooçóes à ruo Francisco Tolentino, no, 34

tone - �805

ORo (LO'VI� DIAS OE :1t1A

CUNICA ME'OI(A
Est�_'mogo intestinos, figado e vias biliares.
Consulfódo: Rua Felipe Schmidt n.a 38
Residência:

'

Ruo S. Jorge, 32 _ Fone 2721
Diàricmente dcs 15 às 18 horas
Atende dosB às 10,30 horas no Hospital de Caridade

Dr. flávio Allerln 'de nmorim
.

'

ADYOGAQQ _'

DAS 9 AS 13 HORAS
AV. RIO BRANCO. 72

REX-MARCAS E PATENTES
Agente Oficial da Propriedade Industrial
Registro de marcas, patentes de invenção, nomes co

merciais, titulas de e,tabelecimento, insígnias, frases de

propaganda e marca.0 de exportação.

Rua Tenente Silveira, 29·· 10 andar -

sala 8 - (altos da Casa Nair - Floria,

nópolis.

Exposição De Pinturas lumblick

Baldicero
fHomeno

Para Vereador

--, --- ------- --------_ .._-

r-toricnópotis 29/8/62

UM HOMEM DO povo

PARA TRABALHAR PELO

POVO

Vende se uma casa com

uma m-ande
.

chácara, em

Barreiros, Estrada velha
nv 155. Tratar na mesma.

3G-8-62

Concorrência Pública n. 17 04 01. I UH 1:1" � (j li � À o ;I
o Departamento Central de Ccmoros, OViS(] I005 interessados na Concorrência pública n.o 17 04 I� ,�'.

� I) l

�t� �a��;�:��� �:á�:atseri��r�o�aAs����a��.��f:��;�)� -.-J

conforme Edital publicado no Diário Oficial do Este

!��d JÜ�����::::%���:��:���:;�i���b�i� ��::��I:.:�:��.�::;:�:;
co n.o 17-04--01. será realizada no dia 30 de

no Hospital de Caridade.

u90st�epartamento Centrol de Compras em 14 de 'A tarde, no CODSuU.Órif

agosto de 1962.
. das 15.30 as. às 17�10 ns

(Hermes Justino Pctricnovc) Consultório: Rua Nunes

PRESID����8_62 :;';S:t���O'2�8;'- 1.0 andar -

Residência: Rua Padre

Roma. 63 - TeleIOIlt: 2'18'

- 'NORDESTE
'- SANGRENTO" -

Próxmo sábado. 1I].ICt:l.:í
a Semana do Cinema novo

arasreírc, patrocinado pele
Depto. de Relações do Pa

lácíc do Governo - Nos in

formou o dr. Fulvio Luiz

que o filme "No:'deste San

grento", marcará a extré'a.

- INGRESSOS -

Na casa 'Souvenlr" rua

Felipe Sehmidt n 7, os in

gressns estão a dlspn .• reão
dos interessados.

- TRAJE-

Podemos informar que ,.

traje para a extréía ao Fc.<.

tival do Cinema, é o cI�

passeio - já que está iHI
vendo dúvidas à respeito.

- CASOU SE -

sa casou-se com a srta. �i
ma Estrela ee fllho do ce

sal desembargador Alves

Pedrosa; ela filha do c:>.

sal Coronel Aviador AZ<r1n

buja Estreia.

- Cr$ 108.000,00 -

Q dr. Nereu Corrêa, in,
formou ao colunista que o

bingo realizado no "12"
em beneficio

.

do Hospital
Sta Catarina de Reabtltt-i

ção rendeu cento e oito mJl

cruzeiros llqu:dos.

- FESTA-

A Diretoria do Instituto

- FESTIVAL DO CINEMA NOVO-
- FESTA DA SUFrER -

- ELIA SOARES NA COLINA DIA 6 -
Yu.:;.gi senhora Joy Lym.h,
esta dlS�rjiju.nuo convn.es

paru a l"e"La. uu succcr.
que será realizada proxí
li,,) sú ..auc, as ;lI nur as

quando !lerá escolhida a

pi .men-a lU.SS Yasigi, 11'l3

La capital.

vez Os bl'betes da Loteria

s'ecerat. para as agcnc!as
credenciadas.

- LIRA-

Está marcado para () pró
xmo dia seis, uma SOJl'''e,
no Lira TC. com E'za S��
res. [á que ela não com

pareceu dia 25 pp. por mo

tivo de saúde.

- P'AL"'{A-

O Departamento dc R-,.

iecõcs Públicas do Institu
em Pôrto Aleg�e, remete-a
� f<tl�, para 'L coroação de

Mlss Y:ázigl 62

- REELEITO -

A Partir, do mês de setembro o conhecido ptn, -

tor ZUMBLlCK estore expondo 80 telas no futuro

prédio da Droçiario Catarinense o RUA Felipe Scb.,
midt.

AVISO
Departamento Central De Compras

RA'D!O PHRUf;'A: �O(wRO

POLIriA[ DF lIR6�.C!A m'"'cm

Prepare-se para o Futuro
Aquirindo lates de terras, pequenos chácaras er órecs
paro índúsrrrcs em

B,ARR�IROS
no "BAIRRO YP·IRANGA,.onJe esró situado o Grupo
Escolar local.

Os interessados poderão dirigir_se drretcme-u
ao ESCRITÓRIO DE VENDAS DE IMOVEIS de

0110 Jutio Malini
Ruo Felroe Schmidt, 14 - Sobrado - Fone -

2347 - Floríonópolls:
SERVI('OS TECNICOS ADMINISTRATIVOS

ORGANIZAÇÃO E REORGANIZAÇÃO •

DE SERViÇOS
RUA CONSELHEIRO MAFRA - 160

FLORIANO'POUS _ SANTA CATARINA

(UNIU SANTA CATARINA

Clínica Geral

Doenças Nervosas e Menldi�
Angustia - Complexos - Ataques - Manias

Problemático Afetivo e sexual.
Trctcmen:o pelo Elctrochoque com anestesia

Insulinoterapia - Cardiozolorapio - Sonotercpíc
PSIcoterapia.

Direção dos Psiqulótrcs -

DR PERCY JOÃO DE BORBA
DR: JOSÉ TAVARES IRACEMA

DR. IVAN BASTOS DE ANDRADE
HOR,\RIQ _ D às 12 hs. Dr. Perey

15 às 18 hs. Drs. Ivan e Iracema

Endereco: Avenida Mouro Ramos 288
(PrOt;O Etelvina Luz) - Fone 37 - 53

AIPJOGADOS
ADVOGADOS:

DR. HELIO PEIXOTO.
DR. MOACYR PEREI RA.
PREVID!:NCIA SOCIAL: - Recursos à Juntas de Jul
gomento e Revisão. Aposentadorias. BenefiCios etc
�UESTOtS TRABALHISTAS

.

CI'VEL , CRIMINAL
Ruo Felipe Schmidt no. �7 - 20. Andor - Solo

VENDE-SE

-

DEMONSTRtÇAO -

Otácl'lo Amaral. que
"volta ao mundo" com

O deputado Federal .roa.

quím Ramos, que 6eml)r�
se destacou na câmara

F'ederal, e candidato a re

eleição e deve ser reeleito

.:a para vc.tar com suas gran

,J des atividades em beneficio

violão vai dar demonstra
ção de arte no violão .,0

Colégfn Coração de Jes"s
Instituto de Educação, "I JS

pita! Nereu Ramos, corc.n
as de santa Tereza e aan

do nGSSO E�tado,
- L.B.A._

A Legân Brasileira, de

Assisténcla, comemorou

com um COQ, no Ciube da

Aereonautlca. o seu ·20.0

I"" tnna promoção das secr-ee

Na Guanabara. o Oap-túu rias de Saude AS. e Edu.'a
Tenente Jose Julio Perh a, ção e Cultura. aniversário de rundeeão.

P. S.D,
'I

Para' Deputado
htildllill

Ivo Mol1lelle!!rO

PARA SERVIR SUA TbR·

RA COM A DIGNIDADE
DE SEMPRE

Dr. Acác;o
Garibaltii �.

Thiagll
ADVOGADO

Escritório especializado
em qcestões trabalhistas.

Admtnisl.raçúo de bens

Imóveis. Defesas fiscais
Rua Felipe Schmidt, 14

_10 andar _ Fones: 2511
- "'216

rl,lO fernol"ldo mo<:ho�? 6

lQ. ',l"Idor· fono Z4-13

PERfEI�ÃQ' RAI'!DÊZ

�.

Estiveram presentes a arn.

Dare! Vargas fundadora e

a sra. Maria Tereza Gcu

O Casai prefeito OY!"I) rart atual presidente.
(Lj'lan» Gevaerd\ em arus ._..,-.

'

que sábado recepcíonou
com um Jantar Intimo, feg

-------

tejando idade nova de fia

LllIan.

@
- DIRETOR_

O agronomo dr. Paulo R�
beiro Oarnelro, foi ímpos
sadc neve diretor do l natí

..

.�t�to arasnetrq do Café. f_lo
- LOTERIA _

HOje a Caixa Econonucn
Federal de Santa Catarina
vai distribuir pela prtmetra

- RECEPt:IQNOU _

MU'SICAL BAR
. /

. 'ARA UM BOM PASSA TEl\1P. COM SUA FAMILIA - REUNIOE� SOCIAI�

UAJit,:ANTES GOQUlTEIS - FESTAS DE ANIVERS.:'\RIOS _ CHA

DANÇA.t>ITES _ ETC.

A.NDAH TERREO DO ROYAL HOTEL _ Te}. 2515. !Portarta)

às 3 e 8 horas

,\Aíl JOSE - B A j II B O 5-
oecu J rcce. 383'J

VictOr Mature
Rhonda Fleming em:

o GRANDE CIRCO
CinemaScope Tecnicolor

Censura atê 5 anos

c;". srn
Centro

às 2 - [) - 7V2 e 9 hs.

Sessões das Moças

- ZE TRINDADE -

o BATEDOR DE CARTEIRA

Censura atê 5 anos

às 8 horas.

Sessão das Moças

- ZE TRINDA,DE -

EM

O BATEDOR OE CAnTEIRA

Estreito Fone ('1252

às 8 H O R A S:

Paul Newman

Joanne woodward
EM

PAIXOES DESENFREADAS

Fone: 34:'i"
�

- cnemascope - 'recntco'or -

Censura até 18 anos

mt MARIO GENTIl COSTA
M�DICO

OUVIDO - NARIZ - GARGANTA
CLINICA E CIRURGIA

ESPECIALlZAÇí("l NA CLlNICA PROF
JOS� KjS DO RIO DE JANEIRO

.

OPERA NOS DOIS HOSPITAIS DE FLORIANOPOLlS
HORAR10 DE CONStATAS' - Dos 14 às 18 horc�

Pelo manha, hora marcado inclusive aos Sábados
._ '._ Telefone: 2989, �,;,:;,Ulll radio morcq "SfMP" €m bom estado, trotar

,- C,6i\1SULTORI0 - Rua Ten. Silveira 15 - Conj. 203 nd I redaçôo,c:9os �s
os 19

horas�reço
de ocasiôo

CIO, PARTHENON "

'.
_" ,,'

"

,"!:" W', , '" 'If'

•

_, _.';.filO·f�,�· ">'�"':"",-- ..
,.......,·,�,·��"'i'""�."'i::;�...··r�:�:':�. "� 'Mi. .• ':" , '�,. C,_ '�. ',: ,_,,�,�;;•.

. � _: .,",!

- Ccnsura ale 1-1 unes -

"".. lMPEBro
EstreIto

às 7 e 9 haras:

EM Sessões das Moças

.

Eric Von Strohein
EM

_MANDRAGORA
- Censura até 14 anos -

Ciae RUA IS José)

às 8 'H O R A S:

Steve Reeves
Valerle Lagrang- ",...

EM

O REI DOS PIRATAS
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Mais scolas; Melbor- Escola Para a
O

• lastimável abandono a que ves das que, com Nereu Ra Ramos assumtu o cargo de

emocracla
se atirara o nosso sistema mos e outros, Vinham dan Governador, era de pasmar

educacícnat seria destrutr do ao ensino pubhco cata o dlsculdo a quo chegara o

o que, com tamanho sacrtrt rmense um prestigio verda , ensino publico em Santa Ca

CIO, haviam realizado as ad detramente honroso entre � tarína: não se verificavam

mtm t a
-

t I as demais unidades da j'ec, apenas as duzentas e vinte
Todos nos recordamos de. andava, entã.o, SUbalternl�a de a �:���:v�� ;;f��:� d�� racao Nacional. mil crianças sem escola;

��� ::I::��idaal��aO c�:�� ��o:O�e���::eSS�li��:!�da� Govêrno Vidal Ramos, atrR Quando, pois, o sr. Celso ::�t�ar::::ar, oa ac��:���
�:���e C=l�:p������i:rlz�� �t����:orC;:,�ael:i:o��i��S�I� CAIRIA DA ALE'MANHA ��: s�::ec�:oau�a'a�e�oçã�
eSCola pública como fator mulada do alto dos poderes que merece um setor públi-
de valorização integral do

administrativos. Quem não IMeus Prezados Estudantes co de tão elevada slgnltlca
homem. O ensino estadual

lamentava êsse panorama Prof. Dr. Hermann M. Goerçen �:;. ;r��a,ppa����nt:,�:c:��contristador, que, desde a-

1
nos atrás, vinha desvirtuan Voltaram de Berlim. Eram estu�antes �e diver !��I� ��:�Ç=:z:nl�:taedo o sentido funcional da sos países lonnccamenccnos. Conhe�IC�_os ha murt

rer novas salas de aula, emescola pública, entregue a tempo e sempre foi um prazer convI�a_los poro u� condtcõea de ambientar adirigentes con;pletamente cebere sôbre problemas dos seus penses. problerncs]
escola de maneira compa-desprovidos de qualquer de ajuda clemõ problemas d_os seus estudos nc
tive! com o sentido moderoconhecimento técnico? Dir- nosso meio. problemos_ do convrvio com os estudcn-
no de seus objetivos sociais.se ia que o objetivo dêsse tes clernôes e os alemaes em gera.l. • I' Dai, o acelerado passo

Os debot�s eram sempre multo c��:��:tm e:�S�1
que, nessa [rente da bata.1

franc�s, � m::smo. aquelesd que r:�i�ro�om serenldo; lha desenvolvimentista e

querdistcs, nao deixaram e ap
,. da. d'" visando à valorização moral'

oe .o:_ argu�entos c�ntra" a s�ao ft�;;�� �:aa espê� e mental do homem do fu
postçoo. U I:squerdls�o dPo a vontades renove .. � turo, o Governo Celso Ra
cre oe uuto_Contlrmaçao e eu S

seus paises,!
mos está Imprimindo à mar

dores, qucncc uma vez r�tornadO_ 'tos

s fisionomias cha de sua administração
Aqora voltarem_ de efl.,��.:on, a

recuperadora e progressista.
cheias oe preocupcçco e de trl_._za.

Se. é verdade, como o de.
Um dêfes se fez porto-voz, paro me dizer, o que monstra a universidade do

se s.egue e o que noo deixou de transmitir a todos, novo conceito de educação,
caros crruços entre os esrudcntes ao América' Lc; que a escola (dentro de suas

tina, que me lêem Ou talvez conheçam: lInalldades sociais) deve
"Senhor prctessor. hó mUito tempo gozamos preparar a criança para as

da suo ncsprrcudcoe. aprendemos cem os seus con, tareias sociais que se lhe

selhos. debatendo problemas do nosso terra,
.

abrem no meio físico e hu-

E:u como outros colegas oqur presentes, oceitc- mano em que terá de viver
mos os 'seus argumentos, os suas atírmações e cs e produzir, tornar-se ia inó

provas estatisticas, sabendo que as sues intenções euc o esfôrço governamen .

políticos eram sempre qenerosas para Conosco e 03 tal se não CUidasse de me-

nossos países. Ihorar, não somente o ní
Toccvto sempre ficou um resto, uma certa des ver profissional e técnico

confiança uma sombra de descrença e dúvítla, POf_ do professorado - dando-
que ochóvcmos, que o senhor estava pint?ndo em lhe, em troca de sua per-

côres exageradas o aspecto real do comunismo es; manente dedicação às tare

pecialmente em suo terra. permitin�_o, que o pclxõc fas pedagógicas, remunera-

entrasse em sues argumentações. ção condigna mas também

Neste instante chegamos de Berlim. e estou 0- prover o ensino público, es

qui pore dizer ao caro professor, que voltamos pro; peclalmente o primário, de

fundamente chocados comovidos, consternados. c., prédios que, construidos
balados.

" .. .

com' essa !lnalldade, con·

Aquilo que vimos, ultrapassou todo imagino- corressem para a encr

çõo, que as suas polovrcs _poderiarry ter evocado em êncía da escola, obedecendo
nós. Se eu jamais tivesse Sido um adepto da Esquer _ a todos os preceitos pedagó
da esta viagem a Berlim então teria causado o con gicos aplicáveis particular-
versôo total e irrevogável.

.

' mente à escola rural.

Vimos o muro, cssístimcs à traeédla de uma

cidade dividido por um murO de 40 Kms de com, Temos visto publicados

primento, munido de metralhadoras. arame f�rpa?o na Imprensa algumas foto

e policiais armados como se {!uarclosseTn a pnmeLra - ....atiae de�&$�t;e.>.�

linha de um campo de batalho. De foto, é
.

.1Jm murO, mente constrllidas, dentro

que está irradiando u _vergonha e �nunclando 00 do programa da edlflcação
mundo o derroto cIO sistema comunista. de mil novas salas de aula

Consegui falar c'om algumas pessoas_ na ru�. em Santa Catarina. Padro

Nõo era fácil pois nõo falo bem o alem_?o. A ml- nizadas nas suas linhas ge_

nha fisionomia nada reve.l� do tipo alemoo, o que. rais, elas consultam perfel-

00 meu ver, devia ter faCIlitado o �ontato com os tamente a urgêncIa do pro

pessoas dã rua pois viram lago que. eu e!a estrcn_ blema a que trazem solução

geiro mesma, e 'que_�r isso não preclsovom ter me� �!:�d����õ::éd:%�:�:do deJ:s��c���im, a maior parte dasJpessoas as dos municípios, aonde leva_ . '-

quais dirigi a pelavra, tiveram medo de �espo�de�, ;f:u::a!U�:Se��c:���: �� '"'��, ';' . I

ÀÍ'
' ..

n'��, � ;1�pFe�g�2�::0:;'I�'!l:';��,'de�g��t:�p�n�o: ta, Cr1�rç", ate agora os- ".1:<fttTENAS DE 'tRIANClftHAS PARALlTlC l 'APELA'
quecldas el1 condenadas a

Anlto'
Até quo consegui falar com um funóoná,;O,' aum.nta<em a 1I,'a, Já alar PARA A GENEROSIDADE DO SEU CORAÇ O - AJUDE

êsse vendo que estava realmente falando comd um es mante e extremamente ve·

AS A C·AMINHAR (OOPERANDO COM A.

o ti o turista oll;lando em seu. re ar. com xatória> de analfabetos e .

tranfel�l;'arPtípicO -do ·ambiente t·otalitárlo, abriu_se marginais, vítimas da falta
-:

���� �e di�er. ni�eaa�����s��r�t:r;a;eirr��d:eSi�l�0= �e qa::i:�n��n���I���!;:�: ASSOCIAÇÃO SANTA CATARINA DE 'REABILITAÇÃOh� e:ai���aT: moral de tôda o Alemanha co�unls presenta, ê o profundo seno

E' D ,.
-

R Ge Ii�Oaeu� se chamo Repú?lica Democr�cof���:�6r�s ��od�em��:��1c°ad�I��::� nVle O seu ona IYO para a ua nera
alemães ocidentais, assim me fal_o� ur:deptos fer' ção catarlnense. Bitlencourl, 102.talvez pe;se� a��br���t�s,,���n�;�s errado

.. �a�
vorosOS, o .

f I ôbre os problemas mOls Slm

---0-·-:-----
.

d
nõo pOdemos ne� o o�s ue haja o orientação do

HOmemas
pies do nossa "Ida, se � t ale do Serviço Secreto.
Partido Comunista. e o c n r

. além das nossas

Nade podemos f�:-er eo or���'Z�targio intelectual
Quatro paredeJ:d lV:,: �oticiário radiofônico e a te- Helena Goeldner d rt E eu me lembrei do pa-
nue nem sacu � a p

'd ntol pois é proibido o eseu_ Almeidat1 dre Vasconcelos ,das suas

levisõo do mun
_

o 00 e

'as ou've está corrend"l •

Palavras de Vida e da vez
ta dessas :st?çoP.�, e, quem. Era uma daquelas casa em que êle falou sôbre O va

riscosS;����ss;Q��s�or, eu tinha. leva�. c:;�90 u�� ���Õ;:sd:u���Ses�a���:� ��d:a;::�;ad:�a���:.la ��.
Berlim �c;denta\ al�u��s76a�onn;�sE e1:.- com um o- pela cidade. Um prédiO ou significado de vida e amor

���;�reo ���;�n�� :;��idÕo me disse: �'Quantos anos trora branco e que ostenta· \la meio da ruina e da degra

nõo comi laranjas" ,

_ �: !::��as� ����:�de�:d:8 da6ãop������brou.se logo
Eu vi Coam os me'us próprios olhos. q).Je numa nho, gaiolas de passarinho> de um coração de môça, so

cosa de viveres um kilo de bananas custou .11. Mar numa desordem antipátlcf nhador, enchendo de poe
cos (Cr$ 1.100,00). Eu vi numa casa e_speClahzado de pleno desconfõrto. Dun: �ia e encanto o morro todo,
em roupas de hOmens, um pullover de la barato por delas até possulam prateIe com apenas um vaso de flor
100 Marcos (10.000,00) .. Mas não.erp 7ste o �spec_ ras, pejo Jado externo, che Não sei porque a gente lo-
to que mais me impreSSionava. POIS. ha tombem 0_ ias de latas e vasos de plan go pensa nos jovens quan-

1imen���r;���� bt�r;��s�ós vimos aquela tristeza de� �a;'mCe�;c:=�:la u:I:��� dON�:S���!�s���:o�. janela
sesperoda, respi"ramos aquele ar d; ce�it�rio no cen A rua era uma travess< das plantas um homem em

tO d Berlim comunista. Todos nos aSSistimos .du,r�n antIga do Rio lá para m mangas de camisa com uma

t� di�s e dias aquele espetáculo inéd�to n� hlstorl:l lados da P r a ç a Ti· tijelinha branca esmaltada

contemporôneo do mundo. em que ma� �ao podem radentes. Os transeuntes a na mão, cheinha de agua
visitar Os seus filhos, noivos não �em �t�clas de suas, pressados desviam o olhar Um homem feio. Regou as

noivas, médicos não podem i)1?IS a':Xllior. aos �elJs daquele espetáculo Incômo· plantinhas uma a uma, es

doent-es, operários e funciOnarl,?s. na? mC1S po em do. Importavam.se apenru

trabalhar em seus lugares tradICionaIS, porque um
com seus negócios, suas con:

o os separa pras que o bairro era

comell
mur

O rumo é 'algo simbólico. é real. é de .pedra e
cial. Inconscientemente, de

ferro, é o muro do divisão, qu� estabelec:u no c<r viam comparar às suas pré
rflC;õo dessa cidade imenso ChelO de re\�ç?es .pes_ prias e bem arrumadas mot
"I)ois de omizadp.. de po"entesco, ?e negociO, de pOIJ radas, num sutil sentlmen· '-__='-_--1;eio de turismo a proibição apo��da e demonstro: to de desprêzo.

.

da põr armas de gu�n;?, de se vIsitarem. de se a E aquelas folhagens des_t

mare�ss�� ��I��,ut:::u� caros amigos
.

estudontes, ;���l�t%n:e. ::��u�m ���
um vosso colt>oo liltino_OllwriconO• aquI em Bonn. de luxo il.tll_il, Folhagem é

no m.�� te�<;��it����·di.�sc: "Não c0mprcendo C0r'11n pn� �:���'ll�e�\���it:��c� 1���1.r��:
L de hover .comunl::'la" .. 101 "",_r, ...u/ ' .....J,I' .... ,.. �:_

Flortonópots 29/8/62
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Indústria e Comércio de

Madeiras TANGARA' S. A.

Assembléia Geral Extraordinária

CONVOCAÇÃO
São convidados os senhores Acionistas da lndus,

trio -e Comércio de Madeiras Tangará S. A. a se reu,
nirem em Assembléia Geral Extraordinário, o reolt
zcr_s� ÔS 10 horas dó dia 31 do corrente mes de 0-

gôsto, em sua séde SOCial, ne�ta cidade de Tang?r6,
Estado de Santa Catcrt-w a fim de deliberarem sôbre
a seguinte ORDEM DO DIA.

. .

al _ Elevação do OL.:mento do capital social, oe
acôrdo com o proposto da Diretorai e Parecer do Con

selho Fiscal;
b) _ Atteroçôo do artigo So. dos Estatutos Se;

clals·C) _ Outros assuntos de ínterêsse da SOCIedade

Tangará. 11 de ogôsto te�I���ORIA
22 _ 8

Retificado por ter nnter,:ormente sido publicad')
com incorreção.)

�MARIBO S.A. Indústria e Comércio
Assembléia Geral Extraordinária,

'. .: .. ,.(OKVOCAÇAO
Sõo Convocados os senhores acionistas do ImOrl_

b S. A Indústria e Comercio, o Se r�uniren: em A",_

s�mblé;o Geral Extraordinária, o realizar-s.e as 9 (�o_
ve) horas da manhã do próximo dia 28. (vmte e OitO)

do corrent-e, em sua sede social. nes.ta cLadde.de Tan_
gará Estado de Santa Catori�a, o fim de deliberarem

sôbrea) ������eã�r��ma:'���� do cepital social. de

acôrdo com o Proposto da Diretoria e Parecer do Con_

selho :'i���roção do Art. 50. e seus parágrafos, dos

Estat�;o��t��j��;suntos de interesse social.

Tangará, 9 de Agôsto de���iFrORIA ,

22-8

Retificodo por ter anteriormente sido publicada
com incorreção.)

A-Verdade
Sem r [lTf(l �í�

Para DeputadO Fedet a.

� �O::ES�T�A�D20�,�0�m�a�i,�o�n�ti:._a�d�la�-'�;o�d�.�S�o�nt,=o�C�o�to�"�n=o �
.

.

QUINTA. P.!OIXA
-----------

Coopere com a

Ila-me
.sua

mao .. �

A.S.C.R
•

\�\
Eu lhe garont�\- ê muifo duro cprender a qndcr na minha
idade ... Os müscu'os não obedecem. Só com muito esfôrço
conseguimos mover os pernas, Damos oiguns possas com ali ..
mismo e, de repente, as fôrças nos falIam e nós coimas. Mos

'�nQs�levQntamos depressa para ondor e tornar o cair, Às vêzes
a gente choro "0 Assim diffceis são quase todos os nossos exer�

crçios e estudos. MosC):;acriffcio compensa: eu, por exemplo, ió
m.elhorei muf:o e estou certa de melhorar ainda mais, No futuro
espero ,er cama Você. Para prosseguir minha recuperação e de
tentas crianças como eu - para atender a milhares de outras

que sofrem o que eu sofri - precisamos de seu auxilio. Ajude.
-nosl O que é pouco PQra Você será quase 'udo para nósl

;'1,

Folhagens
ticando o braço até a últi- iluminando-lhe mais ainda
ma. So�rla alheio ao movi as feições gastas pela vida,
mento da rua. Nada naque Iluminadas, ja, pela 88till.
la hora o perturbaria. Era fação que tôda Criação pro
uma hora sagrada. du.z I;!Q' criador. �le, naque-.
Mal cuidado, rosto enco· le Instante, a.judava a criar

vado, trazia nas mãos um vida,
manancIal de carinho e de E eu aprendi a lição das
fê !}.aquelas simples gotas. folhagens que é lição de
dâgua. amor. Folhagens' não são a
Talvez nem êle mesmo pena,s decoração, vão tão

sentisse quanto era magní- �onge que só o coração as
fico naquele instante. O Sal alcança..
batia de rijo no seu rosto,

Caixa Econômica Federal de Sanla
Calarina - (arleira Hipotecária

De ordem do Sr. Presidente torno público que
acham_se abertas os inscrições paro empréstimo hi
pOtecário de construção e reformo dã "casa prápri'"
exclusiva e único.

Os interessados se:!'ão atendidOs no Carteira HL
potecária, no horário de 12 30 às 17 horas, excetl"l
aos sábados

.

A inscriçõo seró feito mediante (I pagamento
da taxo de 0,2% sôbre o volôr do empréstimo· pre�
tendido.

Chefio da Carteiro Hipotecáriã, em 28 de 3.
..

gôsto de 1962.
-

MIGUEL DIGIA'COMO

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



IrO"TOR:

PEDRO PAULO MACHADO

R.DA rORES-AUXllIA_U:

MAIIRY 80R""S. RUI LOBO ..

GILB<nO NAHAS

COLA�ORADOR'S: DIVERSOS

RIO, 23 (VA,) - M�!s
de vinte clubes e as conte-

der-acôes de' D['�pOl'1;os e �t

de aessetbnu. foram mut

tadas pelo COl1>í'!ho Nar-ro

nat de Desporto". na tm

pertàuc!n de 5 mil Cr'I?,.,j

ros. A CAD. foi mnu-ut-. qu.
CC':porque centre do Prazo de

trinta n.io cnentm- c

nhou ao l"I�:"ll'ir (

do cnmpconoto >rumlial de

Putcbot. A T;', 1', rrto Nnuio

nui do Ba�qucjchoJ foi i.lf'
nalizndn 1'111 10 mIl crU�<li
r05, porque dentro do In'-'S

mo praza. não oneamf nnou

ao orgão Federal dos �,;.

portes, Os seus reraeôrtos

do 'festival' de Pôrt o Rd'

e do Campeonatq Sul Arne

rieano g'emíntno de ASsull'
cão. O CND que esteve te 1

nldo sob a presidência (1')

df'sponista Va;ed Perry �Clll

tau ainda, com ti. pa,ti"i.
pação do nos�o diretor M:�

rio Filho, general Santa
Rom c do <;enhor Sergio
V:eira Mendes. Cora Casto

S:lmp�io funcionou

cretaria.

Estão Liberados

Outra re:>o'ução das ,!!.:lis

importantes foi lom9.da pF
lo CND no caso de transfe

-éncra de atletas, O creã«
frdf'r:tl dos desportos resot

VP!l u-omo emergência, alE

a aprovação {la nova Lei
de 'r.unsrerõncíaj. que to

<lns os atletas inativos 12
r mai.<;, om l:on'3€

to estágio, tcnner-

de jogo para ,�,

pediu transfere
sunto foi traLú(

,.1 podido do te:'!

:n�n:-!m Soares, I

1 jOl';af1Ul' sere,

qur- cstn. íunr

nove meses.

Reveladas as

Penalidades

Os quatro con�lheiros
resolveram ainda, revetm

as penalidades ap)ic�dail à.3

associações qUe disputa"l
partidas em regiões frolltei

riças sem aguarda!'�n� a

necessária licença. Foi �am

bém revigorado, a panir
de onter,1, o item quatro
da Deliberação 21 55.

"Ficarão Sub Judice"

"Considerando que a pp.r
�a de pontos ,em partidas
oficaiis como decorrência

TRQFE'U EXPOSTO -

_ A Federação Catarllll�l ...

se de Futebol de Salão vem

de expôr. nÜffia das VJtrL

nas das lojas "A InRinual'!

te", da rua Tenentp. Si:VPl

ra o troféu que. será ofer·

ta;lo a agl'(,l11irrl'fIQ quc le

vantar o tilulo múximo 1>:1.

lonisLa da temporada lle

1962,

TREINAM AS -

GUARNIÇõES -

- Aproveitando a manhfl,
razoàvelmente boa. para a

prática do remo, estiveram

singrando as agua,,> da 1,-'5

sa baía suL as flive�:'ii!�

guarnições que se pl'(».1:,'
ram para as disputas (la

Buenos Aires.

NORBERTO DIZ -

QUE VAI -

VOLTOU A SER -

TE'CNICO -

- O árbitro Otávio Boloni

ni que vinha se destacall'

do nestas funções filiado

ao quadru de árbitros (1;1.'

Liga Desportisva Brusquen
se vem de solicit:ll' dcmh

são p� volLia a

fi'cnlr':n1l('J1'1' 1l'1I:�

DAGO DEVERA' -

ESTREAR -

- O avante Dagô, pcrtêf
cente 'ao Coriliba, jã assl.

nou c{)ntrato com o Pais·

sandll, devendo fazer SIIn

"''õtréia no prlÍximo compro

misso do clube alvi venl ..
brusquense que' será eon:
tra o Carlos Renaux, 1'10

clássico da Cidade dos Te.
cidos.

:�;
F.C,D,U. CANCELOU -

:ODALIDADES -

o rorte (le altetj[
Jogos Ulllversit:.>

, aSnLa Maria, os C'�

'en3C a]Jel1a� parU'r
I) <laqueias disputas n"

�·ttf'boL basquetebol e

!eibol feminino,

..

vo OI':

ia' dê
ubme

4l ..N05 DI .....UT.. CotiSTA""

PELO PRoGPESSO DF

,'" SITO,

ESfDKTIVO

- ----------

Luiz do'Maranhão. e a r.O'l

suita versou sôbre o artrgo
q do, Regl,llamento. Respb,'1.
d�ndo. à, lll�,sma, o �sr. Alfee
do Curvejo afirmou Q.ue,
com base m�ql1ele� artigo
13, todos.(Js -jogos serão, na.s ABC x CAMPINENSE

A F�derar.ão Atlétil!a Ca sedes das Fedf!raçôes ou .se - 1.0 .jôgo,. em JoãQ Pessoa
tarinense continua esturta�l la, nas capitais dos e;;tl1dos. .....20 jõil', ..em' Natal. (()
do a posibUidade de patro de madeira que o Metrb�,ul campeão nortista ganhou o

einar uma série de' fe3�i'li de Cdciuma, () CainpinNt�" saneio e fêz, a indieaç�o.l.
dados pur oca�iáo da pa�,;a se, de: Cmlfina Gmndc 't'

!�:::o��:��:����:i�,� -O-A-�:-;-o�-,�-"n-�-�-d�-n�-C�-�-':-�-:E-r�:-·��-1a-�E_�RG_!,_;_�_�_;_�_;_�_;_� �"'��I!�,J
�i�:I�l�S�' �n�rov;���la:�)')��� capiLal o Professor Arruda de domingo, quando perdeu �'6 � � 1I\\."� íU 1\
uma exibição da equipe de ��iOam:���;:Ii��n�ru������� �:I�:a °poM;��:'I:�t;�70l�:I���
voi.eibol de Br,a;illa, FC. da cidade do mesm_u vencera o Barriga VerdI"
culma e. fCI,ninma. nome por 4xO o Estrela do Sul

por 4xl e empatado com ,1

B:ll'iio do Rfo Branco em 2

tentos.
O Urussanga perdeu po!'

3xl ))CLt[l, " MctrojJol com 2

gols de Nilzo e 1llll de Gil
berio para fi MeLropol mar

cando Nesio para o Ul'll�'

sanga com l'e11(1a de Ct3,.
85.000,00

Multado o

Cruzeiro

A FAC e seu jubi
leu de Praia

Dlntrál'io: Tudo conde· la

S.U.D. MANTEVE A DEmÃO
DO lJ.D. CATARINENSE

'

O Superior Tribunal de

Justiça pesportiva da CBD
vem de co_nfirmar a de.::i.
são do Tribunal de Justiça
Desportiva de Santa Cal'a
rina no ca�o Treviso Gua
ti.
O Superiôr manteve a

decisão por 5xO, em, !avu·

do Guatá. negando prov:.

LHl �m r[PO: m�It��n� lIu��� e ��ti���n! lroi�i�n o f�t���1 f�mlnmo
::i��J:;i [�:�ª61 �Orle?�FS· .

OSi �rimeiros locais �l-IY Ta�a
ssse foi o voto '0 nisxc

<

••��f. .�... I�:II'
.

não' poderão promover tis SIL. tucncâot.
Diretor Mário ,1 . no, ., sCus 1b�'os, rios seus campos _ 1.0 j'Õgo, em Aracaju.
úenár!o do CNr ) sr prôprtos

,

teudo . Que j'lgal', - 2.0 jôgo, em Maceló. (;J AS DATAS

����"b�'.":daa.decon::: f,,'nÔ,b respectivamente," em Florin.. coa.��p,.te,�".oo e�iaf�,oa�lO,.n.dg"�a�.ha',>U\'''''_, ..
- nóppüs', _en� João Pessoa e.,,,... ... ,-,. .__ 'I • Os srs. Alfredo Cervelc c

'Ia APFF. e d- "edc, cm' :N�t�rói.
.

Abrahim 'I'cbbet alertaram
ntcIIIAr:o:1t'.i· soo: RIO,·2Q.) - Com. a, SANTO ·ANTONrô.x R,<'J os reurésentantes dvs cru

s'em.ntuc em t- :'::1.1",; ;:resença apresentantes . Os primei-ros 'Locais
-

BRANC6. bes flue os dois jogos .In se
1[3ma;s r,011S�'. .ros _.... Já .maíor )5 clubes .ínte ""':1.0 [ôgu, em Níteról. rie iniciai deverão ser CU�Il'

lél.riha:·g,m, o vo c, de lU,,::) !,,".'I!LdOS, ereruàdc no "

Decidida' essa Plelimi.'l3X - 2.0 em Vitória. (O ca-n prtdos até o dia 15 de se
,- .ruho. f;�ão, pr�m �l' drr__CBD. \0 t.(Jri� efetuadu '(IS- 'SOl'tP;os peão onprsxaba ganhou (I ternbro, nceítando se excclí'.

atidltó�iO) ',o" sortejc do�' [ln COI)1'qs 'i;egUint�s::
... ..

'sorLeio," e 'fêZ 'a i;ldica�a 'l. I' ctonatmcnto uma (lilata'.:;:o
metros �C'áis' para' ,os' jogos até o dia 16, por ser eo.u'n
da VI T,ú;a Br�sil, Os hruba PAISSANDU' x 'S'�MPA�O ME'l'ROPOL x OPERA'_p".0 go. Se os c ubcs não

. f'íze
lhos foram condnstdoe '1�'iI' 'CÓRREA' FERROVIA'RIO rem acordo quanto à� co

POr unimo foi suspenso lo'� 'g'fos. A)-Iredo .. Curvejo � .

�j:õ nerem do 1.0 rceo. em Curitiba. tas dos dvts iogas, preva
superior reronno- a de�j por 30 dias .o Cruzeiro de Abrafm Tebbet, registrando Pará. - 2,0, em Ploriunópolfs iI] tecerão as que foram 01"1'

eêo Que aplicou pena de Porto Alegre, porque jogou se pJ1elirriinarmênta 'uma .�, 2:0: jogo" ém S.ã�' [,'.lIZ campeão. caiarmenne gn cadas "à priori" oe'a CSD.

suspensão as areccieções em Buenos Aíes nos d:'1s 'có!�sqità da::Fedel'ação �;a. ·do"l\I[amnhão .. (' O campeão nhOI} o.sortcio e féz a "·1 _ 5 e 12 de .<.;etembro,

�;:U:b�i��,/erderáo DS 'pu)�, ��;'�:n�à�7 (ioe �l:���e�n :au ���ll::���a����n� X�Q�:{�s':i�; ���;��lh!�isea.�;�l�:;:aUçã�).h,r-
3 - O presente prejll'r;it clonaI. A puniçílO, ap;l,,-;a- dÍl do 'Pari.. Eslh pr6t�:lL.J

rio entra em vigência nes. ap'ica se somente para foi. contrá. a fruta de �laOl'- RLVER x" GEAR.A, SPOR_
ta data, aplicando-se a to compeLições internaciona:3. brados nos campos de São TING

- '1.9 jÔgO" em Terezim,
-'- 2'.0 jôgo; 'em

.

Fo�talei"l.
(O camper..o . ,c.earcnse ga.
nhou, o sorteio e fêz a 'nei

caçáoJ_..·
'

ionse

;

-:11. otn.t'u pu.r.
,ci "sub judíce' r

::J 0118\ l�ão pO:l'"
.-provadbs pelas
2 - Quanto a

dos Os casos, inclusive, os

que se encontram em anc:a

mento com penalidade upli
cada peLa Primeira instán
cia",
O assunto foi prova:tio

no CNO pelo pedido' de �

feito suspensivo do S'rio

Paulista, que foi suspe:1'.o
por 190 dias pelo Tribur,:',1
de Justiça da Feclcr,cao
Paulista de Basquetebol.'
Football Feminino

Não Pode ser

- "Nada justifica a c'I'i'l
ção da Associação PaUlista
de Football Feminino. PelO

RIO'-SÃO' PlULO EM
FEVEREIRO' E MARÇO'

RIO, 28 (VA). - A caD. belecldo que a sua di"p:,L
informou que de acordu ta verificar se·ia nos meses

com seu calendario aTor
neio "Rio São Paulo" de

1963 será disputado nos

meses de feverell'o e mart:,1)
Tal pronunciamenLo tev�

em mira esclarecer a duvi

da do Flamengo, segunclp
a qual o Torneio 'Rio-Sáo

Paulo" do ano prõximo
coincidiria com a excursão
da seleção brasileira à Eu.

a. ou seja, seria d:
ns meses de abril

':BD T

cm:;,. lENTO

de fevereiro e março, :lft.o

coincidindo, porLanto, com

a prepal'll.ç;:i,o c execul"3ão

da seleção b'rasileira a Eu·

rapa que tleveni. iniciar se

a 3de abril daqueie ano es

tendendo se por todo o

mes de maio.

E' pensamell�o da CBD,
realümr a Copa Roca. com

Os argentinos., no periodo
. '3. que medeia à apesenta.çao

dos nossos craques e o pt!
meiro jõgo na ECClpa, nu

seja: de 3 :;t 1 ;! abr!',

Dioney!lfl
'lac!1"r.<'!i

O i"gadm' 11' ey., qu'C ia

Arruda Salomé veio tra·

ta da tTansfcl'(;neia de Eu

rides c Valmir ,já quç o ca

so da tl'allsCerencia dOH re

feridos atletas está re�olvi
do.

Disse Arruda que B. l'qui
pe que dirige vem renden

do bastante e que após. 1,01'

assumido o cargo real!7.011

4 jOgos, sêndo derrotado ::t

ATlUO' FO'NTAMA - Trabalhará no

Senado da República Por

Santa Catarina

.%� .

menta ao recurso interpos
to pe10 Treviso.

Desta forma os c1u!:Jes

classificados para o esta
dual pela Liga de LRuro
Mu:ler sào MinerasiL cClmo

campeâo e Hel11'ique La�e
como vice campeão,

- A Federação C!l-tarinell
se de Desportos UniversiUt,

rios, cancelou a partkip"l,
ção de atletismo aos XVI

Jogos universitários a se

realizarem em Santa Ma

ria, no Rio Gande do Sul.
A Falt?� de intel'êsse dos

:1:; ��:I�ll���:.�al��ÓXi�:�c�;n� atletn� ��z com que os meu

assim, as que estarão' ro:r._.
ter' FCDU. ass.�m pr",

petindo nas eliminatôria"

que visam ap:mtal' as guar 'r

nições que representara/) o

Brasil no Sulamericano Je

- Notícias procedentes :le
Joinvillc informam que o

atacante Norberto IIoJ;pe
deverá aceitar o convite do

�=;'�� 7u�:�':1 �:;�,�"g", Sede própria para
�n�'ojO::d�I��e�:v:�i�Sse�::� o Ipiranga
a Guanabara, assin,mti:> A diretoria do Ipirang:J.
contrato com o caçula d.'l' Futebol Clube encontra·se

Federação Carioca de Fl.lte em grande atividade 1:0

boi sentido de conseguir 1u:1..
dos para a edificação de
sua sede prôpria, sonho
da família ipirangu1sla, a

calentado há vários ano�,
Agora, ao que tudo mdi,.

ca graças ao movimento
que vem sendo realizado

pelos diretores jpirangltl!'1�
tas, é bem prov:ivel que no

inicio de 1963 possa a "oeI
edRde do distrHo de F.hteo
doS"'"-T:'lInões contaI' com t:_ e torneio Rl(}--'--Sã:o p(lU

m:l rll'!1t!'l�!e s(lde
.
.J}!1l'n Us 19 .. foi (.ambém objeto das

grandes 'reuniões' socials·

'V
,-II!versa�õe�/...�ie�nd�+

esta·

<
••• 'ff,,\ :t./,;' .•< ••

1ft c:

, 11 \b do c

'.) da CoD e nele
,) que o dito 10'.1','

l':t realizado nus D' < ,�;; ue
>lbril e maiO quando, tr,;.L;J.r

se do ano do Call1pc()nat�
do Mundo.

CALENDA'RIO

O SI'. Antonio do Passo,
presldente da CnD, esteve
ontem com o sr. Havelan·

g'e discutindo o calendario
da entIdade para o próxl
mo ano.

Ficou decidido que Q

caompeonato brasileiro "e.

ria realizado em j ancjr"
de 1963, Jogariam DS ven·

cedores dos dois gru�os,
Cariocas e Pauiistas,

RIQ--SAO PAULO

pelo p� '.lfa H<tiNJ3,
callilai. e aue :.;e (;0

L conl.rava radicado ao Ullião

da dr' Timbó, vem de a!lSinar
compromisso com o Bae�

pendi de Jaraguá do Sul.

Bom reforço, srm dúvida

para a equipe azurra jara·
IhlfLr'nse para o certame ('s_

toclual.
.

HOJE: Re!inião no

IATE CLUBE
° conseiho Deliberatívo

do lat,e Clube de FloI'iatoó

polis marcou para a n:}lte

de hoje uma reunião eXlra

ordinária com horário ;[(1
visto paa às 19.30 horas,
quando na ordem do dia

serao debatidos' a PregLR'
GflO de ConLas do exercido
de Oll 61 e 6162 e Elclçj\,)
('l11 0on�rlhn F1sC'111 p:n'fl o

fi no 1l:�·il3.

. j�,j l' --t;:" .

,<,.; '!,-Y,�fh'ii;#,f,� ,_,":' 'f;

--------1 Maury Borges
Paula J3.amos e Atlético decepcionaram totol_

mente ao bom público p)'(lSente ao estádio dr Ad01
fo Konder, no quarta volla do certame estúdllal. O
prédio que se esperava fôsse disputado dentTo dt!- um
padrão de jôgo df'finida, apresentuu apenlls uma de
fesa do Q]'queil'O PenarO, três ele PHmplonb e dois
lances, um do Paula Ramos e oull'o do At lético qUI
acabou cfJm o couro chocando_se contra o poste lo�
temi e tr<lvessõo. Para finalizar .(j desagradóvel es_

petáculo, tivemos uma séde de indisciplinas com

agl'essões onde Pereréca e Ronaldo andOl'am ban
cando o jOFRtNHO.

, .

Tecnicamente o jôgo foi decepcionante. SemdUVida uma autêntico "pelado" de várzea sem

qual�uer defi,:,ição tática, com os jogadores se con_
fundindo, reclp'racamente, em lances normais. Fo�

!
lhos lom.entóve�s vimos de porte o parte e, apesarde tud{l ISSO, a defesa do Paulo Ramos foi o único
setor que apresentou uma Certa coordenação.

.

Para "�cabar" com. o c�tejo, tivemos a inferi.Cidade do apitado!' sr. Nd,o SJlva, que deixou_se le.
var totalmente pelOs jogadores, perdendo-se com.
pletÇlmente nas marcações e em outros opartunido.
des dei,xando tie apitar. Gersino, numa el1h'ada sô.

e;�r:n��ir�l'é��mcO�:�ij�t��\n�e:r�:: ��:na;: eO ����
sando do jôgo violent.o embora desta feito o médi()
tenho se controlado mais, Oscar usou c abusOu do
bondade- do árbitro. Suas marcações el'am sempre
repelidas pelo meia Çlue não acatava suas decisões
Dev�l'ia ter sido expulso sem qualquer contemplação

._. I
Sergio estava sendo atentido pOr Moraey, no

lateral, e Oscar, sem qualquer motiv-o plauslvel o.

tirou\se ao solo. Acontece, porém' que n árbitro' de.
t,erminou Gl sua saída de campo é não foi 'atendido.
Chamou dois coleQos da equipe Dara tirá_lo de co'"
po, também não foi atendido Finalmente o lateral
Joõo Batista,. correu e t-omou' o iniciativa 'de CarTe.

qar .fi jogador para foro de campo mos.. . não con
seauiu seu intento, Uma verdadeiro afronta poro O '

r1úblicO Que pago para ver futebol, e não polhaçadas.
Em reara, o cotejo entre os 60is tricolores foi uma

decepcão total

Também Hélin Rosa deu o seu "taque" para
piorar os coisas, Pitála teve o pecodo de perder um

nol práticomente feito e foi punido com o sua saldo
dI' ("omoo substituído por EH. Ora pjtóla era o ata
cante nue vinho <;e deslocando e 'reCllizandn aU(lI ..
ClUf'r ('oiso de p�áticO no ataque onuloíno forçando
a retanllordn otleticont'! a se desdobrar pora' conter
�'I<l� ('Jvnn,.,.,do!> opias fh\ncns e às vêzes pelo miôlo,
r,�"'hlrlo. Hf.1io r('til'OU Pitóla. Que tem velocidade, e

fê'" entl'ar EIí. Err<') clomorosn do tTeinodor Dois na

seaundq pt:tpa Q POllla Romns, atacando o fovn.l· do
venh:J tinha possibilidade dI'! arma]' érios qiflCIJL
dodes p.1ro o ,HCo contrÓrio. Elí entrou € foi jogar O·

trasodo. , .. paro desespero d,! tOrcida paula:no.

.,_Mk'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o Mê'icr :JiJ�iio ta �bn�o
BIRKENHf'AD. Ingloten:c (BN-<;) - Um va(lÔOde passo�eiros de 22,.5 metros de comprimento que

se oc'edlto !'er 'I malar do seu gêncr') fabricado no
mundo, f(li emh"�çodo para HOng Kong O bordo do
navio "Menelaus"

.

O vagõ.(), Que segue inteiramente montado, é o

primeiro dos 23 encomendados pela ferrovia Kcww
Joan_Cantão, na China c-ontinental.

(Do correspondente prof.
.1\l}ILIO �EISS)

SOLENEMENTE INSTALA

DOS OS MUNICIPIOS DS:

IRlNEóPOLIS E MATOS

COSTA
Em solenidades pseaídidas

pela MM. Juiz de Direito, dã
comarca de Pôr-ta união.

Dr. Artur S. de v isconceros.
foram instalados os municí

ptos de Irineópolis e Matos
costa, desmembrados d)

municipio de r'ôrto União.

O primeiro ato solene reaJj-

;��I�·�ed')di�i;122�CNjl��Il°clia�
oport.unldadf's os 1I':lhalh"�

� f�;��l�l'etr��}��;!:(��;ro P�IIJ�
rêa. tuúmcrns alllof]d.lrle.�
�p fizeram jl1'érlll(,ll ao ato")

de mstntncâo dos muntet

piOS.

r()NVF:"!r,�O no P. S. D.

DE PORTO UNr.i\O
Em rOIl('llrr]r!:L eonvon

ção, os pf',�Sf'r1ist:1.� dI" P',l"t'J

União escolheram (lta.11 ,]')
corrente 1)5 seus (':lndlrl1.1."l
avere:lll<:.,:I (]"!111"l'".(IJ('
tadua! f' rNll·)":1.1. Atll{m:n
Almeina onteve o npúln rir'

pôrW Un!:H) para suo. .enn

dldnturn à deput:1ção rodo
r:ll. Sah delil":1ntcg aplaus-is
fol apontado o nome do Dr.
ROOERTO CYRO CQRRI:;A
ii deuutacâo estnduat. Pn- a

vereanea foram aponta
dOg os n!)mes Wll1y C:lr'os
Frederico Jung, José Pau

Msembléia Legislativa. Ao dato rodicndd' em Pórto U
Que se sabe, não ncettaré o nlão e contratando ainda
Tenente tal encargo. Ex!s- com o apóio de Irineópolls,
te a h'potl'sc d uc.uo à Matos Costa e Papanduva,

ardo Clausan e João Nitto candidatura de Fr�ncl5co tem sua eleição garantida.
Gaspari. Alguns dos cano! Mayer. de Mafrn. Outros O apóio d") P. R. P. elo mu
dutos são do P. R. P .. que ainda advogam o apolo à nlciplo pode ser-lhe rtecrst
ciJncot"re�ão na legenda da candidatura do Dt'. Roberto vo e. se os mtegralf-tas so
P. S. D. Possivelmente serão Cyro Corrêa, a fim de gu- brepuserem o Interesse do
lançados mais dois nomes, rannr a eleleão de U'U de município ao partidário,
íé que não se sabe com cer nntndc uor 'Pórto União. pode ser que dêem apõio ao
teea se a Câmara de Verea- Com Efeito. sendo Ro- nome do vereador Roberto
dores contara só com nove corto CY!"o o único candl oyro Corrêa.
elementos ou onze. Atê a - .:_ _

presente legislatura eram
nove. Seu numero foi ele
vado rnra onze, recentomcn
te, mas, em virtude da c-
1,,,.11 ·Jp .•çuo de rnneónous
(; Matos Costa, pode ser' que
0.-; rd1s continuem a ser no
vr-. A guarda-sr> 1) pronuncia
meneo do Juixad-r Ei('lloral
II rcspetto do assunto.

lck. Eugenio Kaminski, Ger
mano nrescn. Abí!io Heíss.
Vitor Buch Filho, Romeu
Savl. Norberto Weber. Edu-

CONVENQJ\O no P. R. P.
Na vila de Santa Cruz do

Timhó, ne.�tl' munteip'n reu
rur sn.ãn os rntezraustas
uo. P{'l'ln Unl:lO, naru. em
I' nvr neãn. olt'oorem o Dlre
Vlri'! �"n!lt"in:ll (' escolho
I em fl(lUS cnndtdatos para
n p ó�hn"ls c.e.c es. Na
<llVJJ'11l)11d:1,d," os eonvencro
nnrs dil·:-.O do acôrdn P. S.
D. - P. R. P. no âmbito
I 'lI11ll'I)):11 Será tratado
também. da escolha do
'·,)·'d·IJn fi d-o-rracâu es

tntíunt. Na convenção reato
!l.lI 1 I Ind'hoo o n ime dCl
Tcn. João Nuneli Veran# pa
ra di pular uma cadeira d:1

Sindicato de Operários e (arpinle:ros
Navais de Sanla (atarina
EditaL de (onvocacão _

. �

A diretoria deste $inCico'fo éonvõc; i;dos' os -;ss�
ciodos paro comparecerem no suo sede social situo�
da à ruo General Bittencou:·t 79 n:J dia 3 de s�_
tcmbro às 16,30 horas, para- revelar os seguinte3
ORDENS DO DIA:

1) - Pagamento da subvenç�o õa Govêrno Fe
deral.
2) - Assuntos gerais.

Manoel Nunes do Silva
Presidente

:f.eodarica Gcrald() de Siqueira
Tesoureiro

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

Francisco N�nes do Silva
Secretório

PARA DEPUTADO ISTADUAL

p

s

D

p

s

o

AUGUSTO BRESOLI

ea Catarinen.'\e.
a prl'llmlnar jOgOl":'O

do Cupido e Calava.

t!o Ar. enquanto qUI} no

h de fundo estnrflO
-aç1tu' Coeg:11 "t' l"h,,-e

d.e Àiosto,

�:�<-�;.

SESS,\Q DA CAMARA cal xrmístérto Público e teste-

CONTINUAM OS TRÁBA.
LHOS DA PETROBRAS
A Petrobrás continua os

trabalhos de perfurado de
um poço no perímetro urba
no de Pórto União. Segun
do soube o correspondente,
a perfuração passa dos mil
melros e haveria indicias
bons de presença de petró
leo,

ueua
enc'onte: A Justiça. por
seu Promotor e apelado o

sare-ate Pedro nonõno do.
Nasetruento. Relator: pes.
MIRANDA RAMOS _ unú.
ntmemento connece-nm do
recu-so e negaram provi
mente.

/.f:H� '(o t •

'i -;�: .\1'

.... _ ..• __ ._ .. _ .. _-�._.

Mll\,t,L, R�AL1.tl\LA �i�
3 DE AGOSTO J)�; 1!J1;2.

1l1llfthado Dcunngus
ausuna.

n. 9531 - Pôrto União _

eu-tente: A Justiça, por seu
Promotor f.' An�lndo.'l Pedro
Preveda, EmrJ'o Preveria.
I'n(,(\''''1 P"""p(ja. Eug:énjo
P'·P"""'l. Rrfly!lio Tonkio e
,Jnp0 'r'onkto. Retnt or- Des.
CFRQUEtRA CIlI.lTRA _

U""mimement{, conhcr-ernm
d" -e-urso e nesaram provi
menta.

RECt:R60 CRil.1P1AL:
n. 5.!).!l - CurJUb1ll0S _

recorrente: A Ju Liça. por
seu Pron,ot(Jr c rec(Jaid"J
Joeo Maria PeJl�s e Orjdes
Pf'r.es ,10 Vll\,<. Re!ato�: Des

TRO!o.filOWSKy TAULOrS
- Unãn!r.lemente convert�
mm o julgamento em dIlI

gencia, para que na comar

ca de origem seja cumprido
o disposto nos arts. 588 e ..

589 d., Cód. de Proc. Penal.
VISTO:

.TOSE OAVALHEI
RO MENDES..:...... Chefe da

S,"ccão de Jurisprudência e

Pllb�ica<:.fies.

, I

Antonio Gomes de Almeida
Tristão (u!1ha Ter� S�.l!l Povo de Volta

õcordãos conr�l"idd. e pu
b,ltatlos: JULGAMElnos:

APELAÇOES CRIMINAIS:
n. 9.ó-l4 _ Bom Retiro -

:-DSCO·j. '<n 10E) _ O

Se"l'ptarin Gn<'l int�rin'l

Cl DADE DO CABO {BNSJ -- "O vulcão estlÍ
nr-·.g dn. N',cs rT,esmo que ainda tivesse um pouco
de atividade, nco o tememos. Somos com!> os israe_
litas: fomos expulsos de nossa terra e_ como eles. o
romãS pe!.fJ regresso" - disse Johnnv Repetto, che
fe de um grupo de doze hélbit:-rte<j de TristãO da

Cunho, que chegou ó C;d.::d� eh Cabo. procedente
de Lond!'es, onde estava vivendo. desde o ano pas

sado, quando o remoto ilho da Atlõntico se viu a_

meaçado por uma €!'Upçõ"J vulcânico.
,

O Qrupo se acho em viagem d2 regress? _Q d�_
.�Nt:J T i"tão do Cunho para ver se os eond.\\:;oes 3_

Q'}ro rermilr-m QUe o resto do população, aInda nn

Grã_Bretanha, rebrne aos seus Ia,;;. �a;���as,

d!l. C"U U Than m"ni.cve

h ·'.ie Ui.TI enc!lntro com o

Prlmeiro Ministro Nikitn

K:m:cl1ev. Durante as con-

vm·sacr·es foram examina

dos u� problemas interna

cion>.l.ls enu·t ...s quais, se-

gundo n.'''elaram ob�erva

dores p:;liticos. a s;tu.lção
de Ber1im'

-----------

n" 9.':'2:': Cr,tllU'L' a apelante: A Justiça, por seu
perante: A JU",tH;,I., por seu P .nctor e apelado Moísés
Prometer e ap. ,:.Id;J Aibcr Antônio da Silva. Relator:
to WcsLlll1al. "',_. oI- • ..RANDA RAi\10S _

RECURSO CRrMIKAL:
nv f).!J41 - t.:llcl��buoús _

recorrente: A Ju�UÇ;l. pJ!"
seu P.QllJotOJ" e rccorrtcto
Jnàn Ma ria Pq),'S e Orntes
PC]lC's do Vale.

Ti "i'l;'-'("rente conheceram

do recurso e deram previ-
.. L,] rie anular a

decisão do Júrt par mani

restamente ccntrárta a pro
va dos autos, determman

du, em consequência, que
o réu sere submetido a no

vo julgamentn

FLORIANÓPOLIS, UMA DAS MAIS POBRES'
CAPITAIS DEESTADOS DO B R A 5 I L

TRIBUTÁRI. ��AOA
EM 196 O

RECélTA

�f21F�AULO
BELO HORiZONTE
SALVADOR
PORTO ALEGRE
ITEROI

C ITIRA
BEL'
FORTA -ZA
VITORIA
MAGEIO·
ARACAJÚ
NAc_AL
JOA
GO NIA

O LUIZ
ANAUS
L O R/ANC PO_

TE -SINA
CU 3A

7529044000,00
,I �� ��� 23ggg.
90306600000
7812/0000.00
431.300000.00
339870000,00
271950000,00
,245640000,00
/41 044000,00
136.249.000,00.
I I 1479001},OO
I C/?: 7\ (j f)"':(),"�O
7 f 2(J Iy'.. (}.(;..)
6374000G,OO
62.64a (Y.)O,OO
56 30·) 000.00
51 (-;98.00000
40607000,00
16330000,00

!]

��
IS \

/
)

/I;JU/V/C/PE:

CARTt\ TESTEMU;>.iH"1- :L
n 4 _ C:lt:üp.'; I�, tI'

munhance . O A 'i;.( ,l�{' do n. 9.590 - Florianúpulís

PARA DEPUTADO FEDERAL
WaQUlM RAMOS

SANTA CATARINA

PRECIS,'\ DE SEu

PRESTIGIO NO

CENARIO

NACIONAL

P.S.D.

�R. A. SANTAELLA
EXTRAN_

APENAS DUAS CAPIT,O.IS TÊM ARREC'l AÇ!Á INFERIOR À
FLORI�NOPOllS. TEFlE3WA E CUI r,8

.
=�.==.._... .._-

AJUDA A COMBATER OS QUê SONEGAM
IMPOSTOS:

SEiit MAiOR REGEITA 1';;;-"0 TERÁS MELHORES SERViÇOS••

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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r ad r en�ia a Assembléia· roposta
orçamentária orçada em 13,5 Bilhões em 63

o governador Celso Ra

mos acaba dc enviar '3. As.
sembtéía Legíalutíva va pro

posta orçamentârla. em que gislativo catartnense. orça
examina, detidamente, a si a receita em 13,5 bilhões e

tuecão económica e Iman, a. despesa em Igual q�:l.n.
ce.ra do Estado.

.

tia.

A mensagem governamcn.

tal a ser apreciada peio te-

Semana �e Uu�a�ão Rural
Ciclo de Palestras

EULFlorianópolis o Contra-torpedeiro Baependí
Participa de Missão Oceanográfica Em Conjunto Com Navios Argentinos e

Uruguaios - 'Operação Tridente.
Procedente de SanLc,s, F:orlanópolis, ocasião em

chegou ontem ao porto de que poderá ser visitado pe
F:o�'�anãpol1s o conirator, lo públlco da Capital.
pedetro Bn.ependi, de nossa O Comandante do nav te

Marinha de Guerra, que Se é o.. Capitão de Corveta -

encontra atualmente exe; Murilío Souto Maior de
cutando tarefas oceanogra- Castro.

Conforme tem sido noti

ciado, o Ministério da

Educação e Cultura Iará

realizar, nesta Capital, em

principias de setembro pró,
ximo, dois Simpósios e um

ciclo de Palestras.

Os Simpósios se rererem

a Treinamento de Filhos
de Agricultores e a Trei

namento de Professôres
Rurais. O ciclo de Pales
tras complemente êste úl
timo e se refere parti
cularmente a problemas
quanto ao Material Didâ

ucc necessário e enctente

às escolas primárias. Des

tina-se ao professorado
dêste Estado, podendo as

Inscrições serem feitas na

Secretaria de Educação.
'rrata.se de palestras

proferidas por técnicos das

seguintes entidades PA

BAEE (Programa da Assis

tência Brasileira America-

no ao Ensino Elementar)
de Belo Horizonte, Minas
Gerais secretarta da Edu

cação do EsLado da Guana

bara; Divisão de Meios de

Comunicação da Missão

rwrte Americana de 00-

operação Económica e Téc
nica (Ponto IV) Campa
nha Nacional de Educação
Rural (CNER).

..

O-ESTADO
'_ _ O JIlAlS IJfnliO DIUlO DI: SUlA CATABlJfA �

FLORIANóPOLIS, (Quarta-feira), 29 de Agósto de

4notaçõ� s Parlamentares
(conclusão)

TI7'O CARVALHO attctsmo do estilo, como

Não me dei, ao correr inteligência pa"lasiana,
desta reportagem, à ten- contido nos lindes do ses

tação mínima de enxertos ooraamento, em »seit-con-
fantasjoso�. Equidistante de trole", fazendo da palavra
iaruaarumos, fixei meu o ins{rumento de medita·

depOimento de observador ção depuradora, de e1Iun-

tranqüila dcs fatos, que a dação precisa da vontade,
93 metros de' comprimen�:}, história há de consignar - de interpretação duma tím-
3 metros de calado, desJo. e já o está fazendo _ em pida cultura, sem reflexos,
cando 1.600 toneladas, e linhas verucau, tseritcs de
desenvolvendo 19 nós. E' paixões desfiguradoras, nos

na máscara, das intimas

movido por propulsão dle- limites da verdade impere� sensi'bilidaà.;:<, (''"Im um só-

sei elétrica. com motores de cível.
lido senso [ur ..dico e

12.000 HP. Neréti Ramos e Flores visionante dinamismo ad-

Possue armamento anti. da Cunha haviam, seçurcs
miniStrativo.

de suas responsabilidades

Outra das milficas, em conjunto com na.

vias Argentinos e uru.

guaios.
A "Operação Tridente",

que consta do tevantaraen

to oceancgráflco das mas,

ses de agua oceãn.ca enr«

o Cabo Frlp e o Cabo de

Hornos, é chefiada pelo ca,

pitão de Fragata - MAR

CIO DE FARIA NEVES PE.

REIRA DE LYRA e é d.vi,
dlda em quatro erapnr,

sendo que a primeira já foi

conc!ulda em Santos e a

segunda term na em Anuo

tomlrlm.
E' uma operação ccnj m,

ta e simultânea com Inter,

câmb'e de informações. que

visa rins müuares e cconó-

Em dia e hora que serac

posteriormente marcados o

Chefe da Comissão oce��o.
grénce da Operação Tri

dente, receberá a Imprensa.
em entrevista coletiva.
O CT Baependi é um con

traterpedelro de escolta com

Coordenará as atividades

do Ciclo de Palestras a

Professôra Maria da rnõ.
ria de Oliveira, do Estado.

A coordenação dos Sim

pósios cabe, -respectivamen ,

te, ao Engenheiro Agrô
nomo Dr. Glauco Ollnger e

Prorc. e Assistente Social
Cecília de Castro Souza. A

direção geral dos trabalhos

está a cargo do Dr. Ben

jamim Gomes Pereira, coor
denador da Campanha N:l.·

cíonej de Educação Rural.submarino e ann.eéreo.
Prestou durante a útima

guerra mundial, relevan

tes serviços ã Marinha, es

coltando comboios e reau,

Viviam, na diversidade
de temperamentos, mas sob
a harmoniosa unidade
ideal1stica, normat e loçí
comente, a própria exis

tência, como seres que se

�M.li;'!am em p�enitude.
Identificava-os o amor à

causa pública e o patrio
tismo sem distorções, na

elevação dos mesmos an

seios e da própria e nobre

vocação levada atê o secrt

liGia, com ponto de encon

tro na convicção superior
de suas responsabilidades.
Morreram ambos pobres.

mãos limpas no trato dos

bens públicos, como lição
ds improvisações políticas,
vertiqinor.amente bilioná

rias, dos Que não se
...
detêm

na voracià«" inescrupu

losa de lucros ou no des

pudorado tráfico do pró
prio caráter, na instabili
dade de posição, de expe

dientes e de deciSões, pela

conquista do· domínio fi
nanceiro, que lhes ê a ex

clusiva e torp!ssima sanha

de prestígio.

_ num pais elf1. que a

irresponsabilidade se fêz
axiamãtica _ livrado �
Nação ao caos, ao futuro
nebuloso, à fatalidade da

desgraça coletiva.

Audiência Para Nomeação de
Membros das Mesas Receptadoras

de Votos e Locais de Votação
o Dr. João Marcondes das mesas Receptoras de

de Matos, Juiz Eleitoral da Votos, bem como, designa-
128 Zona, designou o prô- dos os locais de votação,
ximo dia 8 de setembro, para as eleiçôes do dia 7 de

às 14 horas, na sala de

m.cos com a exptorucno zando sucessivos ataques a

lia submarinos, além de outras

emissões de patrulhamento
de nosas Costas.

O CT Baependi estará

exposto hoje a vísttacêc
pública a partir das 14 ho

ras.

O Comandante do ccn,
tra tcrpedelru Baependí te

ceberá a imprensa dur-ante
a parte da manhã.

""'ESta To"! con� no

Ribeitão Revolver, no mu.

n.crpro clt:' .1:'1 esldente Ge

túlio.
E o pana l'HÍ de escolas,

do govêrno Celso Ramos,
continua, ror todos os

municípios.
Na Ilha - onde os govêr.,

nos, durante lO anos, não

puseram sequer mais uma

carteira escorar - o atual.
govêmo já construiu 10
un1dades e está Iazenda
um gronde grupo escolar,
na Prainha.

r acíonat das riquezas
mar.

Flôres era oradOl' d feto
ção da espoJ�_aneidade
aberta, rédeas sôltas à ima

ginação, como es cavalgata
nas planuras pampeanas;
atitudes de valentia im

petuosa, em arremetidas

agressiVas, sem embargo
dos lances de aguda emo

ção, atê mesmo �ubltmada
em lágrimas, com uma

concepção de honra e de

brio, de cavalheiriSmo I(
de justiça, levada aos rts

cos extremos da própria
vida, no galhardo sentido
da sua dignidade e da sua

beleza. f
Nerêu se denunciava um

castigado da forma, no

Dispõe o navio de esta.

çâo de sondagens e labc ra,

tório para fins de pesq .rí

L"zaS, que foram adaptados
para o serviço que ora

executa.

Ficará o CT Baepcnd!
durante Quatro d-as

Do lado de lá da Ponte _

outro g-andtcac grupo _

em Capoeiras.
Que di raiva aos raivi_

nhas. Isso dá!outubro vindouro, como

mandam os artigos 20, le

tra "n" e 69 do Código

audiência do Juizado de

Menores, para a realização
da audiência, em que se

rão nomeados os membros

Deputado JôaQlliim Ramos Consegue
As Realizações do Govêrno Celso Aprovação de Verba
Ramos Pro};.i;om SantOa Catarl'na no

o governador Celso R._ ;en,'a consegui aprovação
cla mos vem de receber do verba dois milhões cruzei,

Panorama da Fed.eração Nacional :::�:d� S���eil�atle JOt:���!�. ;�� :et�v�:!�e:��ig�a���:
A Secretaria da AgrlcuL ção de quantos têm vinaO :a've���e:l"ente a aprovação res Orçamento ExercíciO)

tUfa do Distrito Federal a. até nós, não para ou\'�r· pt cordial Abraço Joaqn:r:I

cabe. de dirigir se, em ofL nos acêrca de posslbIL:O:.1.. Apraz·me comun!car Vo� Ramos DEP FED

��:�:nr'F's��:rc� r��:;�,�;:����;�tfS�!:";:� >1100 ruas em�100 dl"asltarina, consultando.o são. e manhas dificuldades de tó I.. 11'
a possibilidade de serem da espécie, no rumo da pr')s "28 D' d

>

C henviados ãqueia Secretaria, paridade estadual e do bem
'

.', Ias: e,! ampan a 28 Ruas
:�o �:V��������OSn!e d�: ;�:: �� �::o. � t;:����, n,minadas 921 Famílias Beneficiadas
:::���i::�:r::cla:,gr!��:�5: ��pu��;õe::ve:l" ;:iSnos�� .t
"Conhecedor dos notavels motas se encontrem no ln er:

empreendimenos que o 0"_ terior catarll1ense, é man ��
vêrno d Estado de Santa tido peja inabalâvel con·

Catar:na vem proficuam21l. fiança que o Governa,jor

te realizando" - diz te» Celso Ramos, desde as p,'i
tualmente o l:ustre Set!rt> meiras horas de sua ge.�tã"

tárlo da Agricultura, Indlf!f governamental, tem sab:do

trla. e Comércio do Dlst.dto

Eleitoral.

'S!]H1 OU Cin�ml Hrasilciro
1"":'7 Setembro - (ine São josé
Promoção do Gabinete de R�iilções
PúblicêlS do ijo\'�mo do Estado
Os ingre�w$ ]á se ellcolílram à ven-----

da na (asa "SOUVE"tk"
(A.1:�lIcia GgTi1� de Passagens)

à RUi! h"1:;!" �dml'd', 7

o Grande

Objetivo
o lema veihiss:mo do Le.

nln _ "operário, c can,;.>')

ne::es de lodo o mU�ldú,
UP'· '0;." evo uiu, inc.Ulil.

de . r '1.6:e os el>tudante�.
Porque?

Não fal�ou a Neréu e

Flôres o dom cristif.o da

bondade, sem alardeias pu·

blicanos, alegrando-se, em

espirita e coração, com o

bem feito e entriStecendo�
se pelo bem que não pu

deram fazer.Membro da Câmara Junior �o
Monte\'1dell Em 'Jisllíl a Câmara

Junior de Floriúnápol:s
Hã homens que são mon�

tanhas, na distância do

tempo, mergulhando na

terra para dela exsurgirem,
altanados no silêncio tu·

mular, adquirindo .sur

preendentes contornos de

majestade e grandeza. na

quieta imponêncta da SIta

altitttde e do seu colorido

histôrico imortais.

Porque o estudante lev'l

às causas que abraça tiS

forças tremendas da sua

" ncr.r dade, do seu entus�o..�

mo, da sua vital!dade lHO_

ça, da sua gera. indeppnêll'
cla.
Mas a inesperiêncla da

vida � perosidade demasla
da do' seu esp�rito, o flli-Sd

n!o �ácll de que se vestem

clvais campanhas encet:,1·

das pe'a Câmara Jun'or ctn

Montevldeo. Policlinica 'n·.

fantil Gratdta" Hanco de

Sangul', e a Recuperação In

teira de Um BailTu pobr�
UJe!a Itália).

Esteve em visita a nos'(,a

Capital o Sr. Francisco Hu·
. go ArlJón, membro da Câ.
mara Jun:or de Montev!deo

(UruguaI).

inspirar a to�as as camli.

das sociais e a todas as t�·

giões territoriais do E3t:1.

do. 'Realista, mas nunca

um pessimista, o honrario

Governante nã,:) foge a-iHi.
nhum dos problemas, C01n

que defronta na sua Ines

tancável energia a serviço

do desenvolvimento de S['�l

ta Catarina. Esse o p:lll'J.

ra.ma êsse o Governadl'�,'
êsse 'o ritmo de marctn

progressista que a tO>1CS

quantos nos visitam, com

o'hos de observado!' da;;

nossas rea:ldades SOciaIS,

,e(conómlcos e politicas, c

dado verificar, sem defor.

mações, sem artificbsos

efeitos de propaganda.

Federal está e' e certo dt'

que "a apreciação de tais

planos de excepcional g'l,Jg_.
rito" seria para a sua admi

nistração de grande inte"

rêsse, "proporcionando r»

ceíente material de Infor

mação e
�

estudo."
Como se infere IOz!'�.!L

mente dessa provIdência
dI:lgenciada pela - Secreta

ria da Agricultura de Sra.

silla, as atividades <ia Go.

vernador Celso Ramos, ver·

dadelramente pioneiras no

seu sentido renovador, já
repercutem famosa.me11t�

para aiém das fronteiras

do Estado, até às dlstam,>s

plagas onde se situa a 1':0

VQ e encantadora Capital
do Brasil. A extraordlnurla
obra de desenvolvlmE.):t:l

jiconómico, social, cultul'Q:'

e humana que esta. sen'1o

executada,' sob patriótico
Plano de Govêrno, em San,
ta Catarina vem, asalm.
projetando não apenas o

nome do lucidisslmo e di.
nâmlco Chefe do Execu��vo

catarinense, mas o próprio
conceito do nosso Estaelo,
como unidade que, entre as

mais progressistas da Fe.lf'_

ração Brasile;ira. se esta

recuperando àe sombrll' e

modorrenta fase de er"

torpecimento admlnls�\.."Hi·

Aqui, O ilustre visitan��
manteve contato com seus

companheiros da l:àmara
Junior de Florianópolis, -'il..

de esteve, proferindo pa]es
tra em que abordou as
campanhas encet�das pela
qãmara Junior de MO.lte_
vídeo.

ArÓs haver participado
de uma reunião da Câma-

Singularizam-se c o 111 o

geralmente as idéias ócas
eminências claras e bri

ou m:is, podem jogá·los no
lhan�es., pelos seus gestos e

iado negativo da luta. atos, na planície torturada
E' necessârio pois, que os

e agreste dos pigmeus mo

pais, pacientemente, vão raiS, medíocres 'e simulado
lhe mostranao as tocais:; res, mais aferrados aos

marginais de sua senda lIa. instintos rasos, sem folego
ra o futuro. •

r__dE_1ii?.. .u!2!.arem às altitudes,

-----__t":'--- c

�cm�o�n;
aaC."..hum�:�t:dr�ige��

tão pesada e rastejante ..

Nerêu e Flôres realiza
ram um destino fecundo,

Colaborando com as ,·á. qu.e ê o que perpetua me

r:as sessôes do Paraiso i'nr mórias e torna o patrimô

letádo, firma que vend.: 1e. nio moral humano menos

licldade em troca de moeela pobre de valores triunfan

nobre da liberdade, damos tes e beneméritos. Realiza

aqui noticias frescas, mal ram'se na renúncia, nos

elas nos chegam. sofrimentos e no sacrifício,

De Jamáica oito atiétas e no seu devotamento a

seu treinador da delegaç.i.o ideaiS que herdaram, eno

breceram. e defenderam,
lapidando-os, e legaram as

inteligências férteis, para

a harmoniosa continuida-
de fu.turo afora.

.

Dois exemplos, duas vi

das admiráveis, dois desti·

nos afins, embora a diver·

sidade dos caminhos ven

cidos, valendo, por si, mo

numentos de coraaem, de

1)nnl.arie, de ciVÍ{;mo. digni

ra Junior de FlorianópoJilS
o sr. Arijón deiXou n",-,:s3.

Capital.

O Sr. Frnclsco Hugo :Vi

j6n, que é Diretor da tJu

missão de Serviços à Co.
munldade. ressaitou em

sua palestra as três ,rm

"'" frMdK. ' .......... ' ti

Molícias

Daí a repercussão ':Jue

vai obtendo, em todas as

regiões do Pais, a nova po
lítica admInistrativa que

se inaugurou a menos õe

dois anos no Estado de S3.n_

ta catarina, desperl.ancl.o
curiosidade e até emulaçb,lJ.
E' o que êsse documento, -

isse oficio da Secretaria

<la Agricuitura, .Indústria �

Comércio da Capital Fede_
ral - a que vimos aludin.

do, palpitantemente slgnL
fica, na espontaneidade de

seu.s tt:rmos quando expres,

sa a sua admiração pel.o�
"notáveis empreendiment.os
que o Govêrno do Estado

cie Santa CalarinJ. vr::1 p''''

fitu:Ull('Il!!' J'('é'ii'/:1"dl)",

Setóres politicas do Sul do Estado de Santa Catarina
er:tão alarmados com dois candidatos a deputadOS fede
rais que andam fazendo furor, ao distribuir dinheiro a

mancheias. E Santa Catarina, que era um dos poucos
E�tados da Federm;ão onde virtualmente não existia o

prob�ema da "compra de votos" vê-se, agora, a braços
cem o flagelo, 17�forma se dali que os compradores de
votos o' �rs. Alllaro C.!J.tão, (Jue resolveu trocar a vida

social, pelas writar-ões politicas. e o sr. Domicio Freitas,
dono da maiol" mina d:L zona cárbonifera. "A mina do

sr. Freitas - cOlne11ü(-.�e no Estado _ agora vai secar

com a aquisição dos votos".

�:!a�.io 1�:�:t�;ltarr:so�:�
ção carlbe do Paralso.
Em Berlim, jaz no chão

.() cadaver de um jovem de

16 anos que, ingrato, qUiz
evad'r se do Paralso, no que
roi solicitamente impedido
pela digna r,uarda paradl.
sica da secção alemã.
lJeus não nos dê tais pa·

y 'I'!l!�!H -ffr'(7ndn rr r-I'I'"ltr".!i;tÔ", e

�!1'; ,;:,,::,,�:',:;�' """"":"' dO':""'O d�' '�"�':'�'r�����iE;:���C'\ ,;�:i'P'''� _:::""" ,����a, :;,",;:';;0 d�' �,�:';,:':.

. , ....... :L�.'�"
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