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Brasil critica severamente

� -

Ultimas
Noticias

POR'fO ALEGRE, 1.° (o.

E.) � {Deverá chegar den.

trc ele �s�antes a esta. cá.

pitar: o

�!!llstro
da Agrlcu�.

turá R náto Costà Llma, VI'

:ri. assí ttr a conferêncta

da uve !e do Vinho e partt.
r cipar.da 25.& ExposiÇão ��
-.

Animais.

x x x

PORTO ALEGRE, 1.;° 10.

E.) � Começará a runcío

nar a partir de segunda
feira o serviço especial das
emíscôres de Rã.dJo e Tde

visão para o Tribunal R�

glonal Eleitoral, de forma.

gratuíta. Duas transmí.'.

sões serão reailzadas por

dia, segundo ficou estabete .

cldo entre o desembatga.
dor Baltazar da Gama Bar

bosa e os representantes
dos partidos. Uma da CI'I..

ôeie azul das 15 às 15 ho

ras da cadela branca de
eJD.issôras dl\s 20 às 21 h�

da atração da terra.

Teste Defensivo
Nos E.U.A.
WASHINGTON, 1

_ Cêrca de 1.800 aviões de

passageiros das empresa.s
aéreas que funcionam n.lg

Estados Unidos e mais 'iS

avlpes particulares, perma·
necerão em terra amafihil
durante (; horas e mei:!

Trata.se de um ensaio �e�
ral de um slstem.a defens)
vo aéreo ciOs Estados Ur.\.

dos.

FLORlANOPOLIS, (DOMINGO), 2 DE SETEMBRO DE 1962 - EDIÇAO DE HOJE . - 8 PÁGINAS

Lancha de Aluminio Navega a 80 Nós

o
. . .

reimcio

Uma lancha de alurmnío.
acionada por duas turbh\as
a gasolina e com cepec+r«
de para 60 passageiros se

';rá
'

usada em 1963 �ar'\
'.transportar tunstas da FiO_
rída (E.D.A) ao Arquip(>,.
lago das Bahamas. a um"

velocidade que se calcula

atinge 26 n�s, dois pares ce
ntetas hidrodinâmicas, um

de cada lado da embarca.
çâo. erguem se acima 'la

superrícte, líbertando-a do
atrito normal com a água.
Na -rcto, a lancha "Deni,
son'', de 90 toneladas. quan
do em submetida a uma

em 80 nós, ou seja, cêrca de prova na Bai.. de Long,
130 km horários. QUllrÍdo Isiand, err; Nova Iorque,

Sem Prefeito e Sem Administra�o
- Todos Candidatos

SAO �OAO DO MERn':i
- ESTADO DO RIO, 1 10
E) � Segunda feira sera

estudada pela Câmara d. �

Vereadores desta cidx fe

Preteito, além de todos Os
Vereadores. Em consecuén
c.a São JoJão do Merrtv

está praticamente sem Go_
vêmo, visto que todos dei

das
RIO, 1 (O. E.) - o Itamara!y anunciou

que as veementes críticas do Delegado bra

sileiro na conferência de desarmamento em

Genebra, contra o reinício pelos Estados Uni
dos e União Soviética das experiências atô
micas é o reflexo fiél da. política exterior do
nosso país nêsse setôr. O Chanceler Afonso
Arinos aduziu a �ta informação a declara

ção de que o Brasil vai lutar na ONU contra

estas experiências bélicas, caso não seja el"r

contrada a fórmula ideal para a cessação das

explosões nucleallts nas reuniões que estão
sendo realizadas em Genebra.

Castro Estuda Proposta Para Libertar
Prisioneiros de Guerra

HAVANA, 1 (OE) _ O
Primeiro Ministro Fidel
Castro estuda ai'! l.ropos .

tas feitas pelo Ac.vogado
norte americano Jammes
êândovan sobre r m novo

p'ano para por er-. Iíberrln.
de os 1.113 prislr (I slrcs que

tentaram invadir Cuba On
tem Castro e Sândovnn
conrerectaram por 4 no-as.
Jammes sãndcvan. é (J

Advogado que negee"oll a

liberdade do piloto Francís

Powers, prisioneiro da U
níãc Soviética.

-

Escolas Catarinenses Recebem
Verba Federal

B�ASfLIA, 1 (V.A.) - O .eenco o poder executivo a
presidente da Republjoa abrir, pelo Minlsterlo da
assinou r .ecreoos auton- � Educação e Cultura, o cre

dito especial de CrS .

6.000.000,00 (seis milhôes

fluminense, a situaçâo rm xam suas funções adm'nís

par criada com o fato .re tranvas para entregar ge ;1

todo mundo ser cenctca. propaganda de "suas candt. --------

to o Prefeito, também o Vice daturas.

Aslr"" ....I S ·ét· II... r.....
Entusiasta

�as 011 íCOS lIGI�am�>.fIteHI.

Façanhas no Cosmos
.

MOSCOU, 1 (V.A.) � Os
astronautas Nlkolayev e

Popovich declararam que

seus veículos espaciais se

tInham transformado em

bolas de fogo ao reentra
rem na atmosfera terres

tre. Acresceqtaram que a

experiência "provàvelmen
te fôra uma das mais Im-

presslonantes de nossas

vidas". Referiram-se ii. sua

viagem cósmica em um

aI:tlgo escrito conjunta
mente no jomal '··Pravda",
órgão oficial do Partido
Comunista. Escre'eram
que, ao entrarem suas na

ves em contato com as

camadas atmosferlcas que
circundam a Terra, ocor

rera o seguinte: "Nossas

antenas se fundiram e o

contato com a Terra ces

sou. Não fechamos o visar

Tomou po!lse ontem a

nova Diretoria do Centro
Academlco XI de Feverei
ro da Faculdade de Direi

to da Universidade de
Santa Catarina.

A solenidade de trans
missão dos cargos e a pos
se da nova Diretoria fo

ram realizadas no Salão

Mnnr:·�:l Pon;tzsch, um

grande entusiasta de fute_

boi, reside em Wanne=-Ei.

ckel, na Região do Ruhr.
Alemanha. Ele tol obrig;ld�
a abandonar pal'a semp··e
o esporte de sua predll�ql.:l
em virtude de ter perdijo
uma de suas pernas na últi
ma guerra mundial D.�(li

ca·se a coleniconar dlst:ntL
vos, fiámulas e autôgrafo2i
de clubes ç craques de todo

de o Mundo. Faltava Ih� o --------

e observamos ansjosamen

te, de trás do vidro à pro
va de calor, como as cha
mas crepitavam em várias
côres, vaniando azul claro

atê o vermelho eS,curo.
Sabiamos que isso teria

que acontecer, mas mesmo

assim foi algo aterrorizan
te estar dentro de. uma

bol� de fogo cuja tempera
tura se elevou a vários
milhares de graus. A ten

são (sôbre nós) durante a

descida pareceu ser algo
maior que durante o lan

.çamento em ôrbita. Um

tremendo pêso nos compri
mia de encontro às nosas

cadeiras. O ar açoitava as

vigias, fazendo com que
estremecessem. Tinha-se a

impressão de estar corren

do em uma carruagem sem

molas em uma rua com

pletamente desnivelada".

Nobre da Faculdade
Direito, com a presença
de numerosos convidados.
Assumiu a Presidencia

do Centro Acadêmico XI

de Fevereiro o Academico
Itálo Damato, que recebeu
o cargo de seu colega Na

poleão Xavier do Amaran
t,.

14 Navios Serão Empregados no

Transporte de Arroz do RGS
RIO, 1 JOE) - A Com!;;

são de Marinha Mercstnl,p'

anunciou elaborado p,ll.n:>

para ° rápidO transp':i't�
-de arroz do RII Grande do

Sul para Os grandes c.en

tros consumidores. 14 '�<l.

vios serão empregados oa.

ra transportar no corre;üe
mês de setembro 416 mH

sacas de arroz gaúcho.

(OI:)

Paro forrar botões e fivelas.

Máquinas, Matrizes e Aprestos

"FABRICA ARSA"

Ruo Leme da Silvo, 162 - Tel: 93 - 5824
BoirrG do Moóca - São Paulo

Pt'!tom catalogo e listo de preças sem cOmpm_
misso de compro.

Brasil, com a sua seleçl�'}
bicampeã do Mundo. E2it're

veu ã Embaixada Alc:tlu

no Rio de Janeiro. A noÜ
cia foi devu!gada peia :m

prensa carioca e Mansf,ei
recebeu agora uma bola

autografada' pelos 11 c,'a

ques vitoriosos blcampeõe3,
remetida pOl" um esportbla
brasileiro.
Na foto acima vemos quUl"
do esta lhe foi entre�lle
no Aeroporto em Duess�l_
dorf, Alemanha, tra7.:ca

por um dos aviões da Lu!

thansa.

de cruzeiros) destinado ao

Educandaric Nossa Senho

ra de Lourdes, de Brusque,
Estado de Santa Catarina;
ao Colegio Coração de Ma·

ria, de Santos, Estado de

São Paulo; ao Liceu Femi

nino Santista, de Santos,
Estado de São Paulo; ao

Instituto de Assisterrcla

Social de Formação e Cul

tura, de Tubarão, Santa

Catarina; à Escola Normal

Regional de Leopoldo Bu

lhões e à Escola Normal

Rural de Urutai, embas do

Estado de Goiã.s, que regu
la o exercido do maglste.
rio da Marinha, estabele-·
cendo que abrangerá os

três graus de ensino su

perior, medio e elementar

e compreenderá como es

tabelecimento de ensino os

centros de instrução da

Marinha, as escolas de

aprendizes de marinheiros,
os cursos de formação in

dustrial ou tecnlco-profis'
sional de especialização ou

aperfeiçoamento de on

ciais;' p;açãas e artifices

da ativa ou da reserva: o

Colegio Naval, a Escola

Naval e a Escola de Guer-

ra Naval.

Ministro
Inspecionará
RIO 1 (OE) - O Mlm:.

t,.o d� Viação voltara lns

pedonar hoje as obras ti"

Variante da Sena ds AI·s

ra;.:. na Ric-São Paulo. O

sr. Hélio de A:meida va\

observar o ritmo dos traba

lhos a fim de verificar se

os eSl"viços estarão conc:ui

dos dentro do prázo prCo

visto.

Brasil Procura Liquidar Divergencias IEconomicas (om a França
PARIS, 1 (OE) � O Mi

llistro da Fazenda do BT"'l.·

.sll sr. Valter Moreira S'l.

les, deverá regressar ao

seu país na noite de hoje,
O sr. MOI'elra Sales cor.fc
renclou com o seu cOlcg";t
frances Valerry Disrá exu'

minando diversos temas
econóllllcos e rinnJtt:ei�rl

lJue intcr.c:ssilm: ao.) dois Ilal,

ses. bem com() as Inslden

cias do mercado comula

curopeu na .economia
sileira.

o Ministro brasileiro a rir_
mou que serão tomada.;

medidas para liquidar I)

_quanto aJlt.1!$ a $..;,diverg�t!
eeüllonüeas

o Problema do Desarmamento Seráõ
Tema PrinCipal da Próxima
Assembléia Geral da ONU

VA1tSOVIA, 1 (V.A.)
U Thant, secreténo-geraí
Interino' das Nações Uni

das, disse, esta noite, que
o desarmamento será o te
ma principal da Assem
bléta Geral, em setembro
vlndoúro. U Thant, que
durante sua viagem confe
renciou com chefes de
governo dos países visita-
dos, o mesmo acontecendo

aqui, disse que atê agora
nenhum governante lhe

exnressara o desejo de que
seía dlscutjdo. o caso de
'Berlim.

.' � ;F"a:I<mdCl· aos 'l(1rna�lstas;'
durante uma ··en1:iJ;"evista
coletiva, disse que consid�- \

ra a fórmula para a sua-

pensão das provas nuclea
res Proposta em Genebra

por paiaes mediadores, co

mo uma "contribuição po
sitiva para a solução do

problema", U Thant mani

festou a esperança de que,

quando a Assembléia Geral

discutir O problema, have

rá uma tendência geral
"para a solução de um dos

grandes problemas de nos

sos tempos", U Thant tam
bém se expressou a favor

do plano proposto pelo
ministro das Relações Ex

teriores da Polônia, Adam _

Rapacki, que leva seu no

me e que se refere ii. ve

dação de armas atômicas

nas duas Alemanhas, Po-

x x x
lônla e TeheCO'"Es1ováQWjI.,

WASHINGTON,· 1 o r õ, criando, �h:n. uma aqna

'1:.) � Informa se dést<\ ca, �:r:to� n:r:��pa a:::
t�;inu�u:n�I�::r�7��r:l: traI. "Meu· ponto-de-vista

�rra, sóbre as radlaçQes =:a:�a!�ue coc:�:!���:
,cósmicas e bombardeio de

para a paZ o tato de algu
-partículas magnéticas. Nê-s- mas zonas do mundo se

·.te momento o Mariner est{,. rem declaradas livres de

a um milhão e 273 mil qt!i armas atômicas � UI�a

lómetros da terra e vi.J.ja espêcle de desarmamento
a umat ve:ocldade de 11 mil territorial".
e 38 quilômetros horã,l'jos. A _

"NAZA" informou que a.

astronave sô aumentar4. "
.

velocidade quando est'ver

oompletamen�e fora da Mea

JK Viajou I

Ontem
RIO, 1 (OE) - O sene,

. wAsHn:G;ON� (urgAn. :: :o��é���av��a:!. �o�;
te). 1.0 (OE) - A "NAZA·' Carneiro para a cidade de
confirmou a informação de

Pátos, na Paraiba. Deverá.
que a União Sovlêt1ca SOo presidir a inauguraçâo de
freu o primeIro fracasso em várias obras Inclusive o

jf; :�=:n�! A::::���:�� � Hotel J. K. Q maior do :1��.

:o::��o�u�t�:o:o�::ir:� _d,_,_,,;..' _

tent"am ,abado últln" Industriarios ---------------

lan,,, uma ,paçonav, , \Nova Diretoria do Centro Acadêmico
Vênu,. t,ndo o ,n,'nh, c,,, Reunidos Ontem
cassado.

x x x RIO, 1 (OE) - A Conft'� XI de Fevereiro Tomou Posse
RIO. 1.0 (O, E.) _ o pr:!� deração Nacional dos 1"a

siàente João Ooulart (les- balhadores na. Indús�ria

Ilachará esta manhã no
realizou ontem várias rec-

Pa!ácio Larangelras. Se_ ��r� d�: :��:�: ;:C;l��:
��:��e���t��4:�i�::!���l�. gramação da campanha.

,na oportsnldade a questuo por aumento de salários, a

da sanção do "Projeto de te· ser 4esenvoivlda em t'yl.)

tnessa de iucros! De acõ":lo �r:t:i;�:lrIgt:����o d�;g;�J
com as mesmas fonte;; a

qUestão S'erá decidIda ain�13. mas po'iticos. Destaca'se

hoje! Porta-voz do Pa!á.=:o entre êles o comportamel!_
d to sue terão os trabalhar!o_

C�d!laann���'�7te Q��'I� res em face do prô"'i1no

orgãos têcnlcos da presi'_ ' r::!�dodtec���r�o ;���;:�
dêncla da República suv,2-
riram vétos ao projeto. de 10 a 15 do corrente.

x x x

"WASHINGTON, 1.0 (O
E.) _ Um avião militar
norte americano escanou

d� um ataque a metraiha_
doras levado a etelt6 po"
barcos de guerra cubanos""
no sul da FiÓrlda.

x x x

RECIFE, 1.0 (OE) - O
Plano de expansão da Com
Panhla Hldro Elétrica. dO
São Francisco contará com
15 milhões de dólares for.

·TA!:- GRUZE<R0-DG-SUL-711Ii,III1(/-i--�
O TEM P O (Meteorof6!J'col

(Slntese do Boletim Geomcteorolóuico. d•
... SEIXAS NETTO, válida até êu 23,18 M. do

dia 2 de setembro de 1962
FRENTE FRIA: Em curso; PRESSAO ATMOSFERI
CA MeDIA;: 1013.9 mb: TEMPERATURA MÉDIA:
12.80 c; UMIDADE RELATIVA MÉDIA: 78%; PLU
VIOSIDADE: 25 mms : Negativo � 12,5 mms: xe
gativo � Grupos de nevoeiro � Tempo Médio:
Bom;

provas nucleares
Dois Educadores - Calarinense e

Paranaense - Recebem Bolsas de
Estudo P.ara os Estados Unidos

USIS Informa que Wlo.

dy,myr, Professor do coré.

glo Dehon de Tubarão. Sta.
Catarina e Luiz A!berto

A'bertc de Souza e Silva,
Diretor do Colégio Estadual
de Florai Paraná, acabam

de receber bolsas de estu
do, patrocinadas pela Co

missão Fulbright e Depn.r
temente de Estado nmort
cano.

O sr. I{u;czynskyj de3ti_
na se a Universidade {!I!

Michigan cm Ann Arbor e

o sr. Souza e Silva para a

Universidade de Texas em

cão em Washington D. O

Permanecerão 4 mêses, ('s'
pecializando se em mouer

nos métodos de ençíno de

inglês e em cívmeace> :l

mencana.

Havana Desmente
HAVANA. 1 (OE) - A

Rádio de Havana desmen.

üu hoje as notícias de que
barcos cubanos tivessem

atacado avião norte ame.r

cano. O primeiro Mlnl1tro

Fidel Castro, rêz declara.
çôes advertindo nos E�t�·

dos Unidos. de se as Porcas
Armadas Norte Americanas

vierem ataca Cuba, devem

estar preparadas para P'!.
recer na tentativa.

nusnu.

segut-êc para os Estlldo,;
Unidos em fins de agõS�'l,
devendo participar de um

curto programa de orienta-

IRMA ALVAREl Em Florian9polis

Com grande sucesso ini

ciou-se ontem a se!"llana

do cinema l'I�vo brasileiro,
sob o patroclnio do Gabi

nete de Relaçôes Públicas

do PaláciO do Govêrno.
�!un�el"osos artistas tem

chegado a Florianópolis

para participar do referido
festival.
Entre tantos,

mos a presença da consa

grada atriz Irma Alvarez,
que tem papel relevante

na pelicula NORDESTE

SANGRENTO.

�DR. 1\EREU
• Se fÕ/Jse praxe celebrar O' aniversário nata_

lício dos mortos de quem temos saudade,
caberiam aqui as nossas. pade louvor e apreço a. um

grande morto que, amanh.ã, 3 de setembro, teria mar�

cado a data de seu nascimento.
Como quer que seja, relembraremos a figura expo

nencial daquele, cuja memória Santa Catarina e o

Brasil velleram, lamentando e chorando o seu desapa
recimento.

Sim, lamentamos. choramos a, ausência definitiva
de Nerêu Ramos, que, h.á poucos anos, represe1�tava,

para catarinellses e braSileiros, esperança, segurança,

confiança e fê no pmwramà politico.sucial de no""

Pátria.
A sitltação nacional é, todos o enxergam, de graves

apreensões. E não se sabe, ao certo, para onde nos le

vam Ot ventos de loucura que sopram de certos qua.

drantes, varrendo mesmo o senso de equilíbrio, a pru

dência e 7/loderaçâo que assinazâvam o, espirita supe

rior dos velhos estadistas que Deus nos dava a glória
e ct felicidade de possuir.

As i11teligências parecem obwnbradas, escurecidas.

A liberdade, ameaçada. A economia, as finanças, ar

rasadas. Inflação monetária, ambições, ganâncias,
mercantilismo, gritos e discursos subversivos ..

Dúvidas, insegurança, malícia, descrença nos TU

lnos democráticos e crença na fõrça bruta da garra

totalittiria.
is o não. ê brinquedo. Não imaginamos, mas sim

plesmente regis!amos. E é com dor sincera, profunda.
que sentimos a ausência de Ncrêu Ram.os.

tle saberia dar um jeito, saberia enc011trar aso·

lução, pacificadora e honrosa para os desti1ws de li1"

Brasil cri:>tão, p�ogressista, Sel(Sato, equilibrado. in

fundiria, no ãnimo dos fracos, a comgem necessária pa·
ra enfrentar e resolver os problemas dificeis, 1Il48 não
insolúveis, em que andamos a quebrar a cabeça. !rrfUa·
ria a te�ta escaldada de quantos deliram por ai, a bra

cejar de.lIlãgoglas destituídas de 110brc�a, baldaa de
ideal, vazias de conteudo aproveitável.

Eis porque, assinalamos o 3 de setcmbro. Peduno

(t Deus l/lW nos mallde um Nerêu, autêntico, decidid
prer1.tlsti/ladO, tal como aquêle que perdem.os no t/"{i,lU:O
acldc�il� Ife 19;J

BA.RREllWS FILHO
<" �'�

:�tlt�"�

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



numa noite de eíeeencia _

vos. pa.eatrava sertamenta 10 - .'\ elegante zentto-a en-idade n o Querênci'\
com o brotinho Lilan Ev,ln Mara Leonid� v.eíra r c- manequins apresentaráa
galista. gresscu do R,Q com u-ivo COleção do 'Cruzeiro da Me,

'� penteado. comentou a e'e da". uma promccào d �h')
3 - Na praia �ur:,!I'�' gante o novo penteado. t»: dia TêxU" e iamoérn ex.

um dos recanto>; mais un aconselhado pelo Iabu ,�.�o bhâo uma maravi hosa c(
dos de �ossa ilha. bg'') cabelerel-c Renou. recüc de jotas do tabuicso
mais serao hcmenageaaas Burle Marx.
com almoço. os 9.l"tlstn,; e

11 --'- Dona Zenalde F(-�tl;
rorna :st�s que em nossa CI

reuniu em sua luxuosa�.:' 18 _ Infelizmente :UlJ

dad� e�tao partlclpando eh
�!dêl1(lia para um chá. :;n,�, poderei atender o con-ote

r'a-üva. do cinema Na'!:'1
do L:ons Clube Durllnte 't d:) clube da Lady. na ci(b.'

nal. reun'ão as ',Doumador,'''''.de de L9.ges. sabajo' pr{xi
discutirão assunto da fe:;,:t �n:J .• \ pres:dente do cl.tl'·I;!

E.dá SenO<l agull.".!>\ :ia p:-óxima dia 12., cm foco ,:enhora Ada M \

da c�m an{iedilde, a eX)Jo' ria Valente. :JS agrad,':.;;
sição do fl!Jnnso p;ntOl' W.l I11cn:o" do c ... lunista.

- SR. ALDO ROCHA

I'Y
ZumbJick. 12 - ReaEzou '>e ont!-:1

Assinala o doto de hoje mais um natolicia d::o -/ na Igreja nossa senhora)é HJ E;tam1S lnform ...dr·s .

nosso conterrôneo sr. Aldo Rocha, Diretor-Presiden_ 5 - Na confonâvel r��.' Fatima, a benção nupc:J' d", que no. b;m;ta resid2r· i
te da Empresa de Transportes Coletiv:)s FpOlis., � jêneia do casal �enilUr , • .:," (i. .. senh:lrita Ece y SO"i=" c:a de Rt'a fi do casa 05':,11'
pESSoa grandemente relacionado na sociedade de nlr:lra dr. Rafae Cruz Li com o dr. Norberto Uur;a,',,: CJrdo_".; Fliho IVI mJ.) O�

nosso .Pita�. ,?s nossos cumpriment'.Js por toa aus_ ma
..
sua Carmem Lucia, ,.e _L Os noivos e fam:l,a;·ts ilrLstas e_ jOrnali�t.as

'

4.
u:·

PI(;IOSO ocon.eClmenta. cepcionou convidadas p,,�1. J'ecep�;onaram convidarias pJ.;Lclparao da Feslival (,O
feste,iar �eu 'nlver" En· nos sa.ões do c:iube 6 cte J� C 'nema. Ser.lCl homen!!:"J

SR, DIt. ELP"DIO BARBOSA quanto CI':=' Stn,'do o nn<J nelro d:ls c·'m ccqullel.
,_;el'vlço de bar e copa:lo

'

COm prldzer registramos no eft:!méride de ho_ \. convidgdo'i. também os m�s P _ A senhora dr. Pau' 21 - Os prêm os rifa'iO'i

je, mais um onlvers.ório do SI'. dr .. Elpídi-o Barbosa,

�
mos divel·t1am se ao san do lo Blase re�Ci)C�IOU elT!

no.
chã das Asalelas, t:)(

element<J du:; maiS Ilustres nesta Cidade. Tw st e do C:lt.o(ihá Chá. .sua res,dêncla um íFl,llJ;') premlnda a s�nhara l..!\I;q
Dentre os homen.:.gens que lhe forem tribut�_ ,12 senhoras de nossa ;,O.le Smlàes Correia.

das juntamos as n:.s!<Os prozerosomente . 6 - O tão ("0'112lItndo ":1 dadc para um cha ,

. .

contro de brotlnl1<"s ,,!o c!u 22 - No próx'mo di 7 s€

SRA. ALMERIHDA DE LIMA DUTRA be Do?:! de. Ag:)sto. 10.�O 14 - Estâ sendo ,esp�rn ra Inagurado uma ma!':::.vi.
Prazerosos, consi,!nomos no dia de hOje o n�ta_ mais 9.�olltecerá com gen�(' do CNn ans:edade a fe;',a 1hosa exposição de antlgul

líei" do sra, AlmC"findo de Limo Dutra, dignisslmo n"va em pauta. de 15 anos de Elzinha no dde:;. promoção d exmd so:

esposo do nJsso cC'nterraneo sr. Izid de Souza Dut�". nhura Edith Gama Ram2"
À na.t(ilicit>nte as feliCitações de "O Estado". 7 _ A s'mpnUca cr,'lú pró natal da criança POlJl'':.

ta ral'!o::::t Zenaide Andreia 15 - E5tamos info''nla· A exp:lslção em qeustiu u

cm nOSS:l cidade partlc;p:t:J dos de Que a Direção ,10 rá montada na sede (ia A
do d::t F'estival do cinenu Querênc:a Pala;:e, ofer(';:�:a A.B B. devend" purlllJ.l1')::,:c:
Nacional. aos artistas � jornali� a3 agun!l d.as para visitaçãa

um mo�'jmentado eoqu.le. pub:lca.
8 - Em certa h"tmiilO o na semana do Festiva. do

comentá ri" era o tailleruC"" Cinel,l1a.
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FAZEM ANOS HOJE

_ sr. F"'oédo !);jveira
_ sr Roberval Silvo Filho
- sr.;. Soda B. ReiS
- sr. Flávio Ferrari
_ sr. Joõ" Luiz Ferreira de Melo
- sr Hett"lr Steiner
_ sr, Manuel Logo
_ sro f ... ·:t!vlno Duafte do Silva
_ sr.' Arlindo Soorcs Dantas
_ srta Marie; Lemo Callodo
_ sta 'Doris Bianchini

FARAO ANOS ,AMANHA

_ sra. Olga Francisco Bruno
_ srta. Darci So!les

.

_ sr. João Aristides do Conceição
_ sr, Ubil'ajaro Falcão
_ sr, Nils{ln E do Silvo
_ srta. Corm;ni Silvo
_ sra Bolcino Costa
_ <:rt� .1<::' Co<;r;oes
_ sro. Çõdalia Santos
_ <:ra. t, f;Za Androdf!

Jeõ" Antônio Br�lno

VEINDE-SE

16 - 9 - 62

�
� ,

PROGRAM� DO MÊS
PROGRAMA DO MES DE SETEMBRO

Dia 2 - Domingo - EnCOntro dos Brotinbos _ Iní
cio as 21 noras - Orquestra do Castelon.
Dia 4 - Terço_feiro - Cinema
Dia 11 - Terço_feiro - Cinema
Dia 12 - Quorta::feiro - Bingo do Grêmio dos
Contodorandos Senna Perel'to
Dia 16 - Domingo - Enco�tro dos Brotinhos _ Iní
cio às 21 horas - Orquestra do Castelan.
Dia 25 - Terço_feiro - Cinema
Dia 29 - Sábad9 - La Bello Itália - PrOmovido
pelo Departamento Esportivo do Clube Doze.

.

v CQ,'7/eá'TIentos ,. Sociais

A Jurerê Recebe Hoje Artistas e Jornalistas do Brasi!
1 ,A Brololândia Reune Logo Mais no Clube Doze

1 Num jantar no Q.;( a mtss d .. Instituto
rêncta Pa'nee o colm1>;·:!. D E por Ialarrnes cm foco.

anotou o "r. c sra. Lavre toques Femininos. agora as 17 - Mnrl'lla. Laura. -Pa

Gomes I 're-eaínba e a �E-' e.egantes completam w:'� deia, Pucla. Gigl Rcber :,!
nhora Irene Ramos. icnete. com um rrno tenr-o. oteore. Ing 'rrereaa e UI

--. em gaze substituindo as .\1 era s5.o ::IS df''.: Manequü.
2 - Em rcce�te reuruão vas

".�m l.lo;o.sa cidade a mo
profissional:; qi-e no p '0:-.

soctar. o academrco de !1l(" da ra fOI lançada. mo dia 12 vão dar "sncw '

dlcln a· Decio Madeira l ..te

PENSAMENTO DO DIA'

a :<ra. Irene Ramos. 1!17.«'1
marinho com gola l1e v;,_;:>n 16 No In;;tituto de hii" O que de me:hor se de .. e

branco)' u.!'ado no chá {la� mas Yãzigi em eJegqnte Ja na vida e realmente o

Asa·e:as. fe�ta da S�'eater. foi elc!t:J. maL"! difíc!1.

=-=

Cin. 3M 10St as 7Y2 hs·
_ ZE TRINDADE -

o H.o\TEDOR DE CARTEIRACpnt, I Fone 36:v1
às 1� - 4 HORAS Michl Kobi
Inic;ando a semana do CINEMA

NOVO BRASILEIRO
Jacy Campos

Irma Atvarez

Luely Figueiró
Jackson de SOuza

EM

NORDESTE SANGRESTO

Richard Long
CONFLITO EM TO'QUIO
_ Censura até 14 anos -

-- 8 A i B B O S-

':ine GL051A
E,<;trelto Fone 8252

'-:1
as 2 - 4 - 7 - 9 hs·

Victllr Mature

Rhonda Fleming em:

�
Dlr. Joaquim Dedl'o de Andrede

CiDe llU
o GRANDE CIRCO

Cinem.aScope . EastmanColor

Censura alê 5 anos

Centro Fone: 34:':;
às }3� horas Cin& IIIIPERUi
Rosa'lnd Russell

Fonester Tucker
EM

A MULHER DO SE'CULO
Tecnirama Tecnicolor

Censura até 5 anos

às 414 7 - 9 horas
Frank Sln�tl'a

Dean Martin
Angle Dickinson - EM _

ONZE HOMENS E UM SEGREDO
PanaVslon - Tecnicolor

Censura até 14 anos

Ciil.1I0XY

Estreito Fone f!2H

is 212 hs.

Richa rd Long

Nichi Kobi - E M -

CONFLITO EM TO'QUIO
Censura até 10 anos .,

às 5112 e 81,4 horas

ZE TRINDADE
EM

o BATEDOR DE CARTEIRAS
Censura até 5 anos

CENTRO

ás 2 hs,
Rlehal'd Long
Mlchl Kobl às 2 e 8 horas

EM EM
CONFLTTO EM TO'QUIO

Censura ale 10 anos

. Q.DETE LAI1A

DOWT VIOLANTE MIRANDA

"-,�, .'_;tt .i\j

Em outubro de 1961, na

primeira reunião da Comls

são Oceanográfica Intergo
vernamental. da UNESCO.
o Brasil assumiu compro

missa de efetuar estudos,

juntamente com as mario

nhas da República Argentí
na e República Oriental do
Uruguay. nas massas occa

nicas da costa leste da A

mérica do Sul
'renoo em vista coustce

racõee de carater mllltar e

ec�nômico, a área de mais

interesse nacional dos três

pa ises é a que vai do para
leIo do Cabo Frio ao do ce

bo Horn, e por ela foi pro

gran-ado tntctar. Em mar

co de 1961. estando [á Int

cindas as obr!1s do "álml

rante Saldanha" e levando

em conta a necessidade de
dar par-tida aos trabalhos,
o Ministro da Marinha ee

ctdtu utilizar um destroyer

escolta. à semelhança do

que é feito em outros pato
ses, parn serviras oceenoarâ

ficas e subordinou o cont-a

tO!,!l€(leiro "aeependí", à

Diretoria de Hidrografia e

NrtY!''!!1ção. a 15 dê-se mês.

Feitas algumas adapta
cêie$, para funcionar eomo

�c.eanol!;rafico enquanto du

ram as obras do ·'Almlran·

te Saldanha", em 16 de a·

bril o navio suspende'l do

R�o de Janr=lro em uma via

gerll experimental, fazendo

o levantamento de U,lla à

rea entre Cabo Frio c �
11ha da Moela, COul lesul·

taàvs magnil.cos, lnc.usive

o da_ estabilldJ.de e ve,oclda

de de b ..danç:l (;wiU respeico
ao traba,ho de laboratório.

Regressando ao Rio a 20

de abril imciou o naviO, no

dia 11 de mal:l, a �egunda
viage;n de ob;iervaçôes ocea

nográflcas, também de ex

ce;'entes resultados tendo
o navio feito 74 estações
sendo 29 na plataforma COIl

tlnental e 35 ate a profun·
didade de 1500 metros. Os

trabalhos foram divididos
em quatro e.tápas, cob:'lndo

uma fiaxa de trezentas mi·

lhas de largura, entre os

paralelos do Cabo Frio e do

Cabo PolôniO, no Uruguay.

Regressou o navio ao Rio de

Janeiro a 18 de junho. Na

última etâpa desta campa"
nha o navio enfrentou seve

ro te:nporal de vento sudo-

��:�g:�i:g�nf��e�O an�:p: �o� ;�I������ád�, ����:��,��ra�U��C���;;g��:�t�r��
rante cêrca de doze horas, que nesta mesa tem feitn pela boa imprenso de SA��_
tendo de correr como o tem TA CATARINA e por FLORlANÓPOLlS.
po por mais doze, nas cos

tas do Rio Grande do Sul,
a cêrca de 100 milhas. na

altura do paralel9 do farol

da Solidão. Os b:tlanços che

garam a 49°.
Há g.ecessidade de ser

feito ê.�te levantamento

nas clIIatro estac;ões e as·

sim. já PI" a!!ôsto. o CTE,

"Baependi" �I'�opnder para

exerutá lo. destlt vêz jft em

onet"a<,:ão combin�d'l e "I·

multãnea com o Navio Oce

anográficCl Ar!!entlno "Ca

pitan Canepa", flue efetua

rá estudos na área na Rio

da Prata fiO Cabo Horn.

A ooo"�rilo será denoml·

n�da "Tridente" e envolve·

/\ Mis ao

do eTE.

ra:

Agradeço uma graça alcan_

çada.
ZULMIRA CAETANO

�
�

o .

ean gráfica
"8 do"aepen I �

Do Brasil _ oontratorpc nepu"
cerro. Escolta "Bacpendi' Do Uruguay - Barco na-
Da Argentina - Nnvío trutha operando no Ria da

Oceanogrúf'ícc -Capitnn Ca Prnt a.

RA'DIO PATRUlU,: SOCORRO

POilCIAl OE URG�N(lA fEL. 1911
-------_ ... --------

Missa de 7 dia
A família de E!v!:'a B. 'r'otentíno, convída ao!

parentes e pessoas de. suas relações para a missa que
mandará rezar em sufrâgio de sua alma, dia 3 de se.

tembro, às 7 horas. na Igreja São Francisco.

nntectpadamente agradece a todos que comparece.
rem a este ato de fê cristã.

29
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P. S. D.
PARA VEREADOR

DOll1,ingos Fernandes De Aquino

lho
O �r. HAMILT?N ARAUJO, conheCido pelo ve_

�

t dapehdo de Fogumho. antigo e proveta comercinn
e e nossa Praça, proprietarie de uma padaria naT roves�o Urussan_go, esquina com o rua General Bit
t�ncoUlt, nest.a Cidade. od.quiriu o prédio onde fun_
clono.va o ontleO e conheCIdO Cafê Brasil à rua Consel�elrQ Mafra e ali estó mOntãndo outra' podaria de

��tl.lo moderno Com forno elétrico, instalação de luz

• e;;���I:ci:!���so��p�:ç::r�,semelhontes aos gronces
, Nosso.�ercodo vai ter também uma podaria.Num otlmo local

SEMANA DO CINEMA NOVO BRASILEIRO
T�ve IníCIO ontem, Obedecendo a programaçõoconheCido, o ·semona do Cinema Novo Brosileiro.
Sucesso obs'9luto, apresentando o fi'l.,e NOR

DESTE SANGRENTO. que agradou· em cheio. N�
curto espaço de que dispomos nesta coluna não
podemos ho;e fazer os comentórios devid� o· eS50
grande e vitorie�o _

promOção ortistil.9. o que fure
mos n� nossa edlçoo de terço_feira I!J'tóxima

Clnc� Vezes Fovélo ,será o f\Yle prOgramado
p�ro a_noite ,de hoje, prosseguindo os projeções na
Cme Soo Jose.

.

Está de. parabéns.....-o Gabinete de Relações PÚ_
blicas do Falácia do Govêrno,

FLORIANO'POUS ESTA' ALEGRE _ Tempo
magnifico, mUlt') 501 muitos eshêl::ls num céu lin

do,. morros rr;"'''�rando suo beleza, oguas das duas
bOlOS tranDulla,<:, pelo mep:;s atê Ontem, praias na

iI.ha e no continente mostrando seus recortes gra�
CIOSO.5, tudo em festa como presente oferecido aos
visitantes que aqui estão e se deslumbram ante o

panorama que mostro todos os nossas pOssibjJidades
de cidade, dona de uma natureza sem igual e en�
feitada de noite por muitos luzes iluminando (15

morros com., úm preseDe com a Ponte, nosso orgu�
lho coral pérOla.<; tombêm iluminado, num meio
circulo em pcrreltlo abraçO' (·ntre o ilho e o continen_
te.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Como V. sabe, a indústria all'fomobilisfica, jovem como e - o próprio automóvel tem pouco mais de 50 anos como produto
industrial - tornou-se a maior de tôdas as indústrias de todo o mundo. No Brasil - com apenas 6 anos de existência - a

indústria automobilística nâo fugiu à regra universal: já é hoje uma reàlidade, verdadeira afirmação de nossa capacidade realiza

dora, e firmou-se como o maior setor industrial da economia nacional. Dentro deste quadre-de progresso. a Vemag cresce,

fazendo com que seus acionistas participem da magnifica expansão industrial do Brasil.

A VEMAG CRESCE: Com ações da Vemag, você contribui ganhando
para a economia nacional. E uma empresa que
atua no Brasil inteiro, beneficiando a brasileiros

de todos os' rincões, através:

A OPORTUNIDADE
É AGORA!

no capital! que êete ano aumentou de Cr$
2.000.000.000,00para c-s 4.300.000,000,00; da siderurgia, consumindo ferro e dl(\

aço em quantidades cada vez maiores;�W
•

da indústria petrolifera, pelo intenso con-

U
sumo de derivados de petró

rffir _r leo na produção e funciona

� menta de veículos automotrizes;

•

das matarias primas que utiliza, de todo o

País, num total de quase 10 milhões de quilos
só em 1961;

V. tem agora a oportunidade de juntar-se a mais

de 20,000 acionistas brasileiros da Vemag -

acionistas que ajudaram a plantar e estabelecer

firmemente, em todo o País,

ayVemag, como símbolo de um

trabalho pioneiro na indústria

automobilística nacional. Para conhecer maiores

detalhes sóbre um investimento de qualidade
agora e também para o futuro, chame um re-

PlJr:s",�n�tant�e�da·IC�:::���h��:�;��e I�:�:f��
"lote" de açoes da Vemag lhe

proporcionará lucros indus

triais. Mostrará como V. pode colher tranqüila
mente os frutos de uma realização já\ vitoriosa.
Demonstrará. enfim, que ações da Vemag, ótimo
investimento agora. representam também uma

garantia para o

futuro��\I!/de seus filhos. E que, .:..--

quanto mais cedo V, agir, "\:
melhor será, pois as ações compradas agora

participarão dos lucros do exercício de 1962.

no patrimônio! com a substancial valorização
de seu patrimônio imobilizado,�---

•. '- r_,,� =:»:

cujo valor supera hoje a casa

dos 5 biliões de cruzeiros;

•

na produção! graças ao seu moderníssimo

equipamento industrial,
vem aumentando sua

produção para atende�
a um mercado consumidor cada vez maior

(de 196t para 1962 o aumento será de 40%);
•

das obras públicas que possibilita, pagando
impostos cujo montante, de mais de um bilião
de cruzeiros, superou em�
1961 a arrecadação isolada;r�
de ti Estados da União;l!Y' �

na maquinaria!

também�.11m'com a maior e mais com- :.
.

pleta ferramentaria pesada
_

da América Latina, em cons-

tante expansão, a Vemag fabrica e fornece im

portantes equipamentos, matrizes, componentes
e .,eças até para outras grandes indústrias!

da economia de divisas, num total de quase
42 milhões de dólares, desde o início de suas

�tividades.

PARA .II: COMPRA DE AÇÕES DA VEMAG, CONSULTE A

,

COFIBR..A.S S. .A..
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
Sede: Praça Antônio Prado, 33 - 5.0 andar - Telefones: 37-7179 e 37-7170

Loja de Vendas: Rua Augusta, 2146 - São Paulo

VEMAG E COFIBRÃS INTEGRAM AS ORGANIZAÇÕES NOVO MUNDO·VEMAG, GENUiNAMENTE BRASILEIRAS

depois destas consecutivas

viagens ao cosmo, na deses
perada tentativa de chegar
até à tão bela e Inspírndô
ra Lua! São maravilhas de

calcules de precisão ctenu

fica que faz o homem seu

nr-se Deus. Certo que fi('f1111

de que [á esta tudo rtesco

berto e que levantaram fi

nalmente o misterioso véu

da cnacêo. rnrensmeute. n
nallsand�·se bem essas ldn.�

e vindas ao desconhecido a

luz espiritual da renlidadú
humana. Verifical'C!'llOS

consternados que tanto es·

forças, despesas e sacrlfí

elos tensões nas expectati
vas que os envolvem em

cada tentativa de cuegar a

algo. não parece pass:\r SI'

r-fio di" IInt3 tndlsfa renvel
brincadeira, dig:\-se de pas

sngem. de muito mÚII gilsto
_ de gato e rato. pru-ece

mal" lima luta do egoismo,

no eterno desesperobmnano
em querer conquistaI' só pn

ra si todo n poder da ter

ra. O cetro da suprema soo

!>(')':\nln. São .eertcseos eous

trangedoras feitas por mim

tm nuru um cosmonauta da

. rratem.oade humana, no

redor rln race. r-ada vez run

l� rl,lnl'OSR dn hUI1\nnidnrlr,
cont.o!'rina prlas ;..ahg'I'(,IlI,.''\S

:���i!��!(:;('��;�!l���a�. ��;,�:�
findas cm nome de corsos

mveecivcis (lUC 1'C'g.,"Ul n

continuidade da superlori'
dade humana: a LI!Jenl.l

de. Tanta coisa por fazer

aqui em baixo, tantos pro

nlemas sem solução. tantas

mh.érias a ser en.ncatada,

tanta gente desam*,rada,
necessitando de carinho, a

mor e caridade. .. mas

Deus criou a mulher! per

s(.;nificaçã:. espiritual do pu

1'0 amor, das causas que ne

cessitam de calor humano

p.rra serem realizadas, não

em beneficios de um grupo

ou de uma única coisa.

mas para glória do mundo

como SÇlbrevivênvia palpa-

ver do que é belo, sublime e

1".VJ.cJ.l. v a.'''V1' ",v iJ.uAl·

1""', o �..uH.u ao J!..allj;;eU1U,

Temos tocos dencro 00 nus

su ego, um potence arsennr

ce ivi ças, cujas fagulhas
puderosas Irmanadas nas

mesmas idéias de r ealrzu

';;.,l.U, tornam se um sul tu

mmoso que aquecerá e cu

nuuno que desejarmos per

correr em nome de nOSSiJS

irmãos desamparados, cem

o resjnendor das causas jus
tas e abeuçoauas. j unte.nos

essas ragutnas e rac.uuos
refulgir o eóí imenso (l.\

......ir.cecc que aquecera Q pé

noso e as vezes longo jnvcr

no dos velhinhos desampa·

dos na imensa estrada da

vtce, muitas vêzes esqueci
dos que estão dos seus p. o

príos familiares.
Contribua para minorar

esta jornada. Nunca será
pouco o que puderes dar,
pois tornar-se-á imenso com,
a colaboração de outras a

migas que ajudarem tam

bém, obedecendo a grande
verdade de que a união faz

a força. Deixa falar teu co

ração, quando njgúém, ba

tendo a tua porta. pedir em.

nome da SOCIEDADE: DE

AMPARO A .VEIJ1fICli:.
E' bem mais racn dar do

que pedir.

J. C.

CI'. Ayrlon Ramalho
CJ,lNJCA DE CRIANÇ.\S
Consultório: Pela olanhi

no Hospital de Caridadl",

'A tarde, no consultórif

das 15,30 t-a. as 17.30 hs

Consultório: Rua Nunt:'i

Machado. 7 _ 1,0 andar -

telefone 1"86.
Residência: R'Ja P3dre

Roma, 63 - 'rerercne 21Sf

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Curso Preparatório Confinente
���D�Ar.T�I-LOGRARA

ARTIGO 91 (GINASIO EM UM ANOI
PRE_GINASIAL ADMISSÃO DURANTE O "'!>II"
AULAS PARA CONCURSOS

CURSOS ESPECIAIS
PARA PROF(SSORES

I)E DATILOGRAFIA
_ i�do nos moi. moderno. processos peda. ..

gógicos. .

- Equipado com máquinas naval
- Dirigido pelo:
- PROF_ VICTOR FERREIRA DA SILVA
HOIlÁRIOS: DIURNOS E NOTURNOS
Faço sua inscrição a Ruo Dr. Fulvio Aducci en,

�Z;R��T� Maio. 748 - 10 andor.
FLORIANóPOLIS

Baldicero
fHomeno

Para Vereador
Dr. flávio Alberto -de nrnorim

-
-

ADVOGA (lQ- --

CHA' DANÇANTE NO MUSICAL
DAS 9 AS 13 HORAS
AV. RIO BRANCO, 72

ENCONTRO DOS mUOANiES NO LIRA
REX-MARCAS E PATENTES

Agente Olicial da Propriedade Industrial
Regi.�tro de marcas, patentes de invenção, nomes oo

merciais, titulas de e�tabelectment(l, insfgnias, tmses de

propaganda e mal'cap de exportação .

SOIRE'E DOS BROJlNHOS NO "U",
----- ----

INGLES !�
. APRENDA CONVERSANDO FRANCES EM \2 MESES

ALEMÃ<l12
ITALIANO 12

'{�. �� � sf! �
-

também para
CURSOS· DE CONVERSAÇAO

CANDIDATOS _

Rua Tenente Silveira, 2�-, 10 andar -

sala 8 - (altos da Casa Nair - Floria

nópolis.

Nos informou O pesem
hargador Ivo Guilhon Pp.

re.ra de Mello, Presidente
do 'I'r.bunal R. Eleit'l; -al.
que estão registrados cm-o
candidatos à Senador: A�I
iio Fontana, Antonio Car
los Konder Reis. Doutel de
Andrade, Saulo Ramos
Martinho Calado Jun.er.

UM HUMEM DO pbvo

ZumblickPinturas PARA TRABALHAR PELO

PRÁTICA Exposição De
1

(Altos da Farmácia Cent�al)

POVO

Trajano, n. 14 A Partir, do mês de setembro o conhecido ptn,
tal' ZUMBLlCK estará expor-do 80 telas no future

prédio do Drog'aria Cotarinense o RUA Felipe Sch;
midt,

V FENlT_

Marcia Reis, miss Sa "lU
Catarina 62, participou di)
desfile internacional c e

modas, na V Fenf t, rníru .

puera, quando foi apresen
tada -Norma Nalan, MI,f..S
Universo 62 - Nossa repte
sentante, foi uma das mais
aplaudidas. foi o que me

informou a Srta. Tressa.!:l
Munz, que esteve em São
Paulo e assistiu o referl;lo
acontecimento,

Vende se uma casa com,
uma grande chácara, em
Barreiros, Estrada velha
nv 155. Tratar na mesma.

30-8-62

Dl, SAMUE� FONSECA
CIRURGIÃO_DENTI5TA

Preparo de covidades pelo alta velocidade.
BORDEN AIROTOR S S WHITE

Radiologia Dentário
CIRURGIA E PRO'TESE BUCO_FACIAL
Conscltóno: Ruo Jerônimo Coelho 16 _

10 ondor - Fone 2225
Exclusivamente com horas marcadas

PARA DEPUTADO FEDERAL
JOAQUIM RAMOS

SANTA CATARINA

PRECISA J.JB SEt..

tlenri�lie Arruda

Ramos

Para Deputsdo
Estadual

P. S. D.

PROMOÇAO _

Noite das Rosas, uma pro
moção desta coluna que
vai acontecer na FLO)i.[.\
CAP.

PRESTIGIO NO
José, de acordo com o pro
grama "de Festival do C.N,
Brasileiro

CINEMA -

'Nordeste Sangrento'
tlnua no cartaz do cme '3.

CENÂRIO

CHA'cDANÇANTE _NACIONAL

Hoje. no Musical Bar, ....

contecerâ um chá. dançante
promovido pelo Centro Aca
demlco Djalma Moelmann"
da Faculdade de Medicina,

Lucinha Avfa "broto ser,
está nrganízandc a I1sta de
convidados para a festa do
dia 15, qúndo festejarâ seu

NIVER.

butantes 62 - em .remvrue

P.S.D,· ,COMPRA_SE CASO NO PERIMETRO., URBANO.

Vórios lotes de terrenos no inicio de Berreiros
desde Cr$ 90.000,00 Com toctltdade de poqomento

Aproveite compror o último apartamento do con
dtmtno Lulz Gonzcgo.

GRANDE FESTA -

A senhora dr. João Dai'is
ta lElza) acnescs. em ati

vídades para a grande f'!>.
ta de quine anos de sua !l

lha, Elza Próximo sábad.')

"OSCAR _

Prepare-se para o Futuro "COQ. -

Notícias Que nos chegam
de São Paulo _ Anse.mc

Duarte, jfá aos "State;",
inscrever o filme "O Paga,
dor de Promessas, no Fest.i
ver do "OSCAR",

Grande LOteamento nos Coqueiros - Restorn Aquirindo lotes de te rros, pequenos chácoras e óreos
poro tndóstrtcs em ..

O Querência Palace Hotel

oferecerá na próxima quino
ta feira um coq. aos arU."
tes-e jornalistas que estua

participando do Festival
do Cinema Novo arasneírc

BARREIROS ENXOVAL -

no "BAIRRO YPIRANGA, onde esta situado o Grupo
Escolar local.

Os tnteresscdos poderão dirigir_se d.retcrne-it
oo ESCRITÓRIO DE VENDAS DE IMOVEIS de

Oito Julio Malina

ATENÇÃO
Mudonços locots ou poro outros cidades.

Serviços de mudanças.
'

Hõo é necessórtg o engrodomento dos móveis.
Infr,rnoções à rua Freneisco Tolennno, no. 34

tone - �805

A noiva Ada Vieira, vis!
tnndo as casas comerciais
fazendo compras para o"NIVER" -

PENTEADO -

O broto Sohírjey Dlngee,
hoje, recepcíonará convida,
dos para festejar "ntver'

Maria Inês Ramphleíll.
vai acontecer com um novo

penteado modelo fancês.
.

Ruo Felipe Schmidt, 14 - Sobrado _ Fone -

2347 - Flortonópcl!s.
SERVICOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS

ORGANIZAÇÃO E REORGANIZAÇÃO
DE SERVIÇOS i

RUA CONSELHEIRO MAFRA - 160
FLORIANO'POLlS __ SANTA CATARINA

VESTIDO -

A debutnte Maria ocncer

ção Mussl, mandou conrec.
clonar seu vestido em sêo
Paulo para o Baile de An,

versárto do LIRA 'r.c. dia
13 de outubro

TROCADEIRO _• CINTURA -

POR ONDE ANDOU, NO

EXERCICIO DE FUNÇOES
PUBLICAS, DEIXOU O NO

ME CERCADO DE RES-
PEITO E DE ESTIMA,

O Bar do Trocadelro II')
tel de .rotnvme. é dos mais
completos do sul do PdÍ>,
Comentou um viajante
temactonat.

Comentam que para a

meia estação - sem ctntu,
ra é a moda em pauta .

De Paris a ordem é cintura
deslocada para o alto, num

genero, "neo-díreeôrto".
(L1NICA SANTA CATARINA

Ilíníce Geral

Doenças Nervosas e Mentais

SOIRE'E -

Dr. Acác:o
Garibaldi S,

Thi�"!l
ADVOQADO

"CRISANTEMO'" - No Clube e Doze "12". lo
se mais à noite, soirê!! dos
Brotinhos,

CIRCULANDO -

Foi marcado para os jl."s
27, 28 e 29 a festa poputar
"Crtganterne Prateado" em

benefício da Campanha
Contra o Oancer.

Estão circulando na s'tn.

nacap os artistas e [ornatla
tas convidados do FestivRl
do Cinema Novo Braslmro
patrocinado pele Gabinete
de ne'ecõec Publicas do P
do Governo. São hospedes
do .Querência Palace Hc'ul.

ENCONTRO _

Angustia - Complexos - Atoques - Manias
Problemático Afetivo e sexuol.

Trctcmentc pelo Eletrochoque com onestesio
Insulinateropia - Cardiazaloropio - Sonctercpto
Psicoterapia.

Logo mais no Lira TC,
será reallzarío o 'Encontro
elos Estudantes", promovi,
do pelos alunos IEDV.

zscntóno especializado
em Questões trabalhistas.

Administração de bens
Imóveis. Defesas fiscais
Rua Felipe Schmldt, H

_1° andar - Fones: 2511
- :'\216

VIAJOU -

Transferido para Hos;)l.
tal da Aeronáutica viajou
ontem a Guanabara o C'i
pitão medico Aureottne s'er.
ret-a.

Direção dos Psiquiátros -

DR PERCY JOÃO DE BORBA
DR: JOS" TAVARES IRACEMA

DR. IVAN BASTOS DE ANDRADE
HORARIO _ 9 às 12 hs. 'Dr. Perey

15 às 18 hs. Drs. Ivan e Iracema

Endereço: Avenida Mauro Ramos 288
(Preço Etelvina Luz) - Fone 3'1 - 53

DR. no'vls DIAS OE � Ir<iA

CUNICA ME'DlCA

Meu Pensamento:LIVRO _

lh�:���t�:,S oE?ii��:s"O r;� �o:t�ve;e�a ur�z,e�el;:c:�
euro já Começou', de Ro ctdo pela consciência.
bert Jung.k.

• Oesenhos
êstomcqc intestinos, figodo e vias biliares.
Consultório: Ruo Felipe Schmidt n.o 38
Residência:

'

Rua S. Jorge, 32 - Fone 272 J
Oiàriomente dos 15 às 18 horas
Atende dos 8 às 10,30 horas no Hospitol de Caridade

APRESENTOU -

Ontem. a Sociedade Har , FESTA
monte .Lira, com um bave
de Gala, apresentou as ctt'-

Por Hoje é só - um bom
domingo - TCHAU,.,ADlJOGÁDOS

OR. MARIO GENTIl calTA
M"DICO

OUVIDO - NARIZ - GARGANTA
CLlNICA E CIRUR(iIA

ESPECIALl7AÇN) t'1A, CL1NICA PROF
JOst KÓS DO RIO DE JANEIRO

.

O.... NOS DOIS HOSPITAIS DE FLQRIANOPOLlS
'�RARIO DE CONSULTAS: - Das 14 às 18 hores

Pelo manhã, hora marcado. inclusive aos Sábados
Telefone' 2989

SULTORIO - Ruo Ten. Silveira 15 - Conj 203
FICIO PARTHENON

MUSICAL BAR
• 'ARA UM BOM PASSA TEMP0 COM SU.'" FAM.i:LIA - REUNIOEI� SOCIAIti.

DAJiÇANTES COQUITEIS - FESTAS DE ANIVERS_�RIOS - CHA

PANÇANTES - ETC.VENDE-SE
Um radio ,marco "SEMP" em bom estada, trotor

nesla (edação, dos 3 às ,19 horas Preço de ocasiõo; "� A.ND.�R TERREO DO ROYAL HOTEL - Te]. 2515. !Portarla)

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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� O que a democrácia
e.spera de seus lideres

Uma lição se extrai dos episódios que acabamos
de relator é que os operários brasileiros vão ccs pou
ocs se libertando da tutela sindical que lhes havia
sido colocada pelos burocratas do Ministério de Trc

bolho, a serviço da Rússic. Mos a série de vitórias

que os democrotos vêm conseguindo é uma gota dó.,
gua em comparcçõo com o f.abuloso número de sin

dieatos que estão sob contrôle soviético

Urge, pOis que os trabalhadores democratas -

a maioria absoluta - se dedicam a ação para bc.,

nir definitivamente dos seus sindicatos de classe 0_

quêles que ali foram COlocados pela solérctc, pelo
habilidade, pelo fanatismo e pelo dinheiro russo O

que não será dificil, bastando PUTO e simplesmente
� que os democratas se organizem, :\� disponham o lu;

t<Jr e!':e deixem dirigir pelos verdadeiros líderes e

nõô por oquêles a serviço do imperialismo soviético.
(Ação Democrótico Popular)

DR. A. SANTAELLA
DE VOLTA DE SwA VIA�EM AO EXTRAN_
GEIRO REINICIOU A CU'NICA

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

tabilista com prótíca de contabilidade mecanizada
Trator á rua Felipe Schmidt n. 33.

, -----------

TE�II.ENO NA PRAIA
Vende_se um lote de terreno na praia do MtJo

Coqueiros entrada na rua "TIBAU" - ideal pc-c
uma construção de veraneio.

Os Interessados trotar com o sr. Osmar - nes;

tJ Redccõo

Aulas de Matemática
O Instituto D. Pedro II ministrará aulas de me,

temática para as quatro séries ginasiais, no perto;
do noturno a partir de lO de setembro de ! 962

Inscrições das 19 às 20,30 horas diariamente

a Rua Nereu Ramas - 39.
I!.
------------------

PROGRAMA MES DE AGOSTO

DIA 22 de Setembro Miltinho
DIA 13 de Outubro Elizete Cardoso

�, RESTAURANTE ESTRÊLA

Praça 15 de Noyembro, 24

Florianópolis

PARA DEPUTADO �STADUAL

...
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oticiario da II II

EX- OFICIAL INGLSS A

BRAÇA SEU SALVADOR

Parma ( AgênCia Itália)
Um ex-oficial do exército
inglês voltou a Itália para
visitar um agricultor de

'Scragn a que, durante a ui
tlma guerra, lhe salvou a

vida. Trata se do capitão
Cristopher Patterson, o

qual a 8 de dezembro de

setembro de 1943, fugiu
com um colega do campo
de prisioneiros de Fontanel

lato e refugiou se na casa

do agricultor Antônio Quar
tlrelll.

Tendo a-sim escepeuc
dos alemães, o ex prtstonet
ro uniu-se aos "'partiglanl"
e não mais tornou a cer a

QuartlrellL Dcpois de 19

anos, para deante da casa

do agricultor um luxuoso
automóvel. com a placa da

Grã Bretanha. do qual salta
cnstopnor Patterson. que

vinha reabraçar o seu sal

vador.

EMIGRAÇAO ITALIANA

PARA O URUGUAY

Roma (Agência Itâlíat ' E

'migraram. no mês de ju .

lho de 196�, para o uru

guay. em deco!'rencia de

cartas de chamada 011 con

tratos de trabalho. 8 italia

nos, atingindo assim ao nú

mero de 72, os emigrados
no período de 10 de janeiro
a 31 de julhO.

EJ-.-i SALERNO 0R R:CIS DA

HOLANDA

Saleno (Agência Itãlia)

Os reis da Holanda visita

rão, como hospedes do ar

maôor Antônio D'Amico. Os

ilustres hospedes deverão

passar as férias de agôsto
na vila do seculo XVll ce

propriedade do armador

em Sata Abbagnano, entre

as
. colinas de Glovl.

.-.q

UM "MOTEL FLUTUANTE"
LIGAIt1\: ANCONA' A

HAI.FA

Genebra (Agência Itãlia)

Um "Motel flutuante" liga
rá em breve Ancona a Hai

fa em 65 horas. Com um

comprimento de 130 me

tros, equipado com motores

créditos de 12 milhões de

dotares que a República A

rabe Unida empregará na

Quarto!:! com ou sem pcn

são. Rua Esteves Junior. 34

NESTA.

VENDE-SE
Um balcão frlgorifico em

estado de novo, marca

Elétro-Frio.
Tratar à rua Frei Cané�

ca 103, phurrascaria São
Jorge. Nesta.

�:;:::: :E�::::w,,�::Eis porque o comorcdoi da
L:���;A���r:EIT:S 8 U P o r I' e s t a·k.t�

" o I um b D SRoma (Agência Itália) li ti li
Oitenta méurcos italianos

��;�:':':�'u;.��"�,���n:: _.�.,.fI Sempre ganha,j�,mal·Suma breve. estada em cem " II..
penhagern, atokoimo e nei- c�mpare os quadros abaixo e veja, claramente, por que o prestamista COLUMBUS sempre ganha mais. Além

�����il:ã�sdU���!�\�t���n�: de ganhar na qualidade dos artigos da SUPERCES TA e na pontualidade da entrega, ganha ainda nos gran-

ínstnutos Cientificas das
des p{êrniOS dlstrjbuldos no Maior Sorteio do Mundo, como se vê a seguir: I

:::����d;:,:� :::��H�: S'PERSORTEIO MENSAL eOLUMBm SORTEIO MENSAL OUTRA CESTA
de de mancer contato com

os expoentes das organiza
çoes sanitárias e com o mi

n.stertos da saude e toma

rão conhecimento da erga

ruzaçâu social dos paises
soviéticos.

EM13SAO DE SELOS REFE

RENTE AO CAMPEONATO
MLfNDIAL DE CICLISMO

(Roma .- Agência Itália)
a cu Ue agosto sera posta a

venua u .. .a sene de seios

nos vaiores ce, ::sO,IO e :WO

liras, pala celebrar o cam

peonaco munutat de ciclis

mo. V.j selos serão utlizados
na franquia da correspon- .

cenera ate ai de dezembro

de 1963.

Fiat, este novo tipo de na

víos poderá transportar
550 passageiros, 125 auto

móveis e 3 ontbus, com uma

velocidade de 21 nós horá

nos (cerca de 40 kilõme

trosr . �stâ sendo construi
do ncs estaleiros navais de

Haboken (Bergtca) , por eon

ta de uma organização de

Genebra, e custará 6 mi

lhões de dotares, sendo do

tado de estabilizadores pa

ra evitar balanço, cabines

cumaneecas, jardim de in

fância, magazines, picinas,
televisão, bar, bibliotéca,
bancos e 5 canis.

10 prémto _ UMA CASA NO VALOR DE Cr$

750000,0°11
rermc c-,

2° premio - UM TELEVISOR DE crs 80 000,00 � pj emlo _

3° premio - UMA GELADEIRA DE Cr$ 60000,00 3') ju-êmío _

4° prêmlo - MAQ DE LAVAR - crs

60000,0111">
íl!�nlo-

:__p��ERCADORIAS -- Cr$ 50000,00 5J j.rêmto -

---------Cr$ 750.000,00Total da série Cr$ 1 OOu OOO,OOV._T_ot_al_d_a_'_"_I'__"'-- _

Cr$ 750.000,00

NA StRIE COLUMBUS O PRESTAMISTA TEM 5 OPORTUNIDADES
NA StRIE CONCORRENTE O PRESTAMISTA TEM APENAS 1

E' por isso que pode ... "" afirmar:

NiNGUÉM DÁ MAIS QUE A eOLUMBUS '7:-
RESULTADO DO SUPEReONCURSO MENSAL SUPEReESTA eOLUMBUS

Aflui está a relação dos prestamistas COLUMBUS co ntemplados no sopersorteto. Mensal de agôsto, realizado
em concordãncta com a Loteria do Estado de Minas Ge raís no dia 24-8-1962:

l° prêmio - UMA CASA NO VALOR DE ors 750.000,00 ;lO prêmio _ GELADEIRA _ Cr$ 60.000,00
MigUt;1 Castelano - cernê da série A, no 72.397 - Pra-, João Vicente _ Carnê da série A, nO 38.024 _ Av. Euval
ça Dr. José Medeiros, ltapecerica, Estado de Minas Gerais' âp"'Lydl, s/n, em Põrto Nôvo, Est. de Minas Gerais.

2° prêmio - TELEVISOR - crs 80.00Q,OÓ 4,0 prl}pio _ UMA MAQUINA DE LAVAR ROUPA DE
Roque Luciano Grlgolon - Carnê da série B, no 72.3�� �

Iq�$J.lijJoQó,OOR.ua
Bela Vista, 315, Tietê, Est. de São Pali�Q;r, L���.loBmes Brauner _ Carnê da série A, nv 18.938 _

20 prêmlu _ UMA GELADEIRA DE CrS 60.�0,i1o ' Rua Butuy, �6r:n::ir�� :�LN. S. de Fátima, em Pelotas,

Gilda Matos - Carnê da série A, nv 24.772 - Residente
.

.

,

:: ::::::: :�I:::�::�I:eA S;:tacr:a::��::,�o _

�t �lmj:';��:a ::I::�:::�aR:c:�
Alcides Câmara - cemê da série B, nO 38.024 _,___ 4,_v; dos ranhos, S/D, em Sãci Fidelis, Est. do Rio de Janeiro.
Estudantes, 2.164, bairro da Boa Vista, São José doRio· .

Prêto, Est. de São Paulo.
.. ;1:"':';/,,·:'

'.

Roma (Agência itália)
A Itália concedeu a "RAU"

�;:�::ST��O���E:� vtstc - J. R. 6akat4r� !lscal feder�l;-·J-. Ir:. Deão, �lre- 'tof-gerente"e de sorteios .;, ,

MU

Carta patente nO 309

PARA DEPUTADO
ESTADUAL

�EREU CELESTE
� � - -- ,GHIZONI

,,�rtVJU C MOidCiddade,êm S ""-1fi'iJi' apac a e"
, ...,......,:'... f" Dedicação

Serviço do Povo... ,IIOIII(.t.............

E' preciso apoiar os
camponeses

Nas cidades, os comunts- rimentados líderes dos tra
tas jâ sentem o terreno fu balhadores da cidade le
girlhes dos pés. e não é de vam sua experiência e seu

hoje que investem sóbre o apoio aos camponeses mal
campo. Levando consigo o informados, a fim de que,
apolo de deputados e atê também eles não se deixem
governadores. Os serviçais seduzir pelas serias mosco

de Moscou esparam convul vltas.
sionar a Nação, fazendo

partir dos camponeses a lu (AÇAO DEMOcRATICA PO
ta fratlcida. Que os explo- PULAR)

COMPRA_SE CASA NO PERIMETRO URBANO.

QUARTOSJ�j
COr., :hl Sef" r{'n:,�Jo. Casu de r�\Ill!lia.

IMPORTANTE J
f�

A COLUMBUS é a úníca organização 'em cestas' d� NatILl
que dã ao publico a relação integral de todos _

DS seus

wrtelos, fazendri constar e com cla�e� o valór_};lo prê
mio distribuido, �9 numero do. ,ca,m,i!.mmiado, o� n�!'les
f! os ende�êços .éompletos dos "1s\j.�s conte hldbs.

-

-

')._ '.,\ l,r '(:·t .-
..

I MIIOR DRÇIIIZlCA. DI IM!RICI 111111
EM CES1IS DE 111IL - 115 LDIIS E " FiliaIS EM IODO O Plls
Matriz: Rua Silveira Martins, 33/37 - São Paulo
Filial em Florianópolis _ Rua Jerônimo Coelho, 16

FLORIANÓPOLIS, UMA D�� ft.iÀ7s·kpôSRES
CAPITAIS DE ESTADOS DO B Ir .LI: 5 'I '-r

TRIBUTÁ/?,'
.

"AR�AOA
EM 1960\

\.�
l
...

.;.-

RECEITA

[J

7529044.000.00

.I��mggggg
903066000.00
781 210.000.00
431.300.000.00
339.870000,00
271.950000,00

il1245.f)�O.OOO.OO
141.044.000,00
I 36.249.000,00.
I I 1.479.000,00
I 02.716.000,00
71. 185.000.00
63.. 740.000.00
62649000,00
56300.000.00
51.698.000.00
40607.000.00
'16.330.000.00

À E

MUN/C/PE:
AJUDA A COMBATER OS QUE SONEGAM

IMPOSTOS:

SEM MAIOR RECEITA NifO TERÁS MELI10RE� 9ERVlf,05
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PEDRO '''ULO MACHADO

R�DA rORES-..UXILlAII.ES:

M"Un 6ORIõ'iS. RUI LOBO �

'flILB<HO N"HAS

COLABORADOR.S, DIVERSOS

J

iill•..._.....
-----�---- \- _,_ ----- -----

Luiz 6ow�a
LamellQ

j-y ·mtc ,10 Fmno"ll
(' ...... I"'� ele ouro ,1,... q
CHi�:1·nUl. A deíesa,
que é das mais scgL.·

ras, sofrerá apen� ....>

c"n�;cquência da lacu
li til a alteração em

na deixada por Vale

rio, ralando-se no a

proveitamento de u m

jovem de promissor
futuro. Com uma es

qw.�dra assim> espera
o hirampcão da cida
d c brilhar intcnsa
mente na tarde de ho

Integrante dos mais pres

ttmoo.s c as iduos do D�·

pnrtament,., E ))'Il'l'vo da

R:irlio Gu,.nliá e lesowri
'ro da '\s:;oclar:.lO dos C':l

nistas Esportivo� de Sar.t:l.

Catarina. () cronbta Luiz

Oonza�a Lamego r"rma 11)

rol do� que r 'lm('llte d.ll}

a sua Impt'cnq hlada : n·

bus1a (! crit::-rio<,'l,,, que

justifica o seu p,-('.;t1Il:lo cn

trc os homcn« do ('sparle
e d�s ni(Ho� lnnls 1111� h(,

,n1llHo <;f' arnst.llm�r:1m :1

tê lo ('!lI!'!'! os seus baluar

tes, Hoje Lu;)'; Gonzaga La

tllCgO faz. anos, A data 'n

turalmf'llt" qu(' não pa,�.,al':i.
desperccblda aos sl'US ["''Ili

gos c(,lr�:ns c admll'adore3

QUe' apr"v('lt:1['úo :1 oportu.
nidade pnrl'A :('var lhe o "PI!

:ie, renovando as e!'i-
RIO, _ 31 {VAI _ Fin:1I,

peranças da 'torcida' mente na manhã de on1.,,1"o1

tricolor para a consc-� e� aparelho da �ranlrf, 5�

cUQao do des1iderat!' ��l� ::i: �idCtP��� !�'�I�
do cJuhe, qual seja o de jogar mullo tempo no

de alcançar a alme1a. :�!a�o�O�rre�::OIV�� j:�:���
profissIonal para se Inlclf!.r
na de preparador téeni:! "

Não conseguindo chegar :l
um acordo com o clube (!e
General Severlano para /e

o � fmloll�nf� �u�lo �� lítãl no flt���o �a Rua
o Campeonato da Vai o Paula Ramos

I�[al..uv�
ra disputar o cetro superior a 100 mil da, o Atlético que no cll:mbeprl.cao.a visita do O.

zona dois ('L1ssiJicaçâu tentar realizar s U à máximo- Contra o A cruzeiros. domingo seguinte r e-

para o Certame 'lo melhor "perrormance' .tlêtico, no encontro
.. Apitará o encontro

Etado, ma -e., para d o turno, devendo, principal da terceira
o sr. Gilberto' Nahas-

�:n�::t�o�C l:���ct�r�,� ia�:eu(a���d�:re��;: :o�i::' d:iJ;::�aí io:;: :�:���!� pelo clube • MA.
tO
,.I

res, dos qu .is fi pru,. (ante alterado, princi da classificação. espera a sua direção devc tcr agradado. Preliminar: �
-'-.= �.<i\) � ��ti\��

,

cipal terá por local o palmeJ.te em sua Ii- Quar(:o ao time bar- técnica. A esquadrá
ó tanto que veio a co-

Ases do Passado x � Ct\.{, 1 [;'t ll\\'o� jB 1\.
estádio da rua flnc<)i- nha de frente q 11 e rosista, ninguém CO� hem, nova, bem cons-

lhe rum marcador Despodríco P a r e n-
uva, na Praia d� Fn- �

t igual fora de seus dei" 1 --,-----1 Maury Barge, ---nao em correspon- loca dúvidas quanto tituida e de jôgo para mmíos, O conjunto
tesco. Finalmente já Se conhece as dotas para as dls,

rp�ot:egOVnei:t!UC pS::�� dido em chei", Ialan- ao seu valor, embora jôgo irá melhorando, deverá, salvo modm- ��;�: ��u�:ç�:;r���,emne��� :��ar�o�:�e:v�:d�bocr;�:� do-se que o técnico o quadro ainda não podendo ainda vir a OS DEMAIS JOGOS' roo A primeira pelejo será realizada na cidade de

�3In:sinv::�'i��J�:1::11�� Hélio Rosa fará cs- tenha rendido o que obter a credencial pa- �:ço:'es�:sma�o::�: ����é��:�>()�ó:':<;e�����: �o e�����ól�C:�ta�� ���:�:trear Rato que ocupa Completando a rn- tendo o conjunto corcrtnenss do Metropol. Dia 16,assim ('orno o PÔs�O rá o comando. N as que vimos contra c
dad a, em Brusque no estádio Euvoldo Ládi em Cnctúmc, será realizo.

principal 0'10 rlivirl� extremas estarão A- nlOI TE'(NICO DO Atlético, a saber: Edi - da a segundo partido, Em coso de ser necessárra
com o C:'lrlo<: Ronaux mir e Bentinho e nas

_SPORT (RISTAL, DO PERU'
vai no arco, Morelli, �;r�:!o i:�s:::�ú ell� :::;0a\�'�':;;� p�;:�1tme:to seró "ovada '8 horos a.

{mico vnn(·p(lor d II meias Valtinho e Va- J or g c, Zcquinha e quanto que, em Blu- Cumprirá o Paula Ramos no tarde de hoje off'Hlrk, ('010" .... ,11) 01ft" lério que deixará a Maurício na zaga, Né menau, será efetuado seu quinto compromisso neste certame estadual de
AJrnll"'lnh .j> .... rro"'o linha média para 0- linho e Luizinho !tn o clássico local OJim- ��:s2�� s��nv�on;�aUrl��njá �::r�ã:p::e�e�t;:es�'�����nlJart� rorhrb. " O

cnnar fi )l0sicão onde centro do campo c pico x Palmeiras. Des atuações condizentes com o produção da ofensiva
vem Op �lo:o;: "'�'l'\..,f ...s. D b M' que no maioria dos jogos tem garantid'J a vitória,
11"'1 .... "jfO'l": .... -"

hl'ilhOll no ú l_ timo Hélio, e a, una e cança.iassim, na roda Coso Valtinho possa voltar 00 team principal, e o o .

., " "''1;'1 ('ml'n., ....opnto Rrfl:o:i- (Iodeberto constituiu tocante Rato estiver em condições de estrear, então

o vanguarda oculctna poderá jogar assim: Amí-,lf';"o cJ� Futebol como do fi ofensiva',
Vounho, Rata, Bentinho e Pttólo.

Pl!lÍressou
Gilberto Paillt1

cumprimrnlos,

JOGOS MARCADOS PARA HOJE
EM TODA PARTE

NA GUANABARA

Flamengo x Olaria
VasCo x Amórica
Botofogo x São Cristovão
Campo Grande x Portuguesa
Conto' do Rio x Madureira

f:
SAO PAULO

Santos x Sôo Paulo
..corintians x Noroeste
Palmeiras x 8otafbe:o
15 de Nowmbro x Esportivo
Portuguesa Desportos x Prudentino
r

PORTO ALEGRE

Internacional x Guarani
Gremio x Pc-lotas

CAMPEONATO ESTADUAL CATARINENSE

FpOJis: Paulo Rar"l'1OS x Banoso
Brusque· Carlos Renoux x Paisandú
Blumenou: Palmeiras x O!impico
JoinviJle:- Coxias x Baep<>"ndi
Jaroguá: Estrelo x Atlético
S, Francisco; América x lpirongo
lages: Guoron; x Olincrn.ph
Urussnnga: Minerosil x Hercílio Lu?
,C"'1ir-túm/'t· 1\ H�n!'" I, '].:
Tubarão: Ferrcviario x P,c ..p_;ro

novar !l con{;rat.o cncerr'ado
estc, mês. o llleia bicam,
pcão mundial resolveu tC'_
mal' essa decisão, t.·ansfi.'
rindD--!;e para o Sport CM.,
tal, do Perú,
Certos em6araços de O�,

dem particular, Quase im
pediram a viagem mas ten
do sido resolvido a tempo
esses problemas, Didi "je,
guiu para iniciar sua nova
vida como têcnico,

No Maracanã o Primeiro
Jôgo Entre Santos e Benfica

o pr�melro jogo enk"e no estádio do Marac9.nl>,
Santos e Benfica, em dispu no Rio de Janeiro, O t.el'.
ta do titulo mundial tle ceiro jogo, se for necessu.
clubes, sera efetuado, sc- rio ,será - de acordo ,�om
gundo informa a Conf�J':"!,
ração Sul americana de Fn

tebol, no próximo dIa 11'l,
A peleja será realizada

o regulamento da dispui.<l.
- efetuado em Lisboa 'o
cal do segundo jogo,

'

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

ORMIR BEZERRA REELEITO
PRESIDENTE DA ACEJ.

Esteve reunIda em aSsf'!11 Vive presidente
blé�a geral a Ass"ci'1\,i- o Waldil· Ribeiro

fl,,� Cronislas Esportivos (1:) 1,0 _.Secretário:
Joinvlllc que tra1ou, en',� Ne�' Boto Gnimar5es

['vlro<; a�st111ios, da cll
�:l nuva cljl'rlorla (luc � AnÚ>nlo Amorim

rá o' (Jp,tinos ela "J]lj 1. Teo,our('J'lo,
nO' bi{_'nlo l!1C:' - ú� '\ tn Luiz G:ls1:"1O dc· D,niz

Publki<tn:

2 Secretário

,

àJ dil"dol"in.
f't'mposLa:

C"llSf'lho Fisca.l:
�i�......""'_.-----.".-."I-"d-PI'J"ril"�1.

ln e O�órl0UnuiJ I..:"'::efl'<\ Ire�h;�!"

o encontro vem

dcspcrtanr'n intcrês
S .... inton" cu C o mai
or cntus ·"'lll(�. razâo

uorquc »odc-sc espe

r'1T lIm� arrecarlaç50

Hf"t""'I1')1i da vizinha cída
dc «c .rotnvme o nosso CD-

Iegu Oflb=rto- Pa�va que

empresta .scu talento a es.

toa p:'ig)na,

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

rrenara·se O "Mais BRtiOO"
Em confronto aml5to:::0 as atençõc'1 dos afirionailos

inLcrcst:u111:\1 que valer'!i (;1.1

mil rnalch treino ela "O ES

TADO" para. :� excursão

que elll,))l'cenderá. no prilXí.
mo dOmingo, a capit.al do

vb:inho F.!ltado dl.l Parana.
quando terá que saldar um

compromiSsO dOF! mais dHi
ceis. prfellarão no gramallo
da f.scola dc Aprcnd4__cs
l\oIarinheiros a representa�
cão da casa c do OCstro}'er
Tri1lão, que ora nos visita.
,A pa.rtltla vel11l polorizando

d.. fcitebol \'arzeano. em

nossa. ca.pital, visto que o

lime ela casa vem de uma

longa inatividade. e, por
tanto sequios() por fa1,er

sua "rentrée" da r"rma QII(l

tem norteado seu passadO
de glórias, Quanto aos "isi

tantcs é clc�conhccido o

seu poderio. Portant.o, pr�.
lia de boas perspect.ivas se

nos orer.ece hoje.

Não devemos Perdê-To_

AfiLIO FONTAtM - Trabalhará' no

$e':1ado da ReRúblin Por
-----

Santa Catarina

cr ....os DI UIUT.. CONSTAI";"

'ELO 'ROGPESSO D'

"'NoA CA�ARIN"

�" snoa

ESPORTIVO

Terá prosseguimento hoje o certame regional
de basquetebol infantil, com a reol,zaçã<? �e uma

rodada dupla e último 'do turno, "ln f"\rc!lIl1rnOr es

torõo se dcfr�ntondo os elencos do Clube do Cupido
e Caravana do Ar enquantO que no oréhc de ful'l_

do estarão em confronto, Colegial e Clube Do:e no

jÔQo sensacional que deverá apontar o campeaI_? do

turno pois tanto ColeQ:iol como DOze de Agosto,
enco�trnm-se com O p�p, Será porta,nto o match �e
invirtos Ambos os jOgos serõo realLzodos �o E<;to_

dio Santo Catamo com início previsto pnro os 9 h�,
.

-._-)

A cid<lde de Blumenou desistiu de patroconor o

11 Rf'gata Internacional de Sonto Catarina contra_
riando o que havia sido definidn em reunião de en

cerramcntO quando da realizoçõo da I Regata In_
ternacional efetuoaa na capital cotorinense, orgo.
nizndo pel.o Clube Náutico Aldo Luz. Em vist:1 dís�o
o diretoria ddisto vai se ln.nçal' a grande atividad�
nO sentido d(l patrocinar a I I ReQata I ntern,acion�1
QUe assim será assistido pelo público da capital cn

torinense, pelo segundo vez,

A diret<Jria do Associação dos Cronistas EspOr.
tivos de Santo Catarina' voltará a se reunir no mo_
'nhã de amanhã, opOrtunid.ode em que vários assun

tos de suma importância estarõo sendo abordados.
Nesta mesma reunião será marcada a dato para
uma Assembléia Geral Extraordinária, oportunidade
em que alguns cargos vaqos estarão sendo preenchi_
dos, A diretoria do ACESC solicito o comporecimen
to de todos os associados quando será esplanada a

real situação do entidade de classe, A reunião estó
prevista paro às 9,00 horas,

Volto o equipe do Almirante Barroso a jogar ne
capital do Estado, despedindo_se, talvez do público
metrOpolitano pois no returno do certame neste
-fase de classificaçõo, jogará as duas partidos fren
te es equipes do Atlético e do Paulo Ramos em seuS

domíniOS Na primeiro apresentação contra o Atlé_
tiCo, o Clube de Camilo Mussi deixou muito a dese_
jar já que é considerado um dos candidatos moi>;
sérios a classificação, Esperamos que hoje à tarde"
elenco barrosista possa produzir tudo o que sobe e

pode frente ao ,Paula Ramos que por seu turno tam
bém deverá se apresentar muitos vêzes superior do
maneira como atuou contra o Atlético, Um cotejo
de boCl marca que merece ser assistido por um gran_
de público.

-

...,� ..

Enquanto que no Paulo Ramos poderó se ve_
rificar a volta de Voltinho o meia direita e o eS
tréio de Roto pelo comando, passando Amir paro o

extremo direita e deslocando_se Pitóla para a po('l.
ta canhota, numa transformoçõo total do ataque pa'J
laíno o Almirante Barroso, deverá proceder o r('

tôrno' dos avantes Mimo e Deba que estiveram au_
sentes da último partido frente 00 Poisandú, sendo
substituidos naquela OPortlUlidode por Ranulfo e

Guinqa Portanto, as duas forcas do futebol colo!·l_
nense alinharão com suas melhores formações.

o únicO problema no 1?6l110 Ramos é concer_
nente 00 apr<lveitamento ou nõo do atacante Volti_
nhn, enquanto que no Paisondú também existe u'"
llnico nroblemo que é com respeito à ponto canhota
onde Godeberto conta com poucas possibilidades de
ataor dC'v1C:lo o cnri!LrsKo que sofreu no partida C0n_

�,.�:tra o Paisandú sendo substituido ainda na la fa-
se devido o f-:Jlto de condições fisicas.

'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



'Sindicaío de O�erárics e Carp!n1eiros
aViM e anta Catarma
Edital de Convocação

� di reronc deste SinCicato C<ltWOC \ todos :)5

aSSOClod?S poro c(Jmpo�ecerem 'na SU:l sede socí a!
situado 0

....

rua General Btttencourt 79 nu dia 3 de sc.,

�Rl"I;�NSasCi66.g�\:horas para revelar as seguintes

1) - Pagamento da subvenção do Govémc Fe
deral.
2) - Assuntos Gerais.

Manoel Nunes do Silva
Presidente

Ilmo. acnuor.
cneeauoo de volta c\:.I Clda

de df' curnnm. cace estive
fazendo o IlH'U reuro anual.

pude ler o seu ru-tlgu "as
três pessôns no Jornal o

"Estado" em data de 17-8-
02.
Antes de tudo agruríeço

lhe pelas rererênctas honro
sas ii. minha pessoa e ao tra
balho que os Padres Capu
chlnhos vem desenvolven-
do nesta paróquja e no Nor
te da Ilha.

Francisco Nunes da Silva
Secretório

Teodorico Geraldo de Siqueira
Tcsouretrg Porem não posso concor .

dar com o V. S. quando na

sua falseada crônica, pre
tl·nde reduzir o trabalho de
qua-l dez anos, do Revmo.
Pc. E. Pauli, meu antecessor
neste paróquia, a "uma tris
te Iemoranca da passado"
quando todos sabem dos
seus méritos, conunuanco
na conüancn desta Arqui-
ruocc-c. como VI�árl� de
Ribeirão da Ilha c professor
romo sempre foi da Facul
dade de Filosofia da Uni

versidade de S. Catarina.
Eis parque desautorizo,

con.íeno e repudio as ma

lévolas tnstnuacões a respet
a to desse Sacerdote. que por

2-9-62

ARI CABRAL
Oswaldo R. Cabral Mario Cabral Schute! (nu,

sente), Oswoldino Cabrul Gomes e respecuvcs to,
mílias, convidam os amigos e parentes de seu to.,
lerido pai, soqro c avo

ARI CABRAL

paro assistirem à mtssc oue em sufróqlo de sua ol
mo mandarão rezar no dia 8 do corrente pela pcs.,

�ogem do primeiro' cntversórto de seu fôlecim('nto,
às 7,30 horc.s. no Catedrc! Metropolitano, no A1_
ter de N'.seo Senhora.

Confessam se gratos pelo comparecimento
êsso ato de piedade cr+std. t-ntos anos morceen a rvm

rtnncn de tectos os bons pa5/9/62

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

Coopere com a A.S.C.R

Dê-me
_
sua

mao.,
eu

('tambóm
quero

andar�
.lo' •

Eu lhe garanto _ é muito dum t1prender o andor. no m�nha
idade ... Os músct!�':)s não obedecem. Só com mUito e�forç?
conseguimos mover as pernas. Damos aiguns p�;sos. com Otl

anismo e, de repente, às fõrços nos f;Jltam e nos c.OII'Tl,os. Mas
nO$ levantamos depressa para andar e tornar a cair. As vêze$

a gente chora ... A$'iim difíceis são quase todos os nossos exe.r�
cicios e estudo:>, Mas o �ocrificio compenso: �u, por. exemjJlo, Ia

melho�i mui:o e estou cerla de melhorar ainda mais. t-t� futuro

espero ser como Você. Para prosseguir minha �ecuperaçao e de

tanlas crianças como eu - poro alender o milhares. �e o�lras
que sofrem o que eu sofri - precisamos de seu auxilio. Alu�e.
-nos1 O que e pouco para Você será quase tudo para nos.

.......
---�.

CEHmU\S UJ CRiANCINHAS PARAll1lCAS APELAM
PÁRA A 6ENtROSIDADE DO SEU CORAÇÃO - AJUDE

-AS A CAMINHAR COOPERANDO COM A

ASSOCIAÇÃO SANTA CATARINA DE REABILlTAÇAO
Envie (I seu DonaliYo para a Rua General

Billencourl, 102.

qncntus suo ns ressoes da
SS. Trindade? Nno sei, Pa

ore. foi a resposta. A mes

ma pergunta foi feita ao

seguinte. E :J.' mesma res

posta foi dada ao Padre.
Quando o terceiro ajoelhou,
o confessor, já tanto dccep
clonado com os rracos co

nhecimento dos seus paro'
quianos., renovou a pergun
ta, obteve desta vez, a res

posta 'desejada: "são três,
seu Padre". Multo bem, meu
Irmão, elogiou o Padre con

tessor. mas diga Quais são
as pessoas .da 5S. Trinda
de?
E também desta vez ares

posta se fez pronta; O seu

João Pia, o seu Ugo Lessa e

seu João ccrôetro ...

"

ruela isso roi Inteiramen
te mventnuo por V. S. oüc

CÚrl'cspu/ldcndo per nada

a Verdade c !-)JrlSSO mesmo

sendo uu,n M1$N'1'dl/\ Ub,:;

CJ\B1DA.
O que V. S. queria tnst

nuar cem isso e que o Pe,

E. Pauli desmazelou a par
te reuaiosa e a pregacüo.
Eu porém atesto (IUe o meu

antecess.,r foi sempre um

tnsntencc prPJ<l.ci .. 1 da

doutrina da SS. Trindade
e os tnstnnmentos que as

Irmãs da -Drvina provtdên
ela" dão ás enaueas, são

das de me.hor qualidade
didática.
....w.. s nao sei como V.S. pos
.,<1. .er pen.s�do exista t(J.H.-!·

nn: i;;nuram;i:l nu me.o do

povo trjndau:m:;e, uma vez

que na l�;eJa 1Vld.�r,� ex.s

te UI .ra UC!l .suuu .i.lli:.li!.Ç.'�
U10 1I1;;trU�.va de...c ."h ..�",·

rro.

l...1uero ainda acrescentar
que o .r'li..1i"e Pauli tem ln

sisudo 1":0 curú ...er benert

ciente da Fe:sta e sempre

prt::l'oua CI.::;rarne�te qu(: a

fe"t,d. n�o deve te:' o a,,�cw
de U.Ld... relra livre; cúnw

do ú l':'adre era tolcra'I_C
Alguns consêlh(l!; que ús pois devem saber' com' o� allloü,J.nC·,;; PoJo.cs

Nunca te exaoeres na aplicação da disciplino o teus e ex;tend.a 'i:t:ucl> ue lUZ pa
fith:>:;; lembra-_te de '-'ue o lei é esta: "O número de ra ,os "l,uanJi!>lJ.". E agora
desobediência dGS filhos varia na razão direto das vem v. oS. cn ...mar o amigo

proibições" _ O' assu<;lar uma criõnça é um cri_ Vig,ârio dê '·comerclailsla".
me que devia estar previst'J no Código Penal. Não InJlIHO.
ameact:ls o teu filh, c�m costiªo. Ou tu o castigv€s, N�!fl sabe V. S. que a de

se é just{) ou então não d.gas nada o êle - Pensa nom!n�çao "resta da laran

bem :mtes de prometere!' o teu tilho qualquer re� ja" e uma expr�,s�uo popu

c'l"'rensa Ou presente. Promes50 tua nã:> cumprido lar, in(.;h;aaora ç!e uma ca

para com os filhas é seporoçao ráDida enlre ti e êles 1'3cterls\.ica da festa; Qual
na vida. _ Nunca exijas de teus filhos o que mes q�leí· que scja o mento oes

mo nõo praticas. _ Sê pai e nunca chefe de teus ta denominação certamen·

filhos. �:riu FaEdr\U��: ;�����:':':�
Em Marselha um ladrõo roubou um relógio de bl'e o que pregou' insistente

parede. A' .

mcni.e e com enlu�jasmo.

Quando ia saindo com ele, o l'eloglo cOmeçou a certamente melhor do que

tocar a conheCido cançõo "Sê sempre fiel e ho�es_ v. S. no seu infortunado ar
----------------

to". O ladrãO ficou tão impressionado que çielx�u tlgo,

o relógio e fugiu pulando o muro da caso. Teve toO limo. Sr. T. O Baldo, pa�

pouco sOrte que co'Íu nos braças de um guardo. ,:�r ���:��'viq��:;�fi �:�:l��
Guidorello falecido no ano de 1505, era "CG_ �:�n���eg��C���n�:n�r���a�valeiro de Rave�na", e seu túmulo é coberto com �,�

bronze que apresento o seu corpo. !::Ie era conhec.
.

de podemos ser I.ão atrasa�

como o homem mais belo do seu tempo. As auTOrl_ dos:lO ponto de ignorarmos

dades municipais de Ravenna manduram agora cer - qllanlas são 0..':1 Pessoas da

r o seu túmulo e no entrado está colocado uma pia SS. Trindade, mas que uma
co

m os se uintes dizEres: "t. expressamente prOL pec.soa "estudada" que ate

c�
d
co

b
..

g
stótua. "L: que elo apresentava se- ecreve no Jomal nos venha

b!.� e��;e am�nchos de baton aí deixadas por mll lmplrgir, em tão poucas li-

�Ur!re�mvisitantes. fascinados por suo beleza. Isto ��z ����ir���ta:co�::.���addoe-�ee
lembrar o que acontecia frequentemente .comartõ�; no anonimato usando Pseu
dolfo Valentino. depois de s�.o morte�l�u���Oc femi_ dõnimo,._isso sim que é ve-

postais eram odorados e beljodos, p
lhacaria ...

nino, estó clara. ; Sem mais. e com as

. O pai sev<>fa mais respeitosas saudnções
Os home�s são too:. i��il�hofilha acho �u� subscrevo·me

chamando o hl.�a dr l�as�ondo da conto.' Êle onlem Frei Ambrósio - Capu-
teu namo�_ado I� e�

a

meio�noite Suo mãe não lhe chlnho

����e d���,?,ep�lsfil�O "Dis,�e papai Disse que Os

de
VigáriO da SS. Trinda-

homens nõo mudam nunca.

T
•

roql1llillOs da Trindadc.
Mus vamos ver. por par

les, .IS inverdades c raíst

dadt's 1\tIS quuts incorreu

n��;���)�;: :I�i.r;�. cnec-
teu-se pelo dis-que-diz, pois
escreve que tomei posse na

Festa da SS. Trlnd;Idc no

dia 15 de Junho. Não E'
VERDADE;. Tomei posse no

dia primeiro de Maio, em

Solenidade processional pro
movida pelo Pe. E. Pauli.
II. _ V. S. acrecenta que

no dia da Festa, na Missa

das dez, "os Irmãos enver

gavam as suas opas'' NAO
E' VERDADE. A Irmandade
do Divino Espírito Santo f'

de 58 Trindade. há mui
to tempo abandonou o exer

cicio dos atos de ctatc, por
que continua não se con

formando que fi festa da

SS. Trindade não se faça
em benefícío direto da Igre
ia M:l.lrlz, mas sim da mes

ma Irmandade.
m. Continua dizendo que

Eu cheguei de carro.. Não
é absolutamente VERDADE
rv V. 5. atesta que Eu

convidei os Senhores hc
mens para a Comunhão
pascalj e a "medida que os

confitentes se aproxima
vam do confessionário, ano

tes de ouvir-lhes os pesca
dos, arriscou Interrogá-los:

por Walter Lange.
N.262

Aconteceu. sim. em uma aldéio ingléso no cno
-de 1766. �á quasi 200 anos. Uma história verccdet;
ra. Uma tovem senhora agonizava. Sofria de uma
estranho' doeocc. de que médico tLlgum descobria o
couso. Qua�do ela sentiu o morte eproxlrnor.se. pe
diu 00 mando que a enterrasse com o seu anel dc
esmeralda no dedo. Faleceu e tõda o cldeíc cocom,
pcnhou o enterro. Também dois rapazes de má fc;
ma. llnh;:_m ouvido falar no esmeralda .... e oltos
horas da noite, cesenterrorcm o caixão n'l cemtté,
ri'). Quando orocurcraro arrancar ° unel do dedo da
defunto, ouviram um grito abafado dos lábios da mor
ta cujo corpo movlocse no caixão Aterrorizados iu
gir'om, O vjg;a do cemitério ouvira' o barulho e com

espanto, viu a senborc sentado no caixão. log'o -en_
tendeu o caso e ajudou-a o sair, levcndo,o para ca _

so dand'J_lhe antes uma bebdc forte paro recni,
mó lo. O mor-ido ficou feliz o mais nõo poder. Cin
co anos depois, em 1771 esta senhora deu á luz a

um forte e robusto menino. SEi não fOssem aqueles
dois malandros e o a�el de esmeralda, o mundo não
teria tido um dos m'.JÍ'Jreó", escritores daquela ép'Jca.
Sobe o leitor o seu nome'. .. Sir Walter SCott

Um recorde que talvez nõo suscite invejas: Hen

ry Farad coveiro do cemitério de Hereford, Ingla_
terra, op�sentou_se com 35 anos de serviço. tendo

sepultado. durante êsse tempo: 1.3�6.420 corpos.

Na ilha de Man, entre a Inglaterra e a Irlanda
existe uma espécie de gatos, famosas porque nõô
ter rabo. Há os "rumpies" que nõo têm caudas a�

bsalutamente e os "stumpies", que têm apenas ves

tigio de rabo. Diz uma lenda que essas estranhas
criaturas escaparam de um navio estrangeiro que 0_
fundou ao largo de Spanish Head. No Extremo O
riente hó raças de gatos sem cauda, mos com exce_

ção de alguns exemplares em Espanha e Portugal, a

!�a de Man é o seu único "habitat" no Europa

François Missoffe. de 42 anos, é Ministro de
Finanças do França. Quiz provar que no França um

ministro tonto pode ser filho de um açougueiro, ..a_

mo também pode se tornar açougueira. COmo n50
-

cúnseguiu a reduçÕú do preço da carne. êle comprou
seis açougues onde vende a carne 17% mais borato
do que os outros. Disse qUe talvez venho arrui!1ar o

suo carreira politica mos o preço do carne baixará
na país,

.

Ela: "Lembro-se de quando me fêz o primeira
rj('claraçõo?" Fiquei muda di."anlf' umQ fio-ra' ._I1.:
"Si.m, foi a melhor hora de minha vida" •

• 1 ..

•

-P.S.D.
Para Depulado

Estadual
Iyo Montenegro

PARA SERVIR
R A COM A DIGNIDADE

DE SEMPRE

P. S. D.
Para Deputado Estadual

cm CI��FEM
EFICIÊNCIA E TRABALHO

o 1>. S. D .

RECOMECiDA

PÁRA DEPUTADO FEDERAL

OS'MAR CUNrlA

Concurso
Fiscal de Renda Federal

Inscrições prestes a serem abertaR. TemOs apos_
tilas cumpktos de acôr�l;! com o programo do DASP
versando sôbre: legbloção Fazencória e Fiscal No...
ções de Direito comercial e Administrativo, Conto_
bilidadli, Geral Público e Estatística. Preç:l do conjun
to Cr$4. 000,00 Pedidos por carla registrada para
"Apostila Paulista" •

Atendemos por reembolso postal.
Ruo José Maria' Lisboa, 526 _ Jardim Paulista

_ Capital São Paulo

----.--------

r:w' i

�'�,��:: �.�.�.' I
é- ConfE·('�ão e conservação d. pnlnéi$ Itom tod� o Est3bO

Clube Recreatiyo Corinlians
Catarinense (Panlanal)

Os alunos da 30 Série .do .Grupo Escolar "Oli_
via Amori0." da Trindade, farão realizar hoje nos

salões do CR Cúrintions animada soirée pró forma_
tura.

Haveró condução após o baile.

PRECISA·SE SALA - Para Escritório
Para Escritório.
1'r�trlT' f"rm1 'O dr . .Tmté- Marta. pelo fone. 2604. à ta.r.d�

ou com o dl'. Flávio, pelo fone 3'{-25 - 30-22 - :rJ-96.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Emissarlos especiais do
presidente da Camara via"
jarão para os Estados, a

partir de amanbã� a fim
de entregar pessoalmente
aos deputados, onde se

encontrem, mais uma men

sagem do sr. Ranlerl Maz"
zilli, convocando-os para O

"esforço' concentrado" que
deverá resolver as questões
do plebiscito e das delega
ções de poderes. Desta vez,
a presídencía da câmara
info�ará a cada parla,
mentar que a respectiva
passagem está reservada
em avíâo comercial ou da
FAB. .que ligará a capital
do s,eu Estado a Brasilla,
no dia 9 ou 10 proxlmç
prestando ainda todos

esclarecimentos sobre a

viagem. Descreverá, tem

bem, pOrmenorizadamente,
as caeactertettces da aero

nave. horarto e roteiro do

vôo de retorno no dia 15

ou 16.
"

�

Possivel intervenção
Francesa na Argélia

PARIS, 1 (V.A.) _ o Intervenção francesa nos as lebeldes da "Vjllaya 4"

ministro dos Negócios Ar- negócios internos argeti- entrarem em choque, as

gellnos, Louis Jcxe, mano nos, teriam sido estudados forças francesas, que con

-ém-se em contacto tele-e várIos planos na hipótese tam ainda 300 mil homens

fanico permanente com o de que se verifiquem tnct- e cUjo ritmo de repatria
embaixador em Argel. dentes graves nas zonas menta foi dlmlnuldo, te

Jeannenay, e com o gene- onde residem os 350 mil riam duas mtssões. no

ral Breblsson, -comandan- 'franceses que ainda se en- caso de Incidentes 'Iocatf
te supremo das forças ar" ,contram na Argélia. zados nos grandes- centros,
madas francesas na anti- Segundo circulas geral- o� soldados sairiam dos

ga colonia. Embora man- mente bem informados, se quarstéts e patrulhariam
tendo o principio da não- as tropas de Ben aene e discretamente os bairros

europeus, cujos habitantes
receberiam a recomenda
ção de sair à rua o menos

possível. No caso �de uma

guerra civil generalizada e

de vtolenctas contra os

europeus, o Exercito· pode
ria, porém, intervir com

todos os melas disponlveis
para restabelecer a ordem.
Este plano, porém, é pre
visto somente para um

caso extremo.

clpalmente, oferecer bons

livros a preços reduaidos.
Segundo e.:tamos segu

ramente informados, a oé
mara JUnior de Florianó
polis já dispõe de plantas e

estudos para a construção
das barracas onde serão
expostos os livros. Essas

barracas, pré-fabricadas e

em estilo moderno, dariam

um sentido diferente ao

embelezamento da Praça
XV de Novembro, onde, se

planeja localizar a citada
feira.

se�::�:�:r: d:t�n�:;�,��� ��::r���d�Oi::lé;e�: ��t;a�
ção do novo e modEíflo . ção da cidade reune tôdaa
"Hotel Alvorada". as caractertaticas de con

A inauguração dêste mo. rôrto e comodidade. O nc,
delar estabelecimento, que té! é provido de água quer••
se situa entre os melhores te e fria. telefone em todas
hotéis do E,ttado, será sem as dependências, Amencan
<dúvida, mais uma grande Bar e espaçoso salão de PS

satisfação para tantos que tal' delicada e harrnontcsn
visitam a "Cidade da.s ave. mente decorado. O coníun,

to arquitetõnico é de linhas
eõbnas e elegantes, Alclll
do hotêl, o edificlo com,

preende uma moderna e

ampia Estação xodovtãna
uma loja de tecidos, bar,
café, barbearia agências pa
ra venda de automóvea
btcrcíétas e Caixa Bconômi,
ca Federal.
O bloco arquitetônico se

Espera se. ainda, que' os
promotores da 1" Feira do
Livro de Santa Catarina,
tragam ao nosso :ri:stado,
para a abertura da promo

ção, escritores de renome

internacional e que aqui
viriam autografar
mais recentes obras.
A presença em storteno.

polis de renomados auto

res projetaria Santa ca

tarlna no c�nárlo cultural
do pais, atraindo mais
ainda as atenções dos

meles literários para o

.nossc Estado.

Os malares beneficiados

pela iniciativa da Câmara

Júnior de Florianópolis se-

t� RUAS· EM tOO DIAS

Enc6ntro das Policias Militares
está sendo realizado em São Paulo

SANTOS, 1 (V.A.) - assuntos de interesse da titutivo do deputado JOJé
Oficiais da Força Pública classe, projeto de lei que ouromcrd, apresentado
de 15 Estados estão reuni- reorganiza as poücíaa mi- quando da passagem do

dos em São Vicente, para g;:�'I�:l:: �o���o�:��t��� ����er�:n�:l�a�i�����àOu�:
rão em última análíse os debaiel'em, entre outros

se realiza na coroara de vez que a proposição en-

__________.... �e�I:�odad:o��� P;���:, d� ���trt�:�i�a�ã�as:e�ln�d��
�cm"lna �O 1"IÜGüld Or!lSI"Jej"rO p,"sldldo pelo "L ortenco receber emendas, as con-

1 .. Ufu Xavier Bombo, comandan- ctusóes do encontro SÓ po
te da FP do Paraná, fa- derão ser no sentado. de

'1-7 Selembro _ (I'ne Sa-o ·Jose' sendo parte da mesa, tam- opção entre as 4 emendas
bem, o ceI. . Raimundo de e substitutivas em que o

P ..! G b'
.

d R I""
Paula Pessoa, . do oeerá, o projeto original se des

romoção uo a mele e e açoes cel. Newton Alves de Bdto memorou desde a sua apre
Melo, presidente do círcu- sentecão na Camara, em

Públicas do lio\'êrno·do Eslado lo de Oflolals da FP da 1959. E des,es, ° que está
üuanebare. mais de acordo com o pen-

Os ingressos já se enconfram à ven- Os cabes e ,oldados es- �::t:�:�::p::::�a:: p���
da na (asa r'SOUVENIR"

-

��o e�������nt�o�s ci���;: !:p:!�ã!rr��� C�,��i����
do Centro Social dos ce- "

J t·
.,� ..

(Agiineia Gertll �a P��sagens). ���a�os��a:: P��I:'P h�� Ç�:l:m u::Ç:'n:al 'integra-
à Rua, FeUpe $chrn:dl, 7 �:n���ss:I��raSub����t��ã� ��n�;mce;;a�ne�on:r�r����

apresentar conclusões so- jornalista o major Vitor

PROnRAMAÇAO �bl'e' � a plração dos cabos Machado dos Santos, da,

U e sa.::gentos 4e votarem e Associação Sergipana de

DIA '1/9J6� se�m a:�:���os�om os prl- !���:n:aint:�er�:d�� :�s;
As 21 horas melros l:Iebates que se se- mensagem de saudação

NORDESTE SANGRENTO ��!��7r�, 3 o�ns�����i� �� �: j:O:�;��ta�O �:.ut:ds�ad�
DIA 2/9/62 FP si>:> contrarias ao subs- país.

, As í3,30 e 16 horas
NORDESTE SANGRENTO
As 20,30 horas
CINCO VÊZES FAVELA
DIA 3/9/62
As 15 horas
CINCO VÊZES FAVELA
As 20,30 horas
TRÊS CABRAS DE LAMPIÃO
DIÃ 4/9/62
As 15 horas
TRÊS CABRAS DE LAMPIÃO
As 20,30 horas
A GRANDE FEIRA

DIA 5/9/62
As 15 horas
Á GRANDE FEIRA
As 20,30 horas
Á ILHA
DIA 6/9/62
As 15 horas
A ILHA

Esta providencia demons
tra a enorme. preocupação
da presidencia da Camara

em garantir a exístencta
do '''quorum qualificado",
jndtspensavet para a vota

ção da emenda Oliveira

Brito, d.e cujo extto depeno
derá a superação da crise

politica, adiada no tnícro
deste mês, com (I acordo
entre as I1deranças e o prt
metro-mínístro.

PARIS, 1 - Procedente

de Genebra chegou esta
manhã' à. capital francesa
o presidente do Executivo
ProvIsório argelino, Abder
remane Pares, que perma
necerá, durante aigun�
dias, em Paris. Não são
connecrdcs (IS motivos cé
sua visita.

A Jato que publicamos acima é da Rua D. Pedro I, em

Capoeiras, que Joi -ilumillada ante-Qntem e com a qual a

ELFFA atingiu o 10 mês de seu programa de iluminação
pública. Em virtude de defeito em nosso serviço de cU
cneria não nos toí: possfv�l publicar ontem a foto da re

ferida rua. Em -nos-ta próxima ediçáo, publicaremos as

demais ruas que tiveram üumfnação inaugurada ontem
.

e hoje

Prota LAURA MONTENEGRO
Nesta Capital, ontem, es do respeito e da veneraçáo

17,30 horas, veio a falecer de seus antigos alunos
a exma. sra. Professora Lau Hoje, pe'as 16 horas, "ere
ra Luz Montenegz:o vtuva tuar..s� á, O sepultamemo
do nosso saudoso' coesta- dos seus restos mortats.
duanc Elísio Mon�gro, saindo o réretrc lia rua

SUPREMO, lRlBUNAL fEDERAL Dono Lo." era gemui, Alves Brito - 40, paru o

O Supremo Tribunal Fe- N.o 9.829 _ Relator: o ra do dr. Ivo Montenegro,
último descanso,

dera! Julgou os seguintes Exmo. Sr. Ministro Cunha deputado ii. Asscmblêla Le

feItos dêste Estado: Mello _ Recorrentes: José glslatlva, e a sra. Ivone

HABEAS-CORPUS Esperidiã,o de. Azevedo e Montenegro d'Acampora.

fN.o 39.163 _ Relator:
.

O outros. (Advogados: Telmo casada com o sr. dr. Osvu\

Exmo. Sr. 'Minlstto Oon- Heitor Fettl. - Recor- do d'Acampora, diretor >:la

çalves de Oliveira _ Impe- rido: Govê�no do Estado. 'Faculdade e Farmàcia, na

trante e Paciente: João (Advogado: José Carlos Universidade de Santa Ca.·

Maria Valência de Oliveira Baleeiro). - Deram pro- tarlna.
_ Negaram a ordem, por vimento, contra .os votos

•
acõrdo de votos.' dos Ministros Relator e .A professora Laura Mon

Henrique D'Avila. tenegro Integrou um grupo
N.o 39.210 - Relator: O e mestras que teve inf,uên..

---

Exmo. Sr. Ministro ViJlas· N.o 9.832 - Relator: O cia marcante na vida edu.·
Exmo. Sr_ Ministro Gon

çalves de Oliveira - Re

corrente: Celso Mattos -

(Adv.: Nunes. Varella) -

Recorrido: Estado de San

t� Catarina - O Tribunal,

Com esta notícia peza �Qo

sa, que registramos à. ú'itL
ma hora, transmitimos b.
e�ma. familia enlutada t.s
expressões da nossa profun.
<la tristeza e os votos cons'
ternados da nossa solida.
riedade na dor que a com_

punge nesta hora.

cativa de Santa Catarina,
ctestacando se pela sua von.

çi10 apostólica de tranS'l1J'

tir às novas gerações as lu..

zes do saber.

sem divergênCia, deu pro-

vimento em parte ao re-
O seu passamento, tão logo

curso, nos têrmos do voto conhecido nesta Capital,

do Senhor Ministro Rela- consternou profundamente

tal'. _ Presidiu ao julga- nossa sociedade, onde des"

menta o Exmo. Sr. Minis- frutava largo circuio de

tro Hahneman Guimarães, amizades e era usufrutália .IC)L.AMAIIPEftFtTMDOlIUIlI.
na ausência do Exmo. Sr.

:;Z�l��i�::,:��torl::� Nota do PTBBoas - Retorrentes: Ma- ,

ria Aracy Nascimento. (Ad O PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO, Seçção
vogado: Telmo Heitor Fettl de Santa Catarina, tendo em vista as eleições para
- Recorrido: Governador preenchimento das duas vagas na representação do Es·
do Estado. (Advogado: Jo- tado no Senado da RepÚblica. torna pÚblico que a sua

sé Carlos Baleeiro) - De- última convenção Rçgional deliberou o seguinte:
ram provim�nto, contra os 1 _ Reafirmar os têrmos da alla'nça estabelecida em

votos dos Mmistros Cunha 1960 com o Partido Social Oemocratico para a dis-
Mello e Henrique D'Avlla. puta conjunta daqueles dois mandatos;

dem, por acôrdo de votos
- Pelo paciente, .falou o

Dr. Ruy Nunes Pereira.

RECURSOS DE MANDA-

DOS DE SEGURANÇA
N.o 8.008 - Relator: O

Exmo. Sr. Ministro Hahne

mann Guimarães - Recor

rentes: José Athanaslo Ro
sa (Advogado: Clovis de

Souto Goulartl _ Recor
rido: Governador do Esta

do....... Negaram provimen
to, à unanimidade.

PARTIDA� OE
FLORIANdpOLl� EM 1<

•

�9Tiio��s! ( a _ para uma das vagas, o PTB indicou como seu can

didato o deputado DOUTEL DE ANDRADE, aco·

lhendo e recomendando aos trabalhistas a Indica

ção do candidato do PSD;
b _ o PTB reitera, assim, o propóSito de cumprir o

compromIsso assumido em 1960, conclamando seu

eleitorado a manter-se firme e coeso em. tôrno da

decisão partidá,rla, SUfragando nas urnas Os nomes

dos candidatos do PTB e PSD para. as 2 vagas no

Senado da Repúbllca;
c _ O PTB _ nél ao seu programa e às tradições de'

mocráticas e cristãs do povo - defenderá na Cam

panha as soluções que entende ImQrescíndivels ao

�r.�l����lsVII;�:���d�:��Oe�aldaSe c��s����en:rl:��71��dOL�1�� �
, _iii,:'" �

Presidenle Francês Será Eleilo
Pelo Volo Direlo

PARIS, 1 (VA .. ) _ A mediante sufraglo univer
sorte está lançada. Chat:les sal. Assim opinam hoje,
De Gaulle tomou sua decl- unanimemente, Os obser

são definitiva. O proxlmo vadores politicos, profun·
presidente da Republica damente preocupados pelo
Francesa será, da mesma problema da sucessão do

forma que nos países pre· gen. De Gaulle, apôs ore·
:::1(lenclais do 'continente cente atentado ue Quase

�'Ilwric:tn('j. eleito direta- roubou a vida ao primeiro
nlPntc J)('lo povo frfHlr.i'.�, m.'lm\ntnrin elo pois.

\

;�
�'

" ,�><ial·";..J*o,I

As 20,30 horas
SENHOR DOS NAVEGA�TES
DIA 7/9/62
As 13,30 horas
SENHOR nOS NAVF.GANTES
As 16 e �1 horas
Pi\U,\DUl, DE l'IWI11ESSAS
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