
'"

DIRETOR

RUBEN''; DE ARRUDA &AMOS
TAC- GRUZEm0-D0-SUb--711IbNI/(f��

O TEM P O (M....roIÓS'••)
fStntesfl do Boletim Geometeorol6gic!). q
.t. SEIXAS NETTO, vâ1ida até às 23.18 lu. do
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E U a Aceitam Acõrdo Para a Proibição das Experiências
GENEBRA, 31 (OE) - Os Estados

Nucleares
Reuniu-se o Conselho de Ministros
B�_ASILIA, 31 (OE)

,- Na Também a exposição «e
reunlao de ontem o tome_ motivos do Ministr� de �_
no �e Ministros tomou vc- grlcultura sôbre o abas-a
nheclmento da expcsícao cimento foi a reco
,do �r�sldente dO_ Instituto tem pelo gabinet�a:inislt:.
J3rasllClro do Caté, 'tre Te, rial.
!atório do Ministro weuer

Moreira Sales sôbre a <:L

luação econômica ünancet- ----------------

ra do país, de emprésnmc

�b�IC�;h::�IXalcr�:el::tJa
res dado pelo Banco do D,�

senvolvimento ,Econôm!c,)
_

BRASILIA, 31 (OE) -_ O sancionou lei do Congresso
Presidente João Gcular-t que assegura apcsentadoda

o CHILE Unidos comunicarão hOje a conferên
cia do desarmamento que aceitam a

data de 1.0 de janeiro de 63 para o

início de um acôrdo entre os "quatro
grandes", visando a prOibição das ex

periências nucleares. A comunicação
será feita a conferência de Genebra,
pelo delegado americano.

Eleições amanhã em todo
SANTIAGO 00 CHILE, parcial de domingo vtn- habltantea. O voto é abri-

31 (V.A.) _ A forma como douro, no distrito central gatônc e o Supremo Trl

votarem uns 80.000 erettc- de Santign, Três grupos buna] de Justiça anunciou

res Indiferentes é a in- políticos, rncjustve uma que aplicará severamente

cóemta decisiva na eleição poderosa' aliança pró-co- as disposições vigentes,

resultados de etercões pré
vias, os partidos que dis
putam essa vaga contro

lam 167.000 dos eleitores

Inscr-itos no distrito. Os
outros 78.000 votantes caos

tituem uma massa inde

pendente e da forma pela
quaj sufragarem depende
rá o resultado da eleição,

munista, concorrem a um

lugar de deputado, que fi"

cou vago pela morte de

um conservador, em junho
último. Embora o resulta

do da. eleição não vá are

ta.r a sóüda maioria que

possui o governo de cen

tro-direita. do presidente
Jorge Alessandri, atribuiu

se grande Impcrtáncla à

votação, porque a mesma

poderá dar a pauta sõbre

as POSSibilidades dos pró
comunistas de triunfar nas

eleições presidenciais, den

tro de dois anos.

que prevêem pena de ate
dois meses de prisão para
os que deixarem de votar,

De conformidadeAposentadoria aos Tri!'!ti! Ânos
Para os Traba�hildores

Resistiu temperatura de
�; ! 1.100 gráus: X 15

B A S E EDWARDS DE considerada a mais difícil

aos 30 anos de serviço com

80 por cento do salário e:1",

beneficio e 35 anos de s c

viços com o sallil'lú íntezra.l

O paragrafo quarto assegn
ra a todo o traba.hadcr

LOTi: Realização Imediata do
Plebiscito

cõlha entre o pl"esiaen�ia·
!ismo e parlamentarismo.
Disse o ex Ministro da Gu�::"

ra em sua palestra na tete

vtsâe, que além das razces
de ordem po'Ittca a ravõr

da realização o mais breve

possivei do plebiscito, ou

tras há de or,dens [urídleas.

RIO, 31 (O ESTADOJ -t

declarações feitas ua

tíma noite sôbre o m.i.

menta pc.Itfcc nacional. o

Marechal Henrique 'retx-í

ra Lott voltou a afirmar

que considera neceesêna a

rea:ização imediata dú pJe
biscito, para que o povo .es

até agora realizada nas

tnvesügacôes a que o apa
relho está sendo submeti

do. O püôto, major Robert

Hushworth. da Fõrça .aé

rea, voou dur-ante nove

minutos e para descer a

salvo no deserto teve que

realizar manobras violen

tas, como descrever a letra

"S", a fim de reduzir a

velocidade do aparelho,
Um porta-voz disse que

mediante uma difícil ma

nobra para aproveitar o ar

rarefeito como freio. a

temperatura do revesti
menta de aço do X-I5 róra

mantida sob 1.100 graus.

Manobras como essa ra-

FORÇA AÉREA. oeurórme,
31 4V.A.) - Um avião ro

guete exportrnentat. tipo
X-l5; voou pela camada

superior da atmosfera a

velocidade tal que esquen
tou ao rubro a proa e par

te, das asas, A manobra foi

com direito e. aposentado
'ria se preferir, continuar

na empresa como setenaco.

com um abôno mensal de
25 por cento do satàrte be

nertc'o pago pela inst!�ui·
cão de prevldêneia soe.ar
em que estiver Inscrtto.

Aliap.ca francesa em Hrasilia
BRASíLIA, 31 (V.A.) - ta ao primeiro ministro

Pro-hadc da Rocha,

Um total de 253.000 pes

soas estão' habilitadas para

votar no distrito numero

um, que abrange a zona

central desta cidade de

perto de dois milhões de
:�ems�le���::,e f��al����� ---------
da a pedra Iundamenta! ·da NOYOS Preçcs
sede da Aliança Francesa,

do Arroz
nesta capital. Especial
mente para assistir ao ato

compareceu o sr, Wi!frid
Baumga rtner, ex-ministro
das Finanças da França e

Pela primeira vez em �anta Catarina:

Govêrno patrocina imp�rtanle mostra do Cinema Novo Nacional
De 1.0 a 7 de Setembro Astros e Estréias Bilharão na Capital-Indústria de!mimes Deu OK à

Jromoção do Gabinete de Relações Públicas
'

"O Govérno cetartnense, xeíra, MlgUêl T()rres e oarcia sêncnea, Jires�d1lnJ Tardp..,Ofl' C�,i.tiba conta- servtrá de moldura em uni

tio Gabinete de Grtcllij1a.r[eU'e;.A,Or�- r�da�06JnM,riO'"'�' 'l'I!.tiws-conr ,..,,�â'*"..�·n8rftefl5 de�la.-

ações Publicas, prestl- de Feira, dirigida por Ro- de Cínema; Sergio Hlngst Julio Neto; de Q Estildo do gens e filmagens que aqui

s1ará a importante Indús- berto Pires, com Luísa Ma- e John Hei bert, atares e Paraná, Ívar Feijó, e Ser� serão feitas, como parte de

fria cinematográfica bra- ranhão e H-elena Inês ; A membros da Associação gio Matulevlclus, do bu- uma cobertura que se es

Iilleira, realizando a Sema- Ilha, direção de. Walter dos Atores Clnematográfl- reau de O Cruzeiro. e os palhar-à por todo o territó

)Ia do Cinema Novo Nac1o- Hugo Khoury, com Eva cos; Paulo Emilio Salles colunistas de cinema Silvio rio brasileiro, mostrando

na! na capital do Estado, Wilma, Luigi Pichi e Liris Gomes, diretor da CInema- Back e Francisco Behega." as belezas naturais da

de 10 a 7 de Setembro Castellani; Senhor dos Na- teca Brasileira; Claudio ilha e chamando a atenção

1'lndouro "t o que noo vegantes, direção de Aloi- Abramo, secretário de ,"0 FLORIANóPOLIS SERA A de milhões de brasileiros

informa o dr. Fúlvio Viel- s10 T. de Carvalho, com Estado de S. Paulo"; EU

ra, Chefe do Gabinete de Dlna Scherr, Antonio Sam- seo Fernandes, cinegrafis

Relações Publicas do 00- paiO e Gessi Gesse; O Pa- ta e Sebastião Souza Li

l'ernO de Sant� c��arin,a, gador de Promessa, dire- mal cinegrafista da TV

que continua: ' I, I;�I ';:,: �:I�l��o;'��:��tHo�:a::::� (ReporteI' Esso); atrizes

PROMOÇAO AUTÓF.INAN-I nezeli, uíoniZlo Azevedo e Laia Brah, Arassarl de

. CIAVEL: BOM CINEMA Norma Benguel. Junto com Oliveira, Irene Gracmer,

PARA O POVO essas p"eliculas, será exi- Cn:los Miranda. 00 Rio

blda uma sé.rie de docu- virão ainda Vanja Or1co,
inentários nacionais, e de Po,rto Aleç:re o críti

co de cinema P. F. Gastai,
COBERTURA NACIONAL colaborador do Correio do '-----------------

DA SEMANA Povo, jornalista J. J. Silva

Junior, desse jornal e Fla-

BRAStLIA, 31 (OE)

o- Conselho de Minlst,;'os

está reunido em Brasi:ia c.r,

prosseguimento da reun'êc
ontem rea'izada em Jll..?!s
etapas. Na agenda dos ta-i

binos do conselho flgura
para aplicação a rtsecac de

novos, preces para o arroz.

feijão, amendcin m!lho e

úut_��� .P!i2dutQS.

ex diretor do Banc'o da
Pr anqa e atual presidente

zem parte do programa da Aliança Francesa. O
de investigações do X-I5,

sr. Baumgar-tner antes da

��\I=::I'fU,J�.t=�.II��e�ld��tê. pst.e�e ,PlD ,Y;Si'
naves. Par-a um veiculo es-

pacial que transporte. ho

mens ou materiais e de

vim] importância poder
resistir as temperaturas ge

radas ao voltar a atmos

fera, no regresso de algum WASHINGTON, 31 (OE)

vôo em órbita ou de algu- - A América Latina ne

ma aeronave que sirva de cessita de 10 mil medic0s

estação; e 1 milhão de leitos adchJ sexta r�uniáo Quadrlenal ria

nals em hospitais. São ne· conf,::'rência pan americah �

cessidades mínimas ãã 9a0.. de saude publica.

América Latina INecessita de
100 Ma Médicos

de pública do hemísfédo
reveladas pe:ante a dêcill':1.

MOLDURA
... para Florjar.opolis, O povo,
além disso, verá e falará·'Ao mesmo t�mpo que o

governo catarinenl'e pres

tigia a indústria do cine

ma, evidenciando o que se

faz de bom nesse impor
tante setôr e mostrando ao

com seus idolos, e os re

cepcionará com a tradicio·

nal� hospitalidade catarl-

Tensão na

Agélia fiHU ijuer ijue Purtu�al
rcconllr.�a às suas &clonia�
o Direito a In�e�en�encia

NAÇOES UNIDAS, 31 vida de suas populações
(V,A.) - E urgente que nâo pode seI" conseguida
Portugal reconheça o di- senão pela independencia
feito à Independencia das e afirma que o tempo é es

popUlações dos territorios casso par� encontrar uma

que continua. dominando solução pacifica para o

_ declara o informe I'edi- problema, já que há em

gido pela Assembleia·Geral alguns oestes terrltorlo.�

d.t ONU por intermedio do boa-vontadc em relação a

comite especial encaLTega- Portugal.
cio de�studar as condições
dos tenltor!os sob I a admi

nistração portuguesa,
...."'.\

(APÓS dizer que Portugal
deve reconl'K!cer a evolução
historlcn e Irreversivel do

continente. africano, o in

f01"me dIz que as medidas
militares de repressão em

Angola e em outros territo
rios criam uma situação
que representa uma amea

ça grave para a paz e a

segurança internacionais.

O Informe do comitê,
cujos membros não foram

autor:zados a visitar os

terrltorios, sob a adminis
tração portuguesa, decla

ra que as populações des

tes territorios não podem
con[orntar,se com refOl

mas parCiais ou com qual
quer outm formula que
não seja a independencia
total. Neste sentido pro

Jlugna que as exor.tações
da Assembléia Geral serão

nense, Temos certeza de

que a populaçào prestigia
rá essa mostra, pelo que

nos confessamos gratos:'

grande público, não temos

dúvidas que, por outro la

dp, a capital do Estado"Elaborámos um plano,
que submetemos à aprecia
ção do Governador Celso

Ramos, de molde a que

esta promoção seja auto!!-

ARGEL, 31 '(OE) - A00:a

das por fortes contÍ'n�en
tes de artilharia a!l trOprlS

do Vice,Primeiro MinlsT<'(l

Benbe'a, concentraram se

nas proximidades de Arg(.),
para agir Cúntra as unic!1.

des que compõem a Iich;·

ranca cio considerado �'n

men:l forte' da A,.rgé:ia. O,;

observadores disseram lue

poderá haver luta entre as

duas faccões que lutam �(;,

lo pode;' na cOllturbact:l

Argelia.

com ú Pr:meiro. MinÍ<;tt'o
Brochado da Rocha sõbrc
as possibilidades de inct::ll

tivar as Importações do p,'

Iró!eo por parte dú Bra�i!

e do caft\ pm' parte i'1

Ultimas
H6ticias

vio Moreira, da Folha da"Podemos assegurar que

a Semana do CInema Novo

Nacional te"á ampla co- --------

bertura nos maiores órgãos
da imprensa brasileira,

alem de televisão, jor
nais cinematográficos. emis
saras. Alem dos diretores

e artistas adma citados,

que comparece:ão em sua

malar parte, contaremos,

ainda com a presença de

nomes como Herbert Ri

chers, produtor, Dias .Go

mes, autor do argumento e

da peça. O Pagador de

nanciavel. Faremos uma

edia de duas sessões dlá
'/ as no Clne São José, In

elulndo a quota do produ-

Conquistas de
Noyos Mercados

tor, o que alterará um

POUco o preço das entL a

lias, ratar perfeitamente
aceitável, uma vez que o

PUblico assistirá somente

pré-estrelas. O resultado
.da bilheteria cobrirá, en

lão, as despesas que tere·

tn08 com passágens 'aéreas
e hO.j;pedagem, e nesse

particular desejamos real

çar a colaboração do Que
rêncla Palace Hotel e da

'l'AC-Cruzeiro do SuL

RÚSSia.
PARIS - O Presiden e

De Gau:le disse a me.'n

bras de seu Govêrno que

pretendem propôr medidas

para assegurar sua suces

são em caw de sua mort".

Um porta voz do Gabil.1p�,e

relatando uma reuni"o,

disse que De Gauile,- havia

Insistido na necessidade d;)

ser assegurada a conU'

nuldade dús poderes ni!

blicos.

O Vh!cESTAMBUL

presidente estadl1niden5,!
Lindon Johnson, partiu ho

je para Chipre, a bord') <ie

�:in�v�:oa aVi�;t�' O�i��:r�l� ---------
4 dias a Turquia,

RIO, 31 (OE) - O Bra;:1
pcderâ diminu:r sensil't!l

mente seus estóque:; de

care, se novos mercadus

forem conquistados. E�ta

declaração tal feita peln
Pre"idente do Instituto
Brasileiro do Café, sr. Ge�'

gio Armando Frazão ao 1·P.

gressar de Brasilla onc!e
fêz ao conselho de MinJs,

LI'OS uma exposição �õbre o

novo acõrdo mundial d<!

café,

O informe denuncia co

mo fator negativo a poli
tica de integração seguida
por Portugal, politica, que

levou a popUlação de An-

JK Visitará
o Nordeste

NAQOES UNIDAS - <J

Primeiro Ministro sov,e+;i,'1
'Nikita Kruschev informe'_1

ao SecreLárlo.geral da ONU

que pretende comparece,· a

próxima sessão (\a Asen'..

b:êia geral da Organiza.,-:ao
das Nações Unidas,

x x l'

BHAS!LIA - O sr Rena

to Costa Lin1a, Ministro (!.l

Agricultura, antes de ('m,

barcar no Rio com desti,lo

a capital da República. C'1r.

f;rmou que estará em ?'ll"

to Alegre a fim de partkl
par dos trabalhos de ina;!-

guração da Exposição de _

Animais e Produtos Df;!:L
vados.

Promessas; Flavio Tambe

Uni, Presidente do Geiclne

e Ince; Fernando Rodri

gues, presidente do Sindi

cato Nacional da Indústria

Cinematográfica; Alberto
Shatowsky, colunista es

peclaUzado de Manchete.
--------

Fatos & Fotos e Joia, re

vistas cariocas; Luiz Alipio
.l)rovavelmente, a sequên- de Barros, crítico de cine

pa dos seguintes filmes, .ma de Ultima Hora do

l!ro pre-estrélas: Nordeste Rio; Zenaide Andréa, que

..8a.ngrento, direção de WII- fará cobertura para.- Cine
IOn Silva, com Lueli Fi- lândla, Filmelândia, do

lUeiró, Irmã Alvartz, Jacy Rio; Otavio Bonfim, criti-
Campos e Jackson de Sou- co de cinema de O Globo NOVA IORQUE...,... Dois

?a, Esse filme substitui o e presidente da Associação' PASSADlNA - CAL!, abalos cismicos foram re

anteriormente programa60, dos Cronistas Cinemato- FORNlt\, 31 10E) -'- Ss gistrados a uns 3.040 :tU!

IlOr contar com capitais gráficos, do Rio; Ramon próxima segunda feira, de lômetros de Nova Ior(1I1"'. x x "

ca.tarlnenses; mnco Vezes de Castro, colunista de terra, cientistas nOite aTC- aparentemente na área ,10<; RIO _ Dois foguetes I;l"�l

tavela, direção de Joa- O Dia, Luta Democratica, rica nos procu�arão corrig"r Caraibas. Os tremôres [lo silelros serão lançados Iii

i:8\eim'�a'tda'�I'n,Mn:,rcosdeFaF'lo-la Tela, do Rio; Adolfo Cruz, ú �'T� na trajetória do ve'. I'am regist�ados pelos sis próximo domingo atran's
... ." da TV-Rio, Radia Nacio- cu o 'Mnrlner II' explJ'i" mógrafo;;. da Universidade de uma p'ataforma mow,

��:01l61e���uele Bo�:�� �e�� :!o�:n��n�� p�iOcor- ���'n:;t'aV:��'�\o�p�::!Os:: de Fardaunn, ��:eI80nagl:����d:�:1 I�l��;'����'
tr�rl;zmnnn: Três C!l.bl'ns "be S5.o Paulo Vlrã'1 rn�eT1ho -passar a ape"�<: BRASILTA O emb:TI nct�I'!� do Rlo m, Jane,

d�:;Lampcâo. direção de Roberto Santos. president!' I') mil qll.lo1l1"l,l'oS di' v'� du União So\'ieti,�a (Js fog\\"'I(',� 5",\,:-'"
::;l)b,;'C ,1 ,�ilLl:«.:al) transferencja (� poceres l

"'I

���é��)c.�,t�:ei��l��:l ���� ela AssocLtçào rius Tf'r'lIll'lJ;; a im]J\'cns<, (jlt� t\',·,. "ados a I.!lul" (il' rxpct'i"lJ' I,)

II' �te..; tcnjlorios, o u1for· p.o:;�::��:ll.!ll�:- ,";.�

•••�i""i.':i'tií:�;iii"·�iiti.�ii"·."iiI.ÍI"__Cl.·Ú.'U.ll.lO.ltíiiLifi.CO."•._PliiiJ)•.o"'_IIIÍ_,IiiI_·iíiii illílii;toilU�':Il::.'..:,u:.a"OiIii'�o::foi[c�rC�Il:;:;�i;:;,;';o'_'I'!1';;;!��.....�4L���� .....""!'i"'""""'.�'.:.:",::;lh�:a '��:��::.:: ",00::�.:I"S :O:::'Õ"":�

gola a tomar as armas e

que pode suscitar as mes

mas consequencias nos de

mais territorios. Uma ato

mosfera de tensão e Inse-

Amanl\ilRIO,31 (OE)

o senador Juscelino Kubl:-s

chek dará iniciú a um gll'O

po.litico pelo nOl'deNte, J ,L

dicará candidatos do PSD ii.

C�mara Federai e ao Sen�

do a:ém de dar continulda

de' aos esclarecimentos d.e

sua politica de<;envolvlmen
tista. O roteiro inclui Re ,i,

fe, Natal. Joàú Pessos e

Sertão da Paraíba. onde ..ai

inaugurar o Hotel JK

QS FILMES DO CHAMA

DO CINEMA NOVO
GOIANIA - O Tribun:d

Regional Eleitoral de (:rOlllS

negou registro para a ca71

didatura do sr. Jose porfio

rio alegando que o mesma

est'á ligado a elementos. d::..

extrema esquerda, Que :.

mentam a criação das chJ._

madas Ligas Camponesa,;.
Josê Portirio pretendia con

cúrrer ii. Cámara Federa.,

gurança reina na vida co

tidiana dos indigentes dos

territorios portugueses, on

de p.evalece o trabalho

forçado, cuja fundamenla

ção legal no passado pode
ser lembrada pelos povos
de Angola, Moçambique e

Tentarão
Corrigir o
"Mariner" Guine portuguesa.

O comite denuncia are-

pressão usada por Portu

gal com armas e mate

nais, facilitados por mem

bros da OTAN. Finalmcn-Jango
Retornará

te o comitê recomenda o

iniciO das conversações en

tre Portugal c os grupos

politicas dos territorlos,
após a promulgação de

uma anistia Incondicional,
para criar condIções de

RIO. 31 (OE) - O Pre"i

dente João Goulart rcto' acompanhadas dc

ças ele sanções.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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taheta em vigor.
A,C;�TNATURA ANU!\L _. CrS 2.000,00
VENDA AVULSA - - Cr$ 10.00
A Direção não se responsobilisa pelos C01tl..o:t·
to» emitidos nJS artigo� assinados.
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7 de Setembro

Pátria! Quero neste çHa
Tr,:,zEr_i"e meus parabens
P·8r teu vigor e poesia,

'

Pelos beleza� que te.ns,
No mundo inteiro és querida
Por tua h-:>SDital'd;:;de;
Por ti d!l.remos o vida
E nosso C3.p;.;.cidode.

Snb teu céu feitiCeiro
G'-cnde bEleza reluz;
A� estrêl3S do Cruzeiro
Farmcndo o sinel da Cruz.

Quantos e quantos luzinhas
Enfeitam êste céu ben.:Ha;
Sõo estrêlas. pequeninhos,
Que nos chamam 0-0 infinito,

Os teus ozubdos mores
Re':m;m<lm o coraçõo;
Nossas terras, n::ssos lares
Nos enchem de grotidào,

Ao Brasil. país gcrboso
Ofert: MOS nossos' cmtos;
Setembro, mês radioso
Da Incepend@ncia e d'encontos

Cada peito brasileiro
É hnte de Fé e crdor;
Ao Senhor do mundo inteiro
E ao Brasil - Pátrio do Amor

Helena Caminha Borba

Cartão de isita
coplecknentos Sociais

C�'-"1 l1{��
- 'O CHA' DAS ASALEIAS -

- "MISS ELEGA!NTE BANGÚ" HOJE
NO CLUBE "15 .DE NOVEMBRO" -

1 - S'Jb' o alto oatroct-
11'0 da Exma aentiora Edi

th Gama Ramos, Pr-imeiro

dama do Estado, realizou.

se na ú.tlma quinta fel, (.

o movimentado Chá Banef

ciente denominado -cno

das Asatetas". A eleg:ln�'
tarde de eanoart- que oh-e

ve alta renda destina-ta

ao nata! da criança pobrr
contou com o desfile ,la'

debutantes do baile orctn.

de lOO�. Lúcia n'Aqulno d

avna. Rosaba Q:leiros R�

gfna carvalho. Nair Mana

Laurtndo Maria Aparecrt t
a.mâo. ateia Maria Rosa.
Dumara Pinto Larayne 1'1

grand E[ig, Ana Nerv Vi

·eira. Eleonora Riggembàck
Carmem Lúcia Cruz Lim 1

Pau'a Bandeira Maia, Cleu

sa Bldusck. Elizabeth Me

deiros. Carmem Rosa CnI

das. Ana Maria Ramos, AÍ

z:rinha Ferreira. Eneida .la

Luz Dantas, Ver:nha Ca:'r'o

!'lO, Maria Tereza Mach·:tJ'-'
Anita Senra e L:lian EV:l.'1

gelista,

ia Souza. Neusa coemo,
Neusa Helena Souza e Nor

mecüía Souza.

3 - Está com a DÜ·e(,!D.'J
do jornal Díárlo da 'I'arde

o senha:' Braz st'va.
.

4 - Hoje em nossa cura

de inicia o esperado. 'Pes

Uval do ctnema Nacona:".

Pelo neoartementc de R:!

Iaçôes Púbiícas do Pal?CIO

do Governo, serão receocto
nad,0s Iogc mais no acrop-.r
to Hereilío Luz, as mat ,

destacadas flguras co Cin>
ma e jornal Brasileiro.

5 - Estamos certas d'

�ucesso da festa do próx)
mo dia 12 quando a COlfo

ção Rhodi� Têxtil, "B' aoi

lian Nature". ap]"esenL,,"a
Os 'la Famosos Manequ:n.:;
prOfiSsionai;:, d e sGamla
C0111 os mais lindas e custo

sa toiletes confecci.Onada ..,

por renomados costll!'ero�

do mundo, A testa que tera

o alto patrocin'o do Vom

C'ube e serà de carater I::t

neficlente acontecerá no�

sa'ões do Querência !"a1.2,ce
Hotel.

.. --'--

dia '29. Na praça 15 de No

vemnr«, "Crisantemos Pra

teadoç' uma promoção d�,

Rêde 'Feminina Contra o

Câncer, que terá como Pn

troncnss a exma. sra. nc .

th Gama Ramos

8 - Eleseana Haverr,1tt�
Míss Elegante Bangu dr

Plorta nóno'fs" é a convida

da de nonra hoje pelo clu
be 15 de Outubro para CD

locar a ra'xn na el�i�a

M:ss Elegante �angú.

9 Drincando no Bar
do cuerência Palace O �r,

Antonio Carlos Danava ... a

{rt.a. Lea Schmidt.

10 - Procedentes de Sfio

Pau o. os conhecidos aC-1,le

\;��:rs :eP�:l�i��::, �:����
vi:lgem de turismo.

11 - Amanhã, acont2C:'!
ni. no clube r.;Q7e de !:-<;1stO

movimentado "En[!unt!-o Ce

Brotinhos"

lIIyrtam

As portas de novas elei
ções vive se agitação, ner

vosismo, propagandas, alto'
falantes; sujam-se casas,

muros, calçadas e até no

meio da rua nomes estão

falando. Faixas com dizeres

que fazem por empolgar
Retratos, flâmulas ..

Estamos em atmosfera

propr-inía e benfazeja para
a escolha de um, em deze
nas de candidatos; e quan
to custa escolher Quando
são tantos os amigos que
se candidataram ao legis
lativo das três Câmaras, to
dos homens rettos para tais
cargos. E' difícil e mal sa

bemos como nos dividir.

Damos graças ao bom
Deus que, neste imenso

Brasjf possamos viver tais

momentos, plenos de civis
mo e liberdade! Respira
mos o saudável ar da demo
cracia vendo mnhs.res d€

candidatos pelo Brasil aro
ra e, todos êles com os mes
mos diretos de vencer ao

cargo que dfeputam.
Evoluimos bem, e mais

ajnda agora que nos presen
tearam com um movimento
vibrante de civismo, guaro
da dos sagrados direitos do

homem, que só usufrui des

ses mesmos direitos na ue

ruocracta cristã, que tem

por base a irrestrita liber
dade.

Felizmen te agora pode
mos nos chegar a um 01"

gão reconhecidamente ho

nesto, com n.J.uens de· p,o
bidade a toda prova a uen

te do movimento, e que ai
estáo exclusivalnCnte para
"'peneirar,", sep:1l"a[ o j.}io
do "rigo, mostrando aos in

.::áutos ou adormeCidos os

melhJre3 candIdatos, reco

nhecidamente anti-comunis
tas.

Já era tempo de termos
um movimento a quem p •

dessem os dirigir e info:,{,ar
mo nos em ca;o de hesi�a

ção, na dúvida das convie'

çocs do candida .. q..
j

\110�� ��o�,es:ej:�O���h�id�:�
6 - O comagrado pinr�r ma Vare:a. Na residênc!a

\Viiy Zumbllck. vai (2.zel' de seus pais senhor e ;1'3.,

expos'ção de suas Val!')·;;).' Odi Varela (Lilá) Nclza re

telas em nossa cidade O cepcionará c<lrlvidados,
f.�onlecimcnto marr,:<dl,

com l.i; sociedad� em pau!",.

7 - Uma maravilhosa 12'>
ta bcnefieienlc inieial'l1. em

nO.�sa cidade no proxirpo

Fone: S83it

FAZEM ANOS HOJE je prestar-lhe ão expressivas
SI'. Rodoljo Silva homenagens de apreço e

regozijo, ja que se trata de

Com satisfação, registra- pe�soa benquista e relacio-

�;\�tal�i: �� ��;:� I���� ;��ren�;u���ne:�I::���r�tl�;' Jacy' Campos
terrâneo e prezado amigo zerosamente, nos associa- Irma Alvarez

sr. Rodolfo Silva, (nascô), mos com os nossos votos de Luely Figueiró
genitor do nosso colega de crescentes e ininterruptas Jackson de Souza

trahalho Ivam Silva e ele- felicidades extensivas aos EM

mf!lltn que goza. no Est[eito, seus familiares. NORDESTE SANGRENTO
onde reside, de sólidas e EastmanColor

mere�idas amizades, que ho - menina Vera Lúcia Porto

r-----_..
...-.�----:._..::_:__ ._. 1

�12�:A�,.......,L
- t

PROGRAMA DO MÊS
PROGRAMA DO MES DE SETEMBRO

Dia 2 - Domingo -_ Ençontro dos Brotinhos _ Iní
cio às 21 horas - Orquestra do Castelan,
Dia 4 - Terço_feiro _ Cinema
Dia 11 - Terça_feira - Cinema
Dia 12 - Quarto::fei[Q - Bingo do Grêmio dos
Contodorandos Senna Pere:'1-a I

Dia 16 - Domingo - EnCOntro dos Brotinhos _ Inf
cio às 21 horas - Orquestra do Costelon.
Dia 25 - Terça_feiro - Cinema

_

iq 29 -- Sábado - La 8clla Jfáli3 - Promovido
pelo Departamento EsportivQ do Clube Doze.

ii

�.... .

� !.:

2 - 'u"lgO l11ai� aCOl1te(,,,,0"3
nos salões da dube 1"5 01,>

Outubro, a 1. p:3.rada de �

leg-ãncia .B:t�g:ú. da nOV.l

tem:10rada. em no�sa cldr.

de. E.,t:\ ri frer..':;> da "r"nI<l
ção o c'ube Soropti.mistrt

��ja nld;J�a4\���f:�:e.,t
p�ó d3 Recle F,-=min'n� c:m

tl"a o Câucer. Qu'nze \,�l,
horas daquela sociedaCI�

participarão do desfile. ("

delas s�irá a nova ';Mis<;
Eleg'9l1tc BnngÍl do Cluo-:!
15. - Lcnita L:nl1ares, Sue

ly Mesquita, L�ia Linhare'\
Sônia Menezes. Mal'ly

,

Hu

gOI1, Eug'enla Nocet:, G'J1
lhermina Nunes, Ce'ia He
lena Scha]"!. Maria Hig�l.l
Nair conce'cão. Helena Ti
rezinha Linhares, Norme"i'

13 - PiLuca o catarjn�(J·
se que e carlaz no C;�1cr:-;a
nacional iam])('m pat"tieipa
ri do FCstival cio C:nem<1,
que in:claró.,hoj2 em nO'l<;rt
cidade.

CI�EMÂ�-garlazes �� dia
C;lIe SAI! JOSE

CeDt� )

às 21 horas

Iniciando a semana do CINEMA
NOVO BRASILEIRO

ESTREIA NACIONAL

Direção .de: Wilson Silva

Censu�a até 14 ,anos

CiD, .nn
CentrQ

às 4112 - 7'1., - 91h hs

BradfOl'd DiI.iman,

Suzi Parker

CIRCULO DA RECEPÇAQ

CINEMASCOPE

Censura até 5 anos

CÍlla BOn
CENTRO

às 4 e 8 horas

Richard Long
Mi.ehi Kobl

Estreito

EM

CONFLITO EM TO'QUIO

Censura até 10 anos

-IIA,·bab�·

':ioe GLOSlA

às 5 - 7Y2 - 91h hs,

Barbara Eden •

Elvis Presley

For.e: 34:'ii

.' Estreito

EM
Erich Von Strohein
Hiideg-ard Knet

Richard Long
Mlchi Kobi

EM

ESTRELA DE FOGO

CinemaScope Tecnicolor
- Censura até 14 anos -

Fone &2.96

às 8 H O R A S:

EM
MANDRAGORA

EM
CONFLITO EM TO'QUIO

Cell!'lllrItMé'14 :mr:.s _

..

Es:>e movimento visa, tão
somente, a continuação da
liberdade pátria, fazendo
barreira ao extremismo 3

teu comunista que lança
olhos e garras ao nosso a

mado Bra.�l]. Os simplórios,
os ignorantes, que não ta
zem cliferença entre o C3-

muniSli10 ateu e a democra
da cristã, que se deixam
levar por falâcias, se tives
sem um pouco de bom sen

sO, olhariam melhor para
q uem mOstrasse uma vida
pública e particular sem

mancha, impolúta, e, desta
pessoa reconhecidamen te

con.�clhos que se fazem pedi
conselhos que se fazer pedi
dos nesta hora difícil para Continuando, no CÂMARA MUNICIPAL, o seu tro_
a nossa democracia bolha, seró Q mesmo de ag-ora e úm prolongamento do
Mas, é pedir muito aos que nesta mesa tem feito pela boa impr·enso de SA��_

criminosamente ignorantes TA CATARINA e por FLORlANÓPOLlS,
Apesar dos pezares. vai

caminhando e ganhando
terreno esse magnifico mo

vimento que repudia o co°,

munismo e, sabemos que Os
homens de cara ter saberão
escolher entre tantos nomes
de éàndidatos apontados pe
lo movimento, que se pronti
fica dar ao Brasil uma espe
rança da continuação da
democracia cristã.
Na imprensa falada e es

crita têm havido reações
ao movimento, mas já se

esperava por tal. Os verda
deiros comunistas, os co

munistas 1)Or ideal, que fi
chado� estão nêsse partido
fora de lei. abstem·se de lu
tar às claras e ainda não
deram sinal de sua vida à
luz do so].

.

Sabem êles perfeitamen
te, Que os chamado c[ipta_

Fone 6252

��1ltS'49êm 5 ""-lo

(OIInWOltt·!fOlJliOln,�
,

IJ(U'J'iJ

I

V�DE-SE
Um balcão frlgorítlco em

estado de novo, marca

Elétro-Frlo,
Trntnr à ma Frei C:m�

ca 10:1, Chl\r�nsca1"ia São
Jo[ge. Nésta.

comunistas se degladium
por êles, lutam pela cansa

vermelha. E estes cr-iptc
comunistas. que se dizem

cristãos, que usam fazer o

Sinal da Cruz e mover ape
nas os lábios na orncüo. nu

dindo a eí, mesmos cetõo,
pois írnpossivel é a um crts
tão convicto acertar a dou

trina ateísta co comuntsmo

Níuguem pode atender a

dois patrões mormente

quando tão diferentes. E

que pensa que pode, está no

encalhe do se" ou não ser.

Comentavam numa nda
sôbre os ataques esc! ítcs e
faiado:; contra homens e

trnbajhos do magnrtico mo
vtmeuto da Acüo Democrá
trca Popular esta Ação que
combate verdadeiramente
3. doutrina comum-ta

Alguem disse, então. com
muito acêrto : - <E' bom
que ralem mal çla ocüo De
mocrátíca Popular. pois as

sim sabemos com certCl.a
quem são os crtoto-comunn
tas. Estão eles dando o seu

cartão de visita

RA'DIO PATPUli1A: SOCORRO

POilCIAl OE URG�N(lA TEL 1911

Missa de 7 dia
A familia de Elvi:n B. Tol.mt;no, convida aos

pa: entes e pessoas de suas relações para. a missa que
mandará rezar em surrágto de sua alma, d'a 3 de se

tembro, às 7 horas, na Igreja São Prancixco.

Anteetpacarnentc arraoece fi. todo, que comparece.
rem a e-te ato de fé cristã.

2·9

----------_.__.0.__ -

P. S. D.
PARA VEREADOR o

Domingos Fernandes De Aguino
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NOSSO MURO DA VERGON'HA _ É aqueletre�ho que começa na rua Felipe Schmidt compreendldo ;ntre ::> prédio novo em construçào' fOl'móci,;/o�o aDas a C.asa das Frutas até a esquina da ConfeJt�ria C�iqUlnho e de outro lado da rua entre �Cofe. NoclOnui até o Ponto Chique, onde' as agua_<,contlnu�m co�rendo em abundância sujas lama ..

centos, ImpedInd:) que por ali, junto' 00 meia fie
possa ol�ue.m passar sem enlamear_se. Os Qutos ce(rem e voa Jogando lama n:JS transeuntes. É o muroda vergonha ce Florianópolis.

Cham�r_ a .atençõ:) de qu\;'m seiO responscv('!
rogar _prOVdE:nClos. o�elor poro que cesse a suieir:ltem s.ldo tempo perdIdo, bGlbodo, pais, ninguelT1 li
e-a, mnguem atende e as oguas lamacentas conti_
nuam c�r�endo dia e noite, numa "operaçôo sujo".
.. Imag.lnemos � que pensorào de nós os que no"

VISitam·. alnoo maiS nesta semono quando a (lidado!
estará recebendo artistas, jornalistas cineost::Js em
grande número que vem pi/ra o Cinema Novo Brll_
si/eiro

P·recisom'Js úcobar com o nosso "muro do ver_
gonha" - o muro da lama!

Enfim, 'oquela sujeira dõ ruo Felipe Schmidt no
seu trecho mais movimentado.

DEPOIS DISSO - Bem. A gen-te nõo tem von�

tade� escrever mais nada. ficando como eu fiquei
ontem e muitos tombém t.erÕo ficado.

Com a calça e os sapatos borrífodos do ogUCl
suio, quando p(Jrillfu" no calçada fui of"lngido por.
um jorro doquel,lS aguo"" que co;rern no. nosso mu- 4�m do ve'gonho.

,c.�, o •• ,.�".,... :�

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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_Antonio Gomes de Almeid�

O Homem Diante da Morte
A morte recente de um

homem lembrou me o sol
com sua trajetória e seu

ocaso. Pois como o 50!. as

sim é o homem. Vem com

um caminho traçado. Cnmí
nho de lu\'. e calor. De nu

vens c tempestades tam
bém. As vcze�,· as n ti VCU!l
empanam o soj c as tem

pestades o den"Jt�m na sua

missão de vldn <) beleza.

.
E não,p o. QU.r.. se _.I,1á cc-..

nosro, mortais. elo;:; de U!1l:l
•

cadeia imen a, pequenos
ventos às vêzes varrem, o

luscados pelos temporais,
mas orgulhosos eaminhan
do par:t a morte?
Não sei, minha lIlC'tárora

pode ser um tanIa Oll rjnan
to usnda C' gast,:). ma<; � bp·
I:). e ell me satir.faco. Can

Unu� a Rltnnl' o hOIHf'm 11.1

flgur.l sc.!pnf' do .�ol.
O Sal nasce todos Os dias

e todos os dias mane IlO

cumprir o seu dever. A mor

te, portanto, n:lo Importa.
O que ficou ria vida é que
contá. Di? EXUpt'TY que o

que Illlporta não é n morte
e sim o que se faz com a vi

da. Aquilo que se �!')a e pe

lo qual .�e n'Js trocamos.
A maje�tade do homem

que se deita está �a utili

dade da obra comp!p.tada.
;: E, quanto ao prêmio ou cas

tlgo, depcnderá da sua pró
pria comciência. A !l1('dida

que vivcmos v'amos subindo

Um a um os degraus da evo

PARA DEPUTADO I
ESTADUAL •

to, pelo que somos hoj_e e,

sim, pelo que poderemos ser

amanhã. Daí lamentarmos
a morte prematura.. Parti
mos do nada, da semente
mínúscuta c'. como a: plan
ta. brotamos. crescemos e

enrolhamos. E é bom lem

bra rmo nos, de vez em

nuando, que este nada per
manece vivo, um dia nos

assaltará dE' súbito. Esta

lcmbrança nos ajudarâ a

compreender outros nadas

que no';. rodeiam.
Sendo elo de uma enorme

cadeh. o homem sente a

solidão pesar no defronto

com o Universo. Procura

I'nradear-se novamente,
Rl1bsi�tir. Na sua humjlde
(I" acorrl'ntado . humal:lo,
tnmhi'm \!umin.l e aqucce

tnnto Quanto o sol. Não o

"nh'f'rslJ rodo é claro, m:lS

f"' �f'\1 m()d('�to sistf>mn solur

flH" f'nn.�istr na f<tmillfl. no

l:lr. nafllleles pnr quem rcs

ponde·

o homem e grande não .

no seu tamanho ou na n

queza. E' grande na obra.
'I'arnbém a obra não precisa
ser Imensa. basta que seja
útil, que se encadeie.
E morre êsse homem.

quebra-se o elo. Mergulha
o sol no horizon te. Mas a

cadeia da obra continua

presa e diz se Que o prato
da batanca divln.l encheu

se do sentido da vida dêste
homem. MesmO que o outro
prato não esteja vazio. Bas

�a Jque não ch�gup. a pesar.
Não chorcmos, portanto.

Noss:ts lã.grlmas sã-:.. para
nós e por nós mesmos. E

goistas Pela ausencia que
rida, p('lo llune!l malJ'õ. São

just:\s. �:'i.o SinCf'I':IS, Mas

nil.o tirf'mo� an sol nem ao

hol'lwm a I':randC'z� deste
mnmC'nto. o momento de

d{'svr-ndal' (l mi"ti>1 in. o mo

mento n:l r!f'I·nld:tdf'.

--
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O E.STADO �
O !TIols ontlglJ UIÓIIl/ .J", S�nía O�h:u.'ind

E' filhv de Cariocas o Campeão ar- pilrrllll' e panougentino e Sul-americano I: UII U .11 �-
dos PESOS PENA

_

a mul�er nn J6HO I ��WlUIlIII! b e i c i d :J li e
São Paulo, 31 (VA.) A tórtus. sete derrotas c ül�" FORCHHEIM iAle 'la�ha I(�\��}I� .J 1'" em Sl;" Cat-3rina

admiração Que Osvaldo R: empateç. OCidental) 30 (AF'i'1 _ Co) I �b�r
cardo Gonzalez Lorenxo E' campeão conttnentat jogadores crnpedernudo, te I COI"'!Ecr,ão e eenservaeâe elo p;.J.,els

roonzanto) nutre por t!.l!o desde 1956. quando nocau- rão um sorriso de simpatia ei1"l tnda o [$t�e:;o

que seja brasileiro e p.xpõl teou o chUeno Roberto [,0 para um� alemão que sabe

cevei. nasceu em Luja-r. bcs no 13.0 assalto, em ;J� perder com honra, embora

na provlncla de Buenos teíe travada no Luna Pàrk isto só não lhe tenha basta

de Buenos Aires. Seu "U>i

nager" é lazaro Kl}ci
.

.':,11'

presaria d o ex campeao
mundial dos pesos m'J.:;
cas Pascu{l Perez.

-------a
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SESSÃO DA CÂMARA CRIMINAL REALIZADAEM 28 DE AGOSTO DE 1962:

'

Ad,órdõos conferidos e publicados:

APELAÇÃO CRIMINAL

no, 9.558 - Palmitos - apelante: A Justiça, por
seu Promotor - apelados; Etelvina Pessoeo e Afon_
so Pessoro.

RECURSOS CRIMINAIS,

no. 5.930 - Sõo Joaquim - recorrents: dr Juid
de Direito "ex-officio - recorrido: t1:iiiz �unes Pe.,
retro.

no. 5.938 - Tangará - recorrentes: Agenor Cor;
reio e Horácio Podilho dos Santos - recorrido: A
Justiço, por seu Promotor,

JULGAMENTOS:

APELAÇOES CRIMINAIS:

no, 9621 - Mafra - apelante: A Justico por sei!
Pl'C'motN - obelado� Srdz Alves - Relator: DES
MIRANDA RAMOS· - Decidindo o Câmara, pN
unanimidade devot"ls, conhecer do recurso paro 0_

nulondo o julqamentf' por irregular formacõo de
(luesitos, devendo o réu ser novamente levod" ao

plenário crime com observância das formalidades

legais e dos instruções adiante oferecidas.

M. 9564 - Criciúma - apelante: Nilda Anh�..

nio Vieira - anplada: A Justica. Dar "'J promotor.
Relator: DES. MIRANDA RAMOS - Decidind'1 a

Câmara nor unanimidade de votos, conhecer do re�

("urso e' dor_'he em parte provimento para redUZir

o r>pna o um ano de reclusão. mantidas os demais

cominações da sentença.

no, 9553,- Lajes - apelonte: A Justiço, por SHU
Promot,or - opelado: Jordelino Antunes Sino Re
lator: DES. TROMPOWSKY TAULOIS _ Decidin_
do a Câmara; por unonimidane de vot.os, conhecpl
do recurso ê·.dar_lhe proviment,o a fim de majorar
a pem imnosto 00 apelado porâ 15 anos 'de reclu
sõo, mantidas as demais cominações da sentença.

no. 9.555 - Joaçabo - apelante: A Justiça, per
SPU Promotor - apelado: Joõo Francisco Wilmes.
Relator: DES. CERQUEIRA CINTRA - Decidindo o

Câmara, por unanimidade de votos, conhecer do re.

curso e dor .Ihe provimento o fim de que, anulando
a sentença recorrida mandar que se procedo a no

vo julgamento pelo Jurí por sua decisõo ter sido mo

nifestamente contrário a provo dos autos.

n'J 9.597
-----:- Campos Novos - apelante: O Assist",nte d,o Ministério

_
P'úbJico - apelado, Vittór;;

Pou.lp�tl - Relator: DES. CERQUEIRA CINTRA _

������n�o o Câm�ra. por unanimidade de votos co�
a oneloçao e dar�lhe prOvimento para' onu

londo. a sentença recorrida se pocedo de �côrdo com

�r���I�:na�.84, parágrafo único, do Código de

no 9.623 -' Concórdia - aPelante: A Justiço- por
"eu Promotor - anelado: Anoelo Nunes de Souza.
Reln�or: DES. CERQUEIRA CINTRA _ Decidindo
aCamara pOr unanimidade de votos, conhecer do
rp .... '·�<"o f' dar_'he provimento, o fim de que, anu�
lf'nd'l 2 .�pntença recorrida se procedo de acôrdn com
a nova !ulgomento pel" Juri por sua decisõo ter s!�
do manifestamente contrário a'�prêiva dos autos.

n? 9_62� - Araranguá - apelante: Manoel A"tê_
nlO Pereira - apelada: A Justiça, por seu Promo_
tor. Rel?tor: DES. CERQUEIRA CINTRA _ DeCidin
do aCamara. por unanimidade de votos conhecer
da .apeloção e da�-Ihe provimento em pa'rte, para
reo[ustar a pena Imposta em 6 anos de reclusão
mantidas ds demais cominações da sentença

'

do para livrar se da Policia.

Trata-se de um bávaro que

apostou sua mulher nas cal'

tas. AO final da partida, co

mo perdesse. o bávaro ofe

receu a seu adversário não

apenas sua mulher como

também seu dormttórto.

Nessa altura a Polícia in

terveio, acusando os co.a

jogadores dê atentado à.

moral.

S1hOllílSO\
�il rU'E ZITJ

P. S. !).
Pari! !)��!II:da

Estadllal
Ivo - Mon!enegrl'·

PARA RF,RVIR SlTA TF.;R

RA COM A DTt"lf'J"IDADE
nF. �li:MPRF.

Agradeço uma graça alcan_

çada.
ZULMIRA CAETANO

---:_�--�--

Dl. AyrlOR BamBlJlo
CJ.INICA DE CRIANÇ_'\S
Consultório: Pela manbá.

no Hospital de Caridade.

'A tarde, no consultórif

das 15,30 �s. às 17,30 hs
Consultório: Rua Nun0::9

Machado, 'i _ ].0 andar _.

telefone �86.

Residência: RIJa Padre

Roma, 63 - Telefone 2'S�

��ECEL Continua Tre!nando Ilara
Seu Combilte com E'DER JOfRE

São Paulo, 31 (VA.J -- Medel tretnou <ln:;
Ao cennàrto (ia que rO,a "roundj," com (O 1>1'0I'i5:-1'>
anunciado pelos promete- nat Antonio Pnlvn f' -lcts

res, o peso galo Joel Medeí cem o amador Jocl Gon':;o:,
não exercitou às 15 hO":1s da academia Ouflher-ne GI

de ontem. O ·...,;l\dor mex- orgi.
cano obedeceu r.gtdamente
ao horúrtn dos seus tr('lIla

v primei-o - que \mpl'�

mentos: roa "roenng" r.') dentemeuto, sa nllmentnu

Pncnombu ns 6 horn« e. :�t�:g��s:�e�noao�'n���:��';treinou às 13 no gi'là:;11
Wilson Russo.

não pode, todavia, cumprir
atcacãe mu.s eficiente po.c

o "manager" Lupe San
chez explicou que a :IlU

dunca de bcrartca sugertcn
sNla prejudicial a seu pu

g'llsta, pois ímpliearja ell1

alterações da rotina d!!!.':i:!,

(principalmente ao' regtme
aumentar) às quais Mede.
Já se ajustou. O de"afial':"
de Eder voltará a cumnn

boje, normarmen.a, seu prr

grasna diário.
A troen de "spanin�" c

brigou :J mexicano a desen
vo'ver maior volorüdnde �

movimentação nos ouat-c
assaltos do ensaio com 111-

mov'rnentou se com ;1·,...·,·

ma tenudão e parou n'r':"í:)
à rrento de Mede!. Ail"':r,r
dessas deficiencins. Pnrvn

pede ser costderado bom

"sparrmg", " m-sma .íLCO��

tecendo com Gomes.

Dois assanos no "i)1J�'
ch:g.bail, um no saco do
areia. um de C"]"I!�· rrors :!'l

sombra e gmaçttcn eoncn.t

rnm o treino de Mt'del. <;;0'1

peso ontem. depois rin ,�. �

tlca, era de 5:1 (jni!o� ,'X:I'

tos: pouco ruaís df' 500 r.l':1

mas, abaixo do umue f!x.1
do para a categoria.

Helena Goeldller de luçân. Não vaiemos, partan
Almeida

NiteróI. 254962

(} Illternacionai ain�a invido I!a lide
ança do Certame Glúcho de Fute�ol
Põrto A'egre, 31 (VA.)

Apôs os jogos da domin- A rodada de número de

guelra, a credncecêo {"j')s sessete comporta a rean-za

clubes concorrentes a o cão de quatro jogos, tO(IOS

campeonato da Div'sào E" adiados do turno, Dois je

pecínl ficou sendo o seguur les envo.vendo a dup'n
te: Gr� Nal ,',ào de grande Iltl

I, - Internacional C·:l-ll1· portân�ia. Nos EucalIptos
3 pp. o Internacional defe'ndeLl
2. Grcmio éom 5 pp. a 'iderança invicta do. crI'

3 - Guarani e Flori<l.I'\o,
com 6 pp.

4. - FarroupLha e Fl:l.

'mengo com 10 pp.
5, _ Juventude com 11

p.p.
6. - Cruzeiro e "Aimoré,

�om 12 pp.
7, - Brasll, com 13 pp.
8. - Pe'otas com 14 pp
9. - Sao José, com 18

tame contra o Guarani dI'

Bagé O Grêmio. por seI!

·turn:J. jogará fora de C9.<;n

pois estará em Pelotas ;>a'

Ta medir forças com o Fa:

rOUJ)i1ha.
No complemento da vai

ta teremos em Nõvo Ham

burgo o clás,:ico do Rit' (]:l;:;

Sinos, entre Floriano e l\i

moré. Em Caxias do Sul o

Juventude recebcl"li a \'U

ta do Cruzeiro.
p p_
PRO'XIMA RODADA

,.ALTO MUNDO" do Box Eslará
Em São Paulo Pari! Ver o
Combate' JOFRE x MEDEL

São paulo, 31 (VA.) - rão ao Brasil no fim dt'·;'·3,

O ex campeão mundial Bar semana, para assistir n,1 p"

ney Ross, o Jornalista Nat petaculo de 6 de setembn
Fleischer, Os dirigentes Ai.1 no Ibirapuera.
thony P.etronela e ValaE-.. •
ckas, da WBA Os empre�a Esse grupo reunir fifi i

rios Harry Markson <do Ma aos promotores da nolb':a

dlson Square Garden) e jornalistas, pugilistas e (;'1

Ml(;uel de La Colina (da tros «onvidados, em !lan·

cidade do Mexico) e o "ma quete que será oferecõ(o

nager'" Wlllie Ketchuin, do pelo empresâ\'io Pal'llJ.S,�I:S

campeão mundial dos pc segunda feira. às 20 hOl':'s

sos penas, Davcy Mo�r(" no Clube Homs, Sera ('ali

são algumas das person'IJi vidado especial!ll('nic o (ln

dades do "alto mundo" do sul da Grecin .....;" S. P-lU!O

boxe mundiai que cheg':· sr. Jcanis Leonid:l.s.

o P. S. D. '

RECOMEf.iDA
PARA DEPUTADO 'FEDERAL

OSIMAR CUNHA

�EREU CELESTE
, GHIZONI

MocidC!de,
Capacidade,
Dedicac50

� Serviço do Povo

ATlUO fONTAMA - Trabalhará no

Senado da Repúblitil Por
Santa Catarina

VEINDE-SE
Dois lotes d� terreno, ('m Coqueiros, frente pCl·

ra (J n1Or,C/cem mil. Uma nreCl de 20 mil metros,
A 15 minl!tr.�dCl cidnde Trator C1 Av.. Rio Bran

CD, 55
16 - 9 - 62

RECURSO CRIMINAL:

no. 5.933 - Capinzal - recorrente: o Dr Juiz de
Direito "ex_affício" - recorrido. Santo Lopes San
tono Relator. DES TROMPOWSKI TAULOIS _ De_
cidindo o Câmara, por unanimidade de votos conhe
eer do recurso e negar-lhe provimento.

•

VISTO: Irene do Silva Pereira - Chefe do Soccão
de Jurisprudê-�cia� e Publicacões

"

...-�..
"

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Curso Preparatório Continente
DATILOGRAFIA
ARTIGO 91 (GINASIO EM UM ANO)
PRE_GINASIAL ADMISSÃO DURANTE o ..�r
AULAS PARA CONCURSOS

CURSOS ESPECIAIS
PARA PROHSSORES
nE DATILOGRAFIA

_ 8aseodo nos moi. modernos processos pedA ..

gógicos.
- Equipado com máquinas noya.
_ Dirigido pelo:
_ PROF. VICTOR FERREIRA DA SILVA
HORÁRIOS: DIURNOS E NOTURNOS
Fasa sua inscrição o Ruo Dr. Fulvio Aducci an ..

tigo 24 de Maio, 748 - 1° andor.
ESTREITO FLORIANóPOLIS

Baldicero
fHomeno

Para VJreador
Oi. flávio AI��ID de nmorim

, <, ,

ADVOGAQO" _-

fLORIANO'�Gi.IS CAPITAL DO
(�,EMA BRASILE:RO -000-
- Festa da Suéter hoje no I. YA'ZIGI -

te Ewerton Luz.

DAS 9 AS 13 HORAS
AV. RIO BRANCO, 72

REX-MARCAS E PATENTES
Agenle Olicial da Propriedade Induslrial
Regj�tro de marcas, patentes de invenção, nomes co-

•

merciais, titulas de e�tabeleciment{l, insignias, trose» de

propaganda e marcas de exportação.

"CHA' DANÇANTE"

Amanhã. o Centro Acadê
mico "Djalma Moellmann,"
..,,, -Faculdade de Medicina,
promovere 'um Chá-Dan
cante às 16 horas no Mu

sical Bar.

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

INGLlS l'
APRENDA CONVERSANDO FRANCES EM '.2 MESES

ALEMÃO 12
ITALIANO 12 Rua Tenente Silveira, 29 -. 10 andar -

sala 8 -- (altos da Casa Nair - Floria
nópolis.VAZIGI

�atriculas abertas na
.

Secretaria e

também para
CURSOS DE CONVERSAÇÃO PRÁTICA

Trajano, n. 14

"NOITE DE ROSAS"

"Noite das Rnsaa", uma

promoção desta Coluna que
vai acontecer no corrente
mês.

UM HUMEM DO POVO

Exposição De Pinturas lumblick PARA TRABALHAR PELO

povo
5° CONGRESSO

A Partir, do mês de setembro o conhecido p!n,
tor ZUMBLlCK estará expondo 80 telas na futuro

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

Pela Varig, vtajarêo hoje,
('" il)r:':1!I�(a5 Antunes se-(Altos da Farmácia Central)
COROAÇAO

vende se urra easn com

uma erande cnccera. em

Barreiros, E�trada velha
nv 155. Tratar na mesma.

30-8-62

,�.�, ...... " ....ectc soares e

_""' ••.dír orisacc, pai t.cipa
l'<o.v (10 50. Congresso de Jor

narlscas Profissionais,
Recife.

Dl. SAMUEl'. FONSECA
CIRURGIÃO_DENTISTA

Preparo de covidades peja alto velocidade.
BORDEN AIROTOR S S WHITE

Radiologia Dentôria
CIRURGIA E PRO'TESE RUCO_FACIAL
Consult6rio: Rua Jerônimo Coelho 16 _

10 andar - Fone 2225
Exclusiyomente com horas marcados

\

PARA DEPUTADO FEDERAL
JOAQUIM RAMOS

CHEGARAM

CAfEW;HO, NÃO!
C � 1-' n .. j '!' O!

Os jornalistas: Ruy Car

valho, Fernando carros

Andrade e Ewaldro Peíxo

t.u, cnegaram ontem, pela
'l'AC-Cruzelro, jiara pattd

cíparem no FestIval do Ci

nema Novo Brasileiro

SANTA CATARINA

A BONITA·E DESTACADA ATRIZ EVA WILMA,
LOGO MAIS NA FESTA DA SUE'TER, PARA A

COROAÇÃO DE MISS YÁSIGY 62

PltEC1SA DE SE1_,

Her.r:�m� l�m1rla

Ramos

Para Depiglildo
E:slad�;i!1

.P.-� D.

AC'OMPANHADA

PRESTlUlO NO
Luc1nha A'vlla, foi nota

da acompanhada do jovemcoenta pessoas. Do Rio po-
cemos adiantar: Irma Al- acadêmico Marcillo Medei
vaies, Jacy ca.rpcs. Ja::K· .ros. na Festa de Carmem
SJn de Souza, Maria Pom- Lucia Cruz Lima.
peu, !vloza;' Regis (Pituca) ;
David Neuman, Alvaro Ro- "JANTAR DANÇANTE"
cha e zenatje Andrea.

Senhoras do Departamen
BRINDES I to Social Feminino da as-

" soctaçâo Catarlnense de
Na festa da Sueter, serão Medicina, estâ organízan

sorteados brindes ofertados do um Jantar Dançante, dia
pela Casa Kotalas, Super oito, no Querêncla PaIace
Modas, Ponto "cbtc''. Far- Hotel. Bôa pedida.
macia Catarinense e Institu
to Yasigy - A decoração IWISI
esta a cargo do Sr. Manuel
G-il Rimbau ("II''i:anolo'') A Hoje, em Tubarão, no '"'7
Senhoril. Joy Lynch, Direto de Julho", Celso Pamplo
ra do I. Y. organizará a co na, apresentará o Iwist,
mtssâo julgadora. com a jovem guarda florl!..-

napolitana.

CAPITALCENARIO

Florianópolis, a partir de

hoje, até o dia Sete de Se

tomuro é a Capital do Cine
ma Brasileiro.

NACIONAL
Vence uma caso cam 3 lotes de terrenos par ,J�

penas Cr$ 1.500.000,00. •

tijOIO�mo casa de praia por c.s �OJ100,OQ. toda de, FESTIVAL

P.S.D:-I-.
Conforme foi programa

do pelo Gabinete de Rela
ções Públicas do Palaclo do

Govêm:> e que vem sendo
divulgado há mais de U'TI

mês, iniciará hoje, o Festi
val do Cinema Novo nrcst
retro, no Cii1e "São Jose",
com o filme: "Nordeste San

grento"

Várias lotes de terrenos no inicio de Borrélros
desde Cr� 90.000,00 Com facilidade de pagamento.

Aproveite comprar o último apartamento do con
dimino Luiz Gonzcga. Prepare-se para o Futuro

Grande Loteamento nas Coqueiros - Restam
poucas -

Aquirmdo lotes- de rerrcs, pequenas chócorcs e óreas
pa/o indústrtos em .,

BARREIROS--------- -----_._----

CHEGADA
nÇ! "BAIRRO YPIRANGA, onJe está situado o Grupo
Escolar local.

Os rnreressodos poderão dirigir_se d.retcrne-it
00 ESCRIT6RI0 DE VENDAS DE IMOVEIS de

Olfo Jutlo Malina

ATENÇÃO
Mudanças rcccts ou poro outros cidades,

Serviços de mudanças.
.

!.Jão e necessó-L, o engradomento dos móveis.
Int r-ooçôes Ó rua Frcnctsco Tolentíno, no. 34

tone - �805

POSSE

Parte da delegncâo cario
ca que parLkipará da serun
na do C. N. Bra ucieo. one
gou ontem, hoje, chegará o

restante daquela delegação
bem corno as de São Paulo,
Paraná e Rio Grande do

Sul, num total mais de cln

CIRCULANDO
Hoje, no Salão Nobre da

Faculdade de Direito às A bonita Marlene Janes,
20 horas, acontecerá a pos- circulando acompanhada
se da nova Diretoria do do Tenente Wlander Morei
Centro Acedêmtco "XI .de ra Carneiro.
Fevereiro". Presidente rte- clulOumCGrh,eg ETAOI NN
lo Damatto e Vice. Preslden

Ruo Felipe Schmidt, 14 - Sobrado _ Fone _

2347 - Ftortcnóool!s.
SERViÇOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS

ORGANIZAÇÃO E REORGANIZAÇÃO
DE SERViÇOS

RUA CONSELHEIRO MAFRA _ 160
FLORIANO'POLlS _ SANTA CATARINA

POR ONDE ANDOU, NO
EXERCICIO DE FUNÇOES
PUBLICAS, DEIXOU O NO
ME CERCADO DE RES-
PEITO E DE ESTIMA.

MUSICAL BAR
CLlNICA SANTA CATARINA

Clínica Geral

Doenças Nervosas e Menlâis

. 'ARA UM BOM PASSA TEMP9 cox SUA FAM.iLIA - REUNIOES SOCIAlb

DAJiÇANTES COQfJITEIS - FESTAS DE ANIVERSARIOS - eHADr. Acác;o
Gariba!di S,
Thiago
ADVOGADO

DANÇA�TES _
_

ETC.

A.NrJAt-( TERREO DO ROYAL HOTEL - Te}. 2515. !}>ortaria)

AnUbióticos hrotegem a
vida na gravidez

Estudo intensivo, abran- No decorrer desse estuco, êsse mal foi de 0,4% �ntre
genda mais de 25.000 nasci- segunda explicou o médico, as pacientes tratadas, en

mentes, acaba de demons- a ruptura precoce das mem quanto que no grupo de
trar o valor dos antibióticos branag que envolvem o te- contrôje. o índice atingiu
pala reduzir o indlce de to sucedeu em 1.900 casos. a 1,8%.
mortalidade materna. vert. tenda o medicamento sido

Angustia - Complexos - Ataques - Manias
Problemático Afetiva P. sexual.

Trctcmen:o pelo Eletrcchoque com anestesio
Insulinoterapia --;- CardiozoJorapia - Sonoterapia
Pstcotercptc.

Escritório especializado
em Questões trebanustas.

Administração de bens

Imóveis. Defesas fiscais
Rua Felipe Schmidt, 14

_lO andar - Porres: 2511
_ "'216

Direção dos Psiquiótras -

DR PERCY JOÃO DE BORBA
DR: JOSÉ TAVARES IRACEMA

DR. IVAN BASTOS DE ANDRADE
HORARIO _ 9 as 12 hs. Dr. Percy

15 às 18 hs. Drs. Ivan e Iracema

Endereço: Avehida Mauro Ramos 288
(Praça Etelvina Luz)' - Fone 3"1 - 53

DR. (LO'VI� DIAS OE :1f4!

CUNIU ME'mCA
Estl,maga intestinos, fígado e vias biliares.
Consultório: Ruo Felipe Schmidt n.o 38
Residência:

'

Rua S. Jorge, 32 - Fone 2721
Drórtomente dos 15 és 18 horas
Atende das 8 os 1030 horas no Hospital de Ccridade

Os resultados da pesqui
sa aproximam-se bastante

daqueles obtidos com a dro
ga no ano passado, quando
estudos clímcos reaUzados
em mais de 5.000 doentes fo
ram compilados por com

put&.f1ores eletrônicos.
Segundo esses estudos,

publicados na Revista da
Associação Médica Norte-A_
mericana, 86% das paclen
tes tratadas com o antibió
tico foram curadas. Adro·
ga foi aperfeiçoada pelos
Laboratórios LedeJ'le, nos

EUA. após !leis anos de pes

quisas e investimentos que
mont.aram a dois e meio mi
lhoes de dólares

. '��;,:,,>;:i.c-fh:_).J"

ficou-se que o tratamento
precoce com essa droga é

particularmente eficaz em

parcos onde ocorra ruptura
prematura das membranas
fetais.
Faiando perante assem

bléia de médicos reunidos
no American College of Obs
tetr-ician nl"!.d Gyneculugís
ts, d� Chicago, Estados Uni

dos, o Dr. T. B. Lebherz, o·

Hei ai da Marinha Norte�A·
"lerlcana, ressaltou o estu
do realizado:
"Pelo que sabl�:nos é a

�timcira vez que um estu
do de "é:iilbito nacional su

aJministrado à metade dês
ses pacientes antes, duran
te e após o parto. Os resulta
dos indicaram que, entre
as senhoras prêvlamente
tratadas, o índice de mora

lidade provocada por essa

condição anormal foi de .

4_3%. Todavia, o índice de
casos falais do outro grupo
atingiu a 7_8%. A d�·o!lo. em
pre2"ada foi a di metll-clo·
rotetraciclina.

AL'UOGhDOS
ADVOGADOS,

DR. HELIO PEIXOTO.
DR MOACYR PEREI RA.
PREVIDENCIA SOCIAL: - Recursos à Juntos de Jul
garnento e Revlsõo AposentadOriaS BenefICIOS etc
OUE3TOES TRABALHISTAS
CI'VfL c CRIMINAL

Illt MARIO fiHJTII (OHA
MÉDICO

OUVIDO - NARIZ - GARGANTA
CLlNICA E CIRURGIA

ESPECI,ALI7AíiJ'l """ CLlNICA PROF

ceRA N��S�51�S Hg?P��lf��AF���I';,N�POLlS
HORARIO DE GONSULTAS: - Dos 14 às 18 horcs

Pela manhõ, hora marcada. inclusive aos sábado,>
irelefone' 2989

ONSULTORiO -- Ruo Ten. Silveira 15 - Conj. 203

Ji�DIFICIO PARTHENON

Ruo Felipe Schm!dt no. 37 - 20. Andor - Sola' 4
o Dr. Lebhel'z adiantou

Que o medicamento é par
ticularmente Indicado no

eombate u pieloncfrite. in

, VENDE-SE
Um rodio morro "SEMP" em bom esluoo, trotar

n..:st<.:. rcdaçào, das 9 às 19 horas Preço de ocasiôu,,: hn' 'J prrJJ:,lema velll de ;;cr I"rc('':''o 1::,uda nos nll.�. e. 1.1

{'onduzido"'. xa (ie mOl'lalid:10(, cjrvir!:1 il

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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IIA ala ao EstudBnte'
VII Congresso Estadual de

Estudantes Secundários
Dante lJraz Lim011gi vivas da nação, deve estar

preparado desde Já para u,

"blf �"I,e pais.
Os granues movimentos

que a nrstona regtsu a cem

pcovam a nnportancta de
luJll:;t.ra:Ja pelos esuudaa

u.s, pela juventude, na ru.a

continua pela elevação do

nvraem, para o fOlne"",Il.;ll
to de um nível de vida cord
pattvel com a sua d,gnida
de de ser pensante, cons

trutor do mundo, e filho de

D��S�rópria revolução Fra·j
césa c-ontou com o apõtc da

mocidade, vingando então.
E a Revolução Francesa,
com sua Declaração de Di
rei tos, com o próprto senti
do de luta contra o opres
sor, era um movimento
também de ídélas. Fica de
monsti ado mais uma vez

a necessidade de ideologia,
e sendo o estudante o futu
1'0 da pátria e também o

seu presente, deve discutir
ideologias. Deve interessar
se por ideais que forneçam
ao homem meias atrav 'Js
dos quais alcance a liberda
de, a justiça e meios tam

bém que lhe proporcionem
esta lula contínua em bus
ca da felicidade.
Errou portanto três ve

zes o orador da citada SF!S

são solene de abertura do
VII Congresso Est:ldual de
Estudantes Secundários. A

primeira por não querer in

Isto aconteceu na sessão
solene de abertura do VlI

congresso Estadual de Es
tudantes accundunos . de

santa catannu:
Co orador da União Cata

rjnense de Estudantes Se

c'.mdarios, da então eireto.
ria da UCES, que não re

presentava o estudante, co

mo bem demonstraram as

eleições, assomou a tribuna
do Clube Carlos Renaux,
com a finalidade de sau-

Qual não foi a surpresa
ria, os congressista- e auto

ridades presentes. Todos a

guardavam as palavras que
deveriam ser brilhantes,
tratando-se também do 1(1
orador da notte.
QauI não foi n surpreso.

quando o citado estudante,
pôs se a defender a então

diretoria, de orientação da
extrema esquerda, excla

mando que nãO compare
ciam os estudantes àquele
conclave corri a Itnaüdade
de discutir Ideologias, pois
ideologias eram coisas que

não interessavam aos estu
dantes.

Assim falou o orador da

UCES, em nome da então
diretoria da mesma enti

dade.
E' fato notório, mais do

que provado e comprovado
de que o estudante, como

uma das principais fôrças

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

RESTAURANTE ESTRÊLA

Praça 15 de Novembro, 14

Florianópolis

teressar-sa por ideoiogias c

ser estudante. A segundo
por lentar cem suas pala
nas defender fi. pos.cào
ideológica, licitamente. da
extrema esquerda da então
onetcnu ua União catun
nence de Estudantes secun
dárlos. E a terceira vez, por
ter gid') convidado a saudar

Os presentes e não ter diri
gido uma palavra siquer de
boas vindas aos delegados
que dos mais longínquos
iíneões de Santa Oatarma
lá compareciam, a lim de
discutir também a sua po
sição perante a Pátria, e.

portanto a ideologia patrtó

tica, cristã e democrática
que orienta e sempre orten
to:! as lutas do estudante.
A 2'1 de agôsto, comemo

rou seu septuagésimo segun
do ano de fundação, o mu.

niciplo de lMARUI, no sul
do Estado.
HISTóRICO _ Sua eman

cipação do município de
Laguna, deu-se a 27 de '-

gôsto de 1890, por Decreto
Estadual n. 22, na então,
progressiva adminisUaçfob,
do eminente catarinense

.. 80LA IUJS PERFEITA 00 8JtASr.

Aulas de Matemática
O Instituto D. Pedro II ministrará aulas de ma.

remótico para as quatro séries ginasiais, no perto;
do noturno a partir de 10 de setembro de 1962

Inscrições dos 19 às 20,30 horas diariamente
a Rua Nereu Ramos - 39

Para Depulado
Estadual

FREDERICO KUERTEN

Sempre crs1eve, Está e I'��
tará ao lado dos humildes

e oprimidos

Nova Diretoria da fCESC
Ilmo Sr. tantes desta Federação, em

Jornal "O Estado" data de 16 de agôsto do ano

NESTA em curso, foram eleitos e

empossados no dia 20 dês-

Prezado Senhor. te mesmo mês, os novos õr.

gãos administrativos desta

Temos a honra de comu entidade de classe, que rege

nicar a Vossa Senhoria rá seus destinos no biênio ..

que, em eleições realizadas 1962/1964, e que ficaram as

pelo Conselho de Represen sim constituidos:

PARA DEPUTADO ESTADUAL

Presidente - Haroldo
Soares Glavam
Vive Presidente - Seve

ro Simões
Secretário - JOão Batis

ta dos Santos
Tesoureiro - Rudolfo

Scheidemantel

Suplentes da Diretoria:
José Soares Glavam

.

_

Aldory João de Souza

Aloyslo Micheles - .rosé
Marques Vieira
Conselho Fiscal:
Alberto Gonçalves dos

Santos
Manoel Terl.ullano Vieira
Laerth Mello
Suplentes do Conselho

Fiscal:
Jose Elias _ Carl Heinz

Buechler _ Adhemar G�r
cia

Representantes junto ao

Conselho da Confederação
Nacional do Comercio
Delegados 'efetivos: Ha

roldo Soares G'avaro -

Charles Edegar Morltz, João
Da�Ista dos Santos - Se.ve
ro Simões
Suplen'tes: José Soares

G]avo.m - Adory João de

Souza Rudolfo Scheideman
t.el - Helio Douat de Mene

oe,

Colhemos a oportunidade,
para api'esental' a Vosso.

Senhoria, as expressões de

nossa elevada conSideração
r nprr�

IM18�r se�tualeDário monicí�io �o sul
LAURO MULLER. 20.000 ria zona rural. mandioca e do arroz. passado Prefeito Munic:.

iMARUI, teve nos primei A cidade está sftúada à. Possue o município 3 dís pa], o Sr. CARLOS EDUAR
ros anos de sua vida polit.:. margem da lagoa Imaruí, a trttos: Praia Redonda, Var DO FAUST, que vem adml

ca, uma junta governativa, 88 Km. da Capual do Esta- gem do Cedro e Rio D'Una. nistrando o município, de

que o dirigia com brühan- do. Está bem servida na Pertence à Comarca e Têl- uma maneira eficiente e

ttemc e honestidade. Era parte referente à energia mo de LAGUNA. satisfatória, ícujc trabalho

composta pelos seguintes erétrtce. Meios de transpov A população de IMARUI, mír-ifloo, multo engrandece
membros: José Pereira da tes e comunicações, é feito sempre coesa, em torne dos o povo Imaruiense.

Silva Candemll, Coronel por meio de 3 (três) empre problemas do municipio, Aos 72 anos de emancipa
Serafim José da Silva Ma.- sas rodoviárias, que ctrcu- vem, coudíanamente, taou- cão, IMARUI, vive, atual-

tos, Domlng<lS Candemil, Iam diàriamente. tando em pró do real de- mente, num clima de pcu
Manoel Luciano da Silva, Possue uma Agência Pos senvolvlmento do seu muni tica cívica administrativa,
Antônio José de Blttencourt tal Telefônica e 'retecrért- cipín. moral e coordenadora.

Capanema, Manoel José de ca; 1 Agência Municipal de A 3 de outubro de 1960,
Oliveira, Elias Siqueira e Je Geografia e Estatística; foi eteíto e, logo após em-

rônímo Luiz de Bitten- coteuntas - Federal e Es- ----------- _

court. Foram Ilustres labu· tadual. Há na cidade uma

tadores pelos problemas Igreja Matriz. Na praça

municipais. DlrilC�ram.t1o Getúlio Vargas, encontram'

com altivez e desempenho se dois monumentos: 1 a

cnetc Redentor, outro a

São João Batista. Conta o

município com elev�do nú

mero de estabelecimentos
destinados ao ensino primá
rio. Na sede existe um

Grupo Escolar, no qual fun
crona 1 (um) Curso Nor

mal Regional; 1 Hospital
em construção; 1 Pôsto de

Saúde, funcionando regu
larmente.
Como fonte produção des

teca-se: 1 (uma) Indústria

de conservas do camarão,
palmito, peixes; 1 (uma)
Indústria de beneflclamen

to de madeira; plantIo da

no cargo.
Muitos anos passaram, fi

c:mdo IMARUI, sob o cui
dado dêsses homens de e�

ph-ítc empreendedor e de
rnocrátaco.
A 3 de outubro de 1930,

por sua destacada eficiên
cia moral, foi empossado no

cargo de Prefeito de IMA

RUI, o capttân PEDRO BIT

TENCURT, numa festa de
civismo e cepecíceoe polí
tica.

Dirigiu Os destinos de seu

munlciplo, durante longo
períOdO, ou seja, 30 anos,
com uma administração en
caz e fecunda.

Governou-o com justiça
e liberdade, Que muito em

polgou o nobre povo de
IMARUI, que hoje satlsfel

to, lhe confere mérito pe
cullar.

IMARUI, possue atualmen
te, 25.000 habitantes, sendo
5.000 na zona urbana e

PARTICIPAÇÃO
Augusto José Alvétti ": sra. ledo Barbosa AI_

vétrt, participam aos pcrentese amigos o nascirnen

to de seu filho João Etpidio Barbosa Alvétti Ocor.,
rido dia 27 do corrente, no Hospitol e Mate'rnidada
Marieta Konder Bornhausen, em Itajai.

Itajoí, 28 de ogôsto de 1962.
1 _ 9 _ 62

:.. DR: A. SANTAELLt· . ,.

DE VOLTA DE 5;JA VIAGEM AO EXTRAN_
GEIRO REINICIOU A CU'NICA

Operador de Máquina RUF
Prccurc-sa operador de máquina Ruf ou con,

tobilista com prótica de contabilidade mecanizada.
Tratar á rua Felipe Schmidt n. 33.

-;i,' Ij; .

Cachorrinhos Pequenês
Venõerruse filhotes, prêto e marrom. Rua Eu;

elides Machado 80. Bairro de Fátima. Estreito.
1-9-62

TEMERO RA PBAIA
Vendecse um lote 'de terreno no praia do Melo

Coqueiros entrado no rua "TIBAU" - ideal pc-c
uma construção de. veraneio,

Os interessados trator com o sr, Osmar - nes..

to Redaçõo.

EDITll
JUIZO DE DIREITO DA Um terreno situado na ·10

VARA DOS FEITOS DA FA caUdade de ttaguassb nes.
ZENDA PUBLICA E ACI te Município, fazendo rren

DENTES DO' TRABALHO te para uma estrada exls
DA COMARCA DE FLQ. tente numa extensão de 11

RIANO'POLIS. metros; fundQS com terra

EDITAL DE CITI.ÇAO COM do requerente e também.
O PRAZO DE 30 (TRINTA). com 11 metros; de um la_

DIAS. do com terras do Dr. Nilson

O Doutor JOAO TOMAZ
MARCONDES DE MAT.
TOS Juiz de Direito dtl
Vara dos Feitos da Fa
zenda Púbiica e AcidelL
tes do Trabalho da Co.
marca de F'lorianópoH!I,
Capital dó Estado de Sall
ta Catarina, na forma da
1.,,:i etc,

Pauia numa extensão d�

51,50 metr.os. Feita a justL
ficação da posse foi a mc�'

ma julgada procedente fhll
sentença. E para que chI!

gue ao conhecimento de to_
dos mandou expedir apre·
sente edital, que será fixa
do no lugar de costumç e

publicado na torma da .ei

António Aurino

Sindicato de Operários e Carpinteiros
Navais de Sanla Calarina
Edital de Convocação

": diretoria deste Sindicato c-onvoca todos os

a.ssoCiad?s para comparecerem na sua sede social
SItuada � rua General Bittencourt 79 n° dia 3 de se;

�:;��NSasD66,g?A.horas para revelar as seguintes

1) - Pcqcmento da subvenção do Govêrno Fe
deral. _

2) - Assuntos Gerais.
Manoe'l Nunes da Silva

Presidente
Francisco Nunes da Silva

Secretário
Teodorico Geraldo de Siqueira

Tesoureiro
2 _ 9 - 62

Coopere com a

Dê-me
.sua

mao ...

A.S.C.R

Eu fbe garanfo -

-

ê multa duro aprender O andor na minha
idade .•• Os mlÍsc�os nõo obedecem. Só com muito esfôrço

. conseguimos mover as pernas. Damos oiguns passos com ati·
mismo e, de repente, as fôrças nos faliam e nós cailTlOS, Mas
nas levantamos depressa para andar e lornar a cair. Às vêzes
a genle chora ••• Assim difrceis sao quase todos os nossos exer.

cidas e estudo:i. Mast)�acrifício compensa: eu, por exemplo, já
m.elhorei mui\'o e estou certa de melhorar ainda mais. No futuro'
espero se'r cama Você. Para prosseguir minha recuperaçõo e de
tanlos crianças como eu - para atender a milhares de outras

que sofrem o que eu sofri - precisamos de seu auxílio. Ajude
-nos1 O que é pouco para Você seró quase tudo para nósl

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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MAURY eOR"',�, RUI lOBO'

GILRf:"TO ""AMAS

COLABORADOR'S, DIVERSOS
----------

Amanhã, nesta capital:

AULA RAMOS "ver�us'l

FluriUII'I!)(III:.., 1'·1/\//6)_
_-------

4"'0$ OI .... IlIUT.. CONSTAJIlI:'_

"IELO rRQGfESS1J Ot

GrokTIVO

BARROSO
o encontro - atração da Sa. rodada do campeonato da 2a. zona

Segundo declara- o Figueirense F. C

ções do sr. Arrudr estará em Urussanga
Salomé o Urussanga no dia 16 de setem

F.C· deverá exibir-se bro para um amisto

em nossa capital no 80 com o clube d

próximo dia 7 de '50- Arruda Salomé, qur
tembro contra o AVi vem disputando se

FC., restando tão t:.b �idos amistosos pre
mente os {!�tiP1M �nll parando-se ativamen

tatos de ordem Iinan te para o próxima
ceira. Por outro I .... rlr camneonato.

------

-Como ,,'fá rOPlslifuidi1 a nova

D;reloria do Paula' Ramos.
D.

Ramos. r"cebcn:,0s c ngra

deremos c ",rr,:l1lntf' ofir->'

Florianópolis, 8 ae ages,

to de 1962

Com o presente lev:l.I;lj'i

ao conhecimento que fo: :'

Ieita e empossada P .1
•

ger 0_' fjrd,inr)' do :""()(>
no prrloc!o 02 G3 CL""to

m-etor:c do Paul-i ".."'hrn,>:

F'�"';!)rrln F'-'hlemner

�>r"lll'O (',..l'l,t'·1 _ Lui:>: .-'')�

ta _ ,To,[·. Santos fh Si'v'\
_ dr. M", ""I (;hrisU!kis -

I"hn'" {'l,', "irrh!ni _ Ale

"r1n,l", r" '., n""ri T...o:;

�()
... "�O '<1 p"t ti .. ff'ft i -- ()�.

vnlrto r,,"··"lli
.

P ....l"" nO

oS Nf'lsnn Scheroeder -

11r. Armando currotrão -

tlr. Ad,�]"('i() Mi'!'llrl DO'11.ir.

de f"U"" - dr. Ernani Bulc<io

ria abaixo:

PresIdente dr U.-,nra

1mt:-. _T",:,', Frn.'lrisco

Paula R.amo�.

Orlando Carloni

1.uiz B:lHI�! 0111
pre�I(lrntf" Dr J:1im"

Df'sfrl
1. vlr(' pr(>';!cl"ntC - W:d

mor Perclrfl
! ."'0 vice pr('<;ld"nte - \Nr'!

demar Fornrl'olli

Ln S'!('rr�tirio

Si;vcira
2. Sccrclário - dr. lf'lmi]·

ton Caminha
Nilton .\111. Tesour('lro

sclmo da rrosa

2. Tesoureiro José Lnru

da
ORADOR

Nery Caon.

DepSI'tam('nto dI' Fut'-'bcl

presidente Juvrntlno o:u

ela Cardo�o

vice presidente JOSfo ),1e

"'Memb", - Gu,tavo p,

gls - lVallO. Clu�1 i - CP·

lio Monn - .José Rih"i"o

_ Antédo Meio - Jo�ú Ar.

tania da Costa _ Nlr-olan

Katlclns - I.�sac Rf'7.cn-:le

çle Oliveira - Alirlo (lO:;

Santos - Ranu1fo SOU?"_

Departamento Jul"\dil'i"

dr. Evilá,,!o Nery Ca'm _.

nr. Joc:é Ramos Srhnf('r e

dr. CIro Marqu('� Nune�

Departam('nto Mi'.-J.ir'l;

dr. Ff'Tnando O�valdo d�

Oliveira dr. Ney Hund e

dt". Ivan Basto,.; dé' Andra

de,
Deapartamento

Financeiro:
Bruno Schc:emper Luh

Carlos Qunre_,>ma r Afor;,,'"

Zlesnmrt"
Departamento dr propr>t.:"1
da,
Rozendo Vosc:Jncr}"c: Lim't

_ Pedro PQUI(l M?ch.1do
Luiz Gonz:tr,m Lalllf'P;O e

JosA:ugm!o Ch r.

Codllfhn D('lIllf'r:�liv":
pr('�i(knt(' Cnrl'>l Linl):-t

d""""�",,,.,,,,,,,,

V','lH''t _ .1"150 Carioui -

(f.. n"mi"lon Caminha e

Riv::vlacl:1 QUve!rfl
rflrni��'i" pró Constração
do Estádio'

,

prf'shlcnt.r ATi Co.rlonl
1. vir" _ r,lil,llni() l:l;lvc�r:t·
2. vice - Bento Carlonl
1. srr.retario - Anlero Me

'o

2. secretário - Aliatar Me
lo
1 tesoureiro - Ivano Aror

�') da Silva
2. tesoureiro Pedro Benede

ok.

Zelador e Aimoxarife:

JOsé Hildebrand Trupel
Aproveito a oportunidade

para apre'sentar a Vossa,;

Senhorias, Os meus protes
tos, de estima e considerl:l.�
çào.
Atenciosas Saudações
Cláudio Silveira - 1.0 Se

cretArio,

Hoje: Fluminense

x Bangú
Com seis partidas terá.

andamento neste fim de �e

mana o campeonato cano_

ca de futebol.

Hoje à noite jogarão FI;]
minense x Bsngli em logo
antecipado.
Domingo a rodada ted

('<>mplementação com m:lis
os. seguintes jogos:
No Maracanã:

Flamengo x Olaria
Em S. Januárlo.

Va:�co da: Gama x Amenca
Em General Severirmo:

Bota!ogo )í S. Cristóvao.
Em Campo Grande.

C. Gl�l1C1r �: portuguesa.
F.m Caio Martins:

êsta melhora técnica se deve contudo aos ex

poentes máximos de nosso futebol Met�'Gpol e Mor_
cílio Dias, que, em comocnhos memoróvels na To,
ço Brasil e no último Torneie Sul Brasileiro. se pro;
jetorom, colhendo resultados ol'ilhanÍ"es e !'ignific':J�
tivos para () hrtcbo! cctonnense.

E o prc�l t1iQ-des,>c<: ! ' .5 equipes em tOéló (l (,>_1
tr--' .S8 olú"1 fronteir e.to pelo bom futeb. que

•

prati�qnt"l deve- � iSto às vertes COI' to;
-

[ettcs íntercô. constcnté com. ou ''> E
•

1S e c \ t -ctnemer-' ns;vo que os tccn.cos a ..

-cm às ( ";pcs.
Lóçtcar-cnto, Cl"'-" -v-uipes no Estudo já V€IY!

-r -iutndo os cesses d" r" d:lis grcndes clubes co.�
., o Borro-o, Guc�-

. -',., !,oges, U:-ussango e mu!
.•• outros que cnt-·, 'á em suas equipes "cor,,)

'etas de renov:ld- m�lhorand(} em muita suas

'Jipes e por cons,,'-
.

-,te valorizando mais I) �s_
'f)drão subindo r� �"ecadações e levando mOlar

'Iblico 'aos estádi"s
� um trabafho de equipe de esforço e dcdi�O

cão, justo reconhece"_se. dispendi.oso, m:1s CUIOS
frutos sã" colhidos (lrortunament� ...

O MetraDol projet{)u-se defInItivamente .nn ce

nária futebolístico internacional, face QDS bnlhan_

tes resultados obtidos nD estrangeiro, em compo.nh::t
memorável, que fêz invejo o muitos clubes do R!o e

São �?O'dlobo" em suo ediçõo de 24 d� c�Hrente.
abre manchetes: falando no clube dos rt:'lnell·os. /'?
conquista do bica�peonota estadual e nos seus

....

el

tos da Taça Brasil,
pr' I - PEDRO PAUL.)Escreve ainda o ref�rido jornal. qu; emd sU�elh� _

meiro aventuro internacIonal por 5 palses 0d
Continente. encorajado por alguns e censura o ��
outros a EC Metropol realizou nado menos que

j09os, 'conquistondo 13 vitórias, 6 empates e apenqs

4 derrotas.
Na Espanha foi derrotado uma vêz e obteve um

empate; na Suissa duas vitó!"iSs f! um empate; n� ':'_
lemanha duas vitórias e um em!;)ate. e na Ramenla

!':eis vitórias, dois Rmpates três derrotas. conquistando
5'3 tentos contra 35, cOm um ·"Ido de 18 gols.

.

Note�se aue os países que,.., E.C Me�rapal �I.
sitou possuem aquele futebol prático e efiCiente bo

comentado pelos europeus
Mos mesmo assim embora inexoeriente em

comoanhas internacionais, o Metraool valorizou o

futebol brasilei�'o, com uma equipe be.(l1 treinado P.

lutadora lutando inclusive com fotôres odvers')s,
em demoradas viaoens e muclonco de dotas de jo_
gos além da radical mudança de clima.
.. Acreditamos mesmo que em fúturl) muito pró_

Ximo, tal qual () Metropol, outras eouipes catorinen_
ses e�tarão excursionando, mostrando no país e no
exterIor o f�tebol de Santa Catarina. aue gradati_
vamente vaI atinoindo aquele índice técnico indí.:;
penSilÍvel a arandes eauipes, e deixando para trós
oouela 'Üpiniõo pOuco lisonieiro de- que,.., nosso fu_
tebol era fraco e improdutivo. Os fatos 01 estão poro
cOmprovar o quanto melhor·omas.

E Dar falar em Metraool, mesmo tendo o cam_
peão Catarinen.<:e Se rendido o CBD Dor forco do Re
aulamento do T�co Brasil teleqrafando o FCF que
i",..,nda em F!oL"Íon6polis a vérdade é que o próoria
CRD reconsidernu o ouc--nnteriormente fora dete-r�
minado, permitind., aos- clubes Darticinantes f07�_
rpm camllm or:r..rr1 .... (Ju:Jnto aos lar,.,i., dos jooos, fo_
7"'ndo intr-ira iustiça n" caso ao tC Metrot"ol, nns�

rido em Criciúmo c'riado FI mcmtido naquela Cidl_
0(' e. par conseouir'1t(' COM <;ua nUmeroso tf't'cirJa
rDl'3, apreciar �(';./. (('ii,.,., t lomentóvel para nono!�
I1énoli.s e ,-,.,..�W:lflrlP. .It-- r'I"''''' fi justiÇo1 r; J'Br

���.��o, o Mt·�r;'p(ll d�vf' n)('�mo exibir-se erti .�Ltn -��

I � Tálanda de codeira.�
,

� jj:II��-1
Mesmo os mais cépticos hão de reconhecer que

nos últimos anos o futebol cctarrnense evoluiu, e e.,
voluiu bastante, crescendo no àmbito estadual na
cional e até inte:-nacionol, deixando de figurai- tão
somente no n-oticiário local, para tomor.ise noticio
nacional.

.

«,

,'jt!==-- � j�g-, '-

Conforme noticiamos 0:1.' havia declarada que se a

CBD. concorctosse em nue

o jogo Meb-opol x Com ':'

I �{m���nbÀ n�n� [�ljt�1 �ia 1 ��:a �nl!�nt�r �v li
Decidiu agora a C.8.D.: Metropõre

Comercial jogarão Taçã Brasil em'
seus redutos ::e::e��adOh::!:P::�t�:f�� �: �:a�or�:li�n��I��p:�5;;

o assunto dade d comere ai EC JU

Aguarda agora a F C F em Londrina por questccs
tão semente a conürmacao de an ecaoacõee.

tem em primeira mão, o E.

C. Melropol não m:1ls joga
rá com o Operárlc r'errov.é c'al fosse no interior do .'.i

rio e sim com a Comercial tad e não em cunuoa. tam

du comeno srocourc qU'J bóm o Metropol jogaria H'i

foi doe.arado campeão cio sua cidade, pois para t_\J.

n:sta<lo do r'arnnà.
•

to S.S. 'estivera na CBO, nn

A!l!';im, sendo o p-tmct-c dia do sorte.o d::s dntas

íoec ,,(�n\ mé�nl' ca !J. u

"-')ra em Corne1;:'! Procou.o
-u Lcndrlnn. "n segundo
11\ enciuma p de nran
"o com o cab-e 'ma da C,
"lD. rocebtrto pr _çr. O<;'li
'\Ifello, houv('." bem o

Temporada do -

Vasco da Gama
no México

'::nnsclha 'r-cn. ,) permitir
'omum acordo entre os d'l

O Vasco da Gama ac-r

tau uma trtlljlnrfl1!:I. no -\1ft!
xico p:>.ra. ., pl'óximo ,1no.

enfT<;! jallC'jro r f"ve'i""i,'1
cOIFt:1ndo de 10 a 12 jO�J.�.
Os rI'Hzm.'"!lt:no·, It'('I':),"

râo :1 Cju:tnti:'l dr 1 mllll:lo
e meio dr. cr\lze!I'os por O.

go, livl'es de despr,>as.

HOJE EM TUBARÃO:
!'Padre Roma Enfrentará Coi. Dehon

carros. Luiz Paim

Seguirá hoje em ônibus

especial da. Empresa Sanco

Anjo' da. Guarda a equt-re
de futebol do Padre Roma

"'C. com destino a cldu-Ie
de Tubarão.
Na cidade Azul, Os raoa

zcs do Padre Ronh cnn-n

lado a rortc representa jno
do Colégio ncbon.
O P:1dl'r R<>lll:1 que }._}

um bom resultado na tur

de de hoje enaltecendo 1,\
sim o eSJJoI te varzennc t'l�

nogsa metropole.
O Padre Roma, que ma

rectdarnentc recebeu de

seus adeptos slmpatlzan-
ces o honroso titulo de A

me'hcr organização verse

ana da capital. jil concluiu

entondímcutcs t-om a -e

prcsentaeâo vn-acnún do
AcnOPOL ele por(:.o Aleqre

be'i pnrLleip3.nt�� da fa;p
p:-eIJmin.'1r para os l'-'C,llfl
dos jO{!os.

Antrrlnrmonte, mesl!'O,
Rem Ü'r recebido qualquf'r
comunle:lCãa oflacl da c.n.
D. o l)I'rslden1e da FCF. já

. _

Expressão das mais lídimas do esporte das muitldoes .de Santa Catarina, com uma bagagt!n1 rl<�
con�ulstas que sobremodo o fiOnrÕ; assim como oCapital e o Estado, o Avoi Futebol Clube faz jus ClC

c?e:nome de "Glorioso". o que é motiv de satisfo_
çao P?ra os seus milhares de adeptos espalhadCls
por t.od� Santa C�!arina. Foi uma dos primeiras o.
gremloçaes o surgIr em nosso Estado isto no dia J o
de setembro de J 923, dois anOs apó� tem sido fun_
d�da .outra e>Gpressõo robusto do nosso foótball ó
F,gueirense, com o qual fundou a entidade supervi
sOr� do popular esporte no Estado. Foi o Avaí o pri.
meHO campeão da cidade e do Estado Em ambos os
certames ainda possue o recorde de' titulas, segui_de bem perto pelo alvinegro. H,ale o família "ozzur
ra". jubilosa vê transcorrer o 390. aniversário do
querid grêmio OOS cô[es azul e branco e, daqui
destas colu,",!as, queremos saudar o clube tetracam_
peãO catarinense de 1946 enviando aos qUe o diri_
gem no pessoa de seu esforçado maioral, sr. Nel
son Di Bernardi, os nossOs cumprimentos muito sin_
ceras e fazendo votas de crescentes prOsperidades.

XXX
Nõo foi em vão a luta das diretorias do Me

tropol e Comercial clubes interioranos de Santa Co
tatina e Paraná, os quais se insurqiram contra o

deciSÕI) do CBD que Qrdenou fosse;nas partidos da
Taça Brasil efetuadas nas Capitais dos Estados, mes

mo sendo os concOrrentes clubes dr) interior. Protes
taram e fizeram muita bem os dois clubes que nãc.
rodiom e nõo deviam recuar ante tamanho injustiça
já que todo campeão, quando mandatáriO do jôqo,
deve jogar em sua caso. ante sua "torcida"· que foi
Quem ('.ontribuiu para projetá)o adjudicando_se
ao titulo de camppão e obtendo credenciol pnro a

Tncn BI'a;,il Em artigo que eScrevemos nO ano pa�.
sndo c oull:') hã poucos dias, fize,..,0s VN a todos a

gravidade do êrra cOmetido pelo CBD, mesmo -80_
henJ ..... que f,CQriOl1lil<; moi ppr:ll,I(, () pl'lbi"!co flor;.�_
nopolill'lnoJ palrm com a consciéncia do dever cum·
pr-ida;-fó--il et�va a maver�nos o.espírto de- jl;Jstiço
, '!? ,

Ihcu no domingo transflto Que se apl·esrntaró. nesta
1)(> o j'p.<ou!l,ulo na cidade capitnl no pnhim" d'a 3
(1(' B!gua('ú filiando ('ml1:\' O P:idJ"(' ROIll!'\ d('!xar(\ n

t.ou com o lllguat:ú, AI,jf"i cidade dr 'l'uIJ;trfl" n:1 (1.11
co Clube em um Lento. ,'5 te ele domlnf.ro {1.a 2.

pera colhpr desta forma volta das 10 hOras

que. graças o Deus, nunca nos abanaonou. Agora.
chego_nos, do Rio. o notícia de que a CBD resa.lveu
reConsiderar sua decisão mandando sejam os parti
dos efetuados. nas cidode's às quais pertencem ou de_
sejam jogar os campeões, de forma que o primeiro
jogo entre Metropal e Comercial terá por local
londrino ou Cormélio Procópio e o segundo o cida_
de de Criciúmn, respectivamente nos dias 9 e 16 do

corrente. XXX
. ,

Amanhã teremos futebol de qualidade superior
Ia que estarão Se defrontanda Paula Ramos e Almi�
ronte B?rroso, �o encontro de maior ah'ação do ro�dado numera CinCo. zona dois da certame de clossi_
ficação. Há enorme interêsse entre os afccionodos
pelo encontro mais ainda paro se oquiloto,r melhor
dos possibilidades do "onze" bicampeão local
que deverá atuará bastante alterado, já que é pe,,�
somento do direção técnica lançar uma novo linha
de frcnte constituida por Amir e Bentinho nas ex.
tremas, Voltinha e Valéria nas meiÇls e Rato no co
mando. Se não de:' certo é começar tudo de nôvo.

XXX
A e�uipe do Santos ratificou o suo condição demelhor time da América, talvez do mundo ao levar a melhor :ôbre o Penarol. Dor 3 x O, �o duel�que as campeoes do Brasil e do Uruguai sustenf'a.ram anteontem ,-;m Buenos Aires, marcando os gols0<; qarotos das tabelinhos": Pelé (2) e

_
"Coutinho.Com o cetro de campeão interclubes do Nô" Mundo, o "onze" do Cidade portuário vai se pre:arnr a:

o.ara para enfrentar o campeão do Europa o Ben.
fl:CJ, em disDuta do titulo mundial Que desta vez

�ao paderó deixar de nos pertencer. É só o Santes
Jogar o Que sabe

XXX

Ao Que parece está havendo uma espécie de
cordialidade entre Paula Ramos e Atlético tenden.
te a esquecer os deploróveis in1!ídentes de'domingo
e alcançar do TJD as graças de algumas absolviçõ:-ssob o pretexto de Que tudo não passou de uma d�_
monstro,õo de "bolet" entre seus jogadores e di ri·
("lentes. Houve agressões e no duro, nõo podendo
deixo r de se'" levados às borras do Tribunal os joga _

dores Pereréca Ronaldo, J Batista o técnico Hélio
Ro�o e o vice�prf'sidente Poulaino Walmor Pereira.
Todo.:; devem ser punidos, a fim de evitar o repett_
côo rif' ot('l": vNg('lnho.ço� �10 f'� que <;('vNi(i('cl
fQrn domingo apó!> a encontra entre o� nos�os (loi5
repl'esentontes no certame da segunda zona.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Será Em Setem r -a Fei do ivro
A Câmara Júrüor de Fio

rianõpolis promoverão em

possa capital, na 2a (lulu

zena de Setembro. a feira

da livro.

participarão dn premo.

cão diversas livrarias e e

ditoras de todo o pais que

aqui virão trazer suas me.

JI\Ürf'� e mars atuallzucjlu:

publicnções.
Está de parabens a popu

laçãO de Florianópolis por

»mll! c-ta InlClatlv<.l da cê

mará Júnior, entidade que

congrega Jovens Idealistas

que visam o eoerreiccamen
to da sua comunídedc.
A feira do livro, Iniclati·

va vitoriosa em t:><lo o mun

do, e que se-é reouzana p:

la primeira vez em êanta

-catarina, objetiva não sõ

despertar o Interesse peli
leitura, mas, prlndlxtlmcn
te, oferecer "bons livros a

prer.os reduzjdos.
fi(!�lmdo estamos segura

mente tnrormaoos. a Câ

mõH:l ,Tú"'1I"r dr FIO>1anôp:·
)is já dtspôe de plantas e

eJltudos para a eonstrucâo

dn.s barracas onde _�erão ex

pistas os livros. Essas bar
racas, pré fabricadas e em

estilo moderno, dariam um

sentido diferente ao ernbe .

lezamento da Pruca XV de
Novembro. onde se planeja
Iooansa- ti ('iI.ada feira.

Espera se, ainda. que os

promotores da IR Feira do
Livro de Santa Catarina.
tragam ao nO<;30 Estado.
para a abertura da promo
câo. cscrttores de renome

internacional e que aqui
viriam autografar suas

mais recentes obras

A presença em Florianô
polis de renomados autores
projetaria Santa Catarina
no cenano cultural do pais,
atr�llnrlo mais ainda. asn
tencões dos meios uterártcs
para o nosso zvtaco.

Os maiores bencnctados
}X'l::t Iniriativa (la Oâ-unm
Júnior de Flo1rianr'.jNlis se

1'50 em última anõuse os

f' i'ldanies I" a pnpl!�ação.
QUi' utrn.v('s "30 Feira do Li
vro terão oportunidade de
obter 11m contato nlai" di-.
reto. com autores e ohms.

�REClSA·SE SALA - Para Escr:lór!o
Para uscrttórto.

Tratar com o dr. José Maria, pelo fone 2604. à tarde,
ou com o dr. Flávio, pelo fone 37"25 � 30-22 - 35·96

A Verdade
-

Sem Demagogia
Para Depntajo Fedfral

G: j"l .. \'YJ
. O. mais (1ntir')f'll")ir1r'i<l dI! :)l;,d;.J (;q'iil':.J

. -- ---_.--_".-----------��

CRISTALIZADA EM ESCAM�

FABRICADA NO BRASIL· PELA
PRIMEIRA VEZ

CIA. ELETRO QUíMICA FLUMINENSE

Embalagem Industrial:
Soco, muljifolhclI (Papel e Plástico) de 50 q1.Iilol

Embalagem Doméstica:
(!lixos de papelão "ccrn 24 pacotes pl6$ticos de 1 1/2. :b

lI:.presenlonle. poro OI

f:todoJ de SoMo Cotarmo e Paraná

BUSCH.LE & LEPPER S.A.
Joinvllto • Blumenou • Curitiba

Consel�o: Novos Pr(.�s
.

MfRimos'
Para Generos

BRASILIA, 30 (FSP) _ o
Conselho de Ministros deve
rã aprovar amanhã os prc.
cos mínimos para o arroz.

retjão. milho, Iartnha de
mandioca e amendoim da

próxima serre. juntamente
com normas que permtt-im
a atuauzacão desses n'vets
na enor-a de colheita. Essas

provroên-tas. sl!r-!"rldn� 'J�

lo sr. Renato Costa Llma.
visam í-npedtr que. no an-i

vindouro. vnf te-n a faltar
os géneros de primeira ne

cosst-tade.
Alem desee o-r-blema, o

Gab;nrte drha'''''' h-rle. du
rante uma rcuntâo que du

rou majs de sets. horas, o

aumento de cnpttaj da Fá
brica Nacional dê Motores
(8 b.urões de cruae+osr. a

situação económico rtnan
ceifa do pais, e a política
careetra.

Termiuad:ls os trabalhos,
anunciou-se que o Mini,
tértc das Relações- xxterto
res fora autorizado a rtr .

mar conventos culturais
com a 'rcocostaveqnta. e

Iugostavín de turtsmo com

o Chile,' tratado dei! extra
dição e convento 'de assts
téneta iudícíana com a A'

genttna.

Nova Denúncia Sôbre a Presença
de Soldados Soviéticos Em Cuha

NOVA YORK, 30 (AP) -

Soldados russos. entre .,

1.500 a 2.000 se acham a

quartelados numa base mi
litar situada a uns 30 k-n.

ao oeste de Havana, segu: •

do dlz um ínrcrmantc ann

casu-ísta. em Informação
enviado. de Cuba. A rros

conta que para !á roram I�

vades uns 50 tanques com

capacidade de uns 10 mil
gnlôee cada U'11 e que o rio

Dominicana, que vai da ba

se ao mar, está sendo dra

gado, talvez para que pos
sam passar submal'inos. Os

cubanos cxHados. que rece

beram as nouctae em No

va Y'n-k. acrescentaram que
o tnror-nnnto está a par
dos accntectmentos e mere

também há russos esracto
nados em cevo Lenina

mces, chamada também

Cayo Mason, perto da bata

de Martel ; em D!.hia Hon

da e na regi3.0 de Cabanas,
tugnees da província de PI

nur dei Rio; asstm como

em setba Mocha, povoado
situado junto do Ijmlte das

provineras de Havana e Ma

tanaas. Segundo a mesma

fonte de informação, há a

rrtcanos aqth�telados na

região da Bahia Honda, na
costa setentrional de cuba

e que os cubanos residentes

em reptôes agora ocupados
pelos russos foram trensrc

ridos para outras pontos.
Ocorreram vãnos acidentes

cem veiculas militares e

ce fp quat:o flIS�OS morreram em

Diz a noticia ainda que consequência oêres.

Fartes tremores de ter
ra abalaram varios
Estadas dos EUA

CI!lhe Recreativo Coríntians
Calilr:nense (Pantanal)

Os alun"s da 30 Série do .Grupo Escolar "Oli_
via Amorim" da Trin:lade farõo realizar -hoje nos

salões do CR Corintians animado soi-rée pró formo_
tura.

Haverá condução após o baile.

SALT LAKE CITY, Utah,
31 (V.A.) _ Um forte tre
mor de terr:l abalou as

áreas de três Estados, ho

je. Ao que parece, o seu
eplcent(l se localizava no

vale Cnche, a 125 qui!ôme-

Maiores Medidas de Segurança ,,,' ao no," d"ta ddad',
onde circulam noticias de

·�I111'IY��1�@J PARIS, P�r!lr�u,ar!ilrd�,eaut�!6�!,�e "ubado" ��:oj:Ta:�:';�i:I:::,��:
" L.:JU. _

U
. ... Membros do governo da repletos de armas. Idaho, p. em Evanston, ao

li. U�� �;JUL1 _ França exercem pressão, tsse interroeatôrlo pel ::mdoi'ste do- Estado de
--

.. noje, sôbre o pres:dente mitiu ontem, as' autorida Wyoming. Não há in for-
Charles de Gaulle, para des policiais 'ocupar um mações sôbre vitimas. Em

que aceite a adoção de enorme arsenal d:! OES, Lewiston, Utah, uma far
maiores medidas de segu-

.

em uma garagem 'da capi- rnâcla desabou sôbrc o pré-
rança, com O objetivo de tal. A poliCia confia em dia onde se achava insta- DIB CHEREMimpedir outro atcntado que os detidos forneçam lado um café, rlcando

co�t�:���n��a, é liderada :�:��i�a�_ç:� t;��r�::itam �:��:/���ns:����=s ��: EFIC!ÊN(!A E T�ABAlHO
pelo ministro do Interior, _

sr. Roger Frey, que tema.... ,

�:�/�:;� ,,�;::;ço�'����;: PORQU( _ _FLORIANÓPOLlS E UM MUNICIPIO
na e pela ,manutenção da

ordem em todo o pais. Diz-
se que Frey estã dl�posto
a renunciar, se o che!e de

Estado n�\O ceder.
Di' Gat:Lie, pres:dlu, na

tarde de hoje, UI.ta reunião
de gabin(;�é, ex�tamente
uma semana depois do

atentado realizado por "co
mandos" da Organização
do ExérCito Secreto (OES),
que malograo.m por pou
cos centímetros, em sua

tentativa de assassinar o

primeiro man4atãrio, quan
do êste se dIrigIa ao aero

dro:ll0 militar de Vlllaeou

blay.
Até o momento, resulta·

ram Infrutlferos os esfor

cos da políCia para identi
ficar os autores do fato.
Prossegue o interrogatório
de três jovens membros da

OES, que foram detidos em

PAGOS PELQS

AR! CABRAl
Oswaldo R. Cabral M'.1rio Cobro! Schutel (au,

sente), Oswoldtno Cobre! Gomes e respectivos f,l_
milios, convidam os amigos e parentes de seu fc;
lendo poi, sagr·) c uvo>

paro assistirem à missa OU2 em sufrógio de sua 01.
mo mandarão rezar no 'dia 8 'do corrente pela pos.,

soçem do primeiro "cníversór!c de seu falecimento,
às 7,30 horas, no Catedral Metropolitano, no AL
tar de Nosso Senhora.

Confessam-se e-ratos pelo comparecimento o

êsSe ato de piedade crístõ.
5/9/62

----

P. S. D.
Para Deputado Estadual

POBRE

MUNíCIPES

ti. UNIÃO.. . .49,9"/0

�STA!)O",."" ,,43,6%

AO. MUNicíPIO""", 6,50';

o impôsto arrecadado pelo Muni
cípio é aplicado exciusivamenle
em Serviços à População: em Es·
colas, Ruas e Estradas, Limpeza
Pública, Assistànclo Social, etc.

MUNtCIPE
PARA QUE TUA CIDADE NA�
FIQUE MAIS POBRE, PAGA TEU

IMPÔSTO COM PONTUALIDAOl

f. f!_ R E C /!. o A C' Ã o

.liii..iíiiiiiii..._Iííí.iilII5iii'iI-_IIiII_IÍÍllIIIÍÍ_iIíiI .�íii�:.._i:i'iio·......_--_.....·"'...-"'"....-...�.....�;;;:t::.:.!�"i.:_-"',"'·""A�_,.·:··..; H��-;" 't�''::�;·����>L::::.-:4�
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ulordeste Sangrento" aSrirá 'Hoje a Semana do Cinema novo Brasileiro
nr�--�------��-------=��==�--

Ó�ESTADO'
.... ,.. o JWs ÜTlIiO DIWO Dt SAJlU CATAlI". -

:f:'Lurt.!.ANvrvJ...I.t!, \t!.t\Jjn.J.JU), 1.'" Ul!. :::;"-;i..:"dBRO DE 1962

OUTRA DAS MIL'

Governador Celso Ramos Interessa-se
Pelos Pescadores

As criancinhas de Braço do Trombudo, municipio
de Trombudo Central, contam hoje com moderna escola,
outra das mil que estão sendo construidas em todos os

rincões de Santa Catarina.
Vai cumprindo assim o Governo Celso Ramos sua

promessa de dar escola a todas as crianças de Santa

CatarIna.

Aure '8<-. assim, ampla e

�adioso campo de realiza

ções, na meta de transfor
mar a exploração das ri·

quezas de nossas faunas
rUI1I((licas - e' ainda de
no.%as falmas silvestres -

numa atividade das mais

rendosCls e compeltsadoras,
de modo a retribuir aos

prcfissi('n�is, em padrão
de existêneia 7"lIÜ'tO mais

elevado, os sacrifícios e

esforços que lhes são exi

gidos pelas condições de
trabalho. Ao meJOmo tem-

zaga, promotor públlcn,
era, Matilde Amlm, do nú
cleo do SESI, represental!te
das crasses conservadora�,
do corpo de bombeiros. de.

mais autoridades e pop'l;a.
res em grande nümero,
que, a despeito da forte
chuva foraan esperar Sua

Excelência e sua comltlvv
Imediatamente, todos in

c<>rp:.Jrados, dirigiram se pa.
ra o centro da cidade, O!:de
assistiram, do coreto armE'

do na Praça' Nerõu Ramo3,
ao desfle dos alunos do gL
nãsio Ce!.o Ramos que ex!
blam vistosos nov;s unifor-

mes, \�!!I
Lf'go a seguir, passou o

Govemador a cumprir o tel.!

programa, seg'ulndo, em

comp9.nhia í::!.cs dema;.;
membros da com:t!va e c ,ri'
vJdados, paro. P rabeim:rl,
sendo recebidos com de.
momjtração dc vivo eO':'l.

sia�mo pia pC'pulação e !lU'

torldades ioeais, havenda
,desfi ado os alunos do gm.
p;) e�G':ú.r daquela COI!1l1.

na,

Retornando a Jolnville, o

Governador v'sitou as o·

bras, demoradamente da
Casa Rural, fazendO! �e a..

comp!lnhar do Prefeito liei.
mULl Fa 19att('r, elo dr. R2'

po, o E�tado pos�arti. a

contar, na s!la infr�.estru
tura econômica, mau uma

õase permanente e sólida.

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
éINCO VÊZES FAVELA
DIA 3/9/62
As 15 horas
éINCO VÊZES FAVELA
As 20,30 horas
tRÊS CABRAS DE LAMPI!\.ú
DIA 4/9/62
As 15 horas
TRÊS CABRAS DE LAMPI!\.O
As 20,30 horas
À GRANDE FEIRA
DIA 5/9/62
As 15 horas
A GRANDE FEIRA
As 20,30 horas
AILHA
DIA 6/9/62
As 15 horas
A ILHA

As 20,30 hores
SENHOIl DOS NAVEGA�TES
DIA 7/9/62
As 13,30 hor"s
SENHOR nos NAVEGANTES

des de encen!!ll:en�o do cl•
tado curso fê:.! rep�esen';i�
Ee pelo ·]·etQt:. <b Deo..);tJ!.�
mcn (.' ce Edu,'[ll 1,;

dia ·Cnliado.

nato Ramo� da Si'va,

Na grande concent-ecao
cívica na praça Monte C3$'

telo, realizada às 20 hor,tS,
falaram os deputados Ati

iio Fontana e Lenoir V:l:'

gas Ferreira, seguiu"se a

sra. Matilde Amim, tendo o

governador Celso Ramos em

vibrantes palavras plenas
de civiEmo dirigido a 'Pal«.
vra a:) povo çla manchfJ�'
ter catarinense.
Ontem, dia 31 as 9 h:J

ras Govern:ldor e comlti.
va viistaram a nova cent.rul

telefônica, seguir.do·se a 'li.

sita a con<;trução da fut,j
;ra termoelétrica na loc.\_L

dade de Pirai, estn·.la

JOinvill(tGuaramirlpl, usa'l
do da pálavra Os deputaaos
f�derais Attíl:o Fontana e

Lenoir Vargas Furei r", S?

guindo se o de;'lU�ado �st�.
dual por Joinville Juta

Gonçaives, encerrando a

cer1mõnia o governa "i·n·

Celso Ramos.
Pela tarde o governador

e comitiva visitaram Sa:>

Francisco, estando o retor_
no do chefe do executivo

e comitiva previsto para a

manhã de hoje.
Em próxima edição dare·

mos ampla !'.eportagem d�s

te importante aconteciml!.'1.
d,) to.

Ginásio Charles Morilz
Em reunião de ontem, o

Conselho Regional do SESC
em Santa Catarina resol

veu denominar o Ginásio
de Esportes que está sendo
concluído à rua Silva Jar

dim, nesta Capital, de

"Ginásio Charles Moritz".

A atitude dos srs. conee

Ihelros, aprovando. unâm
memente a proposta apre
sentada no senticlt de ser

prestada essa homenagem
ao sr. Charles Morltz, Pre
srdente da Confederação
Nacional do cnnércro,
merece destacada uma vez

que, no elevado cargo que
vem exercendo o ilustre
conterrâneo, não se tem
descurado de uma ação no

sentido de dotar o Sesc

caranncnse ce elementos

necessários a mais extensa

área de beneficios à clas
se comerciária.
O Ginásio "Charles Mo

ritz", cujas obras estão e-n
"'o't

acabamento primoroso, de
verá ser inaugurado den
tro de dois a três mêses.

Relalr�o da CC
Mais uma relação de

processos despaoha-jos peh
Governador Celso Ramo.

consta de relatórIos da

Casa Civil do Palácio do

Govêrno, publicados às pá
ginas 3 e 4, edição de ante

ontem do "Diário Oficial".

UM AMIGO DO COLONO

em todos Os seus setores.

Conseguiu trazer para -o trabalho árduo e enriquece

laborar na obra do gcvêrnc dor dos seus continuado

neste setor, o sr. Atilio Fon. res, que continuam senr!o

tana., confiando assim a em grande maioria, a.ncl:l.

Secretaria da Agricultura a hoje, os que trabalham as

um homem que se (armou terras e povoam os ca,np.JS

e se realizou no trabalho callarmenses, contribuinrlo

dIuturno da terra e (10 de maneira de.cisiva paro. a

campo e que portanto ti. .obra do nosso engrandecI.

nha, como tem, o conhr.:. menta econômico.

cimento profundo dos pro O Dia do Colono é en;,'e

blemas da ciasse rural, que nós uma data consagracl:J.

pôs em ação numa gestfto peia tradição dõs me h:."

curta mas proficua. res sentimentos de gratidao
aos que, vindos de lerrus

distantes, atravessando ma

res, trouxeram a contrlbu:

ção de suas energias e d':

sua capacidade para ab;j�

s vias do progTes'o à Patr • ."l

nova. Ao .oficia!izar essa ano

ta, determinando que no

seu transcurso seja
.

obsél·.
vado ponto facultativo nas
lfepartições est&duai.s e SB

jam prestadas�ontenagep..�
especiais nos estabeleclm2u·
tos de ens:nb, o governaciol"
Celso Ramos mostra.se iden

tificado com aqueles serltL
mentos o deles tão com·

preensivo que deseja dar

lhes interpretação aind:l

mais solene do que até ag:l
ra lhes é atribuída.

Credencia'se S. Exch.,
por mais um ato reve!antl;!,

verdadeiro amigo do Cclo.

po em particular. Antes,
teve sempre presente o us.

sunto. em mete na reror,
mulaçàn de uma pouuce
geral de secuperaçàc eco
nômíca e social do Estado

Coon uma asse;lsoria téc·
n:ca de a'ta categona.
criou o sr. Celso Ramos Q

Instituto da Reforma Agl"8
ria de Santa Catarln'l,
�IRASC) em Que foram mo�
delarmente lixados aquel('s
pr'nci!)lOs gerais da plata
forma do candidato, para
a recuperação da economh
agricola peja recuperacão
de terras, sua equitativa 'dis
tribuição, a eblonlzação e

a fixação do homem a gle.
ba,

Sendo êie prõprlo homem
de acentuadas origens ca�u.

�:s��;�, e���m�: �::n:i�'
está na lavoura e na pe.

cuárla, compreende se o {"a·

rinho pessoai do governa
dor Ce:so Ramos pelOS inte.

resses da classe rural, alem

do eêlo natural do gover

nante por uma atividade

que é das mais preponde
rantes no conjunto dos ru

tores de economia do zstc.

do,

Não poderia, pois, �UI )"

ender a opinião pública \)

gesto de aprêço do governa

dor Celso Ramos pelos tra.

balhadcres da campo. a"

decretar hã dias sejaoi
prestadas homenagens Co;

peciais do Estado ao Dia

do Colono no seu transcur

so a 25 de julho, cultuando
a memória dos pioneiros da

colonização em Santa o.na

riria e prestando justo trl

buto de reconhecimento ao

[OD!!tGfíêm:ia Pública Para Obras do
Colégio Estadual de Joinville

Numa exte1Lsão litorânea catarinense.
como a que Santa Catari- O Governador Celso Ra.
na possui, ninguem poderâ mos não esqueceu essa boa
deixar de pe'tsar nas çran- e brava gente, que jaz ae-
des possibilidades eccnô- roismo anónimo nas lutas

micas das atividades peso de cada dia e cada noite

queiras. Havia no Estado, contra os elementos de
como efeito' dum acôrdo que extraem o equivale11te
assinado com o lIfinistêrio ao pão da prole. O pesca'
da Agricultura, um senn- dor também e, no esquema

ço de Fiscalização, que ad7ninistrativo do honrado

fu�!cionalla dentro das e ilustre Cheje do Executi-

mais modestas proporções, 1.10 Catarinenu, um valor

não raro car;itulando ante atuante, um espírito ativo,
relevantes problemas que 1111Ul individualidade posi-

���e��::�o/��:�nta;:�w� �::adea /e;::ç�nte�;ss��n��= Goyernador Em Joinville Recebido"
que está presente em tôdas dais. Dai, naner-se volta- Já na sua plataforma de

as frentes rtdminis!rativas do, com a sua lúcida ccns- Calorosamente - Visitas a Obras e candidato reservara o s-.

do Estado, criou. pela Lei ciência de governante diS· Celso Ramos amplo espace

�;o 3.0�:, 1�:1�9 ode D::��;::\ ��;to l1�ét:d:;m�: �Sd��7�;:': Inaugurações - Relôrno: Hoje �esuu:�d:xP��;ã��u�ind;ro�:�
meno Estadual de Caça e tração, para essa numerosa O Governador Celso Ra- deputado federal Attnre

'

silos básícos, como admí ,

Pesca. e11tidade alltárqui- população .litorânea, no mos e comitiva foram .e Fontana nistrador com o respeito a

ca, diretamente subordinq- seio da qual predomina a cebidos entustasticumonte O almoço foi no Tênis vniorizaçâo e recuperaçáo
da ao Chefe do Poder Exe- atração pelo mar,. como em Joinville, na manhã' (10 c'uóe Boa Vista; às 15 hc- de terras, colonização

.

e [Í.

cutivo. Dessa forma, in- sequência de estirpes ne- dia 30. Entre os que toram ras procedeu-se a lnaugui a. xacâc do homem à glet'a.
Cllliu as atividades pesquei· r6icas. A criação do Depar- recepcionar o Chefe do Po- eác do Jardim de rnrânc.a n'etto governador, nao a.

ras entre as que lhe estão tamento Estadual de Caça der Executivo, anotamo- o Padre Carlos (a respeito ri restou do espírito a preo .

merecendo o amparo, co- e Pesca, tenflO por finali· prefeito He'muth Fa:gatl.e'·, vulgamos ontem noticia cupacêo pelos problemas
mo fatores d2 desenvolvi- dade desãe -õ, pesquisa sô- deputado Jota Ocncatvee, com foto do prédio), se da Jecpnom1a agrícola em

mento eccnõnuco objetiva- bre as condições sóciO·eco· sr. Adernar Garcia Pr., guinde-se. às 16,30 horas, geral e do homem do ca-n

do pela atual gestão çooer- nômicas das pOpUlações dente do D1.� dn PSD, CC. visita à nova ala do grupo

namental. pesqueiras - com o fim de .

purada federal tenorr Varo escolar P''ácído Olimp.o CE.

incorporá-las sob os obíe- gas ,Ferreira, CeL Josê oa- Olive.ra. 'As 17.30 ho"::s
Na verdade, a pesca po- tivos assiStenciais do Go- netro Oliveira comandante procedeu se au ianç-meuro

Cdeata�i��sti�a e;�s S:��ti� vêmo - até incrementar IZ do 13.0 BC, dr. Francisco da pedra fundamen�al do

modernização dos preces- Oliveira, Juiz de Direito na grupo escolar do 09.'�;·,:)
importantes fontes de en-

S0S técnicos que condicio·· Comarca, dr. adernar G;);"� Floresta.
ruiuecímentc e de prospe- nam maior volume de

ridade geral. O turerésse rrrd,,�ftJ, e o resultado
das popUlações pesaw>irrts daquela politica operante
catarinenses por melhores l1a arl�i1"�traçáo do Esta.·
níveis de viela e por mais do.
eficiente a<sistência f,;cn;

ca e financeira se 1ustifi.ca
plenamente d�llnte das

condições ntlturrLis. prâti
camente quase inexplora
das, dos nossos mares, o'�'

de abundam pei.xes de

qualidade e espectes diver

sa,>. Os 11rocessos primiti
vos, empíriCOS, ainda pre

valecem na to<alidor!e dlls

que fazem r/rofisscltJ ria

pesca. Paralelame11!r se

verifica um dp.yca.�() inímto

pela sorte des�{l "ti"""�rf]:<'1

classe, cu1as r;i!IÍ1irlfc(!çi5cs
somente em p!Lr,'e e e�p'l'

râdicamente logravam mo

vimentar recursos e pro·

vidências ao encontro das

necessidades do pescador

O Govêrno catarln�!ls(!
cumpre a promessa fe;t:l.

ao povo de Joinvllle. AqUI!
la cidade do norte catar;·

nense terã o seu CulliglJ

..§stadual.
A concorrência

para as obras do futuro es

tabeleclmento, aberta' pel;)

pública

Gabinete de Planejamento
do Plameg de Metas do Go·

vêrno (PLAMEG), é pas!'o
marcante no cumprimel"!'o
da palavra empenhada.
A par dêsse aspecto, a

Irealizo.ção deverã se �te"

grar no marcante conjunto
de realizações governamen.
tais no setor ensino.

Encerrado Mais Um Curso de
Aperleiçoamento

Encerrou se ontem na ci.
dade de Tubarão, mais um _

curso de aperfeiçoamen'o
de professores primãrios d!!.

zona rural, promovido p�I.\
Secretaria de Educaç'io e

Cultura, em convênio com i)

Plameg.

O titular da Pasta oa

Educ9.ção deputado Rub.�11S
Nazareno, impcs�lbll!t.ado
de comparecer às festlv;tÜI.·

Trará De:;iufados
BRASILIA. 31 (OE) - O

Presidente João Goulart re.
cebeu conv:te do governa_
dor Maranhense para par·

tlcipar das festividades do.
tr� centésimo .quiquagêsin'n
aniversãrio da c�dade :le

São Luiz. Impossibilitado.
de comparecer o Presideu
te designou o seu oficial d'3

gab:nete para represenU·!O.
No

• J

PARTlDA«: OE
fLORIANdpOLl� EM
DIA� ÚTEU� AG

\ 9horas I•
Tac-CruzeirOdu Sul

Florianópolis verá hoje aos que lerão o muito que
a abertura da Semana de durante êstes dias se es
Cinema Novo Brasileiro, creverá.
promovida pelo Gabinete.

de Relações Públicas do

governo do Estado.
Durante uma semana te

remos, diariamente, a apre
sentação de um filme dos
mais recentes realizados
entre nós.

Aqui estarão, também,
elementos dos mais expres
sivos ne.cíos à sêtima ar

te: protíuturas. diretores,
técnicos, artistas e elemen

tos da imprensa especiali
zada.

O filme que abrirá a se

mana Intítu'n se "Nordeste
Sangrento" e subsbltutu o

anteriormente programado
por contar. na sua produ
ção com eapltnl catnrtnen
se. Dirigido por Wilson
Silva, fotogra!:1do a cores,
t-ndo como pt-lnclpaía ln

te-cretes as atrizes Irma

arverea e Luely Figueiró e

os atores Jacy Campos e

Jackson de Souza. êste
filme terú hoje, aqui, a sua

estréia nacional. Diversos
dos elementos que o reali

zaram estario presentes,
sendo que Irma Alvarez,
Jacy Camoo.5 e Jackson de
Souza chegaram ontem.

A cena acima é deste

filme que estará hoje' as 21

horas nas Leias do São

Josê.

A!êm do que representa
como colaboração para a

divulgação de nosso cine

ma, a semana servirá ta-n
bém para mostrar Flo,ia

nópolls e nos�as belezas

naturais não só aos Que

nos visitarão, mas também

Escola de Engenharia Induslrial da
Un;versidade de Santa Catarina

Não Realiza Exames
Na p€núItima .scssão do

Egrégio Conselh:. Universi
tário do. Universidade de
San ta Catarina foi apro
vado o Sistema de Verifi
cação de Aproveitamento,
.Recuperação e Promoção
da Escola de Engenharia
Industrial, encaminhado
pejo Diretor, segundo o

qual não se realizam pro
vas parciai::;, sendo o apro
veitamento verificado pe
los trabalhos executados.
Em linhas gerais, cada

cadeira tem o programa
dividido em áreas, fazen·
do-se 3 (três) trabalhos
em cada ãrea: a média
Igualou superior a 6 (seis)
dessas notas aprova o alu
no na áre:1.
Ao fim do ano, se o alu

no foi aprovado em tódas
as áreas, está shnplesmen·

te a!}rovaj�' na cadeira. Se
não foi aprovado em 1/3
(um têrco) do número de
áreas, fará exame de recu

peração em 1[1. (primeira)
época, apenas das áreas
em que foi reprovado. Se
nã.o conseguir aprovação
em 2/3 (dois têrços) do

nlime,ro de ãreas, Irã, dire
tamente, a exame de re-"
cuperação de 21\ (segunda)
época, quando sera. tam
bem, examinado SOmente
r.as ãreas em que foi Ina
bllitado.
A frequência às aulas

teôricas e prátIcas e obri
gatôria, devendo o aluno
ter. em cada cadeira, 2/3
(dois têrçosl de freqüênCia
para a aprovaçi".o em 18.

(primeira) época e 1/2

(�m 'rn'eio� para a aprova
çao em seg-unda época.

Loteria do Estado de SaRla Cafilri!!a
RESULTADOS DA EXTRAÇAO DE ONTEM:
4767 CRS 800.000,00 Araranguã
2725 CRS 80.000,00 Florianôpolis
4951 CRS 40.000,00 Praia Grande
HH7 CRS 20.000,00 Tubarão
4354 CR$ 15.000,00 Florianópolis-

EXTRAÇOES DO ME:S DE SETEMBRO DE 1.962

DIA CR$ 1.000.000,00
CRS 800.000,00
CRS 800.000,00
CR$ 800.000,00

14

2l
28

Semana 00 Cinema 8msilciró
1-7 Setembro - Cine São José
Promoção do GabilJlte de Relações
Públicas do Govêrno do Estado
Os ingressos já se encontram à ven
da Ri! Casa "SOUVENIR"

(Ao. i tia Geral de Pa sagens)
à Rua Felfpe Sthmldl, 7

I
"

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


