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o Sr. Governador Celso Ramos estará hoje em Láguna dando
Inicio as Obras do Ginasio Estadual

J�[ni[o� Bm�ri[inO� [on���uiram [orri�ir a traj�toria �o
•"TJJI�t�� �!����,�!� �:,��J!��.��:�ç_1���,I�I������, M � r I- n' n r IIdrugada de ontem, mnna- cu suas ."""0" em vtrtu estacao de tetevísão das minutos ante, do fmal da U I:j

��s ab��d������te:ua�e:: ��ent�: ����g������:�te desa :1�S�a�u:el�:�c:�,r� :::I:�� :�11��ã:9: :�ss�u:t�� I�l:t:,: tl�1����� t�ll(:\�1 --;e��l
_ WAAS���:o�:'e 4�O {O!:l ��:���:C!�e d�b�ll��I��roo s::

sas e Invadiram as ruas " nouc a varras vezes e nem de um ímmente terremcco da madrugada se produzi tradc ontem no e-treme ("

kflómetros de distância tehte passar eistenee de

,,�:� -d� �i.��:t�:e :: :��::�U� '�i�::,,:'ç�� ;����i:':::;f���:������:a ,�; ��f:Pi:'::�::�::���,�,,��� :�;c����:O::�%:;E:o��,::.' :��t::'��:�":��::��':�;l:�:� :����i�'0::::��:�:t:.�: ::n::,::� n:il t4 k�:�lm:::
����;a q�:s�ee:��u o�oo:r��: norte americana de te! ..v:· g.strado nenhum Indíc!a a melro almirante iraniano, centa o comunicado, a PJ vostock anunciou a agen getcrta do satélite "Mari- ktlômetrug o "Martner II"

do qualquer movimento
são locai. destinada �('.s larmante. Apesar deste des

"

Aiam para escusar-se pelo tacão militar norte amcr. cta TASS Houve varias a' ner II", que passará assim poderá recolher dados que

entre oficiais, em lace da :�1�!���:dO�ort:oa�:2cano� ::::�dOac:m�:��!a��: ;��� �nu������ �:aiSco:u.n:��:�� �êannC�� d�!�ndt��lae�a�u:dv���: ::���d:ã: e��st:�:�:al�:d�; �!:�e:!lv��us�U��I'��:d�� ���:����:rã�ed:��.��in:j�O�
��u���� p����aém r;ln:��� qual se anunciou um nove A Embaixada dos zs-e vista explica-se como se fé. Porém agora sape se timas de dezembro. Esta manú- na superfície do planeta e

dente de ordem do C3-
tremor de terra para a ma. dos Unidos em Teerã pubil produziu a comunicação. que se tratava de uma brin bra tem como objetivo a da atmosfera que o rodela.

mandante do l0 Exército
drugada. cou um comunicado nê) "Ao que parece. um indr

ca!��a ��s:��e.gOS���·UI1/I'J
:��:ro� �::n��ii71�a�edIS�� certos observadores o as,

Consagrado Pinlor Catarinense ���;iove7ã�u�a:�u i���! e u�
inaugura Exposição Hoje p;;;���oSá:��train�ol��t:���.

mente pelo falso alarme.

particularmente odioso, da,

das as horas traglcRs- por

Noyo Coman
danle do IV
Exército.

BANDA DA PM REALIZARA'
RETRETA AMANHÃ

meio das tropas sob o Co
mando do General Osvlno
Alves.

Mantendo sua tradição
de homenagear a SEMANA
DA PÁTRIA, será levado a

RIO - Foram desembar- II PARTE

BRASÍLIA, 5 (OE) _

Por decreto do Presidente
da República foi nomeado efeito pela Banda de Músí
Comandante do IV Exércl- ca da Policia Militar no

to, com Quartel General dia 7 de setembro com

em Recife, o General Hum- Inicio às 19,30 no corêtc da
..bel'tô··CaMelo_, Branco. se- Praça.··15 dé "11q,.vembro,
bsutut, .ao Gener-al . Artl1.! uma retreta, çqjo _prpgra-
-cos.ta--e SU'Nq.

..,
ma é-e- seguinte:

1 PARTE
-

Hino ca Independência
- D. Pedro I; Barão do
Rio Branco - dobrado _

Francisco Braga; Nipote
d'Aménce - Sinfonia -

V. Bellini; Jone Ópera
- Pot pourri _ E. Pe

trenaü Tosca ópera
Fantasia - G. Puccini

cedas cerca de 2 mllhões Avante Camaradas
dobrado -.- A. M. do E.�pi
rito Santo; Vinho Muthe-

de sacas de arrôz na Gua

nabara. procedentes do
Rio Grande do Sul. A
cOAF informou que hoje
",",�·o 'pJodutp começa-

�""JWI!� ,.,�
lã�e�. ,De �
lado o orgão controlador
adiantou que está sendo
seio das tropas sob o co

esperada nas próxímas ho
ras a chegada de 9 mII to
neladas de trigo norte-

que passa o pais".

res e Canto - Valsa - J.
Strauss: El BarberiUo de
Lavaples - Opereta ran
tasia ..:.... Mo. Barbter}; ·Em
Uma Praça na PenHa -

rntermeeso - A. W. Ketel
-lley;· Satrê&a do Sul _

dobrado - J. P. de Sousa.

ENREKA rOattrorn!a 1, 5

(VA.)

MACHADO LOPES NA CHEfiA
DO ESTADO MAIOR DO EXERCITO

americano,

Trégua nil

Argélia
ARGEL. 5 (Q E.) - A.�

facções dissidentes- na ':!\I
se argelina assinaram 3�

cei-de de trégua e as elel

ções para Assembléia Na

cional da Argélia serão ree

lizadas dentro de 10 dias.

ROMA _ O Papa João
XXIII deu a conhecer do
menta em que expõe as re.

gulamentações que rege
rão os trabalhos do pró
cumento em que expõe as

regulamentações que rege
ximo concilio ecumêntcc,
Ao mesmo tempo designou.
algumas das aitas autori

dades que assistirão ao

concílio que será Inaugura
do no próximo dia 11 de
outubro na Basílica de

São Pedro.

RIO, 5 (O.E.) - to no Rio Grande do SUl.
- Toma posse: às 15 1.0

ras de hoje no cargo de

chefe do Estado Malar cio

Exercito, o General josé � _

Machado Lopes que vl nha

exercendo as funções de
sub secretário da Guerra.
E' aguardado Importante
pronunciamento do antigo
comandante do III zxcrct

os dias de agostodurante

de 1961.

Será inagurada hoje na ontigo livraria Xavier,
ao lado do Cosa dos Frutas, urço exposição de qUQ_
dros do consagrado pintor ccrannense Wdly Zumc-li
ck.

Nesse sentido, o destacado artisto estó convi,
dando os autoridcdes e aos eprectecores do pintura
para o ato de inauguração que será real izodo 19 bo.,
rcs de hoje.

Em greve os Oficiais de Naulica
RIO, 5 (OE) - O Sindi- rar greve de solidariedade

cato Nacional de Oficiais
de Náutica decidiu decla-

aos oficiais de máquinas
Que se consideram prejudi-
cados com o escalonamento ...,--

- ----

salarial Imposto pelos de-

Falou o Ministro
ONTEM

eretos federais de dezem-

Almiranle Carlos dil Silyeira CarneiroNegociações Para Liberlar
Prisioneiros Cubanos

Condecorado bro e janeiro último, bene

ficiando as demais cate

gorias maritimas em de

primento dos oficiais de

maquinas. A greve deverá

ser deflagrada a qualquer
momento e será de âmbi

to nacional.

'"
Pararão os navios que se

encontrarem inclusive no

exterior.

SAO PAULO - Em cert
monia que será realizada
logo mais às 20 horas e 30
minutos no Palácio dos

Campos EhziOS, será assina

do o decreto pelo Governa

dor em Exercício Desem

bargador Clntra, abolindo
o trabalho aos sábados
nas repartições estaduais,
O horário será compensa
do com expediente das 12

às 18 horas e 36 minutos,
de segunda a sexta-feira.

Esteve ontem em visita a

nossa Redação o Almiran

te Carlos da Silveira Car
neiro.

Na oportunidade, o nosso

eminente conterrâneo man

teve cordial palestra com

nosso redator, ocasião em

que manifestou a sua sa

tisfação por se encontrar

novamente em Santa Ca
tarina.
'"O ESTADO'· agradece a

honrosa visita do exmo. ar.

Almirante Carlos da Silo
veíra Carneiro formulan
do, ao lustre conterrâneo.
votos de feliz e agradável

PONTA PORA, Mato

Grosso, 5 (OE) - O Co

mandante do Regimento
de Cavalaria de Ponta Po

rã, Coronel Maciel Nasci

mento foi condecorado em

Assunção com a medaha

do Ministério da Defesa do

Paraguai. Para o áto de

condecoração chegou a

Juan Caballeiro, na fron

teira Brasil-Paraguai o

Sub-Secretário do Exército

Paraguai General Carmelo

Pli'ieiro.

RIO, 5 .(OEl - As 23
horas de hoje o Minlatro
do Trabalho apresentará a

posição do Govêrno em

face dos problemas politl�
cos da hora presente, O
Professor Hérmes Lima ta
lará em

-

nome do Govêmo
Federal.

ta na cenc'usão satis::!.·�·
ria das negociações.

NOVA IO·RQUE 5 (O.E.I

_ Depois de iniciar com Q

governo cubano as neg·)ci'l
cões que possibilitarão a E

berdade dos 1.113 cubanus

presos por terem Invadid'J

Cuba regressoU a Nova IÓI"

que o Advogado nOl'te ame

ricano Jemmes Sãmovan.

Admitiu que a� primeiras
negociaçõe� fOI·am coroa.

das de exlto e que acredi.

pe41nanencia em· nOSfJQ

Ainda o GOY.
BRIZZ.OLA

meio.

RIO, 5 (O.E..) - Depois
de convocar o povo para o

ccmicio de amanhã a no�

te no Largo do Machade> '.)

Governador Brizzola do R!�

Grande do Sui, declarO'l

que se for negado ao pov')

plebiscito também se drsin

teressarla da formalidade

legal que o país vive, que

representa não mais a rIe

mocracia mas a legalidarie
de meia dúzia de poderoso:
em deprimento dos dL·ei.
to� legítimos do povo.

APROVADO ANTE PROJETO QUE
DIS<IPUNA AS ATIVIDADES DAS
SOCIEDADES DE FINANCIAMENTO

Policia da Guanabara não Permill
Concenlração Sindical pró Plebiscilo
RIO, 5 (O.E.) - mal:cada para amanha. a
- Alegando que já está no:te no largo do Mach'ldO

BRASíLIA _ Hoje ou

amanhã deverão estar de

volta â. Brasília todos os

10 funcionarias enviados
pela Presldencia da Cã·

�f�: :;e�:;,��.�o:a�:;ad�: 'NASSER DESMENTE:
�::o�a,:�vo aO�e';7��tad�: Não lêz Declarações Conlra Brizola
�I��:'�� �:�:n��a�o 1: �::� São Paulo, 5 (O.E. - de-qu:: :;c�l:r��On���!:;
ximo. Durante os traba-

ex ministro da Justiça tr.-
lhos deverá ser votado ria feito dec;araçôes- ncsta
modificação da constitui·

Não vote em candidatos capital critlca.ndo a pr(;l!p
ção segunda a emenda

que sujam as casas com cão do governador gauChJ
Oliveira Brito, com fixa·

plntura.'i e cartazes pTejudi Leunel Brizzola o sr. Alf-e
ção do plebiscito.

eando assim o aspecto lIa do Nasser distribuiu no RIO

cidade a seguinte nota: "Não é

Por 'mais difí.ceis que se. verdade nâo fiz quaiqu�r

jam OS problemas, a demo declaração contra O gove;·

eraela pode rqsolve�los, Hao nador Brizzola. Quanto :1U

ja vldo que foram as de- presidente da Repúb!i;;:\
moeraelas que venceram. a pOs-so afirmar cu o ·conlle�

grande guerra e não os to cimento que tenho de sua
talltárlos, pess·oa ,minha convi(�çã::)

(ft_çá.õ Democrática Popn d(' que nEto se afa::;

lar), d" Jegalid<lrlr·,

RIO, 5 (O.E.) - substituição ao projeto
m:! 915 de 1961. que dl3poe
sôbre a matéria. A cOlJ1i�·
lo Conselheiro Jose Garri�
do Tôrre� trabalhou no as

sunto durante 10 meses a·

preciando Os diversos q'ie
envolvem a matéria tend'.)
fina:mente aprovado ante

projeto aprovado pelo pie

programado para o mes:no

local e mesma hora um

comício da UDN o direto;·

da Delegacia de Poiícia �o

litica e Social. avisou qUê
não permlth·á a concent·a

ção sIndical pró pleb.isclb

Não se conformandO) coll\.,jl

prolbiçã:J Os dirigentes sln
dicais estão dispostos a "o

licitar ao Tribunal Superl.:lr
ECeitor!,!.1 fôrças federais- po.
ra garantirem a reallzar,ao
do comício,

- O Plenário do Come.
iho Nacional de Economia,

aprovou por unanlmldadc,

O ante projeto da comisJ!lO
especial que disciplina a�

das socledaac�atividades
de financiamento e de m·

vestimentas que será ago_
ra encaminhada ao Con_

Seria Convocada umil Reunião
Consulliya Inler-Americana

RIO, 5 (O.E.) -

O sr. Leonel Brizzoia dls-

;;n�:v::ll a��i:tl:osr.a ���:� -----------------
l·a Sales solicitou ao Prê�1

dente da República demis_
são do cargo de Mlnis'.�o

da. Fa:lenda. O Ex...Minist."->
declarou ser impossível <:'-'11

tinuar a frente da PJ.'lt:J.
110 atual rf'l-\"ime de gOVêl"
no, vigor�nl.e no i)Ú�,

gres:;o, como mensagem cm nário do conselho.

TERESINA _ A capital
do Piauí encontra-se. ín

telramente as escuras, em

face da greve dos fornece·

dores de lenha para a

usina elétrica.· Alegam os

grevistas que o orgão da

SUDENE lhes deve 3 mi

lhões,
{Cont, na 7.11 Jlcig.;

Câmara Júnior Reune-se Hoje coletiva ante p SÚI'to de

governos de golpe de esta·

dO: revela-:;e. altamente po·
sitiva. declarou em entre
vista â. imprensa o Cho.n·
celcl' Marcos F .... lconBre

I

CARACAS, 5 (OE) - A

proposta da Venezuela a

Organização dos Estados

Americanos, apoiada por
outros países, para a con

vocação de l·eunlão consu!
tlva interamericô.na, vi

sando fi;-;al· uma atitude,

A Câmara Junior de
Florianópolis estará reuni

da as 20 horas de hoje,
ocasião em que serão de
batidos Inúmeros assuntos
do iIH('rcs.�e (I\).� j llniors de

nossa Capital,
Eleição do Conselho de

Representantes, viagem a

SOTELCA, operação FLOW,
Feira do I.jvro, estiio n<J

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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C=ror. Barreiros Filho - Dr. Osvaldo Rodrigues
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- Pror. Otnon d'Eça - Major Ildefor.')1) ru
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're�. 348949
!'!, 'W Ah,,,,,n' L PROPAT, _ Pr-aça r. Felicjp,
nCJ 15 - ccnj. 11 _ 7('1.: 74�4C
A�cj1les e correspondentes em todos 6S .. 1IJ

nlciplos de Santo oateuna .

Arli'lncio" mediante contrato de acordo C( ln H

t;·he!a em vlgôr.
A:�"J�I\'TUHA A:--lUt'\t. _. crs 2.000.00
V�:l'I-DI\ AV'l'LS,\ - crs 10,00
II rnrecao li/io ee re\n(}.,,�(IIJ.qi.�!1 pelos C01 ....<'j.

__ _!�:j���.:-,::_�tf90} (mITIiJ.d::!..__ �

- S", Danfon Natividade 4 _ P:lrticlpoll d:ls reuni-
- sr. João Martins (ocos IntÍlla� das Bodas de
- ';:1'1. Antonicta Buchi

• Prata do casal Manoel Lo
- srta. Maria Ma1nlena bão cte Qucirez.. a senhora

na�:�i���e��) :l"'�l ��::�e'd� �e�\� Luiz de Araujo S�a
Tereza Q, Duarte cOl1v:da

P('nhl Lem:J<; mui dí�T:a
d.1 e�petlal.

e�posa do SI' "Yaldemar da <:r. gu{"'ide� Gomes
C:-.�t:l Lcr:Jo1 �..'n'·.:::lrt>' é'l $L Arlindo d:t Co�ta JI.f"
nosso colera de t;·"t:t"iu lo
sr. Wanderlcy LClll'JS. ,\ na

_ sr. Orlando AnDrim
taliciante serli, no dia de

_ n·n. Alzira Co.·te
hoje f'st.l!\lOS ('f'l't'r. alvo

_ srta. Entéria Silva
das mais c:xpressiv::t." demos _ S!', P::tulo Cesar
traçót>s ÓIJ·�.:n2('C' e r',�i:11a

_ menina. l�oldy FlInk
por p�·:Mtc °0;'11 d:'C"h de -------:,..---s
relacõCIi\ ,. na:�,!'cid�lte t)S r.'t AV,.h�", B.;:m""'"
nos,,:Js eflli'ho� C'U!';1!1:'inl?n
tos.

fUl'Tf',\ DE CRI.-\S{, \li
('ul1"ltltúrio: Pela mant1i
\lO HO"llit:11 ile {'arida"".

'.\ h\rde, no, con�ult,)rit

Ila<; 15.3Q !'s' as 17,:U1 hs

- srta. 'I'('re-7.inha F:]�te�
- sr:l. M;'Iria Amé'i:l. Vif'i·
,.
- sra.. Aurea �occtti Araú

, jo
, - sr. João R\bC'!ro l\-,..to

Cnllslllturio: Rua

Machado, 7 _ 1.° anr1a� _.

ATENÇÃO
Mudanços b::o's ou paro outros cidades.

Serviços 'de muur.>nçGs
.

Nõn e necessório o er1gradomento dos mÓvpls.
Il"If,4:'�\"cí)ps .) ruo Fton,isco Tolentino. no, 34

h'é - �805

Para Deputado Federal

v cQ/7tecúTje�tosr,Sociais
,�cf\�1'U{��

lucinha Recepcionará Convidados
Maria Pompeu Usou Biquine

1 - Na sede da A.A.B.B. a- ntão dançante Noite
.

manhã será inaugurada a Bjack Tie
cxpoxícão de anLig�idades
em pró da campanha do
Natal (ia Ortanca Pobre.

o o O o o

2- O Colunista Social da

rjr!:tdr· c!f' Tlaj:1í Hfll):1::1UüO

Reis, restcfou Idndc nova.

o o O o o

00000

6 _ "cresentemos Pratea

dos", a bonita festa promo
vida pela Rede Feminina

contra o câncer. que mrctu
ró. em nossa cidade no lo

cru -r-raea 15 de Nuvem

oro''. no próximo dia 28.

o o O o o

11 _ Lucinha d'Avila
próximo dia l5 recepctcna
rà eonvtdados. para sua rcs

ta de an.ver ária. Estamos

informados de o broto (.11

róco, está com uma üsta de

apnximadamente u caco

tos convidados.

o o O o o

I) o O o o 12 - A bonita e simpática
3 _ A Colecto -nraai'tan Ma: Ia Pompeu etrrs que os

xatu.e" é uma das mais 7 - Os Artistas do Cinema tá p:u"ticipando do Frotl

ímpcrtantes até aqui apre

s en adas. pois: eune em um

),0 d�ôllil". na linha da no

va !llUd.\ r.anccse. com um

�:Jque de im;pil"Rçào bem

br;tsjleiro. Cuidando de to

elos os uet:llhes dj apre.�en
laçáo, �eus organizadores
a;:rescentRlam amda mais

Nacional bem como jorna
listas que em nos-a cidade

participam do Fextlva I elo

Cinema, foram rccencrona
dfm com peixadrt c multo

utsque no PraiJI Clube.

o o O o o

um motivú de atração _:'IS 8 - Informou M Colunl ta

pia.:;: do d(stlle são criações a Djl'l�çiio dn Yál'.Ifii, ClUI"!

de Burle "\1itrx. em pedras aInda, este wi,s; :WOlltr>(,f'I'{1

preCIOl:i3:; b.asijelras. no solão do Tn.�tftllt.() uma

o o O o o

o o O o o

r; -_:__ Já está seno ... �eleclo
nada a lista c!')s . De, Bro

tai; Mo.ls E,lepnte da Cl

dade. Corno :;:empre acon

I,ece os E:'otos será:) ao\'e

outra reunião soda!.

o o O o o

o _ Dia Sete de Setembro,
amíi.nhã, a data que o Pai
m:.iras m:l.rCOU e!1(''lniro
com ,seus convidados no Lira

Trnls Club}.

o o O o o,

la - 'Deu rapida circulada
eI11 no!sa Cidade, o dr. Rudi
Affonso Sauer; credenciado
advogadO na cidade de Blu
lllena"tl.

vaj do novo Cinema Brasí

retro, deu "shcw" de IJjqui
ne na m-ula tia. f;:l.lId mo.

Alias núo só emorntur.un

suu elf"':"Hwi:l ('nnlo tilln

bem sua cllls.'.e.

o o O o o

n C;"L�nl rir. Anll,f) Pc
tri (M'rn, mererr>nrln do

II''';;; 11"1.1 .til �II lI") i' " f', t' ri ti !
qHf' l"1"!('('Jlf:if;llflll os. ('IlIlvl

d;.r:'lS arth:.a<; e jt)rnatj�t.lI;
nu. Praia Ju. I.!rê.

o o O o o

14 - Sábado d!:l 8. real i

gar se'a e.11 nossa cidade a

r ·!:l1f·i:·é!. exp ls;do de cães
de raça. O acontecimento
está marcado para as 8 ho

ras n.s depndênclaJ; do

Figueirense F. C. As ,n<;cri

çces ja :;e acham abertas e

poderão ser feitas no Oscar

Palace Hotel ou Delegacia
Fiscal, com o Dr. Walter
O.1ulart· Caldas.

se��act03 Cpl e_"_.'_n_"_'·c_u. �__'_',,�_ _"'"'.��_,...-�

-=EDiTAL N· '93-62
Nu",,"!

de� d�o�tt�O���liZM��:�:-
mi da 12(1, Zona - Floria

nópojis, na forir.a da lei,
etc ...

FAZ SABER aos que apre
seme edital \'i:-em ou dele

conhecimento tiverem, que,

tendo sido e!lce�-rado em 30

de julho do corrente, o pra
zo para inscrição e transfe
rénc:a de eleitores para o

próximo pleito eleitora], a

ser realiza:do em 7 de ou

tubro vlp.dau).'o, devldamen
te f\utorlZ3do pelo Egrêglo
'Tribunl\1 Regional Eleitoral

AntoniO (jomes de Almeida
•

dêste Estado, vem retltlcar
�eu edital nO 31/61, ele 30/
7 62. porquanto o último
eleltm: inscrito, foI SELVA

recebeu o numero do)(e mil
setecentos e cincoellta e

Oito fl2.7E8l, sendo o total
rle eleitores habilitados ao

exercicio do voto, até aque

passar o presente editai que
será afixado no local de

costume e publicado no

"Dia rio Oficial do Estado".

TEIXEIRA PIMENTEL. que
Dado e passado no Car

tório do Juizo Eleitoral da

128 Zona - Florianópolis.
ao,> trinta e um dias do

la dat,a (30/7/62). de doze mê') de agõsto de mil nove

mil trezentos e três centos e sesenta e dois.

(12.330 I: uma vêz que fo-' Eu.Amo Schmdt Escrivã\)

ram canceladas quatrocen (lue datilografei e subscre-

tas e cinquenta e cinco. ví.

(455) Inscrições: os três ú!
tlmos e:eltores tran<;feridos
para esta Zona. foram DIL

MA, ROSA nO 12.756; ALI

pTO Piõ;DRO PERFEITO -

nO 12.757 e SELVA TEIXEI ...--- .

�An�;M:oN.::Lv;;;·h:o ;�2;�;�; G 3Si A O f CH É? I
no editai acima referIdo. E

.•.
CNTÃO Pf,C� l:l\fÉ zr:;-� ,para que chegue ao conhe·

cimento de todos, mandei

João M. de llf'ttlos. Juiz
Eleitoral da 12(1 Zona

60-62

Legião 8rasileira de
Assistência

CONV1TE
A Comissão Organizadora da Cam

panha Pró-Natal da Criança Pobre,
promovida sob os auspícios da LBA.,

I
tonvida o Povo em geral para viflar
� EXPOSIÇÃO DE ANTIGUIDADE, na

I

çede da Associação Atlética Banco
I
do Brasil, nos dias 7 a 9 de setembro.

PRECISA·SE SALA - Para EscrHório
Para Escritório.
Tratar com o dr. José Maria, pelo tnne 2604, fi. tarde,

011 com o dr. FláviO, pelo tone 11 M _ 30-:22 - 35"'96.

luiZ de Direito da t vara cível dª
Comarca de F�6rianópolis

Edita] de praça com o pra- E, para que chegue ao co e sessenta e dois. Eu. t ass.j
zo de vinte t20) cnns nhccimento de todo, man

( Maria rumei da Silva, Es

dou expedir o presente c-di- crcvente Juramentada. o da

O Doutor DALMO BAS· tal que se-á afixado no lu tilografcí c subscrevo. r ass.j
- TOS SILVA, 2° Juiz gar de costume c pnbllcado Dalmo anstos Silva, Juiz de

na forma da Lei. Dado e de Direito.Substituto da ln Cir

cunscrição Judiciaria

do Estado, no exercícto

pleno do cargo de Juiz

passado nesta cidade de

FlorianÓpolls. z-tado de
Santa Cat.n-ína. aos vinte e

Confere com o cngmat.
Maria Juraci da Silva,

Escrevente Juramentada.

rina, na forma da lei,

de 111 Vara Civel da Co nove dias do mês de ngôs
marca de Florianópolis, to do ano de mil novecentos
Estado de Santa Cata

AGRADECIMENTO E MISSAFAZ SABER aos que o pre
sente edital de praca com

o prazo de vinte (20) dias

vi-em ou dêl€' conhecimen

to tiverem que, no dia 28

de setembro uroxtmc vin

couro. as 15 horas, à por

ta do' edifício da III Vara

Cível. lã. Praça Pereira O�I

vcire, rir. 10 o porteiro dos
auottórtos deste Juizo, leva

rá '1 púnlkn prffir:1O de vnn

da e a rematucao a fluem
Mgi� der e () mn ínr lanço o

rereeer sobro a avauecêc
de CrS 400.000,00. do ímó

vel ahatxo c!r> r-r+to p-nho
ra.to » DlI"'!\<': rr...., ..... "'T.,r::,/f\

nos autos no 12.721] de ucâo
r-zrv-utíva. nl!l' Ill(' mnv- I)

PAPe;') C/\1'An.rNEN'lp: 'lO

CTF.DADE CnOflTm./t'fTVA

CF."1'rRfI L DE CmmITO A-

OnTC:OLA:
Unn árNI n(' I.('l-rns c()m .

2-1 flOOm2 (oilr>nln c qU:1tl'O
mil metJ'l)� Cluaornrlosl, ('nn

f'lrme ('I"! tjfjf'1'lo rir' nrll

p�nt('� ('xp"dln') pl"a Dr'ln

gaf'là. qC' Sl'rvlro (ln Pltrl

mtll1:n da t'nifio. em Santa

Catarin<l, snb m..�: 3 e 4. de
7 d,.. ianeÍl'o de 1,D56. de a

cõrdo com os artl�os 127 e

132 e sel1� pará'2"rafo�. do
Decr�to Lei nr. n.7liO de 5
de �etembro d� 1.9.56. d_evi
damente C:lc!:tstrado na

me�ma DeJc�:j('la. S. C .. nO

24. revj<tl'O sob nr. 4.flOO. à
fls. 100. Dj�a a 'ca. ouc esta
situada n") lu"':'" (I('n"lmln'l.

cio "LAGOA DA CC·'JCI!:I·

GAO·'. n('<te Mllniripio c

ComarCIi. mer!t' 240 mctros
de frente e 3fiO metl'o5 dl'

fundos. �end') r1� conforma

do retano:�ar c' fazendo

�le�:e�ÔS�lJ��' �1���1�1��0l���
sim descrito está encrava·

da uma área de proprieda·
de do Governo Federal, com
1750 m de frente ppr 60 m

de fl]ndo�. na qual há um

prédio onde funcionava n

antiga agênCia dos Correios
e Telegrafas. O terreno é
também aLrave�sado p:)r u

l""fl p�trad:l, aue dá acesso

à Igreja da ConceIção com

'IOU MAtS PEfU't1TA 00 "'MIL

Iluga-sp.
Quartos com ou sem pen
S:IO. Rua Esteves Junior 3·1

NESTA.

-P.TD:--
Par,2 Oe!l!llado

Estadual
Ivo MOl1!eneQro

..

PARA SERVIR SUA TER·

RA COM A DIGNIDADE

DE SEMPRE

5-6-28-9-62

TEREZA DA CO!'lCEIÇAO CARDOSO

A. familia de TEREZA DA CONCEIÇAO BAIXO CAR·

DOSO, consternada pe:a perda irreparável que ar-aba de
sofrer. ag- ndece a tõdas as pessoas que a assistiram e

confortaram no doloroso transe, através de visitas e men

sagens. Convida, outrossim, parentes e pessoas de suas

relações para a-stsurem a missa que, e:n intenr;iin ú

alma da extinta. manda celebrar no pró:+lmn snhn-ln,
dia 8 às 7 heras, na Matriz de Nossa ::lenho I :'I dr Fátima,
no E�b'ritn, antcctnenoo seus agrade-tmentos nos que

cornpnre-r-r+m n h::l' ai ') dp rõ.

stcn.inopous 4 de setembro de 19�2.

7-9-62

DAUPHINE 61-62
Compro par:o à vi-ta hoje.

Hotel Rnynl _ quarto nO 103

P. S. D.
PARA VEREADOR

Domingos Fernandes De Aquino

Continuando, na CÂMARA MUNICIPAL. o seu trc_
bolho, será o mesmo de agOra e um prolongamento cb
(lue nesta mesa tem feito pela boa imprenso de SAi�_
TA CATARINA e por FLORIANÓPOLIS.

�UMA CARTA Sistema diz-que·diz e==1 ��� diZ,
C0mo sempre C0:11 o medroso pseudonimo, escondendo cora

gem c tnostJ'Jndo o "�abido�' que quer fazer :)!le!a li cus.
ta dos out1"O�. Então. cá o velhinho que pag'ue aH cu.�to.s.
Mania de dcscomUJl" ,com mão' de. gato.
Tenha a cor::l!�em dé assinar o que escrevc c Pf}f causa
da,; dC\vidas, as�inatura reconhecida em tabelião.
Que de congem?
Valeu, seu "Vê Tudo"?
Assim não cola.

BANCO 00 E3TADO DO R. G. DO SUL Serâ inaugura
da sábado. dia 8 do r:orrente, a Agência 10l'(l1 do Banco
do Estado do Rio Grande do Sul, S. A .. Instalada com ca

pricho li rua Arcipre!>LI' Paiva, n015 � Edj{icio "Cidade
de F16rlanópolls) às 10 horas.
Para o solene aLo inaugural virão de Porto Alegre, tres
diretores: o �r. Superintendente Geral e dais chefes dos

principais DeparÍlllnen\os do referido e importante Ban
'o.

AMANHA: DIA DA INDEPENDÊNCIA Com uma brilhan
te parada das Fôrças Mllttares e desta vez com o ressur

gImento das saudosas passeatas das Escolas, FlorIanópo
lis comemorará dlsnamente a passagem do 7 de Setem

bro, Dia da Independência de nossa Piltrla.
Que a gloriosa daLa, nêstes dias conturbados, alerte a

consciência nacio",\I, unindo todos o� bmsl]ejl'os para o

bem e progresso do nosso Brasil. tão nf'cessllado eh' paz
e comprcrnsii.Q dn �l'!lnd('s dll'lgentes de nossa Democr.
eia ,para a lranquílidoJe do povo,

\;�'5

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Iii

- blusão esporte. eserya de mesasCLUBE SOCIAL PAlHEIRAS e LIRA TENIS CLUBE oferecem dia 7 para os seus associados uma tarde dançante. Traje
em Black Poinl. roibida a entrada para menore� de 14 anos •

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

t
A 2a "oecraracion tia la

CARTAS DA GUANABARA
ncbana'' e um libelo apai
eonado e incómodo contra

os Estados Unidos. Conten
do Informações históricas
verídicas, aplica-as, entre

tretanto, Injustamente COIl
•

tra uma grande Nacún que
tem procurado ampru-ar ou

Iras Nações democràuca
mente organlzad-1s, Se 'nos

fins do século passado e co

meço." do presente _ rnmo

nssrnata a pccraracton um

punhado de l1a(�o('s er-on r

mleamcnte dl'senvo]vl<la.s.
acabaram reunrunoo o mun

do entre si", o que 6 vertia

de é que nação alguma t.em

contl'ibuido tanto pan a

independência de ínúme
ros povos arrtcanos a<;iãtl
ccs. americanos, como as de

origem an�lo.saxônlca, de
que rezem par-te os Evtndos
1Jnirlo,�. Há um tóph-n na

jjectnracíon, em 1]1H' se di..:

que "slernpre on dila õpo
ca htstórtr-n Ias ctnsses do'

nlÍnant.es han a"f'�in 1(10 in

vocanclo Ia elf'f('�a rlf' ln so

ciednd·'. Nt\�se tÚjllco niio

estará porventura a rQn

denação do l'rglnH' de Fldel

r.a<stro, 1]Uf' !f'tn nnnc!:ldo

tão p;ramlf' númrro C!(' ir

mãos seus ao' p:lJ"rdon"?,.
A D('clararlon <1(' Ia Ha

bana é, pnr \<-�,.., 11m dn"II

nlf'nto sem antorirlacle m"·

mi f' n (- h"1bf.JYl norqllf' a

rrvnlllf'inmlria Cuh'1 cll).�

guerrilheiros de SiNrn Ma�

estra. aliando-se à corrente
de idéias ateístas' e materta
listas do mundo moderno,
não roce merecer o bene
plâcito dos homens que al

mejam o progresso espiri
tual da Humanidade e não
somente a sotucão rios seus

problemas eco�ômicos que,
sr- realmente são angustio
sos, . como o reconhecemos,
não podem obnubítar na

conscténotn dos homem, a
OUI' ::trima nos referimos, a

sua essência espiritual eter
na. i!1l0!TNIOura. que os te
va constantemente ao a

perrctcoamento moral,:1-
fi ') rto 1]11f' Sf' integrem em

Deus. A ausência de educa
cão religiosa nos homens
curtes 6 mais prejudicial
90 que nos analfabetos _

o OUf' nós estamos venda,
confrontando as deelnrn
CPt'H (]f' um astronnuts ateu
e m:lterialjsta, Pnvej Popo
vleh, rom as de um outro,
drü;ta e esplrttuaüstn, John
Glenn, é que o mundo 'se
a('ll:t dividido em dais earn

pn�: o dos que, pretendem
Cl)J1SerVar a e,�pécie huma
na. al}eSnr do seu progresso
f'1f'l1tífiro, adstrita a aspl·
r.lei)I',� meram('nte 'transl
tfll'la" de uma rápida exis
I{"lf'ia tel'rena, e o dos que
trahalha.m por edificar a

�r>rjl'd�(lC" sôbre ba!>es está
Vf'is de paz e de felicid9.de,
eonf'jtnnrlo a Humanidade
a el('var .c;e. pelo aperfeiroa

menta moral e Intelectual
ii. compreensão nítida der
seus destinos, que consistem
em fazê-Ia apesar pelas ex

perlências da carne afim
de que possa arcenoorar-se
um dia à completa pureza
espirlt.ual, que a Lodos nos

dará o eterno Paraíso.
As declarações pretenclo

sas e estuftns do pruuotro.
conforme publicou o Jornal
do commercjo de 24 de a

gôsto último, toram, em

resposta à pergunta que lhe
fizeram 8e havia visto
Deus: "Slm, respondeu Po
povích, posso confirmar Is,
soo VI Deus. Perguntnmm.
lhe como se r-rmmn ...n f' õic
disse: "Andrlan Grigoro
vích Ntkolnyev". (O outro
austronauta russo). "Assim

sendo, prosseguiu Popovlch,
temos um deus sovtéttcc.
mveru-me muito voando
com êle no cspnço'',
Quanta vaidade 1"e�SUll1-

bra ele rurto Isso! Qnant.o OI

gulho desperta o clent,lficls
mo desacompanhado ele SI)

licitações. e de objetivos
morais! E' deplor[lvel verlfl
ear·se que milhões de ho
mens ainda se :lf'hfllll na�

qUf'!e e.�táglo cm 1]11(' esta
va o primeiro homem. ao

qual tal entüo feita aquela
proibição bíblica: "De tôda
árvore que esta no P:uaíso
o fruto poderás comer, me

nos da árvore da ciência".
Pois o nosso herol da aus

tronáutlea russa ainda es

tá no estâgiO de Adão, no

paraiso. das estepes!
FeUzmente para a Huma_

nidade, o austronâuta ::une-�cmanl nO [intma Brasileiro
1-1 Selem�ro - (ine Sãe José
Promoção do Gabinete de Relações
Públicas do Goyêrno do Estado
Os ingresses já se. ençonlram à ,en- -

da na Casa "SOUVENIR"
(A..,;lItia Geral de Passagens)

à Rua Fe!ipe Schmidt, 1

PROGRAMAÇÃO
DIA 6/9/62
Ás 15 horas
AILHA
Ás 20,;)0 horas
SENHOR DOS NAVEGANTES
DIA 7/9/(;2
Ás 13,:lO horas
SENHOR DOS NAVEGANTES
Às 16 e 21 horas
PAGADOR DE PROMESSAS

A-Ve'ldade
Sem Demagogia - Para Deputado

Federal

ncano. John Glenn, nos

confortou os espíritos com

as suas nobres e sensatas

declaraçôes, conforme as

publica o número de ages
to último de Se!eções do

Reader's Digest, páginas
173a 175'

"Quando fui escolhido pa
ra o rirograma espacial. u

ma das pnmcircs coisas

que me deram foi um fo

lheto contendo uma quaü
dade de informações sõurc
o especo. Dois parágrafos,
referentes a imensidão do
universo. delxnrnm-me mui

to Impressionado. Para

compreender êsses paráera
tos é preciso saber o que é
um ano-tua. A luz vraíe
300.000 quilômetros por se

gundo, O que corresponde
a cêrca de sete voltas à Ter

rn em cada segundo. Ora,
se u-n rato de :uz for orten
tndo em linha reta e contí.

nunr a sua trajetória duran
te '1111 ano, a distância per
corrida será nm:l.nl) h12,
nove trilhnes e meio de qui
lêmetros
Citarei agora um trerho

sôbre o tamanho de nosso

Universo: ;'Quando nos lem

hnlmo.'l de que n no.�sa ga
laxia tcm de dlãmetro cêr·
ca de 100.000 anos-luz e o

Sal é uma estrêla insigni·
ficante, a uns 30.000 anos

luz do centro da galâxia,
girando numa ôrbita pró·
pria em 200 milhões de a

nos à medida que gira a ga
láxia, veremos quanto é di

ficil conceber a fabulosa
escala do Universo par:l. a-

lém .do sistema solar. "O

Universo não acaba no es

paço Interestelar, pcís há

para além milhões de ou

tras galáxias, tôdas pare
cendo atestar-se umas das

outras a velocidade fantas
tícas.
Os limites do Universo

telescopicamente observá
vel estendem-se no mínimo
a dois bilhões de anos-luz
de outras declarações, COl',

ctuí "Essa é uma das

grandes coisas do espaço

que me "'prova que hi um

Deus". E em seguida, com

tocante humjldade : "Não

se pode nvnlínr Deus em

bases etenttrtcns. Não se

pode ver, cnctrnr. nem to

car a fôrça religiosa: ê ín

tangivel. Um avtão pode
ter o motor mais poderoso
do mundo, o melhor modelo
aerodinâmico, mas sem u

ma certa fôrça rntngtvej é
de uunoaoe ll'llltada. pa:-a
que o aeroplano preencha
suas runcõcs é preciso que
o dotemos de dlreçíio. E

para i.�l'10 lomnm/}s como

po'nto de referência a agu
lha magnét.lca.
Entretanto, a fôrça que

fazfunclonar a ae;ulha mag
nt'>tlca dr8afla todos os no!;

soas llent.idos: não pode
mos vê· la, ouvi-Ia. prová la,
cheirá la, nem tocá-la. mas

sabemos que existe, porque
vemos os resultados. POde

mos olhar para um instru
mento aqui, r.a cabine do

comando, e podemos ver

Que a nossa agulha aponta
para uma determinada di

reção. Só a fé nos pode le,
vaI' a crer que a fôrça que

Quando somente lOS bravos
viajavam pelo.mar -,�

LONDRES (BNtil' _ Ao raman ...o e os pra�vs voan- zada nlo tempo extraordlnâ
ler velhas histórias de aven do ao embate de uma onda riamente curto, para a épo
turas no mar, já pensou o mais forte. ca, de 69 dias.
leitor o que significava real Para os emigrantes QUI! Foi a Austrália o último
mente viajar em tórno d� se dirigiam as terras rc- pais do mundo a ver os ve

mundo em um dos antigo,; cém de.>c:>berta'i. a viagem Jeiros comerciais, pois os

veleiros, não como marujo era ainda pior. Estavam ventos aliseos e o alto pre-
Intlmorato, mas como sim- sujeitos às doenças, à umi- ço do ca.rvão permitia·lhes
pies pas,�ag-elro? dadc, lt verminose a bordo concorrer com Os barcos a

Qualquer ViStLO de um pe_ Em tempo picado, er.1m vapor.
riodo agradável e ocioso. tmncados nos porões, le-
�a.boreando a dout:'ura. da. chando-se as escotilhas sô Charles Dickens, o fama·
brisa, seria prontamente dis bt'e suas cabeças. so e,�erH,or, viajou em um

slpnda com lima simples vi Os projetos modernos dês,�es barco� () df'lxoll nos
sUa ao Mus('u Narional ,'p tl'ouxeram finalmente os um desenho de sua cabine,
MaJ:inha. de Gref'rtWich, nas f:lmosos "Clippers" - os 1]UC foi também mo�trfl(b,
proximidades de L(Jnrll·C's. barcos rápidOs. usados p&-

Rêeentemente, o MIJ.�ell Ins aventureiros que de�e

on:mnl:>;ql1 uma exposlçfto es javam chf'g'ar às minas de

pedal. Intitulada "Viagens '0\11'0 da Ca!ifÓnia. O me

pe!o Mar". Modelos rle to- Iho1" c mais famoso dêsses com cD!mas confortávcis,
dos os tipos de naVil,);. ca. barcos foi. talvp7,. o "Lj"'h- piscinas, cinemas, televisão,
binas, quadros, desenhos e 100il1l(', construido para a ra e comunlrarões Instantil.
peças ilustravnm par!) o vi ta da Australia. A sua via· ne-as com tõdas as partes
sitante, de maneira vivida. gem mais rápida faí reali- do mundo!
o que era a viagem nos ve-
lhos tf'mp'H.
Para começar, não se da

va multa Importância. nos
pa�agelros nos antigos ve
leiros. Importnntl'. {lPl'nflS
a carga e Os canhões para
tlpfpndê-la contra os ata
Ques c!Q� piratas.

10'''111 rios mais Carnosos
navios de carga de 200 a

nos ntl'!l..�, por t>x('!l11110 os

chamftdo.<; "Tnr!laIl1l1"'. :"1.'1

cabinas dos passageiros e

ram meras estl"lltul'ns l('m
porárlas. lévantada'; ,�óhl'e

A COMIDA A BORDO

o� navios eram lentos,
pt>.<;adõC's, (' jogavam I.(,!TI
v('}mcntC', As refcicõf's Nam

difíct'is e (Ir�ar.ra(r:1vri,.;
mesmo nA nH'�A. ctn c:� pi! fio
- com a sopa quente del'-

na f"xposiçflO.
Que contmste. elirá cert-rt.

mente o leitor. com os palá
cios flutuantes ele hOje,

DR. LAURO DAVRA

Clínica Geral
MÉDICO

Especialista em moléstia de Senhoras e vias uriná
rias. Cura radical das Infecções agudas e crônicas, elo
rqmrf'lho genito urinârio em ambos os sexos. Doenças
do ap(!rêlho Digestivo e do sistema nervoso.

Horário: das la as 11,30 horas e das 14.30 as 17.00
hO�'as - Consultório: Rua Saldanha Mn,I'inho, 2 ].0 an

dar (esq. da Rua João Pinto). Fone 3246. ResidêncIa:
"R'1::l Lacerda Coutinho n.o 13 (Chácara do E5panha)
Fone: 3248.

Bôlsa Perdi�a
Nas proximidades de um t."os cinemas da Capital, foi

perdida uma bôlsa de senhora� de cor preta, contendo
certa importância em dinheiro e vários objetos da m'lior
esttmacão. Gratifica-se bem a pessoa que devolvê-la a

e�ta redação ou em Coqueiros, na residência da Vjuva
JoãC' Assis.

NÃO VOTE EM CANDIDATOS QUE USAM DE
RF.CURSOS DOS INSTITUTOS DA PREVID!NCIA
r"RA SE ELEGEREM VOC! SOFRERA AS CONSE.
OUtNCIAS QUANDo' NECESSITAR DESSES INSTI.
TUTOS,

O VOTO CON$CIENTE SIGNIFICA O FIM DA
DEMOCRACIA, DA ANRQUIA, DA CORRUPÇÃO
R.EINANTE EM NOSSA TERRA, (ÀtÕo Oemocl"ótica

Popular)
.

move a agulha conunuaré 1.1II••••••I',.'•••ia movê-Ia. Todos nós que

viajamos pelo ar temmcs

milhares de vezes jogado
nossas vidas na certeza de

i�feor��:�õ:;UI:�at�l�s e d��: .�__.�a.*,,,�..�.,,,..ra;rM:
guiará para onde tivermos

de ir.

I••I'IIII!��,.O mesmo se aplica aos

p.tnctptos cristãos em nos

sas vidas. Se deixarmos que
êles nos guiem, nossos sen

tidos não precisarão eapUl
jos. vemos os resulta-los
dessa rõrca orientadora r-rn

nossas vidas f' nas viria" r1o.�

outros, Assim, sabemos que
existo".
Esta linguagem ilumina,

esr-lareee. ortenru. antm-r e

eleva nossas almas! Se a

razão está do lado da Am,;
rica. da América _ Bra,�il
à frente '--- partirá a pala
vra de' ordem parn ube-ta
cão da

.

Hl1m'1�irlarle d��
pelas 'TI:'"It('1'i,1.11':tas que fi

, tem' mnnjetartn
(AT1uil(10 S. rhia.qOl

Dr. Walmor Zemer
. .

·Carcia
Diplomado pela Faculdade
Naci01wl de Medicina da
Universidade dó Brasil

EX-interno por concurso da
Maternidade·Escola. (Ser
viço do Prof. Octavlo Ro

drigues Lima). Ex-Intemo
do Serviço de Cirurgia d

Hospital I.A.P.E.T.C. do Riu
de Janeíro. Médico do Hos

pital de Caridade e da
Maternidade Dr
Correa.

PARTOS � OPERA(,,'OES
DOENÇAS DE SENHORAS
- PARTOS SEM DOR pelo
método psico-proJilatico.
Consultório: Rua João Pino
to n. 10 - das 16,00 às
1800 horas, Atende 'com
horas ma1'cadas, Te!efone
3035 _ Residência Rua

Ge�:�� Bittencourt, 101,

eançada,
_ I D.

Agradeço a Santa Rita
de Cassia, graça al-

cançada.

PARA DEPUTADO

ESTADUAL

6/9/62 NEREU CELESTE
, GHIZONI
Mocidade,

Capacidade,
De�ka�ão
Serf;ço do Rovo

I.D.

TCF:CElj:;JI.,

Na Grande Venda
do Lar

rm
l'lliluJ
PRINCIPE

refrigerador mo1ê1<o
euper-ruxc

RETANGULAR
212 111(�8(7·:5 �8)

o convés e Isso em jornadas
até o Extremo Oriente, que ".
('onsumhtm entre qnat.ro e

oito meses.

Para se obter carne fres-
ca, eram embarcados de
zenas de carneiros. porcos.

aves, e vaca, também. O
cheiro a bordo era slmples
�ent .. Indescritível.
Ainda assim, ê�ses barcos

p:ozavam de Ilrande presti·
gio. e e"ram construidos de
acôrdo rom e�nf!clflf'af'i)""

rlg0i'Osisslmas em virtud,l /
do enorme valo\' das cargas _

que conrluziam.

-
"

taVa�ORa

i'����:�-,
I, lava e enllngua com ��;!adQr I. f,eca ;ocr çf",�;,·'ugaçilo I
I A • .,,,.,ooo,,,","•• ,,,,", ....", I
II '."".,"0"'''0.''"" I

---- -- ------,---�'

Aulas de Matemática .,
o Illstituto D. Pedro I r ministrará aulas de. ma_

temático para os quatro séries ginasiais, no 'perlo_
do noturno o partir de lO de setembro de 1962

Inscricões dos 19 às 20,30 heras diariamente
à Ruo NI't:eu Ramos - 39.

TE!lIlENO MA PRAIA
Vende_se um !ote de terreno no praia do Melo

Coquriros entrada na ruo "T!BAU" -...,. ideal �O�,J
umo construção de veraneio.

�

O.,; Intcrcsc;odos tratar com o sr.. Osmn'r - ne5_

t,J R ..doçõo,

DR. A. SANTAELLA
DE VOLTA DE S:)A VIAGEM AO EXTRAN_
GEIRO REINICIOU A CU'NICA

Operador de Máquina RUF
Procura-Se operador de máquina Rufo ou CDn ...

tabilista com prática de contabilidack meconlzddo_
Trator ó rua Felipe SChR1idt n. 33.

QUARTOS
C' in Ül1 sem PI'n�õo. Caso de FUmília. .,.. \'!

Ruo Esteves Junio.r, 34

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o P. S. D.
RECOMENDA

PARA DEPUTADO FEDERAL
OSMAR CUNHA

Vende uma cosa com 3 lotes de terrenos por ,1_

penas Cr$ 1.500.000,00.

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

Aproveite comprar o último apartamento do con
dimino LIJiz Gonzcga.

Grande Loteamento nos

Poucos _
Coqueiros - Restam

VEND! SE:

- Uma (l) coso na vila Operário do Soca dos ......
Limões - Preço Cr$ 600.000,00
- Uma (l) coso no Agronômico cem T res (3)
lotes Preço Cr'$ 1500000,00

TERRENOS

- Barrei-ros. lotes de no. '29: 30, 31, 32 de
15 x 26 mts por c-s 150.000,00

, _ Coqueiros - terrenos perto do praia e do
clube' financiados - crs 200.00000

_. Capoeiros ;-- na ruo Woldernar Ouríques e

Ol�garia Silva Ramos
Compro_se uma casa no centro da CIDADE

ABUSANDO DA BOA FÉ E HOSPITALIDADE
DO POVO CATARINENSE ESTÃO SURGINDO
CANDIDATOS AVES DE ARRIBAÇÃ0 PRETENDEN
DO' REPRESENTAR O POVO CATARINENSE NO
CONGRESSO NACIONAL. VOTE EM CADIDATOS
QUE VOCÊ CONHECE. (Àçõo Democrática Popular)

OLH:QS - OUVIDOS. - ,NARIZ
e 'GARGANTA_

Operqçõ'es 't1"os"'AMíGDAlÁS por p;o"Cesso
QODERNO '

EQUIPO de OTORRINO (único no Capilal)
para �xome de OUV 1.&05; "'NA}3IZ" e.

,

GARGAlHA
.

�€frotor 8AlJ'SCH'.8,LO� pgrO�'rec'e.ito
:

.

'
de de(!LélS., .

.
"

T(OJQmenlo. dos.S.INUSITE!:'P,OI'UL]:RASOM
Ór"G9E:,:{Áé.Ro:da'FOrisÊCA'!<lC�SU('lA'$l ;JiI -:._."jv. TAReE"'.
ç'�;��·tf.�ti�:,��(I��ai.i, ',,:

• . '.

3560.,
Rés/óine �o�:... ',R u� 'Fell 3560

DR. CLO'VIS DIAS OE :1t4A

(LINICA ME'DlCA
EstL�mogo intestinos, 'fígado e vias biliares.
Consultório: Ruo Felipe Schmidt n.O 38
Residência:

'

Rua S. Jorge, 32 - Fone 2721
Diàriamente dos 15 os 18 horas
Atende dos 8 às 19.30 horas no Hospital de Caridade

ORo MARIO GENTIl COSTA
M€DICO

OUVIDO - NARIZ - GARGANTA
CLlNICA E CIRURGIA

ESPEClf,LlZACÃ(1 NA CLlNICA PROF
JOSE K:lS DO RIO DE JANEIRO

'

OPERA NOS DOIS HOSPITAIS DE FLORIANOPO�IS
HORARIO DE CONSULTAS: - Dos 14 às 18 horcs

Pelo manhã, hora marcada. inclusive aos Sábados
• "felefone: 2989
CONSULTORIO -. P.ua Ten. Silveira 15 � Conj 203

;. EDIFICIO PARTHENON

o ESTADO _ 6 mais �ntigo DiórlO d� Sento Cf;tol'ino

Dr. flávio AI�erlo de nrnorim
ADYOGAQQ _-

DAS 9 AS 13 HORAS
AV. RIO BRANCO, 72

REX-MARCAS E PATENTES
Agente Oficial da Propriedade Industrial
Regi.�tro de marcas, patentes de invenção, nomes co

merciais, titulas de e�tabeleciment(l, insígnias, frase,ç de

propaganda e mcrces de exportação.

Rua Tenente Sílvetra. '29 -. 10 andar -

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

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

tor ZUMBLlCK estará exponde 80 telas no futuro

prédio do Droqaric Cotartnense o RUA Felipe Sch,
midt.

INGL(S .q_

APRENDA CONVERSANDO FRANCES EM .2 MESES
ALEMÃ" 12
ITALIANO 12

G
Matriculas abertas na Secretaria e

também para
CURSOS DE CONVERSAÇÃO PRÁTICA

Trajano, n. J4:

(Altos da Farmácia Central)

VEINDE-SE

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

BARREIROS
no "BAIRRO YPIRANGA, onde está �ituado o Grupo
Esco'lar local.

Os interessados poderõo dirigir_se drretame�lt
00 ESCRITôRIO DE VENDAS DE IMOVEIS de

onO Julio Malina
�uo Felipe Schmidt, 14 - Sobrado - Fone _

2347 - F!orianápolis.
SERVICOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS

ORGANIZAÇÃO E REORGANIZAÇÃO
DE SERViÇOS

RUA CONSELHEIRO MAFRA _ 160
FLORIANO'POUS -- SANTA CATARINA

CUNICA SANTA CATARINA

Clínica Geral

Doenças Nervosas e Mentais
Angustio - Complexos - Ataques _ Manias

Problemático Afetiva e sexual.
Tratament0 pelo Eletrochoque com anestesio

Insulinateropi'O - Cardiozolorapia - SClnoterapia
Psicoterapia.

Dlreçõo dos PSiquiótras -

DR PERCY JO""O DE BORBA
DR: JOSÉ TAVARES IRACEMA

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

15 às 18. hs. Dr5. Ivan e Iracema

Endereço: Avenida Mouro "Ramos 288
(Praça Etelvina Luz) - FOlie 37 - 53

AIPJOGÁDOS

VENDE-SE
t!m radio marco "SEMP" em bom estado, tratar

nesta relõo, das ,g os 19 horas preço de ocasiõo.

Baldicero
Filomeno

Para Vereador

UM HOMEM DO POVO I

PARA TRABALHAR PELO

POVO

Vende se uma casa com

uma grande chacara, em

Barreiros, Estrada velha
nv 155. Tratar na: mesma.

30-8�62

��;iiõ, Nliu;11l\Jn�;:.� r>;�G�
___ .....J

Henrique Arruda

Ramos

Para Deputado
Estadllal

P. S. D.

POR ONDE ANDOU, NO

EXERCICIO DE FUNçõES
PUBLICAS, DEIXOU o NO

ME CERGAOO DE RES-

PEITO E DE ESTIMA.

Dr. Acác;o
Garibaldi S.

Thiil�o
ADVOGADO

Escritório especializado
em Questões trabalhistas.
Administração de bens

Imóveis. Defesas fiscais

Rua Felipe Schmidt, 14

_l0 andar - Fones: 2511
- :"1216

'

• Desenhos
• PaInéis
• Pimuras d.

propaqanda
• falxa�
• flâm .. I"S

�PUbliCidad"\
,u�.,.mond. m.Oho'J"lQ <ondo .. - fone 24-13

PERfEI�ÃO-IlAPID�

Fku-iunopolis
--- --- ------

:�m·--ii�=::::::,-:I::.!i:k1Ik1: .��_ �,
• ' "",,'e "HTO�� � J
�,- <-,-,
, .

.

• fmprego Do Tempo "Filme De S, (. �
� :Fesfival Mirim Em Joinville' e lIajaí ,
• Terezinha Santa Rita Garota :
: RADAR DE JOINVILLE •

• ABREM Wão Luiz Carlos (a RaeJ.:o / "
_ co.cn'' compareceu no .o _ Esta notícia, naquela CLI

� Sabemos perfeitamente cal e fez uma demora.da ,.'1 cede saiu Igual uma "bv�'l t,q�e os nossos- pr�zados trevísta com Clsta� figuras ba de c.em megatons". CO.�I.• reitores. a,br�m as pagmas u,--,,�acadas do Cmem� N.\. 's.1o o J?ve.� Paul� CBS.&�
•

deste Matutmo a procura cícnal, com o conhecido e Serra cem, ja premiado. C.O •

_ �:s, n�:��:i��l�e���n��i.;:.; ���.�:�ente locutor T��o· �:evveerze�e�v��ma�o:�� .t�s�.
I uva. do c.nema Brasih'l. que viu em Santa catar.na I

ro, que é o assunto do m-> FILME e voltará para fazer 11m.�

menta na "Plnrfaeap". estuco técnico a respe1t?
- Após-, a entrevista aC0'1

"BOLADO" teceu um 'bate-papo' no ITAJAl'
.

mesmo hotel, de onde saiu
�

� Quando não se espera as a ideia de se fazer um f:: _ Numa condução especínl .

cousas acontece, mesmo me em JoinvilJe e em outros oferecida por Luiz canos

sem programar dando t11 pontos do Estado. com n Campos, chegamos em Jta,

do certo como se estlve;';e titu'o de "EMPREGO DO [ai acompanhado do sr. He

realmente "bolado" - as TEMPO", dirigido pelo 1)\"0' uo Rollin nos- acompanhou
s.m aconteceu um "s'esn- dutcr PAULO CESAR :SER. todo o tempo "em .romvtue

vat M.rim", em .rcrnv-ce e RACENI. e rtejeí. fotografando
rtajaí. promovido pelo Co snetro.

lunista. CÓQ
QAROTA RADAR

ENCURTAR _ Na cidade pratana o dr.
A bonita 'rereamna 1:)211 Jorge Konder Bornhausen,

- Não podemos contar tu. ta Ritta ficou ortcie rnen- ofereceu um coq no Iate

do aqut, porque temos mui. te com o titulo de Gar,,;;3. Cíube de Cabeçudas e o H'l
�

ta matéria para pubilcar. Radar de Jolnvilie, a coo tei galneârto nos ofereceu

vamos encurtar o m:;_�i!"1� vtte do Colunista promotor um jantar. Na ocasião a

possível. do Concurso das Gar')t,as Difusora de Itajai, desce- l
Radar t:ie Santa Catarina. briu a nossa comitiva e.<

VISITAMOS :i� �on�;�:��t:elsmo:���: ���s ���;:;i�i����a fomos,
----:" Terça feira, o Colunista; de seis municípIos que par •
Guilherme Araujo produ. tlciparão d� II Festa de FESTIVAL

��� �eo T;r:p:e�:����I:oub,�� �:;:r�=�;!:::!�e da secie.
_ Dai, Os nossos leitores fi t

Industria do Cinema NO'IO cara.m sabendo que um pro'
Brasileiro; Isabella campos C,'\.MPANHA grama diferente c!)nfOrme,atriz e mocê:o mtemací.» aconteceu foi registrado no

nal e Paulo Cesar Ser-ra-e. - Esta coluna es,tal'á na tnter.or de Santa Catarina'
ui, diretor do filme Arra . Campanha para a realiza. Intitulado ,Festival Minm,

.,�a�s d�e�aO;�'ta:��je:��s ji;: �:Ota��n:.mcof���eq�: j�a�;: do Cinema Novo BraSileiro.
• to a .Joinville, "Cida�e d0S via ter acontecido hã rnt.:L. AUSENTE •
• P�inclpes". - L� vísrtamos to tempo. O cinema é '.IIn'1. rJ
• ��:::�e l�d�S:�I:i�ã�rln�:, �r��:r:�a:end:o d�Som:���� de�t�S c=���alfj��:1 f�:seI1�:.
•

py, per intermédio do ft. Depois eu explicarei rne- outras programações mas'
, Hélio Rollin; do Depto. te Ihor com exemplos. o confrade ficou trabB..IhB.l.1,Relações Públicas da mex. do bem.

_• ma. COBERTURA ��.•
.

RECEPÇAO ;;, OFERECEU - Conforme promp.ti JOl" - Ontem, os component,p.$1III
• ,nailstas que esUio 'dando da comitiva que fazem par"

- Depois o Sl'. Luiz Cal'l 'S cflbertura no FCNB. Adolfo te do Festival do C N TIn"� Campos. 110s ofe!'J;!ceu um Cruz, Rádio Nacional; Ze sUelro: atores- atrizes: pro., "COQ" e um grande almo- naide Andrea Rev. Cinelb.:1 dutores e jornalistas fora'H
..

• .ço, no Hotel 'Trocader ," dia; Fer�.a�do C�rJos Am rec.epcionados em Palal"!io�
• on'�c diversas personalid:t. drade, DJarlO CarIOca Salvi I��;' Governador Celso ,1.1.._
• �:�'a d�o��Ce:lcI'COO�lP�:��=:���: :��� �al�:c:::� �:::aAl�;� •
_. que .estão participando no de Ban'os Jornal U.tirda PROGRAMA •
,

Festlvai do Cinema Novo Hora; Roberto Feliz O Dia •
•
Brasileiro. ��v�'�as�O�h�v:�:� �Eri�:! ;a�:��a h�:d�O n����l;.

• 'ENTREVISTA ra do Mundo Ilustrado. às 17,05 a'presentado pê}:l'
colunista peia JaCqUel�ne., - Por intermédio do an�L BOMBA vamos entrevistar.,.,

•t, .... - ........�----_ .. _ .. ----- _ ......_-'
I

MUSICAL BAR
• 'ARA UM BOM PASSA TEMPe COM SUA FAMiLIA - REUNIOES BOCIAD)

DAHt_;ANTES COQU1'l'EIS - FESTAS DE ANIVERSARIOS _ CllA
DANÇANTES - ETC.

ANDAR TERREO DO ROYAL H_OTEL - Tel, 2515. !Portarla)
-----

CUie SAn JOSE
Centl') Fone: 36305

SEMANA DO CINEMA NOVO

-BAIB B05-
Cine GLORIA

Fone 8252BRASILEIRO Estreito

às 8 HORAS
Devido a longametra�:-em
Rosalind Rus-sell

Sob Os> auspicias do Serviço
Relações Públicas do Palácio do Govêml1.

CÍDe &ln
F!)rrester Tucker

- em-

A MULHER DO SE'CULO

CinemaScope . Tecnicolor

Censura até 14 anos

r.in. llllPEBiu

Centro Fone: 3475
as 5 7 3/4 - 9 3/4 horas.

Dercy Gonçalves
Odete Lara

- em-

DONA VIOLANTE MIRANDA

CeI)-sura - até 18 anos

Estreito
às 8 HORAS

1) Zé Trindade

Fone 8211

,m �

O BaTEDOR DE CARTEIRAS

Jackle Lougherry
Edward Kemmer em,

O CRIME DO TRANSVIADO
Censura até 14 anos

Cine RAJÁ
.

às 7 e 9 hs.

VictOr Mature
Rhonda Fleming em:
--

O GRANDE CIRCO

eme BUn

CENTRO FONE 343'"
as 8 1/4 horas

Dercy Gonçalves
Odete Lara

- 'em �

DONA v.tOLANTE JRANDAf
Censura - até 18 anos

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Governo do Líbano Elogia �ivrõ ôbre Gibran
o govêrno da.Bepúbltca mais pcence expressão da aaram sua edjçâo. em' geral, a rim de pôr a in

do LI.bano, através de sua sabedoria orienta!", de au- O produto liquIdo da ven telectualidade brasllt!tlra
emi?alxada aqui acreditada, torla do sr. Mansour ChaIli da do livro foi destinada em contacto mais estreito
acaba de enviar mensagem ta, chefe da Delegação da pelo seu autor, à. abertura com uma fonte de cultura .

de congratulações e reco- Liga dos Estados Arabes no de um fundo especial para internacional multo provei
Dante Braz Llmongt

nhecimento, por motivo do Brasil. O govêrno libanês divulgação, no Brasil, da tosa e ainda pouca conheci JII"'1f1o�',
aparecimento n� Brasil, do considera o mencionado li- cultura libanesa, e árabe da no BrasU. .

Nlnguem nega de que o

","o "Gibmn. a última e

�::,'����:�;�:��':���: Sociedade de Amparo aos �i���f;%a/::::?'�:l:

�t:"ill'A 9� letras e na divulgação do Tuberculosos �:d�OI"O .povo tão acendo-

ém $ 1tU#uJ,,-' ����::en�� :B�S�1. cultura
Ninguém mais pode tam-

RELATóRIO: bém negar de que o prln-
(OIIf'[(r.ou�!I(:�10111� I� gl::s ::n::�:�s d�oral��r�il� Relatório das atividades da Sociedade de Amparo cjpajmente necessário é um

..., frlltll(l ' .... &' ii dos srs. Jamil Muanis e, aos Tuberculosos, de 2 de janeiro do ano de 1961 a 30 de �:���i:lr�: c���a :: h��:
_________J_o_�·g_e_A_d�aY�m_'_q:..u_'.:_pa_t_"_Ci- Junho do ano de 1962. esta receacão nacional.

I)�I SAJliUt.. fOMSECA
CIRURGIÁO_DENTISTA

Preparo de covNlade. pelo alto velocidade.
BORDEN AIROTOR S S WHITE

Radiologia Dentória
CIRURGIA E PRO'TESE RUCO FACIAL
Consultório: Ruo Jerônimo Coeiho 16 _

lo andar - Fone 2225
Exclusivamente com horas marcado.

EDITAL
Conselho Regional de Engenharia

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

Pelo presente torno púouco que o Sr. GUILHERME
GERMA_,'iO DA CUNHA, requereu a êste Conselho ore.

gistro a Titulo Precário, como TOPÓGRAFO, para o Mu

nlcipjo de ALFREDO WAGNER, de acorde com o Pará
gt aro unlco do Art. 5° do Decreto Federal nc 23.569, de
11 de dezembro de 1933. ,. i.!... ,

Ficam pois, convroados os profissionais interessados

já registrados nêste Conselho, a se prcnúnciarem a res

peito, para o que lhes é concedido um prazo de 30 (trin
ta) dias, a contar da públlcação do presente EDITAL.

Engo. Civil - ANNITO ZENO PETRY
Vice Presidente no exercido da Presidência

CREA 10°. Região

INSTALAÇAO:

Estando dlsolvida a antiga Sociedade le Amparo
aos J. ,,��rculosos, a Ordem Terceira Francl:. ...ana assu

nnu a c.reçac da mesmu, sendo realizada a instalação a

� de Janeiro do ano de 1:...11, ficando constituída a seguin
te eüreccna : Presidente: - osvarotne Medeiros Coelho;

la. tesoureira _ Olga Vieira Lítpa: 28 tesoureira - Ad

era Brasil; la. secretária - Helena Caminha Borba; 2a

secr etarta - Maria E'rlca onerem.

SEDE:

As primeiras reuniões foram realizadas em uma das

salas o ... igreja de São Francisco de Assis, sita à Rua Deo

coro, nesta Capital, enquanto não havia sido possível a

tnstatacao da atual séce, localizada à Rua Deodoro, n. 7,

o que se concretizou a 21 de dezembro do ano de 1961.

INAUGURAÇAO DA SEDE:

o ato inaugural contou com a presença de Dum Frei

Felicio L:. de Vasconcelos - arcebispo coadjutor; repre

sentante do sr. Governador do Estado; sr. Prefeito mu

n,Cipd.l e outras autoridades.

FUNDOS ANGARIADOS:

vl"nç:oS;ec�:�:ld�:e;r�b;�.o��o;b�����t:n: c��c�6;itz:
eecosr, a "/.'{ de novembro do mesmo ano, cr$ 48.000,00

(quarenta e oito mil cruzeiros).

CONTRIBUINTES:

Possuia esta Sociedade, em 1961, 425 contribuintes,
número este elevado, até a presente data, para 700 (se

tecentos). . e""'"VENDEDORES
Precisa-se de vendedores de bôc educação, bôc

DISTRIBUIÇAO DE ACOLCHOADOS:

apresentação, dinomicos para venda de artigos de ..ooI.a...-Doàâ"ô�..;;.:���i�J:-d�lsordpt1mistas de Florianópolis,
otima aceitação á base de comissão Favor não se

esta Sociedade fez distribuição de 50 acolchoados para
cpresentcrern cândido tos que nõo aténdam aos re,_ seus doentes.
quesitos acima Cartas á redação deste jornal á cal-

xc . . ..'
.

.

_
.�."f, DISTRIBUIÇAO DE LEIT_E;

6_9_62
........�, .. I ,"'1&1_ I

A �OCI�de àIStribuf, diariamente, aos seus doentes
--------------

50 litros de leite, que são doados à Sociedade pelo Gover

no do Estado.

PROGRÁMA MES DE AG6STO
DIA 22 de Setembro Miltinho
DIA 13 de Outubro El1zete Cardoso

RESTAURANTE ESTRELA

Praça 15 de Novembro, 24

Florianópolis

PARA DEPUTADO UTADUAL

FESTIVIDADES:

A Sociedade comemorou, nos anos de 1961 e 1962, a

Pascoa e o Natal, fazendo farta distribuição de roupas,

doces, frutas, biscoitos e gêneros de primeira necessida

J,.

ti:ste esfôrço de cada um

exige além disso, meu nmí

go, uma decisão firme. uma
definição pela verdade, pela
Jlátria, que tanto necesita
desta definição. A demo-

Para Deputado
Federal

PSD
OSNI REGIS

CAPACIDADE A SERVICO
DE SANTA CATARINÁ

___._. Q_TJIIIT_·'·.A_P_A_O�_A _

cracíe é o único regime a- definição e ação, também ge.

través do qual poderemos tu, estudante, tens o dever Estudantes, também

construir um Brasil novo, de ter, pois a Pátria o exi- mos brasileiros.
feliz e própero. Por isso,
cada brasüerro consciente

necessita trabalhar pela
democracia, como único re

gime compatível com a dlg
nidade humana.

Definição, mas acompa

nhada de ação. penuiçao,
meu amigo, acusando quem
se deve acusar, proresean

do, quando a hora exige és
te brado, ação continua,
porque a }latria o exige
sempre.

ACUS81· aos desonestos

que erameram êste pais, que
exploram êste povo jâ tão

sacnnceco: acusar a êstes

politiqueiros baratos que

por ar andam, valendo-se
de tudo para seus miséros

fins, abusando do bem pú
blico, para seus tnterêsses

parucuraree: acusar aos ca

píballstas que nada fazem

para o bem público, visan
ou somente o lucro Imedla

to, e usando do homem co

mo simples objeto, como

uma símpjes peça, nesta

máquina,
.

cuja função é
rornecen.ínes o lucro, o di
nheiro; necessário se faz

que acusemos os comunis

tas, que pregam a paz, a de

mocracia. e na realfdade

pregam soluções piores do

que os próprios males, pre
cisando construir mura

lhas, como a de Berlim, pa
ra que o povo não fuja da

quele paraíso, repleto de

mtsérta, de fome, de crimes,
de trabalhos forçados e ou

tras tantas coisas que nos

fariam retornar aos tempos
bárbaros.

Definição, estudante emt
go, também egige trabalho,
definição e chamar as coi

sas pelo seu próprio nome,

-R.:F61:.Q&n�Q Macfle;cJc.,G -:"'�-andar-fo"e 2113'
" . �'.' _.., ... it4Rt"-NÓI>oLIlõ: �

COBRANÇA:

A cobrança das contribuições (partf3iJ·�$tã' :��, às

Irmãs Terceiras e outra parte à cobradora d. Tereza Vfl
sol.

REUNIOE_S:
� Àté a presente data foram realizadas Üi reuniões.

ASSISTtNCIA REALISADA:

Visitas, 361; ranchos distribuldos, 183 em 1961 e 178

em 1962.

DOENTES FICHADOS e HOSPITALIZADOS:

Fichados, 54; hospitalizados, 10_

. .....__;.__....___., ....�:
ENTREGA DE RANCHOS:

A entrega de ranchos tem sido feita por membros da

Sociedade, que, com sacnücío, não medem dtstêncía ou

obstáculos para cumprirem seu dever.

VEíCULOS
--_ .•-�- j_'.�.•, .. .._;

I_I
"", ,Jllt"I,,�MJ ..lIt'-"" ,

Pai a díatr'[buíçâo de ranchos são utíüeados veiculas

do Depar tamento de Saude e da Prefeitura, Mu

riícípal

(

t
���__ .,.. ...

ROUPAS USADAS.

?I.I· 1'.:- '.i__ i§r:.",.«P�lt;:��'I.'I'-r.lI·� � ,

Grande quantidade de roupas usadas tem sido dis-

tribuida aos doentes mais necessitados, cujas peças, ge

nerosamente, são ofertadas por particulares.

...-.-.........
MOVIMENTO FINANCEIRO:

'_ I ' 1_ ..,"""anUín",
Contribuições: .

Subvenções:
Contribuição da Organização Paraná S.

Catarina:
Cofres distrlbuldos nas repartições pu-

bucee.
Total:

DESPESAS:

Gêneros alimentícios:
Medlcamentcs:

Roupas, tcctdoa e agasalhos:
Radiografias:
Despesas diversas

Total

No escritório

Para trabalhar com eficiência e bom humor

é preciso cuidar da saúde.

Regulador Gcsteira normaliza <IS funções
dos órgilos femininos, evitando assim I} desgoste
dc nervos que certos distúrbios provocam.

Use Regulador Gestcira
� r

Será Maior Do Que Nunca o

íômparecimento A Farnborough No
"

-

CORRfHTE ANO
LONDRES (BNS) _ MI- tol-188, aparêlho construi

do inteiramente de aço mo

xidável para pesquisas só
bre altas velocidades, e que

poderá voar a mais de 3

mil quilômetros horãrjos.
Serão também pontos al

tos na exposição os aviões

do tipo "executtec", que

vêm encontrando grande
receptividade. em todo o

mundo.

nistros de perese, de eerc

náutica, altos Chefes MiIi·

tares, além de diretores de

companhias de. aviação de

todo o mundo e espectans
tas em aercnáutíca chega
rão à. Inglaterra na correrr'

'

te semana para assistir a

Bxposíçâo Anual de Farn

borough, na qual serão e

xíbldoa os mais modernos
progressos conseguidos no

campo da aviação•.
Um porta-voz da Socieda

de Britânica dos Constru
tores aercnéuttcos, que or

ganiza. a esposícc. disse que
as respostas aos convites

expedidos foi malar do 'que
nunca e que se espera pe
lo menos 10. mil visitantes

estrangeiros.
: Uma das principais atra

ções da mostra será o Bns-

RA'DIO PATRUL�A: SOCORRO
; POUCIAL DE URGENCIA TEL. 191 f
I,.,.

...

! 1 Jfl1ANOPOLIS, UMA DAS MAIS POBRES
u�Ir'I/A/S DE ESTADOS DO B R A' 5 1 L

227.726,50
123.000,00

57.000,00

RECE/TA

SÃO PAULO
RECIFE
BELO HORIZDNTE
SALVADDR
PDRTD ALEGRE
ITERai

c IT'IBA
BEL'
FDRTA ZA
VITDRIA
MACEIO'
ARACAJÚ
NA1.AL
JOA
GD NIA

O LUIZ
ANAUS
LORIANOPOL/S

I: �
TR/BUTÁR. 'ARRECÀDAOA.

'EM /96 O",

\
'\

(J

7529044,0'00'.0'0'

.I��mggggg
90'306600'0.0'0
7812 10'0'0'0,0'0
431300. 000'.0'0'
339.870'0'0'0',0'0'
271950'.00'0',00

# 245.r,I',O.OOO,OO
141 0'44.000',0'0'
I 36,249.00'0',0'0'.
'I I 1479.DDD,DD
I 0'2.71 6.0'00',0'0'
71185.0'00,00
63740.000.0'0'
62649000',00
56.30'0'000',00'
51.698.00000
40.6070'0'0.00
16.330.000.00

l?

APENAS DUAS CAPITAIS TÊM ARRECA AÇ
,FLORIIINOPOLIS: TERESINA E CUIAB17.930,00

425.656,90

165.374,00
24.473,00

12.338,00
5.200,00

37.337,40
244.722.40
180.934,50

E

MUN/CIPE:
AJUDA A COMBATER OS QUE SONEGAM

IMPOSTOS:

SgM MAIOR RECt:ITA NÃO TEi<ÁS MELHORES SERVIÇOq.

�,�,,,, .'.'_.

Saldo em Banco:

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



PEDRO PAULO MACHADO

R�DA rORES-AUXILlAI!.IS:

MAURY 10RQ'iS. RUI LOBO •

GILBOnO NAHAS

COLABORADOR'S: DIVERSOS

\
----- ----------------------------

� SESC Vem Efetuando Com Sucesso Reun-Iu se a nssoc·laça-o dos Cron·lstlrV��Pl!t�c!! �,,�, o Seu PentagOna!m�� !�!,��O!alm,,, -. J.I
•

. _<-= � � It";,.�",,�; �.J� o pentagonal Idealizado para o Ases enquanto que Esportivos' de Santa Catarina� C3l��'O '-1 tlt 1l'h
Q

� JIi � pelo "Grupo Umdos" do Batista e Aluizio mnrcav r

I• SESC, teve sequencra n 1 para o El 001 ado nnoru.a

-------_1 Maury Borget manhã de dommgo últtrn>, hdades Palmeta e Djalma
.' . _

. . . ' ..

A diretoria do Marcilio grande possibilidade "'!ii! tendo' 'por palco I) gramado expulsos de campo, por ces A díretorin da Assoctacãc cratmentc, f::'li discutido o ACESO vai agir ener gica. tos que lhe faculta asdm
Dias de Itajui continua rc ser realizado o cotejo eu do Ipiranga, de Saco dos respeito. Formaram assim dos Cronist.as Esportivos .re oficio do cólega Alvaro Ço� mente dentro dos Estatu_' proceder.

cebendo convil�� para j"l;'o: tre "velhinhos". Limões com mais duas par as duas' equipes: ASES DE Santa Catarina voltou a se rêa. sc.tcttnnôo a cabine :1.

Desta retro. o convite par tidas. OURO: Saulo: Negâo. Vi- reunir na manhã de segun 5 para as t.runsmjssões ,las
tiu do Ipn-angn de ErpcUm A Federaçâu Aquática de Na preliminar derron-a daI e Hilgo: Djahna e Tico da feira. oportunidade em jogos que os clubes de Btu

no R!o Grande do Sul. O Santa Catarina vem de mar ram-se as vaiorosac equípr-s Ipjto.nga (Pl'azeres) 'Cá(��o, que assuntos dos mais .di - menau sustentarão nu ca

clube íplrangutçta . propus car a Regata pré Oempec do Unidos versus- cruac.ro Sérgio; Palmeta e zt"quinha versos deram abordados. E!: pital do Estado. O· 'pediL!O
ao Clube catanncusc E. re nato para o dia 30 de se- que, após 80 minutos bem EL DORADO. Pedro Antõ tiveram presentes os jorne foi aceito tendo a secreta.

alíaacâo de duns par+Idas. tcmuru. 1\ reportagem pou disputados saiu vencedor (l nio: Osmru- e Aídórío ; B3. listas Pedre Paulo MarIM ria cÍa ACESC provtdenc.a
sendo um mn entln rid,'_'le de �IIUra! quo a determina timO'úDidos, que jogou me tida e Lauro; Jacó, BeL- do, r-osícerite: Milton F'ilJ do ortcío neste sentido à

comv cota rt.a. A (\!l'chllj, cão IL' I !'USOU cerco lhor P:\-l tôrlo o trarrscur-,o p o a'uiaío e Ivo. meuo A'vlla, více.e-esicen. R:l..cjio Nnrêu Rnruos.

rnarcmsta estude o convite desceu _ to "por :;>:11"_ 1 pelo plncar ('lé'la:l ' ,ril..(iu " encontro !1 .::;)" te; Maury 'BO!:ges, sec-etc Também foi apreciado pe

havendo pos�ibilldadc de te r1l\s ' cun-eouou ltGs::b. J 'IPÓS' (;�: l' SlIV:l r-cm l"t' ar rio. em- exercício: Luiz GO:l la diretoria ofício da di ..�

ser concretizado, temeu madures qUI: Q- puu 1 fl\llo!"l zaga Lamego. 'resourctro e t.onn elo Pnula R:lmos Es):or
extae Sl� JHC_ "'11.-0. 1"1)1.05 Du R"r' du" Fernando Línnarcs da Sf l .' te Cube. cOlTIunicn.ndo:l

A representação do Ftc param a.. elimina";.i. p Ru11' I'
_

N:' "�t::n!r Pedro ! va associado. posse (In. nova ntretone . .'\

I resta, cememorarú no pú, rias v <J Suhi:"hu�ricae r R?rbi) o Un N o (AS0�') 1"1 A rouníúo t,ranScrll"reu nc._ secretarIa foi nutmízada a

xímo dia sete fie s�tc .�hro ;1:1., Acontece 1';;(J]1' 1 ns-m tosr Osrnar lEI nalmente e os lOS assuu provldenmm- oficio xle ugrn
mais um aniversário de run que a (I ,le1erlllin:ula IIC ) de -hr. 1 '� dos X -xéco iUniõ"s) (Ba os abordados fr ',\1n re.;oi deciment:l. fazjnclo VOt·1S

daçã... Hentro d:lS fe-.livll!a" I:t FAC;' {!Ide COlllJ a mar I::!:; Domdo1, Chic:) 'lido.., sem m:li""[>s emba�'��, de uma gestão das ll'[ds

des programadas Il�los 1"10 (;J1lla il'.'·:t cnn advindo .(aí C:ll� N' -�� �IK: (jos): UObcrio ICru'%ei ç::>s DenLreo!"\ inúmero.:; fa felizes.
1\l.�sLlnos, enccntl"ase um Que as I:u::rl\içiícs Cl"!l pr'e)I3.. '11:' _TJOS: '�eLinho (E! D·,ra.do) te!! Idiscutidos dest.aca:lIos Assuntos sôbre os mcl:\')
Festival EspóJ'tivo tl_ue �er.t. ralho); nio poderão' parti ,·c ) N , n l' U m!'\ (Unid:ls') (' Zéqui- o teleg"rama' do ·dr. .José ramentos das gabines d:::t.

iniciado naQul'ia dia ;t!'i dila/' flaQuel.'ts prf1Va,<\ nu_ XeX!·(.:n 8 Lul?;. (Ases). Menr!"., Rro""urador da A impl"eni'a. �õbl"e uma com

8,30 horas e tcrminará as ma mesma oportunidade, "ioly f'raLLis Ruo nas a coloeaçf1o pOl" !Jon CESC n:l Guanabara, qu-:! prtieão e:>llortiva que a A

15.30 horas quando e<:lar:1O ") (Bal'bi). cCS perdidos: vem tmbalha'1c1o atlvam<:!<l CESC deverá realizai!. a

em luta. as efluipes de Fio
A diretoria do Mareilio 'ru'.'.eil'o. Fausto, lo. Ases de Ouro - 1\).]) te para a llberação àa vr" mal'eação d:l data pal'a uma

resta e do Glória,
Dias, vem de receber cor:vl_ �dl���� �d��:·;ll�O�o��'r:o; :o� ��lidOS e Alvorada � �: ������Le do orçamen�o ����::.:��éi�c����l !�.�'a�:l'

A diretoria do S�te de 8t �:r�aSf!c�����r �:(j\l:�:���:' Juci, Gilson e Arnaldo. 30. 'El Dorado - 3 p.jJ. Out.ro fato que estav�\ �l abordados em fuLU1'as 1"f�U_

tembl"::I, equipe das mais
de do oeste catarinense no

A arbitragem esteve a cal' 40. Cruzeiro - 4 p.p. chamar as a"tenções d01= der; niões, bem como, afgumn.s

��:�:cac���t�;: ;:;:�_�O'cOl��� próximo dia 7 d� setembrõ ;;g�ta;rtr�����o.V!eira, com osAs�;�i��:: j:����aN:��� �;:��:a: :ntide:�:C!:I�I:��: :�:l�l�;;���des·d�ue. :��:�:�s
morando mais um anive,!>& ni�ad��::��7u �:i����i:;a� �i:� Na partida principal jb liminar Alvorada 'e El Do é o que envo;via o 10. serl"� passadas, com elementos

rl,�n�:n���ld;Ç��p�:�e��:c�: 20���:;��.iap:; ;�� unica �:rr:�o:A::�a�: �u;o te��t�� ����' d�oo:7.�o�t�oni����clPa. :!:'iOpo;!��diO tu��n��;. �:��Ij �:� a�\ll�:r���.op�: �::�t�'I!�
do Bantleil-antes eL� B:Ui;

exibiç:'t(). A resposta e�ta
Préiio que tambem agra ,Nâo deixem de assisti:, cionado. d::ls da ACESC. estando

���;v�t::�·; d�a���:��\��i�; sendo a�uardada, �:� :.�ev�h���S:I�te ��!�:�(;� sc7>';;�*�6�N:�él/:;�ali�:�� Ci� f:�l�:s::nt�O���:��:.d�::i :���asto����la��essei�����l;al;:
da no Estrcno. po do Ipiranya, pois amhas pela "Grupo Unidos' do ------

A prQva de Oito, que ser equipes kul.aram desde Co SESC aos d<l.min�os pela
Continuam noticiando (IS virá nara apontar a guarnie inicio com boas jogada;; P. manhã, !no campo do I;;.i

j"rnai� cariocas de qUI! () ção, que representará o Bn lances perigosos ranga.
próximo Campenna.!u Itra.,. si! no Sulamericano da. Ar Assinalaram os tentos cto
sileiro de Futebol, man':!.l")

1(11""1.:1. _Cur\fell"l':wã" Hn\si

leira tle Despntlo�: para 11(1.

venlhro deverll. sl'r cafWC',

lado. ContlHlu, a FI'dera

ç:io CatariHt'n�c de FlItrllol

nada receheu da cnn a

esse rC�lleito.,

genlina está delóipertando
grande interesse pois nada

menos do que cinco clubes
dus seis existentes em San
ta Catarina. deverão estar

llresentes: Ma.rUnelli, Alao
Lu7., América. c m.ixta for=

malla Jlelo Cachoeira e A.

Ufllltico de Joillville. A

lém destas guarllj��ões cata

riJH'.Il�es. deverão. tamb. m

Cftar ptésentes a.s ·guarni�
I Esportistas de Brust!U0

vem de convidai' c]rl11<;I)!--;;

ligndllS ao esporte dr R'I!

mcnau pUl'a ser fOl'mana çiíes, G:u'whas, Cariocas e

uma equipe de vetcmllos Paulistas_
pam um )FeIio inlCrJ1lU\li fi
cipal amist .. sOl entre as dilas

forma, jogadores de vá,:�.s
epocas do Va.e do Hajai o

convite foi recebido e'om
simpaLla pelos mentl)r�s

blumenaue' ·�es havcHda

Em. nOf:SO próximo To

p�cos Dn ];.lia, e.�taremos a

,presentando algumas con.

siderações a r�speito da
derrota do Paula Ramos

diante do Barroso.
"""'....-l!II!i"«t!l1

Federacão
.

Ca!arinense De
FUTEBOL OE SALÃO

NOTA OFICIAL No. 15 hoje l'ecebido, continua 1m

p"ssibilitada de cedeI" o Es

tádio Santa. Catarina par<t
j:::gos de Futebol de Salão.
visto le�' ::tqu�la Entid·ade ele

Esta Feôel"ação comuni

ca aos Clubes a eh}. filiados,
à Imprensa esportiva ria.

Capital e ao �ublico P!tl ge

raI. que continua com suas

Jl,Mvidack!s ..esportiva:; pa:·<!.

llZadas. em Vil;tude da !:li

ta de cancha ehl r.ondie0t'�:

para a prática ele FuL.'i)c!

de Salão.
A Federação AtJ�lica C::t

tarinense, segundo oficIO

ceder o

ra "t"e

liadu" :.t

,) E.'d.. �cli� !1:.I.'
.s equipes fi

Fedel";

FuLeb"

,al"}'nen�e D_e'
.'ll:io

..:
mmRF.TA

Derrotado Por Goleada ( Ilibarão
o PADRE ROMA: t X O

Carlos I ..uiz Pa.im Padre Roma queremos :e

var ao Pe, Flávio, do C.I'p

JogandO na tarde do IJI gio Dehon, peia magnifie:l.
timo sabado em ··Tub·l�·.'i.o' acolhida Que nos propo!',

a. equipe do Padre Roma, danou, fazendo com que :o<en

desta Capital. não foi feliz tissemos como se estlve),e

sendo goleada pela repr,:,

sentaçã0 do Colégio Dellon, Ao Pe. 'Flávio e jogadorf:;
pelo placarcl de 8 x O do Colégio Dehon o nn�;o

Em nome da dil·C'toria ct::l muHo origado.

o Campeonato BrasiJú�r/'

de "Scharpie" está marca _

do para a primeira quillze
na de Janeiro d"· próximo
ano, na baía sul des�a capi
tai. Até o 'momento cllt:c_
tanto não se sahe com cer

teza os. Estados que se ta
rão representar Porem,
tem_se como ccrta a pn�"t!
Cipação dos .gauchos. qu�
virão com uma equipe bas
·tante grande ass·im como

paulistas e cariOCfas.

de Florin..Jlópo!is
pontos
40. lugar: Bandeirantes :ie

Bl"usql.le com 2 pnnLos,

A representação de vaiei·
bol do Sete de Setemro,
uma das boas equipes do eS

porte da rêde com Que c"n

ta a capital do Estado, es
tará festejando dentro dos

'próximos dias, mais um

aniversálio de fundaçao.

Como' parte' das 'comemora

çõe.� pretendem os rapazeo;;

do E�treito trazerem at8 r.ú:>

sa capital o conjunto ti.,

Bandeirantes de Brusque,
para um ou dois jogos :om

a equipe aniversariante.
Continua a Federaçao de

Futebol de Sa:áo a encon

trar sérias dificuldades pa
ra f.azer rcali?,al' os restn n·

�"'� dos jogos pelo certame

r"�lonaJ. devido a falta Je

8.dl'a. Po�ém os m;_r,\o_
"a!nni- t·as preten 'mi

,,111,,' r '.!ma rór!llu ca

,_l� sO:t;ci"nar o I )01€-

o Calendário da Fedrr:l.
ção Catarinense de Bocl"lR.s
e Bolão marca para o mês
vindouro o campeonato re

gional de Bochas, nas mo.

dalidades de Individual Ou

pIas Trios ·e Quartetos,

-Acha se em expoSiçào M.S

vítrinas de A Insinuante 'l

trof{:u ofrrtado .pela Feciel':t
çio Ca!.arinf'n�e de Fu!:t<I)Oi'
dt' fi:"11 i.o· no C:1'11peão (]cl
tem') nrla; de E'��, do c

l!lll • -',\iQI1'lI. n Lrol"eu f

))O�' ,

qnp '1

I, :�1iLiva

eonqui
�utiva'

1iltilil:") C('�tamc
de Tên, r<.'all7.f1.d,

�m""'nte -cm Joim
�tf'llOl"ia dc infant
r ela jl!veptudF'
ltOU os sC'guil\I,('
los 111>1' p"nlos'

IngAr: C:lmnei'iu
'.'1 de Joínvi\]e CD ..

"

',üos
2'l. lugar: Tab:"ljarn. V:.'ê

Campeão de Blnmenuu �,")m

22 pontos
30. iugar: Lira tenis Ciube

11piranga Goleou O ManQuei�il: 8 x 1
Espetacular goleada im

pôs a equipe do Ipiranga
FC, do Saco dos Limõe3, 'la

jseu anta�'onista Mangue!
ra FC, pelo alarmante es
core de 8 tentos a 1. O p!a
c'1l"d espelhou fi{';mcnLe a

14
nitlda Supf'rioridade dàs l"Cl.

pazes dirigidos técnicamC':l
te pelo conhecido vetcr,U)o

O�valdn Silvcira (Vadieao)
que já na J)rimeira fase
venciam por 3 x O. A cqUl
pe do Ipiranga atravcS:'>oi!l
do excelente fase, nao IH��'

mitlu, senão expo!·adi'!8.
mente, que os vlsitan�('s

proporcionas,sem algum l�''''
rigo para a meta defenchlb.
por Molhado. Méritos Se

jam dados aos rapazes d0

Mangu�jra que, embÇlra P"l'

L. �, dendo por larga conta�\!',l
lutaram até o apito final

do ârbitro. valorizando 'l�

sim a vitória' d" Ipiranf;:!l
Os tento<;· do Ipiran�.1.

fnram cC1nsignado.� por A

lair (3). Ayrton (2), Ne

nen (2) c M:ll"inho, ma,'

rando para o Manguü!�'1
SI'\fa, c"brnndo umn p.�ila
lidn.dc máxima.
Alinhou o Jpimnga CtJl'l

Molhado. E'rico. Vilton. A

mérieo c Non�inho Vad' e

Elmo, Marinho, Alair, AVI"
ton e Nenem.
Na pre;iminal'. vencera:"1

.os visitantes por 5 a 2.

No aspecto disciplina,'
comportal'a.n'·se ótimamerr.
te as duas equipes em Hm

b:ls. as partidas.
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Eventual Revanche Seria No México
São Paulo, 5 (VA) - Uma que dispõe: a arena CoJi

hipotetica revanche de Erl(.!' seu, com capacidade ])�. 1

com Medel (se o brasikl"o 7.000 espectadores e a a ..�

perder) poderá ser disp,'t:;. na México, para 16.50 as�!s
da na cidade do Mexic:l, tentes,
conforme declarações do e

promotor Miguel de La vG, r

d;1lina, que chegou anteonte:n I t ...I
a S'o Paulo p""a a,,'su'l car azes 'Ue

;o,d�;:l�;a ;:p;,��;,O od;�,;�e �[ffifl@J®LZI®B
sário que a pe'eja pOdel'ia
�el" organizada'cm seu pa,:;
desde que houvesse os enten

dlmentos a respei;;o com n

,

promotor Parn us e que
:le fizesscm gr.stÕ<'s junto :.\0

governo mexica; pal"a lU

�,ii.=
I -:- PEDRO PAULJ MAC�

A equipe do Paulo Remos encontrou o seu "Wa
terloo" no' tarde ensolarado de dorrunqo quondu o

público pôde chegor.a uma conclusão sôbre o pode.
rio do conjunto do Almtrontc Barroso, de Itajoí, QUI:'

deve ter jogado suo melhor partida do Campeonalo
Esteve irreconhecível o -".onze" 'capitoneada por Va�
léria. Muito longe dI' ser o time qUe levunlou pela se

Ç1unda vez eonsecutiva .o cetro da cidade c vinha se

desincumbindo maravilhosament.e nb certame da se_

gundo, zona em andamento. Jogou bem o Barroso e

m<ll o Paula Ramos daí admitir-se a contagem de
3xl com que ::I tricolor da Pr'áia de Foro se viu ali_
jodà da lideronça e despojado do título de invícto,
O C:lrl::lS Renaux levou a melhor no clássico brus�
quense, suplantando 00 Paysandú e ficando co�o
líder isolado, enquant.o que em Blumenou. no clo$_
sico local o Olímpico .fazio baquear seu rival, o PaL
meiros, 'alcançando, assim, suo primeira vitó.
ria no certame O Atlético que descansou na rodada
de daminQ'o, fá no próximo domingo estará defen_
dendo suo -posição dc,. invícto, frente Qo Olímpico.

,

A derrota da Paula Ramos não deve desesperar
seus jogadores diretores associados e simpot�zantes
O que tinha de aconlec.er aconteceu. Futebol é a.�sim
mesmo. O que deve fazer ê procurar sonar os pontos
fracos existentes no quadro e localizados na linha de
frente onde os extremo de'ixom muito a desejar embo
ra se admito que tenham se esforçado. Cmtrotações
triwlor praiano não estó et""(l condições de faze_los
tanto que a situação financeira do clube 'oté oqor21
só deu paro obter o concurso quase de graça do "cen
ter" Roto. qUe não é nenhum cortaz intermunicipE.!
O Paula Ramos estó carecido de valorf's que só com

bom dinheiro conseguiró alcança_l.os, Ou reforço c

timl', ou novas derrotos. virão. Essa é uma gram�e
verdade.

A pedido. demos guarida, anteontem, o um,)
crônica escrito' pelo!) esportista Nelson Andrade, na

(lual tacho não sbbpmos quantos cronistas {aqui há
disso) de "etemas cflveiros de futebol do Capital "

Diz o Nelson algumas verdades mas tombém pecâ
pela falto dc conhecimento do:'> 'coisas rclocionados
com a imprenso c o ródio. Paro êle, ocrônica é cul_
poda desse estado de coisas que impede que nosso

•

futE'bol alcance um índice de progl'esso mais condi�
zente com o realidade atual. Só o imp!'enso écul
podo. Os inocentes são os diretores de clubes como

êle. que nõo conseguem reunir associados em 'núme
ro suficiente PQra fazer face aos probemas do club;
no. t�cante 00 profissionalismo que dia a dia cresce,
eXIgindo de todos o redobromento dos esforço:'>.
Tocou 00 Sr. Nelson Andrade no assunto do toço
Brasil, dizendo do obsurdo de efetuar o jôgo do Me_
trópol ,nos domínios do bicampeão do Estado, em Cri
ciúmo. Quer êre que o campeoo jogue um certome
interclubes nesta Capital longe dos que contribuiram
com isto e aquilo paro o clube atingir a qlória de um

título máximo Veja como exemplo do Metropól está
frutificando: o Santos, campeão do Brasil e da Amé_
rica, nega_se a jOgar com o Benfica, campeão 00
Eur6pa. no Maracanã, pois trota-se de um' certame
de clubes e o direito de tel" o cidode d� Santos ande
nasccu e se pl'<ljetou o clube não pode deixar de. S"r
negado sem mais nem menos. $rndo o sr Nelson An
drade a�iano até debaixo dáguo, com passagcm b'ri
�ht]nte pejo direl'oria do clube alviazul, não gostaria
elc que seu clube com os honras de um título naci
anal. fôsse disputar um sulamericano em local qu;
não o Capital catarinense. Gostaria?

�os redatores das secçõe dos jornais é faculto�
do bngor -ou recusar opiniões de elementos que per
tençam ou noo á imprensa. Se não concordam com
conceitos emitidos numa crôníca mas permitem a

suo publiçação estão obrigados a respondê_lo. � o co
so da crônica "De porobens os eternos coveilUs de
futebol da capital", estampoda anteontem nesta fêl
hC1 e respondido hoje. Custo_nos acreditar que um

esportista como sr. Nelsn Andrade tenho, a guizo'
de desabafo, .._
contra o futebõi interiórane que estó dondo um e
xemplo edificante de maturidade esportivo eJ",von
dr)_!,e e elevando Sonta Catarina a uma poslçãà que
sobremaneira nos honra e enaltece,

ensacional (i�E. "0 ESTADO" X ESTADO DO PARANA domingo na preliminar de
ATLETICO X OLYMPICO

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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..olores de=: em pegamento

d.
e dicrios

no.q.uele OP.
roztvel hotel.

. IOlARIAS com direito o ccte do manhã

SOLTEII1:Q cr$ 2.50'0, • CASAl cr$ 4.00'>,
.1�ERVAS no próprio hotel-lei: 23544· Em S P"ulo· 'e.: 153101

ou em qucrooe- cqêocio de lun'mo do :)01

;1���J.��,jf:"�;���!?,,s�aue..
/. 7.j,,���ect' I

·n irmandade de-Nossa Srohora das
Vitória

IM Prestdenfe do IBC
lUtASILlA. :; .o ESTA

" DOI - o Diário Oficiai da

;; União que ch:cularft. boje
,! publiearú decreto do p-eer
\ dente da Repúbltea

"

exon-.

randc das funções do pn':;1
dente do Instltulo Brasllel
1'0 do Café

.

o sr. Sergl')
Frazão. Outro ato nomeara
para as funções o Niltm1
Ferreira Paiva.

A LIBERDADE ESTA' EM PERIGO

INOCENTE UTIL

INOCENTE UTIL E AQUELE EMBORA NÃO
COMUNISTA FAZ_LHE O JOGO.

'
.

O DEPUtAOO DEMAGOGO, OPORTUNISTA

Z�SC�ER�lU�6°bE���:ST\'!;�N6�RO 'i:����m�:
O MINISTRO EMPREGUISTA PODE DIZER-SE DE_
MOCRATA, MAS BENEFICIA O COMUNISMO
COM AS FALHAS QUE COMETE. TODO AQUELE
QUE. DE UM CERTO MODO, DESPRESTIGIA OS
PRINCIPiaS DEMOCRATICOS NADA MAIS FAZ
DO QUE SERVIR AO COMUNISMO QUi' QUER VER
A DEMOCRACIA FALIDA SUBSTITUINDO_A PE_
LA DITADURA TOTALlTARIA

MAS O HOMEM DE GOV�RNO NO EXECUTI
VO NO JUDICIARia, NO LEGISLATIVO, QUE MA
IS NOCIVO SE TORNA A DEMOCRACIA SE NÃO A
SERVIR HONESTAMENTE;

O REMEDIO VOCÉ O TEM: O VOTO.
OU ENTÃO'SERA TAMBEM UM INOCENTE

UTIL!
. .

.�.

(Cont. da ult. pág.) mandade cum a solução de
casos dependentes do axmc.

r Só fazer a Campa:tha do MAIS UM
para eleger a Professôra

OLGA BRASIL
à_C�mara Municipal

-""'--O'-:-PR=-OFISSIONALlSMO POLITICO BASEADO

�: i���RA DO VOTO É A MAIOR DEGRAÇA DES
.

SOS O SIGNO DA DEMOCRACIA A ALEMA
N�A REERGUEU_SE EM A PENAS 15 ANOS DE c.�
OS E DA ANAROUIA A ALEMANHA OCIDENTAL
HOJE É UMA DAS NACOfS MAIS RICAS DO MUN
DO E SEUS opmARIOS DESERUTAM DE··BEM ES
TAR IN IGUALAVEL. (Ar:-ã(] Democróttco Popula�)-

rias vezes empregou sua

brilhante e prestimosa ati- Sr. Prefeito, c de pareursa

�:�O�aval���1ini.<;CL�:���7en� licença da cúria Metropu-
Ittana. enfim enc-ne 50·

�:'e J;;c�t:uavc������c���:f ma de valiosos serviços,

benefício resolvendo com ����;dcOr-:�or ��Si�gra���:
��b��o:'��ose d����:�!�����d:; mentos; o sr. Abillo José

seu departamento e que se de carvcuio Costa pela
apresentavam realmente soícuude em congregar os

dineeis; o Qr. Cl.:mdlo Va- parentes para asslnat.ura

lf'lltC' Ferreira, Ilustre cn- da escritura, moradores

genhetrn e dedicado «-nívo em cidades distantes. Fi
da Irmandade, dczenhan- cou resolvido Que todos os

ti., và rjas das plantas nc- acima citados terão dlplo
ces-ru-ías. trubnth-s de 10- ma de Irmãos rroncrártcs

ceuaacêc de terrenos. medt- na forma dos Estatutos.
ci�e" planificação da érea, ..

vidade na busca de doeu

mentos já antigos, abrindo
os caminh:ls mais adequa
dos para a solução de ca

sos que iam surgindo; o

dr. Alvaro/Muller da Sil

veira, advogado da Prefei

tura, igualmente ravore

cendo o despacho e o en

caminhamento de papéis e

documentos, sempre com o

maior apreça pelos assun

tos que dele dependiam; o

Sr, Antonio de Pádua Pe

retra. como chefe do ga

binete do Prefettn, p;)r vá

rias vezé ravoieecu a Ir-

�ITi[IAI
B4141

ccmu: da 1.° pá(J.)
BRASILIA, 5 (O EH'f'i'.

Dl" U pl'('_�ldf·nt:! oou

Iart mOfltra-se ounüsta

mu.to bem dlilp"sLo. E'n

eonverj a que vem man :il

do no .1\ 'voruda e na To!";;;)

com jornailstas e "lh:r'�S

peflsoas manifesta gra),."
cumtsmo em re.acao a situ

ação nacional. a de'J�jt!)

dos o-atos que chegar-; a

todos instantes sôb!"e a crr

se 'ponuce. O "r. Gou.a r t

viajara amanhã a noite ou

depals de amanhã. peí.t
manhã para à Ouanaba.n

afim de prestrür o oesrue

mfhtar do dia da Indepen
dêncla. Pretende regressar
no dia S à Brasilia,

Coop-�re
-

�m a· A.S.C.R
,

.

Dê-me
.. sua

mao ...

COOPERE ENSINANDO A VOTAR
- .....

o MAU VOTO
,

A sabedoria popular rezar que o exemplo 'vem
de cimo

. Se: por mau uso d'l teuvota eleger inccpaaes.
corruptos êtes to' marão a Cadeia do dissolvencl� ser;

vind'l ptencroent- ans descíqntos dos extremismos

que querem um governo incapaz paro destruir a de;

rnccrcc!o.
Prova cus os princ ipios democraticos nãj pos

sibiJitam solucôo paro QS proves problemcs dos moa

sos e o orcoostto maximo, o maior elemento de cón;
cção usado pelos comunistas .•

E, lemb-cnd-. mais uma vez o avisado do sabe,
ria popular o maior casttco dos. capazes que. não <e
interessam pelas eleições e serem qovernodos pelos
incapazes.

PROGRAMA DO MES DE SETEMBRO

Dia 4 - Terçc.fetrc - Cinema
Día 11 - Terço_feiro _ Cinema
Oig 12 - Qvcrto-feíro - Bingo do Grêmio dos
Contodorandas Senna Perez-o
Dia 16 - Domingo - Encontro dos Brotinhos '--- lnt
cio os 21 h"ros - Orquestra do Castelon.
Dia 25 - Terço.ferro _ Cinema
Oio 29 - Sábado - La Bello hália __;__, Promovido
pelo Departamento Esportivo do Clube Doze.

rre:ra Salles Es,!lcará as
-�-'

Causas di! Renúncia

RIO. 5 (OE) - O Mi
nts-ro (ia ,T''',ti-:a fahun a.

panar cus ai horas através
de rede de rádio emissoras
e estações de televisão da

Guanabara. Deverá apre
sentar elementos cnmprn
vantes da pressão do poder
econômico visando influir
n a decisão das úrnas em 7
de outubro,

. ESCLAREÇA E ORIENTE OS ELEITORES
•

A LIBERDADE ESTA' EM PERIGO

AGRADECIMENTO E MISSA
.
Múns�nhor Joõo Cbryssckts, José; Donilo Cclpc.,

Senhora e filhos orofundcmente consternados com o

pe:·da de sua extremoso esposa, mõe _
sogra e avô,(O.E.) - uncra à pasta da Faz'!I:-ia

Dirá que 'J regime con-vtu
cíonat vteente nêo perm.te
a concreueeoâc de. ptar- '5

finance'ros dada a sua Hit

tabi!idade.

CHRYSSA CHRYSSAKIS WASHINGTON - Fun
cionários do Oovêrno dl-

expressom de público o seu mais sincero reconhec._ zem que os aviões norte

menta à todos os pessôos que compartilharam do sua americanos continuarão

dór à Ora. Wladisluwa Mussi, que com tanto carinho patrulhando as áp:uas In

, t:·otou do enfermo à Comunidade Grego desta copi_ ternnclonais próximas a

-tal, uo Diretor d� Colégio Estadual "Dias Velho" ����o �:�;ti;��c;��:� ���
pmf. Dr. Waimir Dias, 00 prof, Jonuória Serpa, c Ó ta é a versão dos funcio
todos os que acamponhmom o féretro até a suo ú!ti- nárlos ant.e o ultimo incl-

.........-

mo �����i�lmente, agradeCem do fundo do coraçõo,
dente com�ViãO U.2.

00 Comi.lndante G::1'01 do Polícia Militar Coronel An �
tônia de Lora Ribas, rcp�·csentado pel.') iiustre oficial RIO _ O General Au-

C_')(onel reseu Muniz à todos a sua imorredo"uro grati gU9to Magéssl. Presidentc
doo. do Clube MUitar informou

Ao mesmo tempo, convida'm à todos o assisti_
- ;��r� �\�Ot��a�:u��:t p;��

rem o Santa Miss:J'de 7°· dia, que em intenção a bo_ ximos dias. Declarou o
nissimo olmo do extintfl mondam celebrar às 8 ho- General serem falsas as

ras do próximo sext.J_feiro, dia 7 de setembro, na noticias, de que a direto
Igreja de São Françí�ca, à ruo Deodoro A,todos os ria do Clube Militar se

que campcrl'cerem <l esse ato de fé cristõ, antecip:Jm demitia caso se efetivasse
o sua imoredoura g:·otidõo, a visita ,do Presidente Joãn

6_7-62 Goulart.' "O Chefe da Na-

Preparatório Continente
DATILOGRAFIA
ARTIC..o 91 IGINASIO EM UM ANO'

PRE_GfNA5IAl AnM'�CiÃO OURANTE o "":Ir
AULAS PARA CONCURSOS

CURSOS ESPECIAIS
PARA PROFIiSCiOAES

I"IE DATILOGRAFIA
- loteado nos moi. modClrnos processos peda_

gógicos.
- Enu1n ..do CR"" máquinas nOVaI

- Diriaid., Dp.ln:
- PROF. VICTOSl HRREIRA DA SILVA
HORÁRIOor;� DIIJANOCO E NOTURNOS
Foca .ua ;n,,..i ...õo o Rua Dr, ful.-io Aducci on_
'4 de Maia, 748 _ 1° ol'dor
lEITO

.

FLORIANóPOLIS

P. S. D.
Para Depulado Estadual

ção é síntese do poder na·

Cional, "Sulfragado pelo po
vo nas urnas e nã:) sere

mos nós do clube militar,
pertecentes a uma classe
incumbida de manter ésse
respeito, que Iriamos pro
mover qualquer movi'11en

to contrário a sua pessôa.

Agradecfmf oto e Missa
Ivo Montenegro e SenhOl1.l e Luis Osvaldc.

D'Acâmpora, Senhora e filhos, ainda sob o profun_
da emoção do perda do suo extremoso mãe, sogro e Eu rhe garanto - • multo duro aprender a andor no minha

idoda .•• Os músct:!Qs não obedecem. S6 com muito esfôrço
conseguimos mover as pernas, Domas oiguns paSsos com oti
mismo e, de repente, as fôrças nos f,:)Jtam e nós coimas, Mas
nos levantamos depressa para andar e tornar a cair_ Às vêzes
a gente chora_ .• Assim difrceis sao quase todos os nossos exer.

cI!:ios e esludoíl. Mas C) roocriflcio compensa: �u, por exemplo, iá
melhorei muwo e estou certa de melhorar ainda mais, No futuro
espero ser como Você. Para prosseguir minhQ recuperação e de
tantas crianças como eu - para atender a mjlhores de outras

que sofrem o que eu sofri - precisamos de seu auxilio. Ajud4·
-nos! O quo é pOUCO paro Vo,' _iS quase fudo pafO nós I

avó
LAURA DA LUZ MONTENEGRO

RIO, 5 (V. A.) - ·Apor
tará hoje cedo, no Rio de

Janeiro, a força-tarefa da

Marinha dos Estados Uni

dos que está participando,
juntamente com belonaves

do Brasil, da Argentina e

do Uruguai, da "'Operação
Uni tas III", que consiste

na realização de exercícios

anti-submarinos no Atlan

tlco Sul. Os naviOs norte"'

americanos se encontram

em aguas brasllei� as desde

o dia 30 de agosto, quandO
chegaram ao Recife para
uma permanencla de dois

dias na capital pernambu·
cano. A força-tarefa norte�

americana é composta de

dois contratorpedeiros - o

"Mulllnnix" e o "Lester"
_ um submarino - o "PI

cuda" - e dois aviões do
tipo "Neptuno P2V-7", In

tegrantes do DecimO"'Oita�
vo Esquadrão de Bombar
deiros de Pat.rulhamenlo,
AI'! unidades ;;50 comanda
das pelo vlce"almlrante
John A. 'I:yres,

expressam o seu mais sincero reconhecimento o tê·
das os pessôos que os assistiram e confortaram Com

visitas e mens6gens bem como enviando flóres e 0_

campannondo os rest·"s mortais do· ente querido à
suo última morodo,

Convidam, outrossim os parentes e pessóas do�
suas relações o assistirem·o misso que, em intenção
o bonissimo olmo do extinto, mondam celebrar os
8 horas do próxima sexta-feiro, dia 7 do corrente,
no G:(ltedrol Metropolitano e antecipam suo er3ti_
dõo aos Que comparecerem o êsse ato de solidari!!

dade cristã

Florianópolis, 3 de setembro de .1962_

NOTA PARA A IMPRENSA
CENTENAS DE CRIANCINHAS PARALlTlCAS APELAM
PARA A GENEROSIDADE DO SEU CORAÇAO - AJUDE

-AS A CAMINHAR COOPERANDO COM A

ASSOCiAÇÃO SANTA CATARINA DE REABILlTAÇAO
\

Envie o seu Donativo para a Rua General
Billencourl. 102.

Luiz Carlos Funcionou co

moobservador jornalístico
do SESI, junto ao décimo

primeiro Congresso Inter

nacional de Serviço Social.
A êste Congresso também

compareceram as Assisten

tes Sociais Dagmar Batista
da Rosa e Rute Maria de
Souza do SESI, Déa Cunha
e Rosa Chaves do SESC, e

Maria Terezinha Martins

Associação Santa Catarina

df:l Rcabllit9çãõ.

Regres�ou o est" C:lpital.
procedente de Suo Paulo e

Petrópolis, o funclonari')
do SESI para a��un�os de

rea:)i1itacã') Dr. Luiz Car

los Nunes D'An�elo.
Em São Paulo, esteve o

Dr. Lniz Cat'los em contac

to com diversas Entidades.
visando obter bôls3.s de es

tudo para Assist.entes So

ciais, En.I'ermeiras e Norma

listas Cntarlnenses virem fi.

se e5perinli�ar .. 111 l"1';lllTiT
taçáo, Em petrópolis. o Dr,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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'ênção Heilores a Justiça Eleitoral está comünicando que faltam 'apenas 'TR Dias Para a Retiràdá dos Titulos Eleitorais decorrentes dos pedidos'
Inscrição, Transferências e Segundas Vias

:Convênio: Universidade de'O:ESTADO
.

Sta. Catarina e Irmandade' �����'����������������b�O d:l�2

A Universidade de sen- res, Desembargador José talações do Hospital de

ta Catarina, representada Rocha Ferreira Bastos, Pro Caridade, no interêsse do

pejo Professor João David vedor em Exercício, José ensino médico e sob a sua

Ferreira Lima, Magnífico Tolentino de Souza, secre- Inteira responsabjlldade. O

Reitor, devidamente auto- tarte, Ary Nicomedes Len- Hosplta] colocará à dispo
rlzado pelo Egrégjo oonse- tz, tesoureiro e Carlos slção da Faculdade de Me

lho Universitário , na toi- Schmldt, Procurador Ge- dicina, para seu uso exclu

ma do art. 16, letra -n do ral, estabeleceram CONVli:· stvo, para Clinlca Médica,
Estatuto e a Mesa Adml· NIO, bilateral, pelo qual a uma enfermaria de ho

nlstratlva da Irmandade Faculdade de Me-dicina, nos mens com 19 leitos e duas

Destacamento Combinado
Desfilará Amanhã

Em comemoração a data

da Independência haverá
no dia 7 de Setembro um

desfile militar.
Farão parte do desflle

Fôrças da Marinha, Exér-

cito, Aeronáutica e Policia
Militar do Estado, as quais
constituirão um Destaca-

tará formado na Rua At.
cipreste Paiva, Praça IS de
Novembro e Rua FelIPe
Schmidt.
As 0930 estará pronto 9,

ser passada em revista Pe.
lo Exmo. Sr. Governado,
do Estado, acompanhado
pelo Exmo. Sr. Comande,w
te do 5° Distrito Naval.
As 1000 será Iniciado O

desfile, estando o Palan.
que armado na Praça Ge
túlio Vargas.
De acôrdo com os Os ea,

tencunentos havidos cOJt
a Secretaria de Educa
e . Cultura, os Colégloa
comparecerão Incorpora_
dos, ocupando as arqUl
bancadas existentes.

menta Combinado.
As 0845 dêsse dia o Des

tacamento Combinado es-

RESTABELECIDO
O Padre Alvino Bertoldo Braunlimites fixados em cláusu

las especiais, utilizará de
terminados serviços e tns-

do Senhor Jesus dos Pás

sos e Hospital de Caridade,
representada pelos senno-

enfermarias ue mulheres
uma com 11 e outra com 6

leitos. Estas enfermarias'

passarão à direção do Pro

fessor da Cadeira e de
seus assistentes. Para o

Ensino da Clinlca Círúrgt
ea o Hospital colocará um

total mínimo de quinze
leitos, em enfermarias,
para ambos os sexos. As

cláusulas do convênio são

em número de XXI e de

terminam matéria de real
tnterêsse. Brevemente no

tlciamos outros detalhes.

É com grande prazer

que noticiamos o restabe

lecimento do nosso Ilustre
conterrâneo Padre Alvim
Bertoldo Braun, que se

achava recolhido ao Hos

pital de Caridade, onde tal
submetido a íntervencêc
cirurgíca.
O Diretor do Colégio ca

tarfnense e Diretor do

Jornal "O APOSTOLO"

que deixou o Hospital de
Caridade ha dias, já retor
nou as suas rnultíplas ati-

vldades.

"O ESTADO" rejubila se

pelo restabelecimento do

bondoso sacerdote rogando
à Deus o conserve muitos
e multas anos em nosso

melo.

PTB pede ao TRE Esclarecimento ao

Eleitorado nas Eleições ao Senado
Dizendo que os dirlgen· sim vazada:

tes do PTB do Estado vem

notando que o eleitorado
catarlnense está 'em dú-vi
da quanto a votação em

dois nomes para preenchi
menta das vagas existen
tes ao Senado na repre
sentação de Santa Catari

na, no próximo pleito de 7
de outUbro vindouro" o

Partido Trabalhista Brasi
leiro acaba d,e dar entrada
na Secretaria do Tribunal

Regional Eleitoral de peti
ção em que solicita a di
vulgação pela alta corte
de justiça eleitoral, de no

tas esclarecedoras a serem

transmitidas pelos jornais
e rádios, no sentido de dí
fttndlr ao máximo o direito
do eleitor de votar em 2'
candidatos a Senador no

próximo pleito. A solicita
ção do PTB, dada a púbU
co nesta manhã, está as"

Assinado pelo sr. Felipe Karman Neco -e-etiemos a
seguinte ('arla:'

Blu.m mau, 1° de setembro de 1962,

mUit���fI:r��u���:�e:�dr:S a :e;;��:�e:id;�N c::ô:�IUS��: ---------
senador lrineu Bornhausen, na ·última eleição, foi o mo

do escandaloso que o sr. Elias Adaime portou-se 1I.a se
cretaria de Segurança, Meu partido. e seus dirigentes
sabem di so, especialmente os deste município onde isso

foi objeto de di'tcussóes que terminavam com a concor

dância de tcdos, reconhecendo o erro do govêrno do sr.

Her1.berto Hulse em levar para aquele-alto cargo um

nome sem gabarito e cercado de qualidades negativas.
Pois esse homem, cujos unicos predicados se resa

mem na dentagogia e na esperteza de haver enganado
duas vezes o 710880 povo, agora é candidato outra vez a

deputado federal. E é candidato pela UDN, porque. os

outros partidos não quiseram aceitâ�lo! Como podem
dirigentes experimentadas 'cometer um erro tão mons.

truoso? Como pode um partido formado ao exemplo da

dignidade de um' Brigadeiro Eduardo Gomes substituir
um lema glorioso pelo provérbio interesseiro de que "tu'"

do que cae na rede ê peixe." Os resultados de 7 de outu·

bro vão mostrar que a UDN·teria mais votos na chapa
federal »e tivesse um candirlato a menos. Os meus escru»

Apulas não me permitem votar nesse nome, que mancha
a chapa do meu partido, nem indiretamente. E quero

que isso fique publico, com o pedido de publicação des·

Se forcaI' cumpridas to,

JG. e os

Jornalistas
das a': promessas Os candi

datos corruptos não nave.

rá dinheiro bastante no te

souro para rea.liz: I as.

Se VOC!! ajuda !I. etegr-r
demagodes corruptos nu

aves de arr!baç�o, não se

admíre se cs Pl'eços ecnne

nuâm subindo de dia a

ESTA_BRASILIA, 5 (O
DO) - "Defender a ubev,
da de de imprensa impõe
o dever de resguardá-ia não

IÓ das instruções poder po
lítico como também das

pressões do poder eCOl!C'

co". - disse o preddente
João Goulart em rnensn

gem a 5. Conferência ee

Jornalistas, ontem ínaugu
rada no Recife.

A linda morena Terc� •

nha Santa Rita. fino or!.':!

mente da sociedade [otnv i

lense foi homologada G3"

rota aeaae de Joinville, pc

lo nosso repoeter social Lã.

eare Bartolomeu premntor

da II Festa de Ocnrrater,

nteação da sociedade Cata
nnenre a ser programada.
para ô mês de janeiro do
ano próximo, quando serac

apresentadas as mais betês
e elegantes n\�ças de San,.
ta Catarina.

dia.

Você quer ser escrevo.

sem direito de pensar e

reclamar?

(Ação Democrática Popu,
lar).

o especial obséquio de,
forma da legiSlação vlg
te, distribuir nota a t
os jornais e a todas as es

tações de râdío dêste Bt
tado, objet.lvando esclare
cer os eleitores sôbre oIrmandade de N. Sra. das Vitórias

quais quairo lotes foram

adquiridos peja Irmanda

de, uma parte foi cedida

pelo Governo Estadual e,

outra pelos herdeiros de

Joaquim Costa ii. Prefeitu

ra de Florianópolis e esta

ii. Irmandade.

A Igreja de Nossa S�·
.hora das Vitórias, nos el
tos da rua Joaqujm Costa
(Pedra Grande) está sen

t20 ccnstrutdc. hã mais de
dois meses, depois de lon

gos trabalhos de tegajtse
ção dos terrenos, dos

Da ata da Assembléia. assim favorecendo enorme

Geral de 10 de abril- ultimo mente á Irmandade; o

sob a presidência do Pro- deputado Osmar Cunha In

vedar Amlrante Carlos da clulndo, para o orçamento
Silveira Carneiro consta o de. 1962 uma dotação de 50

ta!' candidatos para
da Republica."

Fontana para o Senado - Campanha
Prossegue Vitoriosa

Com enorme entudaamo PERNOITE-

�as popu.acões de Sã.o oa-. Blumenau (contactos)

mil cruzeiros para a
.

Ir

mandade; o tabelião Dr.

Stavros Anastácio Kotzias,

ipteligente e dinâmico tm

pulaíonadcr dos trabalhos
do cartório, resolvendo de

rorma correta os proble
mas que se apresentaram
convocando todos Os inte·

ressados quer partlculares
quer oficiaIs para as escri

turas' fazendo ainda estas

graciosamente, tornando a

lr.mandade grandemente
devedora ao Sr. Stavros

Kotzias; o Sr. Hipollto do

Vale Pereira, grande ami

go da Irmandade, por vá-

(Cont, na 7.a pág.)

seguinte trecho:

"Muitas pessoas presta
ram serviços utIlisslmos à
Irmandade para que rôs
sem alcançados os resulta
dos em vista. Convém cí
tar entre multas:"'o Go
vernador Celso Ramas,
prontamente a cedendo em

tudo quanto dependlá de
seu governo, enviando
mensagem â Assembléia

Legislativa, promulgandO a

lei e infuindo poderosa
mente nos varias trâmites
da questão; o prefeito
Wademar Vieira, assinan
do a escritura, dispensan·
do elevados pagamentos,

Instituto de Aposentadoria e
Pensões dos Industriários

DELEGACIA EM SANTA CATARINA

Aviso_às empresas sobre parcela0"
lo de Débilos concedido pelo

Decreto Número 1280, de 25-6-62
.

Encarecemos a atenção das empresas contri.
bUintes. �� Instituto de Aposentadoriq e Pensões dO!
Industnanas paro o foto de que nos têrmos do De
ereto supro menCionado, unicam'ente são suscetível;
de ,parcelamento os dívjdas, ajuizados ou não de
competências até maio de 1962 inclusive esta�do
pois em face do citado Decreto número 1280/62 eli':
�inada qualquer possibilidade de serem compreetl<'
dldos. no parcelamento Quaisquer dividas de c-ontri.
buições do competência junho de J 962 em diante,
sendo condição essencial para acôrdo de parcelornen
to Que os emprêsas tenham regularizados os poga.
mentos vencidos.

.....,
Florianópolis. 4 de setembro de 1962

DIONISO MARClONILDO DE SOUZAlos xaxtm. Abaarde L!lZ

Xanxere receber�m O;J.�.�IJ1

a visita do eminente de9u,
tado Attíllo Fontana, can_

didato pessedista ao S,::na_

do da Republica ora cm

plena campanha pelos mu

nicípios do lntericr, ar:'lnl

panhado d� comitiva.

Líderes- politlcos e cn'Jr

me número de populJ).rc�
das várias regiões vlslt'.]._
das hipotecaram ao candl·
dato Fontana o seu apo n,

numa verdadeira cruza·.!a

para levaJo para .(l Congl'es
90 Nacional onde será uma

voz atuante a serviço do
. Estado de Sta. Catarinu

O roteiro para Os próxL
mos dias é <) seguinte:

Ola 12 4.a Feira -

As 09,00 horas -

Rio dos Cedros
As: 11,00 horas -

rádio, comuniooção, . tendo

montado, nesta Capital, a

estação do Estreito. Foi

homem de. bem, corajoso,
leal, de áspera franqueza
e de .sentimentos exalta·

dos. Foi um- grande apai
xonado da sua profissão e

da sua Pátria. Publicou,
em 1'960, "Memórias de um

Telegrafista".

Faleceu, o mês passado,
no Rio de Janeiro, o Sr.

Dlor.islo Mll.rcionijo de Sou·

sa, pessoa muito conheci
da d conceituada em FIo·

rlaIj.óPolls, onde constituiu

famllla, : casando-se com

uma !i1ha do Sr. Major
Henrique MaCra, a Sra. D.

Maria Alzira Mafra.

FOi um dos pioneiros da

T;.mbó
/1« 1200 horas
RGdeio aimoço
As 15,00 horas -

Benedito Novo

.As 17 00 horas -

Blumenau reunião ou

tactos.

Para Suplente de Senador
RENATO RAMOS DA SILVA

Para Senador
ATlLlO FONTANA

pDa 8 ..,- Sábado - Allla·

nhã:

Chegada Lontras (Aeropor
to) 10 horas

Restante dia - RIo do Sul

Amaury Cobra1 Neves
DELEGADO

6-9_62
Dia 9 - Domingo -

AS 9,00 hs. - Laurentino

As 10 hs. - Rio D'oeste
As 11 hs. - Taió alma",'
As 15 hs. - Poso Redo·a·io

As 17 hs. - AgrolandiJ.
As 18 hs. _ Trombudo
PERNOITE -

Rio do Suj, sDia 10 2.a Feira -

As 09,00 horas -

Presidente Nereu

As 12 00 horas -

Vldal Ramos almoço ráplQo
As 15,00 horas _

Entre os pastéis da propaganda eleitoral merece

destaque o seguinte: "F.F. - Conhece os problem6'
do povo e 08 defenderá com a!sombro."

Aconselhamos o ilustre candidato a rever o

slogan. É conselho de adversário, mas dado dr

sassombradamente.
Essa propaganda saiu em Lages. E por lá o únl"

co a poder talar num programa com sombra, setQi

levantar duvidas, é mesmo o General Sombra, can"

didato que é o próprio.
Para outros candidatos o anUncio fica

sombrio .••

Ituporanga
As 17 00 horas _

Petrolã.ndla
PERNOITE -

Rio do Sul.

o
Dia 11 3.a Feira -

As 09.00 horas -

Presidente Getúlio

As 11.00 horas -

lblrama almoço
As- 14,00 horas -

Apluna
As 15,00 horas -

Um representante da inteligência,
da cultura e da capacidade de

trabalho da nova geração catarinense

Trabalhador Infatigável lutará
No Senado da República

Por Santa Catarina

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


