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Cinco Vezes Favela o M�lhor FUme do Festival
Artistas Nacionais Visitam o Mais' Antigo Diário de Santa Catarina

"O ESTADO" sente.ee nÓpolis.
"

ses funcionários. Exemplo Que Deve
•

honrado_ e feliz com a visí Estava.m pres_entes: Irma Florianópolis Cidade Ser Imitado

E R d 5 I
,_

(I' Ri: �;:::t'l:Oa��:"c:� c� iz: p�;:::�l;a c����:: B'li"lma

m io O U I Amanhã, e so ernos
seu trabalho constroem a Guilherme de Araujo e m-

"P'ortanópchs é uma ci- 1
realidade promlsgcra que e tros nomes destacados do I E F

chefe da Casa Civil, Cc.

dade belisslma e ecc.neõc Pituca interrogado sobre -�. • - •
P t h f da Casa M·I!

o cinema novo nacional" cinema novo brasileiro.
ra minhas palavras em -r.. se Flrlanopolls tinha con naugurara XpOSIC,ao eira t:r,e�s�: :n�es G�alber�o�

- com essas palavras o sr. Após a recepção e o cc, tacão a esta querida n.ia dlções para a realíaaçan \..e Secretario Executivo do
Domingos Fernandes le quitei realizado no Guo SÓ podem ser de elogio e um Festival de Cinema -xe Amanhã as 11 horas o rlnense, dentro do progra- dente do Banco de Desen-

acume Gerence ao mar» te do Diretor de "O Estalo gratidão pelas paisagens era-cu: � "Piortannpotís Governador Celso Ramos ma de trabalho atualmen· volvtmento do Estado, Co-

:�t!gOsa�:��o od:[e�a·05ca�:. �:I:ls��:nt�:d:��i;e:r��eMo ���e o�:re:eeu :a��" �S�\��� !:: po:��!�;:: aev!�:��:� :���:o I�:��ur��d�lt� �:� teAe�O����:aÇã:� onere do ��:�� L�: :ail�:i� �i�:a��
ustes que em nossa oen, recebidos pelo Jornansca Irma .atva-ee quando inter ção de um festival de orne-

le do Itaja}, a se realizar Poder Executivo, que se- Dr. Jülio H. zcdroenv, Pre-

�:I 6�:��P��vodOdeF���',�:1 :O�:i:�' ����t;am:;�ve��; rogada sôbre a Impregsao ma exemplo disso e o suo ����d�� s�� e o;��r�:��� ��!��itu��:e, �s�:ern:���n ;�::I�l��inod�a;:u����ire;:� �orJ�:��o:él��li, S�ll�a�e.;�.-.
que tivera de Plorlanôpnlis. cesso do atuai festival. Eu

daquela area e o que esta Celso Ramos, Eng. Celso comercial da CELESC, Dr. Luiz de Navarro Btota.
acho que esta promoção cio sendo feito para a mais Ramos filho, Sccretárto da Paulo Melro, presidente presidente do IRASC, Dr.
Gabinete de Reiaçõe.s PÚ. rá.plçla recuperação sócio Viação e Obras Públicas, I da conussão de Energia José Felipe Boabaid,
blicas do Governo do Sr. economtca da terra cata- Prol. Alcides Abreu. Presí- mémcu, Dr. Nelson Abreu, selheiro do IRASC.

Celso Ramos deve ser hru-

tada pelos demais ·Estado.�.. �--------------

Tudo que se fizer pelo ctue

ma nacional será. pouco".

PLAMEG, Dr. Glauco Olin

ger, diretor da ACARESC,
deputado federal Atlllo

Fontana, deputado estadual

dera ter uma râpida idéia

do plano de trabalho do

govôrno e do apôlo que
esta sendo dado ao setor

culturnl, servindo como

exemplo esta promoção,
que visava ao mesmo tem

po tomar conhecido e

nosso cinema novo e mos

trar o apreço em que o

gcvêmo tem esta mnnífes

tncõo arttsttca.

Respondendo. em ràpi
das palavras, o ooverna
dor Celso Ramos disse que,
tão logo o Dr. Fúlvio Luiz

Vieira lhe levou o plano da

semana, êíe concordeie.
E concordara pçr corri

l)r'''fHl(1rr o que €Ja..·i'epfC
-scnteve. .e para meàtrar Ô
tuterêsse que o oovéruo
tem para cprn tôcas as

No Palácio da Ag ronô

mica, o Governador Celso

-1-1-OE-----=--Sf-=-cTE-=--MB-R-OI
::��� ;�';:;:'un�aco�:�dc'
to, as delegações que se

encontravam em Ftnría nô
A data que hoje memoramos abre-me a opartum- polis partiuipandc da S"

dade feliz de falar, uma vez mais, aos meus conctda- mana do Cinema Novo
dãos. Brasileiro, promovida pelo

Dia de festas, sem dúvida; mas, não só de festas, Gabinete de Relações PÚ
comemorações e alegrias. Os eventos que glorifica.m os blicas do Govêrno do Es.
povos e enobrecem as nacionalldades, são llções sevé- taco.
ras, páginas de meditação, tópIcos de Histór�a. que nos Paulo Emílio saue- oo-
advertem, nos ensinam, nos previnem e nos revestem mes, falando em nome das

�=s e���!:n;,r��'�t:sn�'e:utt:rras� resolver as dificuldades

���:�;õe:�moagrl���eu ha�
Se agcra.t neste 7 de Setembro, evocamos a memó- viam sido recebidos. desta.

ria de Pedro "primeiro, de José aomrécío, antômc oer- cando o que esta promoção
los, Martinl: FrancIsco e ooncaíves Lêdu, r-r essa reve- representava como cotauo
.rente evocação deve inclu� ,?S ,)"lscO:S,a que êlf!s..ae..ex.pu--!: - taçãó,. e tuceâtivô ao 11.0SS0
secam, as censuras e reprovações que sofreram, as cinema. Acentuou, a se

ameaças que sôbre suas cabeças rugju um ccjcmeríemc gutr, que' nestes poucos
cruel .e'erucutenec, ueeeíosc de 1h6ll aplicar as penaR já dias de- Flórianópolls pu

ahtef �mpostD.s a Felipt'�Uo� Santo,
e aos mártires da

Con�plração Mineira.
.... f l

O idealismo, a ãbnegação e o rrõjo daqueles pró- Jhomens do Grito do Ipirànga constituem para nós um •

como evangelho cívico. transbordante de ensinamentos, !
e um modelo de secrtücto patriótico, a cujo influxo he-!
róico não é possivel resistir sem o propósito de lhes I
imitar a bravura e virilidade moral, o amor da Pâtria:

Isobrepostos a conveniências prõprjas e lnterêsses pes
soais.

Não se faz necessâria multa acuidaNe psicológica
para aquilatar a resistencla que êles opuserem às intri

gas, as mesquinharias, às oposições empenhadas em ser·

vir a Coróa de Portugal, que custeava a dedicação mer

cenárIa.
O chamado espirito de fldelldade a El-Rel se con

trapunha aos brios do natiVismo braslle�l'o, à dignidade
e à honra de um povo sequiOSO de liberdade, e cansado
de supi.lrtar as extorsões de um reino ultramarino.

Esboçavam-se então, melo inconscientemente, e

verdade, os primeiros passos da democracia brasileira,
que teve, do Brinclpe bragantino, o apõlo leal e cora-

nossa redação durante a seguida, Irma Alvare�, Pi- gerente Domingos Fernan

visita que os artistas do tuca e Amaral e Silva. Na des de Aquino assiste ao

cinema novo brasileiro li- sala do redator Irma Al- trabalho da nova e mais
zeram a "O ESTADO". Na ·varez redige uma noticia bela redatora de O ESTA

pnimelra vemos um grupo enquanto Maria Pompeu lê DO".

palestrando animadame71- o "mais antigo diário de

Semana do Cinema: Enterranento
Encerrou-se ontem, com

a apresentação do filme

"A Ilha", de Walter Hugo
Cury, a Semana de Cine
ma Novo Brasileiro, reali·

zada nesta Capit:t.L Apesar
de contratempos, a expe�
riéncia foi, sob muitos as

pectos, positiva.

estiveram.
Os filmes apresentados,

desiguais por vézes, traziam

quase sempre uma técni

ca: a preocupação pelas
coisas do Brasil e o desejo
de fazer um cinema que

pudesse contribuir para a

divulgação de nossos pro·

blemas. E também para

ajudar na consolidação da

nossa indústrfa filmica

tão Incipiente.

Divulgou·se o cinema

brasileiro, divulgou·se Flo�
rianóp,-,lis, manteve·se um

interesse constante por
uma serie de problemas,
que durante esta semana

loram levantados e deba

tidos quer seja em reu

niões públicas ou através
e mesas leilondCls c I'n·

Em comentários futuros

pre.tendemo's analisar al

guns aspectos da semana,
bem como seus resultados
t positivos e negativos).
t-,lriTtt:'lmo�no�agora a di

zcr que esta pl"Omoção

(cont. na 7," pág.) Ciente de Cinema com o Ciov. Celso Ramos

joso.
Entretanto, sabiam os estadistas e libertadores

daquela época que a independencla politica emanCipava
o Brasil, apenas, do jogo estrangeiro.

Um pais não vive somente da sua Independência
politica.

Outras independências lhe são necessárias e indis·
pensáveis.

A verdadeira independência, depois da Independen
cla básica de se reger a Nação por suas prôprlas leis,
sem Interferências estrangeiras; - a verdadeira Inde

pendência, repito, reside na educação, na Instrução, na
riqueza, na economia, na civilização e cultura; na espi
ritualida'de, no trabalho de um peva, a quem os gover
nantes devem proplcia,r os recursos adequll.dos, pelas
escolas, primárias, secundárias, superiores, 'prorisslonals,
técnicas, de sorte que a terra produza, o homem de ren�

dlmento, o nível de vida se alteie cadà vez mais.

E com a escola educativa, a rodovia, a agricultura a

'permuta comercial, a produção fabrll, a pequena pro

priedade, o direito ao conforto, a riqueza razoàvelmen

te dlstribuida, _ em suma: o bem�estar e o progresso
em todos os quadrantes, ramificações e Irradiações.

Acrescente·se mais: o respeito à opinião, lIV1remen

te manifestada, na imprensa, na tribuna, na cátedra,
dentro da lei e da ordem.

E. com esse respeito, ainda a nossa repulsa instinti

va aos re.gimens de opressão, sejam de que naipe se

jam, venham de que origem vierem. O povo brasileiro,
que baniu o cativeiro �egro, não se 'renderâ à escrava·

tura branca, porque não tem vocação para viver e res

pirar o clima das senzalas; ele odeia, sim, as liberdades

licenciosas e extra· legais, mas abomina e repele o ar

confinado das ditaduras.

Com estas palavras, suponho 'ter definido um ponto
de·vista, que é o dos meus concidadãos.

Saúdo a minha gente; saúdo as autoridades civis,
miJitares, eclesiásticas; saúdo, enfim, o bravo ('. livre
POVO DO BRASIL, nesta. data glorjmHI. das nossas tra·

dições. arraigados no pensamento e nos sentimentos de
toda n comunhão nacional.

Cé,'LSO RAMOS
GOVERNADOR

manifestações arustícas

que visem divulgar o que
.temos.

Nossos flagrantes fixam
dois aspectos do encontro,
vende-se no primeiro o

Governador com as atrizes
Irma Alvarez, Maria Pom

peu e Marjcne França e

atnda o Chefe do Gabinete
de Relações Publicas Dr.
Fúlvio Luiz Vieira e o cne
re do Cerimonial Prof.
Nelson Luiz Teixeira Nu

nes; e no segundo o Go
vernador quando conver

sava com o Conservador da
Cinemateca Brasüeira, Pau
lo Emílio Salles Gomes,
cem o [ornaf íata �'al' Feijó
êe Cruzeiro e Panorama e

com o .côrmco catarlnen,
se Piêuca.

-Desfile
A Semana da Pátria será

encerrada com. um desfile
Militar a realizar·se hoje,
data da nossa Indepen
dencia. As Forças Militares

sediadas em Florianópo]ls.
constituirão um Destaca·

mento Combinado que dcs

filarã em conUnênci;l ao

Exmo. Sr. Governador do

Estado de Santa Catm'ina,

Que estará !lo palanque
armado na Praça Getulio
VargRs.
O Dcsl,acaUlento C.unbi

nado t'!stará �rtnaclo ru.;

08.45 na Rua Arcipreste
Paiva

As 09.30 (\ Rxmo. Sr 00"

vernador dD Est.!do, acom·

das linhas em que foi tra·

çada, Já out!'as, em outros
Estados, se estão prepa
rando - e certamente
aproveitarão a experlencia
desta. Poderemos aqui di·

zer que a partir do dia 17

artistas. produtores, técnl

cos, diretores e gente de

imprensa estarão reunidos
em Recife para mais uma

Semana do Cinema Novo

Bras!lelJO, promovido pelo
Govêrno daqueLe Estado.
Urna última informação

se refer€' à transferência
do filme "0 Pagador de
Promessas", Será êste fil
me premiado em CANNES
e-om R Ratma. de;. Ouro,
apl"t'sf'IlL.\dú no dia 12 e

para i;.i�(' dia S:.10 vál:dns o�

ini:\r("S�Ol;i J;\. D,d(IUil"ieto�,

lIiiii.iiiiiiÍi_llliíiliíii"�iiIi""Iii-"iII-.�_.._.iiiJ.':l'Íf;;",�;��r;'jji:�����"'l,'_��;;;"'_":;;;;;:::'::��",�_,GÚ+';;_'/.

Militar de Hoje
das da FAB obedecerá o

Comando do JO Tenente

Hapllltorr Bonetto Schinko,
desfilando por último o

Grupamento da Policia Mi

litar do Estado sob o Co

mando do Major MauriJio

Boberge.

panhado pelo Exmo. Sr.

Comandante do 5° Distrito

Naval, passarâ em revista

o Destacamento Combina·

do. seguindo se logo após o

desfile Militar.
No Comando do Desta

camento Combinado esta
r:\. O Capitão de F'ragata
Cados Aiberto de Carvalho A Marinha estani rc-

Armando. presentada por ullla COIn-
O Grupamento da Mari· panhia mista, o 14° BC

nha sen'!, comandado pelo por quatro companhias, a

Capitao Tenente Carlos Aeronáutica pOI" uma Com·

Afton,;n Cnvelra. panhia de Infantal'la, e

Comandará ° Grupa- a Policia Militar por uma

menta do 14° Batalhão de Companhia ete Infantarlll,
li ivf.lJor BerIT1'our um Gnl]J::tm n,,)

zndo e o Corpo
dç Guar· beiros,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Colaboradores
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- Prof. Othon d'Eça - Major noeronsc ru
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do - Lázaro Bartolomeu - Ilrnar Carvalho
- Prof. Pauto Fernando de Araujo Lago _
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DR. FL.o\VIO ALBERTO DE

AMORIM
t com grande prazer que

registro.mos na chtll de
hoje nliiis um ani\'e,,;Il:-io
natal1cio de nosso Ilustre
confrade Dr. FUw!o Alber
to de Amorim que dur lnt<:>

longos anos exerceu em

r.o��o rna�utino :\ fun(,'ão
de Recl;lto:' e últimamell
te vlnh� ocupand") com

largo tirocinio a elevada

po�içuo de Redator Chefe.

su�e��t'i�ê�JI!�l de���l�!�itO�
e sua "tivid::ICle nH')""ceu o

rf'speHo e admir:lção de

seus colegas.
Atuall'trente o Dr. Flá"lo

Alberto. d� l\ptorlm é In!':.:
petor Fldern.1 do Ensino e

continua como um dos
mais 6O.�entes coJabor�-

dores df:! "O ES'PADO"

O .':.eu natalicio é motivo
de grande ajeg:'ia par,l
toclos que labui,am nesta

ca';' e que te:11 110 D�·. Flá
vio Alberto de Amorim um

an:igo Cf>rtO de todas as

hOr.lli.
'

Elemento dpstacado em

noJs�;a sO<'iedade o ilustre
anl\'er�ariante sf'ni hJje
muito cumprime:Itac\o pe
la pas.�agem dn efemCridc.
O ESTADO aSl!ocia·se a

t{,da� â.S llomenagens que
forem prestadas ao nos�c

q1H'J ido ('olab'1radoc' apre
sentando-lhe os votos de
fcliridades, ,

JeRN. ZURY MACHADO
C()m eficiente e proficu::>
consignamos na efeméride
Que hoje decorre, mais um

natalício do nosso prezado
:lmlgo sr. Zury Machado,
eh'mento de realce em nos·

m sociedade, onde des
truta. lace seus atributos

Em Ação
O Nêvo

Preslder.te

Avalano

morais. de sólid.ls e mere'

cidas amizades. ZU1Y, nes'

te dIário, se destaca so

bremaneira por ser um dos
;:ieu.; maioõ ellcientes cola
DOI adores. há vários anos.

com e1i::leme e proticua
trabalho. Motivo porque,
no dia de hoje, nã.:. temoli
dÚ·:ids. o na�:lliciante sera
efusivamente cump·i1.11cn
tado, não só p:!los que
nesta fõlha trabalham.

. mas também de tÔQa a

nossa sociedade ,QDg,e p
iJu�tre o.nl\'l::rsarlqnte (Fl7fi
de f:randes amizfldes.
A�soeiando-nos as ma·

nifestações de l'egoziJo que
a �!e $,eJ'âo c�eri"", eD�

\'10.\1108 O·tlQ.! o:iáis Ln....

tuoso abraço, 1'hnua:m:to�
lhe E' a sua famBia os nos·

sos votos de crescentes e

ininterruptas felicidadcs.
FAZEM ANOS HOJE:

- SI". R::>dolfo Diem
- sra. Cacilda Scarpelli
- sra. Silvia Freysleben
- sra. Maria Luz
- srta. Terezinha Silva

Elida DiegoU
C::>rreil

- sr. Manoel Marinho
Fe:-reil":l.

- s�·a. Regina Machado
- srta. Vera Lucia de

Medeiros Vieira
- srta. Elida Damiani
- sra. Nereida Carvalho
- sra. O"indina Lúcia

� covedmemos Sociais

1 - Estamos informados mudos de qu e o dlsoutido
jovem Luiz Fernando Mo
rue. estará em pauta. n-i

resta do prôximo dia 15 em

nossa cidade. O jovem Per

nando MOl'it� deíxará o Ri)
pnrn um agradável Weeck
end".

-0-
8 - Os Jovens do "9'lciety"
r>"" �'ltl''''11l1r1"'''''' dirigem o

Clube Social Pa ínetra«, es

tarão acontecendo 1011;0 ma

i·� nu Lira l'eni.� Clube com

movimentada reunâo dan
çante.

-0_

to. Com 3. pre enca da exma

Senhora Erlith Gama Ra-

3 - A ouriosldade de ver � - c-nunua ti soetertede
a exposição que logo mais adquirindo os lindos rc-rntos
será inaugurada na sede d::! !"ISCR,I:l.� pelo ramoso Rcdr!

A.A.B.B., cera sendo asaun . go pcero.
-0-

I
O esperado acontecimen-

to será na vizinha cidade
de Laguna.

-O-

H .-- O Coronel Lar-a Ribas
e exrua senhora, no sal!')
nobre do Quartel da Po'i·
cta Militar, recencton-a
Artistas e Jornalistas !l"e
circulou em nossa ctdaae
na semana do Festtvnt do
novo Cinema Nacional.

-0;;-
'" - rnto-mou o renorter
da revista clva rra Ro('",<;"·')
Mart'lrnn'l. nue será certa
a reeleição do senhor Char
lf'� F'rI" ....qrd M'!ritz fl') r-ar

I? .... d" P'·"�ldpntp dn COf>r"ra
cão NaCional do Comercio.

-0-

1f1 _ P"n�r"!n"lr (ln F··r')
n" ,,'""1 ... ";-,' .... 11 nnlfJ ,.nlhr'J
rr:".,...... "'l�! rn "1" .. ,..�. t)

""""l' """'nr ....�rnh'1r"'l Ivo
'rhnd-:lni.

p.,·,l .... ""',,,,,., fJ� ''lI'''lrl1d'',,
nr·I,.,r'!. ri" r.inr"'"l ""n"l'm"]
J"lm lT"�"r,·'.... r,"n Vihn!1.
'l"lr'l fJ r-,"rl':1'Tl(''lt'l ri'!
lo"'�.�"'·'ll eh ('j,,�rn., nlr.IQ
nnl em )10�%1 "id'1dC!.

-0-
1'1 - 0 ;f)rn11 "'I E.�bdr)"
J",,"nn�'nn0'1 r'-, �"1. r('cI�
cf" "'Im ('anuHe!, Irma A!.
vares e M�rla PO'l'peu. fo
ram madrinhas. da� maqlll
nas d,; 'l"��a !"p-dncã::>. O
movimentado Pituc<).. 1::1-'1-
bém compareceu ao iornal
o Estado como con;idadJ
especial. bem como a m3.ne

qlllm Izabela que deu
7 - Tami>em estamos infor

_-=: "s:::"_:_'W::._"__:::d':..2'!:'g_:_ãn::'::ia::_._

_�:�jC t��tr!�t��, vJ!��[ftt��,�:
de DlstribUldor�l VU!arei- pamento em nosso pais. Na pamentos de Indústrias Vj.
P&H. que reun!!. represen- foto, o Sr. Ray Herr, ao de lares, e Jack Langston, dl-
tantes de rlrmas de dlver� se!nbarcar no aeroJjlorto de retar da Harnischfeger do
sos Estados do país. reven- Congonhas. ladeado pebs Brasil.
dedoras das escuvadenras

de que o filme Pagador de
Promessas", será exibido em
nossa Cidade, em pró do

Natal da Criança Pobre.

-0-
2 - Amanhã se-á Inaugu
rada em nossa cidade, a A

gência do Banco do Esta

do do Rio Orande do Sul,
que tem como Diretor o se

nhor Adão Araujo.
. Agradecemos a gentileza
do convite e amanhã. as 10

horas estaremos prbsente
ao acontecimento.

-0-

mos, será hoje Inaugurada
a exp:>slção em foco. uma

camp�nh'1. em pró do Natal
da Crianç:l pob:·e.

-0-
4 - Festeja Idade nova h'!

je, o Dr. Flavio de Amorim

-0-
5 - El':!'lnha. fllha do C1sRl
Dr. ,João Batista BonasslB

tElza. recepciona amanhã

convidados para sua festa
dp IS anoq .. A bonita e lu
Xl1M!1 reslclên('1n do Dr. Bo

na�sls. no ba!rJ"o Molenda.
abrirá seus salões.

-0-

6 - O bonito bl'otlnho Alair
Garcia do .lavem "Soccity"

�:� I�:ia�o,;��!�;'1.BS:���tl:
Reis.

-0-

nacionais prodUZidas pelas
Industrias VIlIar-es. Para
êsse conclave, chegou ao
Brasil o Sr. Ray Berr, ge.
rente-geral da Divisão In
ternacional da Harnisch.
feger Corporatlon, dos Es
tados Unidos, Indústria pro
dutora das escavadeiras
P&H, com a qual VH1ares

- sr. N!�'llal1 O"'1"11nno
- sr. João C:'esp'J
- �rta. Vânia Callado

Caldeira de Andrade
- sra. Rosa Cherem

M�d:�. Waldemar Peixoto I e
'eou_�DO"'"

NOS PAISES DITADORrAIS GOVERNA-SE "ELA
FÔRÇA. NA DEMOCRACIA vOct TEM O DIREITO DE
ESCOLHER OS GOVERNOS.
(AÇAO DEMOCRATICA POPULAR)

10 - Os milionários P'urlt-
ta Antnn'() JosP Ar:J.nh� e

Pau'o <:;,..rr>"I(). n'l !i'l!:l dr
h'J�pedes do Oscar Pala"e
H::>teJ.

-0-
11 - E os (:abl'l()s s'1.I1":1I"O"
da testa. A nova m()d.1. r'Tl

pentead() ê dri)(anclo n r"1'i
to completa�ente de<;cobpr
to.

-0_
12 - O casal dr. Cecar Se9.
I'IÍ (�l1ma, em sua re.�idén
ria :lrtisticamente d('('nra.da
com vnllosas peQfls. ul'!tl!tas.
cecepclonou um �rupo de
Arti.ta. e jorna'htas, para
uma nunliio informal.

-{I .......

13 _,.·Marcndo .para o próxi
mo mês de outubro o casa

m'ento de Rudl Altonso
Bauor e Ruth Maria Carnei

Curso Preiiãiãlórfõeói1iínenle
DATILO.GRAFIA
ARTIGO 91 (GINASIO EM UM ANOI.

PRE_GINASIAL ADMISSÃO DURANTE O A"lr
AULAS PARA CONCURSOS

CURSOS ESPECIAIS
PARA PROHSSORES
"E DATILOGRAFIA

- �G�eado nos mais modernos processos pede.
90911:os.

- p,.":,,...do com móquinas nova.
- Dfrioido pelo:
- PRO'. VICTOR FERREIRA DA SILVA
HORÁRIOS, DIURNOS E NOTURNOS
Ftlr.tt suo inscr1cõo o Rua Dr. Fulvio Aducci an�

ti",. ,. do"> MaHl, 748 _ 10 ortdor
ESTREITO

.

FLORIANc\POLIS

AGRADECIMENTO E MlSSA--
TEREZA DA CONCEICAO CARDOSO

A famil!a de TEREZA D.'\ CONCElCAO BAIXO CAR
D8S0. consternada pela pêl'da Irreparável Que acaba de
�f""'r aj:radece a rodas as pessoas Que a asslsttram e

(JonfO:'Ull'am no doloroso transe, :ltravés de visitas e men

sflr:ens. OOllVida, outrossim, pnrent�9 e pessoas de 9\laS

relações para assistirem a missa que, em Intenção n
alma da extinta. manda celebrar no próximo sâbado.
Cia 8. àB 7 horas, na Matriz de Nossa Senhora de Fátima,
nn E�trt>ito. antecipando seus agradeoimentos aos que
comparecerem a êsse ato de té.

Flol'irmópolis, 4 de setembro de 19f12.

Legião Brasileira de
assistência·

CONV1TE
A Comissão Organizadora da Cam- I

PI. Pró-Natal da Criança Pobre,
promovida sob os auspícios da LBA.,
tonyida o Povo em geral para yisaar
I EXPOSiÇÃO DE ANTIGUIDADE, na

sede da Associação A!lética Banco
do Brasil, nos dias 7 a 9 de setembro.

7 Sl-82

Vende-se

partrintrrna

PRECISA-SE SALA - Para Escritório

15-8---f12

PQ.ra EscritórIo.
Tratar com o dr. J()sé Marm, llelo fanQ 2604. à.. tarde,

011 eom (l dr. Flâvjn, pejo fone ri�,) -:1O:!2 _ :1�'dJII.

olJ�as �[ �en �eila entram em

�jRGE�
ARGEL, _ O biró politi-

co dil'igido por Ahmed
Ben Bellü, o "homem forte" duas alternativas: ceder da entre Sidj Aissa e Auma
da Argejta. recuperou o do- ante a extorsão e as arnea- le. 40 homens de Ben Della
minio desta capital, após a cae ou fazer frente a um pu ficaram feridos e sete mor,

evacuação das tropas da nhado de oficiais da wn- reram. Anter-iormente. in
Willaya 4. O comandante

Contratou casamento,
dia primeiro do corrente, a

srta. Mana Eugenia, filha
do sr. Antõnlo Tratts, A·

gente fiscal do Imposto de
Renda e, de sua dignísslma
esposa d. Izaura Pratts,
com o dr. Gluseppe Molina

ri, residente em Curitiba.
Aos noivos, bem como aos

s_e�s genitores as nossas fe "......_.z-....lICitações.

da Willaya, cer. Si Hassan,
declarou aos jornalistas:
"Nâu estamos contra o ctrõ
politico. O Willaya 4, na

realidade, deixou Arget."
Essa conrtrmccâo de Has

san verificou se pouco de

pois de Ben Bella ter regres
saco a esta capital, prece
dente de Orã, e após voltar

o birõ politico a sua ante

rior sede. na Vila .Ioly, vi

giada por guerrilheiros bcn
oe'nstas.
Posteriormente, Haxsan e

Ben BeIJa roea:n vistos
Quando entravam na Vila
J.)Iy, acompanhados de Ya
crr saa.j, comandante das
rorcas irregulares ben-bel
listas que tiveram dois san

g'.eritox .. huques com tro

nas da WI layn 4, no oas
bah quln'a feira c sábado
utrtmos. Tnnl� oc Saad

gll;J.rf]:l"am o f'difi:!io.
I) hilfl nrlO .�r j"punia na

Vila d('�rI(' 2'i dc agôslo úl
Ul;l/1 ('111 flue Khider

() M!I:ll11!1nto das
plr)f-,'es, or'I�ln1.lmpnte c'Jn

vr)":lr:hs parrt 2 de <"etem·
bro. 1(:r1 ora�ião. R�n Bf'lIa
ah'> - -',n'lu a rapital. diri-
gi"fl" �p fi Orã. !

Ignorava--se o número
da� d::!. Wi!!aya 4 flue sai
1"::1111 da capital. a.s5lm como

não se sabe, qual foi seu

de.�tino.
H"1��1n declarou que o

biró p:>lític::> havia indlca
'do seu de�eJo de entabular
n�ltociaçGf's p'l"a .�oTucional"
a crise aue lf'''OU a Argelia
â beira da guerra civil. pc_
re�n sua afirmação não f::>'i
confirmada por aquela orga
nI7'!eão.
Em entrevl'ta concedida

hOI'lAOG

'�,; .. '

O SI'. Nicolino Tancr,p.t.'.i)
recentemente eleito PI'2S',

dente do Avai Ful.bo; C'tI
be e:;tá pen�ancto C'1l :;'1'

mar uma podpr'JS2 cs(}uadJ"!l
para o próximo (!;)rtame re

gtona�. malgrado a vendn
de alguns jogadores conllL
derados chaves para out'·AoS

uipes. Porém com o pfl

destas transff'
pretende aplicar na

e jogartor� dE"

ii imprensa, Bcn BeIJa du

olarou. sorn.jente. que atua
ria apenas como observa

dor. deixando a palavra a

Hhlder. O secretftr!o do bi

ró politico afirmou que ea

te "diria a ultima pntavra''.
acrescentando: "Há apenas

combate de seis horas, tra-
vado na manhã de hoje, a

uns 13 quilômetros a sudes
te de Al"[Jel.

Anunctou.se. ademais,
que, na luta com soldados
da WlIlaya 3. da mbntanhn
so região de Cabilia. suue-

laya 4, lngenuos e mal acon

selhados. Unicamente pude
mos aceitar a segunda so

lução".
O comandante ben bel

lista também informou ho

je que. na marcha sobre Ar

gel, as forças pa rtidá-tns
do -no-ner» forte haviam
feito 200 prísjoncíros em um

forma se que houve 15 feri
dos de cada lado.
AROEL. - O homem for

te da Argélia. Ahmed Ben
Bella. que reístalou incruen
tamente, esta noite, seu bí
ró político na cnprtar, de.
clarou que a crise arg-ellna
"está definitivamente tcr,
minada".

P. S. D,
PARA VEREADOR

Domingos Fernandes De Aquino

Continuando, no CÂMARA MUNICIPAL, o seu trc_
bolho, seró o mesmo de agOra e um prolongamento GO
que nesta mesa tem feito pela boa iMprensa de SAj�_
TA CATARINA e por FLORIANÓPOLIS

4Iuga-sp.
,._,.

Quarto;- com ou sem pel!·
são. Rua Esteves JunJor 3-1
NRSTA, �
------

P. S. D.
Para Denotado

Esladual
Iyo Monfenegro

..

EARA SERVIR SUA- TE:R.

RA COM A D1QI'JIDADE

DE SEMPRE

� ..... I or:rALDO '''w
1><0 REGIME IMPE�IAL DEPOIS DA lMDEPENDENCIA
O BraSil. após haver proclamado sua independência lo
lembramos o fato hoje, dia da nossa emancipação poli
tica,) começou desde logo entrar no regime da econ:Jmja.
De finanças, já então, la o país muito maL As "parcimo
nias" 110S gastos jó. era assunto a que a Corte prestava.a
maxima atenção e dai, provam (dOcumentos hjslõricos
da epoca), os emprestimos com a loira Albi::>n. a sempl'e
rica Inglaterra, emprestimos esses em que houve um de.
les em que por tres milhões de libras esterlinas, foram
hipotecados para pagamentos de juros, "as rendas de to
das as Alfandegas do Brasil, segundo se lê no Livro 7 do
Regimento de Decrétos (1821 e 1827, consignado no Tom.
IV da Legislação Brasileira - pág. 185, de onde extrai cs

SRS. anotações, na Blbllotêca da Assemblêia Legislativa,
que o fôgo dev'JI"ou. levando preciosos documentos histó
ricos. ASsiS Cintra, tnmbém em um de seus livros. fala
sõb,e o assunto.

A coisa estava feh e os cintos tão apertados, que, por o

caslão dos magrissli,l0S recursos de que dispunha o Te

souro, até nas mlnimas coisas toill."l.Vall1 se providen.
JiOS drástric3.S e .. nem o uso das ·'toLhas de cêra", pa
ra i1ur..linRrias públicas e� dias de festas. escaparam aos

"córies" Vejamos o Decreto a respeito, embora a
..ec?no

mia tomada fosse na ordem das economias de palitos.
"Ha\'endo o PrínCipe Regente determinado que' em Lodos
os Tribunais e Repartlçàes Públicas ('(sse. dora em deun

te, o "'uso de "tochas de cêra" o institua-se para quais
quer festividades, usar-se "lanternas por ser menos dis·
pendloso p.ua a Fazenda Publica"; manda Sua Alteza

Real. pela Secretaria de Estado dos Negócios da Guerra,
participá lo ii. Real J.unta da Real Junta da Fazenda dos

Arsenn.!:;, do Exercito, Fa.bricas de Fundlç'jes para que a1

sim o inça executa!". Pac:o em 5 de Outubro, de 1822. As.
Luiz Pereira da N:Jbregn de Souza Coutinho.
E vivemos chorando hoje nossas maiores misérias!

::llhemos ag::Jra pan. o brilho inexcedivel das comemora

ções da Mal!.n'l D'lLn. Sejamos mais Otimistas, sejamos
mais brasileiro.s. Sejamos mais patriôtas e menos derrotls
tas.

Confiemos no nosso destino é�hoje dia de nossa Inde

pendência com flores e demonstrações de brasileirismo

sadio, olhemos para o passad;, c ha,vemos de concordol'

em que já houve tempo muito pior e até mesmo de ma.

iores humilhações, entregando para pagar juros. toda a

ar�eeadação nacional com tl bandeira da Inglaterrn. tre
mulando nas Alf{\ndl'gas do pais.

Salve 7 de SI.<Lembro do no::;so democrático �rasil.

Vende-se uma propriedade, com três casas, uma de
material e duas de madeira, Tôdas com água luz e esgO
to: sito fi. rua Leoberto Leal nO 24.

Tratar com o senhor Otávio Augusto do Esplrito
Santo na Flambreria Otávio no Mercado PúblIco nO 38

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



CLUBE SOCIA PAlHEiRAS e LIRA TENlS

.----
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EDITAL
JUIZ DE DIREITO DA VA

RA oC5 FEITOS DA FA

ZENDA PUBLICA li: ACI

DENTES DO TRABALHO

DA COMARCA DE FLORIA

NOPOLIS.
EDITAL DE CITAÇAO COM

o PRAZO DE 30 (TRINTA)
DIAS

Substituto da pI. Clr

cunscncâo Judiciária
em exercício do cargo
de Juiz de Direito na

Vara dos Feitos da Fa
aenua Pública e Aciden
tes do Trabalho da co

murca de Florianópolis,
E.�tado de Santa Cntnrr
nn, na. forma da lei,
etc.o Doutor WALDEMI_

RO CASCAES, 1" Jlliz

1. e 2.0 &ércjtos MaRterão Estreila
Colaboração afirma o gen Bevilacqtlil;
RIO. 5 (O.E.l - lo no chegar ao Rio. O ex

o II rsxórcno se man

teri om estrotta c dil';' a

colaboração cem O I !l:':(

cito, declarou o Oene-ul

Pery constnnt Bevitanua

novo comandante do U

xCrcito. s('cllndo em S. v.: 'I

comandante da rrr Regif;.o
Mllttar do Rio Grande :':0

SuL prepara se para vi'l].'lr
para S:IO Paulo afim de ao;.
Sl'1I\ r o comando do II "f

x-rene

RA'DlO PATRULjJA: SOCORRO
POilClAL OE URGÊíWA ta 391"1

.

na no Cin�ma 8rasileir o
1:7. S�lembro - .Cine lão Jos�
Promoção do Gabinele de Relações
Pútincas dti'(;ovêrno dct-fslado: v-.,

Os ingressos j� se enconlram à ven
da na Casa "SOUVENIR"
(Al�:Jciil Geral de Passagens)

à Rua Felipe Schmidt, 1

PROGRAMAÇÃO
DIA 7/9/(;2
As 13·30 horas
SENHOR DOS NAVEGANTES
As 16 e 2 I horas
PAGADOR DE PROMESSAS

Verdade
Sem Demagogia - Para Deputado

Federal

A

"', ",
' ,T

- blusão esporte. Reserva de meiasCLUBE oferecem dia 7 par os seus assodados uma larde dançanle. Traje
em Black Poinl. roib,ida a enlrada para menore� de 14 anos,

FAZ SABER a todos que, o

presente edital de citação
virem ou dele conhecimen

to tiverem, que por parte
de BENTO ANTONIO ou

TRA' brasileiro, casado, la

vrador, residente no togar
Abrão, Coqueiros, Di!itrito
do Estreito, desta Comarca.
foi requerida em urna ação
de usucapião os doi.'; se

guintes Imóveis: O primei
ro, 22 metros de frente que
fa� ti Estrada do Abrão, por
igual metragem nos fun

dos, 'que faz com terras do

Dr. Celso Ramos Filho, ten

do de compnmcnto dI" frcn

te n fundos 282 rnot.ros: ex

trcrnanao. de um lado. com

Da. Margarida cscsnnt. e

por outro, com Cláudio Va

lente Ferreira, com a área
de 6.204 mz: O segundo.
com 22 metros de rronte

quo faz à Estrndn Públlen
de Alm'Lo, pOI' Igual metm

gem nos fundos. que faz

('0\11 o Cnmnndnnte Hr-rr-i

lia Aflulno, exf.rt-mnncto por
11m lado. com 1/)4 J1l('t,l'OS

de comprimento. com Da.

Mnt'A':wlda Czr-ennl, 1'. por
outro, com 184.50 mts etc

comprimento. que faz com

o DI'. David Aquino. (,('1'1'('
no este que tem lima r-ast
nhn já hem velha e em que
morn c que tem a árr-n de
4.052 m2. 'terrenos êsies si

tos no lagar Abrão, Coquei
ros, Distrito do Estreito,
deste Munlciplo e Comarca

de Florianópolis. Feita a

justificação da posse, foi
a mesma julgada orocegen
te por sentença. E para que

chegue ao eonhecírneu to de

tdos, mandou expedir apre
sente edital, que será fixa

do no lugar de costume e

publ!cado na forma da lei.

Dado e passado nesta rida

de de Florianópolis, aos de

ae dias do mês de junho da

ano ele mil novecentos e

sessenta e dois, Eu,EDISON
DE MOURA FERRO, gscrt

vão o subserevl.

Cine Ma JOSE
cenn I

às 3-71/2
Miehael Renníe
Jili St. JOhn

Fone:

91/2 horas

Claude Rains
Fernando Lamas

- em-

O MUNDO PERDIDO

_ cincmescope Tecnicolor-
- Censura: _ até 10' anos -

Cia. am

Centro porre: 34�ã

as 2 - 4 1/2 - 7 1/2 - 9 IV:!
Audle Murphy
s'encre ea,rr

- em -

COM O DEDO NO GATI1.JIO

ctnemascope - EaslmanColor -

Censura: - até 10 anos -

CENTRO
- as 8 horas

Dcrcy ocucatves
Odeie Lurn

- em-

DONA VIOLANTF. MIRANDA

Censura - atê 18 anos

NAO DESEJAMOS INTERVIR NAS SUAS PRBFEREN

crxs PARTIDÁRIAS: PORÉM APELAMC-S PARA QUE
VOTE EM CAND'IDATOS HONESTOS E COM IDEIAS

DEMOCRÁTICOS.

(AÇAO DEMOCRÁTICA POPULAR)

A DEMOCRACIA � O GRAU MAXIMO DA CIVILI

ZACAO. A DEMOCRACIA EM NOSSO PAIS TEM APRE

SENTADO FALHAS. PORQUE TEMOS VOTADO EM IN

DIVIDUOS, INESCRUPULOSOS OU INCAPAZES.

(AÇAO DEMOCRATICA POPULAR)

Banco do Estado do Rio G. S. U.
Ao ensêjo oa inauguração de sua Agencia em Flo

rianôpolis, à Rua Arcipreste Paiva nO IS, o BANCO DO

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, S. A., saúda as Au

toridades, as Classes Econômicas desta Cidade que - pe
Ia sua tradição de trabalho e cultura - tem seu nome

prorunôamente
-

vinculado as expressivas manifestações
de progresso do Brasil.

Na Capital do Estado de Santa Catarina, assim como

em tôda a sua extensa rede de casas próprias, o BANCO
DO ESTADO DO nrc GRANDE DO SUL, S. A., estará

prestando o mesmo elevado pa�râo de serviços, que o tor

nou um dos maiores estabelecit"entlos df crédito do Pais.

FlorianôboliS, 8 de setembro de 1962
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, S.A.

7-9-9-62

ATErt(ÃO
Mudanças loccts ou paro outras cidades,

Serviços de mudanças.
'

Nõo � necessôrt-, o engradomerito dos móveis.
Inf r-oocões à rua Francisco Tolenttno, no. 34

.

f'p� - ?;BOS

ED1TAL N· 93-62
O Doutor Joio Mareon

dea de Mattos, Juiz ztettc.
ral da 1211., Zona _ Floria

nópolis, na forma da lei,
ete ..

FAZ SABER aos que apre
sente edital virem ou dele
conheelmento tiverem, que,
tendo sido encerrado em 30

de Julho do corrente. o pra
zo para inscriçio e uansre

rêncta de eleitores para o

próximo pleito eleitoral, a

ser reattenoo cm 7 de. ou

tubro vindouro, devidnmen

te autorizado neto Ef,!réglo
Tribunal Regional Elf'ILoraJ
dêste Estado, vem retiflcni'
seu edital nO 81/62. ele 30/
7/62, porquanto o último
eleitor inscrito, foi SELVA
recebeu o número d07.e mil

setecentos e clncoentn. e

Oito 02.758). sendo o total
de eleitores habilltado.� ao

exerciclo do voto, até aque-

la data (30/7/62). de doz{
mil trezentos e três
(12.330): uma vêz que fo

ram eancelada� quatrocen
tas e cinquenta e cinco .

(45S) inscrições: os três úl

-----_._

Dr. A.vrl"" Ibm'lho
CUNTCA nv. CRTANC.\S
Con!'lultório: Pela mnnh:\

no lloF;Jtttal de Cnrlt1:utf'.
'A t8-rl!e no . ('..n"ull"ri�

(las Hí.::tO
•

!o�.!\.q 17.30 115

Consultório: Rua NIIII'"''

MaC'h:uln . ., - I.t' andar --

j,'ll'rl>1l1' :?"HU;.

UeslllPlld:l: nua

Roma, 63 - TelerOlle 21St

Umas eleitores transferidos
para esta zona. foram DIL

M 1\ ROSA nv 12.756; ALI

PIO PEDRO PERFEITO -

TEIXEIRA PIMENTEL, que
Dado e passado no Car

tôrlo do Juizo Eleitoral da
121l Zona _ Florlanópolls,
aos trinta e um dias do
mês de agôsto de mil nove
centos e sesenta e dois.

no edital acima referido, E, EU,Arno Schmdt Escrivã ...

para que chegue ao conhe- que datilografei e subscre
cimento de todos, mandei vi.

passar o presente edital que
será afixado no loca! de

no 12.757 e SELVA TEIXEI

RA PIMENTEL - nv 12.758,
e não. como vinha inserto

costume e publicado no

"Diário Oficial do Estado".

João M. de Mattos, Juiz
Eleitoral da 121l Zona

6-9-62

DR. LAURO BAUSA

Clínica Geral
MÉDICO

Especialista em moléstia de Senhoras e vias urinã
rias. Cura radical das infecções agudas e crônicas, do
aparêlho genito-urinário em ambos os sexos. Doenças

do aparêlho Digestivo e do sistema nervoso.

Horário: das 10 às 11,30 horas e das 14,30 as 17,00
horas - Consultôrio: Rua Saldanha Marinho, 2 1.0 an

dar (esq. da Rua João Pinto). Fone 3246. Residência:
Rua Lacerda Coutinho n.o 13 (Châcara do �panha)
Fone: 3248.

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

Bôlsa� Perdida

- B.A.i J!.B U;...
l!ine. GLO!UA

eseretro Fone 6252

às 5 _ 7 1/2 - 9 1/2 horas

Anthony Franciosa

RIta Hayworth
Glg Young
DltAMA NA PA'GlNA UM

_ CinemaScope _:__ Tecnicolor -

Censura até 14 an-is

Cinr. OOtBIU
Est.relf.o

às 8 HORAS
Jnckl(' Loughel'ry
Edward xemmer 'em:

o CRIME DO :rRANSVIADO

Censura até' 14 anos

às 8 HORAS
Cne RAJÁ

Gernct phüíppe
nnmct:c nnrneux

Dany Carrel
- em---c

AS MULHF.ltF.S DOS OUTROS

Ea�tmanColor

Kesla Capital
Hoje o G.E.

·A(ROI>OL

Carlos Luiz Paim

Chegará a esta capi',al

hoje procedente de pI)rLO

Alegre a equipe varzeana

do ACROPOL que em nos

sa cidade dará combate na

tarde de sabado à rep-ese»

tação do Padre Roma F.C,

O locai da pugna sel'� o

campo da Federação Cata

rinense de Futebol. e tem

seu inicio {previsto para ás

15 30 bor$s-. será dispu�a
do' beltssuuo 'troféu otertn

do pela �ociação H�!oni
ca de sa�ta Catarina.

A delegação do ACROPO!..

"erá recepcionada na nottc

de sábado no Salão da As.

sociação Helenica de san

ta Catarina com um eoqui
tei.

Desejamos a delegação do

ACROPOL feliz estada

nossa capital.

SAfiOROSOl

�O CA·PE ZITa

PARA DEPUtADO
ESTADUAL

•

I*REU CElESTE
, GHIZONI

Mocidade.
(apacidade.
De�kação

lenrço do Povo
-

Na�G,ande Venda
do lar

Fone 6m

Aufas de Matemática
o tustttuto D. Pedro 11 ministrará aulas de ma.

d temática pera os quatro séries ginasiais, no oerlo;
do noturno o partir de lO de setembro de 1962

Inscrições dos '19 às 20,30 horas diariamente

à Rua Nereu Ramos - 39.

TE!lJlENO NA PBAIA
vendecse um lote de terreno na praia do M�lo

Coqueiros entrado no ruo "TIBAU" - ideal ;JQ�")

uma construção de veraneio.
Os Interessados trotar com o sr. Osmar - nos.

t.J Redação_

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

Operador de Máquina RUF
..

PrOcuro-se operador de máquina Ruf ou con.
tabllista com J,Jrótica de contabilidade mecanizada.

Tratar Ó rua Felipe Schmidt n. 33. '

Nas proximidades de um r,;os elnemas da Capital, foi
perdida uma bõlsa de senhora, de cor preta, contendo
Cf'rta importãncia em dinheiro e vários objetos da major ..------...;:.,
e�lima('fio. Gratifica-se bem a pessoa que de,volvê-la a

('<t.a redaçno Oll em Coqueiros, na residência da Viuva
J(I"?i M�Il:.

6/9/62

Gosn DE CHÉl ,

tNTAo rr.c� iAfÉ 1.1T' )

QUARTOS
Crrm "!"fLf sem PI'rn:õo, Caso de Familin,
Ruo Esteve� J unia\', 34 .:�

'\;'7

-;:��
olh'

.c; .""jJ.i
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013Sl=ADO'zO m�hs antigo Diório de Santo Cato-toe
_-----...:._._-----

o P. S.D.
RECOMEN�A

PARA DEPUTADO FEDERAL
OS'MAR CUNHA

VENDEDORES
Precisa-se de vendedores de bôa educação, bôu

apresentação, dtncmícos para venda de arti{!os de
atima aceitação ó base de comissão Favor nóO se
apresentarem cândido tas que

-

quesitos �c',�ma. Cdrtas á redoç
xo""

�j'
r":

VEND! SE:

- Uma (1) coso na vila Operária do Saco dos
Limões - Preço Cr$ 600,000,00
- Uma (l) cosa na Agronômica com Tres (3)
lotes Preço Cr$ 1500000,00

TERRENOS

- Barreiras, lotes de no. 29, 30,31,32 de
15 x 26 mts par CrS 150.000,00

- Coqueiros - terrenas perto do praia e do
clube financiados - Cr$ 200.00000

- Capoeiras - ma ruo Waldemar Ou-íquss e

Olegario Silva Remes ' J I

Cornorccse uma casa no centro do CIDADE

ABUSANDO DA BOA Fê E HOSPITALIDADE
DO POVO CATARINENSE ESTÃO SURGINDO
CANDIDATOS AVES DE ARRIBAÇÃO PRETENDEN
DO' REPRESENTAR O POVO CATARINENSE NO
CONGRESSO NACIONAL. VOTE EM CADIDATOS
QUE VOCE: CONHECE. (Açõo Democrática Popular)

DR. CLO'VIS DIAS OE :1t4A

CLlNICA ME'DICA
Estotnoga intestinos, figodo e vios biliares,
Consultório: Ruo Felipe Schmidt, n,o 38
Residência:

Ruo S. Jorge, 32 - Fone 2721
Dióriamente dos 15 às 18 haras
Atende dos 8 Os J O 30 haras no Hospital de Caridade

Dr. flávio 41�erfo
_

de_ nrnorim
A DYOGA QO' _-

DAS 9 AS 13 HORAS

AV, RIO BRANCO, 72

REX-MARCAS E PATENTES
Agente Oficial da Pro"riedade Indllstrial
Regtçtro de marcas, patentes de invenção, nomes co

merda!s titulas de e�tabeleciment(l, insignias, ITa8e,� de

prOp�gand� e marco» de exportação.

Rua Tenente Silveira, 29 -. l° andar

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

Exposição De Pinturas Zumblick
·A Partir do mês de setembro o conhecido p!n,

tor ZUMBUéK "estore expondo 80 telas n:o future

o-édtc do Drog'ario Cctartnense a RUA Felipe Sch.,
midt.

INGUS ?�

APRENDA CONVERSANDO FRANCES EM ,2 MESES
ALEMÃ'" 12-

ITALIANO 12

VAZ I G I

Baldicero
FHomeno

Para Vereador

UM HOMBM DO povo

PARA TRABALHAR PELÓ

povo

Vende se uma cus" com
uma grande chácara, em

Barreiros, Estrada velha
nv 155. Tratar na mesma.

30-8-62

Henriqlle Armda

Ramos

Para Depíilildo
Estadual

P. S. D.

POR ONDE ANDOU, NO

EXERCICIO DE FUNÇOES
PUBLICAS, DEIXOU o NO

ME CERCADO DE RES-
PEITO E DE ESTIMA.

Dr. Acác;o
Gariba!�i S,

T�ia!'1l
ADVOQADO

Escritório especializado
em Questões trabalhistas,
Adminlstraçao de bens

Imóveis. Defesas fiscais
Rua Felipe Schmidt, 14

-11) andar - Fones: 2511
- ;1216

• Desenhos

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

ELZA
- Amanhã, a menlnã moça
Elza Bonasçís recepcíoua .

râ convidados' para leste

i ar Os seus QUINZE ANOS,
na mansão de seus pa:.,
casal Dr. João Batista (Ei'
za) Bonassis. Entre Os ccn

vidadoç figura o nome do

Co unista quê agradece '1.

gentileza

iJ)EBUT.\NTES
- Recebi convite da S::II:iC
dade . 'C3.I'::$ Renaux' '.P.

Brusque. para participa,', do
Baile da s necutnnte- c!f'

19G::!. "Debg." que serao a

-re-ent a-í ae: Ana lVI:arin
C3111do Beatriz FI:tC-S' �'I

Marcia orvetra. Maria LUiZ

RC!l'1u'{ j\�(\i'il'rJ cc-v'. Na

19,1'a Pereira, Santa Diego
li Sulanda Dtns-o j Viro>:'

nlu Ramos e Maria Izabel
M=ritz. A orquestra do Li

ra TC' ?trrh!l:)t�r:'t
tada '':<! gaja.

'RECEPC!ONOU
- O Governador c-Ise Ih'

mos, recepctoncu no Pula

c'o Agronômica a ccmr«
va do cinema Novo Bt'l�

Ietro. Na ocasião o Sr, uui
lhe-me Araujo, como r,'n:-n

sentante do Grupo Exeru.
tive da Industr-ia do Cine
ma Novo Brasíleiro entre
gou ao ocve-nartor

"

Cerco

Ramas uma revis'ta com to

das as retvmdicaeões da

classe que foi assinado por
tõdos os presentes Pau o

Emil.o Salles Gomes falo 1

em nome dos vísttante, 1:'

na'tecenôo a receptividade
dos' catarinenses a beleza
natura! de nossa Ilha,

COCKTAIL
- A Radio Dláríc da Ma

nnê ofereceu um, "C08k·
taU;' à comitiva da Sema

na do Cinema Novo Bpl.;i
Ieíro patrocnadc pela Ga

binete de Relações Púb :cas
do Palácio do Govêrno ce

mo li- do conhecimento de

todos,
"IZABELA"

- Ontem, raabera camoca
foi homenageada no P'O
grama Radar na Soctedade
da Ràdc Guarujá. dlrjgi.tn
e apresentado pelo C ..nu.

nrsta.

INAU{iURAÇAO
- Fui convidado para as

sistir a ínauguraçao a'

manhã, do Banco do E,;�a
do do Rio Grande do Sl'}
S, A. às dez horas, Na o

casião será oferec!do
'COQ" aos presentes,

Ihi'S�;'ã� 'nossa coluna
ELZA BONASSIS nua ore

nam:ento da soeie<lade fio

rianepelltana que amanhã

receberá convi.dados "top
set", para comemorar as
suas quinze ""primaverai",

VISITARAl\I
- Ontem, visitaram nus 'a

Redação as atrizes Irma
Alvarez e Maria Pompeu
acompanhadas do Sr. '.\1:.,

zart Regis. o popu'ar "Pi

tnca'': mais tarde raaoe.u
Oamoos Paulo Cesar Bar
ra:.':e�i e Guilherme Al'!:"

jo, estes acompanhados ia

Colunista. Na cporturndade
foi aferecjd� um "dr-í n-;'

aos· visitantes pe:o GNe::1
te Domingos Fernandes de
Aqu no e entrev'sredo, pe
lo nosso Redator Amaral e

Silva,

NIVER

- Ontem o casal Dr. Pau.
lo rrvete: Konder Bornhau
sen. recepclonou couvrda.
dos festejando "Niver" dô
le. Entre os In um eras

.

pre
sentes podemos destacar:
Sr e a-a Senador Irlneu
Bornhausen, Al'i oonca'ves
e Sra ; Dr, Eduardo Santos
L'ns e Sra. Dr Jorge Bar
nnaus cn c Sra: St·, coser
Ramos e ara: Sr. Lu'z g,:t
a'nt e Sra : SI', Marcos Frui
cisco Heu;,i e Sra; Sr, O::;.
mar Nascimento E' Sra; Sr
Helio Guerreiro e St'a: Dr.
FranciSCo Lins e Sra; Sr,
Oscar Cardoso Fiiho e Sra

alriz gem à Portugal Alemafina
cinematogrâfica e·modelrl e R\lSSia, para representar

internacional uma das pu o Brasil em diversos desfi.
�onagens que mais se de-s les da moda brasileira com
tacou no Festival do Cirilo confeeções do eo.tUrc.iro
ma �ovo Brasileiro, Ij,ue e� Nazaré.
tá contratada para uma vil�

DR. MARIO (;FNTI! COSTA
MêDICO

OUVIDO - NARIZ - GARGANTA
CLlNICA E CIRURGIA

ESPEClALl7A.C.i.n NA CUNtCA PROF
JO,É KjS DO RIO DE JANEIRO

-

OPERA NO� DOIS HOSPITAIS DE FLORIANOPOLlS
HORARIO DE CONSULTAS: - Dos 14 às 18 horas

Pelo monhó, hora marcado. inclusive <lOS sábados
Telefone: 2989

ONSULTORt& - Ruo Ten: Silveira 15 - Canj. 203

E�.!FI.ClO PARTHENON

ADVOGADOS:
DR. HELIO PEIXOTO.
DR. MOACYR PEREIRA.

•
:PREVIOEN_ClA SC?ClAL: - Recu�sos à Jun,t�s de Jul

. �I publicldadp.1gomenta e Revisao. AposentadOrias, BenefICIOS etc,. _

�
OUESTOIõS TRABALH 1STAS
(I'VEL � CRIMINAL .'

ruo. Inno.ndo. mo.cho.c,." 6Ruo Felipe Schmidt no.:.._3�-:,��' Andar - Solo 4
l0, ..ndar- [goe 24,13

VENDE-SE PERfElelio-RAPIDÊlUm radia marco "SEMP" em' bom estado, trotar '-__ '

_nesta redaçõo, dos 9 às 19 horas Preço de ocasião.

Matriculas abertas na Secretaria' e

também para I

CURSOS DE ÇONVERSAÇÃO PRÀT1CA

Trajano, n. 14

(Altos da Farmácia Central)

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

ra o mor.Czcem mil. Uma areo de 20 mil metros,
A' 15 minutes da cidade, Trator a Av. Ria Bran

co, 55
16 - 9 - 62

Prepare-se para o Futuro
(

h' t I
Aquirindo lotes de' rerros, pequenas c acaros e crecs

poro indústrias em"

BARREIROS
��C����II�Ro9. YPIRANGA, onde estó sitfado o Grupo

Os tnteressodos poderão dirigir_se duetcme-ir
ao ESCRITÓRIO DE VENDAS DE IMOVEIS de

0110 Julio Mallna
�uo Felipe Schmidt, 14 - Sobrado _ Fone _

2347 - Fbrianápolis.
SeRVIÇÓS

-

TEC-N-'C-O-S-A-D-M-IN-I-ST--R-A-T-IV-O-S"-
ORGANIZAÇÃO E REORGANIZAÇÃO

DE SE�VIÇOS
RUA CONSELHEIRO MAFRA _ 160

nO.IANO·POLIS -- SANTA CATARINA

(LINICA SANTA CATARINA

Clínica Geral

Doenças Nervosas e Menlais
Angustio - Complexas - Ataques _ Manias

Problemática Afetivo e sexuol,
Trotamen�.J pelo Eletroch0que com anestesio

Insulinoterapia - Cardiozoloropia - <)emoterap'!a
Psicoterapia,

Direção dos Psiquiótros -

DR PERCY JOÃO DE BORBA
DR: JOSÉ TAVARES IRACEMA

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

15 às 18 hs, Drs. Ivan e Iracema
'Endereço: Avenida Mouro Ramos 288

(Praça Etelvina Luz) _ Fone 37 _ 53

AI-"-'OGÁDOS

Pernandc Faria e wnmvr

Vaz,

PROMESA NAO PAGA

- Anselmo Duarte deveria

ter prestigiado o
.

Festival

do \ C nema Novo Brasileiro
com o filme 'Pagador de

Promessas", Ele promeiêu
sua paructpecãc a um dos

promotores e a promessa
não foi paga, Isto apenas
viria ancentívar os mcan,

saveís batalhadores do Cio

�!�::sN�::, ��: c�1s�:a!:�,�
durante a promoção do Ies
tivat provaram a grande
capacidade e o futuro do
cnema Brasileiro, O com

panheiro rvar Feijó, de "O

Cruzeiro criticou também a

ausência do referido rume,
no festival que encerrou OD

tem,

�1>IçÃo

- Domingo sairá a edtçâo
e-occter em' homenagem as

F�rças Armadas e o ola da

Independência.

ALAY

- O brotinho A1ay Gil'cj�,
está na lista das debutai'}:
tes do Baile de Gala da 50
ciedade Guarani de Itajai,

ASTRO

- Finaimente ninguem des
cbriu quem foi o astro prin
cipal do Festlvai do Cine�
ma Novo Brasileiro acre

dito que não vão saoer nUH

FESTEJOU

- Onten, trocou de idade
o nosso particular amirqo
Guilherme Araujo figura
de destaque do Cinema �a
cional e festejou com um

almoço, no Querência PIl_
lace Hotei. Do qual pa�·tit'i·
pei como um dos convicl:l.
dos.

Por hoje é só - domingo
teremos multas do Festl.'.. l,
tchau ..

FAI\�SOS

- ArtlsLas lnternacionaJ�
mente ramosos estão apre'
s-entando no Teatro Colon
em Buenos Ayres, as melho
res peças dos mais reO'J,

mados compositores- -ao Mun
do durante a presente (>s

tação, de abrli a novembr'J,
Segundo o Pan American
Alrways que está transpc-_
tapdo grande numero �<:!
aficionados, o programa in.
clul ballet e etc,.

MUSICAL BAR

-" ri '

• 'ARA UM..BOM PASSA mMPe 00M !l;T1A FAM:lTXA _ REUNIõES ROCIAIf;;
DAljÇANTES COQUITEJ.'3 � FF:RTf\S DE ANrVERSARIQS _ CHÃ

DANÇANTES -, PoTC.
'

ANDAR TERREO DO ROYAL HOTEL _ Tel, 2515, !Por!arlp,)_,_

71i1)1:'" C'f
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Bra�il diz porque não votou a respeito d j - admis-
san de Cuba na Alalc ��:IiC�d:'U:::ld�::a� a::;_ ��� a�:��!:��e:s�:st;:

blema. produção e comercio são

CIDADE DO MEXICO, 5 de votar quando da decisão Henrique Rodrigues Val- de tal forma absolutas que

(V.A.) - Os representan- que se tomou ontem, de le, chefe da delegação ora- as tornam íncompettvere
tes na conferencia da As- rejeitar o pedido cubano silelra, disse que não pa- com os objetivos do trata-

socteção t-anno-êmencene de admissão à ALLAC, ex-
rece aconselhavel estabe- do.

de Livre Comercio dos plicaram hoje oficialmen- tecer regras generalizadas "Acreditamos - pros-

dois países - Brasil e Me- te a posição de seus países,
com respeito a Cuba e que seguiu - que é problema

xico - que se abstiveram em declarações da'Has a
o governo brasileiro opina de carater tecnico e que

Juiz dilJireitoda Gara civel dª �f;i�:;J.::�J�,�d��r�1
[uniirca de Florl'ano'nolis· �;���:d�!e i����O�:,�::�

II A delegação mexicana

Edila! de praça com o pra- Cível, à Praça Pereira ojt- mônio da União, em Santa explicou que, segundo o

zo de vinte (20) dias velra, nr. 10 o porteiro dos Catarina, sob nrs. 3 e 4, de artigo 58 do Tratado de

auditórios dêste Juizo, leva 7 de janeiro de 1.956, de a- Montevidéu, "toda dtscus-

rá: a público pregão de ven cõrdo com os artigos 127 e são no tocante à proceden-
da e arrematação, a quem 132 e seus paragrafas, do cía da adesão e da even-

mais der e o maior lanço o. Decreto Lei nr. 9.760, de 5 tual incompatibilidade tec-

rerecer sôbre a avalíacâc de set.embro de ·1.956, devi- nica e economtce entre o

de Cr$ 400.000,00, do Imo- damente cadastrado na sistema economtco de Cuba

vej abaixo descrito, penho- mesma Delegacia, S. C., nv e:l ALALC deveria ser

de P" vara Cível da Co rado a DUNAS HOTEL S/A.. 24, regi··tro sob nr. 4.900, à po-tertcr ao aperfeiçna-
marca de stortanopous, nos autos nc 12.726 de ação fls. 100. Dita área, que está menta da entrega do rere-

Estado de sente Cata executiva, que lhe move o situada no lugar denomina. rido instrumento de ade-

rina, na rorma da lei, BANCO CATARINENSE SO do ··LAGOA DA CO�CEI- são".

CIEDADE COOPERATIVA C;AO", neste Município e "Quanto ao sistema eco-

CENTRAL DE CREDI'rf) A- Comarca, mede 240 metros nomtco imperante em

FAZ SABER aos que o pre- GRICOLA: de frenle e 350 metros de Cuba, em sua qualidade de

sente edital de praça com fundos, sendo de conforma Estado no qual o controle

o prazo de vmte (20) dtes Uma área de terras com. ('.ão retangular e fazendo do comerete exterior e da

virem ou cêle conhecímen . 84.000m2 totteu.a e quatro à LAGÔA do mesmo nome

to tiverem que, no dia 28 mil metros quadrados), con

de setembro próximo vtn. forme certjücacío de ocu

douro, às 15 horas, à por- pantes expedido pela Dele
ta do edifício da la Vara g�cla de Serviço do Patrt-

O Doutor DALMO BAB

TOS SILVA, 20 Juiz
Substjtuto da la CII;"
cunscrtcão JUdíciárla
do Estado, no exercício
pleno do cargo de Juiz

A COFAP e o Tabelamento do ARROZ
RIO, 5 (OE) - O De

partamento Jurídico da
COFAP informou que a

Iímjrrar concedida pelo
Juiz da la Vara da Fazen
da Publica em mandado
de segurança impetrado
por Carlos Sampaio e Ir
mão contra o tabelamento
do prêço do arrôa.. não

atinge a todo o comércio
mais tão somente aquela
firma. Acrescenta o De

partamento que o tabela

mento do arrôz é assunto

Jntejramente superado,
uma vêz o produto foi ta
belado legalmente ao con

trário do que afirmou o

titular daquela vara.

O TEU VOTO ESCLARECIDO PERMITIRA AO BRA

SIL CONTINUAR· TERRA DE GENTE LIVRE.

(AÇAO DEMOCRATICA POPULAR)
NOS PAISES TOTALITARIOS SOMENTE OS

ALTOS CHEFES GOZAM DE PREVIL�GIOS. NAO VOTE

EM AVES DE ARRIBAÇAO
(AÇAO DEMOCRATICA POPULAR)

PROGRAMA MES DE AGOSTO
DIA 22 de "Setembr-, Miltinho
DIA 13 de Outubro El1zete Cardoso

RESTAURANTE ESTRÊLA

Praça 15 de Novembro, 24

Florianópolis

PARA DEPUTADO �STADUAL

p

s

D

Oeste) Sobre o terreno as-

sim descrito esta encrava

da uma área de proprIeda
de do Govêrno Federal, com
17,50 m de frente por 60 m

de fundos, na qual hã um

prédín onde funcionava a

antiga agencia dos Correios

e Telegrafas. O terreno é

também atravessado por u

ma estrada, que dá acesso

à Igreja da conceição com

em de largura.
E. para que chegue ao co

nhecimento de todos man

dou expedir o presente edI

tal que será. afixado no lu

gar de costume e publicado
na forma da LeI. Dado e

passado nesta cidade de

Florianópolis, Estado de

Santa Catarina, aos vinte e

nove dias do mês de agôs
to do ano de mil novecentos
e sessenta e dois. Eu, (ass.)
Maria Jurací da SiJ..>a, Es

crevente Juramentada, o da

tllografai e subscrevo. (ass.)
Dalmo Bastos Silva, Juiz de

de Direito.
Confere com o original.

Maria JUTaci da Silva,
Escrevente Juramentada_

5-6-28-,9-62

Impressões a vôo de passaro �
ruas, servindo comida: elas luxo de Hong Kong. Nova fessores a origem de tão e-

169. da série' ... - -

teem a cosinha funcíonan- York e Paris. Não é precí- [evade numero de defeltuo
do e servem aos passantes So dizer que levamos amos- ses, e fomos Informados de

V. ue Sant'A1ma em tijelas rustlcas e em tras. Embora o atual rei da que na maioria eles provi-
folhas de bananeira, comi- TaUandla seja monogamo, nha de rematas no norte

AINDA TAILANDIA _ A das diversas, multo díver- seus antecessores mantive- do país onde hã mais desen
55 quilômetros de Bangkok sas das nossas, com exceção ram concubinas, e ainda volvida a cultura do arroz

fica a cidade de Nakcrn Pat do arroz; o cliente se aco- hoje hã no palácio real u- e que o causador de tantas

hom, onde foi construido córa.. causa que também é ma ala vedada a entrada a anomalias era o excesso de

há 2.200 anos um pagode comum aqut, e nessa post- homens, que ainda moram aspirina e outros barbtturt-

budista para o qual afluem ção faz sua refeição. t.S que sobram daquele pe- coa que as mãos tomavam

multidões de budistas para A tão apreciada sêda da nodo. Casualmente quando sob qualquer pretexto, prln
render suas homenagens ao ·Tailândla não é um produ- lã nos encontravamos uma cipalmente dores de cabe

senhor Budha. AI também to de grandes Indústrias, delas velo róra do portão ça provenientes da molha
estagiam os jovens stame- mas geralmente feita em Que é g�ardado por solda- dura. nos brejos. Haviam ..

ses no seu perlodo de apren pequenas fábricas, com 2 a do para atender a alguém 300 internados, de ambos

dlzado nos segredos do bu- 3 teares, quasi uma índús- e pudemos ve-la. Já tendo os sexos. que estavam sen

dhismo. _ Sião continua trio. caseira. Visitamos uma deixado de existir há mui

seguindo o calendário para delas, localizada sobre um to o rei a quem serviram,
era budhista, encontrando- dos canais por onde anda- compreenderão que sua be

se agora no ano 2.505. Na mos e tal qual a metamor- leza não será agora a de

viagem que fizemos até lá; róse de uma crlsalida, é nehuma "miss" universo.

Isto é, a Nakorn Pathon, difícil compreender-se como - O estado as sustenta atê

pudemos observar alguma de tão feio casulo pode sair que se extjngem. - Ao vis!

coisa da vida no Interior do borboleta tão bonita. tarmos o jardim zoológico
país. Existem grandes pIan Realmente em uma caslnh6 de Bangkok, causou-nos dó

tacões de arroz em todo o la feia, construida sobre es vermos lá um grupo de me

trajeto; aqui na TaUandia tacas á margem de um ea- ninas surdos-mudos acam

o animal de carga é o bu- nal, com teares rustlcos mo panhadng de seus professo
falo, que é ut1l1zado para

vidas manualmente por .ino res. extranhando o fato Bangkok, Agõsto de

arrastar o arado nos brejos.. ças, vím-w sair os tecidos Inquerímns de w-, a"', pro- 1962.

Curioso é ver-se a garotada, -ue enrett-..... - � vrtrtne, de

�;�;:;u::E�i:����:::��
-

Coopere-���;;'-'�-Á:S�C.R
de pastar: multas até se

deitam e cochUam pois o

animal tem lombo bem cha • D""to. - Uma das cousas ma-

e m e'������:,' f��:m";:O'b";::; -. •

reais, um conjunto de bar-

S acaças originais em que, to' Udos os anos, a 2 de Novem-
bro, o rei e sua comitiva _

des!llam pelo Rio Chao m a o . . ."Phya em procissão. Foi uma
sensação agradável poder-
mos ver e tocar nessas em

barcações que já conhecia
mos por filmes e fotogra
fias e que na época, nos pa
receram como cousas Iendá
rias. Franca:mente., temos
mesmo sentido tantas e tão
agradáveis sensações nesta
viagem, e talvez motivildo
pela rapidês com que mu

damos de. ambiente, que al
gumas vezes chegamos a'
pensar que estamos sonhan
do.

Boogkok, na sua parte
velha, é' numa cidade feia
e suja; mas tem unia parte
nova, com largas avenidas,
sobressaindo-se a Avenida .}

Rejadamneon, no centro da
qual foi construido o Monu
menta de Democracia, de

OSNI REGIS: ,. ..','
um ereítc emppl�ante". Na

CAPACIDADE A' SERv1Ó:l' �e�a::I;a:teh:�í���t!i,�:
DE SANTA CATARINA nt��a�l�ssj���endo não só

ok restautatit�� populares
mas também as famílias.
Não se pode bem dizer que
são restaurantes populas
essa infinidade de I casas

que se vêm em todas as

produção está em mãos do

próprio Estado - acres

centou - constitui um

caso não visto no tratado e

que requerida uma refor
ma do mesmo ou, pelo me

nos, uma analise objetiva
cujas conclusões se funda
mentassem --no texto da

respectíva resolução."

Para Deputado
Federal

PSD

Dr. Walmor Zome�
Garcia A Mesma política

FinanceiraDiplomado pela Faculdade
Nacional de MediCina da
Universidade do Brasil

EX-interno por concurso da

Maternidade-Escola. (Ser
viço do Prof. Octavlo Ro

drigues Lima). Ex-lnte.mo
do Serviço de Cirurgia d I

Ho(pital I.A.P.E.T.C. do Rio
de Janeiro. MêdiCo do Hos

pital de Caridade e da
Maternidade Dr. Carlos
Correa.

PARTOS - ÇJPERAÇ6ES
DOENÇAS DE SENHORAS
- PARTOS SEM DOR pelo
método psico-pro/tlatico.
Consultório: Rua João Pin

to n. 10 _ das 16,00 as
18,00 horas. Atendc com

,horas marcadas. Telefone
.

3035 - Residência Rua
General Blttencourt, 101.

Graças

Agradeço uma graça 0.1-

cança.da_
ID.

Agt'acle('o à Santa RUA
de Cassia, uma graça al

cançada.

RIO, 5 (OE:) - ° Sub
Secretario da Fazenda Sr.

Miguel Calmonn, que esta.

respondendo interinamen
te pela Pâsta, seguirá as

linhas mestras da política
econômica-fInanceira da

� administração do Sr. Val
ter Moreira Sales. Não ha
verá soluções de continui
dade nas diretrizes do Mi
nIstério da Fazenda.

D3. SAMUEL FOIfSECA
CIRURGIÃO.DENTISTA

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

Radiologia Dentória
CIRURGIA E PRO'TESE BUCO_FA.CIAL
Consultório: Rua Jerônimo Coelho 16 _

lo andor - Fone 2225
Exclusivamente com hora. marcada.

I.D .

M

do educados pejo estado;
cinquenta eram os professo
res desta escola, já que da
da um não pode tomar
mais de 6 alunos. Lamen
tamos não dispormos de
tempo para atender ao

convite que nos foi feito
para visitarmos a esse edu
candárlo.

EDITAL
Conselho Regional de Engenharia

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

Pelo presente torno público que o Sr. GUILHERME
GERMANO DA CUNHA, requereu a êste Conselho ore.

gl.s�ro a. Titulo Precârlo, como TOPóGRAFO, para o Mu
mC1Pio de ALFREDO WAGNER, de acôrdo com o Pará
grafo único do Art. 5° do Decreto Federal nO 23 569 de
11 de dezembro de 1933_

. ,

Ficam poIs, convidados os profissionais Interessados
já registrados nêste Conselho, a se· pronunciarem a res
peito, para. o que lhes é concedjdo um prazo de 30 (tlin-
ta) d''', a CO';;',��,.d�i;'�bl�a�ã;NI�� �;�e�t�:;';;AL Envie o seu Donativo para a Rua General

_

:._

Vif'P Pr('�i.!..;_,Lt· ng�J:"x.·rcício d'l li'r<.sidêl.ria ,., �:, . .'. Bil'eiiCOUt'l 102 . j ,

>""'
l

...liiiiiíiiiiíiíilrrilÍííilííiilí "_-L•.ili-_;.!_· .........::�··i·�;�=�=�=·=��='.-.�-�:.�-=,:���-�-�...........v-"......a"...��:""v"�:�-�� � .���l�.:::�:���.,����Lh .�.�,� .'�.� �.�t .t��� .�e�t. t!

eu lhe garanto -;. é muno. duro aprender Q andor no minha
Idade .•• Os músculos não obedeçem. 56 çom muito esfôrço
conseguimos mover as pernas. Damos aiguns passos com oti
mismo e, de repente, as fôrças nos foltam e nós coiCJ1os. Mos
nQS levantamos depressa para andor e tornar a cair. Às vêzes
a gente chora ... Assim diffceis sao quase todos os nossos exer

c(çios e estudo"$. Maso:.ocrifrcio compensa: eu, por exemplo, iá
melhorei muito e estou certa de melhorar ainda mais. No futuro
espero ser como Você. Para prosseguir minha recuperação e de
tantas crianças como eu - para, atender a milhares de outras
que sofrem o que eu sofri - precisamos de seu auxilio. Ajude
-nosl O que 6 pouco paro Vo� serdl quase tudo para nós I

CENTENAS DE CRIANONHAS PARALITICAS APELAM
PARA A GENEROSIDADE DO SEU (ORAÇÃO - AJUDE,

-AS A CAMINHAR (OOPERANDO COM A
---

ASSOCiAÇÃO SANTA CATARINA DE REABILITAÇÃO

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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I(DATO ••

PIOIO PAULO MACHADO

UDA rORES-AUXlLIAIIII.

MAURY IORG'iS, IUI LOBO A

GILS-nO NAHAS

COLABORADOR'S. OIVERSOS.

I .. ArlCI$ DI LAaUT..CONSTA,..;'.

I
I'ILO PlClGUSSO DI

"'NT,A CA'!'ARIH..

,,",SETOI

I IStOkT1VO

/--
- -'_' -_--- ---- --------'------------

Sensacional G�E.. "O ESTADO" X ESTADO DO PARANA domingo na preliminar de
ATLETICO X OLYMP1CO

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

D�j� a l�r�� 18 (1111 �a f.f.f. ami�fo�o int�rm�ni[i�all'li I lira-
. �,.��,,:""" ", fCI,U�,:,I�I��J,. LUfai�.�rl,re,:��:.:i!!�I· ;:�����:::��r"�,:�.:��:�; _���,�
hoje a tru de no estádio Adol:« Konder as 'Lt I

. malislns o adiamento . .1' ��·;���c �l��.�"�S;:�:I���:. ta declnrnçêo atgumn soo-c o I Mau" Borge.
}�quipes do i\vaí, agora sob a Presideneia O�adu�o·G�,:J(:��) p;\ .�:sc;��::.��olui�� :1�lf��I:�;!lO MOTIVO VIAVEL �:l���l��nl��is e:�os���:����1 m�.:·:�Il����SS:��l���'\:S q��� �:� �1:a:�:n::t��111�on·�e.���lrdo Sr. Nicolino Tancredo, e do Tiradentes Abràc K ,7!'1lf'I' 'de vez Que sofreu cxncao niio gostou da história, Kld bscl·vaçõr.s de nossa pa-t.e interceptar a pt'lola enee

'der Jof Joe lo ombro", Para expJcul o adtamcn ficou aborrecido com a 110 é o que SI' liga ii derrota ':0 recadn ao extrema rtanulf"
nnada .... a hr Embora nada a!" antas-e to rc-murer- wse varias ucta. a pente de ter dano Paula Ramos frente nO:\1 Neri t' E'llj" 110 tnlhalho II:>
.ertda p: ,a o { 'der Jofre não &'I)';,OU (h hipotese!;t no- .c-redoros -tn ponl:tpés nos banquinhos da mirante Barrosa. Vinda ue des.truiçüo e apõio•..

. r f�i�a n���:��a;;1 ioucía. Minutes J.nles de
. :::dqe:eiascdetoJ;�!: con�o���� academia, ��l:t{:���, ::��i;;:a ::a,��: Como se pode notar, an

dou mai o Paula Ramos ,.
ta foi trant-;fêrida em " La Colina empresarío de os paulainos pudessem pas

o pior é que jogando mal

��s i��ar�:loCI�tl·e t:l�\'�;:�� ���ler�I��I�a �1�L��::o(�u:;�)�: ::lsi,n:��r:c�elo um;arr;:: com suas peças rendend-
abaixo du crítica, o treina

Parnasçus. Um acordo ,-!I) 18 horas c concordou com A verdade é que o Par-ra
dor deixou de improvisa

�a:1 �:��fi�)l����I��ce:l�:��llj'� a decisão. ����� �o�:,�: �eg�����ade�, t�����or:��i���:e:QU�;;a quantia de 25 rn.l dobres OUTHA REUNIÃO caiu sem chances de proa
que se vê envolvida se'n

�:raA�O�:ansn:����dO�a as j(� Ol�:��:::o;�·:l��:a aP:��� ::�Ui�l::��c�anaCI::���C���� condições para reagir e a

mis.'::>l'as querem dar np e- de serem escolhidos' os [ui- além de perder a ponta da �;r��: dentre ��O���ã�flSbu.
l1�lact;le6 �.��o,mil pa����I��:; ;::U�:�la a�j�ll��tal�:I:a :el��� ���,�a pa�;s�a���ei�oo po��,- tualmente rende, Espera

mos QU� para os prÓXIM')
compromissos Hélio Rosa a

tente para êstes fat.o!" ím

prescindíveis em clrcun.dên
cias tão desastro.�as,

;da cidade .te 'l'ijucas.
" O jogn 'cm seu início marcado para las

.15,30 funcionando na arbitragem Gilberto

Nahas, e na rrpliminar jogarão as- equipes
-do Juvenrus e do Bola de Fogo com início

_Jeve Ne$t .Iiil O Presidenta
Da Li� Je Joaçaba

Esteve em Fil:)) ioulúj u.is ocs xerverense e Comercrat
o Sr Rudy Noca.u 1'.'(l:,i jogar naquela cidade ante
dentê da Liga de Putebr-l uma serre de írregularfda
de Joaçnba. que veio tratar des e :tgressões, SS cecra
de assunLos referentes 11.0 ri.! rcu que tal Irra comunicar
tebol de sua Liga. Em patcç ao Presidente da FCF' �oll
trn com a re�ortag'em de Citando outrossim uru tno
clnrou Rudy Nodure que c de árbitros pm a dom-ngnREGRAS) SUA INTERPRETACÁO xisto um clima. ncaut em rerertr o cràsuco eUI cnn-Nela ,c, dlfí('i� dc-co.or reçrcs dl' 'fUll,>bol; Qual. cnnpcco cout-a os cuao-cs pc!ei) entre Illllepc;ndl:l'!L:.: .

quer Cr!onC'J (m Idad� ('SCOI<.H o faz_ e na verddGe, de Joaçab.'l c que Lal se U" COlllel'cial e para tai a Liem g-:ral 'iubl'm perfeitamente. Vc aos próprios dil'l�eIHe-;. g� correda com pussuglJn;

e. seg�i�;::t,o�s;�,.�-;iel:'po",t",vomsGneoir�n,dee,p;,ne',eo'çPo:oe'cáo-!a,e�: do futebOl de Chl\peco "om aêrcas estadia e taxa",
...

• arbitragens la has a
.

11\(' pois querem tão 5Ómel�!eta é o do órbll - o, que para i"sto tem podêre5 sendc ciosas, não podendo' 05 dI: poder jogar futebol.
suas decisoes, {m 'lu�stõcs de foto, finais e j-rrecor. ------,te--------�--ríveis6 árbllro dt, futebol como () de volei ou bosque PONiA DE LAN(AI
tc e5tá suje it:'! a Nr':� e 'isto é normal no mais fama Gilb�rto Paiva ...,
so OIJ no moi!; fr'ICO apitador. Mas uma coisa é certo

.... Em comentário recente publicado nesta páginae não deixa dllvido conhece e sobe aplicar os leis d:jz o sr. Nelson de Andrade, mentor do Avaí F.Cm('lh�}r qJC c� qUI' julgam, seja pelo estudo dos re_ local, que o crônica esporti;a do interior do EstQd�
gras, �'eja p.:lil p.ótico que adquil'e referindo jogos, quebl'a InnçaS! pelo seu esporte. Entrdanto o no!�sa
pois muito {'mboru a crítica seja construtiva e deve pelo 'menos o maioria conclui o dirigentc azurTa,
ser ac('ilóvE!1 pt:hs que dirigem. muita's são entret;,m não ofc1'ece a de .... idp 'cooperação, não estimula nos
to ifijuc,to' sos eqU'ipes, nos..,.os otletrrs, nos.<:Os dirigent('.�. peJoMui! S cOI1tribuem paro uma bôo ou contrário, critiicom, menosprezam dt'.�m(JroLizam."
mó arbitrag('m, o disciplina elos atletas� até o Poderá estar Com Q razão o sr. -Nelson re Andru
sorte Ce muilm. a.bitros p:1ssuem, conquanto este D_ de, não r,esta o menor dúvida. quando di1t que foi

:�i�e�:Oos�j� Ór�li�ir:O da ('scala de quesitos indispen_ um êrro gravíssimo () selecianarlo catal'lnense de
Hancstidadl' ;_tutol'Ícode conhecimento dos leis

football j�venil hovel' se aprese1Í ,do na 0U<lnr',f_Jf::Jcom () uni/arme pertencente á Liga Joinvirlense deprepuro físico e so"te. tsses cinCD atributos devem vi
Foo!boll. Culpa não coube o imprenso esportiva daver em conjunto e de nado servem isoladamente,
capital_ nem tompouco aos desporti.�tos de Florianópois nã:) km vai.;)r a autoridade se houver descon r. polis é sim paradoxalmente, por incrível que pareçahe<:imcnta dcl� leis, e vice_vel's_o D� n.�do va�em t�rrlf á próprio Federação Catarinense de Footboll que sebém Quat "dos atributos se nao eXIstllr o pnmord:ol" g�ndo Conseg.uimos apurar" não dispunha no oportuHant'slidode, ti mdode de uniforme poro se _,.lresentar na cidade maMuitos v,::zes ( isto é universal )são ossacadas� ravilhosa

crílicos inju.�tos l' seve"os contra_os ?pitadores, porf
'

O�e,bss"oo,os'�beoi�oOSn��)���u���. éq:ã:a�o b�ll�o;ue CJ;;�o��" mais \��ean��;osq��e issobterlf,a rc?�tecidd e aind3

d vergadura,' Mos e' ve"'dP"cua e'C,oe'monsotq,cu'eO'o foeze,tal en

hecem que o ;mpedimento se dó no momento o oos�

se e não no r'nom('nto em que o atleta recebe a bolo; fI .

A slt.uoçãa é de grandes apreensões. O esporte
que ignoram que não existe. impedimento de lateral,.' onanopolrtano ou mais preciosomnte o foàtboll
bolo 00 chóo, corn(.''' e tiro de meto, al?uns ocha�i �:d��Pital do Estado crtá quase que totalmente sot('1'
que o ot!eto dev� s(']' expulso no p.l'I�elra ?p�r�unl'7 . ,

. ". ... ,... •

dode em que rl'clamo, quondo a ICI do 00 orblt.o di ' .. Quanto ii pa,te tocante' '. .

., - - ,

falado da capital o qual SI' N('� implensa esct;'� .?

reito·�:of�����·I�·uanto 00 cosa dos impe�imentcs 1'!! com tanll:ll rl'pulso, clf .....O· dizesron And�ade Se refe-

a coso de há �uito qera sérios" des€nt:n:t:��t�� menos a mr:dnri<l, �cntimns dÚVi��= nois. ou pela

conquont:) o J·ertra �ejo cloro e �I� �,���') Pogodor �est'; ��:���Ol� d��c; ('�ç; n rumos :;;p()rtivo;s�;url��;SO�
cil int�rpretac;ôo. DIZ � reg�a. x "da lin�a de gol od das a�;'em!o��;: e �7:��c�� ;�;it:alta pr po:-
impedIdo se estiver mOls pl'Qjom:nh em que esta fôr Nél int to'. do ou pejo meno� em Jóinvi��r���a �Om���sa :���·a��s:!:·('m-.sua metade d-:. :odas ll� 'ntldon orlivos mantêm seus depor�o�p:>: b) haja dois adVf'!'sánas mo'!; perto �e ��o "�):���l� �ubJic' .organizodos o fim' de ser

própri� I\nh<l d(> gol do que êle. c) a bolo ten o SI o

r E ';'1 O
an, Imprensa especiúJ<zada lo

tlV'ndQ em ultimo lut1ar por um adversário. d) .tenho ': doaul qu_ J nodo andamos a Corr['"

jogado!' recrb;do o bolo diretamente de. um tll'O .J� :os e:zm e de c '11 entretanto obtermos O�

�ol comer, fatorai QU boi.::! ?O chão. Dh ainda. a re tormaçoes que r desejamos. Mos nem PO!'
gra' onze qUe o 01le10 impedido s� .deve ser p_unlCID se ,o estamos de P nem somos os "coveil'os"
no opiníão d, juiz_ interferir no logo, no açao do ad )tball da capital interessamos mais direto
versório ou procurando obter qualquer vantagem d·] r1ente cr.m o fCl interior do -Estado é Dór
posição de impedimpnt().

r (le sabf'lmos QllL' m melhor do que o de �')s
Por outra lodo ') Ól'bitro deve atuar de formo �'7 .mf'lt·Ópole, !=ul. ') nüs cabe·repito. Não somo,<:;

discreto, apitando o' menos possível, pois quem faz o m�:���:e� �o��lt�(!IJ,' ��o����i�1 dJe n�:����'��:�seSÇletáculo são o' jngodores. E o cci1sTonte trilhar .do o de Sant;:t Catolino, ndc Sl' pratico o prOl' footballapito cllusa mal f'��:tr aos to��edores. As , re�ros tem do mundo.
dos obj('tivo�: O contrnll� do Jogo e a prlJ,eçaa daquc Não somos "pucha_socos" 'do faatboll do interile� quI" pmticam, En jlliz tem outol'idode poro. resol ar, nem os eternos "coveiros" de nosso tootball Moe:.
ver t')dos os CO�-(lS não previstos nos regras_ assim co o que não podem.os é plagiar OQuilo Que ando e'nado
mo tem autnridade paro não punir, se no suo opini no Pgporte i!heu. A situação atua! do esporte flal'ia"Õi"J a puníc'lll vni bl'l1cficial' o infrator. núpolitono é das pióres possíveis. Sentimos que de um

A verclnde é que' a {fl'onde maioria sente av.er momento. poril' outro poderemos ficar sem prótica do
sóo no psfarç0 pOl'a aprender os reQros, porque jul footboll pr()fissiol,ol que para nós nõo re,<:;ta o mCf'TOr.."'....._,..,..", ' 'jenCIO. M<ls o difícil mes dúvida, sNio dl'vC1'as, IOlncnláwl: Mas fie.!1 emas nu

(: Ir� COI'l'f!lomcnte É neste Don espectOl'ivo de dias l11clhor('�; p<lr.:1 o nosso esporte,
polavr=t Lnul é do ál·bitro �:;'" q�e.-temos certe��, dever'á pr��m dia.

,-'-.
,

,�
..

,f'

'.

ç:,.4W�,."

'marcado para as 13,:10 horas.
--'---.--- --,---- ---�-

calculando que lerá P"CJ'II
zo de 20 mil cro.arcs I cer-a

dr: 14 mHhíles de eruzcuo-J

resolw-u �"allsrf'r!1' :1. nOi! ,).

da a fim que ha,ia I1IJVO (>!l

lendlmento. que podcn'!. ser

hoje.

a;" ren-a .. saue se porem.
que' Jonqu.m Alves dirig:ll'á
o encontro principal entre

Eder e Mede!.

Quanto ,10 prugramll d.�
lutas, nào liaverâ modifj�a

çào aiguma.

Mais uma vez o treinador

Hélio Ro�a cometeu desa

UnOi sem eerua ao permí
tir que o COl1j�l1to jogas>,e
errado do começo ao rim

scm pelo mcnos tentar mo
dilicar o sistema de jõgo ou

mesmo o que cra mais vl:t.

vel, alteraT os atacantes em

suas posições. O Paula Rl.

lI'I8:'I jurava 'amarrado" e

não teve uma única voz ca'

pa7. de solucionar em part..
o emaranhado que havia

sido prepar!_!.do pelos barrc.

SL"ta,<:; o que Os paulamos
caíra'n inrantilmente, "em

a prcom.paçãll de conse

gulr a "lihertaçâll' pulan,
tlil )lara um:\ atu.u,'iio mais
convincente o correla.

o Paula Ramos vai ;1

Bru.<;.que- domingo enrrentLlr
ao Paisandú. CompromÍ!:;<;O
que a princípiO não deix,l

I.ransparecer o que seTa. l'Iiol

realidade, I) conjunto brlL�1

quense com alguns rcforl;OS
que conseguiu devera apre
scnla7'·se muito 1IIf'lhor do

que fêz contra o AUctic"
na primeira ro(lada, CUII.;;

tituind,.;e portanto num

adversário difícil para O�

pupilos tTe Héli,) ROsll. Que
Os jogador('s do trirolor dr.

estrela solitária )'>c prCC:ll'
venham e ;:;i8<'lm confiaR

tes de que o Palsandll exl

girá tudo da equi()c prai:',�
na e pontos perdidos em

laí:. circunstâncias, acarreta

::..n;:d�t�r::':::I.pr:t

Nicolino Tancredo, O Noyo
Presidente-Do AVAl'

o Avaí FutelJa! Clube. Tesoureiro Geral - Ar·
reunido em Assembléia Oe
ral Extraordinária. elegeu
a 5ua (lil'etnria para o blê·
nlo 1062 1963 que ficou
sim constlLu!da:
Pre;;idl'llle de Honra -

WaIL('I' L:tn�e
I'1'csldentc - Nicolino

TranCl'edo
2° Vice - Célio Soarcs
3U "�ice _. Nelson Di Ber·
11:J J1

mando Russi
1° Tesourcira - Osvaldo

Simas
2° Tesoureil'O - Waldir

Lopes
Sc�retário Geral - Nel·

son Andnlde

20 Secretário - Emídio

Amorím
Conselho Fiscal: Ou:stn.vo

Neve,� Filho. Ivanir Lentz

e Carlos Alberto Pinto,

A nova diretot'ia n:.o.urra

ns votos de fc!i(:jdadc.� des·

te Depart?"l1ento Especla:l·
zado,

Assim, pelo menos H&
110 Rosa poderia ter teno:a.
do a troca de Amir por B�!l
tinha pois ambos não ac"!r

tavam de maneira alguma
O primeiro no trabalho rie
melo de campo, o segun10
como ponta de lança. A t;-'1
,ca tornav� se ob1igatória,
Também com a caida J�
Anísio pàra a meia esQuer
da ninguém penetrava pelo
flanco esquerdo aproveltan
do a brecha e 'embrulha�l.
do" a delesa contrária qu�
marcava homem a homem,
ValêrJo também jogandí'
atrasado não tinha fblegr
para COl'Cln e dominar o

melo de campo, tl'abalho
que foi feito com perteiçao
e categoria por Neiinho au,
xillado pai' Luizinho,.

Itaf·aienses
PodeMo Ver
e baí: Domingo
o avai pOderá se exibir

domingo na cidade de Ita

jai. E' pensamento da ,:lIre

toria do clube azul e lmm

co atuar amistosamente rt:J

�e:xta. [eira contra o Figuel
rence no Fia x Flu iocal e

don�ingO se exibir em Itaj&i
Ift'ente ao Banoso. O clu

bc Hajalellsc que folga,á
nCHta rodada é que pen>.;a
em rcalizar a pnrtiua com

os avaianos,

Domingo o Esporte Clv
be Metropol Inicia a SU,l

mareha em busca da vil';'
ria nestas disputas da IV
!TAÇA BRASIL, O adversa.
rio do clube catarinens':! �...

totalmente desconhecido
para nós porém a impren
sa paran'aense tece elogios
ao quadro da cidade de Co=
r(o!Iho procpPiO, afirman -lo
que é dotado de õtimos
jogadofe,� e que devera 1'1'

Presentar muito bem o fllte
boi paranaen.<:c. Estat·clO;),>
torcendo para uma exitll"
'fio brilhantc do Metropol
em terras paranaense�s e

consequentementc erentes
de que o onze crlciumcnse
saberá luna vez mais, ple
var bem alto o bom nome
esportivo do Estado.

Ouase 70 mO
Para O Paula
Ramos
Da arrecadação de Cr$ ..

86.100,00 que apresentou a

par�ida travada entre Paula
Ramos e Danoso dedu7.in

do se as despesas de CrS,.
16.260,00 o clube pl'aia'IO

ficnu de pOse e da bon (,0

ma de CrS 69.840 00 que
foi para a "caixinha' Ai residiu entâQ a fraca

conduta. do onze paulálDo,
Jluis llerdendll o nUolo d9

campo deu marcem a 'Iue.
o adversário manobrasse e

preparasse .as jQKada, lá
de tnis visando as malha.<t
de Pamplona, com aJlUlh
sucesso. Também () later�
Ilamilton esteve e!audloan
do aparecendo oom uma

atuação muito rraca. a Pl0)l"
das que apresentou. nesbi
série de jogoS pelo cerlame
estadual. Marcando o estie
ma lIélio a distânoia foi

�n"olvido �onstantemente
partindo dai a vitória. finai
para (I Darroso. Deveria. ser
alertado de que a ma.tcaqao
I';,ibrc o ponteiro exieia que
ft,,se t'm cima", D:1Í ohser:
,'a�se que do quadro pa'll.u
I", :1111'11:1;; ,Juãn lIalisla b'

h'v,' {llimalltl'ule �'m Slll

r"11Ç:W, apesar tIl! ser o e8.tI

sador ruret.o do: p"illleirg..

O Barroso
Não
Concordou

Arrecadações
da Sa. Rodada
As arrecadações da Últi

ma mdada atingi1'am um

índice bem significativo
senão vejamos:
Em F!orianôpolis o encon.

tI'O entre Paula Rainos e

A.mirante Barroso. ren,leu

a soma de Cr$ 86.100.00 er.·

quanto que em Brusque lia

Jcl:issi"o lOCal. Carlos Re.
nau,;: e Paisandú aprese!)
teu a importância de
Cr$ 80.775,00 c finalment.e
em Blul1H'llaU " match que
reuniu Palmeil'as :e 011'11'

piro nJ)r"�f'Itl.on a cot.a dê
("rt; T�� rlno fiO ron�lit.lI II
(lu cr no rt'l:orf! nllllll do

certame na set,;und!l zona.

A diretoria do Comercia
ria vem de oficiar a direL(I.
ria do Almirante Barro::;:>,

propondo que a partida que
deveria ser reall�ada enLr:

suas equipei< como part<:l
cio pngnlllcnto dn tl'ansle
l'l-ncia do Médio NêlInh·'.
poderia se!' 1'csgatada COlll

o pagamento da cota de

CI'$ 70.000 00. Aeontcc:e fI�'�
a d1retoriâ do 'llarroso n'lr'

aceitou II. proposta cio c:u
be da cidade do cal'vii.o, (Ü'
vcndo mesmo se exibir na

{1l1ela. cldFlrte oflnrl.u11nmron
1(', .�fllllflnr!o :I"sim fl'III'·),1

Volta ao Clube Atlé!lcc
Catartnense a jogar em

seus dominlos agora fren
te ao Oiimpic(l. Invarlavê!
mente o clube blumenaue!l
se apresenta se irrgui:l�',
mente, razão porque os JO
gadores da tricorol' do Es
treito deverâo estar prcca..
vidas. O Olimplco ainda
domingo denotou no Pai.
meiras por 3 x 1 cOlltnll'j.
ando a tudo e a todos. lia

cl:issico regionai qunndo
aindo não havia conquif!.la
(10 n �abor d!' uma 11llIt',1

vilót·b. O AlléUco poclc,fi
\'em;�r !:icilmente .mas to�

d��r":po:::,," c,;;,4
djvlda.

\
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r Só fazer a Campal1ha do MAIS UM
pm efeger a ProlesiÔla

OLGA" BRASIL
, (�a MU!'Iicipal

19radeeimenlo eMissa
�VQ Montenegro-- e • Senhoru e Luis Osvcldc

D'Acam�oro, Senhora e filhos, ainda sob Q profun ,

da .emoçao do perda do .suo extremosa mãe, sogra e

avo '

LAURA DA LUZ MONTENEGRO
expressam O seu mais sincero reconhecimento o rõ.
das as ocssócs que os assistirem e confortaram Com

visitHs e menscqerts bem como enviando flôres e 0_

compsnhandn os restes mortais do ente ouertdc à
suo última morada,

Convidam, outrossim os po-entes e cessões doe
suss relações o assistirem a mtssc uue em tntencõo

-

a bonissimo almn do extinto, mondam celebrar (b
R horas da próxima sexto feira, dia 7 do corrente.
n-1 Cdedral Melr0pnlit"ln�) e onteclpom suo O'r:lti_
clã .... ;l(}S nlle comparecerem o êssc'nto de solidarie
dade c!'istã

Florianópolis, 3 ric setembro de 1962.

AGRADECIMENTO E M�)SA f uenciado em forma mn

Monsenhor João Chl'tssokis, José Danilo Colpo, :-unca em contfm�o f_arque
Senh()ra e filhos prafund.)mente consternados com a • ele procura a real'za'.',<J elo

pe da de sua extremoso esposo, mãe, sogro e avô. ���sodam;�:li�a�e a�;:��:�,�
CHRYSSA CHRYSSAKIS

express�m de público o seu mais sincero reconheCl_
menta à todos os pessôas que campartil.horam do sua

dôr à Dra. Wlodisklwâ Mussi, que com tanto êarinhü

"atou da enfermo à ç.cJm\,midode Grega des.ta capi_

tal, ua Diretor d;' Colégio Estodu�1 "Dias Velho"
pr-l!f, Dr. Wolmir Dias, 00 prof. Jonuóiio 5e'rpo; c Ó
todos os que acampanha:-am o féretro oté a sua ú:t:-
mo morado. .

Especialmente, agradeCem do fundo do_coração,
ao Comandantc Gemi do Polícia Militar Coronel A:ri

tônio de Lar;l Ribas, r('p' esentodo pcl:) ilustre oficial
Coronel reseu Muniz à todos a sua imorredoura Qrati
dÕo.

Ao mesmo tempo, convidam à todos a ossisti_
�em o Santa Miss:],de 7° dia que em intenção a bo_
níssima olmo da extinta rno'ndam celebrar às 8 ho
ras do próxima sexto_h;ira, dia 7 de setembro, na

Igreja de Sõo Froncbco, à rua Dc-odo:o, A todos os

que comparecerem a esse ato de fé cristã, antecipam
o suo imoredoura g:'atidão.

DAUPHINE 61-62
Compro pago à vista, hoje,

Hotel Royal - quarto nO 103

P. S. D.

ViDCO vezes
tCcmt: da 1." pág.)

Cinco Vezes Favela

O MELRQR

"Nós até o momento as

ststtmos quatro tI�mes. Fo_
ram apresentados neste
festival: Nordeste Sangrgn·
to c.nco Vezes Faveía; Rc
nhor dos Navegantes' e c

Grande Feira, Eu aél'edl�
que o meinõr filme �p.ja
Cinco Vezes Favela. Dentro

desse filme que consta ce

cinco histórias couro de

galo e excepclon� e se a

sua presença justitlca o

exíto «c filme" - disse e,
bcn. ta Maria Pompeu res

pcnderuln pergunta sobre
o melhor filme apresentn
do no Festival.

"Neuveue Vague"
Influência Indireta

Interrogada sobre a

f uônete da "nouveUe

peu: - "Esta ínfluéuo!a
existe tndtrutamente e1'1

virtude do movimento in'

teuac'onnl de renovação ele

cinema, sob esse ponto de

vista pode Se considerar a

influência da nouve'te va

g"
Eu acredito que no nne

ma novo brasnero essa "u

fluencia -eja pequena, urna

vez que, uma das cara\�re'

r·�ticas principais do n:).,:-'o

cinema novo é a procu"a

de vaj:)""es nac!onais, ftgo
ele tem ({ue fugIr de Ultl.l

influencia' exterjor. O ;::j

nema nacional pode ser !n

Seul O'jve:ra
E a Seleção
o tre'nador Saul

ra que formará e será o n�

'J1Jnsável pe'o selecionado

'catarinense que disputar'l
o Campeonato Bra,siiei'-(J,

declarou que aproveito!'9.
os' jogos do campeon<Jóo
ea-!it-r- ,r'-ns9- }')lu.a....um.a_Dbf;e,·
vação mais apurada de a

tletas que pOSsam forrr.l.f

no selecionado barrIga ver

de e tão logo termine o ce:

tame fará a convocação a

·fim possa nosso seleciona

do repetir a façanha d<) uI.

timo Campeonato BrasLeL

Estádio "Adolfo
Konder" km
Policiamento
Domingo novament')

estádio Adolfo Konder ,laO

teve poiiciamento ° quP e

de estJ:anhar, já que a FCF

tem feilo como scmp!'_� ,"

fez o pedido para o il0li
ciaÍnento.
O presidente Osni Mella

declarou à reportagem que
of ciará as autoridades rf'�

p:.n�t:.v!:is, solicitando pro
videnc;as po's ignol'a O�

motivos da susp-ens�:) 'j:)

envio de policiais à pr<l.l,'a
de esportes da FCF,

Vencedor do
Tarn®io Unlver
s:lário Organi
zado pelo Clube
de ladres de S.
Paufo
Realizou-se no último de

, mingo, após a disputa da

partida final, no stand dos
b!'ins e casimiras Argos, na
V Fenit, a cerimônia de en

trega dos prémios aos ven

cedores do tomeio de xa

drez ali realizado, Que reu

niu 16 dos mais destacados

jogadores universitários de
São Paulo. No c1lchê, vemos
o Dr. Márcio Elisco de Frei
tas, Presidente do Clube de

Xadrez de São Paulo, quan
dô procedia a entrega de.

taço.s ao c:lmpeão, Sr. tsao

Nogul,i, da Frlrnldadc (i{'

Fllo.,>ol'ia da Universidadt)
de São Paulo,

tsso Impede que haja uma

influencia externa maior"

O' Cincma Nacional Ttaz

a Sua. Menf,:agem

não ter sido convidada
Naturnhnente por .Iapso

um dejcuádn Mas ape",lr

disso, o jornal "O, Estado"
está nos prestdgfando hoje
e nós nos ,,'cnrmos imença
mente renses por isso."
Não -esta dúvida am'·

mamas, que a jmpl'�nsa de
F:orianópoli� sent;u "e UI,l

PO\l!:O afastada, Mas tOH'"
voce sabe Izatle-ll" � '1,!ra

n:zQção de U�l festival 'd�
manda uma série de pr'lhie
mas e a Ünprensa. prcl';lI
rando cumprir a sua Jbri

gação, esta se apr.oxlma·l
dó dos, atol'es e at,rizes .!UDl

(I objetivo de dar uma ::l.l

vulgação ma:or ao fesll\'�.1
E' isso que nós est.a:ll· s

Olin;'

procurando l'ealizar

aqui.

Influencia

TerlDinoll

Pau:o Cezar Sarratin�,
Dit�etor de Cinema inter"
rogado sôbre a inrlu�nr:la

aveia o melBor' filme do...
da -nouvene vague" pensn

que poderia existir nva

'Cafagestes" mas com ôtes

terminou essa Influencia

pois- todos Os componentes
do cinema novo não que.

rem -nouveue vague",

«ctnco Vezes Favela.

e MEf.IlOlt

"Estou muito, feiíz de t.::r
vindo aqui Os c.1afinen,

ses �'io de' uma simpatia
extra(lr�inária e de uma

hOBpitalidade ímpreçsto-
nante" - prosseguiu a to

níta Izabella Campos. D1S

tüenes e1libido!; no Cestl'/ill
d�emos salientar "tcincc

Vezes Favela" cujo prtmr i
ro epl"ódlo, ,,'uIl;l. ravotun-."

no quai tomo parte, -foi di

rigidO POr um caturtnense

de Florianópolis ,rrapaz de

grande talento, Marcos Fa

rias.

Finantliamento

Cinematogl".i.fico

. Guilherme de Amuj'),
que é o elemento de liga
cão do oe.cme r Gfupc E

xecutivo da rndustrta cne

matoaranca: com as auto

ridades governamentais in

ter-rogado sobre o, apoio uo

governo a rerertda Indu-i

tria declarou-no ....
- "O

Banco do Brasil vai ln.,,;i

tuir o f' nanciameri"-::--cm.'
matográfico que represenla
rá pO�3ibil!dades imen"'aS
para a industria nacion!!.L

E��e financiamento será ,�e'
30 por cento até o t10 �e

60 milhões de cruzeiros. f' ...
rante o encontra mant:"do
ont·em conl o governaC1>,·l·
Cei Ramos, so'icitamos d:>

quele eminen\e homem' Ptl

blico, envia�se ao Prel';ii'l�n
te da republica um teleg-:J_
ma lioiicitando a assjnatu.
ra imediata do decreto Q'"�
criará o .financiameli'io ori

cÁl cinematográfico, D�,e

jando COl_aborar e- torour

ativa a pf�s�nça do estauo

de Santa Cat.arina, o �-c,

Ce'so Ramos promb"::€u �n

viar a"'lda esta semana o

te�grama.

lAÇA0 DEMOCRATICA POPULAR)

OS INOCENTES úTEIS SAO TAMBEM CANDIDA
TOS AOS "PAREDON", DA MESMA FORMA COMO NóS
QUE DEFENDEMOS A LIBERDADE E A DIGNIDADE
HUMANA.

agradeCimento
A Família de Jo,�é' Fernandes Neves, espôsa, irmãos,

1'�lhos, genros e noras, profundam�te consternados pelo
seu falecimento, externam os seus agradecimentos aos

Senhores Drs. Ernesto Damerau, Mário Wendausen e
Waldomiro Dantas, que tudo fizeram para restabelecer
lhe a sauqe. Extendem também os seus agradecimentos
ao Revmo Pe, Alvino Bertholdo Braun, às Irmãs e enfer
meiras do Hospital de Caridade, pelo carinho e atendo
Que lhe dispensaram pelo tempo que ali estêve interna
do.

Por outro lado, na impossibilidade de o fazer pessoal
mente, agradecem as manifestações de condolências 'dos
parentes e amigos do extinto e em especial da Irmanda
de do Senhor aos Passos, como também aqueles Que o
confortaram com as suas presenças aos ultimas atos de
fé cristã,

E.C. IMETROPOL
9-9-62

CONVITE MISSA DE 7.0 DIA

e positivo do custo da 1ro·

dução do quiio e'e cai_'ne
do porco tipo banha. Smt

Passou ontem por nossa
cidade a. equipe do Met.:�

pai que domingo estará en.

frentando o conjunto do
Comerc:al de Cornélia Pro

cópia, A delegação segue em

onlbus especial. O Metropo;'
Indicou o árbitro Virgilio
Jorge para referir o primei
ro cotejo pela Taça BrMil.

LISBOA DA

SOUVENIRS
Uma pequena garrafa,

contendo aproximadamen
te 600 gramas. do melhor
vinho português, é o "sou
venir" de agradecimento
que cada turista recebe ao

deixar
.

Lisboa pela Pan
Amerlcan Alrways para ou�

,
tras cidades da. Europa,
América do Sul. Norte e

Central. O vinho é do
PÓl'lo, cortesia dos vinicul
tores,

IRMA BATIZA IRI\IA

Foi esta na minha opio grada atriz Irma Alvar:>z

d-r para batizar a rofõpiana
de 'O Estado" Inaugurada
recentemente.

nião a grande vitória
Festival",

"Que a nossa ROTOPL!\..
NA possa deixar tão f3\L
aes Os nossos leitores quan
to encantados ficaram "IS

florlanopolitanos com apre
sença de Irma Alvarez" -

disse o jornalista Ama�aJ e

Silva ao convidar a consa

"Que a jiosse nova LINO

tipo possa, afi-avés das ma.

tértas compostas, ser no

jor-nallsrnrr a realidade ,p�e

Maria Pompeu e no cíne.Ao agradecer disse Irma

Atvarea. - "multo obnca- ma - "disse o jOl'nalis�'fl,
da pela' honra, Que Fernandes de Aquino '1')

moderna máquina continue pedir que a conhecida atrtz

a servir Santa Catarina batizasse a nova Iinctípo
mo eu pretendo s.::rvl- u de "O ESTADO"'.
cinema novo brasileiro":

MARIA POMPF.U
TAMBE'M

Meu mais sincero agr9.11e
cimento Essa será lima

das lembranças mais feJiz<:!s
Que eu levo desta encanta
dora Lha"

mcderna rotopla1la que de

hoje em dianle se chama·

Crise
(Cont. da úll. pág.)

Sem ficar apenas .!nn·

temp;ativo o Governo CeL

so Ramos incumbiu O Htu

lar da Agricultura da <,�:e,

cução (e plano que ;iej1.
uma SOlUÇa0 certa ar:Les

de tud::l para reSOlver ra·

pidiõ)nwnte o impasse que
afeta frontalmente o c,i:l

dor de suinos e a indUst.!3.
de transformaçao de pro"

dutos' dE! -origem anima'. E

começou Sua Exceicncia
determinando estudo ràpldo

A Família de José Fernandes Neves, ainda conster
nados com seu falecimento, convidam parentes e pessoas
amigas a assistirem, a missa de 70 dia que mandarão
celeb!ar no dia 10 do corrente (segunda feira), às 6,30
horas na capela do Colégio Catarinense.

A todos que comparecerem à este ato de fe cristã,
antecipam agradecimentos,

9-9-62

�
·U ,

PROGRAMA DO MÊS
PROGRAMA DO MES DE SETEMBRO

Dia 4 - Terço�feüa _ Cinema
Dia 11 - TerçO_feira - Cinema
Dia 12 - Quarto':'feiro _ Bingo do Grêmio dos
Cúntodorandos Senna Pere:'1-a
Dia 16 - Domingo - EnCOntro dos Brotinhos � lni
cio às 21 horos � Orqu�str;)_ do câsre!on
Dia 25 - Terça_feira -_ Cinema
Dia 29 � Sábado - La 60=110 Itgli!t - PrOmovido
pelo Dep&;tomento EspqrtivQ do Clube Doz'e,

apó� o batismo dClf moder
na rotoplana, Da esquer
da l)(tra a direita vemos:

na Suinocultura

Fernandes de Aquinc, Ma

ria Pumpeu, Pituca, Jur

nalista' Zuri MaClwdo e a

atriz lzabe[a Campos.'

tem•..

vras seguintes: 'A suinO�'Jl
tura da nossa terra aLI':}

vessa um moment.o sl':I"IO

se fos-scmos Hbcratos diria

mos um minuto dramuti"o,

Os p!'Odutorcs csLao sem

csLimulo para: o trabalho

arduo da criação uns to

mam atitude e diminuem

os rebanhos; outros vao 1.0

máximo e abandonam .1.

criaçüo de suínos. E' a ;l:ra
ve rea idade comentou S'JII'
Excel�nci� pois o aband'
no de uma cI'iação que �

detentora do segundo l.1,
gal' nu pais significa t<\\TI'

b�tll o abandono de muit-t

expe1'lência e até mesm:)

dc valores que de;;falcam o

nessa património de Esta
do Iídec' 11? industrializaç:::1.O

de produtos de origem a"'_'.

mai', E justamente foi es�a.

crua realidade quem leva
, o Governo do Estado a iII

xação de tal preço depen_ tervir naturalmente como
de da �nlução da gravc C1"j poder público e fixar uma

se da suinocultura. Face -o

magno problema encarec�

mos urgência; na proCiclt::L
aprovação de vossa ExceH�n

cia. Atenciosamente,

Luiz Gabriel - Secretario

politica de fixacão de -pre
ços mínimos. Existe espe
rança dê que atraves desta
política os produtores 11"

trapassem o custo de oro

dução e consigam lu�ros

estimu;antes ao meno"s ;:1')1'
que sem que haja algum

lucro, certamente, não se

terá alguém realizanc�o

criação de porcos para :

dução de carnes ou de"
do às industriais de tra:ls.
fOI·maçao."

I.a Conferência Infernadonal de
Direito Processual Civil

la. Conferência Interna-

"Um esroecc está s.endo
rertc e eu n-etenec contrt
butr para ele. O Brasil é

rico em temas e talentos e

poderemos ter basé'ados
nisso um cinema tao aom

Quanto o de Qutros parses.
O cinema nacional traz a.

sua mensagem e o povo
brasileiro tom entenuiao
o significado dela" _ (II�.
s-e a bonita at�iz' rzaoene
campos.
Interrogada 'êamo vinha

sentindo a ceeaereacao do
festival do cinema

-

novo

nneionuj declarou nos Iza
bc'la Campos: - "O re u.í
vai em si .esté bem organí

in, aado. Como .toeos apresen
V;,.' ta aig4ns senões. Nós lei'!

guo'' no cinema nacional tlmos a falta da ímpreneu
declarou nos Maria Pom . que não participado do res

tival, mas eu. sei que rsb

desa!)l'tl�'maeãf) dN'ar're � c

fato de a Imjrrensa 1"]:d

invcstig'açãa economica já
foi rea!lzada -e o senha!' 3e

crotario da Agrjcu�tura )"i

cialmente tl'ansmitiu ao

MinisL\'o Co,�ta Lima o te

legramtt cuj::l text:o'� fOi co·

piado:
"Dou lar Renato Costa. Li

ma Ministro (la Agricultll,
ra Rio de Janeiro, 802 ' _

Em conformidade com :1."'

di,retrizcs fixadaS! POt vos'

sa Excelencia acabo ne'.te

mumento de encaminhar

a e"IJUsil:ãn ,de motivos (.n:

cujo textu contêm o estudo

do preço minimo pata é.lr

ne de suino em Sta, Cat.�rl

na, O calculo do preço de

produção vai anexado '" ex

posição determinante .:1,)

preço para quilo de carne

de pOI'CO tipo banha, A fi.

da Agricultura."
ESTA é a

REALIDADE

entrevista reiampago
que foi concedida pelo st.,
nhor Secretário da Agri',�.ll
tura ao "O Estado" 10i cún

clulda por ele com as- pal.�_

Sf'guem para São Paulo
no próximo sábado, os

Exmos. SI'S. Desembarga
d'll'es Arno Pedro Hoeschl
(. O"Inllndo \Vnndérlcy cra
N(',fll'eg:<, Dnc[0' rcpr(,�l'n
t:Hi't11 o '��s:rrgi() Tnhunnl
àe Justiça âo Estado na

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



dos Titulos Eleitorais decorrenles dos pedidos

ISCH PRESTI CONTIS
! � .

JhNHE1RO DO POVO
toARA o POVO

,'r: ,

,
.

Com esta reportagem, ,!

Associação Santa Catarina
de Reabilitação presta con

tas ao bondoso povo .re

Fiorianópo]is,
e à rnõustoa '

caminhando.

Silvana Regina da. Sil�:t
da capital R. Vieira. da nc.
sa - mostra. no seu sornsã

a certeza da vitória.

da aplicação dada aos eo.
nativos recebidos 'em bene

fíeío da campanha de recu

peracãc de crianças parau
uces.

Vindas co Povo. retornam

de número, ali são atendi

dos dtartàmente.
.

AS fotos que Ilustram ea

ta publicação são o atesta
do desse trabalho.

Crianças em franca -ecu

peracêo, algumas utiíizando

aparelhos cuja vista eon

fraggla o' coração já agora
alegram .os que labutam .1';

ASCR., pelo progresso que
o tratamento adequada
lhes vem dando dia a dia.
Abaixo, publicamos a -'3,

taLiEMca do movimento dfl.

Associação q u -e
- iniciou

suas atividades no d�a :}

de abril de 1962:

Matriculados 131

Atendimentos feitos 1153
Em tratamento 54

Em franca recupeíaçao
.

'7: .o17segUinte o quacfro té
cnícc da Associação_
Dr. Antonio Muniz' de A.

ragão - Ortopedista. mre

ter Médico
Dr. Dario Garcia - Ne!1.

rológista
Dr. Antonio SariWeTla·....:.....

Psiquiatra
Dra. Helena R. Oorréa

de Oliveira _ Fisioterap-'!u
ta,

Tusnelde Graupner
Masgagtsba.
Ir. Célia ventun -

Administratação

Com o crescimento
número de asSistidos torr.
nau se necessária a aornts

são de mais um s'ísiorera

peuta e de um s'eeapeuta
ocupacional havendo J a 1 i

reto-te da ASCR. entrado

em contato cem dois profis

QO povo essas conencuí, Dr. Emiliana Simas da

çõee, através de serviços Silva - Psicóloga
que a ASCR. presta a09 Maria Thereztnha . M�\"..•

doentinhos que já em grau tins - Assistente sociar.

Hoje rkila Capitiíll

Iara Regina Sell de 'rtflriu
em franca recuveraSl'i')

INSTITUTO DE APOSfNTADORIA
E PE'NSÕES DOS JNOUSTRIA'RIOS
DELEGACIA E M FlORIANO'POLlS

EDITALDo "ESTADO,'
!

..� DO PARAMA"
o Departamento Admlnist�ativo do Serviço �úbliC� realizará, no mês de

Setembro. os seguintes concursos para a Prevídencia Social:
Concurso Data Hora Prova

!� ! )

ARTíFÍCE DE MANUTENÇA�';' '8/9 l3h ,Português e Matemática
ALMOXARIFE 3/9 l3h' Leg. de Material e Adm. de Almo

xarifado.

Segundo telefonema que
recebemos dos nossos ocn

frades do "ESTADO" do

PARANA" a delcgaçá.o �l.

tebolistica' do mais eorapre
to jornal do vizinho Est,<l._

do, que domingo escara

dando combate ;:'(l tru ...

"O ESTADO", na. pll!;"ua
preliminar entre OlImr>·,'.o

e Atlético deverâ. deiX'ilr
Curitiba. às primeiras 1.L(,�

ras de hojt: aqui chc�a·.
do à tarde. b GE. O m; 1',\
DO jâ. resoh'cu que ofere_

cerâ., domingo, às 11 horas

uma churrascada à dele;a.
ção visitante que ficara

hospedada. no Hotel Metro

poL

DATILóGRAFO

ESCRITURARIO

OFICIAL ADMINISTRAÇAO

•

j '15/9,
2219
9/9
23/9

1�/9
23/9

1

30/9
9/9
16/9

�8h
<ah

8h
14h

14h

Com êste breve relato
consigna a DiretorIa da As
soeiecão Santa Catarina de
Reab�:itaçáo o seu ma.or

aaradecrmento ao bondcço
povo de Florianópolis
Comércio e à Indústrta da
oaona', ao ilustre Deputa,
do dr Joaquísn Ramos qae
eonseguiu através do J>.rL
ntst;o da Saude a ambu,
rêncta que tão relevantes
serv.cos cem prestado ne,>,
tes últimos meses, transpor
tanto crianças incapazes.
'As bondceae e prestimo,

sas amigas que pelo mcan

sávei trabalho no objetive
do prusaeguíanento , das ali
"idades desta. InstituiçvJ
intensamente voltados �,,6
ampara e a recuperaçao
das crianças parallticas e

do, demat co'"! d, '''_ SECRETARIA DA AGRICULTURA:
::::.�:t2:��:7!' :�::�:. C ,r·1 s e n Ia Sp·lnocultura.'uma missa na Capelinha
da ASCR- por todos os boa

dO,osE�:�e��!s� Ramos tem Solução
T. C. JAMUNDÁ e quem consome existeM

- A IMPORTANTE CRISE DA SUINOCULTURA CA- Os que vivem de vender car

TARINENSE MERECE OS CUIDADOS DO GOVERNO nes de vários tipos. Nei
CELSO RAMOS, E O LEVA li. ENCARECER AO MINISTRO cipoal nascem Os cabe
DA AGRICULTURA A FIXAÇAO DO PRECO MíNIMO brancos das- autoridades
PARA O QUILO DE CARNE DE PORCO (tipo banha). A bllcos; dos técnicos e es;lt
SOLICITAÇãO REDIGIDA dOMO EXPOSIÇAO DE MO- creüstas e prlnclpa1m�1lo
TIVOS, MERECE ATENÇãO SUPERIOR, POIS, SEM DÚ- te do' governo que afiIuiI
VIDA É PROBLEMA IMPORTANTE NA BALANÇA DA é sempre colocado como o
ECONOMIA BARRIGA-VERDE. A SECRETARIA DA responsável pelo prejUlro
AGRICULTURA NA EXECUÇAO DO PLANO DE AÇAO de alguém: pelas dWculda
DO GOVERNO, ESTA INTEIRAMENTE ENPENHADA EM des de todos e a ausêncn

��T�:L�o�g��c��;��.VA, PQIS ESTA É A MERECI- de cooperação

que haja Interessados em

garantir a produção "âe cf!.r
nea loglcamen� \SÓ exístíl-a
se .etver lucros. Entre- qq'2\;
produz quem índustria.Iaa

siopais dessas especialí da.,
des no Ri,o d� Janeiro e em

A�. Braçilia que serão contra

tados, brevemente • pava
preencherem essas' neces.ã

do dades.

Para Senador
ATlUO FONTANA

Trabalhador Infafigável Lufará
N enado �õ República

p

s

o

Para Suplente de Senador�
RENATO RAMOS DA SILVA

Edison da Süva .de 'Sã{) lo.
se em pleno treino.

iJjESTADO
1""",. O lWS'UncO DI1110 Dt �TA CAIABINA ., "

FLORIANÚi'O.G!.:::;, (Sexta-feira), '1 de Setembro de 1962

AIliUo F!lnlana e Renato Ramos da
Silya hoje em Rio do Sul: '

Cilmpanha Prossegue Vitoriosa
.. Continuando sua prega_ com o ilustre Deputada
ção pelo interior aô--Estado Fontana dando continlllQa.
em favor de sua candidatu de à eampanha para toa
r� ao Senado da Republica "tra, nd"J: deverão chegar
estará amanhã em Rio ao 'por volta' �s 10 horas. O
Sul o Deputado Atilio Fon restante do dia perman�
tana. O ilustre homem pu� rão em Rio do' s-�.: ·�a
blico ton!.n."â parte na tes domingo será cumprido Q

ta de inauguração da Expo seguinte programa:
DIa 9 _ Domingo _sição Feira do Alto Vale .:I�

Itajaí, da qual parttcíparn
o governador Celso Ramos
O candidato a suplente

de Senador, na chapa Fon

tana dr. Renato Ramos da

As 9,00 hs. �aurentino
As 10 hs. - Rio D'oste

As 11 hs - Taió almoço
As 15 hs. Pouso Redondo
As 18 ns. - Trombudo
As 17 hs. - Agrolândia
PERNOITE -

RIO DO SUL

Silva também esta,a {lr�

sente' à inauguração ,:a

Exposição. Depois, segurrá

da suinocultura.

O Abastecimento de
Alimentos e Problema com

"pt> M:aisculo

Ninguém de' boa iê dE:s,
conhece a .gravidad,e dlJ
problema do abastecimen_
to de gêneros alimenticios
e principalmente dos tá
sicos: carne por exempl'}.
Entretanto para que haja
carne nos açougues e nas_
flambrerias preciso -é r;:.:e
�steja ao alcance fia boka
do maior numero POSSiv�1
de consumid,ores. Por ourto
lado também é necessá:-io

Merceclcgla e ctenctas Físicas,
: Matemã.tica e Estatística
,

Português
, Datllografla
Porto e Matematica

Noções Element. de rârettc Prev.

Social e Geografia.
Datilografia

.

Português
Dir. ·'Administr. e Leg. de Pessoal
e Leg. Prev. Social - I

2319 i '14p Direito COllSt. civfl ie Penal.
30/9 8h Matm. Ge�grafia e Estatist.

03 CANDIDATOS DEVERAO COMPARECER AO INSTITUTO DE EDU

CAÇA0 DIAS 'IEUIO, MUNIDOS DO CARTAO DE INSCRIÇAO, COM ANTECE

DÉNCIA DF. MEIA HORA, NA DATA FIXADA PARA OS CONCURSOS.

Amau.ry Cabral Neves

DELEGADO DO IAPI

Na visita de rotina que
a . nossa reportagem faz di
arfàrnente à Secretaria' da
.(\gricu!tura: encontrou 'a me

recett maío-es cuidados ()

: estudo com que.'o Governo
"Oatarínense prOCUI\3 �� __ �""I" __
cer os m;liefícios da crt ,a

que ameace os que criam -e

os
. que industrializam suí.

no,? Sem duvida por si Sf;,

. os'· pr.oblemas do ãumellto
e ldesenvoivitmento ãa pro

.dU9�.0 .:,·:ag.ricola, complexos

CO�Q \l;�h-eles absorvem
mUltas hOrAs de compridos
sessenta minutos pois ago

Vicente Muller de S. Pedr:l ra agrava "esta �tuaçã.o a

de Alcantara atingido pela. crise que envoTve um setor
poliomelite não andava. pela sua expressão economi
Agora já dá ses passeios. ca multo significativo:

Colonia Grega
,Comemora Dia 7
A Associação Helênica

de Santa Catarina, por ex

pressão da efeméride que
assinala o dia de hoje,
promoverá várias festivi
dades, em sua sede, locali
zada nesta capital. Ace
dendo ao convite honroso
que_ lhe formulou, estara
com sua presença, abri-

��A�aX��i��:m�����
pole, da Colônia Grega de

Pôrto Alegre que, hoje es

tará em nossa capital,
afim de amanhã se, defron

tar, em cotejo amistoso

interestadual de boas pers"
pectivas no Estâdio Adol

fo Konder. com a equipe
do Padrc Roma da elite de

. Ação e Não

Contemplação

(cont. nà rs pág.)

AMANHã 1 MilHÃO DE CRUZEIROS
PELA LOTERIA DO ESTADO DE

SAiNT'- (AlARINA
�.;_ ,,:.'l ;.l' . i

FRECHANDO
Para não pe.rmanecer como aquele judeu holan

dês, que pagou pelo que não fez, vou contar o meu

caso. Não sou supersticioso, mas aconteceu o fato DO

mês de agosto último, com a folhinha mar-::ando o

dia 13. Várias outras ocorréncias índicavam-me estar
sob mau olhado: a primeira carta aberta era de um

banco, trazia nota encarnada de urgentis�ima, pedl&
providências e exigia deste pobre avalista o dever

que o emitente, �ão cumprira; em casa. uma pia en'

tupha e para desentupi-la foI mister quebrar cimen'

tos, tijoleiras de São Caetano e até um vidro de ja
nela, vitim!a de uma cotovelada de máu caráter. Uma

verdadeira obra pia!
Eu estava que nem aquele sujeito dà embolada

nordéstiná, na viagem de. Alagoinha: perdeu 400 ga·

linhas, morreu o tatu-bola, filho do tatú-bolinha,
deu�lhe gorgulho no feijão, foi-se o facão que êle ti

nJ.:la (quatro couros de boi manso, só no local da bai·

nhal, a mulher teve sarampo, catapora deu na ne-

glfinha..
.

Eu estava assim, de jetatura. A noite, para con'

sôlo, fui papear com a turma, no aperitivo do CHI·
QUINHO.· E ali aconteceu. Na conversa com amigoS,
versando o assunto em pauta, eu disse uma frase.

Ouvindo-a, às minhas costas, uma senhora, respeita
bilissima, comentou alto para uma garotinha'" que a

acompanhava:
..

_ Netinha, vamos embora 1 Aqui não se pode
comprar nada, que essa gentinha não respeita nin°

guem! .

A frase que ela ouvl<ra fôra a seguinte:
_ Mas bom mesmo é perna de môça, sendo sadia

e, de graça!
Mas o que eu dissera fôra o seguinte: .

_ Mas bom mesmo ê perna-de-môça, sendo Sadia
e de graça!

Na roda, falávamos de presuntos, salames, mar'

tadelas e eram citadas outras espécies de frios. A Im

nha citação fóra de uma delas, conhecida j ustamen
te por perna-de·môça. E eu aludia a um ôtimo pre

sente, que orecebera da Sadia, do seu relações públi
cas, meu velho amigo e cole.ga Olavo Rigon.

Mas naquele dia tudo dava errado ...
xx xx xx

O desagradável quiproquó não impede que o fu'

turo Senador Atlllo Fontana, diretor-presidente dessa

organização primorosa que é a SADIA, mande-n1e
mais algumas pernaS"'"de·mõça, gostosas. sadias. e ..oe

graça.
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