
Dl�ETOR
RUBENJ 6E ARRUDA RAMOS

GERENTB

DOMIl<oIGOS FEP,.NANDES DE AQUINO

ANO XLIX
N,O 14,515

FLORIANÓPOLIS, (SEXTA-FEIRA), 31 DE AGOSTO DE 1962 - EDIÇAO DE HOJE ,-

RIO

Agrava·�e a situa<ão na Argélia Forças Milita
res travam batalha na� principais cidades

ARGEL, 30' (V,A,) _

Fórças militares antagó,
nicas travaram, ontem
batalhas de rua no Casbah
e em outras Cidades, Ime
diatamente o prlmelro_
ministro, sr, Youeser Ben
Khedda, abandonou o pa
pel passivo que mantinha,
para prevenir as partes em
conflito que COITem o ris,
co de "provocar uma guer
ra civil", Ben Kh,edda, di
rigiu uma mensagem ra
diofónica à' nação, pouco
depois do choque entre as

tropas dI;\. guarnição local
e unidades clandestinas,
que supostamente apóiam
o "homem forte", sr,

Ahmed Ben Bella, afir
mando que os "sangrentos
incidentes" apresentem o

perigo de "uma Imensa
guerra civil".

Segundo as primeiras in

formações, pe!c menos um

civil muçulmano morreu e

outras pessoas ficaram fe
ridas na luta,

Não fOi estabelecida a

origem do ccnrnto, porque
as tropas do 40 Distrito
'Militar (Willaya) Isolaram
imediatamente azona. Acre

dita-se, contudo, que qua
tro soldados wjueves fi-

zeram fogo contra elemen ,

tos partidários de Ben
Bella, que estavam escon
didos em vários edificios,
Todo o bairro muçulma

no ficou rapidamente cheio
de soldados do 40 Distrito
Mi!ltar, Os estabelecimen
tos comerciais fecharam as

portas e as mulheres e

crianças buscaram prote
,'15.0 detrás das portas nas

PARIS, 30 - A França
enviou, hoje, ordens ter
rruncntes a seus represen
tantes militares e diplo
mnticos na Argélia. para
que protejam a vida e pro
priedades dos cidadãos

franceses residenets no nô
vo Estado independente,
onde facções rivais comba
tem pelo poder. Cêrca de

27:'; mil soldados franceses

permanecem ainda na Ar

gélia,

o Gabinete francês reu

nnju.se, hoje, sob a pre
sidéncia do general de,

Gaulle, para tratar da si
tuação argellna e dos meios
para exterminar o terroris
mo da Organização do
Exército Secreto ,cOES)

I
em

França,

Não reconhece Guido como

Presidente Constitucional
BUENOS AIRES, 30 (V,

A.) - "OU o presidente
Arturo Froudizl é recoloca
do no govérno, ou deve
haver eleições lmedlnta
mente", disse aos jornalis
tas, na cidade de Lo. Pinta,
o sr. Oscar Alende, atual

dirigente máximo do radi
calismo intransigente,
Aler.de roi governador de

Buenos Aires, a maior e

mais fica província argen
tina, até o dia 29 de março,
quando Prondiz! foi depos
to e prêaa pelos militares,
Desde então Frondizi es

tá recolhido na base naval
da ilha Martin Garcia, no

estuário do rb de La Pla
ta.

Alende é alvo das criti
cas da "linha dura" radi
cal intransigente, que está
encabecada pelos ex-mrnts
tros do Interior, sr, Alfre

do R. 'vrtoio. e Saúde Pú
blica,' sr. Hectar Suárez.
Ambos continuam const

derarigc que Frondlz! é o

Operação Unitas

I I I

presidente constitucional
da República, apesar do!\:
dramáticos aconteeímentcs
ocorridos desde março,

Igualmente, se crtuca ti

Alende por haver se entre-e

vístado, esta semana, com

um candidato a presidên
cia, o ex-presidente provi
sório general Pedro E,

Aramouru.

Circulam insistentes
mores no sentido de que
Alende escuna disposto a

apoiar Aramburu nas elei

ções, Os radicais intran
sigentes comentam que
Arnmburu não fêz muito

por salvar O govêrno cons

titucional, quando atupu
como "mediador':"" na crise

Celso Ramos Inaugura
\Jardim de Infância de Joinville

de março,

30 Dias 30 Ruas Iluminadas

Sem interrupção de qualquer ordem, fi ELFFA pros
segue em combate total ii escuridão através da benéfica

promoção de numrnnr lOO ruas em 100 dias,
A foto estumpnd a acima é da Rua Abelardo Luz, no

EstreiJ:.o, a qual foi iluminada ontem,

Em Situação Aflajva o Hospital·Câncer
SAO PAULO 30 (DEI - SR O hospital, As díffcutd-r.

O diretor admlnistrativ'J do des sâc de tal ordem que
Instituto Central do Cân- se nêc vtér o auxíiio do

cer informou que ainda no Estado e da Prefeitura, a

je deverão ser envta.tas parte aststenctar que soco,'

mensagens ao Governador re a pobreza terá que te
e ao Prefeito exponde 'l. �\ cha r suas portas a qual,
tuação aflÍtiva porque p"'t' quer momento,

Na tarde de' ontem',
governador Celso Ramos

inaugurou o Jardim de In".

fâneia de Joinvill� obra

que virá atender as c"lau

ças daquele :.,.rogreS!Hsta
munlciplo.

A obra, construida em li.

nhas modernas e funlll�

&,eoola4io -lleS� fi�.

Bilhetes da Loteria Federal
nb eteo Márin Luiz Garcia"
da residência do DER de

ãotnvme.

Ao fazer "a entrega do

prédio à População, o 60.
vernadcr acentuou flue era

-----

com satisfação que
-

concre-

tiza.va. aquêle ato,
-

Altas autonídades esta,"
duais e municipais se en-

do' grande interêsse despe>
RIO, 30 (OE) - Dtaute tado pelos bilhetes da no,

va Loteria Feçl.eral os cau

blslas estão fazendo C.'1r1

que os que se referem a prt

nais, com todos os requtst, contravam presentes, a e ...

tos para ajender pleu.l. presstva solenidade,
mente às suas finalidad1'!�, Na foto, o bonito prédio, BRA5lLIA, 30 (OE) _ O
foi financiada pelo Plameg , já concluido o que foi en- Diár;o Oficial da União do

Entrega
Prorrogada

que nela díspendeu ímpo-e
tância superior a 7 milhoes

I]� cruzeiros, sendo qUi' _

destes mais de 5,6' milhoes
na. obra. e o restante no

equipamento (do prêdio,
Constrwda com finan

eiamento do Plano de 1\110

RECIFE, 30 (OE) ,

Chega hoje ao Recite' a

Fórça Tarefa dos EUA, que
está partiCipando de ma

nobras anti ,submarinas no

Atlântica Sul, juntamente
com belonaves do Brasll, _._"_,_._d=_·"_',_"_oU_",_"__,,,_g_,
Argentina e Uruguai. A

Fõrça Tarefa, comdosta de

2 contratorpedeiros, 1 sub

marino e 2 aviões, sob o

comando do vlce,almirante
John Tyree, deverá estar BRASILIA, 30 (OE) - O
no Rio no dia 6 de setem- funcionamento da Usina
bro, para uma visita de 4 Elêtrica de Paraná esta
dias, Os barcos, integran- sendo anunciado para a
tes da "Operação Unitas próxima semana, posiblJi-
III", reúnem 400 marlnhei- tando assim mais ene..gia
ros e 35 oficiais, Nas fotos

Ipara Brasíiia, A eapaCld:1
o contratorpedeiro "USS

de Inicial será de 18 mil
Mulunlx", capitânia da

ki:owattes, que se elevad a

::��a eT�r��ab;�:I��am;I�� 27 mil com a montagem rie
uma terceira turbina,

���::��, b��:����:or:r:�0;� ---- _

m que p"tlclpom da Brasil Estáoperação,

Importando
Insetos

Mais Energia
Para Brasília

RIO, 30 (V,A,) _ Insetos
de nomeS' pomposos,' como
"himenoptera", "hyperas
pis" e "scyinnus", serão
importados agora dos Es
tados Unidos para o com

bate as pragas que dizi
mam a nossa lavoura, A

Importação será feita com

anuencia do ministro Costa
Lima, mas os insetos benê

ficas, antes de iniciarem
sua luta, passarão por �lll
período de quarentena e

observação prescrições, Por
outro lado, serão destina
dos perto rir;! Cr$ 6 milhóes
Dara compra, de ,camun

dongos pam testes 'de vad-
�lf1S r.minfLos:l.

..

tregue ontem às crianças da

mancbester eatarlnensa.

Reunião do
Conselho
BRASILIA, 30 IOE) - o

Consê'ho de Ministros v:;J·
tará a se reunir dentr3 tie
uma hora para tratar Cí'
dJversos a!lsuntos, incius;,

dia 29 que está círcutando

hoje publica resolução se

gundo a quai fica pro!'!' J�,:\

do até 15 de setembro do
corrente ano, prazo de .?n

tregue dos cafês da série l'e

tida correspondente a c,'h

djreta que tenha sido em

barcada durante o mês d�

agósto do mêsmo ano,

metra extração desapare
çam do mercado, para que
então possam vendi! los a

nri'",os excrb'tantas Hote
mesmo ôs l:Hi'h�tes' fOfil.�a
encontrados a 3 mil i!-I

mil cruzeiros ou seja cm

alguns casos'além do aoc-c

do preço esttpuladc. Se não
forem tomadas providên
cias enérgicas, seni consu
mado o plano de sabco;a

�'em anunclado por algu,l.'>
interessados na equipa','a
ção dos preços da Lote;'i:l
Federal e Loteria Esladuai,

BRASlLIA, 30 (OEl

.

A Batalha do Abastecimento

em Nova Iórque,

ve o relatório do Presiden;e Regressou esta manha, ..1

do IBC sõbre o acõl'do intzr ,esta capital, o Sr, Ren�t"
nac�onal do café firm:.\do Costa Lima, Em declara-

ções a reportagem informou

NOTICIAS DE BRASILlA
cumbida da realização de

BRASILIA, 30 (O E) - O inquérito sõbrr a crise 11LI

professor Marcelo Dan:!, abadecimento anunciou já
Presidente da Comissão Na conhecer os nomes dos l'es
clor'.::d de Energia Nucleal' ponsáveis pela anol'malic!a
saudou a criação do mOliO�

pólio estatal dos minel:ai3
atômicos e demais provI.
déncias da iei sancionad'\
anteontem, como advento)

de, O orgâo encerral'a "un,;

ati vidades apenas receb:da:
as respostas ao questiol'ú"
rio apresentado pelo ex_
Primeiro MiniSll'u Ta,ncI'(:'Uo
Neves,

para .o setôr nuclear Que
f{li feito há anos no set!):
do petróleo com a criação
da PETROBRA'S,

BRASILIA, 30 (OEl
Ainda hoje o Presidente
João Goulart receberá pc1�a
sanção o projeto de lei que

disclpiina a remessa de hl.

cros para o exterior, Os

autógl'afos já foram apre

clados pelas orgãos téCll!c;)S
da. presidéncia da repÚbiL
ca e enlJ'(:!gues ao Chefe -la
Casa Civil, Sr. Hugo de
Farias,

ERMHLIA (OEI - .\

o Ministro da Agricultur�
que não próxima sem9.na

deverâ ser assinado o ti>:> �

cl'eto estipUlando os preços
mínimos para produtos a

gricolns de e)('portação tais
como júta, mênta, etc, O
"r, Costa Lima anuciou
também que dentro de um.'l

semana começará a ser

vcndido em São Paulo fdo

jão l'oxinho excedente do
nordeste e que já está sn,
do embal'cad" no porto do
Recife, Quanto o arroz �li;
se o titular da Agricultura
que diversos navios dei�l\
ram o:t portos gaÚChos com

destino a São Pauío,

Embaixador Seroio Frazão
Seria Indicado

BRASILIA, 30 IOEI

Durante tõda a manlü o

Primeiro Ministro Broch'l
do da Rocha esteve reuni

do em conferência com o

Presidente João Goulart, 110

Sitio do Ipê, Agura a ta:'.1e
.o "Premier" está pl'csldh
do a segunda parte da "C.l

nião do Gabinete Iniciada

p�la manhã ,sob a pres�êllrt\, rin Mini.�u'o (la Jll�t!':a:

gio Frazão deverá ser in.
d!cado para o Ministério Ja
Indústria e Comércio

Séria Ameaça
WASHINGTON, 30 (OE)

- Perítos comerciais norte
americanos declararam que
a teillvllldiORÇão ""lhana
(lo, ingTc,s,slll'./n:i ALALC rI!

presen�n uU1�'tiéria ameaça
n OrgalliZaçã�1 !...i

'!;. •

j.'�;f'i·";',

Ultimas
Notícias

RIO _ A COFAP lnfor.

mau que na primeira qure
zena de setembro ehegarâo
a Guanabara 350 mil SUCP.'i
de an-oa do Riu Gt'al1ct,� du

Sul. O produto sr-rú !,H nc

cido ao consumo pel preço
de tabela. t�4

x x X

O Gabinete do
Hin:stro da Viação revc.ou

que a maíorta da populacac
enou-bana aceita o aumcu

to das passagens de trens, A
mrcrmcão se baseia em en

quéte realizada pelo Mhur..

térc entre os passageírns
que se servem dos trens ua

Leopoldina,

PASSAVINA - Cali(M-

nia Ó: O "Marinheiro 2.0"

ccmecou a emitir tnrorrua

ções a terra em sua mal',

eha na dtrecâo do Planót-i
Vênus, O Iaboràtórto In for.

mpu que os sinais estão
sendo recebidos rierreua

f���riÇhO�â«!W1�;'I;ec��:
do uma série Ininterrupta
de inf')nraC:,ôes sobre c ... -n

pcs roaaneucos partlcu as

carregadas de eletricidade,
etc,

RIO - Porta voz ria
"Brannifl" revelou a U?!

que o jogador DIUl vl.lÍo't
no madrugada de hoje em

de seus aviões para a ::i(.la
de de Lima r-erú, onde run
clonará como técnico do

Soort.ing Cristal. Por outro
lado o Curador Osório Ma,

g'alhães desmentiu a null�ia.

divu'gada esta manhã, sr.-

gundo a qual teria susLJ.do
o embarque do ex defen�or
do Botafogo,

x x x

SAO PAULO O Gon',:
nadar Carva:ho Pinto .,:'O!"

rogou a sua licença da chp-�
ria do executivo paull3h,
O Governador ofilcou ao

Tribunal de Justiça ,P. A"

sembléia Legislativa, peltln
do Licença para se arast'l.r

durante 30 dias do

no de 5:'\0 Paulo,

x x x

RIO - O Diretor exe�litL
vo da Superintendcnc1a da

Moeda e do CI'éCÚlO, Sr, C

mvio Bulhões, dec,al'ou quo
o Governo não cogita do

restabelecel' lel!fl,O de di'li,·

sas, nem eslâ. esludand'1 <1-

regulamentação da in<it:'\l.

ção da 8UMOC, cunsidera
da rigida para as opera(j{w,;
de importação e expor�a·
ção,

x x x

RIO - O Diretor geral d"
Departamento dos Curr .. ic.s

e Te'égrafos deC:Rl'ou q!l�
o código nacIonal de tele,
comunicações !<nnclonad.o

pelo Presidente do. Republi.
ca, tem o objetivo de cxplr
tal' os serviços de telecomu,
nicações no pais em exl,l',

to cara ter de monupóilo es.

tatal. Não havera participa,
ção em ncnhuma hipóte:;(l
de (',apitai!< Jlrivado!;, Os
fl\.tmls sprvldo�

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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�

�na&ista ANTONIO AtWAL e Sll.VA
Aljueles que labu llIil 1I::S (,,11< l{Jd::-s aoS me.os dWI muis

a Ju!hu a ejem.el"ide de ho só:idas amiwde/.j que, esta-

e e das mais e.T/)fe�SÍ!.·as. mos certos. hoje tributar

�to porque" nc ta d,,-ta, a- lhe-ão as mais ,·árias e Ille

nitersaTla 7lCSSO Redator qld�·oc(l demostrações de

'2hcfe, jor1/.ali�lfl. Amaral E apreço e estima. e, nos,

Silva, e1c'mmto brioSo que que temos o priviléf/io de

e t"ém :"rojetando dia a ti a tê-!o conosco. aoraçan:".J-lo
no conceito dos I/oriallapa cju.:iraT1ente c"m os nossos

lit01Z(lS c porque mio di:c., maiç sillcaros e afetuosos

�e t6!!u Sanla CUlltri/w por aorac;'Os.
fmpr;"lir a este õrglio, 110

'que tange aes nCC/"1'OS a ê'e FAZEi\"[ ANOS HOJE:

atinentes. WIHI �i.�I('matf=(!- - sr. dr. Dinlz Jíwi'H
_ s··. H·l,·b('r'(l ]'''I"'l:!:Ztllla
� .sr. t"lm1dD Ab'·(I"h!!.1n
__ sra. Julie(a Sabino Viei

,.,

�l·ta. Rosan'!cla Noronha
_ :;rta. Ada Mar\'1. V!eira

,;�� �!��;��:r�J�e� .

_ sr. 1:taimundo Vieira

cintilante inteligência, lem
::e }'cito notah/lizar por mf1

dbmnte � Inr/'ld)r«II!(Írcl

::,:p��� n::'��:!�)·��/:!<J�II��;c;:�
ensino s/'" ".��Jl.. .-1({:q tI/.

gres$ou, "iia jaz 11'11'10, gal-
g!mdo, f(!f"(' "'" tmoall:o

feculI.do o.� �N",;1tfe,� p's

to�:rcdator allr:liar, chc

fe de l"eI101"/(I'7"" '!. fi1l1l.l
mente. redfl/or ('11('le. Em

tôdas estas jUlu'nes s('m1/l"e

se hcurc com /w/)Wdrrde e

dillamis1nQ fi ponto dI' seI"

mio obstante f'.ta pouca id'.

jornalismo c(!�a�;1/�:'I,Çe, mno

uma rea!idco,le. Amipo de

tedos, 11Icrec'cf(11'lente. (Jo;:a

Pludêncía
• BOLA M/JS PERfEln 00 BRASI'.

Em determinada ent;ja·

de algur!:m quiz um "pla\)�::;
AÇã.o Democrãtlca PO

ln'(.>nsiv�js ce quem o �('

n'tJ? 20 elogio e a cJesa!H"'"
vaç.l:l, os objetivos de lutn

.oão n()� deixam multo a

A!.ir.,,'. o que qu.:rcmos
é cooperação; todavia. nr

!>cnlld" de- alastrar a \n·:l

p(�a democracia, COntra.

2 cor�upção. contra a dena

gogia, contra o empregui:;
mo. contra o culonialismo (

liobretudo, contra os exr:�

mismos.

Outr�!U. no entanto,!:.
chou p:·l}-drnte não se df"$·:e
o ap.au<o.

Ora com pru:lência de$�"

q,;:�ar'e é que chegamos :1')'

I'.;:-Os a\uai� e com mais "I

guma prudência iremos aos

paredões de Ouba (AÇ-'l;O
Democrállca Popu'ar).

Clube Recreativo 1 de Setembro
Rralizal'am-3e cm Pjllh1

ça as eleições para ellco1ha
d".;; novos dirJgen··es do ;..Im

pático clube "7 de S�t�'tn

b/o", que no p�óx\1l10 .\no
. comp.etarã seu dnquctl:.'
n3or:o.

Tesotll"�lro - ·CasemirJ

Rosa (reeleito)
10. Secrt'tlirl8 --'- TOJO

J,'�·5 Pzmp:on:l. (ree'elto)
"o. S�::�·e,D.r:o - Wilmar

Plobst.
Re!navn grande expe.'h- �J p�·"CUl·ador Pedro

tll·a entre os ":}l,wadol"es in Pt>.ulo Basch

p.·ogre��ista cidade. que C11'. 20 P:-ocuradnl" - Rube'1s

p::rece'·am em nldssn pj .1

!,ulr/lgar o non,e de seu ..

CRnjld:lto�.
Pai· larga Illarl!"em de v:)

tos \87 a 491 foi reeleH.' o

Sr. Juarez NRha�, pe'a �:;!t

conduta con·rtn ii· frcntt' ,iu
�impáUco clube Palho("�n
�p. merecendo p:>r Isso !'

confiança do. quase maio
ria dos associarlOs.
Ficou astlm composta a

S'E·m::tz
CO:'lUS�,:i.O DE FlN-,\.SÇAS
Alberto .Henrique, Tenrn

le Mi!tO:l Pnrcbem, Otaviá

Zacki

.Çfli'fUSS!\O .DE S�NDlCl\N

Os Farmacêuticos e A csdêmkos
da F. F. U. S. (. protestam'

Inescrupulosos. que deses

peradamente tentam influir

na oecrsôo dcnntuvn das

Comissões, prtrn daí. em a

provando o monstruoso pro

jetc, tirarem proveito etet
toretro próprio. Enfim, re

pudiem vigorosamente esse

plano absurdo e perigoso do
Sr. Benedito Vaz, certos

que com Isso livrarão o po
\'0 de graves perigos e canse

quê:1cias funestas, atcan .

çando assim as bênçãos de

Deus, as graças e os aplau
sos não só da gente serosa

e responsável. mas da Na

ção agradecida inteira.

� Coaieamenos Sociais

Amanhã ada em tlo�a Cidade o

Festival do Onema. O Cruzeiro da
moda dia 12 no QuerêDcil Pa!ace

1 - Passando o weeck te o movimentado chá C!t" de netecões Públicas do P:\

end em nossa cidade o uro elegância e caridade onterô !ãclo do gorveno.

r'nno Ana Maria Ramos no c ube 12 da Agosto. O

em companhia de sua mãe ccntunfo foi bastante nc

Sra. Irene Ramos. giadc.

Nunca os farmacêuticos
e acadêmicos estrênuos se

tomaram de uma apreen

são tão tensa e intensa co

mo a Que experimentam
nesta hora decisiva. A cau

sa dessa expectativa desu

sada está no parecer que
em b: eve as diversas ccmts
sões de constnutcãc e Jus

tica. Saúde Ed:\{'arr.o e Cul
tura. hão de presentar Q"J

C"mn{oso Nacional. cerca
do adulterino Intento do ne

gor!f1.o'1r Benedito Vaz. A

p-ev.são de definição c!"!';

�:l0 oom.s-õe- enr-rr-egadas
de jul'l2.r o ra�o e que pro·
lT'''trm l'm:'!o;")]u"ão aderma

da e que n'Js traz apreen
si''')'>. _")]):·".oc·1·lados. trar.
s:(lns de pu;dado$
rr":T'emo" a al)!"ovaçâo do

In�ar:-;(' p·o.ie�1 -:-·:10 tanto

p'·T"ue ê!e a�enta contra

nnO'(JO rlir:-it.()s ,r"fl<"�lonals

àrduamcnte alr?nf'artos,

mas·<:eTp�e aba'"'d1s auan

d1 re!"t()� le""l<;l:ld'�"s indie:

n'lS e irrr<;pol1 R."ris tE'-·

13,"1 iJ ,.."'tf1 d;�on, (1'latar

seus intuitm eleitorais escu

sos: receamo-la snbretudo

p'!las con'Sf'rru>'!ncia'S deoas_

"'·'1'm_ fI!!1' !.'lI merllda erra

r1<J. do�a�inn e lunn'):·tllna

infalivellT'pnte Irar,� a .�flÚ

ri" n<H'jronal. n'lr ronr('rj"r

A.caoDempçráUc�
-

r,pular _�b���:!�_e:en�:n�: i!�!���'

Carta de Princípios 'Notícias
5 _ LUTAR \lontra a 11 __ LUTAR contra o Te:egrama de Ct'ba ,\:z

que foram executados qm\

tro jovens por ativldad"5

contra a revolução cuba

na. Outro, de Berlim, nes

da conta do assassinato dt>

um operaria (!) que fu%:s
para a liberdade.
Naturalmente jâ não mai3

emociona pois mortes, to!"

.. turas, encarceramesto�. !?

vasões sâo hoje rotina 'Sem

importância.
Por outro lado, nenhuma

noticia do Brasil para e'J

ba (e o mupdo) diz que fos

-"lse encCtr;::el"ado. torturada.

ou fuzllado qualquer com'J

nista COllV:CtO ou encap2"

2 _ O salão do QlIe:"� s. - SINGO: .ma:s eredenclados ru.õcru.

cia Palnce, jr. está cOm!l!f - Realizar S(-!Í no próx-mr , rios.
tamente tornada pela soe! mês de outubro um Bingo,
�1f1.de Que vnt ap.audir or- -u-a renda reverterá pr« ------

·'Dez' manaqulns pl'ofirlo da campanha õa opa. Uno

nats. no õesn'c "Brazátl an dos valiosos prêm'es ��r? 10 - O novo gtné.eto :.

Nature". A noite de elc;fâ,l um maqutua de COS·,l"·:1 ser influO"uradf! cm nos-.»

�la e c3.I"dact� que tem �'. que foi genütmente orl'l'e�i cidade receberá o nome

frente o nome do "Llon-; da pela Firma "Machade e Ch:l.r!c,; gdga�d Mor:tz.

ciuuc'' «cé de cara ter ue C!a."

nefíc!ente.

9 _ A Princesa so-ete.

está de casamento marr-a

do em pa-is. com um Cr.,

II - Tambtim fe�t",ic:1

3 _ Pr'1,a ser:am=�:'e tu<asm�o�aseca��:�:a r1: ;;���,r'.:�'��toO:l�:�1 :(!ycn:"l��'
na "un r9.mpnn�a par:1 ,·c ')r·putadn At�ro Fontan-, bral Telve.

reador o dr. Hel'm'�1"o �ue concorrel·à an Sena:!,l

Daux Boabaide. tendo coma sup pnte, o dr ----

Renato Ramos dá S I�.-

I__
. -__ 12 _ Amanha c'lm""n'!l

_____ re, a fi!cta dc a" VI! a ln

4 _ Foete.ia 'n!vel" hoj? do Broto Cal mf:l1l L,I' a

o jovem FElIpe Lu!�. Que 10 a - Chegara amanha !la Cruz Lima

!l"J ma!s rec(',cionará are' aero!)ol"t:l Herci'io Luz.

gos em !>eu apartament0. mal!> credêneiados n�m�;;

do Cin21!la Nacional. O Fe.< 13 - Ca�cntr.l'ei
t:,'al ::lo C·nema que e·'I�1 bem, o chá das Asale:a,,'
murrsdo em no�sa cic!ad",. real'zado t']uinLa fc:ra n(j�

5 _ Castelan S!.ivio c Ut:! !lllU\ .o:r�mana ba.stante ('I� s,,-lôes dI) c.u')(' 12 dc }\'J'.�
li _ Cas;.�lall Silv:o c E� ,. mentada terá o alto p:"\. to com o desfile das dti:u·

;·1\11:>. del·am '·�I1!)\...··· dl1:.�:l -rocjn:o do .oeapl�..I.mer:to tantes.

tos fundamentais. 'llas zonns agrícolas, a�sis
10 - LUTAR- por salã- (tênc1a técnica ao agricu'.

�.

101'. c,ll1cesão de ctêdlto :J.

lavoma. assistência !'anitr.
rl:\. silos. sel}1entes adubos
e a�slm p:)f diante.

15 - LUTAR pe:a apli
cacão rlgorooamente hones.
ta e nas áreas prioritárias
estabelecidas pelas necessl.
dades do povo brasileiro de
todo os dinheiros públicos
nacionais e daqueles que
nos sejam concedidos pela
Allança para o Progresso.

A !amilla de Elvirl\ Tolentlno de ,Souza, convida aos 16 _ APOIAR. no Con.
parentes e pessoas de suas relações para a missa Que gresso os deputados patrlo
mandará rezar em sufrágio de sua alma, dia 23 de se- •

tas que cOn1.põem a Ação
tembro, às 7 horas, na Igreja São Francisco. Democrático. Parlamentar

A.ntec.l.padameõlte R!lradec a todo,'! Que compo.re�e�_ Que- luf,Rm. pelos ptlncí. PARA, SERV..IR
rem a/'este at.o de fe cristã. pios flfJ!!l enllndados. HA COM A DIGNIDADE

.�,Y� .. � ... _ _......_._ .................i.:.....� 2-9,., Apão DemoCrátieaJ Nacional'
.

DE SEMPRE

..-,··tI·f/I" _ .'-
• a----� 7'8'� &ô.l' "\::.,.,"11,_*',

A Ação Democrática Po·

pUlar cong:,ega pa.triotas
que tem como lema:
anti comunistas sempre, re

acionáriOs nunca: e que
pertencem a todos os parti
dos pO'lticos. professam
relegi6E's diversas e vem de
diferentE''.; camadlS .soclais,
mas estáf) ll&ldos, pela pra
funda fé ClU Deus. na jus
tiça e .no futuro do Brasil
em tômo dos seguintes
principlos.

1 � Lutar contta tóda
forma de ditadura. seja
da direita ou da esquerda,
com a manutenção de de
n-Iocracia e seus Três pode
res harmônicos estabelecj
da na 1103sa Constit.u:ç,l.".
l- LUTAR pela gM_' :.

tia, a qualquer custo, das

liberdades Indi\'lduals, do

re::pelto a <:tignldade hu
mana e no direito de igual
d::tde entre os homens sem

distinção de raça, credo
político, religião ou origeM
social.

3 - LUTAR contra a ln.
filtraçãú comu;.dsta e m

nossa pátria, que se esfor

ça para seduzir o povo, pre
gando reformas s:tcals a

cuja ehecução os próprios
comunistas constituem o

maior entrave por saberem

que jamais conseguiram o

poder onde pxlstla a just'..
ça social e economlca.

4 - LUTAR pela liber
dade, devidamente ordene.
ela dent.�o da !el, da inicia
tiva particular, atacada

�r um:l. dem:1"oj!"lca e,ta
tização da economia, que
resulta na Cl"!A.r5.o de ('ut!
dades govemamentais defi
citârias pejas Qual::: paga

todo o po�·o e que servem

para alimentar um empre
guismo dcsC'nfl'C'udo.

cnrrupção admini9trativa
em tod� o;;; níveis do go
vêrno ,---, talvez €I maior
impecilho ao progress<J'" da
Nacão.

6 :...._ LUTAR pela estab.

]Idade monetária e por Ur.1

orçamento sem deficit, p'.
ra acabar a inflação e com

o. .constante aumento no

CU8tO de vida. que desJr."ta
çam o J;'ais e se fazem sei.

til' pOr todos os brasileiros.
7 - LUTAR contra os

reaclonârios que combatem
as evoluções sociais e eco

nomlcas. tentando conscien
te ou Incor::dentemente per
petua:· a miséria, a fome,
o analfabetismo e as 01'.
tras injustiças sociais e c(..o

nomica:; c preparando aS"

sIm o terreno em que p!an
tam os comunistas as suas

s.:-mentes de agitação e SI·

b"ersão.
8 - LUTAR pela elevt.

ção do nivel de "Vida de to

dos os brasileiros, com u_"

gente prioridade para os

mais esquecidos e necess'.
tados: aqueles que não dls

póem de alimentação ou

habitação adequada, de a,o

si.siêncla médica) ou de e.•

aolas para .g<'IlS lilhos.
9 - LUTAR contra m •

dlflcações à nossa Const!.
t.uição que impllqllem na

supressão de- qualquer das

.nossa6 liberdades ou di: ei

rios Que permi�am ao p.)\'o
viver condignamente e pro

gredir em seu padrão de

vida - uma remuneração
justa ao trabalho que se

tradm:a cm poder aquisitl·
vo e não em cedtilas de um

dinheiro desn.lorizado.

13 - LUTAR contra a

demagogia que se empenha
em Impedir Que o eng�ar.
declmento do Brasil seja
auxiliado pela vinda de ca

pital estrangeiro, sem abrir
mão do I direito de regul�.
mental' a aplicação deste

cap\tal e seus lucros de
forma que seja igualmente
justa para o Invertidor de
fora e para os Interêsses
da Nação,

14 - LUTAR po!" uma

reforma agrária justa e c. _

1 flcaz quI' não consiste se.
mente, como pl'op3em os

demagog01-;, na distribu'.
'ção de tel'rRS mas que in

,corpor(_> também as med'.
das· suplemental·es indj�.
pen�ávei� ao seu sucesso:

I
construção de habitações
rllral�, abertura de estra

das. construções de escolas

falso nacionalismo que pre

ga o ódio sistemático a gru

pos de nações tradiciona.
mente nossas amigas, el·

quanto exibe a mais con.

p]eta tolerância para com

outros grupos de nações
que mal disfarçam o seu

propôsito de eonquistai·_lOS

12 _ LUTAR por uma

distribuição mais justa de

tributação, especial:nenté
dos impostos Indiretos, cm

que O� r;cos paguem nM:,

e Os pobres menos.

Autor: Locltino Siega

Nunca, em todos os tem

pos de sua gloriosa existên

ela. a altiva classe dos Lu-

macêuttcos diplomados e

dos acadêmicos tntrômutos
de Farmácia viram tão su-
bitamente e estranhamente

assaltados os seus díreitcs

José de Brunn. Tenente
Ed.!\Oll Nahas, Osni MedE'i�
ros,

No di" 6 Baile de anivel'

sário, será empossada a no

va. diretoria, em soirée �_

brlihantada pela orquestra
de CasteIan, ficando convi

da.doe el�men.tgs da imp_en
.\ia falada e escrila da·,ca�

Ivo Sllvel. pltaJ.

profissionais e 8tH\. nobre

pronssão tão v!lmente desa

creditada e prostituída co-

mo no momento pretende o

Irresponsável e indigno De

putado Federal Benedito

Vaz com seu escandaloso e

nefando nrojeto n'' 4177.

to.ln

zado.

Ao contrario, estão vivo"

bem postos, até emprega1cs
nos serviços púb;icos,· ate

nas Forças Armadas. :;mn

que alguém pense pas,.;l1t'
a·ém de disrut:r com cl(!s.

Agora, então, o eont)!\�

te está ai. claro, pre�i.�o,
conCl�:J.

Escolha a vontade.

ção Democrâtica Popular)

P. S. O,
Par; O��!!lêdo

. Esfadual
Iwo �lon!enegro

lar farmâcias à revelia, de
sassistida, porém, do conbe
cimento necessário na apl e

cação exala da medtctna e.

ücíente.

Por tsso. ii onda enorme

de protestos vigorosos con

tra a desatina. mercantil c

ccza medida co eo-oveita
dOI· Benedito Vaz. nós acre-

contamos também este. e a

ôte ajuntamos um apêlo ve

emente aos componentes
das varias Comissões julga
doras. para que estudem

r-cm cuidado o caso. pesqul
snndo c ampla e profundr ,
mente. de maneira que não

fique punto, resta. inarmo

nia sem reparo ou corre

cão: não tenham ouvidos

às Insistentes solicitações
deRcabldas de certos parta
mentares aproveitadóres e

Alberto Brandão - pe
lo Departamentn de Pu

bhcldade e Imprensa.

Florianópolis, 29 8/62.

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

P. S. D.
PARA VEREADOR

Domingos Fernandes De Aquino

Continuando, no CÂMARA MUNICIPAL, ° seu trc_

bolho, será o mesmo de agOra e um prolongomento GO
<"'ue ne!'ta mesa tem feit ... pela boa impr-enso de SAr�_
TA CATARINA e par FLOR!ANÓPOLlS.

<� ,,,?��./)
,

�'�����7A .
O 'Ç;lr;.n...._.;;;--- - �

:JIiiai.
-

_"""'" ••
HASSIS. EXPOSiÇÃO ALCANÇOU ?LENO�� ITO - De mJnh� parte, COnfesso, já disse ante_Clp ...damente a que tinha de diz.::r
Felizmente foi o que se esperava e cinda maiSAgradou em .cheiO.

.

�Iaro que o "sapoteirQ" de que nos fala Ape-Ies nao podia deixar de estar presente
E si andava por ·Iá, devia ser u� curiaso qu�falava cOma transmitir um segredo á cnncha da o

o;:

relha de omiga a()"" lado.. .

_

.

T�Ivez po:- nã_o ter compreend'tüõ haver o ar

tls�a flxodo o sentIda de seus quadros nos mão:; �
nos dedos de suas figuras.

Mas, entre nã? compreender e muito meno�
sentir a arte de acardo Com a sensibilidade apul"Odo do ortlsto e apontar senões voi grande dif2renç<l ..

E exat�mente por isso é que a vitá:�i(\ de Hessi.:;
tornou_se amda maior

Parabens Hossis pelo triunfo.

PROPAGANDA N.A$ ARVORES _ Cartazes
de madeiro, uns pequenos out:·os maiores pre�odos
.cm arvores, principalmente nos arvores 'arnom('(1
tai:; das nossas avenidas chamam a atenção dos cu�
riQscs onde os candidatos pendurados. .. pedem '"'o

tos.
Um houve, que preaau sua propagando

um d'1s orassos '·or>'lo� do fioueira c·, íardim
Mau gosto e fallo de tino eleit':lrei-o

.

f!>tE've ali, naquc/a p::lstura, um dia sá.
Arguem ob�ervou: ésta nãa. Seró que o candi_

dato in�.. nfor(""ó�a antes ·da eleição? e remot'lu:
enforcando sua ccndidaturo?

A DI·�r:o tev(=' duração de vinte e quatr/) hn!"ns.
O próprio candidato teria compreendido ele

mesmo e entõo retirou o slmbolo sim, o simbn_
lo de seu enforcamento.

'

A política tem coisas _ •••

A PERGUNTA DO "IA - Vai chover Ou não
'la semana do Cinema?

Os polpites se multiplicam.
O meu palpite?

J:: que não choverá
Vomos esperar pe(a� o�d·��i IP\.ge cir;na:,

'ii ,

'
}

�;tl··".;

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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RECEITA TRIBUTÁRI. ��AOA I

EM 1960,\

BRASILIA - 30 lO de ministros sem. pástu. Agora, tios 9 patses que com

põem. o mercado cqmum. 6
silo conrrarios a presença
do regime castrtsta nas ne

gociações. O Bf[\FII. Mr-x
co e BQJjl'ia ainQa. não de
tiniram posrcões
SALVADOR - ,30 - CO

.Estado l .� Q SI Jurnr-y
Magalhães _ tlj�I\'(l na noite
de ontem .que o Br�.�JJ se

encontra pela ,prlmejn\ vez

numa enoruztlhaõ.t c que
devera escolher ",...�� o C(I

muntsrno C a demucracln.
Na

_ oportunidade o governa
dor bahiano

-

teceu também

considerações em torno dns
'dificuldades vividas pelo
pôvo brasileiro, na hem pre
sente.

RIO - 30 -'- )0 Et:\ctol
O Triôutull �pgionnl I';]r!!o

ral vai 'est,urlar nas próxt
mas hora'� Os p&!!do�; clt' ro

gistros de .cundídato- na

próximas eteícôes dn nunna

ruauntc resolveu na madru bar-i. tunco o t:>rol'i(\[nt" do
gada de hoje apoiar a posí TRE p'a,Ucipado que todos
cão dos cntses que.se /). -vos rel"]u('i"il1J('ntos -:;t,,.ão 1IlH'

põem ao Ingresso de Cuba 'diatumente di.'ltl'itnli.du� no

na Associaç?i.o Latino-Ame, rrocuraoor e, no Relatar (\0
rle:1na do Coméroio Livre. Tribunal,

Estado) - O marte Oficial
da União publica hoje o de
ereto legislativo que delega
ao executivo poderes para
prorrogar e ajtcrnr a legis
tacão sôbre inte t vencão no

rtomtnto eccnõmrco. pnra as
segurar a livre distribuição
de mercudortcs c os serviço.
eesenctajs para o abasteci
mento da população. O ex€

cuuvo foi Investido de po
deres ainda para reprtmn'.
reestruturar ou agrupar as

;1�::vd;: ���:l;���tea re��
abastecimento e prêcos. Na
mesma edição do Diário 0-

lidai, saiu o decreto legis
lativo que confere ao exccu

Uva, po.tcrcs para legislar
sôurc a criação de 2 cargos

RiQ 30 - (O Estado) FOi
iniciado ontem em todo o

terrttõ: io nactonat a eustrt
buícàc de otnieces da Lote,

ria
-

Feccrnl. que renjtzuru
sua prnuetra extração no

dia 15 de setembro próximo
As J J heras o Presidente do
Conselho Superior oas Cai
xas Econômicas, dará uma

entrevista coletiva ebordan
do os diversos asoéctoe de
funcionamento da loteria.

'Rio 30 _ (O Estado) fi.
Impr ensn carioca publínçu
declarações do oencrctrair
Dantas Ribeiro, pelas, (jua��
o Comandante do II Exerci
lo se solidariza com o oo
mandante do]O Exército

Genera,l Osvino Ferreira AI.
ves, em seu pronunciamento
sôbre a a tuandnde polit:icô
econômico nacional. Desta
maneira de acôrdo com as

mantrestacões da imprensa
curtoca os comandantes do
l° e III Exército consideram
grave a atual conjuntur a
brasuetra e que a salvação
do pais de uma luta fratri
cida depende do entendi,
mento patriótico entre o

executivo e o legislativo da
ur-tão.

����AULO 7529044000.00
BELO HORIZONTE ,I 146276000.00
SALVADOR �ô�mgggggPORTO ALEGRE 781 2 10000.00ITERai

431300000.00
g5L'TIRA �m6gggg:ggFORTA

-

ZA .245 p,',0 000.00V I TORIA O 141 044000.00

MACEIO�' 136.249000.00.ARACAJú \ -

111479000.00
�gp"L PESSOA o'� 'nmgggggGO NIA 63740000.00
- O LUIZ 62649000.00'f.NAUS 56 300 000.00
-LORIANOPOLI5 51.6Sa.OOOOO
Ti_-I:?;'S!('.A 40G07000,OO

3J'A3A 16330000,00

APF.NA'� Du.r,� CAPITAIS TÊM ARRECA)}�Aç.fi.·I� E
FLOP)"�OPOL",;,TE"'E,lIWI E CUIAB

NFERlOR À �), �

:;.t"-�_�--=-=_-="
. '

i'

'\

RIO 30 - O Estado) re

ceberá a visita do Coman
dante do 5° Exercito nas

campanhas da segunda
glande guerra mundínl. Trá
ta-se do General Nnr-Km-th
que ficara em nosso ?aís de

MONTEVIDEL - 30 ---'

EDITal
o Governo u

JUIZO DE DIREITO Df.

VARA DOS FEITOS DA FA

ZENDA PUBLICA E AC[
DENn�S' DO TRABAU-TO

DA COMARCA DE FLO

RIANO'POLIS.
EDITAL DE CTTf.ÇAO CÜM
O PRAZO DE 30 ITRINTA)

DIAS.

Um terreno situado na )0

calidaríe de l taguassb nos
te Município. fazendo rren
te para uma estrada ext»
tente numa extensão de 11

metros; rundos com ter-a
do requerente e também
com II metros; de um ts.
do com terras do Dr. Nilson
Pau.a numa extensão ('1('

51,50 metros, Feita a [ustí
ncacâo da posse foi a me

ma julgada procedente por
sentença. �� para que c,... �

gue ao conhecimento de TO

dos. manjou expedir o .. r c
sente edita!, Que será n,u
do no lugar de costuma e

publicado na forma da .e!

SBLEM HOJE PERANTE O
TRIBUNAL DE APELAÇÃO

LONDR!!:::;, 2!l (o/:';) - do Tribllh"u de ApC"l:1rúo
Rober t Soblenn, condenado ne Lóndres, que vot Jlll1',11'

sua contestacão (otl!]".l:l
decisão do Supremo 'ruuu

na], negando lh('.'{ Os ueuo
netos do "Hábeas-Corpus".

MUN/C/PE:
a prisão perpétua' por es

pionagem nos Estados Uni

dos, compareceu hoje ante
os três altos Magistrados

AJI,;DA A COMBATER OS QUI: SONEGAM
IMPOSTOS:

SEM MAIOR REGEITA NÂO TERÁS NELHORES SERVIÇOS"

O Doutor JOAO TOMAZ

MARCONDES DE MAT

TOS Juiz de Direito d,

Vara dos Feitos da Fa
aenca Púb.tca e actcen

tes do Traba'hc da Co.
marca de Flortanópoite,
Capital do Estado de San
ta Catarina, na forma nc
loj etc.

no CHILEReforma Agrária
SANTIAGO DO CHILE,

29 (OE) - A Câmara dos

Deputados aprovou as pri-
Dado e passado nost-i ':i ��ct�:t:��'l��pde �:Oj�o;ml:�

l�r��(,l��B:�t� t�:lo:i��eiOu �!��: edet"�··:ii:�1�oOI1���S��; para a reutizaeâo da -ne

fórma Agrária" no Chile.virem ou de c connecrmcc agôato do ano de mil nove
�_------�lo tiverem que por pa-re centos e sessenta e deis.

de NAIRT0 DA SILVA, 'n-a Eu Edison de Moura s'er
sileiro casado, fut'Lt:ionan 'ro; Escrivão .. sul;lscrevi
lJÚbliC� federal,. foi requ�,. Joao ,M. de M\...ttos, Juiz
.ri�.. J.l4)\I. àÇã�QQ � de �jre,iW� .,. , IJ,.;. -*,7..
capião " seguinte imove!: 1 - 9 - 1;2

A nova legislação devera
ser promulgada pejo Pre

sidente Alexandre ründn
hoje e seu objetivo prfnr-I
pai é a díxtribuicâu equí
ur.uva d:) terras.t A Marinha do Brasil e o

problema mundial da alimen:-

... ClUldã.'l, a rKarMba"'"niiltza rt?ahHos do mundo Mult.as vlo-ocean:lgraflco Mlkall

t va
em substltlllcão a --êste na- umver�ldades estarao envol Lomonosov que Ja esteve no

a O v'o o Contratorpedeiro - vldas nos tlabalhos amen- Brasll e que e um dos mala

'Baependt", na atual ope canos, I USS:lS franrezes, ar r,JS do mundo MUltaS' um
ta('l� TRIDENTE em con gentmos e blasllelro� Os \cl�lúades estamo envolVI
Junto com a Malinha dú russos emplegatão tres na das nos tJabalhos, amerlca

As obras do navIO escola Uruguai e a da Argent.ina, vias dent�e os quais o na- nos e europeIas.
"Almirante Saldanha" vao no levantamento ocrano·
transformando em um l1a, iõ!:ráfico

_

da costa lesle da ----------- _

via academia. 8éus labora- Am1'-rica do Sul.
turi:ls p:l.l"a o t:,�tl\(lo dr 0-

ceanogralia fíSica, p,eO!ógl
ca esLarão a serviço das U·

niversidades Nacionais c 01'

gnnlzaçõcs dr Oceanografla
Mundiais, num {'�!')r('o da
Marinha para cooperar a

tivamente no gigant,esco
trabajho de dar t'CCUl'SOS

ao país para a solução do

problema das pescas rm lar
ga escala e ao 1'1l111do na

solução dos problcmas pa
ra a exploração dos infini
tos recursos do mar na ali
mentacão (ie uma planet:l
cada �ez mais pontllo�o e

que, no, futuro, depr-ndNá
necessariamente também

Em Berl;m não Há
Sentimento AnU-Americanisla

BERLIM, 29 (OE) - o

Pretelto Willy Brane\ de
nunciou a existência de

indiferença de opinião en,

t�e as tropas norte ameri

.canas estacionadas em Ber
Um Ocidental é a popula
ça(l da cidade, Brand não
esclareceu quais são tais

diver!!ências, porem fêz
Questão em frizar que isto
n5.o significa o apareci-

mento de um sentimento
anti-norte americanista,
Observadores internacion,ll.'l
dizem que as divergéneins
denunciadas por Brandt se

relacionam com o fato das

tropas norte americanas
não terem ajudado berli
nenses orientais em rúp:9.,
quando éstes foram 1llvPja
dos pelas fôrças conumls
ta,

li opernçJ.o TRIDENTE e
uma fase da grande bata

lha que a humanidade rea

lIza na busca dos recurws

do mar e na 1"]\lal n Marinha
entrou em fmnca coopem

ção pois coincide com pró
prios problemas do BrasiL
Já em inicio do ano vindou

)'0 fart\ a Marinha de GUl':r

ra parte com outros navios

na operação EQUALANT
quc visa o conhecimento do
mecanismo de fertilização
dn:> aguas próximas à linha

dr) cqu:ldnr "m toda a esten

são da costa no\te da Amê
rica do Sul e até a Africa,
Desta operação participa
rão navios oceanograficos

IMARUI' - Laguna na Rola
da Eletrificação

litnrá a aquisição e opp'la·
ção do sistema de traT1!\
missão de energia eietnt::a
entre Laguna e lamrm. co

mo parte de um contraLr
com;;:. Sociedade' Cooperatj,
va de Fôrça, e Luz de lma
rui de resp:msabilidade li

mit,ada.
vai, assim, o Govêrno ell,

tarinense dando a' todc,; U!I

municípios eatarinenses (

amparo de que éles tUI!tJ

necessitam para solucio:'l:v
sous antigos problemas,
No sul. no nOIte, na ser

ra. nota se pel'felta sint,..,
n1a entre Os anseios cl3.s

popu'ações e os propós��o:;
governamenlais.

Contril"Jlndo com a im

pOI'tânc:a de crS 6.255 701i 71]

:ltravês da Camisão dt! F,

nergla Elétrica, o Governo

de Santa Catarina pos�ibj.
do mar.

A Marinha não ficou
alheia ao e�fôrço da UNES
CO pa.ra tnis traba.;�os.
O "Almiranle Saldanha'"

será um navio occ:mogró.fi
co dos mais bem equipados
do mundo. Niío obstante
não eOitarem sua;; obras can

PARA DEPUTADO

ESTADUAL

americano�, ru�sos. francê

zes, argentinos e brasileiros.

Os russos empregarão três

navios dentre os quais o na

vio-oceanogrnfico Mikail
L::)]l1onosov que já esteve

no Brasil e que ê um dos

Ik AVI'lon Rom_lb"
CJ,INICA OE CRIANÇ.\S
Consultório: Pela manhfl
no Hospital de Caridadf'.
'A tarde, no consultiiri.
das J5.30 �s' às 17,30 h�

Consultório: Rua NUlle"l
Machado, � _ ).0 anda:- _

-
.,

AfiLIO FONTANA - Trabalhará no

Senado da, República Por

Sanla Calarina

PARTICIPAÇÃO
Augusto José Alvétti e sro feda Barbosa AI_

vétti;, porti-::ipam aos parentes e' amigos o nascimen
to de seu filho João Elpidio Barbosa Alvétti OcOr_
rido dia 27 do cOrrente, no Hospital e MQh�rnidadli
Maricla Konder Bornhausen, em Itojai.

Itojaí, 28 de ogôsto de 1962,

telefone 2''W,

Residência: RIJa 1>:ulre

Roma, 63 - Tele,oue 218'KEREU cmm
_ GHIZONI

Mocidade,
(iIlpacidade,
Deditação

Serviço do Povo
�.

'.�.!-

PROGRAMA MES DE AGOSTO
DIA 22 de Setembro Miltinho
DIA J 3 dt? Outubro Ell:7.ele Cordo�o

RESTAURANTE ESTRÊLA

Praça 15 de Noyembro, 24

1-9-62

VEftDE-S'E
DR. A. SANTAEUA Dois lotes de terreno, em Coqueiros, frent{' pa

ra o llJol".Clccm mil. Uma area de 20 mH,-met
.II., 15 minute:; dC1 cidade. Tmlor Q Av, Rio Bran

co, 55
li

..

1SP;{F!trAOO�1.
OE VOl TA [iF S�I." VI/\GeM AO EXTRAN�
GEIRO REINICIOU A CLI'NKA

I

.�, :!.:;..;.,
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urso Preparatório Continente
jlATILOGRAFIA
ARTIGO 91 (GINASIO EM UM ANO)
PRE_GINASIAL ADMISSÃO DURANTE O .."r
AULAS PARA CONCURSOS

CURSOS ESPECIAIS
PARA PROF�SSORES
I)E DAT)LOGRAFIA

_ Bal�do nos mail modernos processos peda. ..
gógicos.

_ Equipado com môquinas novai
_ Dirigido pelo:
_ PROF. VICTOR FERREIRA DA SILVA
HORÃRIOS, DIURNOS E NOTURNOS
FO§:D sua inscrição a Ruo Dr. Fulvio Aducci an ..

24 de Moia, 748 - 1° andor
TREITO

•

FLORIANóPOLIS

8aldicero
fHomeno

P"ara Vereador
'Dr. flávio 41'erfo

o

de nrnorim
.

.

ADVOGAQO .'

A atriz Eva Wilma vai Coroar
Miss Yázigi - Chá da Medicina
domingo no Mus;cal

DAS 9 AS 13 HORAS

AV. RIO BRANCO, 72

REX-MARCAS E PATENTES
Agente Olicial da Propriedade Indllstrial
Rcgi.�lro de marcas, patentes de invenção, nomes co

merciais, titulas de e�tabelecimentn, ínsiçnias, trosee de
propaganda e marcaI' de exportação.

'Novo Brasileiro.ARTISTAS do de sua elegante noí lfl.

Heloisa Helena zuntoto de

Carvalho; Marclllo MedeL

rcs: Dêcio Madetra Neves,

ElIzabeth Bayer Jor�c; Te

nentc Paulo Sabino; Ma...

ria Aparecida Simão; Zf)�

uo va.ente. Na festa part,!
cipamos de um bale papo

regado a ulgque uma 11\8

rodinhas notamos os ".''-.

dr. Carlos oomes de 01l7Ci

ra, dr. Abdon Fóes, secre.

tàrto do Trabalho (que rt �

veria ter assumido a eeee

rida Pasta hã. multo tempo
dr. Rafael' Cruz Lima, o -n

runão: '<ir. Raul Caída".

Amanhã, na Festa .te

Suéter, com a escolha ãa

pnmeira m1ss Yáz.S'l, esta

rão presentes os artistas

que participarão do Io'e;�i

vai do Cinema Novo Brn

eíteíro. Convidados e"p�·!I·

ais do Instituto de Idiomas

Yázfgl. Mlss Joy Lyn"Il,
em arívidadeg.

"NIVER"

- INGLES "
PREN[)A CONVERSANDO FRANCES EM ',2 MESES

ALEMÃ\) 12

ITALlANO,12

AZIGI

Ontem, o dr. Acy cao-s.

Te vc, Dlretcr arusuco aa

Rádio ouerujé, recebeu
muitos cumprimentos pe:c
seu NIVER.

Rua Tenente Silveira. 29·· l° andar -

sala 8 - (altos da Casa Nair - Floria
nópolis. CHA' DANÇANTE

UM HOMEM DO POVO
"'Matriculas abertas na Secretaria e

também para

URSOS DE CONVERSAÇÃO PRÁTICA
Trajano, n. 14

Próximo domingo as Iii

horas no Musical Bar, a

conteeerá um cnâ dançante
promnvtoo pelo Deptn So
cat do Centro' Academíco
"Djalma Moelmann' - (l�

g:Jniz9.dorell. Academtcos:
Vahakn Dacrrountan. Luiz
de vtcenet, Emir Campos e

Luíz rucnter.

EVA

Exposição De Pinturas Zumblick PARA TRABALHAR PELO

A bonta atr'z Eva WIl

mr . rl') rt'me "A ILHA" .�'1i

convidada para raaer 9. '0

roaçáo de Miss Yázigi

povo

A Partir, do mês de setembro o conhecido ptn,
tor ZUMBLlCK estore expondo 80 telas no futuro

prédio da DrDg'aria Cotartnense a RUA Felipe Sch.,
midt.

(Altos da Farmácia Central) NIVER
SUCESSO

Vende se uma casa com
O Academtcc de m-et-e

.

e Redator deste metue'no,
Amaral e et.ve. hoje roce,

bera muitos cumprlmen.
tos pelo seu "NIVER" vS

qauis Inteiramos os nossos.

lima g-rande chacara, em Não há dúvida que e4"à
Barreiros, Estrada velha pn.. visco um grande suce j sc
nc 155. Tratar na me smn., Q Festiva� do onema Novo

r
30-8-62 Brasileiro, patrocinado ; e

10 Depto de Relações Pút:>H

cas do Palácio do govero,

.1C.A���I��H?;�,��O!
.

��'i��'fia o de Fúlvio L'"

__ ._....J "LANÇAMENTO"

CHEGARAO

PARA DEPUTADO FEQERAL
JOAOUIM RAMOS

Amanhã, Chegarão de S.

Paulo, os artistas Eva W,;
ma, John Herbert Lu-aí
Plcchl. Roberto Santos, S�r
glo Hlngst, Wa!ter Hugo
Koury, Marlene França A·

raçar-í de Oliveira, Lia cee

'esse, Clálldio Abramo, LI
"Nordeste Sangrento a- dfs, Caatelant, Gracinda

manhã no São José, mar. Freire, Carlos Miranda, Se
carã o lançamento necto. bastião Souza Lima Lc.a
nei. Br-a h ElIzeu Fernandes, ern

xtmc Barros, Ruth de SOIj'

za, Irene Oraemer.

CHA'

Senhoras da sociedade

florianopolltana, logo mais,

às 1 6horas estarão reuni

das para um châ no MU.:;l·

cal Bar. A anütríã é a "e.

nhcra E:za Amírn.

SANTA CATARINA

PRECISA os SEL

Henrique Armda

Ramos

Para Depulildo
Estadual

P. S. D.

COMPROMISSO
PRESTIGIO NO "XI DE FEVEREIRO"

_Ontem não ,1'oi poeswet
comparecer no chá, com o

desfile das debutantes no

c'ube 12 de Agosto, em v'r

tude do compromisso COiU

o programa Radar na SÇl
ciedade, na Rádio Guaru1fi.
Esta reunião soctet de des

taque, foi em cenertcíc rl�

Hcspitai ara. Catarina l'e

Reabilitação.

o Acadêmico Halo Da

matto amanhã, no salão
Nobre da Faculdade de :'i

retto. receberá do Academí
co Napoleão Amarante, as

funções de Presidente do
Centro Academico XI d

s'evereíro' às 20 horas, A

gradeço a gentileza do con

víte. '

RECEPCIQNOU
CENARlO

Carmem Lúcia Cruz LI.

ma. -ecericíonou convidadoa
resteíanao 'Nlver", nà t.a
feira que passou Entre os
presentes notamos os bro
tos: Carmem Rosa Caldas,
'Lave" Aldo Pelusc: Paula
Bandeira Mala; "L" Bene.
dito Cunha; Regina Cana
lho "L" Georges Peixoto:
Reg'lna Patricia Lins, "L"
Raul Ca'das Filho; Silvi�
Hoepeck da Silva; Lúcia do'
vila: Zlida Duck; a'etrt.
nha Ferreira, Regina Car.
valho; Juracl F.oes; Amll
ca Cruz Lima, acompaaha.

NACIONAL

Uma coso de preto por Cr$ 150 000,00 toda de
ijolos.

•

• , r

VáriOS lotes de terrenos no inicio de Berreiros
esde Crt 90.000,09 Com focilidade de pagamento.

Aproveite comprar o último opertamento do con
dimíno Luiz Gonzcgo.

P.S.D.
'1 - - ...

"SOIRE'E" FESTIVAL

No próximo dia 6 no Li
ra T.C. teremos uma gr.an
de sotrée, em hcmenage-n
aos artistas. que faze'm par
te dos flImes que vâo ro

dar na Semana do Cinema

Recebi cosvlte para parti
\clpar do Festival do Mate

que será realizadlo sábado
e domingo próximo na ci
dade de Canoinhas. A�r.l�
deço a gentileza.

Prepare-se para o Futuro
Gronde Loteamento nos Coqueiros - Restam

Poucos -

Aquinndo �:)tes de terras, pequenos chácoros e óreos
poro indústrias em

BARREIROS
no "BAIRRO YPIRANGA, onJe estó situodo o Grupo
Escolar loco!.

Os interessod.os poderão dirigir_se dlretome�lt
aa ESCRITÓRIO DE VENDAS DE IMOVEIS de

Oflo Jul!o MaliDa

ATENÇÃO
Mudanças 10:":ois ou poro outras cidades.

Serviços de mud ..mças,
.

!--lõo é ne\;essôrio o engradomento dos móveis.
Inl' f"T'açÕes Ó rua Frondsco Tolentino, no, 34

tone - �80'5
CI�EMÀ�-gariazes �o dia\

Ruo Felipe Schmidt, 14 - Sabroda _ Fone _

2347 - F!:xionópolis.
SERVICOS TECNIOOS ADMINISTRATIVOS

ORGANIZAÇÃO E REORGANIZAÇÃO
DE SERViÇOS

RUA CONSELHEIRO MAFRA - 160
FlORIANO'POLlS __ SANTA CATARINA

Cir.e SAn JOSE -BAíJBO&:

':iDe.fiLOSIA
Cem, j Fone; 383"

às 3 HORAS

Bradfol'd Diliman

Sizy Parker

Estre1toPOR ONDE ANDOU, NO

EXERCICIO DE FUNÇOES
PUBLICAS, DEIXOU O NO

ME CERCADO DE RES·

PEITO E DE ESTIMA.

"one 8252

às8 HORASEM

CIRCULO DA RECEPÇAO
Censura atê 5 anos Bradford Dillman

(UNIU SANTA CATARINA

Clínica Geral

Doenças Nervosas e Mentais

às 8 Horas Pré Estréia Sizy Parker

Dr. Acác;o
Garibaldi S.

Thiago
ADVOGADO

Pró Alunos da "3,a Série do CurSO
Cientifico do Coleglo Catarinense
Frank Sinatra

EM

Dean Martin GIRCULO DA RECEPÇAO
CINEMASCOPEAngie Dickinson - EM -

ONZE HOMENS E \IM SEGREDO
PanaVsi.oD - Tecnicolor

CINEMASCOPE

Censura atê 14 anos

Censura alê 5 �nosAngustio - Complexos - Ataques - Manias
Problemático Afetivo e sexua1.

Trotamen:o) pelo Eletrochoque com anestesio
Insulinoterapia - Cordiozoloropio - SClnoterapia
PSicoterapia.

ESCritório. especializado
E'm Questões trabalhi!:>tas,

Administração de bens

Imóveis. Defesas fiscais
Rua Felipe Schmidt, '14

_10 andar _ Fones: 2511
- "'216

Ciu lMPEllIli

Est.relto Fone em
CiDe aln

DR. CLO'VIS DIAS OE :lflíA

(UNIU PiE'I)ICA

Direção dos Psiquiátras -

DR PERCY JOÃO DE BORBA
DR: JOSÉ TAVARES IRACEMA

DR, IVAN BASTOS DE ANDRADE
HORARIQ - 9 as 12 hs. Dr, Percy

15 às 18 hs, Drs. Ivan e Iracema

Endereço: Avenida Mauro Ramos 288
(Proço Etelvina Luz) - Fone 3', - 53

Centro às 8 H O R A S:Fone: 34:'i'i

às 5 e 8 horas Richard Long

Victor Mature Michi Kobi
,e Desenhos
e PainéisEstDmago. intestinos, fígado e vias biliares.

Consultórlo: Ruo Felipe Schmidt n.o 38
Residência:

'

Ruo S, Jorge, 32 - Fone 2721
Diàriamente dos 15 às 18 horas
Ate,:"de dos 8 às 1 O 30 horas no Hospital de Caridade

Rhonda Fleming em: EM

o GRANDE CIRCO CONFLITO EM TO'QUIO

A O U O G À DOS CinemaScope TecnicOlor - Censura atê 14 anos -

Censura até 5 anos Cide tAU IS Jos61ORo MARIO GENTil COiTA
MÉDICO

OUVIDO - NARIZ - GARGANTA
CLlNICA E CIRURGIA

ESPECI."Ll7Aç"n ·!'IA, CLlNICA PROF
JOSÉ I(�S DO RIO DE JANEIRO

.

OPERA NOS DOIS HOSPITAIS DE FLORIANOPOUS
HORARfO DE CONSULTAS: - Dos 14 às 18 horas

Pela manhã, hora marcado, inclusive aos sábados
, Telefone� 2989 t:Jm rd'd1o ma)'co "SEMP" em bom estado, trotor
",iCOI-.JSULTOR!Q -- Ruo Ten. Silveira 15 - Conj. 2J3 ncs:a redaçõo, dos 3 às 19 horas Preço de ocasião.

FlelO

P:RTHENON ,�:,,, .. 0':'" ;.",,'.F; :�,;';'���4'
�

/.,�p:_g ,"lO
,,"'-
i'

f ,� � ,;
, :��.�,._�._ ... _--���������:::...2������

�PUbIlCidad'\
, 'uo

1.,non,dO mOOhOd�',.

l�, ....ndor· fono 24.13

�RfE�ÇÃO'RAPIDÊ2

às 8 H O R A S:
P'QNE 343"

- ZE TRINDADE -

às B horas.
EM

Erich Von Strohein
Hiidegard KnefVENDE-SE O BATEDOR DE CARTEIRA

EM ClnemaScopE' -" TecnicOlor
MANDRAGORA

•
� Ccnsura até 14 unes �
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JÂ\.S.C.

rIf" Florian6::;:�;� �O/B/1962

a
Mário Lange de S.

Thiago
Situemo-nos em 1789

quando da RevOlução Fra�
cese. Por essa época a Fran
ça - e com ela a Europa _

debaüe-se num dos mais
cruciantes problemas so
ciais que já houveram: o da
ttberdade, da igualdade, da
fraternidade. Esse. o proble
ma, êsee o preceito. Posta a

Os mais belos episódios da

História da CIvilização, to

dos eles, procuram demons
trar à mente humana que
nada existe de mais sagra
do que os direitos de cada
indivíduo.

-"

COLUNA
CATÓLICA

A LIBERDADE ESTA' EM PERIGO

GRAN DES ARMAS
As ermas oa uemocracto são os palavras qué

convence e o voto que decide. Porque deixo ó digni_
dade da pessoa humano a liberdade de opinar cs-

colher em; Causa .'
. As Armas Cio comunismo são O agitação, a De.,

maqoqic ,
a exploração a pressão, incentivo ao ódiu

para impedir que a homem pense opine escolho lí.,
-remerrte porque a não ser ludibriado ou teme-o.
so ninguém dá os pulsos às algemas.

.

Votai com oquêles que querem manter ínottn,
gível a liberdade.

Esclareça e Oriente os Eleitores

CAPITALISMO

O Capitalismo evoluiu para a escravização do
homem Quer quando em mãos de grupos íntemccto.,
"ais quer quer-do em mãos do estado. Mas, se oquê
le a'inda deixa alguma margem de luia, de repulsa
e de esperanço em vencê-Ia. êste últ Ino, aoctcdo
pelo regime policial, submete totalmente o homerr-.
<ern .() mero- vislumbre de reação Desprezemos am

bos por ontí-Demccréticos por atentatório a lrber.,
oade humana -8 coletiva; mos desprezernô-lo pela
formaçôo de uma moto-to parlamentar Democrói .,:
co que legisle realmente em favor �o�bem comum,;

Convenca cmtoos, parente e adversários à lu,

tar pela LIBERDADE.

ESTRUTURA MORAL
,

Uma Nccõc vale pela sua· formação moral.

Quando esta declino. A. Nação estiolo-se, submete;
se morre Tôdos 'os ctvtlízcções sumiram e todos os

povos ficaram escravizados por êsse motivo.. _

.

Preservemos a formação moral do Brcstl noo

votando nos corruptos. nos Demagogos. nos ooortu.,
nístca pois sôo-êles os desagregadorf!_:__do pOIS.

Só a Democracia asseeura a LIBERDADE

A Democracia Está Em Perigo

,-------,..-----------=-=----,

l:1üiE1ZgEA�,�24"$ •

PROGRAMA DO' MÊS
PROGRAMA DO MES DE SET_EMBRO •

Dia 2 _ Domingo _ Enc.Qnt·ro dos Brotinhos - Ini

cio os 21 horas _ Orquestra do Castelon.

Dia 4 _ Terço_feiro - Ci�ema
Dia 11 - Terço_feiro - O�emo "0
Dia 12 _ Quarta::feira - Bingo do Greml dos

���tf�o�ng��������r���tro dos Brotinhos - Ini

cio os 21 horas _ Orquestra do Castelon.

g�� �� = ������f� L:-B:I�e��lia _ Promovido

pelo Departamento Esportivo do Clube Doze.

PARA DEPUTADO lSTADUAL

p

s

causa, veta o debate e dêlo a resposta. mental nos esteja encurra

a luta apareceu. No oomba Coloquemo-nos no séculos rando propositadamente nes

te, mártires· e heróis pere- XX, ano 1962 e por avião ta situação. Não. Não é dolo

eeram, dando glória e tor- transportemo nos 'da j'ran- aem má-fê, é o crime de
nando vitorioso o antece- ça para o Brasil. omissão.
dente casual. Haverá alguma semethan Contudo a situação pro-
"Pcsíta causa sucedit et- ça nuquiln que houve no ve êteméüca não se detém aí.

fectus". E eis que o eretto lho-Mundo e o que aconte- Aquêle espírito revolucioná.
foi dos mais exatos. A ex- ce hoje no nosso país? Eu rto e realmente desejoso de

períêncía ç! Ah essa foi Ion diria que sim. Não é o mes pregresso que existiu na

ga. causticante, foi rija. mo problema na sua forma, França não tem trenspere,
Mas o resultado, a indução, mas o é em si mesmo. Hc- ejdo no BrasiL A atitude

como dh-íamos em lingua- je não existem um rei e u- do povo, de modo geral, é
gem fl!osóflca, foi brühan- ma nobreza receosos e pre Igual à das elites. Oínge-se
te e quedou para a postert- potentes: que sugam até a ás palavras Falta quem quel
dade. última gôta do suor e do ta trabalhar; quem queira
Por quê essa luz que par sangue do seu povo massa- através do seu esfôrço e

te de uma página ou mais craco: que ri e escarnece Suor fazer bem a si e â. co
de sangue? Por quê um epi no rosto do seu semelhan- letívldade. E' êsse o espirita
sódio como éste, em que tal te socialmente inferior. E- fraterno de que nos falaram
vez houvesse existido ódios xistem entretanto, cúpulas jesae e a revolução soclat e

e rancores, se postou assim que se sucedem umas ás política dos rrancêses.
tão ano entre Os muitos outras e por sua insidias Nâo concito ninguém, no
que o seguiram e antecege- pur suas paixões, por sua te se bem, a tomar as ar

ram? ganância incorrem em ert- mas e por melo da fõrça bru
E' fácil responder. E' tão me, olvidando-se de uma ta e sanguinária conseguir

simples, que nem ao menor nação que agoniza, dando- dias melhores e de mais crls
nos pode passar pela razão, lhe sedativos que a fazem tianlsmo. Os fins não justi
ser êste o problema que dormir em berço esplêndj- ficam os meios.
mais ccntrovéesras suscitou do. Mas concito a população
e mats complexidade tem a Haverá maior pecado que da classe pobre e da classe
presentado, Parece um pa- cercear, que tirar os sacros média assim como as elites
rscoxo, mas a vida é rnes. santos e eternos direitos de a uma revolução moral,
mo um paradoxo, personalidade, de liberdade, que ecoe na cordilheira da
Porque a Revolução Fran de Indívidualídade, de res-. eter-udade como um exemj

cêsa com o seu preceito e a ponsabllidade e de auto su- plo da maturidade brasllei
sua luta quebrou os grilhões rtctêncre do homem? Pais I
que aprisionavam o homem bem; é isto que se está ra- "O Brasil espera que cada

��so:e��u�i������s�s�:a c� :le;U�� n:e .:::�� :oãvOer��� um cumpra com seu dever"!

UMA PANDORGA
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oopere com a

Dê-me
.sua

mao ...

Helena Goeld7ler de muita significação. todo. Uma epidemia. Era
Almeida Da cadeira do dentista, como se aquela primeira hou

avista-se uma favela. MI- vesse liderado tódas.
Uma pandorga é um brfn

quedo. Simples, barato. sem
muito engenho, ao alcance
de todos. A grossa vista, u

ma Ingenuidade. Mas de

xórdía de casebres e agJo
me-ade de gente. Há até u

mas casinhas ageitadas, re

vestidas de alvenaria e pln
tadas de côr-de-rosa. En

quanto a broca britava-me
o dente ao som daquela mu

siquinha enervante, eu pro
curava distrair-me com .o
movimento do morro. Olha
va as cambalhotas de uma

pandorga lá fora. Hora boa

para encontrar sentado nas

coisas, rnoeorar. Com a bê
ca escancarada e a brita
deira em ação.

Mas ela também jé havia
baixado multo e, cansada
da dança, nivelara-se às ou.

tras. Talvez cumprido o seu

dever, recolhera-se ao ano

nimato. E o céu do morro

colorira-se todo em mcví
mentos graciosos.
Os garôtes dão nomes di

versos às pandorgas conror
me seu formato. São ralas
papagaios, caflfas, morce

gos, etc. As designações são
muitas mas a finalidade é
única - elevar-se. O garôto
que conseguir erguer mais
alto a sua senttr-e-ã crgu
lhoso e feliz. Como ête pr6
prío estivesse galgando al
turas.

Em curtos impulsos, a

pandorga ganhava altura
ora cabeceando, ora ínflan-

10 suavemente a rebrilhar
ao sol nos movimentos rã.pl
dos. Era soberana e única.
De repente surgiu outra

e mais outra e de todos os

cantos foram subindo pan

dorgas, enchendo o morro
l '

I

Eu lhe garanto - é muito dum aprender CI andar na minha
idade... Os méscu'cs não obedecem. Só com muito esfôrço
conseguimos mover as pernas. Damos aiguns possas com ati.
mlsmo e, de repente, OI fôrças nos faltam e nós coimas. Mas
00$ levantamos depressa para andar e tornar a cair. Às VêZ8S
a gente choro ••• Assim diffceis são quase todos 0$ nossos exer-

cícios e estudos. Maso�açriflcio compensa: éU, por exemplo; já
melhorei muito e estou certa de melhorar ainda mais. No futuro
espero ser. como Você. Paro prosseguir minha recuperação e de
fantas crianças como eu - para ofender a milhares de outros
que sofrem o que eu sofri - precisamos de seu auxilio. Ajude-
-nos10 quo é pouco para Você será quase tudo' pgra -nés l

I

veNDE-SE
Um balcão frigorífico em

estado de novo, marca
o eterno anseio trans

cendental de todo o no
mem. E a pandorga, um

::10 v��:á���h:;�!�Oe�
plnando papagaio, 'para o

f1lh�nho de dois anos ou me.
nos que mal compreende a

graça em segurar numa li

nha que se perde na distân
cia' e em cuja ponta se mo

ve uma coisa.

Quem não tem avião pa·
ra pilotar, foguete estratos
férlco para soltar ou espe
rança de voar à Lua, fica
daqui mesmo soltando pan
dorga.
O que importa é a expreS'"

.
são e um quadradinho de

Vendem_se filhotes prêto e marrom. Rua Eu.. papel colorido, oolado a

elides Machado 80. Bairro de Fátima. EstreitO umas varetas e seguro a

1 _ 9 _.62 um fio de linha, bem pode
ser um autêntico meio de

Elétro-Frlo.
Tratar ã. rua Frei cené

ca.�03, Churrascaria São

JOfgp. Nésta.

i

Operador de Máquina RUF
Procuro-se operador de máquina Ruf ou con,

tobilisto com prática de contabilidade mecanizada.
Trator ó rua Felipe Schmidt n. 33.

Cachorrinhos Pequenês

expressão.
----

TEMEMO MA PBAIA
E . '4 .

Vende_se um lote de terreno no praia do Mt:io� 21fS, UCoqueiros entrada no rua "TI BAU" _ ideal par;,)
IIHIUJ

uma construçõo de veraneio. (G!lIUCOIII:.!I QII'IOlG IW
OS Interessados trotar com o sr. Osmar - nes.. DllrJ.W

lI,l Redação.' .. "1IdM. '......' a

, CENTENAS DE (RIANPNH�S :PARALlTlCAS APELAM
PARA A GENEROSIDADE ôb sru CORAÇÃO.,. AJUDE

-AS A CAMINHAR COOPERANDO COM A
ASSOCIAÇÃO SANTA CATARINA DE REABILITAÇÃO

Envie o seu Donativo para a Rua General
Biflencourt, 102.

:---::---:=c--::-

RUSSIA: explode nova
bomba

p
Inseticida:; em pó ou em liquido_ Diversos

tipOS e lormulos poro o extermínio de quol
quor espécie de praga do lavouro.
Erv;cidas Talai e Seleílvo elimlno'm os er·

vos doninhas evitando assim o improdutivo
110boll10 de capinar. Faço uma v!sito ou

peço in formoções aos lcbricontes:

UPPSALA, 28 (V.A.)

A União Sovietlca fez

plodir outro artefato. nu
clera de uma intenSidade
de 14 a 15 megatons .

04.000.000 a 15.000.000 ete
toneladas de TNT), em

uma das provas mais pode
rosas da sede atual _ in-

Acredita-se' que esta ex�

plosão nuclear foi a oItava
da nova serle sovietlca que
começou em principIes des
te mês. Teve lugar n08

.ampos de Nova Zembla,
no Artlco sovletico.

lavrador
DOBRE SUAS COLHEITAS!

s

D

BUSCHLE & LEPPEI!-,SjA.
")OINVlllE RUA 00 PRINCIPE, 123

'Id'!'l'l"�"" �rrnsl1!Jr,1}"

forma o Instituto Slsmolo·
gico de Uppsala.

RA'OIO PATRUL�A: SOCORRO
POLICIAL DE URGENCIA TEL. 39U

Os cientistas do Institu
to" registraram varias ex

plosões, porem, assinala
ram que a Comissão de
Energia Atomlca dos Esta
dos Unidos (CEA) anun

ciou haver registrado ou

tra explosão na Slberia

Central, cuja Intensidade
foi muito pequena para os

instrumentos de Uppsala.

A serle atual de provas
sovietlcas começou com

uma explosão de 40 mega
tons (40.000.000 de tonela
das de TNT). Sabado ulti
mo a União Sovietica tez

explodir dois artefatos, de
nove e onze megatons de

intensidade, respectivamen" /

t,_

----"--.,_ -��_.-�-

Caixa Econômica Federal de Santa

Calarina - Carteira Hipotecária
De ordem do Sr. Presidente torno públko que

acham_se abertos as inscrições poro empréstimo hi
pOtecá.rio de ,c�nst�uçõo e reforma da "cosa prápri'"
exclUSiva e UnIca.

Os interessados serão atendidos na Carteira Hi
potecária, no horório de 12 30 às 17 horas excet�
aos sábados

. ,

A inscrição 'será feita mediante o pagamento
do taxa de 0,2% sôbre o volôr do empréstimo pre.
tendido.

Chefia da Carteira Hipotecário, em 28 de a_
gôsto de 1962. .......--.-------'-,�-

MIGUEL DIGIA'COMO

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



., AMOS DI U.JUTA COHSTA�r.

PRD PIOOPaso Df

SANTA CAlARINO

PEDIID PAULO MACNADO

,�DA rORES-AUXILIAII.ES:

MAURY BORQ'óS, RUI LOBO �

GIL••no NANAS

COLABORADOR'S: DIVUSOS

� SITOII

ESPONTIVO

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

lmir. ��ItiD�O. Rato, V�lério � !�Dtin�o. o �talu� laulaino I�ra �omi8�O
A direção técnica do Paula Ramos

C
� .

:::!;;"�::::�::���:;'E !::-� • '!! . .1 ampeao dos pesos pena acha que
;��o�;;:O:�r:!��;�1Ç:��tà:�:!�nto, sem J

-

� ��;��� 1;> t;\' \, . Eder Jofre deve vencer MedelAssim é que o .'taque para enfren �

tar domingo o Barroso será constituído, ---A-Co-n-fe-d-,-,.-çã-ol B�=i�:rra Bd:rg�esportos, res..

segundo fomos informados, por Amir, pendendo a 'uma consulta do Esporte Clube M�t.ro_

Valtinho, Rato (cedido pelo Tamanda- po!, afirmou que, estribada no arbgó-13 do l'e2:u�Q_
menta, todos os jogos serão nos sedes das Federocões

ré), Valério (} Bentinho" devendo, para ou seja nas ccpltois dos Estados, de- monerro C!u� o

O lugar deixado pelo capitão do time, na Metr'1j>ol deverá jcçcr mesmo f�,ra de' seu'domlnlos,

linha média, ser preenchido por uma no

va revelarão do futebol locar, cujo no ..

me será oportunamente revelado.
Com tais modificações em sua es

trutura, espera- se que o quadro, contra
o vicê campeão itajaiense, efetue sua

melhor partida do Campeonato. Assim

Gonzalito. Ambos trocaram
go.pes em ronca dlstâncía.

São Paulo, 30 (VA.:' - _ "Eder está em exce'e»

te estado e deve ganhai' d�

Mede;" - disse Gonzsufto

pelas rápidas se.usou-se
Eder Jofre superou em ve:

locldade ao argentino Rl·
quencias ao corpo e a ca 'J�

ca do platíne, mas foi ccn

tragolpeado, com prectcsos
'uppercuts' do campeão sul

visando apenas o aprimem
mento da noção de 'di:;t,incardo Gonzales no ensaco, O campeio suj-amerrc.mr

afirma que. fi. par das quu

lidades técnicas, o ea.o t!e
Ouro" tem pegada muno

jorte, que pode deeí-ttr

qualquer combate em qUI;!
quer momento.

A prnposítn do encontro

com onries dos 'SanCb'i"I,
contra quem exporá a C0

roa. Gonaatttc afirma ql.JC

.

nunca viu o brasneíro ln

com luvas, curripr:indo on,
tem ii. tarde, na Aeadorrun
BI'aslieira de Pugilismo. O

cia.

No' segundo assa,lto" JQ,

Ifrinho imprhnlu rttimo

mais veios aos seus movi.

americano. O 3.0 "round"
não apre'scntóu vanacac P.

o quarto foi o Mali'! etoteo
to. 'ranto . Eder como Oon

primeiro "rcund" da prútl
ca caractenecu-se pela pre
caução do brasileiro e de

Por suo vez a CBD determinou os dotas de 5

e 12 de setembro para os [oqos pela primeir.a roda

do, podendo haver .dtlctcçõo de prozo-oté dia 16.
por ser domingo. Afirmo ainda o CBD que os clu.,

bes poderão opinar o respeito das datas e se houver

comum ocórdc as dotas de 5 e 12 poderôo ser alte_

rados, porem jamais possando do dia 16!dquando Os

dois compl-.:)mlssos deverâo estar cump�1 os.

mentes, e passou a treinar

em meia distância. NOI.l1b! aente. colocaram fortes �ll'r
tos de dlr"cI!;a na cabeça.

Campeonalo Carioca de Futebol .

Após o cumprimento da Flamengo x ��aria
9. rodada do certame ca Em São Januárto:

comp.ementacos com , se

quencias c:le "hooks'l no cc

po.
No conjunto de ações, E

der revelou que está pratlVasco da Gama x Américorícce de futeboi, a classn!
cação dos clubes é a se

gulnte:

taro possui apenas rereccn
da sôbre a forte pegada doEm Generai sevenar-c: camente em forma. e r-m

condições de enfrentar um

adversârio como Joe Me

��lta�����uq�':e g:IPepon�� Seguiram os Uni ..
de desenvolver o mãx'mo yers'.;la'rios "alil-de -eproea e nêc se descu.. '"

:�áda�:tt:S\e:Si:a�:t��� • rinenses

Os jogos programados pela primeira rodado da

1�çaB���ild�õ�a�� s�u���=��dú .: Sampaio Corrêa

Em Tc-eatno - River x Ceará Sporttnq
r'l JOÕ0 Pessco - � x Camplnense
ir. Arocciú .- Se 'I x Brosi�

t.Tn Niterci _ Scnr 'ena x RIo Bronco

._m Curitib,. _ l, Ferroviário x Mt'tropol

Botafogu x S. Cristóvão nacional.
1. - Lugar ..... Flamengo

com O pp.
2. - Lugar - Fluminense
com 2 p.p.

3. - Lugar - V. da. O!l.

Em Campo Grance:
C. Grande x Portuguesa
Em Caio Martins:

esnerumne.

Canto do Rio x Maduretr-i

134 TENTOS
Em 54 partidas do certa.ma com 3 pp.

4. - Lugar - Olaria corn

5 pontos pr··,rdos.
5. - LllJ:l]' - Bungú e

Botafugn C:plll fl pp.
6. - T.\lg::ll" � Campa

Grande Cf'111 !) "'1'.

"0;; 10 JI;�""
_. Am(,'," Uder, O SETE de

�ob� POI[.�tl:�I�I�S� r�I�lnSJt����. SETEMBRO
!l - LU,,"ill" - Mndurf'ir'l Terminou o turno c.1u

COJ)I 13 j)p. Camp\!unato de VOleibol da
10. - Lugar Canto de- capita'. apresentando como

RI., com 14 P.ll. se" lider isofado a equipe
do Sete de Setembro do I!:&

guanabarhio terem

marcados 134 tentos, Seu

dp artilh�iro. '!O atcceure
do Flamengo, Dlda com a
tentos .

correu 4.400 metros na pis
ta do Floresta.'
o veterano lutador argeu

tino será dóruvante o .spar
rtng" oficial de .roütnnc
(já o foi C'm' Hl60: quand�
Etle.r 1":01ll1ulstl>u Q tltutu;.
Consrrva bons reflexos, ;;cm

aprecll.veJ técnica e o .se',
"uppcrtut" atirado para o

queixo ImJ)res.sldnou 'Jem
Possuiu boa envergadura ç_

no jogo de longa r\!3ta.nC!,}

Seguiu, terça feira, a

a primeira truma dos cate

neuses que pnrvícupnrú uos

iJogos U:niv�l"sital'ios Br:,U,\o

Ieíros a se rcnattarcm

t'm SanLa Maria. no filu

Dia fi ele rn: lo; acentua na equipe do Paula
Ramos 11 1 .lta cio .nquordo mais p: "tivll cu-

. t. r.wmr Paraná S. Cata pD7. n,"';lr: de JS, alegrias a fuu.ilio pou ...

rir.n. com 9
.

lalnc. li. i 1'("1110' Roldóo jogado:' Sem que!
5. ].,j[!rlr _ B. Tnco c U, 'lu, 1" classr' nk: LI')'>\! furdo bTigi:rJ elemen_

t·, I ípicnnlpn1c ,.. 1 dispo<;içôo (1 's 'IricolcJI'e3
d'l (.r,lrbl;1 snlil (" I3I·ntinhn eh'" um lado (' Vai

A !"�Jll'esentação formad:l. fll,ho·de oull:), o II ,ilc.l ;.,vonçada do P:l.ula Ro,méis
pur veteranos de nossa.� li ���i,l�ájn�� �l�oo::uJ:��Õ�;�IOd:nr� ��o�ci,��r�a��� a��
�:(�Oe:��;��V��'g:��o dl�OP;�,� qui rir o pas!>e d'J !ngador? Outros valores exIstem

x:mo domingo contra a. l'e qu!!, pode' Õo r('totl;�r considzrávclmente a cqujp�.
presentação do Grêmio Es � que está f�ltando é tõO :;ómente um p?uco maIs

porLlvo Pal·entesco. .

e boa vonto e.
Es!.c préllo servirá de pre 1IíIIII,.

.

liminar ao jogo (.)C donül,' Dep'1ls ue determinar a reunião com 0$ clubes
go cnll'C Paula Ramo'! x

amadorrs que devel'Õo partiCipar do primeir.Q cam.

Dnl"l"o.�o Pf"'O es!.adual de peonato da Ia, Divisão de PrQfis!::ionais,. a FCF resol.

j}1'oflsslonais. veu transferir. Porém até agora nada mais foi ven.
-�I

tilado a êste respeito, tendo aleuns clubes nos pro_
cur(.do poro sêrmos os seus porta.vózes solicitan
do do pl'csidcnle do FCF uma providência'a respeito.

O -estádio do Federação Catarinense de Fute:
boi começa a ganhar novo aspécto com o madeira_
me que servirá d� base. poro o cobertura das arqui.
bancadas. Enquanto issO o gramado já demonstra
estar em condiçães pouco favOráveis já que em gxm
des portes neta.se perfeitamente que a grama esiá
s€condo num prenuncio de qUe dentro de algum
tempo, estará nOvamente necessitando de ("ample
ta substituição,

dllir::>, r-cm 7Com apenas um encon,
trn p;.:.Q.�scguiu 11:"1. tru-dn de

sábado o certame bancl1!;')

de futeb<>J.

JOg,1 ,!l11 ;.� r prc. "II'.':"

c[)es do B' ICO Jn1:" {" D:I"

co Nacl"Jl1:u do COl1lcrC)l'

em prdio (jU� r .. 1 ef('U'I:l:jO

no campo do Abrigo de Me

norcs.

O rcsuIlado f nal aC!,l�:r I

a vitóda da equip.: do B.n

co Nac:lunal por 2xO, (:Únl

um tento man'ado em ea

da tempo por Murara .� O

ládlo.

Gritnrlr rIu' 8111.IÚllos, (·"m 1t pp.
Quarta fdl·a. seguiu o

r�tanle .{!a dc,eg"ai.;ão, C"I1<

posta apenas por atlet.as

pertencentes as e(fuipes fie

basquetebol vol('ioo! ja (lu,"
a primeira tun;ln. foi CI'I.1.

p"'sta por Jogadores de lu

tebol.
Como é sabido Sta. CClti\

rina somenle se rara re1)"
scnmr ncss!"Is Lr{'S mo 1.111
d!l.des esportivas.

tI. - Luga!' - S.
Lóvi"lo com lli pp.
PRO'X'MA RODADA

utillzn frequent.p.ment.e ;:,s
trrito. 1-ieguida do Uninfsl diretos de direita no COto
tárin com I .pp. Eis as Cl. p".
lo�açôct dos cluiJcs,

1 Lu� - 7 de "Setem..
bro, com O pp,

2. Lugar - Universitário
com 1 pp.

.

,.�•
3. Lugar - Cruzeiro, COlO

2 pp.
4. Lugar - Vera Cruz,

A próxima rodada d. de
número 10 reunlrá.os �c
guinlcs prêlios.
Sábado à noite no MLl r{l

canii. - Fluminense x Bar..

gú.
Domingll à tr.rde:
� '1.oJal·acanü:

"DEVE VENCER"

A t:l!>c'la do rert Ul1f' b�:1

.:ário com' a saillrt do B. �I"

Brasil s.orrf'J( allcrar.to, (le

vrndo 1'("1 h01l1(j,�r,acln ;;l' lu

,conselho or�:anl;(:\(IOt' Lia

certamc.

o Ayaí quer ReaUzar Amisloso

Inlermunicipal em Comemoração
São Paulo F.C.

cnm 3 pp.A diretoria do Sâo Paula

Futcbol Clul;le continua em

gmnde movimentação no

"rnlido de adquirir funde�

para a construção de s ua

sede própria,
-

Um vasto programa ae
construção está sendo e�a.

borado com diversas Co.

mb;sôe� sendo f.armadas e

trabalhando em conjunto,
em seus vários setores.

Um:! churrascada de eo:-;·

fraternização com 0,$ e!eme
ntos da imprensa está ;�'l

do elaborada, oportunide.'le
em que os sampaulinos ex

po1'1.1.o os p:anos que preten
IiClll executar para a CO'1'.

lrução da sede.

A Associação Detpo1'tiva
Banco do Br:!�\l rcm·'t"\l G

ficio ao cOllselho "n�nnil'_
dor do campe':)nalo bane:!·

\io de futebol pedindo afa.>

tamento das atividades f'S

portlvas da ('"ompeLiç:;'o r�

ferente ao ano em CUI :,)

ao Seu 39.0 Aniyersário
A diretoria do Aval Fu·

tebol Clube entrou. em ne,

goclações com a do Met!o
pai na tentativa de trazer
até a nOssa capital a equj·
lJe de Crlciuma para uma

aprtida mlsOta' dentro da3

comemorações de mais um

aniversário do ciube azul e

branco n transcorrer nest�
final de semana.

Os mentores do Metropo!
SOlicitaram, por uma eXi�1

ção, a Importância ãé crS
200.000,00 tendo Os avaia
nos achado elevada a pro

posta, desistindo das nego
clações. Como a diretoria
do Tiradentes, de Tij uca�,
havia se oferecido' para j�
gar nesta capital, a direi;o
ri do Avaí resolveu cnvlnr
prOpOStll aos diretóres do
clube de Tljucas, para em

prélio nesta capital na lloi

te de sábaQo. A prapo"t:!
está sendo aguardada.

GILBERTO DIRIGIU
O apitado r Gilberto Nohas esteve domingo em

Joinville, onde dirigiu a partido entre Coxías e A_
mérica no grande clássico do certame regional O
placard de J x I fêz Com que Caxias e América se

classificassem poro o estadual.

Caxias e Améri�a estão classifica.dos para o

cer�ame .

estadual, Zona três, e já iniciaram cOnh·o.
taçoes vlso(1do refa:'çar suas equipes. O Caxias con.
trotou o extrema Almirante Oriundo de São Bernor

..

do de quem falam maravilhas. O América por sua

vez, controt.ou t:J jogadcr Miltinho que atuava no fu
tebol paulista. O América ainda' procura um possi_ .

vel acôrdo para que Oscar outro oriundo do pebol
paulista firme contrato com a -equipe rLlbra.

Dalas para Me
Iropol x
FerroYiário

O ecrtame bancarj., 'lp('l.�
o jogo de sabndo. Naclol1�1

do (.;OJ1\ercio 2 R. 111'."0 (',

apresenta a se,-:u:nte caiu

cação a tabua de c'a. ;,{;C:l

ção.
1.0 Lugar - líder invlr.ta

_ B. N. do Comi�rcio, Iro))
2. Lugar - Ct{�dito Reai, 5.

3, Lugar Ca:xa ECOll:l

.

-'-Dois mi! e�lt!da!iíes nos VII.
lO{j!ls Universitários

Cerca de dois m!l csp )r· nacional, com seus mode:-

tlstas universitários de:" nos "courts" suas piscin�g

dos os Estados da UnJÍ.), e demais dependencias.
estarão pl"e�"ntcs à "l'l.

----�

(ampeonato de
Basquelebol da
Gdade

ELEiÇÃO FICOU PARA SA'BADO
As eleições para a diretoria do Avaí, que es

tavam marcadas paro o manhã de domingO, foram
transferidas para a noite de sábado, a pedido do sr

Presidente do COnselno Deliberativo do clube ,ozurra

A Federação Catarlnense

de Futebol continua agunt'
dando resposta da sua C'O

irmã do Paraná, concer

nente a marcação das d�'.·
tas para os coteios entrc
os dois cOlT\Pões dos do!s
Estados, pc;as diputas di

Taça Brasil.

A Federação barrIga ve�.

de propôs as datas dc 7 Cll

9 em Curitiba e 16 '!Cm Fio

rlanópolis,

O Jogad�� �ico. zagueiro central qt'� perten_
.

ce ao Com.erctOno, de Criciuma, esteve sl:ndo 50,..,dado par dJ(�t�res do América poro se transferir p� A CLASSIFICAÇÃO
'a � .futebol J�lnvilen..se, Porém, o clube de Criciumo I

A Zona Dois, apresenta o sequinte colocaçõ'o:solicitando a ImpOrtancia de Cr$ 400.000.00 I.
Jo ugar - Pou�a. Ramos e Corjas Renaux, com 2 ppseu atest.a�o liberatório fêz com que os dir�toresP�u� 20. lugar - Atlet1co e Palmeiras. com;;;' p. pbros deSistissem da contrataçãO.
30 lugar - Barroso e Paisandú cOm 4 p.p ..40: lugar - OHmpico, com 6 p.p

•

É inexplicável que o treinador Hélio Rosa do
equIPe do Paulo Ramos que apreg'Ja que o defesa
do Paulo Ramos estó bem armada, canforrYl� iem
realmente dO,do demo.nstroção, determine a jogado_
res d? ofensl�a qUe Joguem r€cuad;Js para forto/e
c�r, ainda maIS a retaguarda. c.Qmo é {) coso de A.
nlSl0 e Maurílio. O \luc o Paulo Ramos deve agara é
pro:_uror em...ontrar uma soluçõo para o seu ataque
flao se.�recovl'r na defensiva. Com alguns milha

�:s que JO �rl"ecadou pode perfeitamente disoender
IJum dlnhC'JI'o Cam du::;<; ou mais controtoçõrs, eS_
'-:ialmenle, poro ;que. Vomos agir f'nquanto
empo?

MAIOR RENDA
�a quarta "alta do certame estadual, Zona 2

o maior renda f-oi verificada em Itajaí entre Bar_
roso e Paj�a.ndú com CrS 89050_00. Em'segundo lu_
Qar classlfrcou·se a arrecadação do motch Paula
Ramos e Atlético com um montante de CI·S ....

62.700,00 e finalmente em Brusque e menor desta

;;�8�O,���re Carlos Renaux e OlímpicO com Cr$.

maior festa. qunl seja r.

XVI ,Jogos Unlver"ltá:d"

Brasl'elros. num!). pr<'moçt'o

conjunta d� ruGE CSOU

c que se inau:;uraram J,'

tem.

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

Em Tubarão o PADRE ROMA
nU do Patssandú e OUtra à

ci�de de Itajai com a �,

quJpe de Igual categoria do

AI. Barr06o.

Com essas excursões O

Padre Roma elrva mais al
to o _seu COl1eeil.o 110 espur
te varzeano,

O Diretoria do Padre Ro

ma continua fts::;lm seu 11"

lo trabaihú f' no prô:-:'!nfJ
dia 8 de srtembro t,ral"!' II

n('lssa c8pital :o rcpreSf'l!tn
ção do Acropol de põrto A

legre.

Carlos LuJa Paim

SegUirá, na tarde de sã,
bado para a cidade de Tu
barão, em onlbus esPer!al
a equipe do Padre Ront:l
FC. que naquela cidade eD

frentnrá a {'f;(Jllndra do Cr

légJo Dehon. umn dali b'I:H

agremlaçf!el! do futebol S1l

ilno. em sua categoria,
Esln. seri a terceira e�.

eursiio, Intermunicipal J"lOl!
a equipe da. caplta.l jn eCp.
tuou duas partidas senLlc
lima n:o eldaae de Brn:sqlle

I eontra a ae:remiação juve

Por sun vez o certame de

basquet.l-bol Infanto ju\'enil
da cidnd" tCl'minarà o ;;eu

tUl no 11·· manhã do pró:ci·

Com .suns praças c

ajardinadas e .',c�·s mom•.

mentos. Santa Mar:a agra

da a todo,; que' po,· ali l)�''>

sam e dCV('I":l sallsrn:>:�'1" mo {j0111'ngo, CDom n efetua.

plenamentr ns II d�("n{:ÍD.S r::t� llals uma -rnda'Ja

c'nstc ulllvrrsiiúlja do 9nis dUI"\. �,;� prelimlnnr .1t'.&3
Suas instaiaciit's (' , r:\O í:11"ido x Caravana f.o

vn� S;ln l1lur!e'lalw;, d�3';t AI" dr (lindo 1)N'íi:llKO
cnndc.se o fnmo�o Co: "1. (:011 � ,.11 e Clube Doze.

thiatrs cuja srde <, qurJ.l EIe.:\ al,nnl classiflcaçã·!;..
quer coi�n dr )lotável. T('m 1. Lugnr � Doze e Co

alnd:t !lo Anni{ln Ti'llls ('11\ lr!!I:\1 rom O pp.

}. JP. iÚlll\ :1"l"rl11i:II:,.", (i11'-' �. T.llr.!"r � "CllpMo e �'I.

L:a��:que
",po.tivo mana

'o� :pp ;��"Ã�,

OS ARTILHEIRQS
. O camoeonato estadual apresento três artilhei

ros no segundo zona, Pereirinha do Carlos R�naux
Mima do Almirante Bal'l"o.�"O c Pedrinho do Pnisan'
dt'l, com 3 (pIs coda.

•

Lcn-" '1:' () n: .., Tribunal de Justiça Despa!·.
tiva q..J FC, to.mou pc o sr. vice presidf'r_'te Laur('
d"" S'lnt(·s Indlc.)'.! /," n Tl(' do sr. Persí Adao Hahr..
roro \) {. :'::ore de A.ud··-,·· o qUe!" f.oi de imediato acei •.
t� f'rio f.rlsille-nt' C I, .·,Inque que vem iCl1do o),r

P<.'rsi A. Hohn n, funções falam através dê·
"Iol{h �u" reedJt'" nl"nwnle do Supe�·iDr Tri-
bun:ll dt' )1.I<;tiro ... Ilivcl. 'l que prova também '-'

(!:-,�rl" ,h c·�,r,\1 lél

UMA SURPR@SA
No rcriada inaugurnl da Primeira Zano tiven'os

Jm gral1(l ... surpreso. Em Louro Mul1er, () Henrique
Lage V"I1CPU ao FerrOViário pOr 4 x 3, enquanto que
rn-os dE'mni jOrros Hercílio Luz 3 x Atlético OE._el'á
li,) 1 e rlo'.pero 4 x fv\inerrJsil O, foram normais,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Arnaldo S. Tllj(fgo

r Mais dois importantes li

vros me vieram recentemen

te as mãos, orercctdcs aL11-

bOs por seus autores, reste

jados homens de letras, um

dos quais se especrauscu em

literatura religiosa, outro

na cultura da história re

gionalista.
O primeIro escreveu sobre

os "GRANDES CRJMINO

SOS DA HISTORIA é ele

'o r». Carlos Imbassahy que

saiu, desta vez, dos canil

nhoS tão eficientemente

palmilhados até agora, pa

ra aventurar-se par outros

atalhos que bordam abjs
mos.
"Grandes Criminosos da

História", entretanto. é um

livro utilíssimo. sob o pon

to de vista da maneira pela
Qual nos devemos compor

tar em face da vida, tss

porque serve-nos ele de es

pelho onde nos cevemos

mirar, para sabermos o qne

fl'l.mos, c")m, Incontcstàvt'l

mente, comparsas dos dra

mas e da.� tragédias e das

come.dias de que foram 1)'.0

tagonistas ésses nossos p:)-

brcs irmão;; que Imbassahy
nos apresenta hoje no pras
cênío da Historia, para ea

tlgmnttzá-Ics, implícitamcn
te. estigmatizando-se e estig
matizando nos, tão certo e
que aos mencionados pro
tagcnístaa obedecemos ser

vilmente porque éramo, do
mesmo estofo moral ..

Desperta-se-nos a conscr
encta profunda. ao lermos
n história: cêaeee grandes
criminosos: Fel!pe de Ma

cedônja, o grande Alexan
dre, Anibal, César, Tibério,
Calígula.. e concomitan
te caterva. E o despertar da
conscteccra profunda ím

pete-no, ii bumtldada, à co

míseração uns pelos outros,
ii toler-ância, a reprimenda
Intima e constante, para
que não maís possamos
cair em tentucão.
E ramo cada povo têm o

govê-no que merece. e tal
aovõmo não se constitui
sem a vontade de Deus.
concluí se que esses condu
tore'l Cf.>gqs de oULros mise
ros crR":Js, qne fomos todos

nós, qur' ho.ie n")s dali ria
mos cm er1.vc.i{t los dos d'u

dos aetrados do. nos."!a crí;,!

P. S. D.
Para Deputado E�ladmJ!

cn, exerceram a seu tempo
c .nas círcunetánclaa de que
se viram rodeados. tenebro
sa missão que tem 9 seu si
rn.Ie na utilidade dos leões,
das panteras, dos tigres. dos
lôbos ... , em melo dos imcn
aos rebanhos de antílopes,
de cabras, de ovelhas, de'
gaseias .. na selvageria da
natureza terrena. Daí o ter
podido Napoleão escrever

pelo braço -de Fernando de

Lacerda, num dos volumes
do livro mediúnico '"DO
PAIZ DA LUZ", fazendo

comparação entre êle pró
prio e Jesús: "O Cristo e eu

desempenhamos missões en

tre ali homens, com a dife
rença que o rnlSl;üo do cne
to lhe foi dada por Deus
com um beijo c a minha,
com uma ordem". Compre
ende-se o se:1Udo das pula
vras de Napoleão, muts ou

menos na forma acima. país
que no momento não dispo
nho dos livros_ de Lacerda

para transcrição ípaís utte.
ris do que dlslie o grande
côrso. Nua quero. porem,
insjnua.r ao Imbussahy o

o �entido morll, a exegéti
ca da exp:'es:,ão napOleõnl
cu: is'o porquc o meu caro

confrade é homem d�s fa
tos e do "pão, pão: queijo.
queijo",além do seu frater
no (' olt�rE's('" huml)r!"mo.
moldado segundo os dlta-
'mes do Espiritismo. razão

I
prla qual não J.l\menta re

voltar, ant.e" f:....: a gentc

,,'
;�I�:rI��;':I":h�.ais betr. aJ

Não a{lianta falai' em

hprmenêutica ao conscien

cioso autor de "Grandl'!s
Criminosos da Hlst6rla";
de modo que P'j e êle nos

r ����n::;::��o P��de���C��n�

tos palmilhar ol) mesmos

caminhos e ajudar.lOs re

ciprocamente; mas, quar;»
to ao modo de considerar
as Escrituras, os aconteci

mentos históricos. anda' -.------

?::a�!��::. ��::�������; fi f8r�bem em nossa maneira de A
.

ser, apenas com a diferen

ça, de que Imbassahy é por
todos louvado, ao passa que

o seu obscuro confrade ..

é inútil e desconhecido ser

.acette o meu ilustre e

mui prezado confrade o pe
nhor da minha gratidão pe
lo utilíssimo livro que me

ofereceu e aos meus filhos,
aos quais o entregarei, Ir.
go, na primeira opcrtun «

dade.
O outro autor. a quem

desejo referir-me, Augusto
de Lima Júnior. do Institu
to mstónco .e Geográfico
de Minas, fez em seu pr ,

trtótlco investigador dos

fatos rstadu:tis. sempre
empenh'lc!o· em ele,,�r o

bom nl)m� e as tradições
c]a tma tp�"l"a.

Np capítu:o inicial - Os

Desrobridores e Po.voadores
cum exatictã:) e<;creve:

··De.,:'!r que de.sponta ]. r·

vilizad.o. 11")S Yon,.,.in'1uos

horizontes da História. o

ouro. a prata e as prdras
p �c!.:)sas. aparecem ineor'

,,�r'da à� n"�e��·rl3.de"S
humanas, expre�s;;es OH r'_

qut'zu, rt'conhecjd3.� '1'·

mente pelo encanto da ic,
Ieza' que encerram tais pre
ciosldades. se-iam, de rate

coiees nobres: dcsgracada«

mu,tnr �alª a

ANAN
E.n recente sotemdcde rea

jiZllllU na Acadcnu.i MlliLar
de Agulhas Negras, a f'ol-cl
Mctar do Brasil, eumprm
do 1.1 seu programa de cote

borucàc com as escolas erc

engennarta do pais, doou
ao Laboratórto de Motores
daquela tradicional institui
ção, urn motor diesel Per

kins fundido pela Ford em

O:;u:;co e que €.{l1:pa, (lptio
na1r"enLc, sells Cnm!nhõcs
!i'600.

Achavam-se pl"csen�es n
solenidade o Comandade da

AMAN, Gene!al Pedro Ge
ral tie Almeida. oficiais pro
fe�sores, grande número de
cadetes e, por parte da Ford,
o· sr. Luiz B. Carneiro da
CUr.h1, Gerente dR Rf'la
CÕIi"� P"b'leas " n "l:'noo Lau
ro de Barros Siciliano. Ge-

TRIBUNAL DE mp;(Á
SESSÃO DA CAMARA CRIMI�IAL, REALIZADA

EM 21 DE AGOSTO DE 1962
Acórdãos conferidos c publicados:
APELAÇÃO CRIMINAL:
no. 9.619 _ Ccncórdo _ apelante: Etore Ango;!j,J
Coscgronde _ apelada: AJustiça. pOr seu Prometermente. porém, não é a no

cão da beleza que os atrai

mas a da concupiscência:
dai e Infelicidade que en,

gendnun.

CONFLITO DE JURISDiÇÃO

no ,10 _. Blumcnau _ cuscitcrttc: Leopoldo Dopke
_. suscitado: os drs. Juizes de Direito do 1. Vara

do comareo de Bturnenou. e de JOJ"aguá,.9o Sul.

versalmente entre tod�� ,.,�

hOlTlen<;, símbolos da!, r"i
sas nobres e fatôres !'U'T·-.
mos da felirid2de'·. r ... ·n

e'10l'.icião. (i'�"p'vo<: I)"-Ollf'

assim eon�idenlm li"s�a� ""j

sas os homens e a" mu1h •

I"es. Fôssem at.raídos só-

J.)ANÇ ..\�TES -

Dizendo que foi Antônio
Dias Adõ.rn�l, talvez o p(...

n{'�rador que. mais contri·.
buiu para avivar a esperan
ça na existência de rtque,
zas que' tais na terra er.e

tão feroz do xcrte de Mi'

nna, cOndU',.lOS dai em d;"
ante ao longo d::Js roteiros

dr ViJa do Ribeiro do Cal"

mo, Vila do Ouro Preto. Vi
la Real do Sabar-á, para
tcmun.ir com um capitulo

JULGAMENTOS:
APELAGOES CRIMINAIS,

,

no. 9.55.8 _ Palmitos - opelc:nte': A Justiça, PQr

SEU Promotor - opelados: Ets-lvin-, Pesscto I.! Afon_
so Pesscto Relator: DES. MI RA�DA RAMOS - De

cidinôc a 'Câmara; por unanimTdade de voto�. co

nhecer do recurso e dar_lhe provimento, o fIm,. o;
nulandl"' a 'docisõo. mandar que os apelados sejam

submetidos a novo julgamento.

n. 9635 _ Fhri,�nó;:)OliS - l")�p;laJn�:;i �es��:i�:�
C<,zór:1") Ccvolcootí - arelndMPOWSKI ç TAUL01S

Pro�ot��: ��I .. t.���!.s� ��?unonimjdod� de votos,

�nve���rl� 7u�(lmrl�� (rr; di!;a€n��, o �iimp��oq��
no corno-co de origem StqU curnon o o s

crt 594 do Códço de Prcc(>!'So PEnaI.
.

dedicado ao OURO _ pre'
6'11;0 )'1"'· I cue tão 'õl;·

dnnte -"n'f!

.

Soo encontra

em Minas .. Jernndo ainda

hoje os extudantoe em ore

vc da :c"cola de U'n." p

Metalurala. com:') tnro-,
ruam os jo-naís ri uma no'

va e movimentada corrica

-to !"!Un. lá Pf'10 ri�rh'l dr

Trarui "qu.e rn t:)1"nou f::-

mos'!. )"rI111" '11 o b:tnde ..

rante Antônio L' 'neon-

trou as p!"!:neir p t")·t:!

de ouro", conforme Di:iri')

de Noticins c{f' 21; de agost(}
último, confirmando assim

o que nos infortn:l A11J s,C)

de Lima Júnio

RECURSOS CRIMINAIS
n 5 928 - Fio cnópolis - rrcorrente A Justtcc
Mditar, por <" u Promotor _ (CC r ido lvonésio

Rodigues Co tôo. Relnto!': DES. CERQUEJR� C1N
TRA _ Dl�'idindo a Câmara, por unanimidade de

votai;. conhecer do' re!cur,-"� -e . negar_I�e provimento.

gradEce

n. 5.939 _ Tuborõo - recorrente: A Justiço, por
"eu Promotor _ recorrido: Elo:dio Gsec.r de Godói.
Rel0tu. D�·._;. CEf..:QUEJRA Clt\!TRA - Decidi.,rlo

ri Como'· a por unanimi:loce de votos, conhe<:er do

recur�o, dar_lhe provimento, vist nõo ter haVido .�e
cadência ,...I. represGnL.çõo, doendo os autos b�!�
xc 1111 U L malca de ,riCjLm a flm ce que o dr_ JUiZ

de Direito. decida s6bre cr mérito.

VISTO' Irenr ..ln Silva Pereira - Chefe do Secçõo
\' � de Ju i"rr"d,_;nl:;a�p Pubiccl-;ões.

Lond:ei-Ouvirá Hino d�-lri!lidad:
Nasce Um:: r�"io

serviço religioso na A·

badia s�r:l precedida peja
�f"'i � in'fl. de hasleamento
da b:mct�ira trinidense nos

novos e3critnriOs do Gover.
no de Trinid:ld e Tobargo
em Mayfair. A noite have

ri um�. !"ecep�&.o no May
fair Ho�el, (:CU1 , p:'esença
de CCl\"OO di:"l'OJ"llárico, mem

bras (o Gél1'êrno britânico,

parlameiltares, dirigentes
c"merC"iais e industriais e

figuras d!:: mundo artistico,
cientif,co e iiterario.

�("·�?-l.s micooo be ETAOIl

Due í"'rorl'�a C'lOpli"rar com I
o;; inotltutos df> ensino �u

pt'rirlr, no ca:-r.po do equi
pamtnto técnico

rente de As�untos ln�titu 13.� c', 'i')

cionals. o qunl C'xpllcou o" .

sentid'l da doacão, dentro s:.---- -----

do p.ograma da empré"a

mt:terdo -�onrr:}r a

tão lr 'o ,...

tur,

MU�SICAL BAR
Af;A UM SUM P.'\SSA TEMPO CJt.l SUA FAM�1.1A - REUNIOES SOCIAII:>

UAI.l,.ANTBB G�llI-TElS - FESTAS DE ANIVERS.'IRIOS _ CHA

ETC.

A.N[JAH TERRl'�O DO ROYAL HOTEL _ Tel. 2515. !}:ortarta I

Concurso João Jabour
DIO (HEREM

EFICIENClA E TRABALHO

A Verdade
Sem nern8gogía

ara Deputa�o Federal

Bértoli

PRORROGADO O PRAZO

ConlrilJuicão das Colônias Libanesa e
-A pedido de Interessados' •

quo nau pud"'um "on""'" Síria ,ao Progresso do Br�sil
a tempo, foi prorrogado o

pr,l�O para I)ublica.r,:ao dl
t.rabalhos do "Cuncul�O
João Jabour" sôbre li '""Con

tl"ibuição das Colônias Li

ba!1e�ds e Siria ao Progrel>-
50 do Brasil". De acôrdo
com es�a prort"ogaçao, se

rão aceitos para êste con-

curso Irnbaihos publi:!ados Cada setor terá um prê

em jornais e revistas jo mio de CS 50.000.00 ao ven

pUlS, sôble um dos seis te. cedor. Nenhum conrorrente

mas do concurso. até o dia poderá habjlitar se a mais

31 de dezembro dê':I.c nno. de um prêmio.
O ('onl'urso, in ··,,'I�h lJe Os trabalhos deverão ser

la Drlegação da Liga dos remetidos, em duas vias do

E.<:,arl-. \r,.b ni! D!� II. jornal ou revista em que

por dO"lC;;O do sr. João Ja- tiverem �ido publicados, pa

bour, destina·se a premiar ra o seguinte endere.;o:
trabalhos publicados par Dele:;açno da Liga dos

qualquer pessoa, jornalista
ou não, em órgão da iMprrn
�a bra.�llci"a, 8Ôbre. (lml.l-

fiOUE:r dl)� . e''lres .s��uintes

Uh ada contrib'liç'io dali c")lõ· f'

nias liba.nesa e síria ao pro

gresso do Bmsi!: a) no co

mércio; b) na indústria: c)

nos clubes sociais e despor·
tivos; dl pas obras filantró

picas; e nas profissões li

teratura e belas artes.

Estadn.q Aralws
Praln de Botarogo, 110 _

Térre0

RiO d� Janeiro
Os tra!:.alhos, publicados

até 3) de dezembro, serão
recebidos até o dia 31 de
janeiro de 1963, seguindo
.�e o julgamento e, em data
a ser marcada, a entrega
solene dos prêmios.

P:ira !')�,lllad9
Estadual

LONDRES _ No dia ae

hoje, as i�has de Trt..,ldad e

Tnha.go se tO:'n:lffl� in11'pzn
rlp.,tf'S ramo u:ra só na!(.ão
_ fi. rnf\l" nova da América.

_""'"...-Mo..,....... ���n;::��;':;rá1 ���:�;�;: ��
Abadl:l ele Westminster du

rante llm ��rviço solene, à

QU'l! estado pfI'-rnl�� mi�
lhares de tr:nnlde!l�es. qtl�

CIlI1+a1"S� o Hino ",ciar!?.l

de riU? pâtrb..

Cêrca de 20 mil naturais
de T.lnidad e Tobngo vivem

na Grã Bretanha em cará

ter perm�nellte. Em Lo:"".

dr�� Manchester, Blrming
ham Llverpoll, Leeds, Brís
tol � Edimburgo haverá ce

rlmõnins religiosos, sociais
ou de cara ter privado para

festrj:1r a cri,u:ão do nôvo

'"I1.i5 amcri(·�,no. por parte
de' seus filhns·no ext.crior.

O rlimax l'(f'l"Ú o serviço de
fl.":-ll} de gl'a!:�s na Abadia

dr: Westmlnstei', celebrado
FREDERICO KUERTEN

pf'lrJ .... �-'. Frank Noel Cham

bcrlo.in. que foi Bispo de
SemlJr:! esteve, Está c t·�. Trlnict:H! (' TolJago desde
t,tri ao lal10 dos humildes J0"i'7 �I·.é tL dato. de sua ju-

c OIJrimidos bfllrftn.

a�radece O apoia
ia) c'asses produtoras

Rio. (Via aérea) Em res sabem honrar os comprornl!>
posta a telegrama de apoio sos da. Democracia, os !Ii"gí,
que lhe foi dirigido pelos lí. timos interêsses do Brasil.
deres da Industria e do Co Rogando transmItir agrr..de
mércio, o Marechal Eurico cimento aos demais ilustres

Gaspar Outra acaba dt en- signatállios da mensaglm,
vjar ao presidente da Confe apresento-Ih!' atenclc.>S:Js
deração Nacional da Indús cumprimentos (aI Eurico

tria, Sr. Domicio Veloso, o Garpar Dutl"a"'.
seguln�e telegrama:

"Acuso recebida a horosa

mensagem encabeça!Ja por
V. Excia, ao ensejo do meu

pronunciamento sôbre a

conjuntura nacional. E' pa�
ra mim motivo de aJta sa-

tlsfal.;ão o apoio unânime

dos legitimas representan
tes das classes produtoras
do Brasil. Em hora de gra
vii!' perlgos-para os dcstl
IlO.� dI) país, hoje como sem'

pre, as classes produtoras

A""I·'l.deço .uma graç:::. rucan

çada.
.... ,_,LMIRA CAETANO

Para Deputado Federal
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contecimenfo releván ê
na Politica, de Blumenau

,

promovera
Simulado em BrusqueNo decorrer da cerím»

nía diversos oradores asa

ram da palavra, Inclusive o

recém empossada, o quer
disse haver decidido assu

m.r a chefia do PSD biu..

menauense, com o Intult«
'malar de prestar, através
do seu partido, mais um

serviço ao municiplo de

Biumenau e á sua gente.
Ainda no decorrer de sua

apreciada oração, o ,S:.

João Gomes da Nobrega,
fez um retrospecto da exís,

têncta do partido em ter

ras mumenauenses. desde

quando, pela primeira. vez.

exercera. idêntico mandato, - _

prestando, na ocedêc, to.

cante homenagem póstu,
ma aos dedicados pessedt»
tas já falecidos, srs. Alber:o
Stein Vitor Hertng, Re�·
noldo' Siebert, Bruno Hu-!�

No dia 24 Ultimo, verírt,
CDU se tato de relevância
na vida pol[tica da cidade

:'n:!U�:��� �:m pr:Si���:
.fia do diretoria munlclpal
40 Partido Social Demo.

.créuco.

a todos cs demais que, em

tempos idos, emprestaram
seu apôio e seu entusiasmo
ao partido e a. Blumenau.

Terminada sua oração, toi

o novo preslden,te erusíva,

constItulda de rapazes I!

moças da melhor sociedade
do Estado, pretendendo,. In.
elusive, realizar na ccastâo
jogos de basquete e vcley
em nossa cidade.

BRUSQUE, 25 (OE) de Santa Catarina.
Está sendo organizado pelo Segundo estamos. inter;
Centro Acadêmico XI de mados. o Centro de E,WI'

Fevereiro e Centro de Estu.,

dos Penais da Faculdade ce

Direito da trntversrdace de

Santa Catarina, em com-

binação com o Grupo de

r��':::�la�: :.::"��:;a U::',l, O· :ESTADOEm recente reumêe o

��êm;:�;I�:�lC�::i�:�: de .... ,. O lUIS 'IfTICO DIUlD Dt S""tA tArAlllfA •

Medeiros Prade e Antõnio FLORIANOPOLIS, tgexta-retra) , 31 de Agôsto de 1962

dos Penais, está crganízan.
do uma grande caravana

de acadêmicos de nrretto,
mente abraçado e cum

primentado, ocasião em que
recebeu a promessa de seus

companheiros de ajuda.
rem no e com êle coopera
rem, a fim de que seja co
pleno êxito sua gestác á
frente tios destinos do :PSD

blumenauense.

Naquela data, em reu

mãe que contou com:J.

presença de grande núme.

1'0 de figuras das mais -e,

presentatívea de todos os

setores níumenauenses. o

sr Martinho Cardoso üa

Veiga deixou a preaídéncm
do diretório pessedlsta lo

cai, em virtude de 5.:.r

candidato a ;põsto eietlvc
no prôxímo pleito de 7 de

outubro, sendo substituid'1,
porteso, pelo sr. João oc.

mes <ia Nobrega, elemento
dos mais prese!giosos e es.

tllmados em B!umenau.

Em cascenic, municlpio de Concórdia, foi construi

da mais esta.

Centenas e centenas de outras vão sendo construi

àas por toda Santa Catarina.

A luta encetada pelo Governador Celso Ramos tem

objetjvo certo dar escolas para todas as criancinhas de

Santa Catarina.
Fernando do Amaral e Sll,
va para atuarem na acusa-

Egito retirou-se da liga A/r a b e �r::;::' :;:�::::::F��
SHTAURA, Libano, 30 mento dos delegados egip- mesmo tempo que apazt-] O Jurl funcionará com

(V. A.) _ Os delegados da cios, como protesto centra guar os ânimos dos sírios. todas as características de

República Arabe Unida os ataques sinos, suspen- Foi a acusação sirIa de um julgamento normal. de;
(RAU) esperavam, hoje, deram a sessão atê ama- interferência egípcia em vendo ser presidido pe!o
uma decisão, no Cairo, sõ- nhâ, aguardando o pro- seus assuntes internos que Exmo. Sr. Dr. Juiz de D:
ore se a retirada da Liga nuncjamento do presidente provocou a sessão extraor- rettc da Comarca, Dr. Ivo
Arabe será em caráter per- Nasser. Alguns membros dlnárja da Liga, neste bal- Bell, e terá um corpo de
manente. Outros dez mem- do conse.ne esperavam neárlo libanês. Alguns de-' jurados escolhido da rom.e
bras do Conselho da Liga ... que a RAU poderia contl- legados etnoe achavam que' regulamentar.
em face do súbito afasta- nuar na organização, ao �:���::apa�!O e��SI:��� Após o julgamento, à

a deserção do adido mní- ::���d:�Osac:d�::�i:�p::r��e
�;;a�i�C�� �m :::��t�a��� um baile no C. E Payjan,

dú, ocasião em que a '11Ú.
cidade de Bruaque contra

ternlzará com os estudan

tes de Direito da s'acutdeüe
de Direito da trmve-stdane

A boa escolha
volvimentismo, com o aban·

dono da rotina, da cctnodr

dade e dos interêsses su

balternos_
Santa Catarina tem a

palavra de ordem do co

vernador Celso Ramos: não

consiste sómente na adesão

coletiva a uma bela e vi

toriosa legenda partidária,
mas assenta no próprio
trabalho do Govemantll.

Num clima de absoluta

connança para. tôdas as

manifestações democráticas
em Santa Catarina, vai-se

processando a campanha
politica que coZima o pro
nUllciamento nas urnas de

7 de outubro próximo. A

renovação dos valores re

presentativos do Estado no

Congresso Nacional e nas

Assembléia estadual e

Semana do Cinema Novo Brasileiro

PROGRAMAÇAO
DIA 1/9/62
As 21 horas
NORDESTE SANGRENTO
DIA 2/9/62
As 13,30 e 16 horas
NORDESTE SANGRENTO
As 20,30 horas
CINCO VÊZES FAVELA
DIA 3/9/62
As 15 horas
CINCO VÊZES FAVELA
As 20,30 horas
TRÊS CAUUAS DE LAMPIÃO
DIA 4/9/62 "'i1!,'J"
As 15 horas \ �''N

. TRÊS CABRAS DE LAMPIÃO
. .

As 20,30 horas -��i
A GRANDE FEIRA
DIA 5/9/62
As 15 horas
A GRANDE FEIRA
As 20,30 horas
A ILHA
DIA 6/9/62
As 15 hor.as
A ILHA

As 20,30 horas
SENHOR DOS NAVE(;A�TES
DIA 7/9/62
As 13,30 horas
SENHOR DOS NAVEGANTES
As 16 e H horas
PAGADOR DE PROMESSAS

Em Bra$ília o Embaixador da URSS
Manteve Contalo Com o "Premier"

municipais será, mais uma que não se encarcera em

néz, jeito pelo voto tivre fórmulas, nem se am.olda

(jue o Povo Ca.tarinense. _ a conveniências pessoais.
com alto discernimento cí- A palavra de ordem do sr.

orce, saberá exercer digna- Celso Ramos está implicita
mente. É, porém, de salien- no Plano de Metas que i�-
tar que, neste esplêndido clui a plataforma admhus-

instante da história poli- trativa com a qual ...e apre-

tico'administrativa de San sentou perante a Conven ..

ta Catarina, o problema ção pessedista que o escc-

não está apenas em com- lheu candidato à Couer-

parecer as secções eleito' nança do Estado.

louj Abdal Rahman, que
velo para a Síria em táxi,
pedindo asilo, era o chefe
do Serviço Secreto de Nas-
ser na zona e que "sabia,

_

demais". O secretário geral
da Liga, Abdel Khalek
Hasscak, representante

egípcro, foi para a cidade

satrsretto com a oportunt
dade oferecida pelo chance,
ler Afonso Arinos de uvts

*8,(;Se com o sr. Brochado
da Rocha.
O encontro, foi protoco

lar, mas ensejou que se dls
cuttsse aspectos do inter

càmbto comercial Brasil

Rússia: Falou. se do aumento

da ímportaçào. por parte.
do Brasil, de petróleo e tri

go, e do aumento, por parle
da Rússia, da importação
de café.

BRASíLIA, 30 (V.A.) -

Tachando de "bastante

proveitosa" a entrevista
que teve, com o sr. Bro

chado da Rocha, o emba íxo;

dor da Rússia, sr. YUa
Chemchev, conversou, rapi
damente, com os jornalis
tas, no Palácio do Planai·

to.
Disse que veio a Brasilía

tratar de problemas ligados
aos dois apartamentos ad

quiridos pela embaixada. no

Edifício 'rtíuce, e que ficou

Repercussão
Desfavorável

onde se encontra a delega
ção do seu pais, a fim de

sonda-la sobre futuras ati
tudes. Informa-se que le
vava um projeto de reso

lução para eliminar "as

palavras injuriosas" das
atas da Liga e proibir ata

ques semelhantes no futu
ro. Para acalmar os sirios,
a resolução também men

ciona o artigo da Carta da

Liga. proibindo a inter
venção em assuntos inter
nos de outros Estados.

Não existe Catarinense.

que não aspire ao máximo
desenvolvimento de sua

terra. O Governador Celso

Ramos interpreta, com re

ligiosa fidelidade, essa ?IO·

bre alpiração. Está promo·

vendo, por todos os meios

legais, a sua realização.
atravér. de notáveis em·

preendimentos que se mut ..

tiplicam em tôdas as fren
tes de atividades ptlillictl8.
Nas democracias, não é

todavia licito emerar do

arbitrio do Executivo o

êxito dum {Jovémo. Em

Sa7�ta Cat(LTina o Plano a6

Melas obteve do Poder

Legislativo a aprovação
que o converteu em lei e

atsim indissoluvelmente
1)inculou às intellções do

Governador a con/ianÇ(l
popular. Mister ê que éss«

con/iança continue a ex·

pressar-se por uma legíti"
ma representação na As

sembléia Legislativa, com·

pos:a de home/ls publicos
em dia com os anseios e

realidades catarinense. E

como êsse homens não po·

dem encontrar-se entre os'
saudo;istas da improvisa·
cão administrativa, é pre�
ciso saber achá· los entre os

que, por identidade de

sentimento." e conviccões

políticas, prest/piam a ação
do Governador Celso Ra-

rais para o dever do oro-:
nunciamellto popular. Há,
generalizado em todo o

Pais _ e com vigoroso re

Zêvo nas atividades gover
namentais do nosso Estado
_ um nôvo anseio, que

signi/ica verdadeiro ressur

gimento do sentido patriô'
tico e �ocial da escolha,
que se fará, dos homens a

quem teremos de con/iar
as nossas esperanças por

uma vida melhor, mo.is de

r,afogada, mais próspera.
Estamos em tase de autên
tica re/orma dos costumes

admilli,9trativo/r. O Cfover-'
nador Celso Ramos abriu

caminho nôvo para a mar

cha progressista de Santa

Catarina e contará com o

indispen 11)el avôio do Po

vo, atraJ.:és dos legitimos
representantes das /ôrças
da opinião publica, para a

concretização do seu gran
de Plano de Govérno.

BRAS:a.IA, 30 (V.A.)
O Embaixador Roberto

Campos, na longa audiên.
era que teve ontem com o

primeiro-ministro Brocha
do da Rocha, transmitiu
oficialmente ao govêrno
que. constatara nos Esta
dos Unidos uma repercus'
são desfavorável ao Brasil
como consequência da tra

mitaçâo e aprovação no

Congr.esso do projeto de
remessa de lucros para o

exterior.

Aumento do Intercâmbio Comercial
Brasil- URSS

o ministro do Exterior ex·

plicou, depois, que fôra

tratado do intercâmbio co·

merclal com / O aumento

das nossas exportações de �-:-------- _

���'J����eSad��i�Oe e ��� Kennedy Afirma Que Seria Um Erro
"óleo Invadir Cuba Novamente

Mariner II Começará a Revelar Hoje
os Segredos do Cosmos.

PASADENA, Calltôrnla, riências que fazem parte

30 (V.A.) _ o veiculo es- do trancendental vôo espl.

paclal "Marlner li", em. clal de 290 milhões de. qui
histórico ,'60 de expioração lômetros.

do misterioso planêta vê· Quando transmitirem o

. 'nus, aproximu'se, hoJc, de sinal pelo rádiO, O veiculo

-u:n ponto no espaço onde sideral começará a recolher

com�ç:lrá a revelar segrê· valiosa informação sôbre

do� in�c"plnnet.árlos. campos magnétiCOS inter-

,Os .çic:ltlstas do Labora· planetáriOs, particulas car

tório de Propulsão a Jato regadas de eletricidade, pô
do Instituto Tecnológico da côsmico e protons de baixa

Califórnia expressaram a energia do Sol. Tôda essa

esperança de que o '"Marl- Informação terá um sigo

ner II" execute·"em breve", nificativo papel em futuros

talvez amanhã ou sábado, vôos interplanetários de

uma manobra dirigida da veiculas tripulados por sê-

B�ASfLIA, 30 (V.A.) -

Durante 2 horas, o em·

baixador soviético Ilya
Tchelllichev conferenciou,

ontem, com o sr. Brochado
da Rocha, na prescnça do

chanceler Afonso Arinos.

WASHINGTON, 30 (V.A.)
- O presidente John Ken

nedy tratou hoje do envio
de técnicos e armas da
URSS para Cuba, dizendo
aos jornalistas que o bom
bardearam de perguntas
eôbre o assunto: 1) seria
um êrro invadir o terrltô·
ria cubano; 2) os EUA
continuam se opondo, nos

têrmos da doutrina de

Monroe, a que uma po·
tência estrangeira estenda

seu poder ao hemisfêrlo

ocidental; 3) o govêrno
norte-americano pediu à'os

países da NATO que impe
çam que navios com suas

bandeiras transportem ma

terial de guerra S9"iético
pára Fidel Castro.

Diante do critério dêsstf.
CO?lcurso {/u.e as correntes
populares precisam. dar ao

eminente Che/e do Poder

Executivo, a escolha das

urnas não poderá senão re

cair em homens cujo pen
samento não se ache préso
ao passadismo, parado no

tempo em que, à talta de

um rijo sôpro renovador
que ditasse aos governan
tes as normas do desen-

Glenn Afirma Que os EUA
Assumiram a Dianteira

WASHINGTON,!O (DE) mos 10 anos afetarão a VI.

Preços Mínimos Para i! tavoura
SAO PAULO, 30 (DEI .- voura. A Informação foi

• O Presidente da Repúbllc.l \:lada pelo Ministro da A�d.
.deverá fixar nas prõxlma� çultura, acrescentando que
·horas os prêços para a la. a med'da virá solucionar a

CE 'se do abastecimento.

- O astronauta Joh'l
Glenn dos Estados Unidos

da de todos e é necessário
que todos estejam prontas

disse que os norte americ.a. ,para aproveitar totalmente

nos assumiram a dianteira os grandes progresssos do
em poderio tecnlcológico e século. Glenn afirmou que

Nota do Part."docientifico. Advertiu que as um día não muito distante

realizações cientificas d JS um astronáuta norte amerL

;::;:sU�d�:r:;o�Ó"'���:r:;"'á���;andO Social Democrático,
A direção do Partido julga oportuno esclarecer:

Celro Inlerclubes 1° - q�e, na �scõlha de seus candidatos ao pleito d.e
putubro proxlmo, mdlcou apenas um nome de suas fi·

lelras, o Deputado A'tilio Fontana ao Senado da Repúbli'
ca, em cumprimento ao acordo firmado com o PTB, em

1960 _ acôrdo êsse que continúa em Vigó�, com apre·

sença no govêrno de três Secretários de Estado dos qua·
dros trabalhistas;

2� - que, pelo exposto, empresta o seu apóia aO

candidato Indicado pelo PTB ao Senado:

30 _ I!.ue, o PSD fará a sua campanha sem desviar

se da sua tradicional posição doutrinárla c programáti·
ca, defendendo, cO"'mo sempre e lntransigent6rnente, o:
principias cristãos e democráticos que inspiraram o lns,;_

piram a familla brasileira;

Terra, para chegar a' rea·

Uzaç&o das primeiras expe�

res humanos.

Mandado de Segurança Indeferido
RIO, 30 (V.A.) _ Foi pelO governador Ca�los La·

indeferido, pelo parecer do cerda � uma emissora de

Procur9dor da RepÚblica, televisao.

sr. Adernar Vidal, o mano Segundo parecer .dO pro

dado de segurança: impe- curador Adernar VIdal nos

trado pelos deputados Alio� autos do mandado de segu- Com dois gols de PELE' e um de Cou!�-
mar Baleeiro e Amaf'al Ne· rança, o juízo da 4.a Vara

h 'L

to contra ato da Comissão da Fazenda �ú�lica, p�ra n O, O Santos levou a melhor soU.re o Penv-
Técnica de Rádio Que dC::� �nl��:;lp�!:���u���ao j���t:� rol, de Mont��idéu,. pelo esco�e ·de 3x�, ncsuron a entrevista

10 e o ato impugnado, suo encontro deCISIVO entre os dOIS Campeoes e

Franceses i;:!����t�: �����u:��loel�: <l,ue valeu ao c1�b� santista a conq,u�sta do
autoria da Comissão Téc- tItulo de campeao mterc1ubes da AmerIca e a

Preocupados ����Id��e�á:i��t:::�t:u, �� autoriz_ação para disputar com � Benfica,
PARIS, 30 (V. A) - O ministro da Justiça. campeac da Europa. o cetro mundIal'

ministro da Fazenda do
Brasil, Walter Moreira Sal

les, segundo comunicado di·

vujgado pela imprensa lo·

cal, recebeu, anteontem, na
Embaixada do seu pais, os

.

srs. GuyaId e Léon Martin,
diretores de duas entidades
de defesa aos portadores
franceses de titulas estran·

gelros. Nas audiências, os

representantes de ambas as

associações nUlllifestaram

ao ministro brasileiro as

preoc'upaçêies dos portadores
franceses de titulas de em

prés!1mos, por cujos interês

ses respondem. O comuni·
cada não continha '1ualqut'r
comentário de parte de

Wa!t.el' Morcir:l Sa Iks.

- Semana �G Cinema Brasileiro
1-1 Selembro - Cille São José
Promoção do Gabinele de Relações
Públicas do Govêrno do Eslado
Os in�ressos já se enconlram à ven
da na Casa "SOUVENIR"

(4�:ãncla Geral de Passagens)
,__ 1\ à �ua Fe,lipe Schmidf,1 -1'"

d_
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