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o lUIS unGO DIAIlO !)E SANTA CATABINA�
-

o TEM P O. .(Metoorol6slca)
(S'ntu8 do Boletim Geometeorológico. 4.
... SBIZA3 NETTO, válida até di 29,18 lu. dO

dia. 9 de setembro de 1962
FRENTE FRIA: Negativo; PRESSAO ATMOSFÉRI
CA MIIDIA: 1025.9; TEMPERATURA MÉDIA:

l8SoC' UMIDADE RELATIVA MSDIA: 930/.; PLU

VIOSIDADE: 25 mms : Negativo - 12,5 mms: Nega
tivo _ Grupos de nevoeiro cumular com _precipita
cões multo esparsas _ Tempo medlo: Estavel.

Brochado a
BRASíLIA, 10 (V.A.) _

A Câmara dos Deputados
realizará hoje, As 14 horas,
a primeira sessão do "es
forço concentrado" que, de
deverá resolver a questão
do plebiscito e abrir reei
lidades para o encami

nhamento das chamadas
reformas de bases, atra
vés da aprovação da.
emenda Oliveira Brito, de
cujo exito dependerá. a su

peração da ameaça de no

va crise política.
O sr. Brochado da Ro

cha, que regressou ontem

a esta capital, procedente
de Porto Alegre, permane
ce irredutlve] - segundo
fontes do .Palaclo do Pla
nalto � no seu proposito
de renunciar caso não ob.
tenha da ?àmara aquilo

Diz Renunciará se não Obtiver Delegàção de Poderes

senna se o pulsar de um

povo Acima de ceais
'quer' divergênci(s 1:'1 .mcn

tâneas, unía.se a "terrn de
Anita' em tôrno ee urr-a

que
que exigiu antes de rece-

ber a investidura: legItI- -- _

mação do governo e inicio
do processo de modificação
da estrutura sccío-econo
mica do pais.
O Com:elho de Minis

tros reunir-se-é hoje cedo,
a fim de apreciar nova

mente a questão do plebis
cito e delegação de pode
res, face ao "'esforço con

centrado" que se Inicia. A

pauta oficial do trabalho
não foi divulgada; entre
tanto, pode-se adiantar
que, alem desses proble
mas estarão em pauta
a reunião de chance
leres sugerida pelo sr.

Dean Rusk, para exame

da situação cubana e

Aliança Para o Progresso.

E n s i n O Ginasial
Gratuito em Laguna

, A vIslla do Governador tíga praça de e"p['l tes do
Celso Ramos a Laguna te. Clube Almirante Lamego
ve ampla repercus&'Í.o. Allue
la cidade, por suas Vf)ZE'S

representativas, tcateniu
nhou gratidão ao gcvcrnan
te que teve com �U'\ gente
o gesto de Ir ao encontre

de uma de suas m9.'s caras

e nobres aspiraçõe,,: o Gi
násio Estadual.

No tocai em que se rea.
IIzavam as cenmõn'as an.

, O tribuno lagune!lse Ar
mando uaít. Bule-s ignalmen
te transbo-dava .1", conte-i
temente. O G nisi_, ESl3
dual tomere.çe reaudaüe.
E o 'chão molhado r:e lá

grimas de sua Laguna" ga
nhara um valioso adubo

O sr, Nazi! Bento candt
dato a vereador, dizia ao I

-------

��p;;t'�"��'R:m�:c'�:'�:�
.

(oncluido O Relalório Da (Omissão/ Vai Resolvertido de que, em 1 in l' n,u , •
missão informou que fo- T d Ocidade estudiosa de Lagu De Inquenlo ram enviad�s cópias da O OS S

• naJn:�7:�r�a�:�:� ;"��I�� ,�� RIO 10 (OE) _ Seia t:c����;�:I�Oao ::e��:I�: , Problemas
� novo e gr.n dlOS� alento conclu�do o rejatortc da tros ao Senado e à

cama�
mado, laureado em cenaes A lenda da exfblçao re- 'aqueles ue lut ,comlssao parlamentar de ra Federal Contem sugea AROU 10 (OEl - Fa

.-.li.''lA�O" veJ:ter� elIli � da � aro por um �quer1to sóbre
• .;:.l# lLba.�.te- têee pa"- _lWip nero4a ;.lUlcJ.o.. .. povo a.rgelino Q

1 __ � ;;U,_�-,,��������.::?_rf�: __ �e� q_..s-�! Je�r· .cti��:�f.,_--l:.e?,�ros de" pr'- Vlcé Primeiro M1ntstro ar

too. mM. t � � 'ít�trõc���_��···�_�"�I+:.�;'.�_�";� A'ruift't- �lM ..... ��tJe)to
, gel� Benbéla, disse que

Santa Catal'lna, em dua:s ra Oama do Est,.do, aenh.o-
. -...._ - -- � ..... l'_" - _ v.L resol9t1' todos o:; pro

üeteee exíbíções r. Edlth o.... lI.mos. Nomeações Irregulares Nos blemas <lo A....II., • com..

Produzido por Osvaldo Os ingressos acham�se à Fidef Falou Ontem I çar pelo emprego dizendo

MassaJnI, dirigido por An- venda na '-'Loja SOuvenlr'\ Inslil I H
•

O R h�d que dara a cada argelmo

selma Duar.te, participam send::> va]1dos os Ja ante- HAVANA, 10 (OE) - A U OS - oJe eSUIHI O I um bom trabalho

��o;!:nc�e�:::rdoD1::I� rl�mf��:�a:�:UI��i�a re� ,���Ie�sapr��be��� a��:I���� Das Sindicancias
Azevedo, Geraldo d'EI Rey glstra um das cenas mais Fidel Castro pronUnCla"l'a RIO, 10 (OE) _ Deverão nos Institutos de Prevldên-
e Norma Benguel.

• dramáticas do filme, ��eC��Pl�!�c�:soses��o Te:� ser encaminhados amanhã ela. As sil'!dicàneias tlve-

encerramento do 30 Con-
ao Departamento Nacional ram por objetivo apurar

gresso de cODsêlhos muni�
de Previdência SoC'lfll os denuncias sóbre

clpais de educação.
resultados das diligências ções irregulares.

Sob Intensa expectativa
do grande públlc::>, será

apresentada amanhã, quar

ta-feira, às 15 e às 20,30
horas no Cine São Jo�é, a

ve�1súo clncmatogrâflca da

peça de Dias Gomes, "O

PAGADOR DE PROMES�

SAS".

Internacionalmente- aela-

Reunião Do Conselho -

PROBLEMAS EM PAUTA
BRASíLIA, 10 (Ol!l)

Foi transferida para às UI.
horas e 30 minutos a reu

nião do Conselho de MI

nistros. O Ministro da

Viação ocupara. grande
parte dos trabalhos, abor

dando assuntos relaciona
dos com a pavimentação
da Rio-Bahia, a situação
da rodovia São Paulo Curl�

tlba, concorrência para a

venda de navios, melhora

mentos dos transportes
ferroviários suburbanos,
problêmas da Marinha
Mercante e enquadramen"
to de todo pessoal do D.C.T.

Delcoatõc� Visitam r. M.

Em visita à. Folieia 'Mili- xlma edição daremos re�

tar do Estado, quando não portagem a respeito. No

só mantiveram demorado flagrante vemos o Cel.

.contacto com o comando e Lara Ribas, Comandante

oficialidade, como percor- da PM do Estado, entre

reram demoradamente tôo um grupo de visitantes,
das as instalações daquela quando da execução do

corpora�ão, estiveram ele- OuaranJ',. pela Banda da

mentol-; ligados fi llldusl.ria ··Policia Militar.

Em Vrõ-

Roberto Cam?os
Pediu Demissão

RIO, 10 (OE) _ SolicI
tou demissão o Embalxa�
dor do BrasU nos Estados
Unidos. O Sr. Roberto

Campos que se encontra
no pais dêsde a Instalação
da conferência sôbre ques

tões Internacionais II. qua
se um mês vai dedicar-se

aos seus problêmas parti
culares.

,Reinicio De
Relações
Diplomálicas
PARIS, 10 (OE) - O

Governo francês anunciou

hoje ter reiniCiado as re

laçõs diPlomáticas com II.

Jerdânla, um dos Estados
árabes que romperam com

a França apó� a Invasão

imglo francc:;a no Egilo
r.l\ll.VG.'i,

grande bandeira. Laguna
apresentava se

,

como nos seus dias de upa:

geu.
O Prefeito Paulo cemer

ro, que não nasce-r lia Ln.

guria. mas tem seu coraçac
cenníuvemente ligad,� ii.

quela hospitaleira cídade,
estava tomado de vo.dadet
ra emoção. A cada passo,
repetia ii. repoj-tagern pa.a,
vra& de entusiasmo acres.

centando que o set'Jr ensí.
no era "a menina dos seus

olhos".

Celso Ramos em Laguna
Já tivemos oportunidade presentes também os En- acontecimento

de divulgar ampla repor- genheil'Os Annes Gualber� da Pátria.
à Semana

tagem a respeito da visita

que o Governador Celso
Ramos fez a Laguna, pa
ra dar inicIo as obras do

to e Celso Ramos filho,
re�pectivamente Secretario
Executivo do Plano de Me
tas do Govêrrio e Secretá·
rio da Viação e Obras PÚ'
blicas.Ginásio -daquele municipio_,

concretizando assim um

dos maiores sonhos da Os flagrantes anexos

mocidâde local. Declarou, mostram o Governador
em oração pronunCiada en- Celso Ramos e o Prefeito
tão, que a tradição de sua de Laguna Dr. Paulo Car
familla e a voz das crian- neiro quando se cumpri
ças haviam feito com que mentavam; o Dr. Armando

êle olhasse com carinho Calll quando assinava o

para o ensino. A obra, documento· básico,' vendo
atendendo aos requisitos se os Engs. Celso Ramos

pedagõglcos mais moder- filho, Juarez Losso e Annes

nos,'de linhas funcionais. c Gualberto; e o Prefeito
atendendo às necessidades Paulo Camelro, quando fa

daquela comuna, já foi zla uso da palavra, dlzen�
contratada e terá fman- do da lmportànCia da ini
clamento do PLAMEG. jal.iva governamental. "Sou

Ulll ·refdlo felh·'.
ii. sQh-nid::ldC, estiveram IllOll Q unlQor, <lO 1il:;-'\'1" o

o 7 �e 9 na
Capital

o dia sete de setembro foi

ecmercorado soten-mente

nesta Cau't.al, co.u IUI' dfOS
file CO qual pa:tk:,"�"a!a
as fór·�as armadas aqui �e

dia'l�s, p.eserues t"-lrlUS ll-t

mais altas autoridadeSl cr,
vi" militares e -ecresíasn

ca;
. �ed�rais. estartuais e-ImUDiClPa15.

Em nossa ectcêo ce do, t

::in:� dtli;eerm�s q:;�;:�;l�':� �
como transcorreram all.-:iu

I���s s���ida::;�s�:�: ;\�l�
grantes. vendo se lIO prl.

meiro, o Cei. Lat·" Rihas,
Comandante da Polkb.

Millltar do F.stado; o Atrrurnu
te Juvandír da costa Mu.ler
Comandante do V Di$t:-ito
Naval; o Gover-nador Ce 50

Ramos: o pelo Pinto da L'tz
Comandante do 14:-1. BC;
e Sua Excia. Rev�r�:,diiSi

ma Don Joaquim Dom;!l!;ues
de Oliveira, qua nd-r aql"
tiam ao desfile da, ttOD:'I�:
e no segundo as tl ....p,lS'\'iC;;
filando perante o, -ialanque
cr.ciei armado lia P:J.�a
Getúlio Vargas.

Terminada A
?roposla
Orr�menlár!a
SAO PAULO, 10 (OE)

Está pratícamente lcrml
�da a �ta �Jn'"
tâ.rLa da Prefeitura para o

�.próxlmo exereieso, A re

cena fOI calculada em 34
bIlhÕC-i. de cruzeiros e a

despeza em 40 b11b.Óes. Há
portanto deficit de 6 bl·
lhões de cl'llzelro�,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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8 - A bellsslma decoracn o

da elegante noitada Ui... .1

»hâ 00 ocerencta Pa!,\(!·�

sêrá »iouvc- bastane ora

s.re.ro. FrulaS p.entns C

sombrinhas n õor-ornçao cs

culhida pe Os pr )!',ol:.1'·c� do

dp'fllc anoü c 'rcxut D.'a

en.an Nature".

'rêxut''. Paoia 'rnoreec,
Laura Ing Robertr., r.uc l

Patrla Gigit Mari'!!i e. o.e

dre depois de ct-cc.c-er»

pe; América do- Norte �

outros Elstad'Js 10 Jl!).��r:

pais. em fe'st3: ceneac« Il

te, ap:-esehta-rão, u . ..; u.u

modelos alta costure Prrm

ça Nova Iorque t ·lll'�I.�f!,
juntamente com .l rac-no
sa coleção de jó!a!. li" f':c

denotado Brule Max.

11 - Na luxuosa resícjn

cía dó casal dr. João Batts

ta BonaSsls ta.ea, aconte

ceu no último sébaoo ;1 es

penda festa de 15 anos ue

Elz!nha. Apro';\�'ladnmentr
trezéntas convíõadcs r-orn

pareceu' a eegante c movi

mé ntada recepção reneoc

:' �:���:; ��e esn;�l:���ei:���
viço apresentado pelu m-e

cão do Querencla r'atace.

o m.n.no Edson xta

chadOt ontem f··':.tejo;1 o

seu 3. anive:sá;-io.
A brctolândla

4 - Merece os ��e!t,� • ;
elogios o senhor Adã', oe i

bald Araújo geme do ea.i
co da Estado do Rio Grau
-íe do Suo pela elegante re

�!!,{_'f,O q,;e cre-sceu no C-1TI

v.da ãos na manhã de sàca
do quando- crú .naugu ,l'!�

O novo Banco. O nlnhol' j,

dU31'do Rosa que dirig.u
e'mera::I:.1 servico dc balo

corn c:,lâ de P�l'àb�l-'� "

bom gosto.

10 A Assoc'acao d:> xro

d.cína cm nos-a c:::I:lIi,' ;:0

ú l m., sábado rcun;u '11)

-etõcs do querênc.e Paln

ce !'la a um e errante l an
tar danoante. sr.m d·.".",d I

foi porü a alt-r. 'l prro""l!r':'l
do F:cs!(lrntc -oa As�:O�',l

ç5.o de McJ>ino. !\1un":il: r'

a .')�'nh'l ':1 dr. An"oll O ',VI.l
11 Z de Al':;'Q'io.

r rn gru'r)"S suas ar,i"idl'd.�.{

da semana, dizem!" l:lP'l

bem que sCrã uma no.�� e

negquecive! das ver'uuas o

linde vesndo branr-u em ú._'

gand1 traba.baão em pC.!'j
r.as: o sapatinho de �altos
em' sctln rosa era tl:,l' lS:O
a alcs'r::t do, 15, ano:'!,' de E'

zinha. C:tstel'an e �('U 1":;1

junto oferéceu II,TI'!. V,I 5�1_
a aniversariante lj!12 <:;10
rando dançava com f;�Il' pa
pai dr. BOnass!s, eu!',:! i5

pares com velas a�e5as :Jt:P

s'mbollzava um b",) vi'te

De 'parabéns :H unf t�:ó: ..

porque se cQ�ra
transformadores pela marca

Não somente o preço. mas a própria responsabilidade que recai

sõbre o transformador, fazem com que a compra dêsse aparelho
seja um ato pensado, bem pensado� � preciso ter certeza de que o

projeto é exato e o material atende perfeitamente às especificações,
Isso explica porque os transformadores Siemens (trifásicos e

monofásicos) são preferidos pelos engenheiros e eletricistas, no Brasil

como noutros países. Os transformadores fabricados pela Siemens dó
Brasil apresentam a mesma durabilidade e a mesma precisão dós

produzidos pela Siemens-Schuckert na Alemanha, A mão-de-obra
altamente especializada que constrói os tr2rlsformadores Siemens é

supervisionada por técnicos de larga experiêrcia. Durante os difct'éiítês

estágios da fabricação, caç1a transformador Siemens é submetido a

varios testes e só é liberado pela fábrica quando é considérado
absolutamente perfeito, pronto para assegurar o máximo que se pode
exigír de um transformador, (A pedido, podemos forne\::er atestado do
ensaio final.) Possuímos em estoque transformadores construídos
de acãrdo com os padrões das principais emprésEs de ene�gia elétrica.

J 1 - D�c01'an% S'('\I J

p:lfl�m�rLo c:)m V:l.Ji'l ;�',

�� L;'. uI��:���." '0 co_�tu.�-;: ,)5 - Marcado pal'a ai; ',1

30 horas" in:c'o do desf,!!
da manhi no c cgall;e '. ).'!

pela linda festa q't.:' pro;':OI tar dançante no QUt,,� 1('.:' 12 - El!Z�!;2th E:tye' ,T·;·

cionou aos seus ,�(,�1v.da(:of Pa!ace. 'Sc um dcs bro:o� cntu:;::\.�
Ül. elo "T'v • 1[-:11 (';"CU_'l; ')

mu to bem s.c::mj'Janh:toa,6 - A eXposicão de r

guidade na s:!d; àa AABR
em pró d� natal da Cl·i'l.u
ça pOÍ)!"e, foi mais uma 0;'1)

m('çâo da e"ma senhora ",
dith Gama Ramos.

2 - Com a senhcrjt� E'!
ane Luz ,marcou ca��m�'l

to o dr. El'vane B'l.ye·,
conteclmenh >loclais cum):)11
menta aos jovens nOIvo::; �

dignas fami·las.

FAZEM ANOS HC'JE dia I do corrente.
O acontecimento reveste

se da maior jmp:.1rtanf'ia so

rial unla vez que os naiV:lS
s�o filhos de tradicIonais
famílio� cato.rinenses, que
e�t3rão, dentro em breve
unid9S pelo matrimõ;"lo de

'H'tlS filhos.
O noh''J S:·. O�ma!' Pizz,

nl. Arad6mlco de Direito e

Professor do Colégio Esta
dual Dias Velho, é poet.a
conhecid:J e altamente es

timadci em n0!3sas roda!) 11
terál"ias o'nde goza de apre
cjável ron('eito, pela brl
Ihante intellgencia .

A Srtn. Faiani' Kotzias. a

cadiomlca de Direito é j6-
vem' conhecida em no�,ôs
meios sociajS peja sua be·
leza e graça aliada a inte

Ilgência. c simplicidade.
"'0 ESTADO" apresenta

ao� noh'Os as rflais ardentes

conr>'ratnl:lcõ_cs.

13 - Epol' fa!3:'m:ls (':TI

Tw:<t n elegante c b"nj!a
EI:��an:l Haverrot, e o �c

nh');' P:':l"o G. Pereira d('
l\Iclo também dl>ram H!U
show da movlm�nta(J. d"n

ça, na festa d8 Elz, nha.

- Sr. Joaquim Sandoval
NaU lidade da Costa
- srta. Maria Ortlga
- sr. Euclides Tort:1to
- sr. Nilson Borges
- sr. J:lsé Testa
- sr Evalqo Luiz
- sr. Célio Gev:lPl'cl
- srta. Ulda Conceição
- sra. Altair Barbosa Mar·

çal
- sra. Olg'a Lemkuh1
- d:', Hp!io Beq'et"t
- 5r. Cássio L\I�
- sr. Fern:tn(io Luz de Sa
- sr. Umberto Mazzola
- srta. MariJda Tourlnh'l
- srta, Mari:l Sulamltn de

Oliveira
- sr. Alvfl_ro F!no
- sr. Omildo de Oli\'�ira

Em recente reuni'?"
que a brototãnd!a compare
�eu em pauta discutia Su
bre a calma elegilnc�a ,,01.11'

dade e ... do jovem acad"l!l!
co de Medicína Décio Ma
deiral Neves

3 - A curIOslda:l? d!} de';

file de am,mhii., evic.ente
mente são os "D�1 )'1'lllle

qufl1S" que c"n;'pa"e('f!�aJ
na pi'sta· do Querén�·.:r. P:I'a

ce, para enl sh:)',v dé ele
"ãllda flp)'e�(?ntar C· de"lq�
da 110\"1\ r,!éção "Rhodin

�Trei lame-�r_'__od-e-,-UÀ!fS-u fie àuficultores-'-
mes Pereira. Coordenador

As garantias e informações slio assinadas pela
SIEMENS DO �RASIL - COMPANHIA, DE ELETRICIDADE

Rua Pedro Américo, 32 - do'19." ao 22.-' ander - S, Pau;o

Brasilia - R. de Janeiro _ p, Alegre _ Ftecife _ B. H6riz.onté - CUr+iriba

14 - ContinUl'll "s ,cfc
renda e!ogio�.a� �obre a 'w

Ilssima exposic50 r!c telas

fa famoso Pin't�l1' Zumlll!
,k.

E D I T AL
JUIZ DE DIREITO DA VA·

RA OC'3 FEiTOS DA FA

ZENDA PUBLICA E ACI
DE1'>.TES DO TRABALHO

DA COM!\RCA DE FLORIA

NOPOL1S.

EDTTAL DE CITAÇAO COM
O PRAZO m: 30 (TRINTA)

DIAS

o D:-, David Aquino, terre- tdos, mandou expedir o pre
no este que tem uma casi· sente edital, que �Cl":'t. rlXl\

nha ja bem velha e em que do no lugar de costtm1l' c

mora e que ter.l a área de pUblicado na forma ja 1('1.

4.052 m2. Terre'1os êstes si- Dado e pas,>ado nestn cid:'!

tos no lorar Abrã'O, Coquei- de de Florianópolis, aos de.
ros. Distrito do E�treito, ze dias do mes de junho OfJ

deste Município e- Comarca ano de mil novcr('nlos e

de Florlanópol!s. Feita a sessenta e dois, F.u.EDTRON
justificação de. posse, foi DE MOURA FERRO, Escrl·

a mesma julgada proceden vão o subscrevi.
te por sentenca. E para que

chegue ao conhecimento de WALDEMIRO CA.'3CAES

ra o ensino de conhf'lclmf'n
tos d� (:ultura f'l'r:ll; a co.

operaU'/a e.��olar dt:' prndu
ção e el)n·;umo. etc.

CICLO DE PALESTRAS
PARA PROFESsbREs do. Campanha Nacional (Ie

Educaçã:l Rural - õrgáo
que coordemmi. os Simpo
sios - o de treinal1}.ento de

filhos de agricultores terá
um programa objetivo e-n

tÓI'l'Y.) das diretri1.c,> básicas

q�le de'leroo n'lrte:lr i�>I<(!

tipo de trabalho: periodo

Conforme tem sido 'divul
gndo, o Ministério. da Edu
cação e Cultura !arã reall·

zar, em Florianópolis. no

período de 10 fi. 17 de setem

O dd') de pllf'�tras é
d(!.�tina(h ao� proff's ;ôrl'S
dfJ en�jn') pri"1:·,riIJ. f'IJnl:m
do com a p'l�ti('lp3.('iio de
térnJ�os de v:t"hs I��:tados.
Clelo dI' palf'slras e Sim

pósios tem o palro('ínio do
Ministério dn. F.(jll�acã(l e

Cultura. Prof. nohf'rt:r LV'
m. do Governnr]ol' d') E�to.
do de Santa C!1.tarjn.'l., Dr
Cel�(J Ramos, e f)utra� ::t'l
t(Jl'idad('� f'mérltn.c; d;J,<; de
mais Estado.�.

NOIVADO
E' com grande pr"zf'!' que

noticiamos o noivado na Sr.

Osmar Plza�i ('('Im a Se'1ho
rita Vahni KO�7ja�. l'f'f!'i'>:a

bro. dois Slmpósitls: um sô
V!·Cj1'!'!\'N'T'E ILUS'rnE bre treinamento. de Profes
Fn.�on!"'l·se n..sta Capi sôres Rut"ais e outro sôbre

ta! p·'o('p.orm'e dó munid treinamento de filhos dê a

p'n rle UrnOsrt!lo-a o nossr gricultores, além de um ci

;l:n��;'�dO��:�:�li:�ose���: ���sõ�:s p��es:�:�:1\!'�l;I�'Z-
rionfir!n Fe(l'i'l'al na<1\1"la rio.
localitl�d.. e' l)1>'{�na !Z'rande De acordo com a Infor-
lnf'nte estlm:;tda Ih tnpuJa mação do Dr. Benjamin 00
çl10 e da sociedade. O se- _

nhol' Torquato Tas�o é ele
lT'ento ne�tar::ldo do Parti
(lf) 80rial Democrâtico ten
('ln �id') f""'i�o \'('rp'ldor por
e��'" 1'"1f'�"'1) �'·�ido.
A ::;;'1. S'l.. en-'iamos os

f'lm:pMimentOi< d ... O ESTA·
DO e de�eif,mos longa esta
da e.,tre nós.

O -Doutor WALDEMI

RO CASCAES, l0 Juiz

Substituto da I" Clr·

cunscrição Judlci{l.rla
em exercício dó cargo
de Juiz de Direito na

Vara dos Feitos da Fa

zenda Públ{ca e Aclden
tes do Trabalho da co"
marca d� Florianópolis, -JU'=="..
Estado de Santa Catar! •.\

na, na forma da lei,
etc.

de t:·e;namento. programas,
n'!('\()dns na aprendi7.a(!'f'nl
a""T'1n('<,:u:o.ría, p: :ls�er'uilll('n
to de açã'o técnico-edm�ati
va após o treinamento; mé
todo umdo no desenvolvi·
ménto da programacâo pa

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

-�---._-_._-- A Instalarão dos traba·
lhos serã no dia 10 do cor·

rente mês, à� 19.30 hlras.
nf) Teatro A 'Ivaro de Carva
lho.

DR. LAURO DAuDA
0IfYAL11fj_

TERMINOU A QUINZENA DE ARTE Apresentando ao

grande publiCO f1orianõpolitano uma quinzena de promo
ções do mundo da boa e escolhida Arte, despedimd nos
com saudades da excelente Semana do Cinema Novo que
teve por extréia a nossa acolhedOra e culta terra, levan
do por Isso da nossa gente. todos os artistas que aqui es

tiveram por espaço de uma semana, a melhor impressão.
• Depois, foi Hassis, que obtendo gra!'Jde exito com :l.

sua expOSição que marcou época, encerrava a suo. mos·

tra de quadros, mCI'ccendo da crítica, unanimes aplauso:;
que lhe servirâo çle novos estlmulos par.a Que continue
em nOS1>a te'l'rrt a ser um dos melhores servidàres da arte
de pintar de QUc está se tornando mestre.

Terminando essa série dedicada durante uma quin
zena nesta Capital aos amantes da boa arte, ZUMBLlK
encena t.ambém sua grande mostra de pintura com ex·

celentes QU3.dros q\le obtiveram grandes aplausos e a ad

mil'ação de qua1.ltos tiveram a fortuna de apreciar· aquela
exposição na qual o grande artista também catarlnense,
teve mais uma vez oportunidade de provar suas qualida·
des excepcionais de artista de grande valor.

Segundo ontem afirmava Zumblik, passaram pelo
salão ã rua Felipe Schmidt, onde se encontravam expos
tos seus trabalhos, cerca de duas mil pessoas,

Si ainda levar á soma, Que durante a mesma semana

varias outras promoções culturais, além da inauguração
do Banco do Estado do Rio Grande do Sul, já podemos a·

va}iar do grande movimento que, semana a semana e mês
a mes, vai p�ojetando nossa Capital. cujo progresso con�

tante de uma Capital moderna já é fato lndJscutlve1.

A grande parada militar, dia. 7 do corrente, foi sem

dúvida, Igualmente, pelo seu brUho, mais uma incontes
tável prova de nosso patriotismo e civismo, Que tanto

movimentou nossa Capital, Que soube aplaudir sem rê·

servas, os bravos mllita'res de todIa's a'S corpora!:ães.
A'lguém comentava. á hora: dó cafesinho: "Verdadti·

ramente Flórianópolis, pelo Que vénho ob!rervéndo jft sé

tornou uma gran� Capital".
E fluem ii'! pr.oferia- não é catarlnense.
Anlr.� assim, pois. não pode selO acolmfldo de ?::l.'rl·!'sta

como afirmam flue cu o sou.

Clínica Geral
MÉDICO

FAZ SABER a todos que, o

presente €dital de citação
virem ou dele conhecimen

to tiverem, Que por parte
de BENTO ANTONIO DU

TRA, brasileiro. casado, la

vrador, residente no lagar
Abrão, Coqueiros, DistrIto

do Estreito, desta Comarca,
foi requerida em uma ação
de u�ucapião os dois SP.·

guintes imôveis: O primei_
ro, 22 metros de frente que
faz à Estrada dn Abrão. por
igual metragrm nos fun
dos. Que faz com tenas do
Dr. Cclso Ramos FilhO, ten
do de cbmpl'imento dp fren
te a fundos 282 metros: ex·

tremando, de um lado, conl

Da. Margarida Czesnat, e

p'Jr outro, com Cláudló Va
lente Ferreira, com a área
de 6_204 m2: O segundo,
com 22 metrns de frente

que faz à Eotradfl Pübllcn
de Abrão, po!' igual metia

gem nos fundos, que faz

com o Comandante Herd

!lo Aquino, extremando por
um lado, co� 184 metros

de comprimento, com
. Da.

Margarida Czesnat e, por

outro, com 184,50 mts d'e

comprimento, que faz com

PARA DEPUTADO
ESTADUAL

Especialista em moléstia de Senhoras e vias urinâ
rias. Cura radical das infecções agudas e crônicas, do
aparêlho genito urinaria em ambos os sexos. Doencas
'do aparélho Digestivo e do sistema nervoso.

.

Horitrlo: das 10 às 11,30 horas e das 14.30 as 17,00
ho:as - Consultório: Rua Saldanha Marinho. 2 1.0 ano

dar (esq. da Rua João Pinto). Fone 3246. Residencia:
Rua Lacerda C6utlnho D.o 13 (Chácara do E�panha) _

Fonc': 3248.

AD lJ O GfOOf
-.-

Partft�p8t2e
, W,!lson José Muller e sra p:Jrticipam aos poren

tes e amigos o nascimento de ;eus filhos que na pia
batismal receberõa o nome de Saulo José e Souro.
otQrrído dia 4/9/62 no Motemidode Sõo Sebos_
Hão.

.

ADVOGADOS:
DR. HELIO PEIXOTO.
DR. MOACYR PEREIRA.
PREVIDENCIA SOCIAL: - Recursos à Juntas de Jul
gomento e Revisóo. Aposentadorias. BenefiCios etc
QUESTÕES TRABALHISTAS

.

CI'VEL , CRIMINAL
Ruo Felipe Schmidt no. 37 - 20, Andar - Sala 4

12-9
._--------- ----

jalo do mundo Con,vair 990 CORONADO
�ERElJ' cmSTE

, GHIZONI
Mocidade,
Capacidade, .

De�icação
lerlf�

com o inigualavel SERViÇO da

SVVISSAlR
Qualidade Sulça em rodo o mundo

, ............,
.,�.

Consulte o seu Agenle de Viagens

,,t-,
1: ·.�,r�·

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



FlorlollólJoi1s, 11/9'/(;;2
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. . Escreveu: TELLES em meu pensamento, obrt

gando me a transportar to
dos meus ideais para esta
coluna. donde num se; obje
tlvo. servira de laca de u

nião entre nós do planeta
terraqueo, não só Umban
dislas, mas, tôdos àqueles
que crêrn em Deus. e aos,

Jamais me passou pela
idéia, até certo ponte, es

r' ever algo sôurc Umban

da, muito menos manter u-

11l�! cntunn num m.íttttinu.
Entl'(·tanto, ri�plclnm('nt.e

conNC't.!zoll-SC cssn Idéia

Vende-s'e
vence se uma propriedade, com três casas. uma de

mnt('rlal c duas do »mdctra. Tódns com água luz e cseõ
to: sito it rua Ieoberto L('nI nv 24.

'rrnter 1'0111 o senhor Otávio AUI!;11sto do Espírito
gnnto na F'inmbl'erin Otávio no Mercado Público nc 38

partI' tnternn.
15-R-412

,lIslilulo de Educação e Colégio
Esladuéll DIAS VELHO

EDITAL

De ordem do Sr. Diretor, comunico aos interes.
sodas que os r'xomes o que se refere o Artigo 91 ma
dureza do 10 e 20 ciclos, serão realizados a partir do
dia 17 da corrente mês.

'

,

As tnscr+cões serõo feitas nesta secretario até o
dia 15 do corrente. mês, no horário das 8.00às 1200
horas, '

.

,

,

' . As instruções para as referidos exames encen;
harn_se na see-etcrte dêstc Estabccimento.. , .' ,'.

. , ,: Inícios das provas dia 17 às 1400 horas (Partu
guês)

•

. .Floricnópolis 6 de setembro de 196 2.
, , , . Wally Bernadinii

Secrererte , Reg. N° 4988
12/9/62/

Na Grande Venda
do Lar

� "'e"'''',,m,dI'o

LID ,"p.,-'",o
�

PRINCiPE
RETANGULAR

212Iilros(7.5phJ

de outros planetas, que nes

tas paginas, trarão suas

mensagens cristalinas de
amor. fê e caridade, assim,
como, a doutrina sublime e

fie], principal aücérce para
os Inúmeros e Imperiosos
caminhos que encontrare
mos em nossa espinhosa [or
nada. até chegarmos a ser

UMRAND�STA, convicto de
,�ê lo, sem preconceitos so

ciais c até mesmo. chegar
mos a gritar o mais alto
pnsxivcl até formarmos à
qurqe "éco'' inconfundível
e tntormtnávcl que umun
,�e em nossa Umbanda.

Portantn, 1111'\IS Irmãos,
in\l'lo 1101(' nl'sta coluna 'o
meu f1ull1hito r-aruntrvo.
stmplesmr-ntr-, r-otu o rmutto
r](' flll('rf')' sor também um

Umhnmllsl:t" rrme, na ver

dnde, êsse qutnnüo, pcrten
1'(' à todos os lrmàos de ré.
ou seja, da Lei, que por
meio dôle. desejem expres
sar seus sentimentos, suas

tmnrcssõcs. e atê mesmo.
adnuír+r Os esclarecimentos
necessnnos a untrmos num

só pensnmontn no écc tnten
te r-neto oc lid�, ínr-onrun
dfvel. ml.�t,('l'losn r divino,
ou sêja: A LEI DE UMBAN
DA.

Brevemente na Cidade
gaúehn de Porto Alegre, nos
dtns 15, 16 17 do mes de
Novembro vindouro, recn
zar-se á O Congresso Extra
ordinário de Umbanda, que
por motivos privados, fôra
transferido do mês de a

bri] p.p., Quanto a Informa
cões. poderão obtê·las com

o Delegado da CONFEDERA
ÇAO ESPIRITA UMBAN
DISTA do Rio de Janeiro.
desta Capital, ii. Rua Felipe
Neves, 464 � Estreito,

A UNIAO DE UMBANDA
DO ESTADO DE SANTA

CATARINA, recentemente
fundada nesta Capital. te
ve seus Estatutos publica
do no Diário Oficial do Es
tn.do de 3-91962, mie;. 6, ten
do à frente como Presiden
te o sr. MARCELINO GO
MES DA SILVA.

o Sr. ELZEVIR DOS SAN
TOS MOREIRA. assumiu
fli:ls atrás, a presidência do
CENTRO ESPIRITA'" SAO

•
•

JORGE", em virtude da de

missão do Sr. ARNALDO
HEITOR MULLER, donde
com seus auxiliares" regerá
sua diretriz, que sem duvi

da alguma, será elevada ca

da vez mais o nível cultu _

ral-espirttual, já traçado
nos objetivos estatutários.
Portanto, parabens ao nevo

presidente,

Este.ve emvtstta oficial nes

tn Capital, o Professor Ante
nor R. Fortuna, dirigente do
centro Espirita de Umban

da "'TABOA DO CACIQUE
"MARAJO", da cidade de

.rotnvme. o qual tratou de

assuntos relacionados àque
le Centro, junto ao CEN
TRO ESPIH.ITA "SAO JOR
GE" de nossa Capital.

AO Sr. Dr. RL-r::iENS DE

ARRUDA RAMOS. M. D.
1>lretor dêste Matutino e

seus gentis funcionários. -

Em nome da família Um
bandista de Santa Catari

na, na qualidade de Delega
do da Confederação Espirl
ta umuanõtsta do Brasil,
neste Estado, e no de meus

familiares: como não po
dendo deixar passar desa
percebido, expresso nestas

linhas, a gratidão sincera.
por êste nobre gesto, que
muito concorreu para que

rteessemos os mais efusivos

elogios de agradecimento,
não pela simplicidade de
conceder à um prineipían
te a oportunidade de expees
sar aos irmãos da Leí seus

objetivas e ídelats. mas. ue

lo qualíficável tino jcma
listico da equipe Que eno

brecem Santa Catarma.. na

circulação do "Pioneiro" -

O ESTADO - órgão diàrio

que símboljsa orgulhosa
mente o saber, e dignifica e

eleva a terra de "ANITA
GARIBALDI" tendo a van

guarda o "barriga verde" a

migo, Dr. RUBENS DE AR
RUDA RAMOS. A' 'I'odos,
umesonarr.ente. elevamos

ao nosso PAI OXOLA', às

nossas preces, pedindQ.-lhe
suas bençôes e conrcrto es; "

piritual. - "Que a paz de

rt;us. esteja com todos vés"

(Continua no próxlmn
Domingo).

PARTICIPAÇÃO
José Sátiro Machado e sra Vvo. Djanira Schmdt
pF1rlicipam aos ?a: entes e' pessoas de suas relacões o
cnntrnto de casúmento de seus filhos

-

Neusa Glório e R{)noldo :

Florianópolis, 7 de Setembro de 1962.

12/9/62

-----_-----_:-:-c:-:c- ----

DR. A. SANTAELLA
DE VOLTA DE SUA VIAGEM AO EXTRAN_
GEIRO REINICIOU A CU'NICA

Comum-se terreno
Telefonar para 2441

Desejo comprai' um terreno no Centro ou prôximo
ao Centro,

12/9/62

Operador de Máquina RUF
PrOcuro·se operador de máquina Ruf ou con�

tobilista com �rática de contabilidade mecanizada
Trator á rua Felipe Schmidt n. 33,

QUARTOS
Com Ou sem PensÕo. Coso de Família.
Ruo Esteves Junior, 34

ORo MARIO GENTJl COUA
M�DICO

DUVIDD - NARIZ - GARGANTA
CLlNICA E CIRURGIA

PROGRAMA DO MES DE SETEMBRO ESPECIALIZAÇÃO NA CLlNICA PROF
Dio 12 - Quarta-feira - Bingo do Grêmio dos JOSÉ KÓS DO RIO DE JANEIRO

.

Cúntadorandos Senna Pere�a OPERA NOS DOIS HOSPITAIS DE FLORIANOPOLlS
Dia 16 - Domingo - Encontro dos Brotinhos - ln; HORARIO DE CONSULTAS: - Dos 14 às 18 hora<;
cjQ às 4J h.oras - Orquestra do Castelan, Pela manhõ, hora marcado. inclusive aos sábado,
Dia 25 - Tcrço_feiro - Cinema Telefone: 2989
Dia 29 - Sóhadn - La 8('lln Itólin - Pr(lmovido CONSULTOR lO - Rua Ten, Silveira 15 - Conj, 203
yelo Departamento Esportivo do Clube Doze, EDIFICIO PARTHENON

não se deixeenganar!
Para seu Ford, exija somente peças Ford legítimas!
Comprar peças que Mo sàoteqüimas
para seu Ford é como aceitar
nota falsa! Não se deixe enganar!
Em fluido para freios. lonas ou

borrachas.ou ejn qualquer outra peça,
exija sempre peças Ford legitimas,
as únicas aprovadas pelos
rigorosos testes dos Laboratórios
de Controle de Qualidade da fábrica.
Leve o seu carro ou caminhão ao

seu Revendedor Ford, Êle- tem
estooue completo de peças legítimas

e oficina com mecaoícoe treinados
na própria Ford. Sabe o resultado ?
Menos despesas ... mais segl.lrança
etranquilidade!

Oferta Espeeil!!lll Este mês. o seu

Revendedor Ford esta promovendo a

venda de fluidr.J para freies. lcnas
e borrachas Ford legitimos, 1'1 preços
especiais. Aproveite a ccasiao para
comprar o melhor e eccnomcar.

vtsue-o ainda hoje!

o menor custo das peças F.ord
legilimas e SUJ maior dura.bihdade são

dois fatores de Economia Global,
que só Ford oferece.

mantenha seu Ford sempre Fordl

A Dec;laração Brasileira
Mário Lange de S. Thiago
Dizer-se que o nosso país

passa por um oertocc de
vidll ou morte nacional se

ria usar de pleonasmo. Que
o Brasil precisa do morali

zação nos seus diversos
sctore� d!'!.s Vidas publica e

privada; precisa de esea

las: p1'8c1sa despertar
por intermédio de aulas de

educação cívica - na crian

ça e no jov:?'11 estudante
o sentimento de amor à

pâtrla e ao próximo, de re

tidão, de dignidade, de ho

nfY:>tldadc, de cid:\dania:
que pl'eelsa renovar, asfal
tar a estrada, o rumo que
as classes dlrlgen tes deve

rão tomar; que precisa ado
tal' a política do naciona
lismo famUjco. do qual. se
aproveitnm as hordas do

comunismo internacional e

------ -----

Dt. Avrlo" R>m·'.
Cl.INICA DE CRIANÇ_'\l"
ComiullÍ>rio: Pela manb!\

no 1I0""pll31 de Carhladl'c,
',\ tnrde, no consulto;';,
das 15,30 �s. às 17.30 hs
('nn�1I1jôrin: RU:J N'm��

Machado, 7 _ 1.0 andar -

estrangeiro; flue O povo pre
cisa de liberdade, mas nõo

precisa nem quer assistir

"cenas de licenciosidade con

tra a constituição, a lei e o

poder da autoridade con,�

tituida, isso todos nós sa

bem os. Aliás, o Brasil Intel
ro sabe e o Brasil inteiro)

Havia. nõstes dois paises
excessos ue deveres e abri

eacees e rareavam seus

direitos. Estas declarações
revotuclonartas do ponto de

vista mental e prático .. im

punham-se necessarias.

confusão nas suas cabect

nhas ainda unaturas. Po
bres crianças!
E o estudo de COisas pas

sou a ser tal. no Brasil, que
da confusão na')ceu a igno
rância e esta quedou em li

herdade assolando tôdas as

esquinas. Tem::>s agora, mui

�os direito. fundamentai,� e

ob:·ifa'Órios. e poucas abri·

-gnçoelS

Para ('5sa catástrofe, só
há uma fôrmula de S()hl�:i()
a DECLARAÇÃO DOS DE

VERES DO HOMEM.

c?ntinua como está.

Entreta.nto, outros paíse�
- c com ê1es o Brasil - ao

redigirem !;\ta cõpia, fize
)'am-no :temE'nte n::> pa\)el
esquecendo o campo pdüi
ro, do movimento. d:"l ação
c fllle é fundamental. A

prenderam demais fI.;5 li

ções e acabaram por fazer

Ninguém - i."so nunca -

mas ninguêm mesmo, dei
xa de trabalhar, de dar to

dos os seus esforços para a

n"e�hnl"ia des costumes ou

deixar d� t,er a s1:la cons

ciencia limpa n:lqllilo que

pos�a· afetar a caótica si
tuação brasileira.
E' dificil ter-se que usar

de ironia. mas é assim que
se fala em qualquer rodI

nha na praça, contudo, o

Brasil inteiro trabalha e

tem a conSCiência limpa e

o Brasil continua como es

tá_
A França, em 1791, lan

çou a sua "Declaração dos

Direitos do Homem e do
Cidadão" que há de ficar

para sempre na cbnsciéncia
e no coração dos homens

esclarecidos daquela, des
e posteriores épocas.
Antes dessa, Os Estado

P. S. D,
PARA VEREADOR

Domingos Fernandes De Aquino

11'1,..rnn(' 2':R6. Unidos promulgaram a
Residência: R'Ja P:ulre "Declaração dos Direitos

Roma. 0:1 - 1'cINOTle 'lIR' do Homem" (em 1776).

DR. eLO'VIS DIAS OE �I�A

CUNICA ME'I)ICA
Estomago. Intestinos, figado e vias biliares,
Consultório: Rua Felipe Schmidt n.O 38
Residência:

'

Ruo S. Jorge, 32 - Fone 2721
Diàriamente das 15 às 18 horas
Atende das 8 às 10 30 horas no Hospital de Caridade

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS JOINVILLE S. A.
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I
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SECRETARIA DO TRABALHO
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Em terra, no ar e mos ao encerrar-se a mércio de Automó
no mar, em todos rin SEMANA DA PA- veis JoinviÍle S. A.
cões dç Brasil milha- TRIA, nossa mensa- Revendedores Ford,

,
res de homens velam, gem de fé e gratidão Estabelecimentos A
noite e dia, pela segu- pelo muito que têm Modelar e Magie Bou
)rança e integridade feito para maior grau tique, Centrais Ele

nacional. E a eles - deza e prosperidade tricas de Santa Cata
autenticas guardiões da Patria Comum. riria, Fun,dição Tupi
da ordem, da lei e da Associam-se a es- S, A, Industria e Co
constituição que leva- tas homenagens: Co- mércio Concórdia _

Sadia, Banco Indus

tria e Comércio de

Santa Catarina -

INCO, Secretarias da

Fazenda, Educação e

Cultura, Saude e As- -c:

sistência Social e Tra
.

balho, Laminadora

Lusabo Ltda·

o ESTADO
II MAIS ANTIGO DlÁBIO DE SANTA CATABINA

, SEGUNDO CADERNO I .�. Florianópolis. 11 de Setembro de 1962

:?1 :
"

FIAMBRERIAS KOERICH

I-�'T""lf' FLORIANÕPOLIS - SC

\ : COMÉRCIO E INDOSTRIA GERMANO STEIN S. A.
, 'e

FLORIANÕPOLIS - sc

:E't-ill.ha Bonnssia, dançin
seu irmão João Batista 80<>

nassis Junior, na comenta.

(la .festa de Quinze Anos

realizada no sauado que

passou,

A fesla de Elzinha Bonassis foi "Iop sei"
Encerrou a ExpOSição de Pinluras de Hassis

A tarde de sábado que
passou a cidade foi surpre
endlda por um tufão - C

famoso vento sul acompa,
nhado com chuvas soprava
fortemente sacudindo as

arvores dos jardins derru,
bando as folhas secas -

moças desesperedas co-ri.

am segurando oacabeios

aS. saias a procura de abri

go _ o tempo esta.va a�i
tado Mas ao anoitecer as

chuvas pararam e o vento

soprava lentamente abrtn

do as "cortinas" ali da lu

xuosa mansão do bondoso

casal dr. João Batista (EL

za) aonassi, para dar Inl,
elo a recepção aos convida
dos de Elzinha que festeja
ra os sues Quinze anos.

ABRINDO AS

"'CORTINAS"

ELAS & ELES

Moços e auoÇas de tra

dlcionais famílias da FLO

RIACAP compareceram nes

te grande acontecimento
Elas desfilaram com seus

benssímoe vestidos dando
um "sbow' de elegância e

beleza marcando o encan

tatamento da noite. El.e!>

sempre admirando aquilo
que a terra tem de

belo,
I

DESCRIÇãO
..

Os que estiveram pre,

sentes pela descrição pede
rãc di:<ier os nomes dos "b-c
tos":

Um penteado original des,
cia sob uma face com duas

'maças"; urna, elegante ,

Ma

_gestade", com �e.us .boart-:s-..
cabelos lcjros; aquela more

ninha "tcp set'' exibia H'�?

gníflco conjunto rraccês,

colar, brincos e o broc ne

nos seus cabelos pretos;
uma menina. moça com fd.
ções de uma alemanainha,
trajava u m veftido :z!Ji'
ou roxo, francês; aquela
que tem o "twist no "an

sue" usando pastinha; um

sorriso muito gracioso faz

lembrar a beleza da mu.,

Iher libaneza; uma morena

que muito achamos pare-ii.
da com a 'e'strela" italiana
que foi agracída recente.
mente com o "oscc'': aque
lar torrinha que muito gos.
temos de ver na pa.s.sirea,
com seus cabelos, muito pa
recídc com o de Doris Dar;
um lindo rosto chamou
muito a atenção dos ccn

vidados, ela tem um tlwh
original do nosso :'!:sf'\do,

CERIMONIA

.As vinte e quatro bo.

ras aconteceu a cerimonta

simbôllc3, da festa - .E12:L

nha apagou quinze ve'L

nha� no bolo enreítado
c\.m um bouquê de rosas -

dacou a primeira va.aa

com o seu pai dr. João Da

tísta que trajava um ele.

ganl� terno preto inglês
- a segunda valsa foi com

o seu irmão João B. Bou'!s
sís Júnior - a terceira no

vamente CaIU seu pai a,

companhados de qul.m:e
pares, elas, quinze vela,
cor azul - encerrando fi;

eenruonta o casal anfltri!i.o
dançou a última valsa -

foi um momento de de e,

moção e aiegria, que deL
xou transparecer a I ..

cace da família,

JANTAR

Aos convidados foi se

vida um jantar "amencn,

nO"� sôbre a reepcneebüí
dade do Querêncla Paíace

Castelã: 'com seu ccnjunco
melodíco abrilhantou a uct
tarta. Calculamos aproxima
demento em quatrocentos

_ o_-ºÍllpero. de ccvtdedcs pr�
sentes. O fotografo A'ln,
bateu mais de duzentas lo

togranas.

ELZINHA

Foi muito comentado a

beleza e graça de Elzm..'"\!i,
que recepcíoncu seus conv!
dados na sua rgande resta
com vestido de orgaridi �lli
ço em babados e com bole..

ro ,todo retrcrdadc com pe
drarias. O colunista a reüct
ta pelo sucesso dI.. -etcví,
dos acontecimento

BANCO

Com um elegante "Coq
foi inaugurado o Banco da
Estado do Rio Grande do
Sul SA. o sr, Adão Araujo
anfitrião do acontecimento
reeepcíoncu o "Grand 1\1ou

de," industrial ocmercta, fi

social da FLORIP C. \P

MEDICINA

lUis!; Yaz.lgy, Eúr l\lorítz, tCt:eu no Imilituto Yazigy I
eleita na Festa, que aceno; tIO (lia. lll'inteiro p. p.

MUSICAL BAR
:'ARA UM BOM PASSA..TEMPe COM SUA FAM� - REUNIOES SOOIAl8

DAnçANTES COQUr:r:EIS - FES.TAS DE ANlVERSARIOS _ eRA )"

, " DAN�ANTES - . ETC.
,

.�
(

ANDAB:j,�Ra.EO QO ROYAL BOTEI" --: Tel. 2515. !portaria)• ......II�
., ,. 'Ifl\' 1,'.:' .,', , "'; il� "<,,{iN;

Um grupo de senho-ns
da Associação cetertnense,
de Medicina promove-ram

.

um elegante jantar cancen
te no Querência Palace Ho
tel.

MIL�ARES

Com grande sucesso en

cerrou se a Exposição -

VIA CRUCIS - êe Hassls

no Hall do 'reatro AlvarO
de Carvalho. Milhares Ó�

pessoas compareceram nu,

quele stmpeuco II/cal, arírn!

rando o. trabalhe de arte

do nosso conhecido e parti
cular amigo rI:;. .sts

'\
PAULO
Cl-culan.lo pela ci'Jade

o sr. Paulo Sérgio Graciano·
da sociedade paurtsta.

NIVER

oe sr- L"U�---Ln!llego CIJ

n1sta esp'u-tiva da Radio

Guarujá, hoj�. recebera.

muitos curucr.mentoe pe.
lo seu ntve-.

ANTIGUIDADE

Gostam 'S muito da Ez

posção de Antiguidades ce

ganízada por Senhorag da
Sociedade flori:tnõpolltllna
n AABB pró Na tal da CrI ..
anca Pobre, campanha de
Da. Edlth Gan-a Ramos.

VAI
Dia vinte, e nove próxl

mo Celso Pomplona, vai
apresentar no Clube 12 dll
Agosto "La Bela rtalia" _.
Os ensaios estão eccnte,
cendo.

CIRCULANDO
....

Jovens paUlistas etrcq
lando pela Cidade _ entre
elas d;estacamos Os boJDeli
de cecnde Massa e ElIA&.
ralda Abud.

-

RECEPCIONOU
o dr. Ingo Renaux t.

cepclonou com um ja.�t'"
'íemenceno'', festejando o
seu niver no dilll sete P,Q
na cidade de Brusque,

MODERNAS
A industria de t.ecld'JS,

Renaux, vai lan,çar, p:lr e&
tes diaS' as mais modernas
padronagens de tectdo'l
São Paulo e Rio de Janet�
adquiriram todo O e9to..
que.

EDlÇA:O
Neste caderno está a.ean

tecendo a Edição Espechll

;���t�Ssa�:�nc�:te:Ol::r=
com êsf.e matutino, em bo
menagem as nQssas Forças
Armadas. que desfllaram

no' Dia da Independêucla
do Brasil nesta Capital, sob
o Comando do Almlrqate
JUrandir Muller de Campos
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Impressões a vôo de passaro
Impressões a voo de pássa- vcuras de milho, trigo e ar Não se tem conhecimen
rc roa, puxando seus camelos, to da primeira construlda,

tunglndo seus bufalos; em acreditando-se ser a clda

construções de estradas, ta de conhecida como Undra
zendo tijolo, enfim uma prastne, .da história eglp-

V. de Sanl'Anna parte da vida simples do ela, provavelmente 3.000 A.
j povo.

AINDA INDIA - Nova De-

1111 - Damo-nos por felizes

eJU termos vindo a Nova

pelhl. Hospedamo nos no

Batel Imperial, localizado

no centro de um grande

parque, que só por sí quasl
compensou a viagem. Mas

contemporanea, sobressaln
do se entre eles um que foi

pintado em 1876 por verest

chagtn, pintor russo, repre

sentando Eduardo VII,
quandO princjpe de Gales,
entrando em Jaipur, e que
é considerada a mais fina
obra de arte existente na

India. E' curioso e frequen
te encontrarem-se nas ruas

das cidades e das aldeias

da Indla, barbeiros e sapa

teiros exercendo aí as suas

pronssões. No caso dos bar

beiras o cliente se senta
mesmo no chão e o "figa
ro" lhe faz a barba sentado
por sua vez diante dele. -

Fomos concidados a visitar

uma casa de famllia india

na, em Delhj; era uma ca

sa de gente rica, gente de.

expressões para descreve- representação. Fomos apa-

lo eurrcíentemente. Pare- more branco, paredes pisos, nhados de automóvel em

ce nos que a seguinte, é a e colunas, havendo em to- nosso hotel e encontrava-

melhor que podemos citar. dos eles Incrustações as mos meio constrangidos por

"SI um amor igual houver mais delicadas, de marmo já estarmos com as malas

re preto e de pedras de co prontas para viajarmos nes

hoje por Snanajahan, para res variadas, formando fio ea noite, encontrando- nos

reeer outro Taj, isso não se res, bem como trabalhos de com roupas de viagens,
ria possível, pois Taj foi a entalhes, em mámore, que mas fomos. A acolhida foi

consumação de uma grande são verdadeiras maravilhas calorosa: as quatro filhas

arte da sua época; foi crta de perfeição e ceucagesa. dos donos da casa espera
do durante um desses inter Delhie Nova DeJ.h1 teem vem-nos

â
:

porta quando
valos da história em que juntas 2.500.000 habitantes: chegamos, todas vestidas
todo o genio de um povo se esta ultima iniciada em nos seus "sarts" de seda,
concentrou num grande tra 1911 com o fim especifico mas.. descalças ... Todas

baíno arqujtetoníco e a ar re vir a ser a capital da In falam inglês fluentemente,
te tornou-se epitome dessa dia, até então instalada em uma estuda música e se a

época" - Em junho últi- Calcutá, é como a nossa profunda no estudo dl'5San
mo foi exibido em cinemas Brasília. uma cidade de lar ente, que já fala e escre

de Florianópolis O filme "E gas avenidas, tendo como ve pois são budistas e é nes

o vento não sabe ler", em centro de irradiação a Pra- sa língua que são escritos

que. várias vistas de Taj ca connanght. Dentre os os livros dessa religião. -

Mahal foram apresentadas. bairros mais notáveis de No Saudaram-nos com as mãos
No Interior do tumulo, sob va Delhi está aquele. em postas diante da fronte cur

sua cúpula, o éco de um que se encontram as repre vando a cabeça, mas não

grito tem a duração de 15 sentacões diplomáticas ex- nôlas extenderam para um

a 20 segundos, há um Jo- trangeiras onde, embora aperto. Não é preciso dizer

vem que faz demonstrações ainda estejam em constru- que o estilo difére muito
dessa repetição de.. som e ção muitos edifícios, exís- do nosso, mas gostamos.
um dos nossos repetiu a ex tem por outro lado multas Nova Delhl, onde. néva no

perlêncla. _ A Nova Delhi já terminados, cada qual inverno, é excessivamente

���� :�al;;rt:f?�:�· �hO�I?'J���;�c:- d�·O�� !���m%.��
Ihí construlda, existindo 475.000.000 de habitantes e graus. Desde 1947, quando
ainda a seu lado a 78. Delhi, a língua oficial é o Hindi; a India se tornou indepen-
de 1670. mas não é esta língua co- dente, ela se tornou um

nhecida em todo o pais, on dos grandes centros de tu

de se fala ao todo mais de rtsmo; é servida por muitos

60 línguas e dialétos dlfe-· hoteis de luxo e outros

rentes. Talvez tão falado mais estão sendo construi-

como o Hindi, seja o Inglês, dos. Entre as coisas a s

já que em toda a parte, em rem visitadas em Delhi, so

restaurantes, casas de co- bressai o túmulo de Ghan-
mércio, trns, ouve-se [ndí di o seu observatório cons-

��êO: �n�:�:��d:.m: �di' ��;�OM';'ai';;�'t:U'ã�O'�:

D:ES'C.O'N'�!����: ��0��jr�;7 p��·m�gvÔe�:l, i;:!�a;�!."�i��l:ti�:
..

.
.

�,
..

entendimentos para que tem de pé muitos restos de

nove [inguaa das faladas muros das antigas e se pas

aqui, passem a ser ensine- se sob muitos dos-seus por

das nas escolas. São multas tões.
as religiões praticadas a

qui, sobressaindo-se a bur-

htsmo. slkh, mahometlsmo, nos de referência a atual

jaire, sem falar nas religi- séde do govêrno, o parla-

ões cristãs. Os adétos de menta e os diversos minis-

Mahomed podem ter até 4 tértos. tudo construído com

esposas, e a propósito, con- simetria e dentre das mais

versando ontem com um modernas técnicas. - Os

dos empregados de nosso mongóes dominaram a In-

hotel, contou-nos ele que dia desde 1526 até 1701 e

geralmente os ricos é que aqui deixaram traços de

se dão ao luxo de ter 4 es- sua passagem que ainda

posas, ele, como pobre, só perduram até hoje. A India

podia sustentar uma. Per- de hoje está tomando um

gu,ntou nos então quantas grande impulso desenvolví ,

tínhamos nós, como "ri- mentlsta; grandes usinas

cos" que esamos. a outra hidroelétrlcas, siderurgias,

metade que estava junto fábricas de automóveis, jâ

encarregou-se de dar a res estão em funcionamento. E'

posta. _ Nossos principias o maior exportador de mi

religiosos não nos permitem néno de ferro, e manganês

elogiar crianças alheias, para os mercador amertca-

mas francamente, é digna no, alemão e japonês.
de admiração a fé dos bud- Nova Delhi, Indla, agõs
ntstas e a confiança com to de 1_96_2. _

;::s.le�p��e��::;�e�:edOf�_ u;:-Walmor Zomer

::l��a�ã:g�:r:n:o��rr:m�: Garcia
se. colocar nas arvores os Diplomado pela Faculdade

excrementos do gado, como Nacional de Medicina da.

viroos em Calcutá; é que Universidade do BrasiL
os pobres utilizam como EX-interno por concurso da

combustlvel, depois de se- Maternldade-Escola. (Ser

co, para coslnhar, em vi- viço do Prof. Octavlo Ro

rios locais na estrada, fo drlgues Lima). Ex-interno

ram nos mostrados ranchos do Serviço de Cirurgia d

cheios dessa materia que Hospital I.A.P.E.T.C_ do Ria

é armazenada para ser ven de Janeiro_ MédiCo do Hos

dida, já que aqui no pla- pital de Caridade e da

halto tudo é campo limpo. Maternidade Dr. Carlos

Visitamos em Calcutá, co- Correa.

mo dissemos anterlormen- PARTOS - OPERAÇOES
te, entre outl' s coisas, o DOENÇAS DE SENHORAS

monumento construido em - PARTOS SEM DOR pelo
mármore, em estilo· renas� método psico-profilatico.

cença, contem, além da es- Consultório: Rua João Pin

tatu!"l de bronz(' da homena. to n. 10 - das 16.0U às

[!í'ad'l. (lUC �c Clch::t {'OI:>C:l- 18.00 110\")s. Atende com

;;)'1 1l,"·l'l>lH"tn \Itr .. t)�ll .\ ... , 'J'n!I\·as ImllT,\"ilít.,,,, tl'e:lt:fonO'
3uJj - l",-,;uU(;-I,Cld ... l.Ia

.lIiIlllliiiiiiiiiiiiliílii__•·•·�i··jII, IIIIIIiI..._Iiíi_..;=ilííilíilí....:;�íiíliííI�=·�'t'".' .. ",;��:; ,-

.

1811 da série

- �",." S" .� .

., que nos fez

.ficarmos saqsrertcs por ter

iI'OS vmdo aqui; fomos de

automóvel a Agra, distante

daqui cerca de 200 qullôme
VOs, e foi esse passeio que

completou nossa satlsfação.
Ficamos até a pensar si não

fomos Injustos para com a

lndia, considerando o mo- ,

do como nos referimos a

C:'llcutâ.; e com Iranquesa,
haveremos de voltar a In

dia com mais tempo, e que

remos rever Calcutá. - Há

aqui em Nova Delhí uma'

umcsréra de sossego, de
simpatia, que cativa as pes
soas. E' verdade que esta
mos escrevendo sob a im

pressão que acabamos de

trazer do salão de. rerret

çõés do hotel, onde uma ar

questra nos encheu de ema

çõés, quasl chegando a nos

comover. seria a saudade
de casa, dos nossos, das cal

sas boas que também te

mos ai Talvez isso tenha in

fluido, mas os contactos
que temos tido aqui teem

demonstrado que os senti
mentos deste povo se apro
limam muito dos nossos Ia
Unos. - Nesse passeio que
fizemos a Agra, tivemos co

DIa motorista um jovem a .

legre, que apesar de. sua

barba longa e de seu tur
bante vermelho, é numa

.!lo e tem sentimentos como

&l�r2�s'a���:r��I�
wior da Indta: seus ho

mens e mulheres trabalhan

do no campo, nas suas la-

M D0

jngtêses. Há também uma

galeria especial de quadros
representando episódios ce

lebres na vlda da India

C. - Todas as anteriores
foram destruidas em guer-

O Taj Mahl, em Agra, como ras de conquistas, e nos ar

devem saber nossos leito- redores das etuets ainda e
res foi mandado construir xtstem inúmeras das suas

pelo 50 Imperador mongol rulnas. Há ainda em pé, em
da Indla, Bhah jahan, em muito bom estado de con

homenagem á sua espôsa, servecão o Forte Vermelho,
Mumtaz Mahal. Nele traba assim chamado pela côr de
lharam 20.000 homens du- suas paredes de pedras ver

rante 17 anos. Todo cons- _ melhas. Construção de
truido em mármore bran- 1.600 D. C., no Interior de

co, com pedras preciosas
embutidas, é de belesa in

descrltlvel. Não podemos
fazer majores citacões a

respeito desse monumento,
pois segundo opiniões das
maiores eminencias nos

mais variados ramos da ct
êncía e das artes, não há

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

RESlAURANTE ESTRUA

Praça 15 dQ Novembro, 24

Florianópolis

PARA DEPUTADO fSTADUAL .d

p

seus muros ainda se veem

o então palácto real, a ca

sa dos lordes, a capela
real, o paláeín da rainha:
seu banheiro parucutar
construido em prédio espe

cial. e várias outras cons

truções. Todos esses edlfí

cíos são construidos de mar

Na Nova Delfn são dig-

'S

u

.. "*,

QUINTA PÁGINA'
-_.__.-_._--------

.

IN ryo! O exclusivo
comprimido de 3 camadas para
alívio imediato da' congestão de

GRIPES·SINUSITES
RESFRIADOS

II DESCONGESTIONA os zonas críticos dos 8 cavidades
faciais atacados pelos gripes, resfriados e sinusites.

tSnONANTE
COM VITAMINA C

1 ��:1��r:9�:stl�n:a�::a!d�:ef:�
c-ais : desinüarna e contrai as mu·

cosas intumescidas!

-------__J 2 ;�iZI��S��:�i�t�I���i��
e antialérgico! Corta a dor, a

febre e os resfriados alérgicos!
Elimina o escorrimento nasal e a

irritação doa olhos!

Sensaci�nal descoberta c.ientiflca! Superhist desprende o catarro, nt){maliza as secreções e seca

o muco"\_� que Superhist - o único comprimido em 3 camadas _ age através da corrente

sangüínea.;;. Por isso, só Superhist atinge todos os pontos das 8 cavidades ósseas faciais.
onde se acumula o catarro vrrulento, e onde nem vapores, nem liquidas podém alcançar I

Obtenha alívio total e duradouro contra os males das gripes, resfriados e sinusites; use o

nôvo e aperfeiçoado comprlm1idotde.;;congestionante Superhist !
'

�.

ANTES:
Suas vias respiratórias

DEPOIS DE
SUPERHIST:

.

Alraves da corrente sangülr..�.

Supe!'hist·atingetodososponto$
afetados. Em minutos Superhist
destapa.ollariz: contrai e de
sinllama as mucosas, drena o

catarro e seca o muco ... V.lá
respica livremente outra vez ..

acaba·ses irritação dos olhos
e o escorrimento do nariz ..

congestionadas! Aos primeiros
sintomas. o resfriado inflama

as membranas das 8 cavidades

ósseas faciais e entope·as com

cat3rro cheio de germens S.u

respirar torna·se pesado Seu

nariz arde e começa a escoro

rer ... Sua catÍeça- com a preso

silo provocada pelá ;cO'l1geslio
- dói terrivelmente! E 'ogo
sobrevem a irritação dos olhos.

a febre ea ··moleza·· no corpo!

Fabricado sob

liconçede
WHITEHALL

LABORATORIES.
NY- E.U,A,
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PEDRO PAULO WC'tADO

RfDA rORES-AUXILlA.ES:

MAURY BORr.'i$, RUI LOBO A

GILBr�TO NAHAS

COLABORADOR'S: DIVERSOS

----------_.__ .- ----- -_._-- .------------------------

Intac a a invencibilidade do Atlético:4 x 2 s"
bre o Olimpico

gum para disputar um cei

teme como o da segunda.
Zona. Quanto no tricote
do Estrei�o, jogou bem, em

boro. se preocupasse de

mais com o jogo mdtvídual

Mas venceu (4x2) p .� .... "-!
Não chegou a convencr r corregadío da esfera, "rig Márcio e Marreco. Outro unto foi justo e -meree1clO.

ao pequeno público que nando, assim, a parcialt-la que cnereoía nâo continua- porquanto revelou ser IHJ.'S
compareceu ao cstád;o da de das intervenções. Houve em campa rot Jurand ír que equ'pe. E, assim, marcha
Praia de Fora o encon: -o jogo brugcc e por vezes des atingiu Marreco enraívecen invicta a esquadra at�rt!
entre ALt'i·ico! e Q'mlfli le-i! que o árbnro não con do o de tal medo que o la cana que jâ no próximo 00
em conünunç (), (',m,. se-zulu reprimir ao toô i c teral dcrelto âtlnglu o prt mingo estará em Brusque
enato da S, í;I' ln ,O .anonando apenas dua; C" metro contrário que encm para saldar seu mais d1fi
campo bast: ruo I. o put-ôes: Marrepo e 'I'lão c trou c que foi 'píâo. O qua cu compromisso que >lcra.
em '1htudc e,1;,. eh'}' Q! outra por deçrespeítn à sua do blumenauense pode ,;e1' contra o- Ci'dos Rennux,ficultava em �u� o • 1 autor:dade fazendo S�il' de considerado como dos mais decidindo- o titulo de cnru
das dos jogadorc" ,.J .Im-t- campo Risada. O grande UI' fracos Que vímos êste 8,;10. peão do 1 .rurnc.
patmente dos dois arquei 1'0 do mediador da refrega Não tem sistema certo e

ros que passlll'nm p o r foi permitir continuasse seus jogadores camínhnm OS GOLS
maus bccado-, -nd« cne em campo até o apito-final ou correm dis-persos pela
0$ go.s de ROg<'tlo c Ti:1O o 'center" Catorze, troou- chanca Jogam duro e re
foram p�"vf'nientcs de fa lento e desieal ao extremo clamam muito das dectgoes Helinho iniciou a conta.
lhas dos dois r,uardavn.las Lendo quase mandado nnra do árbitro Enfim uma eCJ.1l1 gem aproveitando uma

primeiiã"'vité'riaiôterêstãduaf"ííó"iiI
"O E'S T A DOU

Na tarde chuvosa de 'Ln

teontem, f FI nno a ,)(l,It.;,
da prelimimu' (i(! AI' 'T)r:11

����:���ntr�li;lP����i]J:: ,'�.;
"O ESTADO" J"., j {. "ES,
TADO do PAH,'f','.I\" de
Curitiba. fO:'m:<G Jl I ['.lU
c!r!�ci.rlo_� dos d, :m]wr ����',
tantes esteios -d., jmpl'rll�a gl:i1
de Santa Cat:lrin'1 c I'J,,'a "0'-
_____ • :_<_'__'::'.':::;n:::.:::la:::nd::o�:tl'êS

ná. Bom choque. com os ío
r-aderes de ��bos 03 lados
s.e empregando com mui
b ardllr. entusias!l1o e ca

vnlhpirlsmo ao ponto de
merecer gr:iu de·;>; a parte

disciplina", A -turma ci de
)":dzandÓ sua me

(;a do ano. canse
::.r seu forte ant'l

,
Divulgam 0<; jornais de Rio e São Paulo que osdOIS lutadores encerraram os preparativos 'paro a luta e que cedo .quol afirma que vencerá. Embora nãoq�_er(nd�) Q-:rc�ltar na derrota de tder no nossa opi.

��a�e�o:���!:���o'd!d�;r;�[;e conhecerá pela prim2i

.

Tiramos estas concJusõ�s pelo que lemos e as_

;��o;���o esperamos que estejamos totolmente e1'_

x X X X X
� ......_.,..,.._.-�

.. . ComeçQ� Q _aparecer os clubes que consegul
ram a clas,�diçaçao pOJo o segunda fase do Ce1'tanle
do Estado. Da zona Quatro, o Bota fogo de canõinhas•

Conceguiu o almejado" passaporte" meSmo sem
computar as p:'Jntoó' da rodada Que encerrou esta fase
O con.iu�to botafa9uense contando com apenas 3 p
p. esta distante doiS pontos do segundo colocado Queé o São Bento e 3 sôbre os demais concorrentes Ju
ventus e Santa Cruz. cada qual Com 6 p.p. Portont�
dêste grupo deverá sair Botafogo e Santo cruz ou Sã
o Bento. '

X X X X' ��"HnnI'IIE
''''-l1li

Na chave B ainda da quarta zona, o Guarany
de �oges, conseguiu a classificação por antecipação
conjuntamente com o Flamengo de Curitibanos que
contam com 3 pontos no passivo enquanto seus ad.
versários contam com 6 e 8 pontos no passivo, Inde_
pendente e OJincraft respectivamente, Portanto Gua
rany de Lapes. e Flo'mengo de Curitibanos, adquiri_
ram o direito de pr(lsseguirem no certame Paro os
demais clube<; o certame foi mais uma esperança,

XXXX X
I",...n.

-.. ..�"III(!

Na Quinta zona pela chave A a parado é bem
mais difícil pois Comercial, Atlétiéo e Hervolense
nesta última roonda apresentavam-se com possibili_
dades de classificaçõo, devendo como é ábvio sobrar
um. O Comercilll contava com 4 pp. e Hervalense

� At1f.t! Ilri"mndi5 o C"�TpO Com B p_p.

Aconl·�e('. r,ue os tri·5 e,�tlvcrnm C:',1 ação e sO�t-�te
ado dOi mesmos pod2rá dd: ',,(- suas pOSIÇOes

tentos contra eots dos pa

renêemes. Foram autores

dos pontos, pela ordem; NJ.

co, Dirceu, Gilberto, W'\1.
dlr e wuson. l'.\Ia arbitra.
gem com altos I' baixos
funclonoll ,) ',: Altobal' So:.:-i
tos e os :JHact ..o. atu�ram

aSsim forml.'j')\'

'O ESTADO'

-!l'tto; WJ.n::'l"rlfl (Pr!'
o.�'m,'·· 0sc:l:'
Fl,i:/:c -I�'.a!"',

J rGl�'

.Ion), GI erto
'v!no :))

v,i o c.ampo 'for

de de Brusque fr.e:-i e- UI)

conjunto do Pnlsandú, tu! i
mo colocado,
Na verdade multo emt)').

ra o compromisso do 'CIU
be da estrela solitária fosse
diflcll esperava se que :::Iei.
xasse Brusque com uma Vl

tórla permanecendo assim
neste turno, com boa chs

siflcaçàa.

Porém isso não acont;).
ceu. Muito embora o lI'

nadar tivesse realizado a,�

gumas alterações no ata
que estas não surtiram' êT'�i
to e o resultado de lxO, p9-
ra o clube brusquense 'p.Jde
ser considerado justo.
Na primeira etapa o Pas

sandú foi mais equipe p,'a
ticando um futebol mais
coordenado e lutando m,�y

mo com todas as fnrças vi·

sando �rir a contagem c

que finaim�nte não aconte

Na segunda fase o P::m:,.
Ramos cresceu de prod ll·
ção e conseguiu igualar·se

A claSSificação
da 2.a Zona
Depois da vitória do Atié

tico por 4x2 diante do Ohm

pico em prêlio tumultuado

que apresentou tres espuL
sões; da derrota inesperada.
do Paula Ramos diante (la

Paisandú por lxO e do em

pate entre Palmeiras e CaI
los Renaux por 2x2, eis co.

mo se apresenta a tabe:p

de classificação dos clUbêS

por pontos perdidos,
L Lugar - Atlét1:co e C'a�

los Renaux com 3pp,
2. Lugar - Almiran�e

cuntundídu num encontro

o g'oleiro Bubi, forçando o

retomo de Naco à cancha,

"ESTADO DO PARANA'

4iemão decorrente de em

arremesso de Ronaldo na

cobrança de uma Iu'fa.
Pouco depois, Rogério ccn

seguia o segundo gol. Ro
naldo serviu Perereca e ê-.
te, caminhando pelo' seu

setor, atirou forte, tendo

Alemão defendido, porúm
largando a bola que acu

bou sobrando para o pcn
ta direita que vinha na cor

rida não tendo dificutda
de para mãndá la as redes.
Tals golS foram obtidos no

prlmelto tempo, Na rase

complcmentar o Atlético

Transferido da semana

passada, efetua se na noite

de hoje no Ginásio do foi

rcpuera em São Paulo o '�,l

contra E'der. Joire "versus"
Jae Medel válido pelo cetc
mundial da Categoria oic'

pesos gajos em poder do
sensacional puglllsia braaí,
leiro que adentrará o n np
como sempre o fez: rsvort
to.

Bubi; Celso e Enio; Marf, E'der confia nos seus pu
nh') 0r.\res e Au;r:.lstjl�!lO; nhos embora tenha ndmi

Dirceu, Waldir. Arlel, Ruoi 'tido Que seu adversário a

nho e João:r.inho. quem já der!'ot"u por d'I:1S
No me,<;mo <lia :lo enço;'l

tro, à. noite. a de:egaçàQ
d:: "Estado do Po.I"JJl:\" dr'i

70U esta caJ')itai d., regres:-

5-0 a Curitiba. D"i: •. llg'J jJ 'J

ximo, haverá no

tro entre os doi quad','
desla feiia na c ,ta/ :t,·, ,I

cariana.

assinalou mais dois tentos
e seu adversário Igualmen
-te doía, sendo seus auto'e!;,
pela ordem. Perereca (gol
onmptco, batendo um es.

canteto que cobriu O ar,

,Queira), Nenê Ronaldo (co
brando uma falta de fora
da área) e Titão este

ma falha de Perraro.

OS QUADROS

ATLETICO
Per-aro: Marreco Gercíuo
e Mànoel; Marcia e· Sé!'gio:

vezes é perigoso e o resjiet
ta. Por seu turno o boxeur
mexicano Que há rnurto
vem se preparancc 'para o

combate estando em jortna
e diSposto a arrebatar o

érnturão de ouro Que ;J"lr_
tenceo a filho de Kki so,
fre.
Em todo o mundo reina

grande IntereSse pela .u-a

que poderá suplantar todos
os recordes de bilheteria
haquele ginásio que é
dos rnaior�'s do mundo,

.será Mesmo no Maracanã o

Confronto Sanlos x Benfica
RIO, 10 (VA,) - Os SrS.

Abrahim Tt:'J t. doublê ,;e
<:onselhclJ;'(I (; CBD e di::1('

gado cio S�, ,tos, man(eve,
nn noile clt' 6. feil'!l na �e

de (ta CBD. uma conve"s'l

teie(ónlca com o sr, Modes

to Roma d(l Santos qUll�
do fiCOU' dechTldo que "

p,l'lmell'o jogo entre Santos

e Benfica pelo. Taça dos
camp('õcs' ser(l mesmo nf>

M:1�acrm;i, no Próximo {li.l

11)" :\ noLLc. aLel,denclo �;e.

gund" afirmou o Pl'ôpl'ia di

dc:enLe santisLa que a vúl

tosa renda que' devero. Sê!'

arrecadado. .

foi o fator pr(::

ponderante' para essa d0ci

são,
Sôbre o segundo encen

tro que será efetuado em

Lisboa ficou acordado 'lU"

será no dia 11 ou 12 de (lU

tubro admitindo se porém
que 'a data de 12 sera !!

melhor pOiS no caso d� u.

ma terceira partida esta te

r::' Que s;er Jogada 18 horas

após .e nesse caso cairia

num' domingo o que seria
preferível também, 'para a

arrecadação na capit�l por

tugucsa,

o Carlos Renaux Perdeu um ponlo
em Blumenau e Agora Divide a

Liderança com o Atlélico
Sustentou o Carlos Re

nat:"X lider do atual cer�a

me 1f>. zona dois, um gran
dp l'lp,o com o Palmeiras..
Muito er.>bora o cotejo pão

chegasse a agradar devido
ao estado escorregadio do

gramado agradou POr s--fU

turno, pela movimentaçno
e combatividade,
O Carlos Renaux rOl

quem pulou a (tente no

marcadOr logo aos 23 minu

tos atrayés do atacante pa

o panOrama do p;acar devi

do a segurança com que
atuaram as duas esqtladras
Na fase decisiva, o PaL

melras conseguiu empatar
aos 12 minutos par intermé

dio de Clodoaido mas Orlé:y
deu nova vantagem ;lata
Os rapazes de Brusqul>
quando deCOrriam 29 tninu

tos. Mas o Palmeiras não,)
desanimou e numa das PS" j

tocadas aos 41 minutos, o

meia Carlinhos atirou vio-

Indicação de J\lizes

O Santos, .através o scu

de;egndo já. indicou que o

trio de jnizf's; pfl.r:1 o :1fI.

melro jogo 1'Iever(1 vir dos

(/uadl'os de jlll?cs da Algen
tina POI'U e ParaguaI.

Calltlnenlnl:-'

Transferido

Por solicitação da
via pntl'Ocinadora do Cam

peo'nato Sui Americanl) de

Futebol, êste foi trnnsfm·].

do de março ]J3ra abril de

1963, já. que o Dl'asil estiln

(lo excursinando na Euro.
pa em março Cíl-m ;.:eu� b,

campeões e desejando a.

BOlivia contar com n sele

ção de ouro, nio poderi::l Ir
com os seus maiores era..

Ques mas jã em abril, Pron
tificou se a CBD compare
ser com todos os titularc;;.

Gaúchos Torcida

A Federação Gaüchà te

iegrafou a CBD indagando
da data definitiva do jogo
Santos x Benfica, a fim de
vir cam uma torcida orga.
nizada. estimular os jogaoo
res nacionais.

I cartazes de\]:@W1ll@l]®l\l®@'

ranaense Orley que chut 11.1 lentamente para �ent.er

forte da entrada da pequ� Mosslqlarn 'e decretar novv

na ál'ea. sem chances; para cmpate Que seria o def'lsi·
Barroso com 4 pp. o al'Quelro palmelrense Ju Vo elo u\atch.
3. Lugar - Paula '1lam"s ca, A renda !,:omou Cr$

Pais:mdú e Pu;melrns' CaIU {'om lxO_ no marcar'lc>r 47,000,00 (' o Arbih'o foi. o

6 encerrou fi. primeira falia- sr . .Tn\mo Hlpoilto do 8111.
/

.U�.3I'
-

0.iínlPiCO '1('l1l qnp H('Il�H" oú Pa.! !\llol'mali(I:Hl('�

po.".'�J!r(lld(,� mei:J.s- pudes.sem}, D1Qjificar

��'�i;�

NOYill De�;"'" �;) Paula Ralf,O)s
Voltou a pf'rd: r ;1 eOil',) no ritmo de j�g-o apreseJ'·

lo Paula Ramos L�lJ e tado pelo seu antagonis!,a.
Clubc desta feita ':.1 c�,h. Mas justamenle quand')

mais era o assédio do cl,!

be da capital, o Pais,tndú

lançou'se ao at.aque e .ltrn

vés do ext.rema C:lneJ:l.,
saiu o lento' pClis a bo;a l:m

çada da esquerda foi encon

trai' o avante Julinho bem

colocado dentrO da ál'ea e

sem marcação para eu,

purrar o couro para O fun

do das- I'cdes dos paulaillo�
falhando duplamf'Ute Ne:,.·y
na cobcrtul'a e PamplOlI:l.
Que devia deixar o arco pa_
ra tentar tapar a visão do

atacante
O Pauia Ramos- form..u

com.

Pom'p:ona; J, Batista Nery
e Hamilton Valéria e E'dio
Ralo Vai tinha, Amir, Ben

tinho e Pitola.
A renda somou 26.390,00

com arbitragem fraca de

Waldemar Panca.

., ....11:1 DI LU\IT.. CON$TA�((

'ELO PROGPESSO DI

IAIITA CA1ARI",,,

Me> SrTall

a_TIVe

Rogério Oscar Helinho R.}.
natcc c Percréca.

OLIMPICO por "Helinho graças a

rcur Que tirou

da jogada.
Alemão; Nilson, Sarará e

Garoto; Carioca e Tião; Jtl
randir Mauro Catorze, Ri
sada c xênô. PRELIMINAR

ARBITRAGEM
, Como preliminar detl'flJl

-,. �-i tara-m se a� equipes dei"
Referiu o jogo o sr. UH folha e elo jc-nat "Estado

berto Nahas, cujo trnbajno do Paraná" Os detalhes Il"
não convenceu. Teve erros encont-o vão em outro I).
grandes e pequenos reve cal desta pagillft.
inndo ainda falta de ener

Metropol eslreou na Taça Brasa,
Empatando com o Comercial em

Cornélio ProclÍpio
Estreou relativamente

bem nesta IV Taça a-esu
a equipe do Esporte Clube

Metropol ao empatar na

tarde de domingo com a

equipe do Comercial de
Corn�iio Procópio
contagem de 1x.l

.

Lorro aos 5 minutos (! du
be pn,l'anaense nbriu a coo

taf,f'lll ll,travl'.'l do magnl"i

�o j����:S���oS:::I�::, e�::��
se desenhando uma g,lcil
da ja que a defensiva alvi
vcrde aluava mal, dando
chAnce!! :t que o arco cnt3

rinense corresse s6rle [leri
00.

Porém dc lanto marte
nesta etapa o Métr

Hilário escol'ando uin �fQ

Lro; go-lpcou de clli>eça l'I
ra Igualar o pl:l.cal'.
O Arbitro do cotejo foi 3

.,1'. Vlrr;íilo .Tor�e com at'!a

Bol1.

Com o paSSar da temp'l �11O convlnc{'ll]e.

o Metropol con.<;ef;uiu �
lranquliir[ade desejada e
Poude pal'tir parn aS' al'r�n

cada�, na lentlva d_e igU:l.
lar o marcadOr,
A pl'lme!ra etapa não [eu

ve qua'�quer alteraç!j,o po::>
o Metl'OpoJ fazia apenas e.

PI���rd -Es-p-orti�o
ii

CAMPEONATO CARIOCA

AnOl'lllnlhl:1c1es n:;,o hO;1
ve. DOllllnrlo o Metro!),:,l
recepciollar:\.' ao Cl'lmerl!lIll
em �etl f'sl:i(lio, F.uvalcJ.) Lo
e!L, trntal'n_ a c1:l.R.q!tJcn('�(l
nestas- (!!spntas da IV T�
ça Bl'ns;i]

Botafogo 1 x América O
Bonsucess.o 1 PortuguesaO
Vasco 1 x Fluminense O
Bangu 1 x Flamengo O
Campo Grande 2 x OlariG O .

São C!'istávão 4 x Madureira O

CAMPEONATO PAULISTA

Palmeirás 1 x Portuguesa Desportos
Guarani 2 x Comercial 1
15 de Novembro 2 x Botafogo 1

Pl'udentina I x Taubote O
São Paulo 3 x Esportiva 1

,CAMUONATO CATARINENSE

Atlético" 4 x Olímpico 2
Carlos Renaux 2 Palmeiras 2
Paissandu 1 x Pauia· Ramos O
·Hereilio Luz 5 x Ferroviário 1
Prospera 2 x Henrique Lage 1
Atlético'2 x Mine�asn 1
Estrela 1 x Ypirango O
B�pendi 4 x Atlético 4

América x Coxias (Adiado)
/

TAÇA BRASIL

CAMPlNIIISl3. ABC 1
Paissondu 1 x Sampaio Correia O

Ceara 6 )( River 2
Sergipe O x Brasil O
Santo Antônkt 1 x Rio Branco O
Comerciol 1 x Metropol 1

AJEl(IO
Mudanças locais ou para outrQ9 cidades·

Serviços de mu�, ..

.

Nóo ó neCessario o engrodomento dos m6vf'!s.
Infr'-'l1nçÕeS à rua' Fram:isco Tolentino, no, 34.

fn'ti! - aS05
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PAPA �r.RVIR RUA TT"n

nA CO'.1 .." mGt'lTDADE

lfE SE;'I!PRE

�
P S 1) I

OSHI REGlS

1\1\ PIIOII3l'íil �'a
1I.1lif:ll!TI "

verão 1902-/63
apresentada a.

Os estampados silo criações de Aldemir Martins,
Mnuabu Mabe, Antonio Hanéetra, Fukushima, Per
nanuu

'

Lemos, i\If"f'do votpt. Roberto Burle Marx,
Darcy Penteado, Sylvia, Heitor dos Prazeres, Loto
Pcrstc, zunotto, Lula Cardoso Avres e Lrvro Abramo.

------------------------�--�------�--.�- ---------

Procedendo a apresentação da Coleção "BRAZfLIAN :{ATUj(J�··.quatl'o manequins, Laura, Glgi,'L'herpzu c Hobetta. desfilarão apresentando as últimas novidades da Moda

Esporte Internacional em FIO HELANCA RHODIANYL,- Asjoias toram criadas por Burle M:iI':X, em pedi-as preciosas brasileiras. - Hliuterta e acessórtos- artesenato nordestina I

II, a-.;il(':I·().-;;':apatos:Du/,ú- ,\1aquiagcm e penteados: InsLDr.:\. O. Payot. -O.:: t,. .'-1", rtP',lm f'FfI:':Illpflrl.OS nu Tinturaria HI·;><";l'·;n1.'I,� 'f'('(·idoR.-Quacl!·oS'(.!:I·<1vados pela Supermal'.

O DESFILE "tERA' LUGAR NOS' SAL6ES DO QUERINelA PÁ(.,(C:E:-IfOTEL AS 22 HORAS'

CAPACIDADE A SF.RVIQO duaao Governe �a Repúbh
DE SANTA CATARINA

dênclas e os �2rvlç05 C!'Je

deverão ser desenvotvtd-rs

nos terrenos da Educalj'\:)
Rural no Brasil na nem

atual exatamente em tece

da reaüoade tn-asIeira."

A segunda flnaüdade, de

cara ter imediato se prende
juslam'Onle ao próp-Ic cs ,

tudo c debate ctos probte . ermuacêo de novos conne

cimentos tendentes à me;

lhoria do ensino etement ar

no campo e à - 'nteg'ruçao
da Escola na Comunídane:
a habilltacão do pr'.fes!>or
rural, através de cu:',i)� ín.

Inclue se um prog�amfl.
do PABAEE de Beio Morl

zoste M"na� oorcts

Camo Encara VS a Educ.u.

ção Rural No Ura"i1:

"O assunW da educucâo
rural no Brasil, dcn'.ro ria

atual realidade brasileira

e Que tanto vem preceups n

do o Min(stro da Erl\lcaç:io
e Cu:tura, Dr. Rohert? Ly_
ra esta a exigi: oue se�am

encontrados planos e reet'r

sos que se enquar!:cM e �a.

tis façam positIvamente C'S

objetivos e an$";<'5 ·l'l.'i ;la

pulações rurais. E' a!ls1!sLO

que deverá mereç:er :� 2.ten_

ção de todas as pc:s.sca5" e

entidadés �;u� se dediquem
à causa do d�o.;el1volvimen

tq brasileiro,. S()j" qu:.ü tôr

o setor de vida a (IUe apli.
quem seus seniços. A cam.

panha NaCional 1� r';dllra_

ção Rurni sente a limitaç:lO
de resultados '-jU;1IJ!O aC's

mas em cnnju'Jüo durante

os trabalhos dos )iimpÓi',o�,
cuíca t-mas são rte grnJ'cje
tncerc-se ii. vida do país."
Como se ccn-uua os

trabalhos da Semana

'No simoostc socre tre_n.t t2nsivos que possibUltsm
m�nto rooperali'ln 'Q"r'(,'l!a em futuro próxim') eVitar

p,.a filh'ls de agrj('u'!t1t"cs. a necessidade da reJ;t>n�ia
!:rrii.? rx,')�t"s ::: rl�\)a'iJ;)s de ciasse por prc.fessor :t"i_

problem9s COl"relnto� a f,1 go; o recrutamento e a se..

tuação do tl'ab:"l'ho na, ..o' leção dos candidatos para

nas rurais; mHodos a sere'll os cursos de habi!\tar;tLo de

empr,egados na :lprendiza_ profes�ores rurais; Cs cen.

gem dos ronheclmentos a_ tros re!;'.lonais de tr!'inamer.

gl"Opecuârios; pl"osseRul_ to de professores Ru,-ais 'e

mcntu da ar,f�o Tecn'cú sua importância na melho.

Educativa, após o período ria do ensino d')� B"c�llas

de treinamrmto; reC1"\j""- de sua area de in_"!llc,�{'ia;

menta e seieção dos ca'1.U a adm'nistração e a Qrien_

datas; r-rograma oe '::1l.1!J._ tação técnica do en.:.iso prl_
ra ger.d e Processo� m,ldos mário rural, atravês- de ór_

para &eu desenvolvimentu·'. gãos estaduais e munir.ipa,is
"No outro, O SII1\Posi-J de o acompanha.rnento, das a

Treinamento de prt'fesso tlvidades, em suas escolas-

nreferidos nela nova moda
na coleção

�BR1l2llJJtl't mt7tl1te •
GRANDE DESTAQUE PARA OS TECIDOS DA

COLEÇAO
CIAESA 1962/63

®

Semana de Educacaó Rural em SantaCatarina
cn c que apcneem as pruv res rurais, serão apreganm dos PrOfessôres t1'einad?s serviços que se roce-o a res.

dos Os problemas da Escola ou habiiaados, arrevês cia peito no Bras'J, e pesa sé,

Rural no Bril.'SU com a ne orientação e supervisão. Nos ríamente essa ltmttar.nu em

cessídace de treinamento cr-emos de palestras se de face das tranM�lrr:aciií':s 110VO dO:-l munlejpíua Os mais

de emergêrrcía. tende (')"'1 baterão assuntos- ::;êll"e ma. da vida que ctíecam :l r cr reeôndítog do país. autQ:;
vista a remtdaõe b'raf>ilei tertet didático empregado ciclópicos enesm.r Em pai
ta rY.J .campo do emrnc ru_ nâs aU'las das di<;c:pllnas dades da vida nacional véc

ral. Será discutida a con: com cu-neuro do ensino ses de -eteeees vizlnh.a::; ao nicas e educadores de todas

veníêricía de métodos cs- primário.
peclals pará uma ráplda as

A Volta iO M'.md� ii Vôo clt i>assáro

No flagrante o nosso conlerráneo V. � Santana e?1

C07n1lWthw dos SCM familiares, quandO ele sua paSSage11�
1mr IIl:nol711ú. A loto fot batida j1mto a e�tu.t1ta rIo rei

KU1nehunelw. Leia lW 5." página A VOLTA AO MUNDO A

V06 DE PASSARO.

sob a etiquêta

À \Lena?! nJS In\_;lhol'(�S loji'ls desta' cIdade

ponto de partida para uma

grande "BANDEIRA" crr..

que tomarão parte todos.

ços de suma emerzêncte a

sítuacão de Inquietude o n

flicão das massas rllrJis
brasileiras que e,;.�o'J urane
[ando com mtnhn equipe
de técnicos, a real',Z�U;:lO de

nosso, confronte criado- de

situações de perigo pms aS.

várias "aancet-cs", tipos
de missões vota-nes e ae e

vidente ext"ns.iJade, -o.o

cadas em cara ter rcglpnal
com trabalhos. da acesS!] a .

grande número fie munir.

pios cornplementnds.a por
un'nudes móveis com biblit'

técns, fi!m!!s. dhe·")s elne,

ma, ferramentas c c:�."

as regiões:

A Campanha Nacional
ne F.du&u;iio Ruralnos dispnsc�·mo.� a prcpur-rr

as populações para igUCll
rttmo de evo.ucac T!.�a:ell:ll,
cultural e san' .lY;;;.. xest a

persuasão é que se prooôc
a fazer de ambos 0,;- simpo
síos de storíanõpons 1J'fl. _

CIN�MÀS-cartazes -�D-dlá--

T'!anos Novos A Esse Rr. ...

"Sim. E' já com esse pen

sarnento de prestar servi

Cine 3AII JOS! -IA JJIU·

CiD, GLOBIA
Centl') P'One: 30e

às 3 e 8 horas
Glna Lollobrigida
Anthony Franclosa

EM
NUA NO MUNDO

Estreito
às 8 horas

Jl1l Ireland

Fone 6232

CinemaSpoce - MetroColor

Censura - ate 18 anos
John Charieswerth
ElIen Polleck

CiDe BITI
- em-

:I'AO JOVEM TAO MA'

Censura até 14 anos

Centro Fone: 34.""
às 2 - 5 - 7% 9 hs.

Sessões das Moças
Totó CiR.DlPEBroAbbe Lane

Estreito ........Vittorio de Sica
às 7 - 9 horas

Robert H�::s das Moças

Marina Vlady
- em

A SENTENÇA

- em -

CASEI ME COM UMA DOUTORA

Censura ate 5 anos

Cmelon
CENTRO

- às 8 horas
Sessão das Moças

ToM

Censura até 14 anos

(lHE RAJA
às 8 HORAs

nrndterd DilJman
Suzy Pnrk.er

Abbe Lane
Vittorlo de Slca

- çm-

CASEI.ME CO� --UMA DOUTORa
.Censura atá 14 anos

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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�; Bnccntra.se nesta Capital

ffgrande número de técnico,
t I e educadores, enviados per

i I varias entidades oficlals e

.;; particulares de todo o oeis,
. a flrm de parttníparem da

SEMANA DE EDUCAÇAO
RURAL, de Ploríanópoda.

Esta Semana conforme
ja noticiamos, antenorruen.
te, tem o período de 10 a 15
do corrente;.. inic_ando_;c

<

,;----------------------�----------

Ô �tS:rjD·O,
I • "AIS AN!IIiO DIAIII DE SJNlA CATAIUI' '

FLORIANOl-'\JL1;:;, trerça-rerra) , 11 de eesemcro de 1962

"Sanlos Dumonl" Será Fechado
RIO, 10 (OE) - Pcastvel

mente dentro de uma se

mana o Aeroporto Santos

Dumont, nesta capital, se

rá fechado ao trãfego
para efeito de reparos nas

pistas. No momento os

consêrto, estão sendo rea

neados em ritmo lento, no

período entre mela noite e

6 da manhã. Como é dese--

jo das autoridades conclui
rem o mais cêco posslvel
os reparos as túrmas de
trabalho passarão a tra
balhar o dia tôco, o que
resultará na interdição
total por 2 ou 3 dias. No

momento o tráfego para o

Santos Dumont e normal
no período das 6 da
nhã a meia. noite.

través dos seus líderes pa.

ra, mediante a exposição

rurais UQj. Problemas por espesja,
listas convidados aos sim
pósios e consequentes dcba

tes, formularem sugestões
que deverão ser apresenta-

ne d09 trabalhos às 19,30
horas, no Teatro Alvaro de ----------

Carvalho
"O ESTADO' procurou O

Diretor d.a Semana de Edu
cação Rural no Hotel Que.
rêncía onde SS se hospe.
dou, para uma entrevista
eõoee os objetivos dessa :

Importante movimento. Res

pcndeu.nog 55:
''1:ste certame, tem duas

finalidades precípuas: A

primeira, de cara ter media.

to, destinada a congregar

autoridades, técnicos. edu.

cadores e as pcpu.ecões a

ELETRIFICAÇAO RURAL
Presidente Da CEE faz enlrega de 6
lmilhôes de cruzeiros a Cooperativa

DE IMARUI'
O engenheíru Paulo Af·

fonso de Freitas Melro,
Presidente da Comissão de

Energia Elétrica fez ontem
a entrega ao Diretor da

TUBALHADORES DEMOCRATAS
Em Santa Catarina as

Federações de Trabalha
dores promoveram um

Congresso. Dos cento e

trinta congressistas pre
sentes, trinta

: I n i C i a d a .a semana de
Educação. Rural

Estiveram ontem em vi.. co Gago Lourenço Fiiho e zando a SEMANA DE EDU

sita a nossa Redação a Pro Dr Eracllto de Freitas têc; CAÇA0 RURAL.

ressora Dlasnanblna costa ,n1� educadores, que em Na oportunidade os vtst.

conceição, Os Dra. Franr.is.. nossa Capital estão organi� tentes mannvérarn. demo-a.
da palestra com nOSSQS : e.

datares exp'teando pcrme,
norizadamente Os detalhes
da reterida. semana. de cs

tudos que e patrocinada pe
lo Ministério da Educação
e Cultura.'

o difícil dos MORALISTAS de bócc e palavra e
sempre a presença do RABO-DE,PALIIA. Os que car

regam éssc apêndice não percebem o ridiculo de prega
rem zelos e virtudes que ndo praticam.

Essa situação está ocorrendo, com muita frequência,
com certos candidatos, na sua propaganda eleitoral.

xx xx xx

Um deles, para citar, é o deputado Fernando Viegas.
O seu mais sovado chavão é o de que lutará CONTRA
OS APROVEITADORES.

A d�ição do (/U8 seja APROVEITADOR Te$fJ'IU
cida ou aludida em termos genéricas, sem especifica
ções.

Mas, nestes últimos anos, o deputado Viegas, que é
terceiro ou quarto suplente da UDN, tem tido perma·
nência efetiva na Assembléía, APROVEITANDO um ro

dizia de companheiros de bancada, que ADOECEM com

data préviamente marcada.

Esse APROVEITAMENTO tem custado vários mi4

lhões ao erário, em seu beneficio e sem melhor contri

buição para o Legl$lativo, uma vez que o euotente-eteu
vo ali não se destaca nem pelas suas luzes nem pelo seu

bem senso.

Sem PROVEITO para o F tarfo. para a coletividade,
o modo de permanênCia 710 C'W'<;> d,}- LUTADdR CON
TRA OS APROVEITADORES, 1<0. mais rápida análise,
pelas enormes quantias que exige do Tesouro, re1lela um

IIrande APROVEITADOR. com enorme rabo--de'palh-a
a manté-lo no perigo permanente de acabar incendia1l"
do-se..

'

A Semana consta de 03

lestras, e sImpósIos que se.

rão reaUzados no Teatro
Aivaro de Carvalho, EdU!.
c10 das DiretorIas, e rnsu
tuto de Educação Dias ve,

�ho.

nlstas e representavam
vinte e três sindicatos. O

PC cetartnense mpbilizou
seus mais altos filiados
para assessorar os traba

lhos que deveriam ser

cumpridos pelos membros

do Partido. Os democratas

de Santa Catarina, porém,
não se deixaram envolver

e conseguiram que rôsse

aprovada, por UNANIMI

DADE, a já célebre pecre

ração de. Prmcjpíca do I

Encontro Interestadual do

Movi.mento Sindical. Tam

bém foram aprovadas, por

UNANIMIDADE, moções de

ratificação à filiação à

Organização Regional In

ter-americana do s Traba

lhadores (entidade hemts

férica sindical democráti

ca) e à Aliança para o

Progresso. Os comunistas

tentaram por três vêees.
apelar para a agressão
sístcava fim de impedir a

aprovação das teses demo

cráücas. Não se acovarda

ram Os democratas, conse

guindo mais uma vitória

que teve grande repercus -

são. (AÇAO DEMOCRATI

CA POPULAR)

Cooperativa de Fôrça e

Luz de Imarui Ltda.., de
um cheque na. importância.
de. ors 6.225.706,70 como

pagamento Integral da par
ticlpação do Govêmo do
Estado naquela emprêsa
de energia elétrica, etra
vés de contrato firmado e

aprovado pelo decreto OE.
20/08/62/1.875.

Com estio Importãncla
entregue pelo órgão res

ponsável pelo plano quin
quenal de Eletrl!1cação do
Govêmo Celso Ramos àque
la Cooperativa de eletrIci
dade tomará a seu cargo a

aquisição do sistema de
transmissão de energia
elétrica existente entre

Laguna e Imarui, Incluin
do subestações abaixadoras
e demais pertences Inician
do uma administração au

tônoma.
Este é mais um resulta

do positivo da politica.
energética do Govêrno do
Estado, que visa dctar-êan.
ta Catarina dos
aértos recursos de energia
elétrica attvendo o seu

desenvolvimento econômi
co e prestando melhores

condições sociais à popu
lação rural catarinense.

Ginásio Em
Um Ano

Já se acham abertas as

Imatrlculas para o art. si
(Ginásio em um ano) da
Escola Continente icceuea,
da à Rua Dr. Fulvio Aduc::!i

A missão soviética no 748, 10. andar.
BrasIl já conta com 35 Segundo es-tamos Inforr=t3

��::eas� �:�tri��e7��:lr�la: :��daSã�xi��:�t:�. as vagas

Brasília, mas tem comple- _

ta liberdade de rocomccão,
Indo frequentemente a São

Paulo e a outras capitais
brasileiras. Na Guanabara

hospedam-se BS diploma
tas russos nos melhores

hotéis de Copacabana mas

ninguém consegujrá que

êsses hotéis forneçam os

nomes de seus hóspedes
soviêtlcos. Existe formal

prOibição neste sentido. De

quem? Do Itamaratl? Da

Polícia? (AÇAO DEMO�

C�TICA POPULAR)

I As palestras e os simpó _

slos serão realizados por téc
nicas em ensino rural pro.
cedentes de vários estados
da tederação e que já se

escontram em FlorlanóPÓ...

l!�

Segundo Os Protessores a

recepth'ldade em nossa Ca...
pital tem sido ótima, e o

Governo do Sr. Celso Ramos
'em cooperado de rorma
decisiva para o êxito da
Semana De Educação Ru ,

rai.

"O ESTADO" agradece :1
honrosa visita dNI Pro!'t1s.
sores que partiCiparam da
Semana de Educação Rura�

·�colo.cando se.a dlsposlçno
pa::l ('<:'nperar com (I impor
.portante empreengimento.

BOAS VINDAS

Hospital Volanle
,Na Trindade

O hospital volante das
Pioneiras Sociais estará na

�SEC ·TA1UÃ'ÔAAGRICULTURA: '.
.

•
.-

.

Cris� na Suinocultura tem Soiu�ão
o Plano de AçãO' do 00- DOS PROBLEMM ECO- preço tem a sua POsIt;it

verno Celso Ramos, consí- NOMICOS, porque afinal, certa e digna do �
dera o desenvolvimento da nós jornalistas só pense- cuidado, entretanto o "
suinocultura como ativlda- mos em suinos e suínocul- cremento verificado
de. sign1fl�ativa no comple- tura quando perguntamos abate em 1961 não se

xo da agricultura catart- os preços da carne-de- veu à condições favorá""
ne�e. _te momento porco; ou dos produtos de preço, mas sim a VOIl.
Sua Excia. recomenda os conhecidos cortarnbre. pre- tade dos criadores de
itens do programa relecrc- sunto e outros, o titular abandonarem a sUlnOCUl.

�:1��: e�m a �n��:;�� :: ;:Spo�:!�a: d:ue A:��Il�Ji� tura,. destinando às �

transformação. E de opr- tlca de preços racionais, é ��:t"'�:sse��n����\��:lre�
ntãc que deve 'haver uma necessidade; que o fator cutores. (Continua).

ação resultante de Inves

tigação na realidade rural

��;tu�:nt;o!X��:S:IV�. su��� ,OUTRA MAIS DAS MIL
devem ser estudadas as

causas que apagam o es

timulo ao criador de suí

nos, a-fim de que o Inves

timento aplicadO no par
que. da industria de trans
formação de produtos de

origem animal, ofereça o

lucro necessário ao melho

ramento do seu proprlo
equipamento. O titular
dos negócios da agricultu
ra na execução das dlre
trizes traçadas pelo gover
no diz que não tem a me �

ncr- dúvida que, pelo me

DOS, se tem de concentrar_
ativIdades para conservar o

20 lugar nos índices de
desfrute já alcançados no

país e concomitantemente,
assegurar a posição de pos
sutr o 40 rebanho de sui
nos. E comentando o Se
cretário da Agricultura
afirma: em 1961 a suino

cultura dentro da pecuária
cetennense, foi quem re

gtstrou o maior rebanho
em quantidade de cabeças
abatidas para consumo de
um modo geral. E como

prova da informação ofe
receu o seguinte quadro
estatístico:

SUINOCULTURA - EM

1.000 CABEÇAS

ANO REBANHO

1950
1951
1952

1953
1954
1955

1956
1957
1958

1959
1960
1981

1.666
2.659

2.875
2.777

2.923

3.237
3.500
3.558
's.53l
4.124

4.325

4.546

Para Senadol
ATlUO FONTANA'

Trabalhador Infatigável Lutará
No Senado da República

Por Santa Catarina

Em resposta e ao mesmo

tempo' delicadamente co

mentenendo A NOSSA IN

DAGAÇAO DE CURIOSOS
,1.

Praça da Trlnda.de, às se- _

!�i�:�:��::��;��� ie :�t;� Pamnan"a dado corrente, para atender IJ II II U
-aos pobres e necessitados

�:,,::rvlço médico • de�-

Vitoria
Pmssegue

Anteont6ffi, visitando Ld.U

rentino Rio do Oeste Tãió,

Pouso Redonda, Trombudo
e Agrolândia, os srs AttiUo

Fontana, candidato ao Se.
'·nado da. Republica e dr. Re

nato Ramos da Silva, Cd.ll..

'dldato a suplente, obtive.
ram .

caloro�a recepça.o de

uma multidão de popUlares,

que lhe fOram levar. ap<,io e

soHdarledade.
Sâbado participando da

comitiva' do chefe do Exe.
cutlvo catarinense stlver3nl
em Rio do Sul, ()nde toma

ram ·parte nos festejOs de

Inaugura�ão rda Exposl!}�Õ
feira. do Alto vale ·do Itajat

( Em todos as lugares do
Estado tem Os candidato,
recebido a mais entusiásd.
ca demonstração de popu
laridade, prevendQ se, des.
de jâ, uma vItória esmaga�
dora. .__:_tJ,. R

/_,��

Para Suplente de Senador
RENATO RAMOS DA SILVA

p

s

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

trabalho da nova geração calarinense

'�.�.' .,'
. �-.

��
• aOl...A MAIS PERFEITA DO aftASI:'

ABATE
rama, funclonava num barraco, mal coberto de tabui

nhas, como se vê na foto acima.

Dentro do programa de escolarização, o governador
Celso Ramos substituiu o prédio pelo que se vê na se·

gunda fotografia.
Pergunta ao deputado Laert Vieira:

duas mais se parece com GALINHEIRO?

440

576
569

572
50'

576
631
717

744
719

817

900

PARTIDO SOCIAL DEMOCRA'T!CO
NOTA DO DIRETOR lO REGIONAL
ccmpjementenco nota anterrcr,' este Diretório, por

seu s-iesicente, (hvuJga comunicação feita aos Dlretô
nos Municipais, esclarecendo o seguinte:

l0) no p.eno do dia 7 de outubro vindouro, cada

eleitor tem o direito de votar em dois nomes de candtda

tos ao Senado da República;
20) os nomes que o Par-fidn recomenda para o se

nado são fS dos senhoress dep�tados �ti.UO Fontana,
escojhido pelos competentes orgaos partldarlos, e Dou

tel de Andrade, indicado pelo Partido Trabalhista Bra·

silelro _ recomendação esta que .o PSD faz, como ja O

fez o PTB, em cumprimento do acôrdo firmado em 1960.
Florianópolis, 8 de Setembro de 1962

Aderbal R. da Silva

Presidente

BOM EMPREGO
• I

Importante Organização de âmbito nacional preci"
sa de empregado de. escritório, do sexo masculino, idade
entre 23 a 29 anos, com boa redação em portugues,

gra"nde experiência em cálculos, conhecimento de con

tabilidade comercial e que seja bom datilógrafo. Os cm·

dldatos deverão possuir, pE:lo menos, instrução secundá

ria completa. Salirio inicial: Cr$ 20.000,00 mensais. Caro

tas Indicando idade, nacionalidade. capacidade e expe"
rlência para a Caixa Postal 62 desta capital.

� \\

�,

,�.�.
�

.

Ja recebi,. alguns telefonemas sõbre ..o assunto.

Quando, no s partidos, acontecem rlfifis, a forma

clássica de explicá-los é declarar logo que o casO

foi mais uma prova de vitalidade democrática.

No terreno esportivo a regra deve valer. Se o

meu Mengo continuasse isolado; lá nas alturas de.
premier, acabaríamos órfãos de emoções.

Ele, no sábado, lutou bravamente. Ao fim, ha

vendo sofrido seu primeiro revez, poderia compreen
der o que o verso imortal de Rostand já explicou:

"Náo está no sucesso a glória da peleja."
Mas, os meus gozadores não perderam por espe

rar. Em menos de 24 horas, o glorioso voltava para
a cabeça de chapa, repartindo-a cavalheirosamente
até o próximo domingo.

Não fôsse assim, tudo ficaria muito chato. A

gente teria que esperar até 7 de outubro.
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