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•
PORTO ALEGRE -

\
- O Ministro Renato

COsta Lima da Agrtcuttura
deverá comparecer hoje �
uma sessâc plenária da La

Conferência da Uva e UO

vinho, em Caxias do SuL ,)

trtu'ar da Agricultura r-ri

contra se em Rio Grande
culminando uma vtagem
por Carazlnho, Uruguaiana
Bagé e Pejotaç. Nessa V,,:\

gem o M;nlstro Costa L""

ma recolheu dados precro .

sos sôbre as dlflcuidade<;
da agrtcultra e da pecuàne
gaúcha.

-000-

RIO -

-000-

S. PAULO-

-000-
RIO -

- 'As 16 hotas de h(,je
no Gabinete do Ministro
Hermes Lima, será teallza·

_. da a solenidade de po<;�'

do SI". Luiz Augusto de H()

go Monteiro na Procurac[o

tia Justiça do

Os Problemas Nacionais

não São INSOLUVEIS
RIO, 4 (O ESTADO) -

- o Ministro da Marinha falando ao

funcionalismo civil da pasta que dirige, de
clarou: "Acredito que na sua próxima reu

nião o Congresso, grande maioria, aten

dendo o significado da hora presente dará
ao Govêrno o instrument� de que êste ne�

cessita- para concretizar as realizações a

favor do povo brasileiro'. Concluindo disse
o Almirante Araujo Suzano: "Os proble
mas nacionais não são insoluveis, depende
mais de um entendimento entre os homens

responsáveis."

Exercito.
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quilnmetros. Brasiiian
Domingo, durante a mn.

nobra preliminar, o Mart

ner 2, lançou automatica

mente uma antena de um

metro de comprjmentô.
que receberá o sinal radial

da Terra e porá o motor

em marcha. Caso os sabíoe
não consigam o Que pre
tendem, o satélite passará
a • uma distancia grande
demais de Venus, Que se

calcula em 372 mil Quilo
metros.
ESTOCOLMO, 4 (V.A.)

_ Manchas solares maio-

res do Que o globo terrestre
foram descobertas ontem '

pelo observatorio de seus
joebaden, nas proximida
des de Estocolmo. Os espe-

raguai.

FONTANA - CAMPAiNHA
PROSSEGUE VITORIOSA

Acompanhado de comiti·

va o deputado Attilio 1"0-1

tana candidato pesse'lls
ta ao Senado da Repúi:)li
ca ,terminou sua râpld'l.
visila aO!l municípios ,je
Cunha Porão Maravilh.l.

O Parlamentarismo é culpado
Afirma Hermes Lima

RIO,4 (O ESTADO) -

_ O Ministro do Trabalho professor
Hermes Lima falou na noite passada pela
televisão do Rio. Declarou que a crÍse po

lítica brasileira se deve ao fato de distri

buição irracional dos poderes da Repúbli
ca. Frizou aue também cria êste ambient�

o parlament�rismo que foi imposto ao Go

verno Federal, enquanto nos Estados con

tinua a ser exercido o presidencialismo.

15 POLICIAIS PARA
PROTEGER GAULLE

Modelo. Pinhalsinha e S9..1

dades. As populações V'isL
tadas foram' unanimes �m

apoiar seu nome hipotecan
do..lhe a mais irrestrita �()

iidariedade e dando prov:ts

elpQuentes de wna vitõ:!9.

estrondosa.

TEM P O (Meteorológico!
(Stnte!e do sôfiUm Oeomdeorológfco, 41
... SEIXA3 NETTO, válida até às 23,18 h6, do

dia 5 de setembro de 1962
FRENTE FRIA: Em curso; PRESSAO ATMOSFSRI
CA Mli:DIA: 1014.0 mb: TEMPERATURA MÉDIA:
12,60 C; UMIDADE RELATIVA MÉDIA: 84"'�; PLU·
VIOSIDADE: 25 mms: Negativo - 12,5 rums: Nega
nvo _ Grupos de nevoeiro cumular _ Nevoa umt
da _ Tempo Mêdio: Bom.

Forcas de B�n Bella
•

Proximidades de
nas

Argel
pltal. segundo foi anuncía
do poetenonnente.
As tropas que marcham

para Argel pertencem à
WiIlaya 6, do Sul da Ar

gelia.
Bogharí caju às 14 h 20

da tarde, em mãos de
aproximadamente 2.000 bo
rnens fortemente armados
e equipados com viaturas
motorizadas. Uns 400 ho
mens da wmava 4. empe
nhados na defesa de

Boghari. bateram em re

tirada, ante as forças de
Een Belfa.

Algumas versões dizem
Que houve fogo concentra

do de armas .._.automaticns

,RIO, 4 (O ESTADO) - pesadas em Bogharl pouco

- Um novo e violento discurso foi pro- ;r��:s d�a:�:da;�t;a�:mB:
ferido ontem pelo Governador gaúcho a- BeIJa. Outras, em troca,

través da televisão e do rádio carioca. Em ���i�:�pa�uae se� I��:�:��
certo trecho de sua oracão o sr. Brizzola mente de sangue.

disse: "Foi O fato de ser �5,!:,�!:anabara -

'o�'", k�ção 't!'1hr -'-!'Ia -ee- - ,

dem, comandadas pessoalmente pelo Go- GUERRA
vemador Lacerda, que me fêz candidatar- I" •

me a Deputado Federal po este Estado"- Red-ofonica

ARGEL, 4 (V.A.) - Ah

med Ben BeIJa. o "homem

forte" da Argelia, ordenou

às forças do axercttc fiéis

ao seu birô que marchem

sobre Al'gel "a todo custo".

Ben BeUa recebeu cs

jornalistas pouco depois
de as forças do Exercito

partidarins do blró politi
co terem entrado na loca
lidade de Bogharl, 128 qui
lometros ao SUl de Argel,
ele onde se retiraram tro

pas da wmava 4. As for-

cas benbelltstas continua
ram sua marcha e chega
ram a Champlain a ape
nas 80 quilómetros da ca-

GU�NABARA CENTRO DE

REAÇÃO AFIRMA BRIIOL'-

Mais de SETE MIL Cadaveres
já Foram Recolhidos

mentos� alimentos e equ'

pes mi'dicas, atendendo :to

apelo ontem fomlUlado pc
10 Xâ do lrân.

RIO, 4 (O.E.) _ 0<; Go

vernadores Leonel nrlnúl'l
e Caricç Lacerda. cstao -ea

'naanôo uma vercJatlf'i'-l.
r:uc.-rra radiofonica. O g�
vernaàor car:oca fa'ou a

noite pelo Radio e pela TI;!
levisão. O Governador Br!,
zola vem fazf:ndo sua pre
gação em duas palcstl1.s
diárias de�de sábado ult!
mo, faianda ao melo wa
e as 22 horas

IRAN. 4 (O E.) - :\-1'ih

cadaveres já 'foram reco

lhidos pelas autoridades 1,

ranianas, que estimam t'm

mail> de 20 mi] e número

��s �����:�v��n t�;�lO;;�:SI�C�:' --------0:- _

terra que a!;solaram lll:lis
de 75 cidades cio paI':;.

As priJlleiras horas do

noite de ontem e duran�e

toda a madrugada de hojo;!
estabeleceu se uma aul-�llrj

ca' ponte aêrea de SOCt)!'!.. }

as- vit'mas da cata"tl at,'

De todos os cantos do n:U�l

do esão chegando medie:!-

Ing, maneqwm da eoleç3.3
BRASILIAN NATURE, Rho

dia. Thtil, que estará no

prõximo dia 12 desfiland"

nOI salões do Querêm::I:l
Palnce lIot-e1 na re� be

neficiente. promoção do

Lions zc�;:e l\�a::a:�unist:l _

'NA GUANABARA O "PREMIER"
RIO, 4 {V.A.) _ O sr.

Brochado da Rocha, que se

encontra no Rio, deciarou
a reportagem Que vai ocu

par-se dos trabalhos de ro
tina de suas funções, não
sabendo dizer atê quando
permanecerá na Guanaba·

° primeiro'ministl'O

Que chegou ao Rio acCJDt.;
panhado de seus faroiUa
res e do chefe do seu Ga
binete, prof. BrasIl Barbo
sa, foi recebido no aero

porto de Santos Dumont

No jantar Que lhe foi o

ferecido, no Município de:

Saudades, por um grupo de ---�;;;;;;;;:;;;;amigos. do Qual particip..J!l BIIWt

;��l:::: d,'n:,�:"n:;':;; RUMO A ARGEL
de populares, frisou O can ARGEL. 4 IO.E.) - DU.l'!

didato sua (Hsposlção .-le, comunas blindadas <le par

no Congresso Nacionai, Ira tldâ.rlOs de Benbéla avan

balhar pelo Estado de SI�, çam em direção à Arge"t>,
Catarina, dizendo alto c desde o sul, enquanto d,��e

bom som. Que sua campa nas de unidades meno�<!s

nha se alicerça. t.oda ela marcham para' a capital
nos sadios principios cp� procedentes do leste e oes

tãos dentro do,> Quais se te. As duas forças roa:o�e,;

encontra a verdadeira de encontram se à sôment� 75

mccracia e fora dos Qua's quilometl'os d'a capitaL se-

será impossível wn pov,>

ser livre e feilz,
gundo Informações
na manhã de hoje.

FLORIANÓPOLIS, (QUARTA-FEIRA), 5 DE SETE�RO DE 1962

----------------���--�

��i� D II�rDti� IU�. r�l�rá � "MDrin�r" �m �UD. rotl
Foi transferjda a

(OE) - fogu,ete Que ja ul�ra?ass:m desde o deserto da Callfor- zan'a provavelmente às clahstas do ocservatcrtc tempestades magneticas. anormais". Svantkesson teorcíogtcas e afirma q\le

nhã a o ra ãoP ra ama- a r:asa dos 2 _mllhúes de nia, atê uma distancia de 00,30 GMT, mas o centro assinalaram QU� as attvl- Um especransta sueco, acredita que as recentes estas não são mais do Que

rá o eng:hoÇes aQue �epo- kllometros, esta com a sua dois milhões de quíjome-, de Pasadena, não espera dades solares sao "curiosa- Sven svantke�n, solicita, experienclas nucleares po- uma conseQuencla direta

riner II" na ró! �Ial �a- antena voltada para a tros no espaço, com a es- estar em condições de mento''. anormais no rno- em. informe lrlgido ao derlam ser as responsaveis das experlencias nucleares

tino ao planeta Vê��S. e� lU;'ASSADENA tcaurornrar. f::O�,7�ad�e�:;���:r I�, ��� ���n���Oi;sd;e����ad�or:� Tais manchas encontra- �,:��t��o�e�e::olOsg:CO ra�: ��'p��:� ��te;o�:fi;:�!�u:a� i��u a �:I!;gl��vie��aN�r:�
4 (V.A.) -.Os sabias nor- se encontrava viajando esta madrugada. Graças 11.0 vara-se, há Quatro dias, no uma investigação sobre alarmante aumento das Zembla, em fins do ano

.te-amencence se prepara- para Venus há uma se- srnet enviado da Terra, centro da superflcie solar. "essas atividades solares atividades aísnucos e me- passado.
vam ontem à noite para começará a funcionar no Segundo as previsões do

enviar um sinal de radio, A expertencia se reali- satelite Mariner 2, durante observatorlo, é licito espe-

30 segundos, um pequeno rar, nos proxlmos dias, pe-
motor cujo efeito será dto la irrupção de violentas

minuir a velocidade do SQ-

teüte de modo Que sua paã-
sagem por Venus, em de

zembro, se efetue a uma

distancia ottma de 16 mil

- Em reunião que te-a - �--------------

lugar logo mais às 17 11o

;:::.:"M;�t���; :!"�l�:��:· Bevl"lacQua e o Novo Com'an .

dará Ó seu parecer só.'·, a
,

.-
conetrucãc do túnel Rl·' --:-- .

-

., .._

-7.:���E-:--'
-

-·dHte·,�·dô ft &tmtO " t
_ Mais de um mllhão de MO PAULO, 4 (V_A.) - 1925, capitão; 1934, major, O general Peri Bevilac-

cruzeiros toram .eaadcs . a O serviço de nerações Pu- por merecimento; 1940, te- qua possui os seguintes

população mineira por \'1, blicas do II Exercito in for- nente-coronel por mereci- cursos: Artilharia da Es

gartstas cariocas que nph. mou, ontem, oficiosamente, mento; 1944, coronel, tam- cola. Militar; Aperfeiçoa

cavam o conto da St Ca que a data para que o ge- bem por merecimento: mento do Estado Maior das

sa. Os espertalhões detidos nera] Peri Constant Be"l- 1952, general de brigada: Forças Armadas; e Aper

em Belo Horizonte sã'): R:J Iacqua assuma o comando e, finalmente, 1958, gene- feíçoâmento da Escala. Su-

berto Santos, Josê Nu:�e,? desta unidade militar só ral de divisão. perior de Guerra. Foi con-

da Silva Antonio Fern:'l!l. será marcada Quando o ex- Foi candidato (vencido) decorado 8 vezes, sendo

des de Aguiar e José Cou. comandante do II Exercito no ultimo pleito para re- Grande Oficial da Ordem

tinho de Castro,
se encontrar em São Pau- novação da diretoria do do Merito Militar. alem de

lo. Informa-se, tambem Clube Militar, liderando a pOssuir medalhaS da Boli

extra oficialmente, Que o corrente nacionalista do Via, Chile, Equador e Pa

general Peri Bevllacqua
deverá chegar a esta capi
tal no decorrer das proxi
mas 48 horas, uma vez que

"jâ foram satisfeitas to

das as formalidades para

Que seja consumada sua

recente designação".
O general Peri Bevilac

Qua nasceu em 1899. em

Santa Maria (RS), assen

tando praça, no Exercito.
em 1.0 de fevereiro de

1917 para, dois anos de

pois, atingir o aspirant.1do.
Em 1920. segundo-tenente;
1921, primeir:o-tenrnte;

_ Interrogado pela Im·

prensa o Pres!dente do Sr·

nado Si'. Auro de MOl:c:l

'Andrade Informou Qué ,>an_

clonará a lei Que regula a

remessa de ;UCI'OS para. o

exterior, as 13 hOI'as Na o

portunidade explicará por

Que o Presidente João G,m

lart se esQul'vou de !lancJ:)

nar ou vetar aquela lei. ,

--000-

ARGEL -

!- As duas torças mai.;

Pdderosas de Benbela t'e

encontram a apenas 75 qnl
lometrcs da capital argcl:.
na. segundo fontes ofiCiai., ----------------

O vice primeiro Min:stl�

continua decidido a ent:·:u

peia força em Argel e suas

trepa,> já fizeram bater em

retidada os guerrilheIros
do 4.() Distrito Milltar.

_000_

TEHERAN _

- 35 mil 222 Qullomet,:o_�
Quádrados ao sul e sude.:itn
de Teheran, ê a área dr,

superfície devastada ;>eoh
terrivel terremoto Que S:1. \

eudiu o Irãn. Todo o Esin·

do realiza enorme estor�a

para a recuperaç�o auxilia

do pelo nõ!n-e Interêslje de

vârias nações, Inc'uslve E�I
tados Unidos, França e AlI:'

manha Ocidental. CalC\lla�
se em 20 mil o númer.::. Ô€.
vitimas entre mortos e tc

ridos·

Na mesma oportunidace
manifestaram'se vârias pe�

soas. todas hipotecando �n

teira solidariedade ao can

didato Fontana,

ARINOS FALOU
RIO., 4 (O.E.' _ ° Cnnn

celer Afonso Arinos faIa]':'!.

aR 23 horas por rêde de co;

tações de rádio emlssonl.:;
e televisões da Guanabara.

° M'nisll'O das Re�açõ�i)
Exterlol'p's revelou Que 11\<\

J,lal�stjaa sel'á Cll\t._torno da

sit.u;)!;iio clrito)';)1 nQ.,ll:1L.

PARIS, 4 (O.E.) O Gene.

ral de GauUe partiu 11".

manhã de hoje com de,,�i
nos a Bonn Alemanha. Va:

reallzar uma visi�a de �un�

zadc a Alelllan])n F('dcr�:.

Hoje seráo visitados Sno

Que durará até o dia 9 (!e Carlos, Xnxim, Abelard::l

fluente. Durante sua esta- Luz Xanxerê, onde lhe SC

do. na Alemanha o govp,'_ rá oferecido um .ianta� no

nante !mncês terá a pro. qual tomarão parte p nnU'l

ti$U9 de 15 mil policiai,;, 1 do p"litico e social da IOLa

lirladl',

ANULADO O CASAMFNTO DE
SOFIA LOREN

dadas

ROMA, 4 (V.A.) _ Com

gritos de alegria, sofia
Loren recebeu esta tarde a

noticia de Que seu casa

mento com o produtor ita
liano Carla Ponti havia si
do anulado pelo Tribunal

Civil da cidade de Juarez.
no Mexico, por nulidade

processual. ° casamento

foi celebrado naquela ci

dade em 1957.

A decisão do Tribunal

mexicano não afeta. em

absoluto, os sentimentos

que a celebre atriz p:oieli'
sa em relação ao marido.

A alegria de Sofia Loren

provem do fato de QUc
acusação de blgami::L fllle

pesava sobre o casal n�
tem n'lail;i !'a?ão' de ser.

'

Hoje, o casal Loren-PonJ

ti deixou de ser "bigamo",
mas, ll1ud.1ndo de figura,
passará a haver um .:con
cullinnlo", �l: nmbos, COIl-

tinuarell1 a viver juntos. O

ca�al poderia ser proces
sado ju1ijcialmente por
concubinato pub!lco, crime

passivei de uma pena de

dois anos de prisão.

por amigos e pelo ajudan
te de ordens do governa.
dor Le:mel Brlzol.1. �Lá
hospedado no Copacattana.
Palace,

O sr. ·8rochado da Ro
cha informou ainda que
não mais irá a Belo Horl
zonte, hoje, como tõra
programado anterlormen.
te. Acrescentou ter comu
nicado ao governador Ma
galhões Pinto Que somente
apõs o "e�forço concentra·
do" vIsitará a c�,pital mi-

Arinos Segue dia 13
RIO, 4 (O ESIADO) -

- No próximo dia 13 embarcará para
Nova Iórque o Chanceler Afonso Arinos,
que chefi�rá �

_.

Delegação brasileira a03

trabalhos iniciais da Assembléia Geral da.

Nações Unidas. Depoi-s o Chanceler irá a

R.oma para assistir ao "Concílio Ecumeni

co", sendo provável que a seguir faça uma

yisita as tropas brasileiras do Batalhão
,:,w.:'z em Gazza.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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antiga ag'enrja dos corretos
e Telegrafas. O terreno "

também ntruvessado por u

ma estrada, que dá acesso

à Igreja da ccnceícão.ccm
6m de largura
E. pura que chegue ao r-o

nhee!mento dr todo, müu

dou expedir o presente ed í

tal que se-é afixado no lu

galo de costume e publicado

cunscncão Judiciária
do Estado. no exercício
pleno do cargo de Juiz
de la vara cível da Co
marca de Florianópolis.
Estado de Santa Cat:a
r.na. na forma da lei.

e sessenta e dois. Eu, rass.:
Maria .ruract da Silva, Es
crevente Juramentada, o da
tilografei e subscrevo. r ass.j
Dalmo Bastos Silva. Julz de
de Direito
Confere com o orif/:!na!.

Ma/'ia Juraci da Silva,
Escrevente Juramentada.

brando Souza rrcreemnn

Regina GI1l, a mO(..3

elenn "M1ss Sweartcr" :1'1

resta promovlrln pe!u Dó,",,_

cão do Y:i.s�gL
FAZ SABER aos que o pre
sente edital de praca com

o prazo de vinte 1201 dias
vr.e:» cu dêlc r-onhecimen
to tívere-u que, no dia 2R

de setembro próximo vln
don-o. 30:; 15 horas. à por
ta rIa edifíei'J d-r P Vara

Civet, à Praca Pereira ou
vr+ra. nr. 10 f) penetro dos

auôrtcrtos deste Juba. leva

ré a públicO rr"!lãn de vcn

da C' a r remntacàn a quem
maie der (' fi mui-ir l'l:"1!11 o

fr:H:"r <'ôhr" fi �"a;i�,rijo
dr> Cr� 4f)fJ.nrll) (i') rlc; j�,�n
"(>1 'l)"n:"o) ri" rr;") !l"T'hn
md0 [I DU�AS lTt)TF.I SI:\
no" f\l!f_O'l ní) 12 7'1" r]" 'l."flO
C');"'·)1li\':1. fT'IP Ih" FI'l"" 'J

nA'·l(''l r;f\'J'Ann'pl'T'Y FiO

rl!�nAn� r;()() ... r.·fU,l'TI/i\
rF'''''l'nAT. rire CTIJ.DTTO A
nnoor /I:
,. ,',o, {)).,,'1. rl- -e-ras nnm

:-;-1 ()OlJl1'� In;!f·nt.'l r quatro
mi] nundrndns t

, r-on

r.rm" Ffi":lfllJ fll" rv-u-

pnntee I":.:p"rlir!" poa Dr-lo

gati:l. d!' Sron'ir,o d'> P.1trl
m(m'" ct:t Uniâo. em Sant"
Catarin:! .. �ob :1r". 3 '" 4. de
7 de janelro "de 1.956, de a·

côrdo com os artigos 127 e

132 e seus parAgrafas. do
Derreto L!?i nr. 9.7fJO de 5
de setembro de 1.9Stl. devi
dam�nte ('sdas+rndo na

me�ma Dele�a('ia. S. C., nO

24, re'!i"tro sob nr. 4.900. à
fls. 100. Dita ft."ea. flue está
�ittlada n:) ltl!!:nr 'denoinina
do "LAGOA D_'" CO�CEI
CAO", ne�te Municipio e

Comarca. mede 240 metros
de frent.e e 350 metros de

fundos. sendo de confonna
ção retangular e f:l.zendo
a LAGOA do mesmo nome

neste) Sobre o terreno as-

5-G-28-9-62
5 - Festejou aniverstl':o

cem bolo de cinco vc.inuus.

a menina r.eonrcra Ho<,!;_,-:'
SÃO TEUS INIMIGOS OS POLlTICOS QUE EN

CHEM OS ORGÃOS DA PREVIDENClA COM AFI
LHADOS E PROTEGIDOS, POR ISSO, QUANDÔ
PRECISARES DE ASSISTENCIA, APEZAR DE TE.
RES CONTRIBUIDO COM ENORMES SOMAS NÃO
HAVERÁ RECURSOS PARA OUE SEJAS ATENDIDO
lAÇA0 DEMOCRATICA POPULAR)

.

NÃO VOTE EM BRANCO. PORQUE BENEFI_
"ARA OS M'''S r.ANDIDATOS. IAÇÃO DEMO_
CRATICA POPULAR)

6 - Logo rnats. o C u:JI!
rlo� 1.'1" .tas eçtnrú reun.uo

no QUI"I'(_·ntln Pnlace P tC.t

um jan.er festivo.

7 _ O casar N wt an n'

A·!la IJv"Il". r-rJ?11 j;'?I"n'
i),f1rm�1. L'.,t�ja:'am ni«

de eaxamento.

Ag a jecim�ntoe--Missa
Ivo Montl'negro e Senhora e Luis' Osvnlr».

D'Acômpora, Senhora é filhos, ainda sob Ú pl'ofun_
da .emoçõo da perda da suo extremosa môo, sogra c

ovo

te j',:\.!n::'l{) ;JI.Li'J d') "l/.

I' �l') .'1.\1 .'L .J'J

r:' ?

ra;·'a,. MI.s Y:\?ir:1. 'J')l

"

_f, 1'.'.' .• vnrni. COI1'1:d.,'\a

e_{l:,r;iaJ.

FAZEM ANOS HOJE
SRA. AMILTON SCHMITT LAURA DA LUZ MONTENEGRO

expressam (J seu mais sincero "€conhecimcnto o tô
das os oessócs que os osststtrcm e confortaram com
visitas e mens . qens bem como enviando flores c o ,

c,,:mnf"nh n::l" 0$ ,�--;t 's mortais do ente querido ó
suo últ;mo morcda

.

Convidam, outrossim os parentes e pessôos de ...

suas relações a assistirem' a misso que em intencõo
o bonissimo olmo do extinto, mondam celebrar CH
8 horas do próxima ...exta-feira, dia 7 do corrent<',
no Catedral Metropolít.:.na e antecipam suo p-r:lti_
c..;� 80S ('Oue comparecerem a êsse ato de solidarie
dade cristõ

Fldrionápolis. 3 d�' setembro de )962.

Prazer�sas. ccnsignc.mos, hoje, o natalício dC1exmo sra. Ddmo $chmitt, mui digno esposa do nt-s
50 colega d� trabalho sr Amllton S�hmltt, elemen"to Que gozo em os no:;sos mela:; de sohdas � mereCId:..s amlz;_ades. I

. . Haje, estamos certos por ocasiõo de tõo aus

p�claso accnteciment:J, muitos serõo as manifesl<1
çoe:; de apl'êço e c<,tima endereçad.:,s à aniversari,m�
te por seu vasto c:rcub de amizade

Nós ossocianéo_nos ás manifestações de rego..levamos GO distinto casalas nossos mais cfetuosos cumprimentes, com votos de crescentes
ininterruptos f�icidades.

!l _ f,!''1�,) r!p r'" '��.!"

cotlv.le P1!',l n f':_�tn dI' 1-5

ali h ri Ezlniln Ro'JlJa

QW' :-,'�e!1tecerá no prÓX.T,'l
sáballo.

10 Marcada pHa ",,.·,na-

f��:I a :naug-ura�;I'J da ';'X:IJ

!' ';,1O de anLgulr]ades 'Tla
s'"de !la !\ABB. Será nJa�o:;
uni} pr:HlDcão de d. Ejjt!1

Gama Ramo.:;, P:lme'ra dg

ma dó E"ltado, ruja r('i:t!2.
revel·teró, em pró ,da lU!::

da Criança Pobj'f'.
menina ELEONORA SCHLEMPER
Com intenso s,;.tisfaçõo noticiamos o deCUf'>l)

do. segundo anivrrsario do gal?nte e inteligente [1.:1-retinha Eleonora Schl!:mpel', ddeto filhinho do nos-

!�p��:t��I�.n7�);;"!)�Cnh�c������I:�:n��s s� d:���
que em nessa !;;�ciC:'d(Fde. A golantú notaliciante
bem como oos !'cus genltol'es, os nossos efusivos cuni
primentos com votos de crescentes e ininterruptos fe
licidades

VENDEDORES11 O advugndo Mrun·

') :!O l�s\::ste:I��;t:"���C�'I�;:
e�:á montando nas ..:api
tais: Curitiba e porto .'\1€

gre.
Mcyer, Dr. 1\..Iario M!'!y�r �

Senhora. 0:-. O"nl Dar:l.a

nl c S",nh:�wa. Scnhorl:'j�',

Tânia Fialho. Yara B. K,b'

t!ng. Lúcia �d'Aqulno ô'

AvJa. Pau'a B. Mala. E!'·

seana Haverroth: M�/Il::t
Paim L\IZ. Os senhores Mar

dl!o Mcdeiros. P2c!ro Gt!;

lhon P. de Mello, cronist,

Ce'so Pa'11plona. DeJf!m

po'xoto Fi'ho. Bene,ji'')

C':.mha. Norber�o Silveira de

S�lIza, Udo von Wangh�:m
S"nhor e Srnhol'a S:l!lm

1 _ Reuniu o llIundo .")

cial Al'tlstlco e Entelectll:tl
do pais.. no mav:memado

coquite. no Querencla P.

lace. quando mais um ac,}.'

tecimel1l'J ll1arca\'a o :i'�s

Uval do C;nema Nacion"
em nossa cidade. Conq1\��'
tou a s mpátia da >iOele'.\

de catar_llcnse: Irma A V'"l

res. Maria POmp�u. PJtllC':'!.
a manequim Izabela, �(
naide Andreia e (o C:13,11

iorna!l�ta Luiz' Aliplu d'

Barros. Os conv:dados �')

Para Depuladõ
Federal

12 - A Dl'og-uria Fant!2

ela Catarinense vai rcccbo:r

nova ass!"tente dos produ
tos da be:eza Germanl i'.Io.
� e:1. •

6-9-62- menino Leno!r Gonçalves Bruno
- sr. Heitor Bittencourt
- sr. Roberto Barzan
- sr J')rf1e José Farias
- srta Utdo Maria Filomeno
- sr!�. Nancy Silvo
- srta, Mario do Como Golliani
- srta. Solanoe Silva
- srta. Ai'acy'Silvo

13- 'Bl'azl!lfln'Natu:'-'
a nova c',leção da' mnd'l
seleção Rhndla Textil. nu
ne 100 !1l:'lde:os de eriadl'l
dos mais credenciados 110'

mes da alta costura int�rYAI!GI COMEMORA SEU
QUARTO A1fIVEIUA'RIO

ntc!onal, para um de�;f;;e

qpe será apresentado lW

ptCximo dia 12, !lOS salões
do Querêncla Palace H"
te!.

coqu!lel, lamentarão o ,lA') M:guel, o Dr. Carlos AlllOJ)'

comparecimento de [!;va to Silve ra Lenzi acompl"

Há uma certo c'Jréola romôntico na história Vilma e John Herbert ,) c l nhado ele sua noiva :;,'(:1

d., Yá 'igi no Rio Grande do Sul. T€ndo vindo pore o
sal que também conquisto" Zulcikn Mu�si. Dr. Hernt�I'1

nosso Estado em agôsto de 1958, em apenas quatro
a f:lmpat!a das catarine:l Bayer.

:��<;s�r�r::����;e�g����u�i�d���;r:�o ������:o Pê�:� �:��n��tt�'e a�Sotol�.re�:�t���'l '2 _ Paineiras estará em
14 - Fe�teJOll ontem ��-

desenvolvimento ton D'Avila e Senhora. Dr fe�ta no próximo dia. ('Jm �::n�:: p�:!�� o

deC�:!!l�'Em 1958, êm três sol.)s d� aulas no ed. Seno Fulvio Vieira e Senil,)':! movimentada reun:âo d-ln (Clotilde. Com a pres'mc.lNacional de Minas Gerais, na rua Un.iquoi o Yázigi Deputado Ruy Hulse e Se çante no Lira Tênis C.uo:-. de seu� filhos e amigos t!n
in5.tolavo em Pôr!:) Alegre o primeiro éscolo da gran nhora. Comandante :an!. casal. foi celebrada
de rêde nocioncl, no Rio Grande da Sul. Três ann:;; deira Mala e Senhora, Dr.

e meio após a esc-olo do rU(l UrUguai, que com o tem Cesar Seara e Senh >!':;!, Recebeu para um

pc passou o ter dez salas de aula transformou na Senhora Otllia Fialho. S� jantar que comemor.\\�
maior e mais moderna escola de 'idiomos do Brasil nhora lbrahln Simâo (Nair) idade nova de seu filj}')

com os instalações do terceiro andor do Galeria Mal Senhor e Scnhol'u Wa"e:- Sêrglo. o casal dr. HI do:.'

con. ande .ocupa uma área de mais de mil e duzen_ _
_

:�õ���:Sst��o���deo�u�,': ,:�u��;�: d�eC���d����: OHZE n�os DE CARROS DE PASSAGEIROS NACIONAIS
,

Com o mai�.recente lanr.;a Brasil;
. ,

nha completa de autoveicu
NU'MEROS menta da In.dustrla ali tomo Renault Gordml, da Wil- los de pa.�l;agf'jl'()s r>m ra�

billstlca naCiOnal. O Re- !ys Overland do Brasil bricaçãa pela lndú.�tria bl'a
nault Gordini. da Willys Essa é atualmente. a li silciru
Overlnnd do Brasil, são os

seguintes 011 tlp::lS de auto
tovelculos de passageiros a.

tllallll('nte em pt'Odw;,ão pe
las IâbrlC':lS brasilrlrns:

m· s�a C'm ação de gr:'(,'a
O cnsal Lobão Queiroz. �st2.
preparando malns
uma vial:;em a Bahia.

PSD
OSNI REGIS

TER�ENO. D� CAIXA ECONOMtCA (Praça15) - 010. o dIa es�� �erreno que havia sido design(]do pela CUlxa EcoQomlca para construir foz muito'"
o�os, u� grancC' prédio paro sua agência nesta Copltol, vive .ob!<tl"uindo um grande espaço e atuol
mentê serVindo poro tudo

No rC'ferido t2rreno, 've_se além d(' buracos c
moto, ainda u�a moendo de cano com o bogocf'i_
ro ao tadn atraindo moscas, um caminhõa onde fun
Clono um TI ro 00 Alvo

Também nas Espaços vazios se amontoam al
guns automoveis, caminhões, out'ros veículos num
poncemônio de todas os h::lras co dia e do noite.

.

tste é o maravilhoso panorâma modC'rn'l QU3 o
cldnde g.:.nhau de presente PareCe incrivel mos� é
verdade.

. , .

Está á visito paro uma foto que faria suceSSQ
em qualquer copo de revist:J.

CAPACIDADE A SERVIÇO
DE SANTA CATARINA

-P:-S. D,
..

Pari! Da!'l!!lado
Estadual

Ivo MOI1!enegro

o quarto aniversório do- Yózigi no Rio Grande
do Sul é morcodo r'l'r uma série de números que d�l_
xam antever o nível CJltural de nosso Estado tradlJ
zido no intel'ê!'-se aL'Z dC�Dert('u e continuo desper_
tanda em tôdos as camadas o <."studo de idiomas. A_
tuolmente o escolJ Yó"iqi de P,jrta Alegre C:lnta

com três mil e auinhe-ntos alunos frequentando rc·

ularmente. As ::lito ('..,c:.,los que o Yázigi mantém no

nterior cont<lm com cêrca de dois mil alunos, o quP
um t�tal dc cinco mil quinhentos alunos YÓ7.igi

tuolmcnte em núSSn Estado
�sscs m',mN(lS dizcm bern do receptividade C0r.1

ue. fil; recebido f' In<;tituto Yázigi e do interêsse

Ue o estudo de idiomas desDNtiJ n;t atualidade, ,0_.

o meio de desenv�,lvimento cultural e progresso in_
ividuo1.

iNTERESSA à ALEMANHA- OciDENTAL
O INGRESSO DA GRÃ-BRETANHA

NO M. C. E.JK-J\1fa ROIl1f'o. dll l<�alH'i
c� Nadon:;!1 de Motores
8imca Chamb'lrd. Três

Andorinhas, da Silllca do
Br:l�I\;
Sim('a Rallh·. ('n" 'o ('�pOl

t{' da SllllC{l (\1 Rr3sil;
Slmc::l PresidênC'e, da Sim

Ctt do Brasil;

(NS) -
" � .. -

-

__

do ingresso da Grã Breta
nha no Mercado Comurt
r;11�opeu dever:'! ser SOlllCI.'
n: ja dentro dos marcos dI)
Tl'fl tudo de Roma. teria dj.
to

.

o Chanceler Konra A
rlenauer ao primeiro Mini?
tro Marmil;an em recenfe
troca de aeorrespondem:lil.

E�se falo foi revehdo
nesta cidade em entrevi;ta
coletiva à imprensa. COllel'

dida pelo principal po":,,
voz do Govêrno alemaq.
Sr. Von Hase. que di:.:;!!
ainda desejar esclarecer ca

tas ma:'entendidos
V.an Hase acresc�ntnll

qu� o Chanceler havia e):

prctsado ao PrimeIro Min'.,
tr{J inglês a opinião dr (Li.il'
a s9luÇ:i.o devia ser encon

trada quanto antes (' que
as boas I'elacões com a C::ll'll
monwealth devIam ser p:_'('
serl/ada9 no intert'>sse dos
países do M.C.E.

ePla segunda I/�Z em cin
co dias. o porta· voz asse�lL
rou nos jO)·llalist.as que a

Aiemallha Ocidental r.:Jn_
tinua sustentando a upi
nlflo dc que ê desejável ;)

Ingresso bl'itãnlco nn Co.

n�,midade Econõmlca E!Jro�
pela.

EXPOSiÇÃO CANINA FECHARÃ A SEMANA
- Está morccda oara sÇJbodo dia 8 do corren_

te a lo qronde exoasicõo de cões 'Cf' raça. com if'll_
cio ás oito horas nos dependéncios do Figueirense
F.C.

E�tõo ;lbrrt(JS as inscrições poro a exposição,
que poro eo:;<;'" fim ;"odem ser feitos nos seguintes
locais e horrr;�o:;: Oscar Palace Hotel, na período do
monhõ até 11 horas, com os srs dr. Walter Goulort
e Max Hacklaender

Delegacia F'iscai n(J Praça 15, das 13 às 18
horas atendendp'0 dr. Walter Goulort Caldos e Ma.
noel Souto -

Os ingressos encontram_se á vendo e á disposL
ção dos interessadas nos mesmos locais 00 preço d(!
30 crUleiros para adulto e 15 poro crianças _e m'li.
tarl'--S não groduadc,

Vamo� cooperar::>

D�W-VcmaK. BE"lcar, da
Vemag;
Sedã VOlkswagen. daVo)

kswagen do Brasil e o Kar
man-Ghla:
Aero-WlIly.�. da Willys O

verland do Brasil;
Renault Dnuphine. da

Willys Overlnnd do Brasil;
Interlagos, em três ver

sões, da Willys Ov�rland do

COMEMORAÇ"'O •

No di0 11, D,p. às 1 t' 30 horas, no escalo nov:.1

Galeria MolcQn o direçõo l'egional da Yózigi re_
pcionou alguns amigos das amigos feitas nêstes
uatro anos, bem como uma explicação dos méto_
do programação de aniversório aconteceu um pro
amo de TV em que foi contado o hist?ria dês<;es

tra anos, bem como uma explicaçãQ dos métó_
s de ensina que o Yázigi emprego e que lhe �ro.n_
ram o prestígio e o desenvolvimento que atIngIu.

PARA SERVIR SUA TER
RA COM A DIGNID�DE

UE I::iEMPRE

\'-�--'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



I"lü; lanópo!i8 - ;V_::J/WG2

CLUBE SOCIAL PAlHEiRAS e LIRA TENIS CLUBE oferecem dia 1 para os seus associados uma tarde dançante. Traje
em Btack Point. roibida a entrada para menore� de 14 anos.

o •

___

Ensaios de
"Oh! bendito o que se preferem os livros ... (que

heresia prestes a sair-me
da penart a convivência
nos clubes e nas academias.
Uma das minhas estima

das sobrinhas _ a Mary _

trouxe ..me "INSTANTES
PERDIDOS" de Izabel Ltn
dalvn, Sua inteligente cu

nhadn ; Silveira Júnior man
dou-me "VULGARIDADES",
de sua nutortn, onde nos
dlz também coisas sérias
sobro os E. E. U. U.".
Prefaclando mui sucinta

mente o seu livro. escreve.
Lindalva.: -Esr-reví êstes
versos em momentos de de

meia

Livros. li\'I"OS à mão
cheia" ..

C. Alves.

Mais dois excelentes li
vros vieram trazer à minha.
velhice o suave convivia de
quem jamais se ag'usl:\ C:1

nosco, scjnru quais forem
as restrições que façamos,
eonrrontnndo as suas com

as nossas Idêi.1S: dai por
que os homens do pensa
mento livre c capazes de
ruacr tudo o que, s('nl.l'm,

RA'DIO PATRUL;l&: $OCORRO
POliCIAL DE URG�N(lA TEL. 3911

Rancho Rico
CULTURA DE PLANTAS MEDICINAIS

SOB INSPFCÃO DA SECRETARIA DA AGRICULT\1.
RA DR. JOSÉ GORGOLL - ENGENHEIRO QUIMI.
CO INDUSTRIAL - VILA YOLANDA. 901 _

GUAIANAZES - EST. DE S. PAULO VOCÉ ESTA
DOENTE? Não tom" drogas que estão lhe enve-

nenando Use sol ar e SUCO de plantas mediei,
nois e seio feliz' Este ambiente artificial em

que você vive de analgésicos, antibióticos, es

tirnulontes e estupefacientes; esró cavando o

seu tumul.o. Sóiu das profundezas da químico
e mude pnra a no! urezo que lhe deu a vida

A DOENCA E' MAIS CARA QUE A SAUDE - D'_
zer ;'EU CURO" é foei! mas curar devéras não

etonto. Não há medicina mais rico e mais po

tente que o vegetal, quando se sabe extrair to_
do o snuce que contem. O instinto dos animais
ensino· lhes o curar_se com os plantas'medici_
nais. A saude é mais precioso que a proprio vi_
da. Tome S.UCo de plantas medicinais foz che_
gar a soude e o alegria oté mais longínquas cio
dode�. A mais rica fklro do mundo é a do Bra_
sil. Nào esqueco que o suco das plantas medici_
nais e o melhor poro o saude.

QUAL f' O SEU CASO? Escrevo-me detalhado_
mente os molésl ias que sente ou a dOença que
sofrQ juntando este anuncio C�o poro o res_

posta' e conh'st;!r_lhQ-ei cOmo pode Curar_se

definitivamente com as plélntas medicinais de

minha cultul·o.
DR. GORGOLL

(IMPORTANTE, DESTAQUE
ANUNCIOI

GUARDE ESTi

Rel.4 - 8 - 62

A Verdade
Sem Demagogia - Para Deputado

Federal

- blusão esporte. Resen;a de meH!$

crit ca ríterár,a
Dlscretela o autor, com

muita verve. sôbre tudo o

que vtu e apreciou, lá na
grande Nação Americana,
onde o homem vive com o

conrôrto que pode a civili
zação ocidental oferecer
aos que lhe usufruem os
beneficios materiais, mos.

trando-nos, ImpliCitamente,
que talvez seja passivei eri
gir sôbre tal fulcro u verdn

'

cetra civilização do EspÍl"1
to, que todos os cristãos ai
mejam.
Um forte abraço de con

gratulacões a Sllvelra Jú
nior, pelo seu livro.

Arnaldo S. Thiafl_O

veneío.: Reuni-os sob o

titulo: "INSTANTES PER
DIDOS". Não me preocu
peí com a rIgidez da forma,
pois, sempre detestei enclau
surar a Idéia. Fiz Poesia
espantânea, porque para
mim a pintura é Expressão,
música, Sentimento, poesia
- Inspiração. Êstes versos

rápidos floreios de minhl�
pena, nada mais são que
poeira de sonhos, Instantes
perdidos na voragem da vi
da" ..

Ris ai, para um psicólogo,
os belos delineamentos mo

rais clf' lima alma cvotutdn

c, portanto. scnsrvot aos en

cantos nnturnís cn vida.
A sua. dr-ltcadn oferenda

fala bem rnnrto aos eorn

côes d(' t.odos os vordndcr

roa poetas: "A todo aquele
1111('" na vicia, amou - c por
amor sofreu - dedico êste
nvro'', O amor. .a dor!

Quando Victor Hugo, asseri

tndo it caboeetrn etc umn

mesa. em Gll('rn('.�('y, per
gutou fi. "Sombra do scour
cro" - um Eflpil"ii.o familiar

que mult.o nosrevn oo nrucs
trar com o maior roiunncls
to. do mundo - nuat n ex

pressão que mais ntucn-

mente eorreaponoerín ao scn

timento do. nmnr, obteve

como resposta, sunmesmen'
te: O O R. Quem quer que
neste mundo, tenha aberto

o coração ao amor, há de

:!��:��m::t:eu�e�la�:�er�� -----C-O-M-UN-.r-s-T-AS--E-F-A-L-SO-S--NA-c-r-ON-A-L-rs-TAs ESTAO

"eítos: o sofrimento, a ��������p�g� A�G���:��çEA�OS�� �g�:�
dO:Nf3TANTES PERDIDOS

INDÚSTRIAS.

encerram, como precioso es TART��� ��v��Ag����,s: ;::;�O�A�T����UVDO�'
crinio, jóias de fino lavor,

A.OS INIMIGOS DO Pc.1'vO. (AÇAO DEMOCRATICA PO-buriladas em versos. Mas,
PULAR)

acima de tudo, traçam aos

poetas, logo no inicio, cm

"'CANTICO DOS CANTI

COS", a norma de condu

ta, que devem seguir, para

que não morram:

Se Deus um dia visse o

teu sofrer

E a ti, clemente, o seu

olhar baixasse

Talvez sentisse a pujan
ça de tua mágoa
E algum lenitivo ii. tua

dor mandasse ..

_ Mas que alivio seria?

Riquezas? Glorl.ls?
p.azere!>?
Não! Para OS males do

COl"UI.;uo
Pouco adiantaria.

_ "Que queres, mulher,
Se o L('U nlal nüo tem

cura?

Porque implol"Us no lllfl

nit.o
Com candura
Nesta súJUca vã?

Se eu destruil' a causa da

tua mágoa,
Destruirei a ti ..

Sofres de amor?

Hã um sô alivio:
_ Extravasa na poesia a

tua dor.

Se nada mais contivesse

êste livro do que êsse poe

ma, bastaria êle, na OPini·
ão de um poeta, para imor

tallzar a sua autora. Extra
.

vasar em poesia a nossa

dor, é atingir, nas asas do

vet"so, Os pãlõ.amoH da subi i

mação, que FrelLd rcbaixou

as condiçôes de anoJ!llllll
dade sexual. em �('u negro
discernimento L11nteri,lllstit,
mas que os vcrdadci1"O;;
Poetas recelJem dlrclamcn

te de Deus, como a maior

bénção que o Pai concede

a seus filhos, quando êste

se chamam Castro Alves.

Vitor Hugo, Casimira de A

breu, Gonçalves Dias, Cruz

e Sousa ... e Izabel Llndal

va.

Mary, quanta gratidão te

devo pela oferta dêst.e li
vro! Leva a tua querida cu

nhads a expressão de todo

o meu aprêço e de tôda a

minha admiração.

Em NOTAS PRtVIAS, SII

veira Júnior declara que

"não fez este tmbalho (o

seu livro sôbre Os Esl.ados

Unidos) pnm ser enfl'!x:'l.·

do em 11m Ilvro. t(lndn ('srri

t.o 64 a\"tif!o.�, .':ob o tilulo

geral de "Na Rola dn Mny·
flowcr", pnra .':N('lll \)11hll
t:ldos n:1 Jmpt"l'n�:1 ilI�1"l:'t

de Santa Co.Ult·ina; ma:;,

devido ao destnterêsse dos

jornais que publicaram os

primeiros trabalhos, resol

veu reuni-to, no que chama

de opúsculo, mas que é

um bom livro de 250 pági-

Feriu Silveira Júnior a

corda sensível das desilu
sões de quantos querem Ia

zer do ioenal, da imprensa
díárta. reposttóno de eleva

do teor ctv.co ou moral,
pais que são sempre trata

dos com o desinteresse que
tanto lhe doeu!

Aquele antigo ideal dos

jornalistas foi substituido
por um profissionalismo
sórdido que se compraz em

satisfazer as mais baixas

tendências do vulgo. Publi
eam os jornais afanosamen
te páginas e páginas sôbre
esportes, adultérios e notas
de bntxo. sensacionalismo,
recusando-se muitas vêzes

a dar guarida a trabalhos

serias c doutrinários, por
ra'ta de espaço! Isto, no

Rio, não em Santa Catari-

Jantar Mensal dos Alores de Cinema
John Herbert, presr- ternização que acaba de

dente da Associação Bra- ser lnstituldo por aquela
stleíra dos Atores Cinema- diretoria. Nessa festa de
tográücos de acôrco com confraternização os atores
resolução da diretoria. aca , de cinema de São Paulo
ba de convocar os associa- ctscuurão problemas de In
dos da ABAC. para um terêsse da classe.

Aulas de Matemática
o tustítuto D. Pedro II ministrará aulas de mo,

temático. para os quatro. séries ginasiais, no perto;
do noturno a partir de- lO de setembro de 1962

tnv-ocões .dcs 19 à.. 2.,30 horas diariamente
à Rua Nereu Ramos - 39

.......L·

Bôlsa Perdida
Nas proximidades de um dos cinemas da Capital. foi

perdida uma bõlsa de senhora, de cor preta. contendo
certa importância em dinheiro e vários objetos ela nUjor
estimac;ào. Gratifica-se bem a pessoa flue devolvê Ia a

c t!l redação ou em Co.quelros, na l'esidêncl!l da Viuva
JoãC' Assis.

ARI CABRAL
Os"':'aldo R. Cabral M!lrio Cabral Schutel (au_

sente), Oswoldina Cabral Gomes c respectivos fa_
mílias, convidam 05_ amigos e parentes de seu _ fo_
lerido pai, sogr'J e avo

ARI CABRAL

Blumenau arregimentação para o defesa do De
rnccroc!c. D�.......ouvida em ouvido, ccctucbcnco. alar
tende, esclarecendo orientondo denunciando." Pois
nêsse inquérito, a classe mais o�artunada, mais d:>_
toda Ce bens decidiu_se por uma ditoduro. Honesto,
bem intencionada, que- endireitasse isso que está aí.
Naturalmente isso que nõo chateasse Nõo aborre
cesse com ess·.ls bobices de fome, de miséria de re_
clamos Anseio por ditadura. Anseio por algemas.
Incapacidade de ser livre. Justo o clima propicio 00

comur"smo. Aquela mesma acomodaçõo aqueb
mesma subserviência, aquela mesma covardia que

assegura o 35 mil membros dos púrtidos comunist;;ls' ----------

o domínio de uma mossa de um bilhão e trinta e
_------

cinco milhões de olmos SOCialistas.
G3S1'� Dr CI�fÉ? t

. !NT�U PEC� t!��:: l.!C_j
CADA POVO TEM O GOVERNO QUE MERECE

Lavrador
DOBRE SUAS COLHEITAS!

Inseticidas em pó ou em liquida. Diversos'
npos e tórmutos poro O exrerminlo de qual
quer especte de proga do lavouro

Ervictdns Total e seteuvc elimrnam os et

vos donmncs e ... itcnoo assim o improdutivo
tronomo de ccpmor. Foço uma ... 'suo ou

peco .otormocóe s aos rconcontes:

BUSCHlE & lEPPER.·S/A.
"")QINVltlE RUA. DO P�INCIPf. ln
BlUM;:NAU WA. 8�USOU�. 17�

CU�I1IBA; 01'SEMBÁRGIIDO� We"TPHAlfN••d··

O Doutor Joào Marcon

des de Mattos, nua Eleito
ral da 12(\, Zona _ Floria
nópolis, na forma da. l�i,
etc ...
FAZ SABER aos que apre

sente edital vnem ou dele
conhecimento tiverem, que,
tendo sido encerrado em 30
de julho.do corrente, o pra

zo para inscrir.'i"to e trnnsre
roncta de eleitores para o

próximo pleito eleitora], a

ser rcaüando em 7 de ou

tubro vindouro, devídrrmcn
te ruuonxruto pelo Bgrégto
Tribunal Regional Eleitoral
dêste E�tado, vem retificar
seu edital nv BI/62, de 30/
7/62, porquanto o último

COLUNA
CATÓLICA

A LIBERDADE ESTA' EM PERIGO

VOCAÇÃO SUICIDA

6/9/62 Só a Democracia Asseguro a Liberdade

Nõo são os crises políticos que distinguem o

bom do mau exercíco d<l democracia, ant::s elos sõo
'beneficas à Educação democrática da povo. O que
reúlmente define êsse exercício e a Confissão de in_

capacidade no solucionar os. problemas se:n.apéla ao

libertícidi.o de qualquer natureza. Bem sabia andou

quem disse qUe codo povo tem o governo qu.e mere

ce Votai mal v·otoi em corruptos, escolhei ��ma_
gónos, elegei 'oportunistas e vereis o sob�do(1o do

rifõo.

A Arma Da Democracia é o Voto

paro assistirem à missa que em sufrágio de sua al
ma mandarõo rezar no dia 8 do corrente pela pas_
sagem do primeiro' aniversário de seu fôlecimento,
às 7,30 horas, na Catedral Metropolitano, no Al_
tar de Nosso Senhora.

Confessam-se- gratos pelo comparecimento a
.

ésse ato de piedade Cristã. __

5/9/62

PREmA-SE SALA -- Para Escraório
Para Escritório.
Tratar com o dr. José Maria, pelo fone 2604, à tarde,

ou com o dr. Flávio, pejo fone ri .,\l - '30-22 - 3S-!)!).

. ..-.- �_._'.,

@l12DEA�......i�
PROGRAMA DO MÊS
PROGRAMA DO MES DE SETEMBRO

Dia 4 - Terço_feira _ Cinema
Di� 11 - Terço_feiro - Çinema
Dia 12 - Quorta�fei!'o - Bingo do Grêmio dos
ContndOrlmdos Senna Pere�ro
Din 16 - DDmingo - Enl.!Ontro dos Brotinhos - Iní
Ci{l às 21 horas - Orque<.;tra do Costelan.
Dia 25 - Terço_feira - Cinema
Dia /9 - Sóborlo -- Li I3l'flá t"Folia - Promowdo
pelo Departamento Esportivo do Clube Doze.

A LIBERDADE ESTA' EM PERIGO

Tt"I\ENO NA PRAIA

Vende_se um lote de terrero no praia do Mtlo

Coqueiros entroda na rua "TIBAU" - ideal �a�..l

uma construçõo de veraneio.

Os Interessados trotar com O sr. Osmar - nes_

LJ Redação

DR. A. SANTAELLA
DE VOLTA DE SeJA VIAGEM AO EXTRAN.
GEIRO REINICIOU A CU'NICA

Operador de Máquina RUF
PrOcura-se operador de móquina Ruf ou Con_

tabilista com �rática de contabilidade meçanizado.
Trotar ó rua Felipe Schmidt n. 33.

QUARTOS
COm ou sem Pensão. Coso de Família.
Rua Esteves Junior, 34

eleitor inscrito. foi SF1.V.'\

recebeu o número doze Hill

setecentos e CilU!Ol'IH.L e

oito {12.758). sendo o total
de eleitores hJ.bilij.uios ;101

exercício do voto, ntõ fL{ltW'
la data (30/7/G2). ele doze
mil trezentos c l,t·[,S

(12.330); umn vêz que fo

ram canceladas quntroer-n
tas e cinquenta e 1'Í1ll'O ..

(45S) inscrições: os lrê's \tI
timos eleitores tran rendes
para esta Zona, foram DIL

;-11\. R08A nv 12.756; ALI

pTO PF.DRQ PERFEITO -

nc 12.757 e SELVA TEIXF:I

RA PIMEl\'TEL _ nv 12.75B,

e nâo. como vinha inserto

no edital acima referido. E.

para que chegue ao conhe

cimento de todos, mandei

passar o presente edital que
será' afixado QO toca! de

costume c pnbljcsdc no

"Diário Oficial do Estado".
TEIXEIRA PIMENTEL, que

Dado e passada n.o Car

tório do Juizo Eleitoral da

12" Zona - Florianópolis,
aos trinta e um dias do

....me" de .:H!;ÔstO de mil nove

centos e sesenta e doi:;.

El\,Arno Schmdt E"('rivau
0'1e datilografei e subscrc

ví.

Jo{in jl-l. de M"ttos, Juiz

Eleitoral da 12" Zona

6·9-62

V�DE-SE
Um balcão fngoríflco em

estado de novo, marca

Elêtro·Frio.
Tratar a rua Frei Cnn&

ca 103, Chunascaria São

Jorge. Nésta.

PARA DEPUTADO

ESTADUAL

NEREU CELESTE
. GHIZONI

Mocidade.
Capacidade,
De�icação

SeNiço do Povo /'
.p

e.o••.
·

..�>�·, ...a.,,;:_..,4�··. "!J"-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



", Curso Preparatório Conlinente
DATILOGRAFIA
ARTIGO 91 (GINASIO EM UM ANO)
PRE.GlNASIAL ADMISSÃO DURANTE O ..�r
AULAS PARA CONCURSOS

CURSOS ESPECIAIS
PARA PROF�SSORES

I)E DATILOGRAFIA
- Baseado nos maia modernos processos peda. ..

gógicos.
- Equipado com mãquina. naval
_ Dirigido pelo:
- PROF. VICTOR FERREIRA DA SILVA
HORARIOS: DIURNOS E NOTURNOS
Faça suo inscrição o Rua Dr. Fulylo Aducci on_

�l;R'E�T-:;1Ma;', 74�
- I· anda"

FLORIANóPOLIS

A DEMOCRACIA NÃO t RESPONSÁVEL PE.
LA FALTA DE FEIJÃO, A CULPA FOI NOSSA POR
TERMOS ELEITO INDIVIDUOS INCAPAZES DE
GOVERNAR ESTA GRANDE NAÇÁO.

SÓMENTE OS PA(SES TOTALITÁRIOS PRECI:
soAiM CERCA[,\' SE DE MUROS E CORTINAS DE FER
Rdi. PARA QUE A POPULAçÃO NÃO FUJA EM
MJit;SA PARA A LIBERDADE. (AÇÃO DEMOCRA.
TICA POPULAR.)

. Vende uma casa com 3 lotes de terrenos por I_

penas Cr$ 1.500.000,00.

Várias lotes de terrenos no inicio de Berreiros
desde Cr$ 90.000,00 Com facilidade de pagamento,

'Dr: flavio�lmerlo -de' nniorim
,

'

A D Y o G,A Q o _'

DAS 9 AS 13 HORAS
AV. RIO BRANCO, 72

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

merciais, titulas de e�tabelecimentn, insígnias, fTase.� de

propaganda e marcas de exportação.

Rua Tenenle Sílvetra. 29 -. 10 andar -

sala 8 - (alias da Casa Nair - Floria
nópolis..

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

tor ZUMBLlCK estará exponde 80 telas no futuro

prédio da Drcqartc Cctartnense a RUA Felipe Sch.,
midt.

INGL�S "'iI,

APRENI>A CONVERSANDO FRANCES EM ,2 M�SES
ALEMÃ\) 12
ITALIANO 12

Y M.Z i G I
Matriculas abertas na 'Secretaria e

também para
CURSOS DE CONVERSAÇÃO PRÁTfCA

Aproveite comprar o último apartamento do con

dimino Luiz Gonzaga.

Grande LOteamento nos Coqueiros - Restam
Poucos - I .......lh.i;..L.c.,t, iP.:kíiUa4l11

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

VEND8.SE:

- Uma (1) cose na vila Operário do Soca dos
Limões - Preco Cr$ 600.000,00
- Uma (1) cose no Agronômico com Tres (3)
lotes Preço Cr$ 1500000,00

TERRENOS
.".,- '-.

_ Barreiros. lotes de no. 29.� 30, 31, 32 de
15 x 26 mts por Cr$ 150.000,00

.

_ CoqueirOs - terrenos perto da praIa e do

clube financiados - CrS 200,000.00
.

_ Capoe,iras - na rua Waldemar OUflques e

OIC9�:�p;��:e Ruo:aoscasa no centro da CIDADE

ATENÇÃO
Mudanças [",-ais ou paro -outras cidades:

Serviços de mLluanços,
,

Não é net'essório o engradamento dos' moveis.
lnf ,""r.ções o FraJ"Y,:isco Tolentino, no. 34

1�pe - il805

DR. (LO'Vi� DIA.! OE :1f4Á

ClINICA P1E'I>ICA
Estl.,mogo. intestinos, figodo e vias biliares.
Cono;lIltórlo: Rua Felipe Schmidt n.O 38
Residência:

'

Ruo S. Jorge, 32 _,. Fone 2721
Diàriomente das 15 os ·18 horas
Atende dos 8 às 1030 horas no Hospital de Caridade

nR. MARIO GFNTII COSTA
M,DICO

OUVIDO - NARIZ - GARGANTA
CLlNICA E CIRURGIA

ESPI:CII'U7"C,iV'I /\.IA, CL1NICA PROF
JOSÉ K:'lS DO RIO DE JANEIRO'

.

OPERA NOS DOIS HOSPITAIS DE FLORIANOPOLlS
HORARIO DE CONSULTAS:........_ Das 14 às 18 hora'>

Pelo manhã, nora marcada. inclusive aos sábados
Telefone: 2989

NSULTORLO - Ruo Ten, Silveira 15 - Con; 203
EDIFICIO PARTHENON

Trajano, n: 14

(Altos da Farmácia Central)

VEINDE-SE
Dois lotes de terreno, em Coqueiros, frente pa

ra o mOI'.C/cem mil. Uma areo de 20 mil metros.
A 15 minutes do cidade. Trotar a Av. Rio Bran

\ co. 55
16 - 9�-6iIi

Prepare-se para o Futuro
Aquirindo �otes de terras, pequenos chácaras e áreas
poro indústrias em

'

BcARREIROS
no "BAIRRO YPIRANGA, onde está situado a Grupo
Escolar local.

Os Interessados poderõa dirigir_se dlretame"lt
00 ESCRITOR lO DE VENDAS DE IMOVEIS de

0110 Jul10 Ma!inB
{_uo Feline Schmidt, 14 - Sobrado - FOlle -

2347 - FI::HianàpoJis.
SERVICOS TECNICOS ADMINI!'TRATIVOS

ORGANIZAÇÃO E REORGANIZAÇÃO
DE SERViÇOS

RUA CONSELHEIRO MAFRA _ 160
FLORIANO'POLlS __ SANTA CATARINA

(UNICA SANTA CATARINA

Clínica Geral

Doenças Nervosas e Mentais
Angustio - Complexos - Ataques _ Manias

Problemático Afetivo e sexual.
Tratamen�0 pelo Eletro.::h'Jque com anestesia

Insulinoterapia - Cardiozolorapia - ')C'noterapia
PSicoterapia.

Direçõa dos Psiquiátras -

DR PERCY JOÃO DE BORBA
DR: JOS, TAVARES IRACEMA

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

15 as 18 hs. Drs. Ivan e Iracema

Endereça: Avenida Mouro Ramos 288
(Praça Etelvina Luz) - Forie 3'1 - 53

ADVOGADOS'
DR HELIO PEIXOTO.
DR MOACYR PEREIRA.
PRFVIDENCIA SOCIAL: - Recursos à Juntos de Jul
gnmento e Revisão. Aposentadorias. BenefiCios etc,
OUfSTOES TRABALHISTAS
CI'VEL e CRIMINAL
R,ua Felipe Schmidt no 37 - 20. Andor - Solo 4
------------, -- - --, ..

Baldicero
Filomeno

Para Vereador

UM HOMEM DO POVO

PARA TRABAl.HAR PELO,

povo

vende se urna casa com

uma grande ena-ara. .-rn

Barreiros, I!'<;trada vc!hn
nv 155. Tratar na mesma.

I 30-8-62

!

����O. m:\l"o�;:"L ";"'0'
___

.,

. _.J

Plurlanopoljs - 5/0/1962

dos, sempre aoompannada
do ator Paulo Cesar.

Izabela Campos deu "show" de

Elegância n o"COO do Ouerencia
CARTA

Rcccbi uma carta do I.i,

ons Clu::'o ec FlorialloptJlI�
a qual transcrevo: limo �r.

Lázaro aanotcmcu � Nesta

Prezado senhor • Temos a

catts racãc de agradecer a

V, S. a' prestirr.1sa colabora
cão p�$tada ao Bingo p.oe
movido pe'u Lions Clube em

beneficio de lIogpital de Rr

cup:ração' de Santa Ca tnr s

-ia ". Apraz nos salienta.

que o cobertura ?ferCClua
por V,S. foi 11m dos ratõies

que maie eontrtbuiram pu'

r-r reiterar a VS 0<; protest os
mo nos da Ollortunidade pa,

reiterar a V,S. os Ilrotesto
de nessa estima e etevaü-r
cún�ider'lçfi.o • assinado
O:, Nercu Cun-êa, Presid�n
te d:... comissão rio Uingo '

Dr, Milton Fctt. Presklerue
<lo "Lions Clube"

JORNALISTAS

Amanhã pub'Icareí 09 no,

mes do� jornalistas que f!ol

tão dando va'orosa cober
tura no Festival do Cinema

Novo a-asnetro.

EVA
___ .. .• __ Eva vuma e reu esp_'�')

Henrfque Arruda :�h� ��:�e:�'a;�aJear�:�e:'):o
regressar hoje, ou amanro ,

para o encerramento do }<�es
Uval

. Ri:mos

Para De��13�o
Estadual

P. S. D.
, ,'f .

•

POR ONDE ANDOU, NO
EXERCICIO DE FUNÇÕES
PUBLICAS, DEIXOU o NO

ME, CERCADO DE RES·
PEITO E DE ESTIMA.

Dr. Atác:o
Gi!r�h�'di $,

r�i;;l"(I
ADVOGADO

Escritório especializado
em Qllestões trabalhi;,tas.

Administração de bens
Imóveis. Defesas fiscais
Rua Felipe Schmidt, 14

_10 andar _ Fones: 2511
_ '1216

• DesenhO!>

-. faixoc;
• flô", ... fQS

�P.bIlCidad'l
�U�dO mOOho'J'6

I� ....nclor· lona 20\·13

rERfE!�iD' RAPIDÊZ_.Um radio marco "SEMP" em bom estadO, trotar
nesta reda�õo, dos g os- 19 hnras Preço de ocasião.

VENDE-SE

"Cinco Vezes Favela", eta

U:11 dos modelos mais rll"!

gantes do Brasil. utua'mer.
te radicada no Oinema NIJ

vo Brasileiro. com sucesso:
Gu.iherme Araujo, Prndu
ror de TV e "PubJic Rel.\·

uons" do Grupo Bxecuvívo
da Indu, tr a otnematozrc
I.ca, êsLe� são f:guras de

destaques na imprensa na

ctonat, que também peru
c.param do ágape.
em "órbita". Deopls eu

conto ..

COQ

o cuerêncte Paiace Hotel

ofereceu um elegante CO�
aos artistas e Jornalistas do
Festival do Cinema 1'Õa�3

Bt'asJelro, com convíccco •

do GabJ nete de Re aço",
do Palácio. Na Coluna de

amanhã, vou destacar ai

guns dos presentes ...

RUY

O assunto do momont»

na F'oriacap é a Semana
do Cinema Novo Brasileirn,.
que conta com a prestigiO
sa colaboração do J orna 1�'

tI:!-.- Ruy Carvalho da Star.
dard Propaganda.

POSES

NIVER

O repórter Sérgio Mat,ul!·
vícíus. de "O Cruzei -o"
"Panorama" e etc.. ua.

- teu mais de duzentas reto.

grafias de Marlene Fran

ça, na Lagúa da concetcêo
ceberá hoje. muitos curn. _ poses artística� nas du .

prímentos pelo seu "níver", nas, aconteceram.

O Dr. A'ctdes Abreu.

CONVITE
Atendendo um convite

em "órbita'! D6r>.ols Cl:
Florlacap. hoje. ja entrei

JANTAMOS
No Querênc'a Palace Ho.

tel, jantamos à convite da
destacada e simpática ,\t'"
nalista de " AC!nelândia.'·

BAILE

A Sociedade "Carlos R�,
naux" de Brusque, em ll�e

parativos para o Baile rtas
Debutantes do próximo SR'
bado naqueia Cidade, Bef,'.,
trjz Battlstotti e Ana Ma.
ria Calado,' participarão do

desfile das meninas moçl:l.�.

Zenaide Andre. que viajo" SHOW

ontem, para o R'o de Ja'1c·· No COQ do Queréncia PR'
roo Paulo Cesar. Diretor ·do lace-, a atriz Izabela C:...m
mma "Arraial du Cabo', pOso deu show de elcgâ�lr.:a,
premiado em Roma; Izat:1" chamando a atcnção (I»s
la Campos, atriz do fi,n'c convidados e homenagea

LEMBRAMOS
Na Festa da Suéter, que

marcou um sucesso. tent
brames: João Luiz Petxo-c
e sua no'va Mlrlam Mussi
Luz; dr. Carlos Ai� Si}
vetra Lenzi • e sua noiva

zu'erka Mussl: sr. José 'Gal
d.no Lenzi e Sra.; Dr. ewc
r-aldc oassetan e Sra c a

bonita Wi ma Lunardeltt.

BRINDES

Ezir Morltz, além de ga
nhar uma viagem à Pôno
A',egre. pelo titulo de MiS_;
yàsigy. ganhou também
um maravilhoso colar d"
Super Modas e uma ccn

reccão de um vestido .10

õostu-ei-o sr. José Gatd.nc
Lenz}; Virgínia Gil 1l.ar·

ques. Miss Suéter ganhou
uma bonita ce'sa da C?<o;:l.
xotates e uma conreccãc
de um vestido do costureiro

brinde da Farmaeía
Catar: nense, Alzlrinha Fer_
rerra. um do ''Ponto Chic�";
Marita Costa, um da Caiu
na e Sergio Stodleck, aa
nhou uma bonita caneta de
Musical Bar,

OTACILIO

otacruo Amaral, o VIOI'J,
nista do momento, chegnré
hoje. a esta Capital, para
dar daqueles shows Que <';

sistlmos há poucos dias
nesta Capital.

LIRA

Festa da Primavera, .1:a
22 no Lira T. C., que tese
como atração o conhecido
cantor Mlltlnho.

FEIJOADA

No Pt'aia Ciube, aconte
ceu uma feiJoada, otêre:::ida
aos visitantes do Festival
do Cinema Novo Brasllei.-o
Não compareci em virtude

de compromisso em Btume
nau e Joinvllle.

MU�SICAL BAR
. 'ARA UM BOM PASSA TEM?e COM SUA FAM.J:LIA - REUNIOEB SOCIAI�

DAlit,(ANTES COQUITEIS - FESTAS DE ANIVERS_>\RIOS _ eRA

DANÇANTES - ETC.

ANDA-H TERREO DO ROYAL HOTEL - Tel, 2515, lPortaria)

BRASILEIRO

Cent} , Fonp,: 36�
SEMANA DO CINEMA NOVO

EstreItoSob Os- auspicios do Serviço

'_ B A , J B O S·-

Fone 6252
ás 7lja - 9',� hs.

Sessões Populares
Jackle Lougherry
Edward Kemmer em: �

O CRIME DO TRANSVIADO
Censura até 14 anos

Relações Públicas do Palacio do Govêrn,).

CiDe &In

Centro

as 5 e 8 hs.
Bradf3rd DiJ.man

Suzy Parker

Harry An.drews em:

CIRCULO l:A DECEPÇAO

CinemaScope Tecnicolor
Censura até 14 anos

r.F.N"T'Rí'

as 8 HORAS
Richard L011g
Nichi Kobi em:

CONFLITO EM TO'QUlO

0ensurn até 14 aTlos -=-

Foce: 34fã

Fone 6211E�t.relt.o

as.8 HORAS

Sessão Popular
Jackle Lougherry
Edward Kemmer em.

O CRIME DO TRANSVIADO

FONE 343'

VictOr Mature
Rhonda Fleming em:

Censt;ra até 14 anos

C'n. RAJÁ
ás 7 e 9 hs:

o GRANDE CIRCO
CitwmaScopc . EastmanColor

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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IRq i t
Ocidente

NOVA YORK, - Quantos
europeps do Ocidente e

quantos americanos tralram
ou desertaram em favor da
Rússia? Se se excetuarem
Os membros dos partidos
comunistas ocidentais que
vão e vêm de Moscou, não

passam de 20 os traidores
ou espiões conhecidos que
atua.mente vivem perma
rientemente por trás da
-ocrüne de Ferro". Os dois
espIões mais famosos, por

por sua alta hierarquia, são
j'ucns e Pontecorvo, ambos
Ingleses de nacionalidade,
italiano de nascimento o se

gundo.
Na revista "Boemia Li

vre", de Põrto Rico, James
Clair apresenta ampla re

portagem sobre. persona
gena Que se encontram na

Russla, evadidos de seus

países, para prestar servi

ços ao comcc-v-r- mosca'

vjta.

Segur• cc a referida repor

tagem, dos res'd"ntes em

Moscou, é Guy F.!Ul'guess .o
mais lamentável. Quando
desertou. há 11 anos, era

um jovem elegante e visto.
SOo Hoje, é um homem gor

do, envelhecido prematura
mente, com maus dentes

postiços e quase sempre em

hríagado' Trabalha em um

posto' muito menor da Edi

tora Soviética de. Livros Es
trangejros. Tiraram dele
tudo Que puderam, relativa
mente as relações entre os

Estados Unidos e a Jnglater
ra, e depois o abandona
ram i sua sorte. Não ga
nha muito dinheiro, veste

se pobremente.
com frequência, anuncia

Aluga·s�
-Quartos com ou sem pou
São. Rua Esteves Junior. 34
NESTA.

Burguess que voltará para
a Inglaterra, mas sempre
nos momentos de embria
guez. Já é um ex-homem.
Pagou caro sua traição. Se
estalasse a guerra mun

dtal, seria liquidado em cin
co minutos � como todos
os demais traidores, total
mente ínutets em sua maio
ria. Os russos o desprezam
� e ele sabe disso.

MACLEAN AINDA É UTIL

Fato curioso: Burguesa e

Maelean chegaram juntos,
mas logo se. distanciaram.
Hoje, apenas se vêem e se

odeiam mutuamente. :Mac·
Lean despreza Burguess, e

Burguess provavelmente in

veja MacLean. Porque este

ainda é util aos russos e,

portanto, desfruta de certa

consideração.
Donald MacLean traba

lha na Seção Inglesa da

Chancelaria russa e é o ho

mem que escreve os discur

sos de Gromiko quando es

te quer impressionar por

seu estilo e bom inglês. E',
ainda, um dos redatores do

material de propaganda em

Ilngua inglesa. Vive num

apartamento não muito es

paçoso, próximo do Krem

lin, e de vez em quando pas

sa alguns dias numa casa

de campo, nos arredores de

Moscou. Quando fugiu da

Inglaterra. deixou atrás sua

espôsa Melinda e três fi

lhos, os quais dois anos de

pois se reuniram a ele em

Moscou ..

MacLean aparenta cansa

ço, aborrecimento e as ve

zes frequenta os bares, on
de troca algumas palavras
com os jornalistas ociden

tais. Tarde ou cedo deixa

rá de_ ser util aos russos.

Que acontecerá então? Os

comunistas nada têm de

compassivos � e a seus

olhos MacLean não é um

comunista, mas simplesmen
te um ocidental traidor.

ESPECIALISTAS EM

CODIGOS
Bernon Mitchel e William

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

RESTAURANTE ESTRÊLA

Praça 15 de Novembro, 24

Borianópolis

PARA DEPUTADO ESTADUAL

p

s

D

p

s

u

Martin _ outros dois rene

gados, segundo a reporta
gem de James cratr _ tra
balhavam no Pentagcng de

Washington quando fugi
ram para a Rússia, em .

1960. Os dois traidores nor

te-emertcenos são pratica
mente Invtstveís. Nunca a

parecem em lugares Iruquen
tados pelos desertores. Sa

oe-se. entretanto, que vi
vem em uma casa de cam

po nas prnxlm ldndes de

Moscou, constantemente
prot.egldos - ou melhor -

vigiados - pela polícia po
litica russa, a KGB. Onde
trabalham? Não se sabe ao

certo, mas é provável que
tenham seu escritório no

Ministério da Guerra. Seu

trabalho: procurar decifrar

os novos códigos secretos

dos Estados Unidos, pois,
quando passaram para a

"Cortina de Ferro", traba

lhavam precisamente na

seção de côdjgos militares
norte americanos.

Capitulo especlalissimo
na arte da traição é o do

casal AI fred e Martha Dodd

Stern, os mtuonérto, norte
americanos que em 1957

passaram para o lado so

viético e que atualmente

vivem não em Moscou. co

mo é comum nesses casos.

mas em Praga. O casal
Stern' é feliz � comparada
sua existência com a dos
demais traidores. A missão

de Stern consiste em acon

selhar o aparelho de espio
nagem comunlsta em ques

tões financeiras. Acredlta

se que ele possui, sob no

me falso, grandes contas

correntes em bancos sulcos
e ingleses e que é o execu

tor financeiro das mario

bras comunistas na frente

do financiamento Interna

cional. Os Stern pertencem
à aristocracia da traição -

pelo menos a classe mars ut

ta economicamente raían

dd, da espionagem pró-co
munista.

TRAIDORES MENORES

EnLre cgrupo menor que

circula por Moscou - jor
nalistas que preferiram rt

car na Russla, desertores

da guerra da Coréia, ex

p�i�ionelros que não pude
ram r�sjstir à lavagem �o
cerebro etc. - conta-se am

da Wilfred Burchett. Seria

talvez exagerado nhamâ-Ic

de traidor. Na realidade, é

bastante útil tanto aos rus.

sns como aos anglosaxões:
Quando o Kremlin quer

que o Ocidente S6 inteire

de algum segredo soviético
_ porque' em determinados
momentos interessa à RuS

sra que seus segredos se dt

vulguem � serve-se de Bul\,
chett. Ele fala, com certa

liberdade, de coisas que ne

nhum outro estrangeiro se

atraveria a comentar na

Rússia. Portanto, também
é util ao Ocidente..

Em segundo lugar vem

Ralph Parker, jornalista in�
glês que roí correspondente'
do "New York Times" em'
Moscou, durante a guerra.
Não foi à Rússia na quali
dade de- comunista, portan'v
to. Mas pouco a pouco foi

perdendo seus laços com o

Ocidente e se negou a sair

da Rússia.

Por último, a sucia de

traidores que trabalham na

Edjtôra de Línguas Estran

geiras (escritório de publi
ceções do govêrnO soviéti

co) atinge a mais de 20

elementos embora em sua

maioria parte se trate de

personagens tão secundâ

rias que nem têm htstórta.
Talvez a pessoa mais impor
tante seja Jennifer Louis,
jovem e bela inglesa, total
mente russificada. Ela a

proveita o pequenino gru

po de traidores de vertes

paises ._ norte-americanos,
ingleses, franceses, italia

nos espanhóis - para en

carregá-los de traduções de

obras russas antigas e mo

dernas. O trabalho de tra

dução é bem pago.

O simb�lo do fracasso.

da consciência íritranqutla
e do beco sem saída em

Que se acham os traidores

do Ocidente em Moscou é

Guy Burguesa. Ele é, agora,
uma sombra do que foi no

passado: sombra gorda, en

velhecida e desesperada ...

BRUXELAS (BNS) � O::;

seis países do Mercado co,
mum Europeu assinaram

um acôrdo de associação
com a orécte, devendo. o
documento entrar em vigor
no dia 1.0 de novembro

GRECIA NO M C E
�eri-môtt�) k reaiizada nesta

cidade.
O acordo foi acertado, em

principio, em julho do �or_
rente ano em reunião rea

lizada em Atenas e é o pri_
metro do seu tipo firmado

entre o -Mercado Comum cpróximo.
outro país.

O SI'. Antônio VC1_t.ul'illl
presidente do Comne _e A associação, no entan.
Representantes Pérmanen to, não significa a entrada
Embaixador da Grécia for. da Grécia no M.C.E.
nalizaram o documento 2m

Sociedade Oratória Realiza
Sessão Solene

• A Sociedade Oratória
Estreitense, ent;ldade que
tem por precípuo intuito 0-

tenes, realizará uma ses_'ão

rientar a mocidade estudan
til na difícil arte de Demós
solene em homenagem ao

Dia da Pátt'ia.
bom IniCio marcado para

as 20,00 horas do dia 7 de

setembro corrente no Sa

lão Nobre da Casa Paro

quial da Igreja Nossa Se·
nhora de Fátima, no Es'

trelto, a sessão supra-cita
da reveste-se de grande im

portãnCia.
A SOE continua cumprin

do seus altos objetivos, In

crementando de maneira
------------------

completa tôdas as iniciati
vas de cunho cultural, e es

timulando a união entre a

mocidade estudiosa daquele
populoso Bairro.
Por intermédio de sua Di

retoria Executiva, a Socie
dade Oratória Estreitense
está convidando aoS outorl
dades civis, militares e e

clasiastlcas, os estudantes
e o povo em geral, para que
prestigiem tal encontro cul

tural, quando se farão ouvir

diversos oradores.

JOEL ROGEmO FUR

TADO, Secretário de Expedi
ente

DEPOIS DE 4S ANOS DE COMUNISMO NA
RUSSIA AINDA FALTAM ALIMENTOS CANDI.
DATO QUE COMPRA VOTO, É PORQUE PRETEN.
DE COBRAI' SE DEPOIS DO DINHEIRO APLICA.
DO. (AÇÃO DEMOCRATICA POPULAR)

..

�_ "QUlNT,A P.1G�_A �'
'�

--

Excesso: 2 milhões de
camponeses na, r- rança

PARIS, UBRASA) - o exigir a alta dos preços e Por • .-,; é'qlle as-'-l'elvll'l/t- !Já não hrt' lugar, prlnci
mundo campones tomou sua gar�nt�a. Compreende- . dícecões. sob o impulso dos pàlmd:tte' 'após o Mercado
conscíencta da neeeestcade ram os Jovens que essa era jovens agricultores, foram ccmuín, para pequenas ex

de sua;;. evolução.. O atual uma politica sem alcance e'1.tl'e.mada�. A reronne das plorações. Então, é necessé

�:i-:.s�s�n:: oI}�ent�U��� �e:".e��:uá:�l�� ;�C:l���t'�
I' .t.uras1:'ca.P1po�a�em �io conc\.ntrn"las 1 e,'.desde

f I' t
.

1 ' <,',' «,' p/1;!�le-�" _,\_'
ld de �P'!;en e Que as propr as titva 1t dos pre®s ,�ustri ". "C:" go, su,!e uma

'4 ve, a e.

�.k�t1tural;t�-ii�lt!}ra ais, pOis os safários estão . �. A fei �e 5 [âo sen'�o posSiVl>I aumen-
estão ultrapassadas, não de agósto de 1960 e a recen tal' a terra da França e

�:!s:t�es��be;t.:�S�;�!;C�� ��sse��.��l�;e�!e aJ�:enft���:� te lei de orientação, em
con�tituindo meros palia ti-

dem resumir-se numa frase que a moeda não resistia a grande parte inspirada por vos a exploração de. algu-muito breve: há campone- essas altas; " que finalmen esses jovens agricultores, mas propriedades como a
ses demais em França. te, a inf]açã'�hegarla di, propõem efetivamente essas de Jean Gabin ou explora-A divisão da propriedade minuir em v.')r real o lu- reformas de ,estrutura. çâo de algumas tersas, não
é de tal ordem Que os 270 cro do agricultor. cultivadas '

.

hectares (100 alqueires) de
Jean Gabin parecem uma

exploração enorme, quando
as fazendas dessa superfí
cie nos Estados Unidos, por
exemplo, são comuns. Na

realidade, em certas regi
ões da França, a divisão
das prOPriedades, após nu

merosas sucessões, so deixa
à disposição dos produtores
fazendas de 10 a 20 hecta
rres e, às vezes, menos.

Para Deputado' Federal

Após os progressos éa tec
nica, são necessários menas
braços para valorizar a ter

��. ��'Ic:I�:�:ss;�::J�, pa�:
procurar outras explora
ções, porque uma fazenda
pode allmentar apenas limi
tado numero de trabalha.
dores. O proprio aumento
da produção e, agora, a C:lll

corrência internacional au
mentam a oferta·lImlte dos
preços.

GARANTIA DE PREÇOS
A primeira reivindicação

elementar ; proveniente
principalmente dos velhos
agricultores consistiu em

SAfI'lun rOMSECA CiDCIRURGIÃO.DENTISTA
Preparo de cavi-dades pela alta velocidade.

BORD��rl�:�â�og,�tá�;:HITE •.
CIRURGIA E PRO'TESE fWCO_FACIAl..

A
'

(onsull(,r'Cl: Rl'O Jcrôni'nn C,1elho 15 -

_'.'
�:r

.

__ _

,,_o .n�Ai'.· �., .f:,"'. .'1tlo andar - h", . .o :.. .. _-' �
- jl,wJjI�>J �.Im ..

.. .b... Exdus,ivam,nl. cam hara, marcados _..A" ,._-; .... ,�_: ."_.':--""_�-�""
. • ...

,
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PEDRO PAULO MACHADO

R�DA rORES-AUXILlAI!.D:

MAURY 10R"'<5, RUI LOBO m

GILS<nO NAHAS

COLABORADOR.S: DIVERSOS

Domingo próximo o (';11'

gunda Zona terá prosseguu
Iizaçâo da (i,a Rodada, eons
contros, dos quais apenas
Almirante Barroso. Nesta L

mato da SCM
com a rea

de três eH·

.rticipará o

I jogarão AM

,tlético c Olímpj,) que dev troporcionar
-ao público flor' mopolitano jogo cheio de
'atrativos reinando em rômo do mesmo gran

pc interêsse- pois há anos que aqui não se.exi
be o time vice-campeão de Blumenau. Fm
BJumenau estarão se defrontando Carlos Ré
naux e Palmeiras, sendo êsse o encontro mais
importante da rodada, pois jogarão dois cam-

.

peões. sendo UUi' () líder jogará uma cartad;J
difícil. pois terá contra si oS fatores t'ampo e

torcida, E. finflli'f3mlo a rodada, defrontar ..
se-ão, em flrnsque, Paysandú e Paula R�mos
que lutarão ]leia reabilitação.

PONTA DE LANÇA
... Gilberto Paiva �

, A imprcn<;o e"portivo de Santo Catarina ê<>n_
tinu(J vivendo verdadeiro drama pOr parte dos dup
bes da c:lpit:J1 As agremiações cotarinenses não dôo
mais atençã I à impren<;Q especializado como o fa
ziam há tempo!;. Os dil'i[!entes de clubes, quando
procurwdos p'J) ell:'mento5 que fazem porte de nosso

imprenso e"p')(llvO, negam_se o prestar os devidos
esclorecimentos ou o, fazell) com imperfeição, Vá.
rias foram o.� vêzes que procuramos certos dirigen
tes de eJ,jbc$ G-J mdrópole paro saber das nOvas con�

trataçõ.:s, treinamentos etc E embora fôssemos a_

tendidos em nllSSOs soiicitações os esclarecilTlentos
nos fo((;m prcstodús çl')m imperfeição repito - por·

que os agremiacões fhl'ionopolitonas nôo pO��uem
deport;lIlllnto,> <lo publicidades organizados e pOr
isso fCJf!lCCt'l'l C,,, noticias com maiore� detalhes so_
menl'e às duo", ,emissóms mais passantes da cidade
Será (WI.:- sóm!Cnle elas 16m o dever de esclarecer e ex
plieo'r mais ddalhudamente a que seja () esporte no

ilha? Acho que nôol Pois os jornais e demaiS e

missôras também fO'7.em () mesma efeito e servic,:)
dos duas primeims e muitos jornais e revistos e;_
peciolizlld9s também circulam em outros adiantados
centros espOrtivos, como é o coso do 'Revisto Lus()_
8rasllcim" C"jUL' circulo também em Portugal, e do
"Jornal O Estauo", que atinge tôdas os cidades do
interior cJtarinense e ainda outros Estados da fede

raçõo.
Quando integrávalT\(lss o departamento espOrtL

vo do "Rádio Anita Garibaldi", várias erros come_
temos, mili" por culprl dos senhores dirigentes de
clubes do que própr'iomcnte por nosso G:ulpa, Os es
clorecimentq:-; q y' n:1S eram prestados pelos senho_
res dirigenh's d�) c p')rl' florianopolitano eram fei_
tos completamente ao contrário, à.<; dl"'s demais emis
sÔras. Alem di.' .J, vórias ,ãa r ,iações tio ria_
napolitanas qUt· deixam núSSH ,Je para jogfJr
no inten'}r ou m" ;no em oufr dos, sem que
de seu plont!:1 foço porte um 'ito esportivo
credenciado e Hul'orizado pl'k c.ã:) dos Cro_
nistas Esporlivoe de Santa r(

Aliás se n6') 110S fcH-'1 '< existe Lima
lei que dct�rm:nc que I)� c: ,..,

,

o façam "',
,!lOra isso, cham mos 'nclus 'ção do colega
Pedro P�lul') M, -hod", presi, "ACESC" e �Q
senhor Omi Mio, presider deração Cotari_
�cnse dt FC:1tbRII n'l :entid p 'e procurem obter
Junto o,? C'lnseJho Noci(.,n, ,I .:I:.: Desportos malares

e.sclore�lment(\s $"Ibr\'! a exi"lcncio ou não da refe_
rida Lel. Se ela de fato exi�tep precismos denuncie r

seus i�frotores 00 CNO no sentido de que os mes
mos sejam punidos. O qu� não pode é continuar es_
ta falta de atenção dos "Iubes florianopolitanos po ..

ro com Q imprensa especili;nodo do capital. Depô;:;
reclamam que os j3rnois e ródios locais não dõo
m.::tiol' opôio o:) esporte "bórriga verde" Precisamos
acabar ("lm (";-';.1 hist6ria de uma vez por tôdos do
contrário teremos que deixar de Iodo o espot'te' ,da
ilho (' c'll:<bn,.nr mais diretamente com o footboll do
interior do F"te(jn, Ficoremos aguardando que os

Chlbt-s da CLlpi!.ll ',r<1'.Jnizem um departamento dt!
publit'i(fod(' 1'''1'0 fmn('ccr matéda à .imprel')SQ já
quc' di' h6 mui L , fif'(llI j)l'ov[ldo Que a publicidade é
realmente (I :\Imú c!0c; bnns negados. Se isto reol- '

mente vier n <,.. cflncrctlzar nãn r('c;ta a menOr dúvi�
no que n(l "0<; aq' cmiacões serõo bastante beneficio.

_r· o li' ne"-,1 (�·r(',:la Izada na capital. Pelo me

r: Paulo _4 IV, A I

�:.m(h que' !il' dop '�
n:.J./i :!: ori.:
:n�'il'v êOrll .o
')l"-l-o
ubc am..

'I()..,

l':scrercu,

_:'-UZA
•

Por ocasião da ,'l� t:L du

Marcíllo Dias ii. Iblr a,,'::l, e

quando êste jogou C:Jll1 um

combinado formad" pelos
dois únicos times de ft:õr·

boi da cIdade, S, D. Uniü<)

e Club Atlético Hermann

Alching'er, aqueles que as

slsUram o jõgo U'leram 11'."

sião de VeI' o pobrc jog.o::
apresentado pc;o tlm:: (i(

ItajaL
Levando-se em c«l\ta II.

má fase�Que vem.
.

â'trave,s
sando o futebol Ibjr�m�!l

se, chega-se a conclu'jão 1(\

glca que o vice campeao de

Estado não apresentou ga

bllrito para se vangloriar
desse feito,
O escore apertada de 2xI

a favor do clube marcilist.L.

sua pouca produçãu denr. ')

do gramado, serviu de lJa.�e

Próxima Rodada
do Certame
Carioca
o Campeonato Carl'ra

de Futebol terá andamel\,o

na noite do prõximo sáb'l'

do reunindp no MaracanCL

as representações princL
pais do C. R Flamengo e

do Bangú A, ·C, O certame

prosseguirá na tarde de

domingo com Os seguintes
encontros:

Vasco da Gama x Fl'.1
minense, América x Bo,a'

fogO, Campo Grande x Ola.

ria, Madureira x Suo Cri:;,
tavão e Purlugue!;a x Bon

sucesS(l.

11 rl:pr;
_llf(H. (,I(Lrr

,e de Hcn!, aI)

'ortagel1l em r.z.,

,\ decl;.tl'nção rol!

\ .t'tudc do prop;!.!. '') in
terêsse cio tl1nc ma(ilil('l�ho

pc!o ponteiro chl;c1l0 Le{J

nel Sa11chcs,

p�riid:1. envolve Impo-ta n

L� . aspectos ünu. ,'I')'f):;,
di_, to-ma nanhu .... _ p.:;

SlJ'T' dC5pc'czad,'
,'_l)Úc':m: --:- "O

.\I.o,du tornetn.p
renda do jogo
rã nvc,a e a dO):
.rtuva l pe-tenc
-almenre ao Bc

Per outro lado,

tOBRE
\ para se dizer, sem mede ce

errar, que é um time fraco
Fraco em técnica, fraco em

marcação. fra_eo no ataqu",
fr'aco para pretender grna.:!

Poderá dizer que nio

quiz ganhar de

Não acreditamos.
dizer que,si fnsse para va,

ler pontos então sim, farll
fôrça Nisto acreditamos

tão s6mente, mas em pa�'
te. Mas d",ve1'Í3 mu%rar n,,;

menos; a bo,a 1'"lal' e .I1c

pé em pé, Isto e!e far,a
•

pudesse 'ou sc soub(:s�e. Nar)
pode dizer que úogou in

completo. E, ainda var..lOS

dizer que não esquecer'·U,l
das massagens aos seu .. jo
gadores antes do jogo. I�t.'J

e outro detalhe. Aqui Ha�

se usa isto ainda,

Nâo foi surprês;a .. a fraC3

produção 110 tOme pra·:J.l:'),
pais eu já o vira fl'ae" cnn

tra o Grcrr:io Portoalegre�l
se, lã mesmu em ItajOI I>

em .seu campo.

Jogara com mais v�n,

tade, lá, é claro. m!u li

tambêm não g0..,l.ei de �ua

produção' naqueia ocas:a'1,
não recebeu gols, mas I:un

bem não fez nenhum,

Desejo que ele melhore

doravante, e para que no!.:

tra vez que, lhe veja atuh!'

dissipe esta ma imprés$lJ'
que tenho do seu time, PM

que, principalmente aqui. 6

que apresentou, foi um fll

tebol pobre.. para seu

cartaz.

Campeonato
Pau!is!a de

I:m 11'-::Jssegll:m
C mpf.cn,,'o PUpl' 1

l't�bo\ !uventu i�;Jr"

'!: esl:u-ão pre!ianr
"I.' de huje.
O certame lerá sequer

'<'ü)allo a ta1'{!� '? mo:); ,

;0 Corilltiall� x Fcrrov:al

e domingo, com os .!:eg'lll.
tes eneuntros: N::Jroeste "

... Jabaquara, Cmercial :<

Guarani. PaLmell'as x P'lr

�dla

que se desloca paga toda�
as despesas de vtegem. ora.
a' grosso modo ralculo que
gastaremos de 111 a 12 mi

hões de cruze "OS quando
roemos a Lk" �, E' obvto'..:j!lú

Br" portante. que
mos prejl1iz'
obter a me.

stvet quando
com o Benf

oara evitar

precisamos
r, renda pos

gnrmos aqui

Feitas -essa pcnderacões
e respondendo a uma m.

terpelação eobre se a JJrQ
gramacão d« combate c i'a

utcndn exclusiva da cao
(a' entidade presiidda nela
sr, João Havnlnnge anuncia

quc o eotejo será efetuar:')
no Maracanã) o presidente
do Santos esclareceu:

- "Não. O local é escolhi
goleil.da.
Poderã

decidir: o
x Benfica

do de comum acordo. entre

o Sanlos e !1 CRD. Em todo

"o caso, já' decidhl109 que

uocso" advogado nessa qucs

tão sen'l o presidente da
FPF, sr. Mendonça Fal�:l.!).

O que ele decldlr com a

CBD; será acatado pelo
Santos, Ele conhece bem n

problema, -em toda a run

extensão, e não temos du

vida de que irá resolve-to

acertadamente"
E ante outro' indagaçào

da reportagem. coric.utu:
_ "Sim. a partidn pode ser

no Paeaembu. pode ser nc

Morumbi. Mas vo'to a ;:1

., AH05 DE LABUTA CONSTA�;"

rELO 'RoG'ESSO Df

"'NTA CA1ARIt.�

..o sno.

fSl'OKTIVO

Recebemos:
atumenau, 28 de A�ú$

to dc 1062,

Grande Prova Motociclística Será
Efetuada Esle Mês em Blumenau

LA DOIS tprC'paru livro} 20

voltas.

LA DOTS 25 vonns.
J6 UI'S, 6,'\, P1'Ova: CLAS''::E

ll.pRHTA IllOl(I('lfl pnrt.h'tll"'·
qualquer máqnlnat- ao vor

tas.
bro. mai.� U111a compe'.t\<;r.'J _ rx-txamos o nos-o am;f.;':1

ver convite pnm quo 'tn.In

mctoctcnsta r motcneu.un

'compareça :1. nossa pista
jJo!s (ir anl('H1'to ImUCm,)s
garantir JllrS que essas pro
vns serão rf'Vf'�tidas etc r,;1'
no êxito, e que :H fa]'("'l"S

em qualquer tempo. quer

chova ou não,

Sem maIs, pela presente

an-ovenamc nos da on .rLu

nlrlade pum reiterar II1('s
os nossos prutest.os ele ("'.'

vada estima e dlstinla (',m

sideraçi't:J com que, sub,cre

Prezado SI'S,

É com a mnxtma sat.ísrn

cnc que vIemos por tnte.
médio rlestn. eomuntca-va
V. S. que taremos rcnuzer

no próximo cüa 1(1 ele SNC!!l

motoctc.rsucn. na pi�t.rr pre
rctto rrercíuo Deeke, sit) a

rua llaj::ti, esucranco a sua

corabcracno CspOl'Ue:t scli:.-;

1.:1.1110', que nprcscntem.e se

gutrite:
E�l:)I';to se apresenta -ido

em Olumeriau POt· oca-too
ds provas motocicl.'sÜC:l:;
n ses represente, de d.vei

ses clubes tais como:

MOTO CLUBE DE SAN
sistir que a palavra !'I�al TOS, PIRATININGA MOTO
caberá ao sr, �endonçu CLUBE IS,P.), PARA 110
Falcão." � TO CLUBE, MOTq:.CLUBE

DE JOINVILLE, CURI'l'IBA
MOTO CLUBE, PARI\NA

MOT(.I CLUHE, MOT().<_;LTJ
SE DE PORTO ALEGRE

(José Tolentillo da Silva.

eS1ICciat Ilara "O Estado")

lIumil1i!ção do Estádio "Dr. Hercí!io
Luz": Uma Realidade

ReAllv,ou-se, dias eJra"

no hnr do estádio dr. Hei'

cilio Luz, do C. N. Mllrcí,lo
Dias uma peixada em re

gosljo ao encerramento dGS

entendimentos com >1. S

Philips do Brasil. par,).'
início dos' trabalhos de in..,

talação do!! ref'etores na

que:a aprazível praça dI.'

esportes, dotando Hajaí fie

um empreendim"'lto que
há muito vem sendo ore

tendido pelos esportistas.

Vários próceres do C,lll)�

estiveram prc1\{'ntes Q.o H

gape, denlr'e êles os 'jfS

José Luiz Collares, Pres-i.
dente do C, N. Marclllo

Dias e promotor da gnmde
peixada, dr. Aldo Mário (ft

Almeida, Prefeito Edua,'do

S. Canzlani, Fritz Schnei

der, Anlbai Cesar Fllh:')

Milton Russi, dos Diárics
Associados, dr. Félix FóeJ

Presidente da Cãmara de

Vereadores e o sr Ishar RI'
bas, gerente da da, contra

tanle dos serviços,
A festa de conrratern,in.

ção durou até ás 22 hor:::'l,
quando se fizeram ouvir \'á

tios oradores, dentre lHes
os srfl. Jose Luiz Col':1rf's
pre)'idente do C. N, M::t':'Cl

lio Dia"', Ijizendo da ,�lla.. ale com doi.,> :1.mnnLc,5 dcst� cs' tI'. ÂYJ'!:lIft Ramalilf
�:��a��e!erpar:n:er����81�: �;f��U;uCeX!�:���e:o;;:''l:t��� ��:=!�:rio;D�elaCnl!=�h':
ção do� ref:ztores, po:s até Flonanópoli:o. 110 lIospilal de Caridade.

�ã!in�'j d:s;�;;��!� ��o I�:i'� O programa das corrirl3s 'A tarde, 110 cunsull,oril

é O seguinte: das 15,30 !-os. as 17�30 hs
assistirem jogos noturous

9 Hrs. la. prova MOTO ('onsultório: Rua NUflt$
no estádio "dr. Her:-l:io

NETAS 150 cc. STANDART Machado, l' _ 1.0 andar- _

�:�:', �:�:u af;T:d:�;;n�e p�� . ���sto é sem reparo) 10 v·Jl· UII��:�:êJ�C���' R'Ja P�dre
Philip do Bras!I, sr. L,;h�f

10 ".Irs, 2a. PI·ova, MOTO. Roma, 63 _ Telefone UM':
Ribas, dizendo do inter"_).

NETAS 150 cc. PREPARA _
fie da firma que represeata.
em dotar o estádio do C. N

Mareillo Dias de um J)Pl'f�1
tI) servipo ele ilul11inal}'\o
para pelejas nol.umas e

que poderiam, os espo!" i�

'tas de Itajaí, estar cencl3

de que tanl;o seria feito aer;

tI'O da mais rigorosa ccni

ca e precisão,
A nossa reportagem este,

ve presente ao aconted·

menta de grande lmport'l."1
eia para a.. vIda esportl'JI\
de lLajaí. documentando

com\precisão, os momentos
mais expressivos da gran 1e

peixada. de confraternl'oN.

çiio dos "cartolas" do rubro

azui.

Soviéticos Teriam ConseguidO bomba
A Sem Radiolividade

, ,

n

NOVA IORQUE, 3 (VA,1
- A possibilldade de que

o�, sovi0t.icos t'nham �pe�.

feiçoado uma. bnmba �tl)o
mica. "Llmp� , COln millL

ItI! .[� x mimui[o, o �n[�ntro lU! o� .lorianOlolitano�
'�� i rirão Falcão�� é quem vai

local do jôgo Santos

mas emisl1('
seria perSpl'

radia\.iva,�,
da pelos ci

elltlstas can' Jene� �cgut�·
do o "New York Hentld
Tribune". Em uma corres.

poneia cspeciai de Ottaw3.
o jornal Informa que e;;ta
hipotese baseia se �.obre da

tUj;uêsa de Desportos, :(V dos fornecidos pelas nume

ele' Novembro x Botafoqo, rosas estações meteorógica!)
Prudcntilla x Taubaté e' canadenses, que l'ealfzar.t
E!o\portiva de Gauratingup!á "C�ames diários da Tncliot!.
x Silo Paulo, vidacle a�moflferic:t

VOTEEMCÃN6TôATOSC07;1--SENTIMHL
TOS DEMOCRATICOS PARA QUE O BRASIL CO�I
TINUE TERRA DE GENT_E UVRE_

OS TOTALITARIOS Só CONHECEM DUAS
CLASSES DE INDIVIDUOS; AQUELES QUE OBEDE.
CEM INCONDICIONALMENTE E OS DEMAIS, NEU
-TROS OU }NIMIGOS_ QUE SERÁO ElIMltrADOS_

(,,�ÃO P{MQCRATICA, porUI.ARl

clcnti$tas ·esperat"

�'3:B'4i!Cm s _._"
(OIII'llí:OIlt,lfIllUIOlBilPt

III (�J�f

um forte aumento

dex radiativo cOn5eque'1te,
mente as 8 explosões nnc'e

ares até agora acer�adú,;
na atual serie das exppr,'

encias �,Qviéticas, assim co

mo aconteceu no ano po.s

sado. Viec versn o index

ITAJAJ' MO'I'OCLUBE

14 I-Il's. s.e prova; MOTO

CTCLETAS 3f,O ce FOIl',rU

Mui atcnci"sam::!llt·e,

A.,s. ALCIDES PEREIRA
Dep "'" Propaóilnda

M.C.R.

MOTq CLUBE DE FLORI
ANÓl10LIS, � finalmente

contar

lfl volL!\.."
12 h�, 'l.a PI'ova: MOTe·
CICLETAS 150 cc. F6RMLJ

P. S. D.
PARA VEREADOR

Domingos Fernandes De Aquino

do in,

Continuando, na CAMARA MUNICIPAL, o s(,!u tra_
balho, seró oi) mesmo de..agOra ,e um pmlongomento do
'1\1" nc·s!a nWSQ km feilü pel:'! bocv' impr.ünso de SA;�_
TA CATARINA e por FLORIANÓPOLIS, !

permaneceu o mesmo l'U

aumentou de maneira mi

nima. A consequenc1a lóg;-

co. desta constatação seria

justamente a hipole$c se.

gundo a quai os cientis�as

sovi.éticos teriam conseg'Ui.
do aperfeiçoar uma b'1m'

ba nuclear cuja explC\J,lO

produz uma l'adlotivhlaJ.e

mlnima scàno nula. Os cl

enti�tiI,s canadenses e5',1-'

c!ficum todavia, que e3ra

hipotese não constitui 11 u.

,Ilica exp'ica<;i}o do fenom.c.
no, pois :1. precij)iLn�.ií.o dos

re,�irluos radlntlvos ê 1111]1:

enctada por vórlos fatore!:',

('1)1110 ns,
fericas.

ronrlkõr� :\1111.1.--:.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



CRISTALIZADA EM ESCAMAS

FABRICADA NO BRASIL PELA
PRIMEIRA VEi

CIA. ,ElETRO QUíMICA flUMINENSE

Embalagem Industrial:
Socos multi/olheIS [Popcl e PIÓSlico) de SO quilos

Embalagem Doméstica:
(oillol de papelôo com 2 .. pocoks pl61rjco� de ! 1/1 íb

Repre50nlonlos poro os

ESlados de Santo Catarina e Poron6

BUSCHlE & lEPPER S.A.
Jcinvílle • Blumenoll _ Curilibo

INGLATERRA CRITICA U�ESr.O.
PARIS ti <BNSl - O doleçcdo britônie�

UNESCO, Si" 8(>" Bowr-n Thomas comentando o
crccmento Il:iqucJc' órqóo dn ONU 1)0rO 1963 e 1964
criticou <evcromonte n folo cip nõo estar sendo doce
prioridade à o�c;i<;li'nci,) «ctococionnl, adiantando
que SWl delegação instaria pelo redução do aumento
solicitado n:) nINO orçomflnto.

O cu-nonro previsto no orçamento bienal de 40
milhões de dólares, roorescnto um cumento de 2Z
por cento significando para os 106 membros jJ
UNESCO,' a elevação de suas contribuições em ?Q

por cento O orçamento seró coresentcc-, oftctol,
mente em' novembro, para corovocõ-, final. O delo
godo norre.emeríccno. Dr. Gcorce Shuster. apoie ....

no:; declaracões do delegado britânico.

ATlUO FONTAtJA -:- Trabalhará no

Senado da República Por
Santa Catarina

Para Suolenle de Senador
RENAÍO RAMOS DA SILVA

Pp

s

D
Um representante da inteligência,
da cultura e da capacidade de

rr�balho da nova,geração calarinense

Coopere com a

Ila-ma
.sua

mao ...

A.S.C.R MANCHAS SOLARES MAIORES
QUE A TERRA

ESTOCOLMO. 4 (VAJ _

Manchas solares meto 'ec.
do que o giobo terrestrfo rc

ram descobertas hoje pelo
Observatôrie de Saltsio'�ba·
den, nas proximidades de

Estocoimo. Os especiali.':las
do observatôrio esdneta-a-n
que aR alividaded solareg
são "cu-rcstemente
mais no momento".

Mais ma.l1chas enc.m,
trevemsse há quatro dtas,
no centro da supertlcie so.

lar, Segundo as prevtsoes
do cbservatôrtos, é licito es
perar, nos prôximos dias,
pela irrupção de violenL\s
tempestades mesneucas.
Sul, Cambodja, Tallandia e

Indonegta.

RIO -

- O sr. Valter .Morelf:":
Sales. Ministro dcmlsslor,:'t

rio da Pasta da s'aeeuc-r

concede-á ei"ítrevlsta hoje.
Revelará os motivos de <lua

denu-sâc do MinistériO. to

cal e horário de contact I)

com a imprensa serão
velados ao mele dia.

-000-

BRASILIA -

- O Presidente Joj�

Goulart retornará qumtn
feira próxima à ounnnoa

ra. ar.m de presidir o des
file rnl!!tal' comernorauvo
ao dia da tndependêneta.

-000-

RIO -

DR. LAURO DAURA
Clínica Geral
.MÉDICO

Especiallsta em moléstia de Senhoras e vias urtnâ
rias. Cura radical das infecções agudas e crônicas, do
aparêlhn geníto.urtnárjo em ambos os sexos. Doenças
do aparelho Digestivo e do sistema' rtCI·VOSO.

Horário: das 10 às 11,30 horas e d!l� 14.30 a� 17,00
horas - Consultôrlo: Rua Saldanha Mnrinho. 2 1.0 ano

dar (esq. da Rua João Pinto). Fonf' 3246. Resldl'nf'j"t:
Rua Lacerda Coutinho n.c 13 (Chácara do Espanha)
Fone: 3242:

Dr. Walmor Zomer

DiPIDmad�=��iaFa''''dad' (j rassasNacional de Medicina da
Universidnde do Bl'asil

Fv-Inturnn por concurso da

Materrudade-Escola. (Ser'

viço do Prof. octavto Ro

dng"uelS Lima). Ex-Ime no

do Service de Cirurgia d

Hospital ·I.A.P.E.T.C. do Riu

de Janeiro. MédiCo do Hos

pital de Caridade e da

, Maternidade Dr. Carlos

corres.

PARTOS - OPERAÇõES
DOENÇAS DE SENHORAS
_ PARTOS SEM DOR pelo
método psico-protiiatico.
Consultôrio: Rua João Pln

lo n. 10 _ das re.oc ás

18.00 horas. Atende com Agradeço uma graça et-

horas marcadas.' Telefone

3035 .: Residência Rua cançada.
General Bittencourt, 101. I D.

Excesso
r cont. da 5 a Pdà.)

rentevejs) , conclui 'se que é

preciso reduzir o numero

de camponeses_ .

RECONSERVAGAO

Essa evidência que o sr.

Debatíaae, secretário-geral
dos Jovens Agricultores, í-e.,

conheceu em entrevista

cancedida a um vespertino
está, aliás, admitida há mui

Eu fhe garanto - é muito duro aprender o andar na minha
idade ... Os mcsculos não obedecem. Só com muito esfôrço
conseguimos mover as pernas. Damos ciquns possas com oti
mismo e, de repente, os fôrças nos faliam e nós CQiIT'Qs. Mas
ncs. levantamos depresso para andar e tornar Q çoir. ÀI;. vêzes
O gey,l� chora ... Assim diffceis sôo quase todos os nossos exer

cícios e estudos, MaS\)�'CIcrificio compenso: eu, por exemplo, já
melhorei muiM e ectcu certe de melhorar ainda mais. No futuro

espero ser como Você. Poro prosseguir minha recvpercçõo e de
tontas crianças como eu - parei olender a milhares de outros

que sofrem o que eu sofri - precisamos de seu auxilio. Ajude.
..,osl O que ti pouco paro Você será quàse tudo para nós I

to tempo. O IV Plano. re

centemente votado, tem em

seus objetivos a reconver

são de 400 mil camponeses.
E os peritos estimam que 2

milhões c meio de ugricul�
tores dcveriam abandonar

a agricultura, a' fim de que

o lucro dos demais seja su

ficiente.

Assim, o problema muda

de aspecto. Jã não se tra�

ta, pelos meios fragmentâ
rios, de poupar uma pro-

(ENTENAS DE CRIANCINHAS PARALITICAS APELAM
PARA A GENEROSIDADE DO SEU CORACÃO - AJUDZ

.

-AS A CAMIN"AR COOPERANDO·COM A

ASSOCiAÇÃO SANTA CATARINA DE REABILITAÇÃO
Envie o seu Donativo para a Rua General

Bitlencourl. 102.

INGLES NO ESTRANGEIRO
PODE GASTAR

s

.

LONDRES 4 (BNS) - üm importante passo
fOI dado pelo Ministério do Fazendo da Grã.Breto_
nho paro simplificar os regulamentos monetórios

�u�b���o��n�� ��i�l�t::la�������s'd�e���t����n;�,
bre o soldo invisivel do conta de pagamentos britâ=
nica.

'. �

.

'Ij....05 vIajantes do Gra-Bretonha poderão de 000_
ro em diante, gastar até 50 libras em dinheiro, em
Cada visita ao exterior. Pela primeira vez desde 1939
os residentes britônicos poderõo gastar moeda cor_
rente tõo livremente dentro' e foro �. país.

VOCE ELEITOR

prtedade agrteola multo pe
quena para aqueles que a

valorízam. 'r'rata-se, para �
e melo milhões de earnpcne
ses franceses, de encontrar

lugar na atividade nacional.
A descentralização indus

trial, a criação de novas

índustrfas- e principalmente
da índústrta alimentar, a

construção de novas hnbt

Lações numa. palavra uma

cxuanaêo aumentada da

produção gerai francesa

suscouvct de criar novos

empregos, tais são as verda

detras reformas de estrutu

ra capazes de eesotver o

problema agrícola..

o PROBLI:.MA NACIONAL

Assim, pOiS, o problema
deixa de ser puramente a·

grlcola para se tornar na·

ciona1. compete à nação in

teira eonsceber essa recon�

versão.
E' necessária ambição,

senso agudo das realidades,
aceitação de sacrificios fi·

nancelros. Mas, afinal de

contas, o conjunto seria me

nos oneroso de que a revol�

ta permanente de uma elas
se InsatisfeIta.
Nesse setor, como em tan

tos outros, a primeira reior
ma é a dos espíritos. E' lnu
til perpetuar uma agitação
cujas consequenclas Vão de
encontro a finalidade que
ela procura Irritando uma

opinião mal esclareCida.
Como dizia recentemente

um perito: "Os regimes co

munlstas têm uma solução:
nacionalizam a terra e re·

parartem as tarefas e os

lUCrOS dOs camponeses es·

cravlzados. O regime libe·
ral tem seus proprios remé
dias. Que os camponeses e

principalmenteTem cuidado com os candidatos
A hora é séria paro O nosso Brasil •

Por toda porte o extremismo mostra seu rude
jogo, aproveit,) as in'5otisfaçães do povo, agita in_
trigo confunde

.

'Não é mais horo de indecisões de bons - mo
dsm0S" de suspeitas benevolênCias.

-

Só o candidato declaradamente democrota nos
serve.

E evitor os corruptos, os demagogos. os o

portunistas pois que servem aos extremismos venais
que S��'ia_!he::: o dí!:!nroçõo PÚblic� de qu� r reou_

"

'd1iam t?da. � qudolquer �et�lrição a liberdade a queb,:a _••_••. �,� • j�•.
'.

--

,-.QUMili Ft!M"fHAIlQIIUoII';.
_

os pnnclplos emocra ICOS. �:;;;-.,"

��

D

_ Contrariando nota o_

üctar. o Aeroporto soutos

Dumont. foi dcstnterditadc
cerca da., 8 horas C Jo:{O
mn!s deverá pnssar a S(�·
utnízad« normutmonto j,!

lo av!õ�S da ponte ecrec

S. Paulo Ri�

� .PARTS�ooo-
�
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- Argélia O Preuuer

aenbéra acaba de ordenar

� ��a�Y:��i��I��:r t�r:e�o� ��
1]10 se sabe em Arg�l estão

conecnunuc os grupos .Jj�

s.dentes do governo de Ben
bela

-000-

MANAUS -

- Trepas Federais rora-n

requisitads pelo Oove-ua
dor amazonense. para .lsc;e
guear as e eições livres.

tadamente na capital :!...

Estado.
-000--

............
Não vote em canütdates

que querem eleger_se para

gozar SINECURAS.
-IOXÓ-

Os comunístas c Os fal

sns Nacionalistas estno dI!

mãos dadas com Os .tI:!"!ll.

hnr(·:l!torc<". para IltUllI<'I,,'r
a itrtrnnqullldatle no paj�.

:""___',Xu--

Um Agricult"r de plUS
democrátfen produz ali"
mentes para 26 pessoas; OS
agricultores escravos lia.
uussta realizam apenas a

produção de um para ,eis
(Ação Democrattea Popular)

PJra Deputado
Estadual

Sempre esteve, Está Ck. I'

tari .:Iii 1:1110 dos Jl1llnild�s: \':;:\.,
e oprimldo$
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·Pi.��T8..P.O ������ �.�J����,'�r���f!o,J,� ����'.::�fademico XI Feverelrã
" FL0RIANO!-'VLll:::i, (Quarta reirar. 5 de Setembro de 1962 demlco !talo Damato, se. no Cme aao Jose o s'nmc A sessao que será fran. coiaboração de seu mretc-,

gundo entendimentos com "5 VEZES FAVELA" rece, queada a todos 09 estudan que tornou poss-ível a pro
O sr. Marcos Faria, Diretor bendo "Couro de Gato'; c- tes desta capital conta não jeção desta película lima

EM LAGES O GEN.
JAIR QANTAS RIBEIRO

Em visita de ins.peçãO:1o trabalho e algumaâdas
....
roa

2.0 Batalhão Rodovlàrlo, es

teve. em Lages (Se), D{\S

dias 29 c 30 de agosto p. p.

o Exmo sr. Cmt do III E
xército Oen. Jair Dantas
Ribeiro, acompanhado de

seu Assistente Secretário

Maj. Armando Gomes de
Melío.

'

Apesar de sua curta per
manencia naquela trnldade

de Bng'enharfa de consvcu,

çâc do nosso axércnc, teve

aquele destacado chefe mi

htar oportunidade de ob

servar alguns canteiros de

VISITA
Procedente da Guanaba=

ra acha-se nesta Capital o

Senhor Professor Ivan No"
bre, alto runctonãrjo do
SENAC Nacional que aqui
velo em visita a familia do
Sr. Alfredo Sternadt,

Niio falta materra prtmu
para o fabrico de cigarro:!"
porque é uma eempanhra
particular que se encarrc

ga do fomento e assisti'n'
ela da lavcurn do fumo.
Terra infeliz esta. em

que os açambarçadorcs rc,
eem a política. dos e)l:tr�r:'')
tas. ...

(Ação Democrática Popular)

lizações rodoviárias do Ba,

talhão. Em exposição apre
sentada pelo ceI. FlorIano

Muller, Com.andante do 2.

Batalhão Rodoviário, e ;;êUS

assessores imediatos, foi o

Gen. Jair colocado a par
de todos Os detalhes da cr

ganJzação e das atividades
de construção e instruçáo
e de assistência saciai' do
Batalhão.

S. Excla declarou bestan
te entusiasmado com o que

lhe foi dado ver por ccas-

êc da visita que realizou

às dependencias da scde
da Unidade.

Em à noite do dia 29. _,01

Clube dos Oficiais, com a

presença de autoridades ti

vis do Executivo Judíciár.e

e Legislativo de Lages e da

oficialidade do Batalhão,
foi orerectcc um jantar ac.

iiustre visitante.

SOLDADOS. AMERICANOS OCUPAM Reformulação
P��!�,S4 �}.�R���:G�!J� AE�did���L�� da Aliança

BRASíLIA, 4 (V.A.)
-dados norte americanos ar parece' tem por objetive ím

madÇls ocuparam os pOI1.. pedir que cambaios sovif'ti
tos importantes da frcnteí ccs atravessem no setcf

ra da õtdade dividida de norte americano.

O governo brasileiro, atra
vés do chanceler Afonso

Arinos, proporá ao gover
no dos Estados Unidos a

reformulação da Aliança
Para o Progresso, "a fim
de evitar O insucesso que
a ameaça".Clube dos Ditetores Lojistas

de Florianópolis
Realízar-se-á 4a terra. ás

20 horas no Restaurante

do Querêncla Palace Ho

tel, um jantar festivo do

Clube dos Diretores r.cíts-

Essa rerormutação cone

tará de, entre outras coi
sas: a) - mudança da en

fase no carater assisten
cial que vem tendo o pro
grama; b) - a ajuda em

grande escala não deve

esperar o planejamento
global e as reformas ris-
cals e agrarla.

���'��;:�:o:U�nli,::��:� A ELFFA em São Pedro de Alcantara
te do Insucesso que amea- Cumprindo d,eterminação taco Ivo Reis Montenegro münstraçãc Ef;tadual 'c�
ça a Aliança, te-rá todo o do Governador Celso Ra- e Paulo ctassem prócer po seguiram efetivar a rea;l,
Interesse nessa reformulá- mos, a ELFFA estender.t lítico de grande influencia zação dessa obra conC�ct1
ção, que será proposta pe- suas redes""de transmtssao em S. Pedro de Atcãntern zando uma velha e justa
]0 Brasil e que tem condi- da cotonte Sta. Tereza ate Que, prornovende um enct. aspiração dos 1l10rad�res
cões de fazer daquele pla- zendo com que aquela Jaco ente trabalho junto a Ad. daquela localidade.
no não apenas um novo S. Pedro de Alcantara Ia.
programa de ajuda exter- riosa comunidade seja ser
na, mas um real esforço vide dos enormes benen
cooperativo das Amerlcas". cios que a energia elétrica

pode proporcionar.
.

Essa extensão fora p .: ...

metida em praça públlc-t
pelas governos anterio.es
e somente agnra será rea,

lI�ada pelo governo de ceí.

SO Ramos, cabendo a ELF

FA a sua execução.
Ao fazermos a. precente

pubiicação, julgamos de

justiça assinalar o esforço
dlapendído pelos sre. depu-

tas de Florianópolis, no

Qual será prestada uma

homenagem especial ao

dia 7 de Setembro, data;
de nossa Independencia.

SA'BADO SERA' IMAUGURADA
NOVA AGENCIA BANCA'RIA

A Agência local do Ban

co do Estado do Rio Gran

de do Sul, S.A., à rua Arci

preste Paiva, 11° 15 (EdU!-

Sr. José Fernandes Neves
t· c6m profundo pezar percussão em toda a capi

que _ noticiamos o rateei- tal catarinense, onde o

meruo do nosso prezado Sr. José Fernandes Neves,
cceececucr;o, Sr. 'José Per- éra profundamente estima

nandes Neves. pessõa alta- do e credor do respeito e

mente relacionada em nos" da admiração dos seus

sos meles sociais. conterrâneos, mercê seu

O infausto desapareci
mento causou profunda re-

PROFESSOR ALCIDES DE ABREU
Os numerosos amIgos e

admiradores do dr. Alcides
Abreu terão, na data de

hoje, oporumjdade para as

manifestações da scnpaua
e do afeto com que lhe

acompanham a carreira
brilhantcmen_e fella por

êle, nos mais alt'ls círculos
de cultura e de influência
intelectual do Estado.
O dr. Alcides Abreu, Que

ocupa cátedra da Faculda

de de Direito da Unlvcrsl
dade de Santa Cat,u·ina.
reunc ao seu prOfundo co

nhecimento do Direito,
vasto cabedal de saber co·

lhido nas lições dos mais
eminentes mestres e na

própria experiência.
Impondo-se por iSSO ao

mais elevado apreço dos

meios intelectuais de San

ta Catarina e, através de

honrosa repercussão de
seus serviços, também fora
da::; rrontcíras do Estado. o

Professor Alcides Abreu é,
hoje, um nome Que associa

à estima de seus coes

taduanos extensa folha de
merecimento.
Presil!ente do Banco de

De�cnvoi\'imento do
.
Esta

do, em função do qnal vem
dando uma contribuição
de conhecimentos e de es

fc!'ços incstimável, o Pro·

rC�SOi' Alcidcs Abreu pres
ta a Santa Catarina e ao

Govêrno uma colaboração
di:rna de realce.
Reunindo às manife::;ta

ções de estima e admira

ção que lhe serão levSldas

hoje, "O Estado" também

o cumprimenta, desejan
do lhe sempre as maiores
fellcldades pessoais.

EDITAL
Conselho Regional de Engenharia

e Arquitetura da 10.a Região
EDITAL N.o 101/62

Pelo presente torno público Que o Sr. GUILHERME

GERMANO DA CUNHA, requereu a êste Conselho ore·

gistro a Título Precário, como TOPÓGRAFO, para o Mu

nicipio de ALFREDO WAGNER, de acôrdo com o Pará

grafo unico do Art. 5" do Decreto Federal nO 23.569, de

11 de dezembro de 19�3.

Ficam pois, convidados os profissioQais interessados

Já registrados nêste Conselho, a se· pronunciarem ares·

peito, para o que nies é concedjdo um prazo de 30 <trin

ta) dias, a contar da públlcação do presente EDITAL.'

Engo. Civil _ ANNITO ZENO PETRY

Vice Presidente_ no exercício. da Presidência
CREA 10°. Região

U1.'1a ocrdonal falta de zinco obrigou lias a su..spen

der pft aJf}!l1Os d'n (t série de clichês das escolas já C01lS·

truda.� pelo atual governo, em obediência ci. meta de esco_

larizaçl10
Como as l/nidu(Jes escolares já em funcionamento

sr.b:::nn a, lHUiers CAntellrrs. temos material para mais de

dois anos de divul.Qação diaria.
f"). n t"''''!I�_(/ �Iii"l 1)(!I'dem 1Jor 'i!s'[Jcrar. No.�so e.�ln

� P f>tlormlÍ B 1mi ,mltar ris priflinns. Amanhã ott---de·

)H/,I.

coração generoso e seus

coces morais.

('UIII sessenta e doIs anos

de Idaae e pertencendo a

uma tias- mais tradicionais

fanuljaa d:l Estado, deixa o

Sr. José Pernandes Neves,'
viuva a exma. Sra. Dna.
Hernestma uonner Neves.

ara Irmão do Professor

Joaquim Madeira Neves e

tinha � seguintes IiHps:
Silvia rveves Lacerda, casa- i
da com o Dr. Roberto La·

cerda; Maria Eloy Neves

May, casada com o Dr.

Fmncisco May Filho, Juiz
de Direito de Crlcluma;
Dona. Olga Neves Schmldt,
casada com o Dr. Roberto

Waldyr Schmidt, Diretor

do Serviço Suclal Rural;
Rosma l'Ieves _

de Mendon-

ça, casada com o Sr. Gul-

do Campos, funcionário do
Banco do Brasil; 01'. Ro*

d8Jfb l<�ernandes Neves, ca.

::;aJo com Dna. Delorme
Vieira Neves; e Sr. Fer

nandes Neves J\mior, 'ca·

sado com pna. Sõnia 'Ne-

"O ESTADO" ao regis
trar o doloroso acontecI
mento leva a exma. Sra.
Dna. Ernestlna Donner Ne·
ves e a família enlutada as

expressões do seu profundo
pezar.

cio "Cidade de Florianó

polis"), será inaugurada
sábado próximo, dia 8/9/
62, as. 10 horas. Para o ato

inaugural virão de Pôrto

Alegre _ RS 3 Diretores, o

Superintendente Geral e

Chefes de Departamentos
do citado Banco.

Semana ôo CinEma Orasileiro
1-1 Setembro - Cine São José·
Promoção do Gabinete de Relações
Públicas do Govêrno do Estado·
Os ingressos já se encontram à ven
da na Casa "SOUVENIR"

(A�;)l1tia Geral de Passagens)
à Rua Felipe Schmidt, 1

'pROGRAMAÇÃO
DIA 5/9/62
Às 15 horas
Ã GRANDE FEIRA

As ?6,36 horas
Ã ILHA
DIA 6/9/62
Às 15 horas
A ILHA
As 26,3.0 horas
SENHOR DOS NAVEGANTES
DIA 7/9/62
As 13,36 horas
SENHOR DOS NAVEGANTES
As 16 e 21 horas
PAGADOR DE PROMESSAS

INSTITUTO DE APOSENTADORIA
E PEfiSÕES DOS INDUSTRIA'RIOS
DELEGACIA EM FLORIANO'POLlS

EDITAL

ART1FICE DE MANUTENÇAO
ALMOXARIFE

o Departamento Administrativo do Serviço 'Público reallzarã, no mês de

SetemblO. Os seguintes concursos para a Previdencia Social:

Concurso Data Hora Prova

13h

13h

Português
Dir. Admlnlstr. e Leg. de Pessoal

e. Leg. Prev. Social

23/9 14h Direito Qo_nst. Civil e Penal.
30/9 J>h Matm. Geografia e Estatist.

0.5 CANDIDATOS DEVERAO COMPARECER AO INSTITUTO DE EDU·

CACfl,O D;-AS VELHO. MUNIDOS DO CARTAO DE JNSCRIÇAO, COM ANTECE

DltNqIA DE MEIA HORA, NA DATA FIXADA PARA es CONCURSOS.

Amaury CILbral Nev6$
DELEGADO DO IAP1

\ DATILóGRAFO

ESCRITURARIQ

OFICIAL ADMINISTRAÇAO

a/9
a/9

Português e Matemática
Leg. de Material e Adm. de Almo
xarifado.

�erceologia e Clencias FísIcas
Matemática e Estatística
Português
I;>atilograCia
port. e Matematlca

Noções Element. de DireIto Prev.

Sóclal e Geografla.
Datilografia

15/9
22/9
9/9
23/9
16/9
23/9

13h
Uh

ah

8h
8h
ah

30/9
919
16/9

ah
14h

14h

i,l'O:
..._ ',:��"

Legião Brasileira de
assistência

CONV1TE
IA Comissão Organizadora da Cam·
,panha Pró-Natiill da Criança Pobre,

Cl::'���:,:;'A'na 4m',;'��i ��
I

promovida sob os auspícios da LBA.,
�I�:nt: ���o '���I�'te,"'� convida o Povo em geral para visitar
;�:��;g::��h::oOb�:"��� t I EXPOSiÇÃO DE ANTIGUIDADE, na

�:' a�b:;a�:mp,,:::,�e��;::
I

sede da Associação Atlética Banco
surgida com a renuncia tio

do B'I d' 1 9 d b:::n�:;ei�a s:�:,�nda vai_I, rasl , nos Ias a e selem roo

das maiores obras do cíne
ma Novo Nacional, cujo
fundo de caratee sooía.I cs.

pelha toda verdade dos fa

vetados brasileiros.

Brochado e JG.
na Capital

Banda 1Ie -Música
.do 1.0 B.R.

ivc ala 2;) de agôsto p.p.,

por ocasiao da suu:.uClaue

de inauguração cu:. Praça
"Ten. At'y ttauen", lez sua

primeira apresentação pu·
bUca a recém-crlad� Ban

dá' de Múslcâ do 2° Bata�

lhãd RodoviáriO (LaJcs
SC).
O novel conjunto musi

cal congrega militares e

civis do nosso 2° Batalhão

Rodoviário, figurando, en

tre os ultimas, os funcio

nários civis Manoel Perei

ra, Newton GoulaI't, Dirceu

Pinto, Oracides Germano

da. Silva, Jayme' Costa e

Natalício Pereira. A di,re
ção da Banda está a cargo

da mestria do Subten. José

Vieira dos Santos, do 180.

Regimento de Infantaria,
de Pôrto Alegre, posto ã.

dis-posição do Batalhão por

atendimento do Exmo. Sr.

• Cmte. do UI Exército, Gen.
Jair Dantas Ribeiro, à so

licitação do Cel Floriano

Muller, Comandante do 2°

Batalhão Rodoviário.

Como auxiliar prestimo
so do Subten. Vieira, vem

prestando dedicada cola

boração na formação da

Banda o 30 Sgt. Valdomiro
Belli de Souza, do 20 Ba

talhão Rodoviário.

Após a solenida'de do
dia 25, a Banda de Musica

do 2° Batalhão Rodoviário

desfilou garbosamente pe

las ruas principais da cl�

dade. de Lajes, recebendo

manifestações e aplausos
de carinho e de estimulo

por parte do bom povo la·

jeano.

A humanidade lut.ou du

rante sêculos para obter a

Liberdade de pensamellto
e a dignidade do individuo

tais direitos 50 podem exis

tlr eml paisel; Democráticoo;

�X_

Não deixe de votar � lc.

ve O'S seus para' cumprir
êste (!Iever; os extremista"

não faltam jamais as e�

lei_çõ�s.
(:\t;ãn DI!lUocrittica ["'plllar)

PARTIDAC DE
fLORIANOPOLl!: EM A .

DIA� ÚTEI� AG
.

i
\ 'horas! �1

Tac-Cruzeiro,do Sul
--

Encontrei meu nobre e cordialisslmo amigo e

companheiro de escrivinhações, Mister Walter Lang,
decididamente satisfeito.

Estava alegre, mas não era uma alegria comple·
ta ...

O seu Botafogo vencera domingo. Razão do Ju'
bilo.

Mas o Mengo ainda não perdera - empatara. E

empatando, empanara um jubilo integra.!" daqueles
de abrir gargalhadas que ocupam o rosto inteiro.

E assim, mais uma vez, a gozação que me espe
ra baixou em diligência ...

xx xx xx

O Fluminense estava perdendo para o Bangu de

1 a O até o 430 minuto do segundo tempo. Aos 44

empatou e aos 45 venceu por .2 a 1, em virtude de

dois frangaços d:) goleiro adversário.
Os dois tentos tricolores foram feitos por PedrO

Alvares Cabral ...
xx xx xx

Sujeito anM-esportivo era aquele qu.,e olhou bell1

para uma fotografia de wn candidato que vai dls·

putar três cargos eletivos, na próxima eleição, e co

mentou:
- Fazendo acumuladinha de multa, hem?
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