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Número de Mortos no Irã · 20 Mil
uAu

·Despre
Camar.

oPresidenteda
de S. José

co�:n�: a!!.de:ae�
Diretârlo Munlillpa1 "
União DE'motrática Nacio
nal, de São JOJé. com a

lIn,aUdade de ea:cluir um,
dos 13 candidatos à Vers
dor, pela sua legenda, por
que a LeI Eleitoral 86 ad·

�. mtte o registro de 12 cen-

didatos.. •

ico�o:a�eci�:daat ��� h:��

da população jceereese li
ceu contrariada. reprovan
do a atitude dest.es oito,
que tâo Injustamente agi
ram, prejudicando multo a

U.D.N. de Sãe José, que
acabava de perder um Ve

reador eleito, nas prôxt-:
mas eleições de outubro.

com grande votação a seu

favor. dada pelo eleitorado

fcserense" que o considera
ser merecedor por ser jose
fense nato e amigo. de to-

dos.

Vejam só, a que ponto
chegou o Diretório, em ver

um de seus melhores cen

cnoatos e membro ser tão

desconsiderado por tais

membros que usaram tão

indigna. fal�idade para

quem não a merecia.

"A Grande Feira". o filma de b.ahlano goberto . Pires.
tado hoje.

ElEVADO O FINANCIAMENTO
., DA CASA PRO'PRIA

RIO, 3 IVA.) - O sr .• Te ntme ccsuuio. que tem,

rcutmo de castilho, pre�j_ bém o Cunselho Superior
dente da Caixa gcononuca da�, Caixas Economlcas d

Federal revelou que "o pre tá por concluir regulamen
anos. No norte e no centro stdente João Goulart pn- to para eautsícêç de açõp,
as colheitas de uvas, bata- tende Ieevar o teto máxr das empresas pelos resncc
tas e fQrragens estão quase mo de financiamento ca ttvos empregados, para O

t�t�l.mente perd.i_das. Na
casa própria para quatro. qual o presidente Jo:i.o

Bícrlia e nas regtoes meri- mÜhõe" de cruaetros. dian- oou.art dete.rmlnou a r,tá
dionai,�,. as�il!l .coPlD na

&oe, elo l11fl!f\O galopan� x.ims. urgênêlà. Expltcou
�b��__'_�_.""""_!!I6<!_ ,.
agua ioi racionada pratt- atuai tela é ce um mtmac de7a1"elEt�'fepln'a!Mo fo.

�::'lente a sete horas por

�in���i:��l:��o mi;�s�:uze�:= ��e�:OVid:����:��:sosS���:
Segundo os meteorologis- tesse-do.s- em ünencíamcn,

:���a�' ���a���x�::r!e::::� �:m���: add�uirirQu�7toas��.I:� tos apra cora própria ou

nas com a chegada de box e -k.tcnenet". para pequena Induatrja uc

g�:�!�en�easS�a deE��O��o ,
Revelou mais o S1". Jer..:- �:md!o�:��'p:ara evitar per

Oriental. Mas, até então,
as lavouras terão sofrido

que estará sendo apresen-

J. G. e os

Almiranles
Seca prossegue assolando

Italiaa
ROMA, 3 (V.A.) � A se- graus em quase todas as

ca prossegue na Itaha. on- regtões. Varias colnettes jâ,
de, exceto algumas víoten- estão perdidas.
tas tormentas esporarücas, AS culturas agricolas $0-
não chove há uns três me- frem graves danos, e em
ses e a tem�etatura H }�\ a ,s.itua'Çáo; é parti-
��ê!!1 .átjma, ·-�os. :3

-

�o '�0,il1:"':"�et��N�
abastecimento de agua. A

BRASILIA. 3 (urgente) "O Estado"

Após conferenciar longamente com o Pre

sidente João Got'llart, o sr· Wa�ter Moreira
Salles, Ministro da Fazenda, apresentou
ao primeiro mandatário da Nação, a sua

renúncia em carater irrevogáveL
Até o momento o Chefe do País não

(�liot& a1"C8&,
..-.é.f .... lIOl!>lf'ão Ir
a cua 40 aCttal Ptee1dente
da Olant.ral que é O ee.

Ad01tq 4Unri, homem de
'fande J:'festtglo na poUli
ta de Sio José e" multo es

timado, tanto pelos seus

companheiros de -Partido
como tambem pelos seus

adversários politicas, con

seguindo leva-lo a. fazer

parte da reunião, para
faze-lo passar por lima
triste decepção.
eomblnados que esta

vam, oito membros do Di

retorto, sendo seis ceetes,
candidatos a vereênce. pa
ra que fosse iltminadQ da

liSta, o nome do Sr. Adolfo

Bunn, Que justamente de

todos os candidatos éra o

numero um, por ser, um

cidadão digno, honesto,

católico praticante e cart- --------

tativo, não olba.Ddo côres

Adlamantlna - S. Paulo, partldârias lmr& -preücer o

Estão tora de perigos nesta bem.

cidade às 150 .crianças que Foi 'eleIto duas fezes ve

foram ontem Intoxicadas, reador, tanto por votos de

::0 d:::�tl�:n:�t:rl���:; ��:� p::v:;::� RIO,3 (DEl � O srest-

Q.ênela dos doces vendidos seus amigos de outros Par- �;;r�c�/o�� :e�:��!
.

:�
PP" _...wn bar de Adla.m�ntl' tidos, que � apreciavam almoço. a08 novos l,Almlra.n
_. e comldo& pelas cnan. pelas suas

.

boas quaüda- tes Tecem' promovidos. Eg_

�.
.

e .?��=: nmguem

k,..:::�::.:�t'"'oEi�,� ��.��� ..,:: �.::p;:;t �:�:..e ���a8W;
minará a. p�nda Pbn. udenista por votos destes no Palácio das Larangeí .

uce através do Rádio e da oito membros, a maioria
'reíevísãç. Ficarâo apenas

os programas autorizados _

pelo Tribunal Regional E..

;'::�� - Renunciou o Minis-
� 200 localidades foram

afetadas pel� tremores de

t d F dterra no rrên. O prtmeírc ro a azen a
ministro Irartane vi.s;tuu
hoje a região slnlst.rada C

entrevistou se com as auto·

rldades para determinar n"

medidas que devcm ser t',·

madas por sua parte.

Não houve inei·
deftle diplomático
WASHINGTON, 3 (OE)

� Apesar da noticia de
ajUda militar sovteüca à
Cuba parece até o momen

to não ter ocorrrdo qual
quer incidente díplomátlcc
entre os soviéticos e norte
americanos. Comenta a
Agéncia France-press, que
contilluam as negociações
normais enllre Estar13s

. Unidos e União Soviética
nos vários �etóres, tendo a

semana se iniciado com

a tensão ocasionada na

OTAN, com tendência a
diminuir e não aumentar.

Canasvieiras, belo e !\P::-:l

zlvel recanto de nossa i:"

estará em festa dia 8 e 9

do corrente, ocasião em

que será inaugurado o g<ll
pão paroquial da Irmanda

de daque,e próspero distrL

to.
MANAUS,-
_ O primeiro Ministro

Brochado da Rocha flStá.
sendo esperado amar.hã
nestá capital, onde mant"!_

rá contactos político� e In·

rá um pronunciamento sô,
bre os problemas do paI!)

r'!alização do biebiscito. O

Premier visitará tambem
Outlas capita.1s de Estados
do Norte e nordeste do

Brasil.

FESTA DE S. FRANCISCO
DE PAULA.

Para maIor brilhantisll!O.
das comemorações coine!.

de a referida Inauguraçã-J
com as tradicionais festi vi·

dades de S. Francisco de

Paula, que anualmente se

realizam em Canasviei.as.
e as Quais acorrem milha_

res de néis procedente,:;
desta capital e das iocalC
dades circunvizinhas,

ESPETA'CULO

PIROTE'CNICO

Este ano o povo de Ca·

nasvieiras terá oportunlda
de de asslsllr um espetácu_

lo diferente, a queima de

fogos que será realizada. de
fronte a ijjreja matriz do

populoso distrito.

MAIS ATRAÇOES

Como parte de destaque
no programa. os fiéis· assl3
tirã.o a tradicional proc.'!"_
são do milagroso santo,

que percorerá as principaiS
ruas de Cauasvlelras,

Novena, barraquinha�"
churrasco bebidas ge,adas.
são outras tantas atraçôes
das festividades de são
Francis'co de Paula.

DE PARABE'NS

MAIOR BRILHANTISMO

---�-�.-.-.-

agua rntnerar é utilizada
para tudo, inclusive para
lavar-se.

A produção de uvas bai
xará em uns 30 por cento.
Numerosos rncencto, por
autocombustão são regis
trados em varias regiões, e

o Rio PÓ atingiu seu nível
mais baixo desde há 35 graves danos.

100 fluns [M 100 mas
1 011. !amillas ja foram

beneficiadas pelo Gove:na
Celso Ramos. que, P01' m.

termédio da ELFFA, em 33"
dias inaugurou iluminaçlb
publica em 33 ruas de no.�

sa Capital.

1'0E�bt�;e!:�Xl:O f:t��::�
fias das I'ua,;:

Antonieta de Barros filu

minada ontem) Anacleto

RIO -

� O Presidente ;reõ".J
Goulart devera viajar

'

n:l.
.

tarde de hoje para Brasi·

lia, onde vai tratar de as� se pronunciou a respeito do assunto,
suntos administrativos. Seu

regresso ao Rio deverá o

::";;ó�;::ta ou quInta <oI

Festividades de S. Francisco de
p,�:;:��I�,:�V!e���..,': Paula em Canasvieiras
primeiro navio que.._se des.

loca sôbre o colchão de ar

O barco será põsto em ser.

viço brevemente e se mo

verá sôbre a superfície elo

mar com a velocidade rte

55 a 60 kiiometroú por hO�

O povo de Canasvien'fls -----------------

��!g:rea��ra::n�O;��r;di� BROCHADO e a Antecipação
pa"quial. ,,,ul<ado·do " do PLEBISCITO
forço e da dedicação los

membros da respeitável :r

mandade e dos habitan�e'J
do progressista distrito de
nossa capital

Damiani (recebeu ilumina.
ção sábado) e 13 de Maio
Não nos foi pos-sivel pu.bli
car hoje as referidas fotl.)!,
em vlrLude de defeito em

nosso serviço de clicheria,
pejo que pedimos escusas
aos destinos leltoes.

Programa de Inaugura!;J.o
Para a Semana:

N.o 36 .:_ 5/9/62. quarta

RIO. 3 {OEI - Proce

dente de Brasilla chegou a

esta capital o Primeiro Mi

nistro Brochado da Rocha,
que vai conferenciar com o

Presidente Goulart. Ama-

feira - R. Balneário.
N.o' 37 6/9/62 � quin

ta feira � R. Quincio.
N.o 38 - 7/9/62, sexta

feira � R. Sidnei Nocetl.

N.o 39 � 8/9/62, sába::iv
� R Hipóiito

N.o· 40 - 9/9/62. dOffillL

go - Morro Mocotó.

Segundo nos foi informõt

do pela ELFFA, com ache

gada prevista, para es-ta se

mana de nova remessa de

"braços de iluminação" se

rá iniciada. a panir do pro
ximo dia 10, a ilumina{'ao

de grandes ruas troncns

no Estreit"o. Coqueiros Tri!l

dade e Capoeiras, "permi�I!\
do aquela Empre"a levar o

comando de iluminação pu
blica a fim de atender n

diversas ruas ainda

beneficiadas·

r:hã o Premier vai iniciar
uma maratõna pelos Esta·

dos, visando propagar a

idéia da _cipação do

plebiscito, iniciando seu gi
ro pelo Amazónas.

BRDE CONCEDE EMPRESTlMO
PORTO ALEGRE, 3 (V.A.)

- O Banco Regional do
Desenvolvimento Economl.

co, criado pelos governas
do Rio Grande do Sul,
Santa Çatarlna e Pamnu,
concedeu finnnciamentos
no montante de 23 milhões

!1t!"'1-l"lI7.Clrrs pnl':1_ tI·PS" PI'
(luc.nas indll-"trh.,; �aucllJ-'
Este� Ior:Ull Os primeiros

de uma serie de empt'esti
mos a longo prazo que a

instituição concederá a

pequenas e medias indus

trias regionais, cobrando

juros nunca superiores a

14%. Atualmente, somente

no Rio Grande do Sul. 123

I;!mpre!':n" arrnnrdn." flnan

ciamcnt.)� ctl,l BRDE.

TEERÃ, 3 (urgente) "O Estado" -

As autoridades iranianas admitem que o

número de mortes ocorridas em virtude do

terremoto que assolou o país pode chegar, a
20 mil.

MiUtares de pessoas continuam pere
cendo de sede em todo o Irã. Aviões prece

dentes de todo o mundo e enviados as pres ..

sas continuam a chegar a Teerã transpor ..

tando médicos, generos e inedicamentos.

A situação é calamitosa, o GOVêl"110

decretou luto oficial no país e as emissoras

de rádio em sinal de pezar sairam do ar

por 24 horas·
A Cruz Vermelha Internacional, em

Genebra, fêz apêlo para que todos os paí
ses enviassem urgentemente socorros ao

Irã.
Médicos estão fazendo desesperados

esforços para evitar a propagação de epi
demias.

Possivel Encontro Entre
KtNNEDY e KRUSCHEV

WASHINGTON, 3 (OE) P! ograma de televisão, oca

sião em que Rusk seJlcgou
a fazer prognósticos sôbre
a presença ou não de
Kruschev na reunião In

ternacional. Afirmou en

tretanto que um encontro

entre Kennedy e Kruschcv
servirá para discussão e

talvez até a solução de vá

rios problemas pendêntc-s,
principalmente o de Ber
lim.

_,_ Notlciou·se nesta capi
tal que o Presidente John

Kennedy, está dlspôsto em

prinCÍpio a entrevistar-se.

com o premler Nikl.ta Kf-us
chev, caso este vlage a

Nova Iorque para compa
recer à Assembléia Geral
da ONU. A Informação foi
dada pejo Secretário de

Estado norte-americano

Denn Rusk, durante um

lillt14iSm
não

No dia 31 de agosto _ sexta_feira última _ 71ão
hOlwe aulas nas "Escolas Reu11idas D. Jaime Camara",
Situada na sede do Ribeirão, nesta Ilha.

As crianças -L- mais de uma centena _ comparece_
ram pontualmente ao dever. Tam.bém as 1J1'ofessorus
não faltaram.

/I1(1S a dlr�tora da� Escolas, por conta própria, re

solveu REVOGAR AS DISPOSIÇoES EM CONTRARIO.
Com.petência para a decisão, não tinha. Tinha. no cn.

lantu, motivos pessoais: um RIFIFI que promovera, 1Ia

véspera, com um servidor da escola, agredl1ldo-o e 7)ro--"
duzindo lhe vários hematomas. O fato. que se armou e1IL

escândalo público, teve diversas testemullhas.
xx xx xx

Se o JU7zci011ário das Escolas h01t\'esse, porventura,
praticado qualquer .ato digno de censura, caberia ii. Dire'"
tora uma providência regulamentar.

Como educad.ora, dirigente de educadoras e obriga.
da moralmente a dar os melhores e mais edificantcs
exemplos as crianças sob sua re�ollsabilidade, a Dire
tora não pOderia nunca, em hipotese 'alguma, ser agcn
te de desordens e rixas, como essa Que prOi:OCOU, com os

piores reflexos entre o grupo humano em que vive e lhe

compete servir.
a grave fato merece de imediato, 1/I"ovidências das

nutoridades que respondem pelo Ensino, no Estado. E

providêllcias enérgicas, porque elas estão ·frente a uma

1JI"0fessora desajustada pa?;a as superiores funções de
diretora de educa/ldârio. Sendo sagrado o lIirtterial ht&
mWIO /1lte lhe foi confiado, não pode êle ficar a mercê
d,' de�co1tt-roles qfte revelam total ausê1lcia ds Te,

sCt/)illdadc$.
'

fleclclI/wmo$ pOI essas criuncillhas,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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FAZEM ANOS HOJE
-·sr. Hélvto 'Vieira
- SI'. Adauto Vieira
- sra. c,·a. Sulal:llta Tl'u-
pel

- sra. Diná fia Silva
- era. Maria Luiza da G.l

- sr. Mál'i:::J Sê�gio Mafra
- 5l:. :':Iel'lton Bruggmann
- 51:. M3.l1ue; Pedro Reis
- sl'ta. Madeta Mattos
- �l"t8. Jose�'nn Sallen
- sra. Lizete Boas Luz

- sr. Secund:no Le:1lOS
- st"a. Nice Pereü'a Silva

F'el'nHndina San.os
Areão

- !<rta. Ftmn,v SC!.}lnidt.
- sra. Carmem Luz CJila _ srta.. Mal"ia Amélia Pe-
ço droso
- sr. capitão SaJomií,o A,'!'u ;rta. Alice Flores
da. Câ!ri,arA.U li • .v;..� .,;.:!.:: I�JI.�lOi. j..riude.n�
_._--._._,.- . ..!.�----------

Rancho Rico
CULTURA nE PLANTAS MEDICINAIS

SOB INSPECÃO DA SrCRETARIA DA AGRICULT\1.
RA DR. JOSÉ GORGOLL - ENGENHEIRO QUIMI_CO INDUSTRIAI_ - VILA YOLANDA,. 901 _

GUAIANAZES - EST. DE S. PAULO VOCE ESTA
DOENTE7 to-!i.'ll'!'f-Jme drogGli que estão lhe envc<

nenando U3€ sol ar e SUCO de plantas medici_
nais e seja feliz' Este ambiente artifiçjal em

que você vive dé onalge<.:icos, anÚbióticos, e<;

timulontes e estupefociontes; estó cavando f)

seu tumulo. Saio das profundezas da químico
e mude paro a naturezü q.ue lhe deu o vida

A DOENÇA E' MAIS CARA QUE A SAUDE - Dic
zer "EU CURO" é foeil mas curar devÉras não

;;�tO�u�à: vhe�e:��i��:�d:Q�! ��C�e eex�r�iiSr ���
do'o sGuce 'que contem. O instinto d8S animais
ensina-lhes Q curar_se com os plantas med;ci_
nois. A soude é mais preciosa que a proprio vi_
da. l�e SUCo de plantas medicinais foz che_
gar Q saude e a alegria até mais longínquos cio
dades. A mais rico fhra da mundo é o do Bra_
sil. Não esqueça que o suco das plantas medicL
nois é o melhor pa_l'O a saude.

I,"
___ ._62

"

Navios ,Oceanooráfil:uS e HiomUfáfic-GS
Um navio oceanográfica, torta de -Hirlrugrnfja e Nn- nal. Agora a Marinha en-

durante um levantamento. vegucão. Nas suas u-ou em faze decisiva e já
para. em vários pontos do des de hidrografia foram iniciadas as obras
mar escolrudos. chamados tem nome mundralmem,e que darão ao Brasil o navio
de estações e ai faz medi respeitado e hã pouco tem- oceancgrártco "Almirante
das e cbsecvccões de vários no deu ao Brasil a honra Saldanha" com laboratórios
naturezas, em diversas pro de ver um de seus Oficiais para todos' Os ramos da 0-

runotdeêes, além de colher da' Marinha Hidrografo. o eeanografta, com equipa-
amostras de água e de run- Almirante Alberto dos San mentes modernos e caracte
do, ou de vida marinha, pa tos Pra nco, eleito para mem risticas de uma verd:..deira
ra estudo em laboratórios bro do Comité de Direuân academia flutuante, onde o
existentes a bordo. Nestes e do Bareau Hidrográfico In mundo científico e as uni.
nos de terra é que as obser- ternactcnal, primeira vêz verstdades poderão ver mui
vacões, medidas e amostras que isto ocorre com relacâc tos desejos concretizados
vão servir aos' diversos rn- a um país da América do em levantamentos junta
mos da oceanografia. O pro Sul. mente com os que a Mar!
blema de se fazer esta ou Com a hidrografia hã ai nha tem de fazer para suas
aquela medida é questão de guns anos a oceanografia próprias necessidades.
tempo de parada na esta hoje do Brasil começou com

çáo e de equipamento. Um navios adaptados: foram o

navio oceanograüco. por "Almirante gatdanna' e ai
menor que seja, pode fazer gumas corvetas que nzeram
muitas medidas e observa- Os primeiros estudos c I)

cões: se ror grande com prfmetrn
-

détes realizou o

multe [abcratórics pode a- Ano Geofísico rntcrnactc
brevjar o tempo dos estu.

dos 'e eonctusào, de largo
tempo. Não há a rig';lr no

cessidace de návios espe
cíficos para cada ramo da

. oceanograua. Em cana via

:.- comecimedos Sociais·

Nelma recepcionou convidadosl - Fesliva!
do Cinema movimenta a cidade.
Sônia Miss Elegante Bangú

5 _ Estrreando novo peu

teacío em recente reur-tão

soc:aL, a bonita c elcg:,!l'C

scnno-a dr. Nilton cne-era

!E!iana).

6 - No Rio, comenata

SC a ree.ercão do senti-r

cuar �� Edgard Marítz. no

"levada nél<;l" Pl'csidente LIa

confede;ação Nac.onal

C .mé-c'o.

Rus3i do puraná. penca

seri:;,m -nLr em oatabeteccr

U"t:1 índúatrta em nossa c;

da de.

7 _ O mllicnár!o 0"1,,····1 e a mUhOS

E, p.rrü a

operacues, elas pedem S'2t'

p.anejalas de .tUI to.ma a

ser srmu.taneas. em várra s

N1 últmo dom n-o

L<ij,'})fl "I'I'�if1 no

Flr f', l' .l o ponto Lur! '.'0
" 1",(>11 n :Jrr.i.�f.rJ.S d;)

Fc;tivll: do c.nemn.

9 _ Um ":1"11]"11 dn '),.,

A BONITA E ELEGANTE IRMA ALVARES roda de no,>sD. crdndc ..te-

ILUSTRA NOSSA COLUNA. p1i.� de uma rrrr.pt':.O, ro,

vsto UH um d os poputc-ee
I - Na restdêncra .te nove-rotn. "M'ss Elega nt.s bares.oa cidade.

também recebeu uma jóia rência Palace na noit� c.e

ad senhora Aurea Leal MJU d::::mingo. quando. Aloi·p.� e

r_a. ofer�cida pelo Cuhe S�, Atrizes do Cin�ma nacion',l
l"opt1m1sta. A supiente de pal"t:ci!)av9.m da mesmR. a

_"-'liss Elega.nte Bangu, foi mesa ma:s conc�rr:da f":a

Neusa Helena Soares, l!. a do casal �enhpr e seni,,),

l"!1uls aplaudida durant3 c ra Layre Gomes (Ter"�i
desfile nha).

Cine SAn JOSE
Centil fi'C"lnp.· ;l/D"I

Iniciando a semana do CINEMA

NOVO BRASILEIRO

Sob Os allspiclos do Serviço E.�treito

seus cets senhor e senncra

Odí Varela (Lila), Nelma

rcc€pc:lJOOU convidados ::t�,

ra festeja, seu "u,v'!"

Reunil1 a brot,,·ándia. � (I

mo selllpri) dando nota :�,ta

em eleg·ancia. TWÍ>it r'}i a

prererência, durante a el,:.

gant.e reunião ct::- 'Nelma.

Bangú rtoríanonons'', a ro:

"fi de Mi;s gl agante a.Bnuú
Clu!J2- 15 de Oubuhr:l. S1I"�

11 - -A mllnequim (-"

também está dando

2 Amanhã o Clube \"S

Lojist.a3 vão reunir no Qll'-'

rênc:a.\Paluce po.ra um .,� ...

tal" fe8t.'."0. O acontecimen
4 - O, Querêne�a P:ot 'ic� !

esHi sendo o ;':l'mto de at.,·a·

to contará com a presen'::t çii.o durante o Festival, que de elegância em :1')3

do senhor e senhora "".1) está sendo realizado �m sa cidade.
berto Bessa, Pre",idente d]

12 - NJ próximo dia 7,
inauguração da exposlç,�O
de ant:guidades na sl):le
da AABB.

Soroptlmist.a. realizou-se !:la vênn, para o Festival dG 13 _ Comentou o C!"Qni",-
bada p.p. nos salões d·' C:nema. John Herbert. Eva tacElLSO, que a sociedade
Clube 15 de Outubro. Ulll"- Vi"mu. I"ma A;vares. Pi- em Tubarão vibrou com a

parada de elegância ,'Oll tp1.0vimentada noite d�\
correndo ao' titulo MI� Twist,

Elegante Bangú, 15 senh., como atrae.JO

ritas daquela socieda.':\e do mO'iímentado Fcsl!vaJ 14 O Clube Sociai t' ... \
Sõnia M�nezes que re!il do novo C:nema Brasi1cl- neira do próximo õia 7.
mente mercu ° Ltiu'O, rec-:Jc!onul'á convidados 110
beu da senhorita Lira Ténis C:ube

..

QUAL i' O SEU CASO? Escreva-me detalhq,do_
mente os moléstias que sente ou a doença; que
s·ofre juntando este anuncio e-y,o poro a r�s_

posta' e contestar_lhe-ei cWno pode Curar_se
definitivamente com os plantas medicinais de
minha cultura..... •

Dft, GORGOlL'
(IMPORTANTE, DESTAQUE E GUARDE E�Ti
ANUNCIOI

Ref.4 - 8 _ 62
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PROGRAM� DO MÊS
�ROGRAMA DO MES DE SETEMBRO

Dia 4 _ Terça_feiro _ Cinema
Dia 11 _ Terço_feira _ Cinema
Dia 12 _ Quorta:feiro - Bingo do Grêmio dos
Contadorandos Senna Pere!'1'o
Dia 16 _ Domjn�o _ Encontro dos Brotinhos _ Iní
ci� às 21 horas - Orquestra do Castelan.
Dia 25 _ Terça_feiro - .(!inemo
Dia 29 _ Sábado _ La Bella Ilália_ PrOmovido

,::1: ,�ep"to:ento
bpoc"v� do Clup<� Doze.

Clube em fóco.

3 - Sobre fi alto pat.o··)

�:a dlo�:����a doB����I�

Re:ações Pbblicas do Governo

do Estado VictOr Mature

CiIll8I�.
Centro

Rhond� Fleming em:

às2-5-7-9hs.

Debblie Reynolds

Tony Randal

COMO FISGAR UM MARIDO
EastmanColor

--BAiJBOS-

'; •• GLil9!A
Fone 6252

às 8 HORAS

o GRANDE CIRCO

CinemaScope . EastDl:1.nColor
Censura até 5 anos

Estri>lt.o

S('S�Ô2S das Moças
[lI - 7 - !) horas

O ANJO E

Sessões das Moças
Censura até 5 anos

\
Cme aOIl
C1!NTIW
às 8 HORAS

FONE S481J

Sessão das Magas
Cinc RAlÁ

à.� 8 FIORAS

As
o ANJO E
PECADO EXPLf)Ri\"ElORAS

CellSUl":J. até 11 ano;; b��tiul'a a.té JS auos

�,

FOQ'3 62H

PECADO

- Censura até 14 anos -

da de pe"qlli�as em qual
quer ramos da oceanogra-'
fia do mesmo modo que
um naviJ oceaIl_ográficQ
n"o está preparado para o

importante sei'viço de hidra

)Óúlua.

A DIRE'!!ORIA DE HIDRO·

G�AFIA�
E NAVEGAÇAO

O organismo qne )la Ad

ministração Naval eng'lJba
a Hidrografia, a Navegação'
e a Oceanografia é a Dire-

Para Deputado
Federa!

PSD
OSNI REGI!

CAPACIDADE A SERVIÇO
DE SANTA CATARINA

-rro:--
Para Deputado

E!ladual
Ivo Mon!enegro

PARA SERVIR
RA COM A DTGNIDADE

DE SEMPRE

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

P. S. D.
Pl\RA VEREADOR

Demingos Fernandes De Aqllino

Cont.inuando, na CÂMARA MUNICIPAL, o seu trc_
bolho, será o mesmo de ago�a e um prolongamento do
que nesta mesa tem feito pela boa imprenso de 5Ar�_
TA CATARINA e por FLOR!ANÓPOLIS.
----_.------

Bôlsa Perdida -

Nas proximidadf's de um dos cinemas da Capital, foi
perdida uma bõlsa de senhara, de cor preta, contendo
certa importancia em dinheil"Q {l vârios objetos da maior
estimação. Oratifica·se hem a pessoa que devolve la a
e�ta rcdação ou em Coqueiros, na residéncia -da Vjuva
João Assis.

6/9/62

ARI CABRAL
Oswaldo IS. Cabral Maria Cabral Schute! (au

sente), Oswaldino Cobrôl Gomes e respectivas fa.
mílias, convidam os amigos e parentes de seu fo_
-Ierido pai, sogr'J e avo

ARICABRAL

paro assistirem à misso que em sufrági{) de sua al�
ma mandarão rezar no dia 8 da corre.nte pela pGlS_
.,:ogem do primeiro' aniversário de seu fóleômcnto,
às 7,30 horas, na Catedral Metropolitana, no Al_
tar de N'lsSO Senhora

Confessam-se eratos pelo comparecimento, o

êsse ato de piedade cristõ
5/9/62

PRECISA-SE SUA - Para Escritório
Para Escritório.
Tratar com o dr. José Maria, pelo fone 2604, à tarde,

ou com o dr. Flávio, pejo fone .tI � .=' 3022 _ 35-96.

VENDEDORES
Precisa·se de vendedQrÊ!s de bôo educação, bôo

apresentação, dinamic.os pGr3 venda de orti�as de
atimo aceitação á Dose de comissôo �av0r nôo se

apresentarem candidatos qu õ atendam a� re�

quesjt�s acima Cortas á redação deste jornal á cai�
xo

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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ClUBE SOCIAl PAiNEiRAS e LIRA IENIS CLUBE oferecem di 1 para os seus associados uma tarde dançante. Traje --- blilsão esparle •.RcSetlil de m�silt
em Blacle Point. roibida a entrada para menores de 14 anos.

O "LEÃO" TERRAYVOlTA DE NOVA
CONOUISTA NOS ANDES ;:���I�;{��?;:�;;:��

císseca neo somente a uuvt
dade ·�lpinista, como tum-

.
bém cesrüa os lados rotcto-

Em cerca ce 20 dias, mais i"" mantíveram.sa cordas fi- mundo. A pelic_ula ganhou rico, e soctotogtco das popu
um cume lnvioluvel do mun CASTIGO INDIZIVEL xes (deixadas pela expedi- "��tJM:F.:NS E MONTA- o mntcr galardão do Fasti- tacões das cordtuietrns dos
do se rendeu ao assalto do 1;lo) Que se estenderam por NH�S" vai de 'rrcntc, que é o ma Andes. Lionel 'ren-a cstnrú
homem. Lionel Terrny, o Além de Leonel, Que du- cerca de 2.000 metros, Isto Is Importante da Europa no presente à reuntào, ocnsmo
hcroí alpinista dos henus- rante toda a escalada este- e. desde o primeiro campo. Lionel, além de alpinista [ulgnmentu dns obras cine- em que pronunctnrâ iam-
rértos norte c sul _ Hímn- vc na lideranca da "corda- Durante a subida foram ousado, é escritor divulgou matoerasrco.s documenta. bêm uma palestra _ a pe-
laia e Andes _ chefiando da" (a extre�1idade supe- instalados três acampamen recememente' Os Conquís rios Que focalizam explora dido do Clube Alpino Pau-
expedição Irnuccsn compôs nor da corem. tiveram pa tos, desprezando-se. graças tanores do Inuti]") e cinr-ns «(jes de todo o gtobc. Esse lista - durante- a (lua I ra
ta de rnars 12 aIJlinlsta.�, a pel decisivo na operação os às cordas nxns (pelas quais ta laureado. Em 1956, durnn rumr-, ('')111 fi exN'lw!onal rü comenrartcs nac nponns
cnba de conc,lll.�t:1l' o pico alpinistas Guida Map;none os alpinistas ôesctnm ao a- te expedição nos ,Anell's. crortone+nt rle ter VI:n!'i(I,J o tscmcos. assnu ('..(ltnfl luunn

Ohacrarnju Leste, no Perú, coue ff'z pm-l.e das opera- cnmpnmento mais próximo, fez um filOlf' a rores. rtur "Gm nde Prl'mio rntr-rnnoto nos filosMiro.� o llislórleos
de cerca de 6.000 metros de ções ao Fitz Roy e Makalul. depOis de' um dia de tr.tba denominou -norncns e Mon nru': rfa(ju('!e r-r-rtnme, será do njptrrísmn (' (la sua VAS-
de altura. Luiz Dobost e Paulo Gendre lho e retornar no dia se- tnnhae do Perú" já prnjetn c>:iblcto no nudttúrtn {I('sle f,:l f'xperifollPj:l r-emo pmu-

ge�O��I: ��� ���II:,e 7ns�: Le�teS����:ce�o l�nhd:�rn;l��� ������ p:;: r:����:resa Q���
do em diversn.s televisões do j(�����Il.��I��l:�,:l h��,Ú�sd�l cante rtessn m-te.

mente perigosos (bem ao normalmente, se Improvisá - __ �_._� __ , __ .•••__

gosto dos conquistadores) vam ê altura em Que os aí
nos' seus últimos ojucentos pinistas se encontram quan
metros, sendo de notar que do completam a jornada. E

nos-seus últimos oitocentos foi também mercê' do recm-

#�: �� �����lo�nbaS�' co���;:� ��s d��p������ ����'�r�: .��

'Réverenciando a

grande alma de
Nerêu 'Ramos

GOS, que ilumina a todo

homem que vem ao mundo,
quando ressuscitou a Laza-
1'0 disséra -nosso amigo
Lnanro dorme" vou des
perta lo do sono. Nerêu
Ramos tumbem naquele
GRANDE DIA despertara,
nele estava a luz, e todo

aquele que recebe essa luz,
tem o poder de se tornar

fi]hn de DEUS. ALELUIA!

rêcmem. procura corri

preendcr com a tua alma,
otvtmsa-te. levanta as

mãos para a luz numa in

finita sotítude e silencio,
entra nu comunhão com o

Luiz Schmitz

Hoje nÃo poderia snen

dar dc escrever algo a res

peito, da magna daí.a do

anivel'sárlo nataücío do in

ente Nerêu Ramos, que co

nnecí, c acostumet-mo á
trubalhar com ele, acatan

do sempre os seus bons con

selhos.
Nerêu Ramos, a grande

alma, Que voou rumo ao

INFINITO, dêlc veio para

ele roi, viver agora nos mun

dos de DEUS onde cantam

SANTO, SANTO é o SE

NHOR DEUS DOS EXERCI

TOS!

pronunciará conferência
Ilustrada com documentá.
rio colorido (laureado num
festival europeu), ressaltou
Que essa eonoutsta ;_ fun-
dada num-a tocntcn mais a

PAE CELESTB, procura
ficar a sós rom ele que um

Abro ('> Lívro Sacro e vasto oceano de AMOR
reto: <>luuudo Jl.SUS entrou que que ó DEUS estará
na casa de Jairo por ter presente a ti!
morrido a filha deste, e DEUS, Luz Infinita, llu-
venoç o nrvcroco. com toda mina-me quo eu sou una-

1.l'an'{u!lldaclc e tom firme gem e semelhança lua, cu

disse: "a menina não está. te peço que me dês força
morta, mas dorme" c to- para Que eu viva, e seja
'mando-a pela mão excla- um pequenino arauto teu,
mau com viva vóz "menin:l (]ll('l'O eslender as antenas
:l ti te rligo lr>vfln1.a-j,c·' C rumo a ti, para receber a

no mesmo instanj,(' ('Ia !iC divina nnda do AMOR, do
levantou. Louvndo seja RCU AMOR UNIVERSAL,
DEUS! de querer servir sem ne-

Nerêu Ramos não mar nhuma vontade de ser ser

reu! �erêu Ramos dorme! vida, amarte com todas
Os grandes gênios Esplritu- as minhas forças e com a

ais di?..em da morte como maior ALEGRIA.
de um sono. O malar de to' HOSANA ..

dos, b Relo. o F:ál'llo o For- Jaguaruna, 3 de setem-
moso JESUS o Eterno L6- bro de 1962

Jaogo sanciona projeto da
.

.

-remessa de lucros
vaneada - aurprecuoeu �

do ponto do visLa ria dtrt
curdade, situando se, mcs

mo, _entre, as mais arrtscn

das, quase igualando-se ao

dominio do r-umo Fn? Roy,
no extrcmo sul dos Andes.
Tiio sereno (' tl'/lnquilo

como quando {l('ixOll Suo
Paulo rumo ao Perll. o fa
moso escalador só denun
ciava uma diferênça no seu

aspecto fislco de "1ion" (co
mo o cnamam os "sherpas"
no Himalaia); a peje caus

ticada, bem avermelhad:l,
de quem tivesse caminha
do por planuras tropicais.

cancar c.ptco. '�I'm esse no.

vo processo. tprbm"sldo _n�
cessãrtos cerea� de 15 blyá.�
ques.

de gtõ: -

)puseram tamanha
reststõncia Que somente a

téentca da expedição pos
sibilitou o dominjo absolu

to. Provavelmente esses mo

nll'nto� foralll os mais difí
cris dr> tocla /l.. história do

alpinismo, no dizer de Lia,
ne].

BRASíLIA,·1 '(v .A.) - O

presidente- Jo[o Goulart
deverá sanCionar hoje, po

A IlLlvjdnd� dE' Lionel não Pn.lacio délS Laranjeiras,
sofre Intel·rupção. No val- no Rio, a Lci de Remessas

vem Himalaia Andes. des- de Lucros ao ExterIor. Ao

dobra todo o seu esfôrço. desembarcar ontem â nol-

DepoIs de estada de uma te, no Geleão, procedente
semana em São Paulo on- de Brasília, o presidente
de, em Paris. concluirâ os declarou que assinaria a

preparativos para nova ar- lei hoje. mas não esclare

remetida no Nepal. desta' eeu se pretendia opor-lhe
vez comandando uma ope- algum veto

ração de alpinistas holan
deses.

lei será promulgada con

forme a redação final da
Camnra dos D(,plllado.�. O
sr. João Ooulal·t tt'l'ia to
mafia e.�s:J. dcrL<;üo dttrnnte
a viagem, em que foi acom

punhado pelas srs. Afonso
Arinos, ministro das Rela-

Feder<tL pois ontem rrrlo

chegara de sua fazenda.

em l1ruacu.

VAI PARA O HIMALAIA

Tambêm o primeiro-mi
nistro Brochado d:l no('hn

deverá ir hoje ao 'ftio. ]la
ra despachar com o presi
dente João Goulfl.rt.

2 Km. DE CORDA

Para alcançar o cume, a

Ungido par dez dos alpinls
tas, desenhou-se no meio

quilômetro final uma rota

serpeante, ao IÇlngo da qual

çôes Exteriore::, e Hugo de
Faria, chefe da Casa Civil
da Presidencla. Este ulti

mo tal chamado á ultima

hora, para trazer os auto
grafas da lei e viajar jun
to') com o presidente para o

Rio.
O presidente da Repu

blica det.eve se apenas a 1-

gmnas horas na Capital

No aer::lporto oe tsra�llIa.
onde foi acompanhando o

presidente. o primeiro mi
nistro dis�e Que nada aIn

da está decidido Ollanto ã
sua viagem pelo País, na

proxima semana, para
uma "pregacão civira em

C!efe�a do plebiscito e da

de'egação de pode�es".

AO Que e se apurou. a

TRIBUNAL de JUSTICA
ÊM 2�E�:�G��T�R�BEU��� PLENO, REALIZADA do o 1 ribunol, unanimemente, conc!der a segurança

�o�d���il Florianópo.lis - requerente. Walter A.
'.. do �s�odo�aR�t���u����:MoAR���iO sr.' Governa&-)l

DeCidindo ,o Tribunal po
..

d
MEDEiROS -

der (I segurança.
..

r malOrla e votos, conce_

Jagaur Brasileiro Conquistou
o Coração do Jaguar Britânico

Pronto o Progrzma para o D;a 7
RIO, 3 (V.A.) - Uma nhias Siderurgicas Nado-

ponle a ser montada com nais de Alcalis e Vale do

armações . tubulares, �m São Francisco, que tam-
frente ao panteão de Ca- bem querem prestigiar o

xias' para que a imprensa empreenàimento.
O programa de 7 de Se-

LONDRES (BNS) - A

tripulação da fragata britâ
nica "H, M. S. Jaguar" pla·
neja presentear o seu gato
brasileiro ao Jardim Zooló

gico de Londres tão logo
chegue ao p{)rto de Ports
muth em princípios do mês

dI:' setembro.
Mas "'Juno", tala seu no

me, ii um gato com uma di
fel'ênca. Na verdade, ê uma

legitima ancinha brasileira

de 8 meses, que foi presen
teada a tripulação pela
Fôrça _Aérea Brasileira.
A sua história é curiosa.

O "H. M. S. Jaguar," que
entrou em serviço em 1961,
destacado com as fôrças na

vais britânicas no Atlânti
co Sul e América do Sul,
começou a procurar um ju

gunr real tão logo chegou
â base.

Mas apenas p::Juco depois
de empreender a viagem
de volta conseguiu o ani·

mal, que foi presenteado
pelo Comandante da Base

da Fôrça Aérea brasileira

em Campo Grande.
Na viagem pa!'a a Ingla

terra, "Juno" tem sido a'i

mentada a bifes - mais

HABEAS - CORPUS

no, 3.539 - ftaja! - impetrante: o dr Dalmo Viei
ra ,___ paciente-: Hélio Rodrigues Casteio Branco

-

nIJ. 3.541 - Rin do Sul - impetrante: o dr, Eras_
mo Rodrigues - púciente: Artur Sandi. fique bem instalada, é o

unico detalhe do programa
de 7 de setembro, que a se

cretaria"geral do Ministe-

tembro deste ano apresen
ta varias novidades, a co·

meçar pela centraliza(':tO
no Rio. das comemorações,
com a presença do presi
dente da Republica e do

RECURSO DE HABEAS - CORPUS
no 592 - Palmitos requerido n dr JUIZ de DireI
to "ex_off!clO" requerentes. Adeltno Vidas.
MANDADOS DE SEGURANÇA,

n�. 471 - Tub�rão - requerentes: Antônio Joséd, � S�tos. Otavio �rnondes Nunes e Agenor Mar
Clrt� endes - requer:do: o exmo. sr. Secretório d�Agrl.c�ltunl. Rckltor: DES MARCILlO MEDEIROS __

�:�I�I���t1�a����unol, par maioria de votos. conr:�_

_.- -.

RECURSOS DE MANDADOS DE SEGURAi'[CA,
n�. 2�� - B,r�s�,ue - re�orrente: o dr Juiz de DL
relto ex_oHICIO

_

- re�rrida: a Fazendo do Estado. Relator: DES. VITOR LIMA _ Decidindo o Tri
bunal, por moilJria de votos, dor provimento ao re�
curso paro cass,u' a segurança concf'dido.

rio da Guerra ainda não
ou menos três quilos diã·

conseg\�.u aeertar, já ,Que
rios - junt1.mente com pi a Petrobni.s quer patroci-
lulas ele vitaminas c cálrio.

nar a iniciativa e ouÚas
Será uma partiria tl'iste,

empresas esta�ais estão dis-
. pois a triplllacão de 200 o·

pulando o priVilegio.
flciais e marinheiros to-

mou se de grande amizade O general Floriano da
por "Juno", que deve ce)'-

• Silva Machado, secretario-
tamente

...
ser o m1inl' gato gemi do MG e que está d�-

da hlstória embarf'ado em fendendo a idéia da ponte
um navio de Guerra. para facilitar o trabalho

de "fotografas, cinegl'afls
tas e operadores de TV, na
cobertura da parada. está
em entendImentos com a

Petrobrás para definil' o

pntrocinio da lniciativn é
assediado pelas compa-

no
..
447A -:- F'lol'ia"ópOlis - requerente· Augusto

Jose Arvcttl - requerida. A Mesa Diretora da As�
sembléia Legislativa do Estado.

primeiro ministro e ainda,
entre outras autoridades,

do general Mark Clark. I'X

comandante do V Exel'cllo

Norte-Americano e do XVno: 493 _ Florianópolis - requerentes: LuizO Me ..

delfos Eugênio. Alaíde Antunes Botega e outros _

requerido: o exmo. SI'. dr. Secretório da Educação e
Cultura.

Grupo de Exercito Aliado,
na Italia.

Quanto a apresentação
das tropas, o programa
obedecerá as linhAs já
tradicionais, com o q,esfile
de cerca de 40 mll hOnll'llS

das Forças Armadas, f>o1i
cia Militar e do Corpo de
Bombeiros.

,

no. 494 - Florianópolis - requerentes: Rosa An_
tunes de Souza Fernandina Maria de Souza Ceci.
lia ROsa da Costa e Maria Fernandes Soares � re_
querido: o exmo. sr. Secretório do Educação e Cul_
tura.

1962 ANO DOS TERREMOTOSno
..
222 - Blumenou - resorrente: Tecelagem Kuenhlch - recorrente: O Coletor Estadual de Blume

n�u. Rer1lt�r: DES. CERQUEIRA ClNTRA _ Deci�
d�ndo o Tribunal por maioria de votos, negar pro_
vimento 00 recurso.

Ílns de maIO um sIsmo

causou . grandes danIY,
alem de três mortes e qua

tro feridos.

PARIS, 3 (V.A.) - Nu

merosos tremores de terra,
alem do Que acaba de ser

registrada no Irã ocor

reram durante o ano atual.
Na !talla, a terra tremeu

duas vezes com uma sem'),

na de intervalo, e o sismo

Que semeou apanico em

Napoles causou 25 mortes.
Ao me�mo tempo, na Gr�
cla sentlram·se abalos e

houve um morto e varias
feridos no Peloponeso.
No mês de agosto tam

bem, movimentos telurlcos
foram registrados na ilha
japonesa de Mlyake, ao

sul da Bala de TOQulo.
No centro do Mexleo, em

RECURSOS DE MANDADOS DE SEGURANÇA
Em fins de julho, a Co

lambia foi assolada porno. 272 - Joinville - recorrentes: Oskar Gerstner
e outros --:- recorridos: O Coletor Estadual e n Dele
...ado ReQlonol de Policia. Relator: DES CERQUEI_
RA CINTRA - DecidindIJ o Tribunal Por maioria
de votos, não conhecer do recurso, por julga-lo d�_
serto.

no, 246 - Itajaí _ recorrente: Joõo Felíx de An
drade - recorrida: a Câmara Municipal de Penha. um terremoto no qual per

deram a vida 40 pessoas e

houve varias centenas de

feridos.
Outros sismos foram re

gistrados este ano: em ja
neiro na Iugoslavia r4

mortos e numerosos feri

dos), em abril no Japão se

tentrional, no mesmo mês

no sudeste da França, e a

30 de abril outra ve zno

Japão (um morto, cerca de

100 féridos e graves da
nos).

Visita de inspeção do Dírelor de
de Vias de Tlansportes do
Exército ao 2.0 Batalhão
Rodoviário (LAJES - Se)

vir lima f'xpo.�h.;i\o cio Cl'nt.
do 2° Batalhão Rodovj(\I'IO,
CeI Eng. Floriano Mullcr,
assistido por todos os seus

assessores imediatos, ares
peito de problemas adminis
trativos, principalmente de

natureza financeira, Que a

fligem a Unidade.

no. 204 - Tijucas _ recorrentes: o dr. Juiz de Di_
reito "ex_officio" e Q Prefeitura M4nicipol - recor�

ridos: O Prefeiturq·Muniripal e Ailton Regis.

no. 239 - Araranguó - recorrente: o dr. Juiz né

Direito "ex-officio" e a Prefeitura Municpal de A_
rarcJnguó- _ recorridos: a Prefeitura Municipal e

Gustavo Batista de Carvalho

no. 247 - Florianópo�is - recn,l'ren�es: Manol Booventura Gomes r!2corqdo: " Tesoureiro do Peniten
ciárin dr> E<;tado. R(')ato)': DES: ViTOR LIMA _ De�
cdindo o TI'ibunol, unanimemente negar provimen_
to 00 recurso.

.

Esteve em Lajes (SC),
nos dias 22 e 23 do corren

te, em visita de inspeção
nos trabalhos de constru

ção do TPS, da BR-2 e da
BR'36( a cargo do 20 Bata

Ihão Rodovlirio, o Exmo.

Sr. Cen. Mário Poppe de

Figueiredo, Diretor de Vias
de Transporte do Exército.
De sua Comitiva faziam

par�e o Eng. Cláudio de

Albuquerque. Chete da Di�

vi�ão de Planos e Obras do
D. N. E. F., o Cei Bertoldo
Paulo Derengowski, os Ten.
Cei Alfredo Correia Lima e

Wilson Rocha, Maj. Dirceu
Rodarte e Cap. Carlos Oeor
ge Capareili.
Apôs percorrer todos os

canteiros de trabalho das

no. 193 _ Chapecó _ rec-orrente: o dr. Juiz de Di_
reito "ex-offício" - recorrida, a Fazenda Pública
do Estado.

PEDIDO DE CONTAGEM DE TEMPO:
no 56 - Jaraguó do Sul - rr-oquerente: a dr. Av
res GJmn Ferreiro de Melo. Juiz de Direito da co_
marca. Relator: DES VITOR LIMA - Decidindo o

Tribunal, deferir o pedido paro mandar averbal' o
periodo de 9 anos. 2 meses e 7 dias de serviço pú
blico, prestado ao estado.

no. 229 _ Xoxim _ recorrentes: o dr. Juiz de Di_
reita "ex-officio" e a Prefeitura Municipal de Xo_
xim, PedrO Ortigara Afonso Sorgatto e outros -

recorridos: A Prefeit'ura Municipal de Xaxim. Pedro

Ortigaro, Afonso Sorf!Otto e outros.
. '.

no. 243 _ ltajai _ recorrente: o dr. JUIZ de DIreI_
to da la Vara "ex-otfício" - recorrido: o Delegado
Regional de Polícia.

\ AGRAVO DE DESPACOIO DO RELATOR NO MAN.

DADO DE SEGURANCA

- -

-�-INCIDENTE NO GONGO
De outro lado, b presi

dente Moisés Tchombe pro

nunciou, na cidade de

Kamina, um discurso no

Qual atacou as Nações Uni

das por colocarem seus

aviões a serviço do Exer

cito Nacional Congoles.
"A crise congolesu -

acrescentou - nunca será

resolvida com preposições
de pessoas Que vivem a

milhares de quilometras
de nosso país, Que não co

nhecem a mentalidade dus
popUlações congolesas e

ignornm iucla o {lllr �.(' rr

fore ao problem? do Con-

E;LIZABETHVILLE,3 (V.
A.) _ Elementos do Exer

cito Nacional CongOlês,
com a ajuda das Nações
Unidas, desembarcaram sa_

bado na base de Kamina,
ocupada pelos "capacetes
azuis", afirma um comu

nicado publicado hoje pela
presldencla do governo Ka

tanguense.
O chanceler de Katan

ga, Evaristo Kimba, Que
substitui provisoriamente o

presidente Tchombe, diri

giu. a esse respeito. um

indircl1:lrlo pl'ol('�lo :'\0' re

pl'c.�('nlan!e (1:1 ONU no

Congo.

Em a nol:te do dia 22. o

Lion';; Clube de Lajes pres
tou uma homenagem ao

Exercito, na pessoa do Cen.

Pape. por motivo do trans

curso da "Semana de Ca

xias", oferecendo, à ComI

tiva visitante e a oficiais
do 2° Batalhão Rodoviá

rio, um jantar no Hotel La

jes, que contou com a pre

sença de autoridades do

importantes obras a cargo Executivo, do Judlciádo e

dagueln Unidade de Enge- do Legislativo de Lnjes, a-

;;��,�:':�E��'rci;�:1������ CC�� ���� ll��l t:�:��)/l !.�;�'1111;��.�(;'�� ;�,�
Poppe opOr! nnidnde de OJ\� de. ��

. ,�
.; ,,-__ ,:�;:..-::l�;';'�;'•. �:.l,;r;',�,( i�

AÇ6ES RESCISóRIAS,

no. 59 - Xonxerê - autores: Delvirio de Almeida
Ribas. suo mulher e Deomedes de Almeida Ribas e

réus Am·-·do Antônio do Silva e sua mulher e a Pre_
feiturn Muniçinal de Xanxerê. Relator DES. ALVES
PEDROSA - Decidindo o tribunal' unoni"memente,
julgar improcedente a ação.

.no. 562 _ Xanxerê _ agravante: Angêla Sgllorio

JULGAMENTOS

MANDADOS D� SEGURANÇA

o. 457 _ Florianópolis - Maria GoJ)Çal e Mon·

leiro: reqllerente _ (I ('xmo. sr. gúvernodor (h E�_
,�ado e o SecretáriO da Educaçõo e Cultura' n�q��n.
dos, _ Relator: DE$, ANISIO DUTRA - Decldm_

:.,.��.�,

no. 66 - Joaçoba - autores: João Brollo e suo mu

Iher - réus: )'lã" Morcon e sua mulher: Relator:
DES. ALVES PEDROSA - Decidindo o Tribunal

naniml'mrnte, julgar improcedente a ação
.

VISTO: Irerie eb Silva Pereira .- Chefr do sec. de

J. c Publicaçõos
go".

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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DATILOGRAFIA
ARTIGO 91 (GINASIO EM UM ANO)

PR!ÜG��:S�t�t���s���sgsURANTE O A!'Ir

CURSOS ESPECIAIS
PARA-PROFESSORES
I)E DATILOGRAFIA

- g:;�:s�o nos moia modernos processos pedG..

- Equipodo co.... máquinas noyos
- Dirigido pelo:
- PROF. VICTOR FERREIRA DA SILVA
HORÁRIOS, DIURNOS E NOTURNOS
POfa sua in$�rição o Ruo Dr. Fulyio Aducci en,

tigo 24 de Maio, 748 - 10 andor
ESTREITO,

•

FLORIANóPOLIS

aa SAMUE� FOMSECA
CIRURGIÃO.DENTISTA

,Preparo de cavidades, pela alta: veleeídede,

t BORD��d�:�â�oge�á�i:HITE
�C����J�!�� :��aR�:�:�i�:��i:aA�!A':_

lo. dndor - Fone, 2225 '

Exclus.iv!llmente com horas marcadas

Vende uma casa cem 3 lotes de terrenos por ,'�

penas c-s 1.500.000,00.

COMPRA.SE CASO NO PERIMETRO URBANO.
I

Vários lotes, de terrenos no inicio de Barreiros
desde Cr$ 90.000,00 Com facilidade de pagamento.

Aproveite comprar a último apartamento. do con

dimino Lulz Gen:z:cga.

Grande LOteamento nos Coqueiros - Restam
Pou�{)s -

VEND!SE,

- Uma (1) casa na vila Operória do Saco dós
Limões - 'preço Cr$ 600.000,00
- Uma (1) cosa no Agronômica com Tres (3)
lotes Preço Cr$ 1500000,00

.

- B�:'reiros lotes de no. 29. 30, 31, 32 de
JS x 26 mts por Cr$ 150.000,00

__"... CoqueirOs' - terrenos perto do praia e do
clube financiados - Cr$ 200,00000
�

_ Cop-:Jeiras - nÇl rua Waldemar Ouriques e

Olegario Silva Ramas
'

Compro.se uma cosa no centro do CIDADE

ATENÇÃO
�-Mudanços lo�ais au paro outras cidades·

Suviços de mudanças.
.

!-Jãa é necessôrio o engrodomento dos móveis.
Inf ,"nações à Francisco Tolentino, no. 34

fone - �805

AV. RIO BRANCO, 72

REX-MARCAS E PATENTES
Agenle Oficial da Propriedade Induslria!
Regi.�tro de marcas, patentes de invenção, nomes co

merciais, titulos de e�tabelecimento, insígnias, frases de

propaganda e marcar de exportação.

RUa Tenenle Sílvetra. 29·· l° andar -

sala 8 .....: (altos da Casa Nair - Floria

nópolis,

Exposição De Pinturas Zumblick
A Partir, do mês de setembro o conhecido ptn,

tor ZUMBLlCK estará exponçlo 80 telas no futuro

prédio do Drog'aria Cotarinense o RUA Felipe Sch_
midt.

INGUS "Q

APRENI>A CONVERSANDO FRANCES EM ,2 MESES
ALEMÃ" 12
ITALIANO 12

Y'�lZ t G I

UM HOMEM DO POVO

PARA TRABALHAR PELO

POVO

V�DE-SE
Vende se uma casa com

uma grande chácara, em

Barreiros, Estrada velha

nO 155. Tratar na mesma. �
30-8-62

(r'l,...; )

��HO·,· NAu!l,I�"c��"t "i�'OI
�--_._:__,

Henrique Arruda

Ramos

Para Deputado
Estadual

P. S. D.
POR ONDE ANDOU, NO

EXERCICIO DE FUNÇõES
PUBLICAS, DEIXOU O NO

ME CERCADO DE RES-

PEITO E DE ESTIMA.

Dr. Acácio
Garibaldi S,
Thial!o
ADVOQADO

Escritól'io especializado
em 'Questões trabalhistas.

Administração . de bens

Imóveis. Defesas fiscais
Rua Felipe Schmidt, 14

_10 andar - Fones: 2511
- :".216

·�Florionôpoli::., 2°í9/62

TWIST

Após a coroação .aconte
ceu um show de twíst. 1':'.1
tacando-se o par Sérg'lo ate

d.eck e Alzit'inha Ferre,

Matriculas abertas na Secretaria e

também para
CURSOS DE CONVERSAÇÃO PRATICA

Trajano, n. 14

(Alt�s da Farmácia Central)

VEINIH-SE
Dais lotes de terreno, em Coqueiros, frente pa

ra o mar.Czcem mil. Uma area de 20 mil metros'.
A 15 minutes da cidade. Tratar a Av. Rio Bron

CÇl. 55
16-9':".

----------

.

Prepare-se para o futuro
Aquirindo �otes de terras, pequenos chócoros e óreas
poro indústrias em

BARREIROS
no "BAJRRO YPIRANGA, ónJe está situado o Grupo
Escolar I.ocal.

Os interessados poderão dirigir_�e diretome'�lt
aa ESCRITÓRIO DE VENDAS DE IMOVEIS de

0110 Julio Malina
Rua Felipe Schmidt, 14 - Sobrádo - Fone _

2347 - FI:;Jrionópolis.
SERVICOS TeCNICOS ADMINISTRATIVOS·

ORGANIZAÇÃO E REORGANIZAÇÃO
DE SERViÇOS

RUA CONSELHEIRO MAFRA _ 160
FLORIANO'POUS __:_ SANTA CATARINA

SUCESSO ra, Vera Moritz, Clarl.1a dançante com Os vtsttan
A Festa da Suéter, H,) Silveira, Mlriam Guedes tes e org'anizadcres do Fe;

Instituto Yáslgy, foI um Geraldlna Koníng, Marg,)t tíval.c
sucesso d a noitada acon, Palm Luz, acompanhada lo

teceu movímentadigsfma professor Udo wangenhatn ; VIBRANDO
com a particípaçào do cor; , Helvla e Heloisa Horn, bem Nossa Capital, com a rean

junto melódico de Castela. anompanhadas, aosaure saçâo do Festival do Cine

Gil' Marques e n'h.ne no.a ma Novo Brasileiro está 'I'

MISSES da Silva. Amanhã, tem brando e entrou em "óruí-
Ezir Moritz. foi escolhida mais.. ta" na Imprensa.Brasilelr'l.

Míss Yásigy 62, por .rm a Para os astros convidados
comissão de sete membros PREMIaS que estão presentes P03S0
-- pela mesma foi etat.a A dretora Joy Lynch, an- aürmar que estão sattsret

M:ss Suéter vtegínte Gu fitriã da grande festa cz tiss:mos e os que não 'com

Marques. Elizabcth Pinho a entrega do:s br.nctes ,�.<; pareceram por qualquer m

Martta Costa, ganharam eleitas e classificadas. nvo perderam multo. Aqui
um brinde cada com r." nós oferecemos uma :llS

ma.s bonitas iuéters. JURERf: mais be.as patsagcns narn

Os arListas e ícmanscas ra' do mundo e que mult·)s
COROAÇAO vtstantes que estão parttci ainda não tiveram opovtu
Eva vuma, elegante atriz pando do Festival do G.. '1� nidade de ver. Quando -no

cinematográfica, convidada ma .Novo Brasileiro, rorn-n gam ficam Imprecicnado-.
especial fez a corcacao de homenageados com -rma

, Mi<;s, Y�sigy, Ezir Mocií:z, peixada oferecida pelo aar- EU QUERO
com faixa e coroa neáno da .rurerê, necue:e ro,1arlene foi à Lagoa du

maravt'hoso locai de ver-a oonceicão. quando viu as

neto. Na dre-jào runctcn l dunas, disse. eu quero raser
ram os srs. ôr An'to p,:� um mm aqui neste lugar .

t.ry e Baldicero suomenc puxa vida nunca vi cousa

tão bela. Depois eu conto
BELEZA mate ...

(UNICA SANTA CATARINA

Clínica Geral

Doenças Nervosas e Mentais
Angustio - Complexos - Ataques - Manias

Problemótico Afetiva e sexual.
Trotamen10 pelo Eletrochaque com anestesia

Insulinoterapia - Cardiozolorapia - Scmoterap!a
Psicoterapia.

Os visitantes gOstar<tm
ASTROS multo da beleza da Pr-ata fI:/tS'l'TDORES

Na, festa notamos os i�' de Forte e bateram mui'. \S
.

O "Radar" runcionan.m
t.ros do Cinema Novo Bri fotografias daquêle apr axí por tráz dos bastidores -'f

sretro. convidados especiais vet recanto de veraneio 1'l festival _ pode dizer a f,'

:�u��::n��:o�a��it�'va C\���_. Zt��: ����ig:çC:�d;.��n:��,a �:�v��e I;�:e oK;���h:�
ma, muito elegante traj a 1. ca com a matéria que foi dr. Antonio de .souse .-t

do um bon.to conjunto ,.H·� aproveitada antes do cer-to mos, em São Paulo. Ela "13"

to, acompanhada de seu _. de peixe. tá feliz por ter encontrado
pôsn, atol' John Herbert; a um homem que lhe com.

temperamentai e bent-a ZENAIDE preende muito. Estas
Marlene França; Sueli ';'i Na ocasião conversamos- ram suas perevraa.. tre-
gueiró, com seu. sorriso srm demoradamente com a co- ne, trabalhou n? filme "O'

pátícc; Milton Vilar, Pre- nhecida e destacada [orna gante de Pedra".

sentes também, os jornn lista d Zena!de André que

listas: Zenaide André. cc-u estava' acompanhada' ce RELEMBROU
sua simpatia persomrtcada: atriz, a loira, Ir�ne K��'. Visitou "Floriacap', o ar

Fernando Car'osyCavalca'l mero O tema: a situaçã'l e Luiz Fernando aêcc, rue
ti de Andrade; Bvandro grau de adiantamento das está trabalhando para o �..

1

Teixeira. Wilson Silva e leis do Brasil. compreensaa amigo dr. Alvaro Oatâo. ,�,

Domingos Xavier. das cenas artísticas dos filo cuerêncte. relembrou"
mes brasileiros, o direi-o lhos tempos com o dr .• \r·

da mulher, nossa juventude mando xeüu.

Na festa, alguém (fiare assistirá o progresso da ct.

ceu pma ca.I12ta l"ark,;N ênci� na ocasião em qlle PALPITE
vada com o nome ... e ..11. torem feitas as viagens a Como é do conheclmen·Q

Je todos os políticOs,

sam"'1catarina, vai
-

c::leger ..}'la.

torze deputadOs federaIS
Quarenta e oito horas ln

tes vou dar O meu palplGe
.lOS prováveis que ser'l.O

eleitos. Adianto que

ALGUEM

nlstério da Fazenda, a atfl7. iua, e etc ..

Marlene França.
CONFRATERNIZAÇAO

FUNCIONOU

O meu caderninho
Domingo a noite no Q'l"

1"10' rênc!a. aconteceu um Ja!}·

cionou na comentada '�u_ tar de Confraternização en

nlão social danç�nle ali 'l t·re diretores, produtores,
Instituto de Idiomas ·Ya3i. atôres, atrizes e jorna1ist·)s eleitos, seis do PSD, jei
gy - Regina Clasen, Cl�\)· credenciados. Usou da para da UDN e dois do. PTB.
sa Reg�na Porto, Wania vra o atar John Herbert Ciue COCKTAIL

Moritz, Miss Radar de Sa'l.. enalteceu o Festival do Cio
ta Catarina, acompanhada nema Novo Brasileiro na Ontem, o Querência P.I'

do sr. Edson de Moura !er. "Floriacap". depois falar'l.:n lace Hotel, ofereceu 1m

ro; Suzana Modesto, Vera os jornalistas: Sergio Hin��t cocktaii, aos artistas e jor�
Lucia Daura bem acompa- e Adolfo Cruz. Mais tard�. na listas, participantes d'l

nhada; Léa' Salum, Tere_' foi realizada uma reunhi.o Semana do Cinema N')

zinha Spoganicz, Diga Vlei Brasileiro.
.,������������������,�

MU'SICAL BAR
. 'ARA UM BOM PASSA TEM?e COM SUA FAMiLIA - REUNIOES SOCIAl:::.

DAliÇANTES COQUlTEIS - FESTAS DE ANlVERSARIOS - CRA

DANÇANTES - ,ETC.

ANDAlt TERREO DO ROYAL HOTEL - Tel. 2515. !l'ortarla)

Argentina inicia negociações
sobre sua.divida externa

BUENOS AIRES, I (V.A.)
O govérno da Argentina
começou, hoje, a tomar

medidas para novas nego
ciações sóbre sua fabulosa
divida externa, não levan
do em consideração Os boa
tos de que um misterioso
rebelde vai estimular a

crise militar que. flagela o

país. O ministro de Econo

mIa, Alvaro A)Sogaray,
consultou os seus finan

cistas, depois de conferên-

ADVOGADqS: cias com os repl:esentantes
DR. HELIO PEIXOTO. de onze países europeus,

DR. MOACYR PEREIRA. além dos Estados Unidos e

PREV!DENCIA SOCIAL: _ Récursos à Juntos de Ju! do Japão. Alsogaray e seus

gomenta e Revisão, Aposentadorias. BenefiCios etc assessores partirão para a

QUESTõES TRABALHISTAS
•

J
Europa, no comêço do mês

'CI'VEL e CRIMINAL (-"-....;:----- vindouro, pretendendo ter

Ruo Felipe Schmidt no. 37 - 2�. AndÇlr -,- Soja rUI:. f:::::d.Of::Ç::': ��:�a;:str�:iS�.�ac��d�s C���
VENDE-SE be de Paris, que têm vários

Um radio "SEMP" em-Horn estado, tratar PERfEt�ÀO�RAPlDE �:��l.o� del�ivl�: �:t:�����
!1�sta red

.._�.".o� das às ,1 9 horas Preço de ocasião.
-

Uma semana mais tarde,

9:
Alsoga!'ay entrará em cou-

. i"_j-,�;;
'.

�f 't .':tI
"".

'

..�f����t$".<.> . ',�:,��AD����_ ';'�::':::..

tato, em Washongton, com

as autoridades norte-ame·

ricanas. Mas a idéia de no'

vamente negociar o paga
mento de uns 250 milhões
de dólares em emprêstj
mos, ( ,cujo prazo de liqui
dação expira êste ano, não

despertou a atenção dos
trabalhadores e nem do�
militares. Cada um dêles
esteve em atovidade den

tro do seu próprio círculo
da seguinte forma:

.1.0 - Os lidel'es sindicais
conferenciaram com os di
rigentes políticas, pedindo
apoio para suas relvlndi

cações salariais, a fim de
enfrentarem o crescente
custo de vida.

2.0 - Nos meiOS mlllta

res, continua a guerra de

palavras e de atitudes mis

teriosas. Ainda não há no

,tidas' do ceI. Juan Francis
co Guevara. o qual. pelo

condidv na provi'ncia de

Córdoba, depois de uma

proclamação em que diz:
- "Nossa pátria está desa

bando. Se pedir justiça é
ser rebelde., a partir de ho

je sou rebelde". Paradoxal

mente, Guevara, que se

gundo se informa não tem

tropas sob seu comando,
está sendo procurado para
comparecer aO tribunal

militar, acusado de sedição,
enquanto os outros "'rebel
des" que se lançaram à

rua, com tanques e petre
chos bélicos contra o pre
sidente José Maria Guido,
hoje em dia apoiam o

Exército.

i

DR. no'vls DIAS OE :I�Á

CLlNICA ME'DlCA
Estomoga intestinos, figado e vias-biliares.
Consultório: Rua Felipe Schmidt n.o 38
Residência:

'

Ruo.s. Jorge, 32 - Fone 2721
Diàriamente das 15 às 18 horas
Atende dos 8 às 10.30 horas no Hospital de Caridade

ORo MARIO GENTIl COSTA
M t D I CO

OUVIDO - NARIZ - GARGANTA
CLlNICA E CIRURGIA

ESPECIALl7I,C,3.n I'IA CLlNICA PROF
JOSÉ K�S DO RIO DE JANEIRO

.

OPERA NOS DOIS HOSPITAIS DE FLORIANOPOLlS
. HORARIO DE CONSULTAS: - Das 14 às 18 horas
�1a manhã, har,9 marcada. inclusive aos sábados

.

Telefone: 2989
CONSULTORIO - Ruo Ten. Silveira 15 - Conj 203

.,EDIFICIO r;-:-RTHENON

Direção das Psiquiótras -

DR PERCY JOÃO DE BORBA
DR: JOst TAVARES IRACEMA

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

15 à3 18 ps. Drs. Ivan e Iracema

Endereço: Avenida Mouro Ramos 288
(Praça Etelvina Luz) - Fone 3'1 - 53

ADUOGÁDOS

Aluga-sp,
._

que se supôe, se acha ('s-

Quartos com ou s�m pell
sãu. Rua Esteves Junior, 3'1

NESTA

t.�. ,,��;�
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possuí."Aliás, é tempo de o ramente são casos isolados,
1 - Sucesso e repercussão IndustrIal tomar conecíên- \ que acontecem e acontece

nacional das convenções an cía da evolução extranrdjná rao no setor do varejo da

tenores (duas do RIo e u- ria que se vem processando mesma forma como na pró
ma em Belo Horizonte), in em nosso varejo. pria industrie, aqui e aco

cjuswe as regionais (uma Toco nesse ponto porque, la, se registram Irregulart
no Recife e outra em For- comumente, nos meus eon. dades reprováveis de for.

taleza). tatos com capitães de In- necimenco de mercadorias.
2 - Interêsse crescente dústria, ouço queixas amar xac me refiro a atraso de

dos revendedores de todo o gas, multas das quais injus forne.cimento, que é comum

país em acertar o passo som tas, correra Os revendedores. a grande Induscrta, com pre .

�!;;��� rªj��ª �§���. dDRIS PR UDI}NVI�Avareíretes do, grandes cen certa vez, que acandonara 0' varejistas, por sua_ í n
tros generosamente deram a Idéia de distribuir dlsp- vez, tambêm se queixam Hl\.D�AS-CORPUS N0 3.356, cariam melhor situados no SI eo, para exclui-lo de a- FlOrianopoUs, 16 de agos
de si, quando falavam de lays para promoçan no no dos fornecedores. Na II coa LIA COMARCA DE CURITI âmbito do Código Eleitoral, preclaçao perante a Iegts- to de 1961.
seus métodos de admínta- ponto de venda, contendo venção do Comércio Logfs- BANOS. art. 175, nv 28. Nos crimes lação comum. E muito me- Alves Pedrosa, Presidente

tração de empresa e trans um exemplar do própria ta do Nordeste, foi levada RELATOR: DES. ARY eleitorais, sustenta-se, a nos abona a pretensão do Ary Pereira. ouveíra, Rela-
mltiam aos colegas do ín . produto, porque seus vende um caso muito seria ao pie 'PEREIDA OLIVEIRA.' denuncia representa peça impetrante, a círcunstãn- tor
terior idéias que. ajudam a dores verificaram que c sa- nário. Informou um comer- fundamental, enquanto os cia de ser mencionado o Osvaldo Arêas Horn
vender mais, dá a medida bailete em questão estava cíante que, com frequência, CRIME CONTRA A'HONRA de calunia, injuria' e ctra- nome de Afonso Dotti, na RerciUo Medeiros
que se pode esperar do con sendo vendido. acontece de as duplicatas - SUA CONCElTUAÇAO maçâo independem dessa época candidato a car- Amo Hoeschl
clave a reelísar-se no cen- Não se pode negar que emitidas por grandes [ndúa COMO DELITO POLITICO formalidade. Ora, acrescen go eletivo, desde que Os re- Ivo Guilhon
tro dinâmico da economia tais coisas aconteçam. Daí, trias se vencerem em ban- INADMIB8IBILIDADE., ta-se os processos instau- tos centra êle artiGulados Bellsárlo Costa
brasileira. porém, a inferir-se que o co antes de a mercadoria - Inexiste crime políti- rados contra o pacfente ti não têm vinculação com as Vítor Lima
Provavelmente, em São nosso revendedor, de modo respectivas lhe chegar às co, mas sim delito comum veram início mediante quel eleições próximas, a .respeí Foi voto vencedor o do

Paulo, haverá mais do que geral, não acompanha o de mãos. Outro convencional contra a honra, quando as xa, o que os viela de nul]- to das quaís o documento Sr. Des. Patrocínio Gailot-
uma troca de idéias profls- senvoivlmento do parque apejou para que a_ Indústria ofensas são praticadas em dade. omite qualquer referência. ti.
stonats do mesmo oficio. Co indust.rlal val uma rüstên. desse ao Nordeste o mesmo boletim avulso desvinculado f!:nfrentanto, não assiste Aliás, a nulidade, suscí- Ary Pereira Oliveira
gjta se de Interessar os In- cía imensa. tratamento que dá ao Sul de campanha eleitoral. razão ao impetrante. Os _ tada em preliminar na. de Ciente, Rubem M, da Cos
dustriais num debate rran- Convém assinalar que at- quancu à Informação ante- processo criminais instau- tesa prévia, já foi objeto de ta
co sõbre problemas comuns guns setores do comércio cipada para o revendedor VISTOS, relatados e dis- rados. contra o paciente são aprectação pelo dr. Juiz de Foram também votos ven
o que deverá ser de grande não experimentaram o rnes sobre os seus lançamentos. eutldos êstes autos de ha- realmente, de crimes co- Direito, que, em eesenvctví cederes os dos Srs. Des.
utilidade para ambos os la mo sõpro de evolução. O de Naquela Convenção, foi ceae-ccrpus nv 3.356, da co muns de ação privada. O da decisão, a repeliu Ferreira Bastos e Osmundo
dos - fornecedor e reven- produtos farmacêuticos e muito aplaudida. a tese do marca de Curitibanos, em oferecimento de quejxa - sólidos fundamentos. Nóbrega.

de�:'primelro lugar, é qua �:le!��a!:rs���ve::�!�e�: �I����O ü������::;, �:op�o�e�� ��eC:o���:l':n:c�er%: ��i ����::::,l Oe::�i�e: q::v�� ";�'.l.'_'-';_ _

se certo que a elite vareüe- com o de produtos alímen- to manufaturado. E' assun mar Ol:tlgari: punham os ofendidos' para J .'

�Jt�astadon�i:��:odo ��ou�o�·P·m��.::sd::'é surgirem os super : o::r����t:sa::�:�n��s� ACORDAM, em Tribunal f�o;���:ia� s�����n������ DR� A. SANTAELLA
mas de muitas outras pra- Veja se, porém, o setor triais e revendedores. de Justiça, por votação u- de do paciente apontada co

ças, como Belo Horizonte, de ut-llldades domésticas. Enfim, meu propósito nâníme, conhecer do pedi- mo sujeito à Sanção Penal.
Pôrto Alegre e Recife - e Aí o revendedor é um fl- com êste bilhete aos Indus- do e negar a ordem lmpe- O boletim da autoria do
mesmo menores, como Na- nanclsta, que manipula, so- trjats, e chamar a atenção trada. Custas pelo impe- paciente, sob o título "Por

tal, GOiânia e Florianópo- bretudo, dinheiro. O concer para a IV Convenção Na- trante. Sejam devolvidos os que eu não presto", nada
!is -, supreenda o indus- to é de que os produtos �d- cícna] do Comércio Lojista, autos avocados. contêm com capacidade pa
trta] pela soma de conheci I quiridos à ídústria são m. a realizar-se brevemente /\tega se que o paciente' ra situá lo no ámbito do

mentog atualizados que quirldos à Indústria são in- em São Paulo. Não tenho sofre constrangimento tle- crime eleitoral. Não há nê
tanto malar lucro quanto duvida de 'que quanto mais gal na comarca de cunn- le propaganda politica nem
menor tempo permanece fornecedor e revendedor a- banes, onde responde a di qualquer relação com par
rem na mesma. Os proble- certarem o passo maiores versos processos criminais tidos e candidatos. O seu
mas SUSCitados pelo eredíá, serão os benefícios rectpro- nulos de pleno direito. Os conteúdo diz respeito a fa
rio - financiamento ao cos _ e maiores os provel- processos dizem respeito tos desvinculados da cam-

consumidor - eglglram do tos para a economia nacío aos delitos de calúnia, injú panha eleitoral, atingido, --'--::::-_
v"a.rejista estudos demora- nal. ria e dlfamaçl0, prev1st08 inclusive, pessoas totalmen Contratorpedeiro "Baependi"dos, resultando numa apro no Código Penal, que tertarr. te afastaras de qualquer ati

���aç:o r���e :���rlamai�� ���t�:m:�:: p�� �:�;o�� ����:�e p::�d:r��j��;;:o�� Suspendeu
que com a, índúsêrja. O lo- sabilldade do paciente. Pre reita Dr. Osni Caetano da Após" dias no porto de O Chefe da Missão, Ca-
jlst.a, no crediárlq, p:tsSou ten'!ê o IrKpetrante que os Silveira. t9 simples fato de Fiorlanópolis, suspendeu�" pitão de Fragata Marci;)
a fazer duas operações dis- delitos, se caracterizados, haver circul_\ldo no período feira, a fim de prassegu!r Lyra, bem co� os dem'lis
tintas: 1) venda de dlnhel_ "constitulrlam Infração de destinado à campanha elei

a Operação Tridente, o Cl' oficiais -da belonave, mani�
ro; 2) venda de mercado- �natureza poH�ca, que fi- toral, não é sufIciente, por Baependi, de nossa Mari- festaram.se satisfeitos ,ela.
ria. Se, na venda à vista, a

nha de Guerra. maneira gentil da IQJpren.rápid!1 rotação de estoque
� :;a da Capltál. mormente

o põe à margem dos peri·
TERRENO NA PBAIA O Baependi que executa. do jornal "O EST,ADO".

:�s pd��n!�a����e�ee;;rz c�� . r', rnlsi_ãç oceanográfica, em daQdO inte,Ira cobertu.ra da

d h I d id Vende_se:,�m, lote de terceno na praia do M�io con1urtto com navios uru_ Operação Tridente e Wor�

�, c��s:q�ent�m���:�m n�� ....-Omii__iiiiiii?' Coqueiros entrada na rua "TIBAU" _ ideal �aril guaios e arg�ntlnos, deve. m!j.ndo, ao, públi!io 40b� 1)5,

pode' temer a elevação de uma construção de veraneio.
'

rá fazer o levan'tame",o 1 h;aE ít;tetfdricIos de ltal QPc--
prêço para reposição de es . Os Interessados tratar cOm o sr. Osmar _ nes.. oceanográfiCo até10 Cabo" �açáo �à' économla i nacio�
toque, há que renovar cons; �� Ay""�R"alho t.:r. Redaç50. .' -

''-'-t� de Ho.rnos.. na'l�

;��::,m;:t:e��aC���l��e��� CLINICA "'\DE'1T&tiANç_� .. �

��e��ISp�::S�:�o:���i!0 :é� I�tn:!::� ::lacari7a::f CJO,DI /11\ Inna" IC, liA" /1 0.1/15 A J:/''"'S..!1�p,,�;:�;S��� �
rios prejulzos. 'A tarde, no consul&õrj. r-L ·'1I/�1 vvr LI":;, V/VIH � IV/H . vonc::..Além disso, quando entra, das 15,30 !:>s. às 17,30 11:5 . '

... '.'

num periodo d' ,r",',,'n Con,ultó,"o' Rua Nu"!,, 6'AP/TA/S DE ESTADO,é DO B -R,',A, 5 I Lda promocional, el-Io ven- Machado, '1 _ l_° andar;r-- ..J
dendo muito mais Idéias do telefone 2�86. !'

Genival Rabelo
.� ..

. BILHETE AOS INDUSTRI-'
AIS

Estamos às portas da IV
convenção Nacional do Co
mércto Lojista, desta vez a

realizar se em São Paulo,
sob os auspicias do Clube
de Lojistas do Brasli presí .

di do pelo Sr. Benedito An
selmo PlerottI Filho, de A
Exposição mIO), e do clube.
local, presidido' pelo Sr. Oel
so Dário Guimarães, de A
Eletrolãndia (São Paulo).
Acredito que, parttcular.

mente para a índúsbrtn, o

acontecimento se revista de
excepcional ímpcrtâncta, pe

Para
Deputado Estadual

P. S. D.
Paulo Rocha Far;a

Aulas de MatemáUca
o Instituto D. Pedro II ministrará aulas de rno,

temática para os quatro séries ginasiais, no oerlo.,
do noturno a partir de 10 de setembro de 1962

I nscrições dos 19 às 20,30 horas diariamente
à Rua Nereu Ramos - 39.

iiIi>�

PROGRAMA MES DE AGOSTO

DIA 22 de Setembro Miltinho
DIA 13 de Outubro E!1zete Cardoso

RESTAURANTE ESTRELA

Praça �5 de Novembro, 24

Borianópolis

PARA DEPUTADa ESTADUAL

que mercadorias.

Portanto, tal como o in

dustrial, que planeja seu

desenvolvImento, o reven

dedor, que decide progredir
possui uma soma de conhe

c1mentos gerais muito a

lém dos da área de sua es

pecialização. E ê o que tem

acontecido no Brasil intei

ro, não apenas como conse

quência do sópro de progres
so que Invade o pais, como

por uma deliberação pro

priados loglstas, que se tém
reunido em almoços sema

nais, nos seus clubes, numa
pe.rmanente troca de jnfor
mações e experiências, en

riquecidas conslderàvelmen
te com as convenções nacio
nais e regionais.
E se hã. ainda motivos de

queixa da industria, segu-

Residência: Rua P!1d�
Roma, 63 - Telerone 211M

V[ftDE-SE
Um balcão frigorífico em

estado de novo, marca

Elétro-Frio.
Tratar à rua Frei Ca.né�

ca 103, Churrascaria São
Jorge, Nêsta,

-

"'3 :r.\'4U€no S """"

'COllttCOlll.IIGUliOlBiJI
DltlllVl

bl:hIIdM.�.·a

RA'DIO PATRUL�A: SOCORRO

POLICIAL DE URGEMCIA TEL. 3911

-Missade 7 dia
A !amilla de Elvira B. Tolentino, COlnvIda aos

parentes e pessoas de suas relações para a missa que
mandara rezar em sufrágio de sua alma, dia � de se
tembro, às 7 horas, na Igreja São Francisco.

Anteclpadame:lte agradece a todos que comparece
rem a este ato de fé cristã.

COMPRA.SE CASA NO PERIMETRO URBANO.

QUARTOS��
C')I�l ,'u SCPl p,., _'V, '.<.10._ �"" ,'.

Ruo I..�I"" .. ;;' ..- ... , ... _, """! -----
- --_:_�" ';' ...:>f_" �

Q1lII<TA PAOI1lA
_____ c -----.J

jato do mundo Convair 990 CORONADO

com o inigualável SERViÇO da

Qualidade Suiça em IOldo o mundo

Consulte o seu Agente de Viagens
R&plesentanle em Florianópolis:
TQM T. WllDI & CIA.

Rua Dom J. Câmara/Av. Rio Branco - Fel. 2850, 3503, 3128

DE VOLTA DE S'-lA VIAGEM AO EXTRAN_
GEIRO REINICIOU A CLl:NICA

Operádor de Máquina RUF
Procuro-se operador de máquina Ruf ou eon..

tcbllistc com prérlca de contabilidade meccnizcdc,
Tratar á r�a Fel ipe Schmidt n, 33

".

RECEITA

2·9

AJUDA A COMBATER OS QUE SONEGAM
IMPOSTOS:

REGEíTA N,i"O TERÁS MELHORES SERVIÇOS
�iii'.

#�w.
__

�JjO_'_'-�-�;-.-._-,'-i��:1�"::;::�'�;

[J

,

7 5Z9 044.000,00

�I��mggggg
9�3066000.00
78121.0000.00
431300.000.00

3}9,870.aoo,002 1950.000.00
.2 5.640.000.00
141.Q44.000,00
1 36,249,000,00',
1 I 1479000,00
I 02.71 6.000,00
7L 185.000,00
63740.000,00
62.649000.00
·56 300 000.00
51.698.000.00
40607000.00
'16.330,000.00

APENAS DUAS CAPITA!S TÊM ARRECA AÇ .INFERIOR A
_FLORIANOPOLlS: TERESINA E CUIAS

MUN/CIPE:
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REDATOR:

PEDRO 'AULO MACHADO

RfDArORES-AUXILlA"'ES:

MAURY 10RC/iS, RUI LOBO "

GILB'nO NAHAI

COLABORADOR'S, DIVERSOS

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

De Pr:labens os Elerno$
do F':jr,,_GI da (

a "11

cort

Escreveu: I' S. Androde

de,

ta.

do de

tõo f��z::�rr��� c�v����e�r�sf�, Capital es.,

trem em seus qcs xs. 'cm seus ii �;;ossüo�e;�;:�
tro�. em �"U."; 5,11 .. $')5, a �t;stoÇÓt. <J? enterrarem
rnars um pouco o nosso futebol. Deixam trcnsocre;
cor em seu- .rc-ner.rórlos a satisfação de verem o fu
tebol de FI(Jricn0po!ts relegado a plano inferior. Suas
vozes sõ'.) dt p ... rc contenrcmenro pelo fracasso do
'utebol ilhéu Suas f; ·:0namios Se transformam em
rasgados 50,', .sc. qucnoo podem diminuir o futebol
da Copito' d1 Estcdo A gente sente quando em con.,
tacto com êles. o orgulho que têm de defenderem o
futebol ,co intcr!('r, muito especialmente quando vem
em prejuízo do futebol florianopolilano Botem cor,
mos qucnd» o sr, Jtultcn tiro do Capital do Estado
o direito de or-icmaor o seleção cara-ínense de fute
b8J juvenil faccndo a mesma desfilar com unifor
me trnd- ') nome "'JOINVILLE" ao invés de "SAN:
TA CATA�fNA" (esco toi a primeira. vez na histó
ria do v- lê.' Lira que uma delegação repre.,
sentativo de UJII Estudo da federação desfila com o

--

nome de uma cidcdo). Dõo pulos de satisfação qUO"
do {) treinod-ir (se E Que merece êste titulo) da refe_
rida selocôo n, c.... ,.,)1 atletas do Capital (o Acácia
só j')rpu por(JlI<> fi ooleír-, de Joinville se contundiu
no rrim€iro I ) ch,ixanda um atleta do cotej:1oria
de Helinho IlO rf'serva Prestam homenagem 00 sr.

Jiulial'i qucndo
-

;t(, cic!adõo levo paro o interior o

't!

,I dr :Ix!, ll1a)T�'

rouu a mef hn

do ctu>e greJ1:�
Ido de três d")

virIas·
O Olímpiro foi rcatmcnre

um quadre que uroduztu
melhor durant� " r.ran.rcur

Ginásio do
SESC-SDHAC,
Uma Realidade

Enqunto a. imprensa de

di";::�,t,, d'l Tem0 Sul Brnsileiro Inter_Clubes Quon
Blumon:;l.u desencndeia Kr:lO

do �os outro,,? Estados .'iÕ�) realizados nos respectivas de campanha para a Carl"

C"pltois pelo tnC'n')s o mai:Jrio dos partidas. Reve_ trução de um Glnásio ':0

rene iam os dirigentC's do Metl'õpol quando êste clu_ borto, capaz de soiucionar
be- �e ()(en'c(' nora j'lg:lr gratuitamente em Pôdo definitivamente os pl'<)bll'
Alegre Em bf'neficio da Associacôo dos Cronisto':> mas que ntJtgcm o csport(
ESDortiv'ls d,) Rio Gr!lnde do Sul' e nõo atendem o amador daquela cidade e-u
solicitoçao d:j mesmo sociedade de Santo Catarina; Vale o !tajai: em Flohu!"Q
se congrotulom com ê�te rnesm'1 clube quando pede polis o SESC_SENAC COl)S'
a importância de CrS 200.000,00 (sim duzenl"()s
mil cru?:piros mc�mo) para jogar uma partido n,:)

Capital (' jO!Jom em outras partes por menOs do me

tude (Internocion:d, Grêmio, Coritiba não pedem
tonl'1 ) ()ucnd) um clube do interior venCe qualquer
pal'tidn, clivam, (·naltecem. elogiam e se estendem
em extensos comentários porém, quando acontece

I o mesmo em um club!:: do ilha, é oquelo oguc: vi_
tória sem expressão, timinha barato etc. Sempre cri_
ticando, sempre tirando '"l estimulo de atletas e di- napolitanos que graças
rigentes Ouand') um clube do interior perde foi SESC SENAC torna..se
porque estava em tarde infeliz mas se o mesmo ve_ autêntica realidade.,

rifica_se com uma agremiação do Capital, é um

Deus nos acuel;_;: timinho (êks gastam muito de usar

•

�;:;:::::�:i��;�:�:i,7�����;:��O:\i���n���T� Pê�;� G [ 'O eSTADO'acham um absurdo, pnrem, no Intenor e cabrada .L. L '" U
CI'$·130,OO e fIes acham baratissimo. As Federações

'

des outr'Js Estados tudo fazem para que :'IS portidlJs
mais importantes :;ejam realizados n<' suas Capi_
tais aqui êles fozpm o possível (' t; impossív-21
parâ que seja realizoda nO interi, crônica e<:_

portiva d:l interior (juebra lança ,"'sP0rt<? En

tretanto a nos�a, pell) menos o ro r,]O of�rcce do () II ,) J(.:�'�r '�"t��'!�'
a devida cooperocão nõo estin:U! 1, equlpe.o;. DO"

n'Jssos atletas no�so.; dirip-entes, ntróri-o, cri nil� inha CI.Wl

ticom menosprezam âesmoraliz de .ngo

Pois é, meus amigos espor' Capital, os- �
..;l"j ��� Ap

,- �i: ���\"��,.;::r�:s/,�;��IOS fl:, r ,��:OIJ::��;
(

corvos do futobol a Capital do F" lo; Os eternos

"PUCHA_SACOS" do futebol G') rior. €Ies es-

tõo felizes, ('�tão contentes, estão 'ufóricos porq�e
mais uma vez o Capital do Est:1d·, de Santo Catari_
na foi esportivomt?nte rE'baixada foi mais uma vez

relegada a segundo plano com ci efetivação da �or
tida pelo Toço Brasil em Criciuma c-onf.orme eles

todos despjt>vam_ �Ies alegam que estó certO porqLle

o clube ê daquela cidade e d(,'ita maneira tem que

apresentelf espetáculo para suo torcida, entretantO,
{) maior clube do mundo c_ÇImpeão de São PaulQ• do .. tmentamus o SlIceido,

'_ Brasil e do AmÉTiÇQ do Sul, o SantOs Futebol Clube, 18 anleriormplll;(l 0.,1:1
iró joqar Ci pl'impira partido I'm di5puta do Cnmpeo_ tudo tcrt9,pa1'a o

noto Mundial Inter·L'ILlbe�, ('ontra o Benfica de po\� sendo autonllac1o outro .. ".

tugal, no estúdio do Maraconã. pari anta fóro de eont.ro, trazendo Pl'cjulzos
cidQde., ali duas equipes, c ficando

�
-

Ek' c 1 r,..r '11 mI rm � t:Jc� oqem aSSim mc�. ))or f'Ons('guinlf' Os j,)j.; ,

t
êle� i07rnl <1 11 i'"Ilr'clilO OS ETERNOS COVEI- (Jlll!l:l�'Os s�

..

1- )i,rogl'f1IMl
DO FU,TEBOL DA CAPITAL 'l'raJe __�ava pr�ram'l'

�,'-- --_--

troem o Gigante do. PI'aça
da

.

Bandeira ginásio C0:11

modernas i�stajaçóes que
virá incremental' ainda
mais a prático. c!o espo ..to

amadorista em nossa ca

piLaI.
Aliás, o ginásio cobe,'t�

era um sonho dos flonfj·

Ião Jogou
E�t�1 I pror,ram,1.

J03J
hu

h:STI\D
iS {[ tI3!; cq t1�

der('lIl jog�l.l', .ifl
:ml colocar o rf'l
j'a u pPl'!odo dn t.

não foi passiveI.

comrau

\�: ,Il
-ridn

rtn Espírito santo Porei-a esquece-se 'rle' ·se.us devere
prlmárlos de pai, perrmt.m
do que. seu filho legitlru-
(único), passe sérias dlfi

cuidadcs, corno modesto er;

graxal,c, não podendo si

quer realizar seu granrte
sonho que e eatudar's.

., A"� OE LAIUYA ÇQHSTA>'."

PELO 'RoG�1SSO Dt

'ANTA CA...ARI....

Nc>snoa

ESPOIIl1VO

raftõsRenaux Venceu e !solou-se nil

liderança Com a Denota do P. Ramos
COnqUistando alguns re- sorriu no Rcnaux que ao::

forças, Carlos Rcnaul< (' sim bolou se na lid:'l':wça
Paysandú, subimm bastl1n do certame ealnrinf'll'.'""!
te de cotação perante a pi graças no troprço do Pauia
nião pública aiençando ;o�. RamOfl dIante do Barro:;o,
flim a rpelhorn de prod':,! paI' 3xl.

ção Que afj duas esqua\l<'p.s Paraguaio e Sc\ml.s ma�'

vem apresentando no triln';

curso deste certame O

Paysandú vinha credenCIa,
do por um empate de :'x2,

frepte ao Barrollo, lá e.'ll

Itajai, enquanto o Reml.u"

surgia de uma vitó"a cô
moda por 2xO, fren'te no

Olímpico. Assim, o pÚbllCo
brusquense fQi ao ll"tádlo
AuglJsto Bnuer para to�{'er
e vibrar ante as jogadas
dos melhores craques da
cidade, em mais um c:Ó.SSi"D
local. O transcurso da ;.la.r
tida foi sempre arduam�me
disputada com Rensllx

PaYslI.ndú, lutando por U:1la

vitôria que viria a ihe cnlo

car em plano de destaque
na tabua de ciasSificaca')
Venceu o Renaux 'p,)r

2xI, quando o empate de
veria ser o melhor resulta
do, devido ao bom dcser:1
penha de ambas as agu.
miaçÕes. Porém a �ria

A FAC e Suas
Próximas
Competições

Conforme calendârio da

Federaçã.o Atléliea Cat8r�_
nense, as prórimas corrope"
tições a serem reaIJzadas
sob a sua' supervisão spr:'l.
o Campeonat.o pstaQual de

cil.;lJsmo a se desenvolve�'
na elclade de JarnguÃ. do
Sui: o certam(' cat.nrinellse
de I:la.'!qudebol aduHo a ler
por sêde a cidade de Pikro
União e o campeonato l!e
tênis de mesa onele se IJ.

car:1, COnllf'{!ellc!O os Illelh<l
rí'S rQ,quet!stas J!9.., Eqt_g_10
f'1ll (1111,111';, if)(livldun) [' ))(I!'

OfJI1I1}"<;,

,-<._
..

,

eal'am pal'a o� vf'I1Cedo:'fs
e Ju'lnho o do Paysand!'l,

PRO'XIMA -RODADA

espetacuio.

Grêmio Esportivo Oüm 1i,,0

Manoel Pera, vem de en/'_'r
ofício a diretoria do c! • .I'le
da Alameda Rio Branco, so

licitando licença do cal'':O

pe'o espaço de dois me':!",
A iretoria do clube grenâ
reunido resoiveu conceder n

licença ficando responsa'lel
pelo quadro o treinador
Laerte Dória do Vasto Ve ••
d,_

x x x

Gúarany de Itoupava
Norte e 15 de Novembro da
Rio do Sul, deverá ser o

prélio numero dois a �r

travado entre as quaS equi.
pes, marcado para a pri·
meira 'luinzena do corrm_

te, n cidade de Rio do 8'11.
x x x

A diretoria do elube grená
boi Clube encontr8lse em

de nossos gramados, �m negociações com a do �s.
conversa com a rrportag"m sanga da cidade que lhe
afirmou que realmente i'C empresta o nome, para 11

cebeu convite para diril:{lf realização de uma ou dO!ls
a esquerda do Flgueiren,;e partidas entre suas eqlnfles
Futebol Clube mas em t-i. 'sendo uma em cada cidad�.

x x x

A diretoria do Mnrcilia
Dias de ItnJai vem de re.:�

bf'r um convite dn, �id(lcle
de JoaçabQ., para se aple
sentar naquela' cidade d"
Oeste entnr!�en,.,e" alntia
na primeira quinzena «")

l'OIT{'llte I1H'.�. o convjll! f'S

tá sendo estudado.

nbe r'

I; representando seu filho me
.\.-

1101', Adilson, contra wo.e»
r-ever-e. ou seja o ramoso

:1 DIDT. Citando dispositivo
,;) \>.1. lei que obrig-l\ o pai a

rrestar. ainda te de<;qui-
Ido, alimentos :0. o fi

A próximo rodado, 60 do turno, marca Os se;

guinles encontros: •

Neste Captto! _ Atlético x Olimpico
Em Brusquec-, Pctsnncú x Carlos -Ronoux

Fm Blumeno(l _ Pclmetros x Carlos Rcncux
Descansa o Barroso que no domingo seguinte

jogará em seus domínios contra o Pal_m_ei_,"_'.__

JaNTl� JãO iuer jogar coü--BENFfCA no
M

.... adiantam que terminante frentarú o campeao euro- amencanc contra o Benfl·

Aracana
mente não concordam c.cn pcu em cancha pnu'Ista - ca campeão da EurOf\�,

tíi a disputa do primeiro JO ou no Pncnembú ou nc wc pr�" dia 18 ou 19 de selem
U go contra o Benfica prc- lUIl1tJI <>U ate mesmo bro vindouro no Maraea

�;�:����' a ���ll!�'t:i� S, Paulo, 3 (VA) - O San era contra a reeuaecáo :!��C:U�;�,a d�� 19r:{�ra2cOan(l:l� Viia Belmiro. �!�t:�can:�rao :;�ue���u:��
:;�oVi���!� SCO��l':se,,�clt 'i:'� �:s; ��::s�ej�r�:�idi:ee:t�:. dessa peleja e acha que !<tj.

como pretende a cnn, tt!()"1 A C a.o. DIZ QUE E' em Llsbca, posdvetruente

gtu- :JO sr. Mendonça s'arcao !��a�f�oA�;���� o!J���:�Pcara de se mostrar di:')post.os a -NO MARACANA
'

em outubro.
I'.. conseguir o adiamento do Um oficio nesse sent I o

urcsrccntc da PPl<', a L1_U'_ ;'>l�edit' a aceitação rlOi: I""
cotejo para outubro, pc:. RIO, 3 (V, A:) _ t.oao já foi enviado à s'ederaceefa de defende!' tos �Cl/� 'I'

�l��en�o ��;,���:LO f',d�O�I::�� que tem eompromigsn p'd) após fi vitória do Santos .50 Portuguesa, unrovcnuud- se

t ' campeonato pauttstu »o bre o pcüarot . a CBD in:' ' a CBD do raro de ror .dll0

p�·��:��l�:li..oq��ss�o�:�alc�l! quenremente, a murcueao dl:i 19 de setembro com c ctou crovioõnc'as vlsnnd« a autorizada pelo presidt'!'t/'
o Benfica, para a occtecc

da "negra". Nnrueste, o Santos fl'L,p, realização da prhumra par do Santos a tratar o assun,

do título mundial une-cru. »ateec-rcamente, que só eu tida do atual campeão J>,!.�'. to, bem como a u'ettear o

bes.
NO RIO, NAO Maracanã para sede fio

primeiro jogo, Alêm dlS10

conr a a CBD com uma ar

recadação perto de (juaren
ta mi:hões ncssa partWa,
atendendo no prestigio ta

Santos, a prcscn(!a ele Pe

lé c ao lato do Rio pO"suir
uma colossal eol"nin po '.

luguesa, sem contar alr:,]a
com os torcedores paulb'
tas que certamente se eles
locarão até esta caplta! pil'
ra 'não perder o sensacional

C1USSj8]

O.llll)·e') e!'

le? o p nto

.0

CAMPEON·ATO CARIOCA

Flamengo 1 x Olaria 1
Vasco 2 x América 1
Botafogo 5 x Sôo CristOvõo 2
P<lrtuguesa 1 x Campo .Grande O
Madureira 2 x Canto do Rio O
Fluminense 2 x Bangu 1

CAMPEONATO PAULISTA

Santas 3 x São Paulo 3
Coríntians 5 x Nor<leste' �
Ferroviório J x Comercial- °
P'lrl ugueso Desportos i x Prudentina 1
Bobhgo 1 x Palmeiras O
'pol'tiva O x 15 de N )vembro O

.

''-\'PEONATO GA" HO

""lio O x Farrop'
n,1cjcni'1 1 x r

eira 2 x Juver
-oni 1
, 1

MPEC�"iATO r -'RIN"NSE

"r()�o 3 x Pau! ,mas 1
rios RenoU)lj 2 )aisOt'1�' 1
impico 3· x Pr' eiras I
trl.'la 1 x Atlt'j C,) 2

.. n'\érica 3 x Irir'lngo °
;Iamengo 3 x Incl.ependente
Cacodorense 3 x Vasco 2

��:�!�� \�I� 1�'eXrr�ií��r�"6 ?
Atlético Operárie � )( H�.,rique Loge O

�ão�o����04 � �a�:-��!: l�íll.Ji.iiI"•••
l,)!'Y'l"rClal 4 x Hervnlense 1
Guarani 2 x Olincraft 1

AMISTÕSO
it'

Ilajoí: Mordlio Dias 4 x .PXi�aVer,�(Curiti,b�) �

�",

A diretoria do Ip!ran!!!l
Futebol Clube, de Saco dos
Limões, pretende iniciar, na

próxima semana. a. con'L

trução de sua séde próp:"a
situada naquele bairro, To
das as providências ne,te

sengo est.ão sendo tomad�ls.
A equipe o Tl'souro F.1

tebo! Clube, campeã .lu

Tornclo de Verão, pa!rocL
nado pela ASsOCiação jOi
Funcionários Públlcos ri!"!

Santa Catal'ina, através de

seu Departamento Esporti·

vq, estara excursionando

no próximo dia 7 de seteRl
bro à Bíllmenau onde a

tarde esta.rá dando comb!

te a uma seieção de funcio
nários locaL

O arqueiro Tatú, veterano

pótl'S(' alguma podf'rá ar.el·

l:\t' o cotlvilp pois Bosta de
I'�pnt·te como praticante (!

jamais C0ll10 orientador. IN

c:lm desfeitas a,; noti :;_.s

sobre n pnssiiJllidnde 'le
Tt1\.Í! dirir,l!' a equIpe a,vi

negra na temporada tte
lf!C;:l.

O treinador d", 'Quipe OI)

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



tarde ce galaI ....
tcont, drt G.a pág.) No pr-imeiro dc1('�, m-n-o xou a desejar. TOI!:>:; cstu

brarmu Hélio. Mima e Lili pendas, mormente, 'Oc�'a
aíntio. tendo o segundo :h�'· que deixou patente seus
tade livremente tendo ace dotes de grande altilh�,,·;).
nas Pgmplcna pela. rre-ve. No Quadro local não hã n',

mes a destacar. já Que to
O arqueiro pauíaínc. d!'� dos aluaram aquém uas
xande a meta, foi ao. suas aptidõeil' reais, som.
contra -do avante courranv porém, serem figuras apa
conseguindo, com O pé fllL gadas. Se deixaram a oe

reito, evitar a. queda do seu sejas ecnjunuvamente. Im

arco. A bo.a vo ta ao quacrc pressionaram pel" mf'I!'Jil
visitante e acaba nos pés re pela ardOl'osidade com que
Dêba o qual; de fora da se empregaram.
area: desfere potente �h"'Jt A a'I'bitragem, a cargo IÍc
no' canto tendo pamptona sr-p ror Omf 's-eqtlN' f1�.I'1C)"r.
saltado para deter o bat.io. me bores, mns também l-::ll'
não o conseguindo. No ter foi da-, piores. 'reva (:lIlI"S

alg'umas gritantes. sem J1Cl-
rem rnr.utr no escore,'
Os quadros formaram 3'>

s!m:
BARROSO - Edlval; xo

ber],o. �relli, Zéquinha e

Lóca; Lulzinho e Nêlinno,

1'""",,,

Já na etapa inicial o Bar
rosa dava a Impressão j�
que venceria a partida, tal
a sua supencndace tecm
c. O tl'lCulor pralano,' sem o

mero do campo. onde do
minavam Lnlzlnho é Néli
=-. êste em tarde de !SIUl!
faZ'endo recordar suas �ra!7
des etuacõee da setecêo"

A LIIUDADI ESTA' EM 1'IR.eo
QUINTA COLVNA

O Comuni.smo hoje, não passa de uma quinto_coll!irrlo a seevrço dos expansioni�mO Russo ou Chi.
nês, felizmente jô colidiMdo em seus [nterêsses. Snr
COl'l'1ul"list'!!) é servir o êsses tnterêsse como OS cha
modos "Entreçutsros" servem (la CaJ!lrtalismo inter=n(lcional de grupo opátridos.

I:)esprezel"l'los ambos paro votar numa mctorta
demOcrótiCO que acima de tudo, ame o Brasil

barrlga·verde, parecia plan
tado na' retaguarda, sei"
fôrças para marchar cava
a reação. 'baí velo o cen
to tníc.a., aos 37 minuLrJ.\
assinr.'ado 'por Deba. cmn
um s. -e no canto dirü:tCl
do arco, ap-cveaeneo Ur11

passe de Mima. Nessa p�1
COO'IlE ENSINAJoIDO A VOTAR

lRaO E CRIME
O êrro mais trágico dos polític-os democrót..

cOs - e o seu mais tmoerdoóvet crime _ reside em

que. para avolumarem_se eleitoralmente, ou fogem
dos 'atitudes decisivas contra os comvnístos ou b ...H

..

com sua simpatia. Para citar um só exemplo vêdo
o qve aconteceu no Checo.sl'Jvóquia onde cheçc-cm
Ó estulrtcto da frente único, como se democrotcs e

Antí.Dornocratos jamais pudessem dar .se os mões.
De tonto condecenderem? De Tanto se ncumpficio
rem, ucobom coveh-ns do Democracia.

,Não �()t;oi n'.)s toeectsos, mos tõo somente no.,

quêles decídtdc; corajosa e ostensivamente [cçcm
suo peoftssõo d� fé ,pen:!Pcrótlcll e o complemanteo
com a dc!erminncQo Anti_C'lmunista

A Armo Do Democrocia é n V'lto
A Oemncrqr,a Es1a rm PNiCjD

melra fase, ocorreu a únlea
altêraçfro, Isto no Quadro
JORa1. tende entrado Rato

que foi servtr no comando
do ataque. Ind3 Pltola p-
ra a extrema direita e setu
do M1.uriEo. Na etne C()J,1

p!ementar, quando mais !':�
acentuou o domimo técnico
e ter-eitcrful dos neje.on
ses, pôde o quadro bar.»
ststa ccn'so.Idnr seu trtun
ro. através de d!)i.� go's f'.�.

j'1et:1cubl',(,'i de autonn de
Déba, D.O.� 13 e 18 mJnw� ...

Coopere com a

Dê-me
�j

.. sua
t"\ mao ...

A.S.C.R

J
í

Eu rhe Garanto _ • mulro duro dprender a andor, no m�nho
Idade .•• Os muICc'?s não obedecem. Só com mUito �sforç?
cónseguimos mover as pernas. Damos oiguns p�SS05. com Otl�

mismo ai d� repente, as fôrças nos fQltam e nos c.aj]�os. �as
nos, levantamos depressa para andor e tornar a cair. As vezes

Q gente chora •.• A!osim dificeis são quase todos os nossas exe.r:
cicios e estudo-.. Moso :.acrificio compenso: au, por exemf.llo, Ia

melherei muj'�o e .:tou certa de melhorar ainda mais. No fuluro

espero ser como Você. Para prosseguir minha �ecuperl)çõo e de

tantas crianças como eu - para �tender a milhares. �e o�fros
que sofrem o que eu sofri - preCisamos de seu aUXiliO. Alude�
-nos1 O que é pouco para Você seró quase tudo paro nósl

<ENTEMAS DE CRIANCINHAS PARALIlIUS APELAM
PARA A GENEROSIDADE DO SEU CORAÇÃO,;" AJUDf

-AS A (AMlNHAR (OOPERANDO (OM A
ASSOCiAÇÃO SANTA CATARINA DE REABILITAÇÃO

Envie !l seu Donativo para a Rua General
.

Billen;court, 1D2.

'I I' ,1I1;''-I�·r.;,',

cerre gol. o mérito percen
ceu mais a Hélio: o' qua!
no seu setor, após pas,,;lr
por namnton. avança 1'I�l.l'!l
o arco, pela lateral, vence

E'dio na coo-ide e cea-ra

para Mima que chuta. Pam

plóna é vencido. "mas surge P·"'".
nutro.

Mima, Dêba e P.::I'

mundialmente respeitado
o padrão de qualidade dos produtos Siemen; é c'onhecida
e re>;peitado em todo o mundo. Os técnicos e' 'Os eletricistas de
dCL€naS de países sabém porque podem confiar na Siemens, � que a
Siemens está constantemente melhorando sua linha óe produtos,A Siemens está sempre pesquisando e aperfeiçoando. EEtá semprei�,\roduzindo novos métodos e novas técnicas. Por esses motivos,é que os eletricistas de todo o mundo confiam na qual'idadeda linha de aparelhos de comando e proteção da Siemens,
FUSJVEIS NH - De 25 a 1000 A, para corrante alternada até
500 V, Capacidade de ruptura: 100 kA. Es!!as notáveis I

caracteristicas possibilitam sua ap/ioa;,jo em Iodos os casos.
CHAVES ROTATIVAS - Para instalação saliente ou embutida em
caixas, quadros de comando etc. Foi prevista a aplicação como
chave desligadara até 100 A, e comutadora de voltômetros, até 15 A
CHAVES KA - Para funcionamento como chave
desligadora, reversora e eslrêla-triângulo, com tamanhos
ate 60 A. Permitem até 200 manobras horárias.
SE,CCIONADORES COM FUSJVE/S São classificados nos tiposaté 200, 400 e 600 A, com 500 V de corrente alternada,

J. Batista' que evita a en

trace .da pore, que , acabn
sobrando para Déba que -iac

vacila e mãnda a ás redes

Sem q_'uallwer chance de

dõre-a paro Pnmplona Prc

vendo u-71.'l gO'eada, o 'tne'l
l"r nretenc eeagc e vai ao

ataque -divcrsas vezes, .scn

do que a8s 3'7 rn!nutos. V(',,·

lerio chuta P!iI'J. a lren.�f'

1-'AULA RAMOS _ Paro
plonn: J .. BI)-tista., �1''l o

Hamilton; E'dio e Valê, I'.)'
Maurilio (Plto;a). Amlr. P:
toJa ,Rato), Bentinho e
Anisio

Renda: C::S 86.000,00, coa
s:dcrada boa.

Homenagea�o II
2. Batillhiío Ro
liC:l'.lil.1o

SIEMENS DO BRASIL - COMPANHIA DE ELETRlCIDADEa maior e a mais e"periente organizarão d .. �I�trolflcnj�a do Brasil
Rua Pedro Américo, 32 --:- do 19.' ao 22.0 andar - S, Pa.ulo
Eln,silia - Rio de Janeiro - Porlo Ales� Recife Belo �orizonle _ Curilib,)

ED1TAL 1'1· 93-62
O Doutor João Mflreon

des de Mattos, Juiz Eleito
ral da 12(\, Zona _ Fiol'iay

nopojis, na forma da leJ,
etc.
FAZ SABÉR aos que apre

sente edital virem ou dele
conhecimento tiverem, que.
tendo sido encerrado em 30
de julho do eorrente, o pra
zo para inscri�ã:J e tl'ansfe
réncia de eleitores para o

próximo pleito eleitoral,' a

ser realizado em 7 de ou

tubro vindouro, dcvidamen
te autorizado pelo Egrógio
Tribunal Regjonal Eleitoral
déste Estado, vem retificar
�eu edital nO 81/62, de 30/
7 62, porquanto o último

eleitor Inscrito, foi SELVA Dado e passado no Car
recebeu o número doze mil téri3 do Juizo Eleitoral da
setecentos -e cin{'oenta e 12n Zona _ Florianópolis,
Oito l12.7::l:ll. send�, o l.ul:t! aos trinta e um dias tio
(Ie eleitores h1bilitado� :.3 mes de agosto de mil nov('
exercicio do voto, até aque centos e sesenta e dois.
Ja data (30/7/62), de doze EU,Arno Schmdt E.�crivâlJ
mil lrt'?'entos e três que datilografei e subsel'c,
(J2,3301; uma vêz que fo- vi.
ram canceladas.quatl'ocen
tns e cinqucnt:1. e r.in�o Jo{io M. ele M"tfos, Juiz
(455) insl'l'içõ{'�: os três úl Eleitoral da 1211. Zona
Umas eleitores tramferidos 6 9·62

p�u'a {,l;ta 7,ona, foram DIL
MI\ ROSA nO 12.756; ALI- ----.---

PIO PEDH.O PERFEITO -

�: �i�;:T��L."An;r���:!� Ipiranga e
e não. como vinha inserto
no ectit31 'lrim3 referido, E,

p�1)'a (l'II' rh("�Ui' ao conhe

cinH"ltn dr (.odl)�, mandri

p'l<"s�lr o prf'�cnte edital que
será aflx:l.rI'l nl) 101':\1 dt'

co�tullle c j)nh]jrodo no

"Diário OficiaI do Rstadn".
TEIXEIRA PIMENTEL, que

São Pi!!!lo

Em Aí;vidades

e R.l1'l d-l" J. con'l Ed \';)1

pela pO.�se '<lo' balão çle C01]

r,,' qu� c tocar.;,o p�lo gu,\:
diao f' vai ao� Pl'S d<õ pi

tola Que atira com end:-:e
co cerb. no canto eSQt\i:':
do. All�m3.do C(lIn o go', c

Paula Ramos i"Jga agnt·<] (

seu v:.rdade!rc futeb'Jl. :1:;15

o tempn vai se esc()and-n e

o nu{' cont'egue ê a p�rcta d!'
duas oportunidades preci:'.
sas para marcar por il'te,'

méd:o de. Rato e Bc:ul·nhJ
F'naJ. Bal;rOSO 3 x 1-'a,1 -,

Ramos 1.-

Analisemas agora as "pe:'
formances" incEvidua s: E
dival com' boa ·f.tt\3C:l, �"

gura. llào sendo culp,lrlo
do �ol adversâ.:'j>J: dos Z,\

guelras. gostarh.os mais dr

Moreeti, segultlo ce ROV'?:l'
to. que féz seu reaparf:.C,
menta. Nêlinho e Lulzi")h�.,
ó�!mos. principalm:tte o

primeiro Que foi a gTarwe

figura da cancna, com 'lr:.�a

atllactlO exce'1cionaJ. O

Quln�eto atacante nada 1e!

A Rádio C;ube de Lajes.
por m011VO do t, an,,:'urso
dd "Dia d::> SGld�C:o '. hnme
n,lgeou o 20 B"�Jih:'Q Rodo
vi::: i 1, na pe soa de seu Co
m:tnt!ado;,o. Cei. Fn<!. Fiaria.
na Mul;er, ofere�endo uma
- S:. Almir CL ':'Jlenle Cu.
h,

�;"'nif;t"I""'l 0':1.('" dp. Dl·a.
ta, cuja entrega oCGrreu nO]
... "j'Wi'jo daquela jJóPu'tar'
emissoru, 110 pt'ogr::u'na das
:'0.30 1l0J'as rio dia 25.

I!)lranga, de Saco do�
Limi'i:-s. e São Paulo Fute

bol Clube da Avenida Mau

ro Ramo;, estilO em�nha
dos em construir suas !:o.:'

eles próprias.
Neste sentido

-

as dirt.'t1
l'ias eras dois tradicionai:;
c;ubes amaores da ca!)it,al
catarinense, estão env"lv;

das em c8nseguir [unuos
visando aquele empreelld,·
menta.

Concurso
Fiscal de Renda Federal

Inscrições prestes o serem abertas. Temas apns_
Hlas completas de ocôrdf) com o programo do DASP
versando sôbre: Legislação Fazendória e Fiscal. No_
cões de Direito comercial e Administrativo, COl'lto_
bilidode Geral Pública e Es�tística. Pl'eç-o do canjun
ta CrS4. 000,00 Pedidos por carta registrada paro
"Apostila Paulista".

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

_ Capital São Paulo

ATlLlO FONTANA - Trabalhará no

Senado da República Por
..,Santa Catarina

.2 A

FALECIMENTO
ACometido de pE-rtinoz e inexorável doença. SU, I

cumbiu no tarde de sóbado tronsat'), dio2, no SU?_
distt'ito do Estreito o senhora l'her!!za Bastos Car�o_
sa com oitenta e uI!' anOs de idade. venerando VIU'

vo' do saudosa senhor Otaviano Cardoso
A extinta, natural de Tijucos, descenden�e de

tradicional e ilustre famí,:ll catarinens:. radicado
nO Estreito', c<mtava com inúmeras retaçoes de a�i�
zode naquêle subdistrito, conquistados pela cordlO_
lidade do troto, pelo inexcedivel bOnáade de cora

ção e pelo seu espírito profundamente cristão.
C-ondescendem da desditoso extinto os seguin.

tes pessas: senhorinha Mario dos Anjos, senhorinha
Bento Cardos-o Verônica, esposa do senhor Júlio
Pamplona; Otilia. Casada com o senhor Teodoro Zi�
mermonn' Mario Luizo esposo do Professor Abe
lardo Sou�a; Maria Tereza, cosoc'a COm o senhor
Gustavo Neves Filho, Henrique Cardoso, general ào
brigado; dez netos e r inco bisrletos.

Nós de "O Estado" compartilhamos condoí_
dos, externond'J à tôda o- fomilia enlutado' o nosso
mais profundo pezar por esta lacuna irrepolj,tJvel que,
\leio contristar a todas aquêles Que estimavam o viu
vo Thereza Bast'Js Cardoso tão tràgicamente desopurecido do nosso convivia.

(Iube Recreativo Corinlians
Cafarinense (Panfanal)

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Consagradora e C8rin�osa Recepção ao overnador
r,����t;-r":-;:!Ramos' Inicio:e Visitas a Numerosas :Obras
C' o Governador Celso Ra- TESTE CONSAGRADOR' Gabinete do Governador �
t·ntOI recebeu, de quinta' DE POPULARIDADE 'jornallsta lImar Carvalho,
\" feira última ate sábado, do eernço de Imprensa do

Quando se deslocou da 0.- Além dos deputado.!! Ati- Palácio.
'

;>Ital do Estado para _ _.. no Fontana e "Lenolr Tar
te catarinense, cons�tt.-· gas Ferreira, candidatos
ras homenagens da popu- respectivamente à reelet
lação daquela região. cão e à senatoria, e dr.

Extenso programa foi Renato Ramos da Silva,
cumprido à risca, tendo o candidato à suplente de

Chefe do Govêrno e sua senador do PSD, compu
comitiva visitado .romvtue, seram a comitiva o presí-
Guaramirim, São Francisco dente do legislativo esta

do Sul e Barra Velha. Por dual, deputado João Esti·

tôdas essas localidades, valet Pires, dr. Annes Gual

tanto nas sedes como no berto, Secretário do Pla

interior dos muntctmos. as meg, sr. 'Geraldo Wetzel,
manifestações de carinho, Secretario da Fazenda, cel
a enorme multidão de co- Antonio de Lara Rjbas, co

lonos. pescadores, crlan- mandante geral da Polícia

ças, pessoas, enfim, de tô- Militar, cel. Elvido Peters,
das as condições sociais, Chefe da Casa Militar, dr.

acorreram para prestigiar Heitor de Alencar Guima.

o primeiro mandatário ca- râes, acadêmico Pall!o da

tarinense. Costa Ramos, Oficia} de

Em JolnvllJe, onde o Go

vernador Celso Ramos che
gou às 10 haras da manhã
de quinta-feira última, 30

de eeõsto último, sendo
recebido à entrada cidade
pelo prefeito Helmutt Fal

lgatter, sr. Adernar Garcia,
deputada Jota Gonçalves,
demais autoridades munl-

cipais, elementos de desta

que das classes conserva

doras, grande numero de

populares - assistiu a pa
rada dos alunos do Glná-

Slo Celso Ramos, exibindo

seus novos uniformes. DaU

seguiu para Plrabelraba,
onde foi homenageado por
autoridades, escolares e

povo daquela localidade,
retornando a JoinvIlle on-

de inspecionou as obras

da Casa Rural, já bastante

HISTO'RIAS PARA A TUPAN fiLMES
Segundo declarações do

produtor Jacques Gibault,
a Tupan Fllmes de São

Paulo, pretende, além das

produções já programadas,
filmar outras histórias de
autores brasileiros. Os tn-

I

teressados poderão se dirí

dlr ao mesmo, através do

Sindicato da Indústria CI·

nematográfica do Estado
de São Paulo, rua Major
Quedinho, 346, 30 andar,
conj. 5, s/3, São Paulo 4.

Eleitorado Define-s� P e I a
i : '

Candidatura Fontana
o eleitorado barriga-ver

de não esconde sua forte

incllnaçào pela cal'dicíatu
ra Fontana ao Senado da

República, nl1 quai vê o

verdadeiro representante 'ca cada dia que passa a cer • ta das 10 horas, em ounne

tarinense naquela Casa do - teaa da vitória se rcbnato- Porá daí rumando para

Congresso Nacianal • Candidato 'popular. Maravilha onde lhe serâ o

NotíCias proveniente9 do com relevantes servrccs à rerectdo almoço. A taroo.

interior informam. que ..
' causa pública do E�.tad,) e cerca das 15 horas ceve-a

do Pàís. -O Deputado AW:o . estar em Modelo, donde

Fontana tem sido entusias

ticamente recebido pelCl:;
popuiações dos munleipms
Que vi!IÍta.
Apesar Q,a exiguidade do

tempo, o candidato vitorio

se do Parti0 Soclál Demo,
crâtlco tem procurado vi

sisar todas as comunas ca-

tertnenses, levando lhes

sua mensagem de -eandlda
to,

Ontem S. S. esteve etll

visita a Descanso" Silo J"
in rtapiranga, onde almo,

çou, Mondai e Pa�mltos on

de jantou e pernolteou.
Nesses importantes centros
manteve contatos constan,

es com lideres políticos 'e

populareg, que lhe hipote
caram a mais irrestrita so

iidaríedade. ;

Hoje, o Deputado s'onta,
na" que se faz acompanhar
de �?mitlva1 estara par ve!

,

LUTEMOS PELA LIBERDADE, PELOS DIREITOS

DA PESSOA HUMANA; COMBATEMOS OS MAUS P0-

LíTICOS. QUE SE UTILIZAM DQS DINHEffiOS PÚ
BLICOS PARA SE ETERNISAREM NO PODER.

SOMENTE UM CONGRESSO COMPOSTO DE

DEPUTADOS IMBUIDOS DE VERDADEIROS IDEAIS

DEMOCRATICOS, PODERA VOTAR AS LEIS QUE A I
NAÇAO NECESSITA PARA VENCER A CRISE MORAL

IE ECONôMICA QUE NOS ASSOBERBA. (AÇAO DEMO

VRATICA POPULAR)

Semana �o Cinema OrasilP.iro
1-7 Setembro - (ine São José
Promoção do Gabinete de Relações
Públicas �o Govêrno -do Estado
Os ingressos já se encofitram à ven
da na (asa "SOUVEU" "

� (Ag:;lIcià 6e'" � :dW(P,jsagen$)
.

à Rua Felipe Schmldt, 7

PROGRAMAÇAO
DIA 1/9/62
As 21 horas
NORDESTE SANGRENTO
DIA 2/9/62
Às 13,30 e 16 horas
NORDESTE SANGRENTO
Às 20,30 horas
CINCO VÊZES FAVELA
DIA 3/9/62
Às 15 horas
CINCO VÊZES FAVELA

Às 20,30 horas
'fRÊS CABRAS DE LAMPIÃO
DIÃ 4/9/62
As 15 horas
TRÊS CABRAS DE LAMPIÃO
Às 20,30 horas
Ã GRANDE FEIRA
DIA 5/9/62
As 15 horas
Ã GRANDE FEIRA
Às 20,30 horas
ÃILHA
DIA 6/9/62
Às 15 horas

A ILHA
Às 20,30 horas
SENHOR DOS NAVEGA.'ITES
DIA 7/9/62

o

ihe será oferecido almoço.
A tarde cerca das 15 horas
deverá estar em Modelo,
donde seguirá para Pinhal

sinho e Saudade .. Nessa úl

tlma cidade, prumovidc
por . amigos e correlígtonn
rios, lhe será crerectdo um

jantar. Pernoite em São
O roteiro para os proxt

mos dias é o seguinte:
DIA 5 4 a feira. :..

As· 9.00 'hs. - São ca-ros
"

& 13,00 hs. _ Xaxirn

_Almoço.

As 1730 hs. - Abelardo
L",.

As 21. horas - Xanxêre
- Jantar e pernoite.
Dia 6 5.a feira -

As 10,00 hs. - Fachina(

dos Que.des ..'
As 12.30 hs. - Chapecó

Almoço Tarde Livre
Dia 7 e.e feira - Che!f)ê

có - Sagração Bispo,

Para Suplente de Sehador
RENATO RAMOS DA SILVA

p

s

adiantadas, 'sendo-lhes ore

recído. e à comitiva, um

eimôcc no Boa Vista 'reme

Clube.
As quinze horas o Chefe

do Govêrno Inaugurou o

Jardim de Infância Padre
Carlos, visitando, depois, a

ala nova do Grupo Escolar
Placldo Ollmpl0 de Olivei

ra, na Estrada dQ Braço.
Seguiu-se a cerimonia do
Inicio das obras do Grupo
do Bairro do Floresta, fa-

zendo entrega, Q Governa

dor Celso Ramos, de um

cheque de êoís milhões de
cruzeiros para atender os

primeiros compromissos do

empreendimento. A noite,

sob o patroclnio do PSD,
verificou-se entustestace e

gI1ande concentração cívi

ca na Praça Monte Caste

lo, onde compareceram

milhares de pessoas, opor

tunidade em que o prtmel
ro mandatário do Estado

prestou contas de S1'a ad

ministração até este data.

Falaram também o depu
tado A tilio Fontana, depu
tado Jota Gonçalves, Le

nolr Vargas Ferreira e

vereadora Matilde Amln,
candidata a deputada es

taduaj pelo PSD de Join

ville.
No dia segulnte, sexta

feira, o Chefe do Governo

SEMANA DO (INEMA: UM' S�CESSO

ta Grande Exposição
(4ftINA de Florianópolis

Dia 8 de setembro, sâba
do, será realizada nas de
pendências do Figueirense
F.C.,' a primeira grande
Exposição de cães de raça,
com linlclo �'s 8 horas �a'

p

pa;do se-r esta uma das

primeiras exposições deste
tipo, nesta cidade, os clu

bes promotores, solicitam
aos proprietáriOS de cães,
cujos animais ainda não

possuam registro, para que
concorram a êste certame,
porquanto está aí uma ra

ra oportunidade para con·

seguir que seus animais ob

tenham o registro inicial
da origem.
As inscrições para a ex-

posição em aprêço já
acham abertas e poderão
ser' feitas nos seguintes lo
cais e horários:

j
oscar. Pálace Hotel, no

período da manhã, até 1 L

horas, com os srs. Dr. Wal
ter Goulart Caldas e Max

Hacklaender.

DelegaCia Fiscal, na pra

ça 15, das 13 às 18 horas
com os sn. Dr. Walter
Goulart Caldas e Manoel

Souto.

Os ingressos t�lllbém já
se acham a venda nos

mesmos locais, a razão de
CrS 30,00 para adultos e

Cr$ 15,00 para crianças e

militares não graduados,

s
Ante-projeto para a Regulamentação

da Profissão de Artista
A Associação Brasileira

dos Atores Clnematografl
cos e associação Profissio

nal dos Trabalhadores nas

U
- ---- _-

di'
Indus,,"las Clnematográfi-

m representante a inte igênCla, oas de São Paulo, acabam

l1e receber o Ante-ProJéto

�f,'��H0� T\()� N 1\VFGi\�TES
_ ,�� cultura G aa capacidade de I, �'�\lfjS��;SUI��1CI��;;-��co�,da�

�' J)_" lf; � �'1 horas
j r;_�lll, -

I' Artls,tas de Cinema. fen-

��,i,}i1' nUl, DE I'ftO�mSSil''J , _� 4 ,ra!:Ja uf) a nq,Vd ge.rqfaQ ca aJlneose ',1.0, ChW"",s"'"',I," "Td,�.��1.34_ f! �..i-M. â ...t��_._ - " �>
_ •. :i:,," "

..... ;�.,!&

visão. o trabalho de Im·

pressão foi feito gentil
mente pelo Sindicato dos

Atores Técnicos,e Cenotéc

nicas do Rio de Janeiro e

traz além de apreciações
da diretoria daquele Sin

dicato. também elo Sindi

cato dos RadialisLas do Rio
de Janeiro,

J'" .,: .. f 'I' : ;\", ., ,. '.

Algra!deciln:ento lê'Miss'al:;Jb 'Montenegro e Senhora e Luis Osvaldo D'Acâm

pod, -aenhore e' filhos, ainda sob a profunda emoção da
I pelCl� da sua extremosa mãe, sogra e avô

LAURA DA LUZ MONTENEGRO

expressam o seu mais sincero reconhecimento a tôdas
as pessôaa que Os assístíram e confortaram com visitas e

mensagens, bem como enviando nõres e acompanhando
os re.!:tos mortaIs do ente querIdo a sua última morada,

Convidam, outrossIm, os parentes e pessoas das
suas relações a assistirem a missa que, em intenção a

bonissima alma da extinta, mandam celebrar às 8 ho
ras da próxima sexta-Ieíra, dia 7 do corrente, na cate

dral Metropolltana e antecipam sua gratidão aos que
comoetecerem a êsee ato de solidarietlade cristã.

Florianópolis, 3 de setel?bro de í962.

As 13·:Hl lJOrlls

o

eiso

Visitou oueramtnni, .a 10- cepclonado com igual vt
cattdade de PoÇo Grande, bração e entusIasmo, re

Araquar] e São Francis- tornando à tarde do mes
co do Sul, onde foi igual- mo dia.

(mente recebido por gran
de multidão que velo tri
butar carinhosa nomena
bem ao ilustre homem pú
blico. Sábadn pela manhã
o Governador Celso Ramos
visitou Barra do Sul e

Barra Velha, onde foi re-

Nas edições subsequen
tes, daremos maiores deta
lhes da visita do Chefe do
Governo ao norte catart

nense, que foi, em verdade,
um expressivo teste de po

pularidade para o gover
nante catarlnense.

iJ�ESTADO'
,

- O lUIS UTj� DIUID DE SUl" t"TAlmA •

FLORIANOPOLIS, (Terça-feira), oi de Setembro de 1962

Constituiu-se em verde
deiro sucesso, a abertura
da semana do Cinema No

vo Brasjlelro que se está
realizando nesta capital.

Produtores, técnicos, ar

tistas e gente de Imprensa
do Rio, São Paulo, parani

:e ��c���:!� d�a��I�I:t.
do desta festa de nosso cl"
nema.

Êstes flagrantes fixam
um aspe.cto da apresenta
ç_ão dos atores antes da
sessão inaugural, a bonita
atriz lrma Alvares, que
estrelou o filme "Nordeste
Sangrento" �

Em minhas andanças pelo Estado observei qUI
[á não existe. aquela apatia pelo pleito de outubro
- apatia que. há algum tempo, parecia relletir ver'

dadeiro descaso do povo pela política.
O panorama é outro. A campanha estâ-se movI"

mentand.o e aquecendo, numa positiva demonstra'
ção de vitalidade democrática.

Antes assim, TIlesmo com Os exageros que por ai
andam,

"Vote em mim, que sou pela reform� agraria" -
pedia um modesto cartaz de vereador. ConversandO
com o candidato, perguntei-lhe se la propugnar ,

reforma agrária na Câmara Municipal e se niO
achava melhor trabalhar por uma forma agrárllJ,
antes da reforma. Respondeu-me que não entendll
nada disso, mas que achava muito bonito um cartal
com palavras dlficeiS: reforma agrária, réformas tU
base ..

xx xx xx

Na anáUse de 11 J;lropagandas - murais, cal'

zes e boletins contei 23 grosseiros 'erros de portugu
Alguem que me viu anotá-los, sugeriu logo exig'
das culturais na lei eleitoral. Discordei, convenci
de que, se eleitos, os candidatos indicados por ta

tos erros, promoverão, de imediato, a rejorma ()
maUcal .. ,

E, no caso, quem poderá sustentar que essa

seja, por excelêncIa, uma reforma de base?

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


