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A questão da entrega de

armas nucleares a tercei
ros países será o tema das

conversações que. norte-

Rusk e Andret Gromyko, Contudo, círculos gover
tratarão de. um acordo pae namentaís de Washington
ra impedir a dirusão de consideram que os sovíétr

tais armas, teoria que o cOs estão Interessados em.

govêlTIo de Kennedy de- impedir essa difusão de
fendeu desde sua subida armas nucleares a base,

americanos e russos reali- ao poder. nacional, pelo que existem

earão, amanha, no waisor Não é a primeira vez que esperanças de que se con

Astoria Hotel, desta cida- Os Estados Unidos trata- siga algo positivo, consti
de. rão o tema com os sovié- tutndo' isso um primeiro

ncoe, mas, até agora não passo no problema do de

se chegou a qualquer sarmamento.Os ministros do Exterior

de Aperfeiçoamento de Professores'Rura,s
'

NO _ClUbe Bandeirantes, o Prof. Pedro Nicolau ténas do curso, sendo as- atingidos todo.'! os profes- devendo ser encerrado no
em São Bento do Sul, fói Puím, representando o Se- sistente do coordenador sares rurais do Estado, em próximo dia 29 às 11 ho-
solenemente instalado dia cretário Executivo do PLA- geral o Prof. Mário Ribas número superior a 6,000. ras, com a presença do
20, às 20 horas, o 4° MEG e o assessor de Edu- Maciel. Resultado de um convé- Governador Celso namos e
Curso de Aperfeiçoamento cação daquele órgão; Pre- nío entre o Plano de Metas outras laltas autoridades
de. Professores Rurais, to- feitos dos mumciptcs da Orientado de acôrdo com do Govêrno Celso Ramos e estaduais.
talizando 100 professores região; Juiz de Direito e o plano prestaoetectdo e a Secretaria de ;Educação R dedaquele municipio. de Promotor do município se- baseando-se na experíên- e Cultura, conta ainda o Ao ato inaugural do dia ['
Campo Alegre, Itaiópolis, de do curso; Vigário da cta dos três anteriores já curso com a colaboração 20: ressaltando o signjfi- II

I M�ta ':'i:::n:,g':�t::,,"m :Ei�::i:,�'b::;���:�"o:: ��t:;�d���:,:;�:�t::,:t�� ���:���:���::m,��������. �d:o�Oo!�c�'uO,Q�o:�:fd��:A:P;:ff:��oZ�a� verá no iIe dos cr isan tem,os pratPrad6S,presentes, entre outros, o tra-, autoridades e convi- sentido de um melhor e Imporbânoia do mesmo pa- ."......, ""'0'
..

_

.

Prof. Abelardo Souza, di- dados. mais objetivo atendímen- ra as suas comunas. menta de Professores Ru- Quem nao se recorda das .uecoi acta em rnottvos guermesse popular, para

reter do Depu! tamento de to às crianças da zona ru- ãste quarto curso esta ruis, rataram o Prof. Abe- belas noites que marcaram. orien�ais e. feéricamente que todas as cja�es sociais

Educação da Secretaria de As professoras Jandira ral cat.annense. Até o fi- sendo ministrado no Gru- Im-de Souza, o inspetor es- Os "Pessegueiros em nõr e Iluuunada a vefun pruç.r pUSSUll1 concorrer com seu

Educação e Cultura. e co- Ávila e Gessy Cherem nal do presente período po Escolar Attannro Gui-. colar de Itaiópolis, o tns-. os Pessegueiros tomaram a reviverá glorias passadas. uuxu:o nocessárjo e índís-

ordenador geral do curso; etocco ministram as governamental deverão ser maràes. em dois turnos," petor regional de Mafra, o florir? . pensável.
representante do PLAMEG APELO A Díretorra da Rede Fe-

J e a professora Jandlra Pois, com Crisantemos mímna faz aqui um apelo

l
Avría. Ao final, em díver- Prateados a Rêde Femini- A Róda Feminina de geral, especta.mente à elí-

E d L R d 5 I PLAMEG
sos números de arte, apre- na de Combate ao cancer Combate ao Câncer vem te da nossa terra, para que

t tr S ·0 -� sentaram-se alunos do cur- transformará nossa praça, trabalhando inlncarrupta- prestjgie o seu esforço e o

5 ra a on iJ •
-

J OUso -ncrmal regional anexo mais uma vez, em palco de mente para conseguir seus seu trabalho- comparecendo

Eis doi� teêcbcs em (;uns inestimável para a reg-eco, uma verba de 80 rrulhfies ção está a cargo da Cens- :� ::�'i��rã�:�olal' Altami- ����
notavei apresenta- �����v���it� �n:lta��l�bU��� �r�::��o:'�'s pa::';ri�aãnote���

truçâo da Estrada se. _. uma das mais importan- de cruzeiros. E' uma rea- trutora Lisymaco. Sua ('''n tório- para diagnóstico pre- brecarregar a gente pobre
23, ligando Lontras a filo res zonas de produção em lização do Plano de Me�as «tusão está prevista ll:l.ra cose do câncer. e sacrificada da nossa ilha,
do Sul. A obra, de varor Santa Catarina, exigiu do Govêrno. cuja execn- 21 de julho do próximo

I
O professor Francisco u.e Em' congresso internacio- fascinada pelas tradtcto-

ano.

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

criado da Rocha acornéu- nat de câncer, recente- riais barraquínhas e sem-

Na foto de cima vemos do de derrame cereb1ul, mente reahzado em Mos- pre nét a ordem de pre-
o serviço de terraVÍanag"m

,', I logo após participar Óõ cou, rtcou constatado que sença dada pelos primeiros
nas est !l52, daquela es-. l um comicio do TPB. A. o ainda são os exames pe- rojõe-s.
trada. À.bai�o. a colocado I, peração foi rea�izada p.do nódtcos que salvam 80%
de um boelro, na' altura l -,iétodc João Danni. das mulheres que passam Pobres e ricos, num ges-
da est. 306. !', I. j BRASIi,LIA pelos ambutatónos espe- to nobre, estarão juntos,

A nova rodevla facilita
I pr���:�::ldOd�o;:ut:ssu��� ci���:dO\oncretizar essa ��atl:���s, d��i�:'i.���tc��:

rá scbremaneíru o escoa- ", tré.balhos a cria.ção de!Ju grande aspiração a "Rede que-em amparar

rnt)ll[O_

fS pr�t1utl;)s_, d3 '. �O"' ... L.' •. ,�"

_. .�,(�btenderu:-i�.;. nacior.�:,--c_�e � .. ���:t-A'_-'.ab>i>t'!:,m'��'!t' ""','.

transport
-

que jâ,'vinJil se .m'and.o :frazão ell).barcarâ; cargos de tnmlstros "icJn

::ra:I:�;: :::�a::�iCienda r �:�ngãexP�:si�:;;e d!O�� ���a�s vl�i �����r-:eC�I�::=

I
BC. assistirá a cerimoma lho de ministros.

___ de assinatura do novo n- Durante a reunião d�V�[á
corda internacional do seu submetido a ap1lÕ'Cla-

DIA 27· I café, çâo do conselho o pla>tD
• BONN de emergência para a e-

_ �:�ee�:gineh'� ,'O governo da Alemanl,a ducação, SOIJi�ia_toadoGouf::�. Ocidental proibirá a Ja"- presidente �

tir de amanhã que ·'os na·· -em cara ter de ur'gencla
vos de carga. do país rea- RIO-

i lizem transportes sem E- O ministro Hermes Li-

co�r�nt�r�in��in���f��a � I ����: seOnV:��iC��r�: �for� ::n::tác:::i��b�::::tá�:�
os Velhinhos que s-e

en-I tnanLe revelou que o 'iP'iel" Carias Alfredo Bernardes
contram internados no

no de Bon concederá licel1 discut:ndo assuntos lig�do:;
Asilo de Mendicldade 11'-

ça e,;pec:a: para o tra'_v;- a politica internacionl1: e

, mão Joaquim, receberão as
porte dE' qua;quer carga, mais ainda sobre a parti-

nossas homenagens. I RIO _ cipaçâo ou nao do Bl"a�a r !

Do comércio. Da

indús,!trja, Do cidadão simples de�i�na�a O;��i�l �:br�U�q;�:: �:re�o:�rê:�:h�:gt::anc;�

�I
Relacionados em 1958, 1.000 unidades. Num

das diferentes profissões. I tic,pação do Brasil na eou ra tratar do problema eu- lpl���ei���i:dna: al::�ri��',a��� l.���s�on�l��dO l�!, umDas lrmanda�es religiosas. I
\�so q�:r��:;:�l�� s�: �o��� t� !e:nciawaS�leing;::nee�e:'l�': ba�iSHINGTON ��mÚl����tl������:0U:���!� :��S�o;8t�asal:�I.do de dois

tenda, naquele modelar

I
tratar do problema cub;l.- O embaixador do B":lSJ! ta 22 escolas de duas sa- A fotografia mostra a

estabelecimento de assis- no. A informação acaha em Was�ington sr. ,RO- i las e 24 grupos escolares, unidade de Santana,
tênCIa social. de ser dada a reportagem berto Oliveira Cal1!pO�, ell i de 2, 3, 4 e um de 5 salas, município dE' Turvo.

'Todos nós prestaremos as. por um pana voz do It.a- viou carta ao New

Yor!<,'
no total de 74 salas. Dos

homenagens de nossa afei- ,t maraty. Acrescentou que Times dizendo que o Br:l
grupos escolares, 17 foram Um raivinha ando li

ção, do nosso coração, I o assunto -somente será sil não �stá fazendo . ,)- constnlidos com verbas do lecionap.do os clichês que

àquêles que aH, vivem os decidido nas próximas 110 branças poiitic�S, ÇOlllO a- convênio federal. publicamos e, em campa-

seus dias, revivendo lutas, 'l, firmou aquele Jornal €[n Total de salas. em dois uh" resolveu ve-

l'epassanq,o o pensamento

I
F'ILADE'LFIA editorial mais sm. dana0 anos - 118. E isso, obser- riIicar, in as escolas,

pela estnida já percorrida, Nenhuma arma sovjé.�ie:l prova. �e e1as,citidade d�-I ve-se, nó biênio em que Perdeu seu· tempo e seu

bendizendo, hoje, aquéle foi tl'unsportada para Cu- mocratlCa. Afirma o ,"r,,- aquele governo mais aten- propósito de fazer escân-

lar, onde encontraram o ba por naviQs ociden�ai'3 bixador, que as propO"- deu ao ensino. dalo: encontrou-as todas

aconchego amigo, para os A informacão ê do secrel... çães do colapso econonü- I Ao fim de 1962 o Gover- e ainda dezenas de de;>;e-
dias de hoje. tárit'Í de e�tado para as- co brasileiro não tem m3.ísl

no Celso Ramos terá so- nas de outras, Temos ma-

No Asilo de Mendicidade suntos interamericanos do� valor do qU� as feitas por conido o Estado com mais terial para diverses anos ...

. Iymão Joaquim, a sua ca- EE. UU. Edith Martin polítiCOS financistas dUl'zn I
_

���::i::l��oac��i��� �::u�:,�I�eputados ,�7 �:B�E'RP'L'�,·íoMo��m�: ��:sc�;·���I, MAIS ESCOLAS:
senadores se encontl·am

sem a perspectiva de um
na capital federal. O 'y,n- Durante mais de 1nas I

'PI (I I ( I
- !

lar na velhice, havE'rá a
grsso continuará, Inativo horas 4 lanchas patru.hei II ameg on ra a ons ruçao oe um

���n;��6ãO n�o D:�Xi�� pelo ;'esto do dia de hoje. ras e numerosos guard�s I Grupo Escolar para (ombrl'oqUinta-feira. Com a nossa
NOVA IORQUE for�,n,tn'tiarilÇ,oS r,��st.�:::an�,�! A 10",,'dad" do Santa

J

ajuda, com a nossa con. Os representantes de .1OS u
,"" ... G oerg - Construtora Cres-

tribuição, com a manifes- nações pl'esentes a r/.a águas do Rio TRITS t;\lC

I
Rosa, no umnicipio de cHuuense, representada por

�:�oa s:�:�a S�:i��:��. afe- ��::m��::as�e::�ã�a�e:r:= �:r��OI�g.�::n�e:r�e�'li�\tu�·� �:,n���oGru���\s���·�;.n�n� ��Uei�i!;���eT;�����r;.nge-
Ajudemos aos velhinhos dos na maior festa dos ú,- este. Também estava pre- que determina o contrato

a umas horas mais alegres, timos tempos, Está J:lendo sente um veículo blind,'do I firmado em recente reu- O prédio e�colar terá

f'nviando à direçáo do Asi- homenageado o senador com -"uas ar�as a�ontt:.- I nlào, no Gabinete de. Pla- sua construção feita em

10 de MendiCidade Irmão ,Afonso Arinos de Mf'iü das para o no, assIm

';:-)-1
neJamenLos do Plano de alvenaria, com depend6n-

Joaquim, dôces, bebidas. Franco, representante b:·_t- mo uma ambu'ãncia e a MeLas do Qovêrno, quando das para quatro salas de

presentes, para que éles, sileiro ao conclave. Afon- poiicia tratar de mais!:l estiveram presentes, de um aula, estando o valor da

�:: 1;��I:S,SI��:�:� dec��� ��é"i�ri;:l��l P�::id;a�õ�:��� ���it�i:snt�a d=zn�O:�:�:�=! ���lb�1 t�n�e���i��rai�l��� �:�·:s �l'çt���ene:�ls �l��lcO c���
tinuar_ bendizendo a J:loli-_ nidas, tos soveticos, os ingl<!.',cs sãu, respectivamente', Se- zen·os.

dariedade entl'e os homens, PORTO ALEGRE colucaram também !', a cretá: ia Executivo do PLA- A fiscalização dos servi-
outrora e ainda hoje ins· MEq, e Secretârio Sem ços será feita pelb PLA-

pirada na magnifica pala- Pasta, representando o· Go- MEG, e·o prazo de conc1u-
na de. Cristo: amai-vos vérno do Estadu, de.. ",,9.0 das obra!! está pr.evis
llWi (lO,) Oll�J"O,-;." outro, a firll1a Jorge F'rycl- to para 2'10 diClS.

americano e russo, Dean acórdo.

F. de Combale ao Câncer Promo ..

MAIS OUTRA DAS 1,000

C.o. Comemora 36 anos

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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P1!rl1cip3ção
VALMIR SILVEIRA E SENHORA·

Participem' CDS oorentes c omig')s, o nasctmen,
tn de euo r busto f;lhinha oco-rido no Maternidade
Ccrrnelto Dutro no dia 20 do cor 'ente e que no pia
bottsmel receberá o n' me de Valmiro

TERRENO' DE ftiATO
Tenho 'Im gTande terrrno de mato. muito próprio

para Irnha cm melro. Situ::ldo no Alto Ribeirão da Ilha

_.. Dm pr<ra um �r. Que queira trabalhar. tirar a lenha

e p!antar no própria telTeno, arroz, milho, etc., com

!!,randr� V!mtar:ens. Inform8.ções com o proprletá:-jo sr.

Pedro H�rtença de SO\l'l1.. fundonãrlo da Essa B.:-asiiei

ra..-de Pe:tól('o, N'o Arl'o?orto Herrilio Luz. Fp�lis.

PARA VEP-F.ADOR No. Bt9

V!.LYEMU VIEIRA

PARA CONTINUAR SERVINDO O

POVO DE FLOIUANÓI'OLIS

ELEITOR!

ZANY GONZAGA

CP.NDIDATO A DEPUTADO ESTADUAL
NU MERO I 142 NA LEGENDA PSD

CONTA COM VOCÉ.

Bares e Restaurantes
Receb�mos: COPO!; p/ce: vejo dz CrS 65000

Colic€s p/aperitivos dz: Cr$ 800;00
LOUVI'{E PRESEi'\;1 ES Ruo Trajano, N.o 43

,

Telefone, 3341

a.A SANTA CATARINA
Clínica (Wal

�nças Nervosas e Mentais
Angustio - Complexos - Ataques - ManiaS

Problemático Afet!va '" 'ieXU':'!
;rotomen:" pelo ':Ií>trochoque com anestesio

Insulinoterapia - Cardiozoloropio _ Sonoterapia
Psicoterapia,

Dlreçõo dos Psiquiátros -

DR PERCY JOÃO DE BORBA
DR' JOst TAVARES IRACEMA
DR. IVAN BASTOS DE ANDRADE

H0RAB.10 - 9 às 12 hs. Dr. Percy
15 às 18 hs, Drs, Ivan e Iracema

&tdereço: Avenida Mouro Ramos. 288
(Praça Etelvina Luz) - Fone 37 - 53

d ro de olis
e aprendendo... Grande VEnda do Lar Compre

:ôal��:rd:n;ae�:p��: ��:� ��:��t�,t�:���n��le;sa�:tSr!O� l�"�DeRa��:���:t�U�e ��::r�r:�:'.· ����:7��d��n���:. p�l:l�a�:� ,.v. .�)
[hadas por hábil artífice. tão escritas quatro lanhas
Uma dessas gemas, constde de texto, sendo que apenas
rada antiguissima tinha duas, Isto é, "Ttbérfü" e

gravada uma árvore, tendo -Poncto suecos' puderam
num dos lados um homem ser decif,'adas pelo prores
e no outro uma mulher. sal' Antonla Frova, de Mi

Por traz de ambos está u- Ião, o onere do g-rupo de
ma serpente, e o casal tem arqueólogos que trabalha
nas mãos estenotcas para rum no loca],
Os frutos que pende-ri dl Coisa curiosa é a obser- "-..
árvore. N:lo é preciso mui- "ação de que o primeiro no

tajmagmaçâo pa.a veun- me que aparece é 'I'Ibe-
cur-se que- essa jóia é a re rleum, trazendo, como se

c-e-entacâo da conhecida vê. um "é" supérfluo. Pen
história bíblica da Queda sou-se de Inicio que se un-

do homem. Eis porém age- tava de um gravador não 'iiiiIf.
M uma noticia �urJ!;jll PlI- ffl_mill{lrb�ado bastante com

blicada num determinado a língua. Mas a Idéia foi
J:\'ro, que fora enconu-a.ra posta de lado. com a oner
nu-nu po-tra numa vila C06 vacãc de Que se a Pedra
teu-a perto de Cesaréia, na foi el'iv'd:l sob R "'IJl('r"i
Palestina. o nome de Pon- Fã,') de Pilatos. ésse teria
i'1 Pí-atus. cevramente rÁ)rrl,ido 1,1 êr-
A pedra onde se lê o no- :"). D"'''Obl'ju·se eneõo. no

me (le Pilatos corno tam- confrnntQ OOm trabalhos
•D2'l" o de 'ribé.ro estava (1" ,,0,"1.1(' 1. ·H. C"ch'ln pu-

sendo usada como escada 1,lj,,"r''l no o-ruiouc Herald
dê.' um anugo teatro, mas �"r ..,,,": (l,,·tio',., templo crn
provavelmente fazia parte (''''�'>,r(>':1 ""'I"ido p-ir Ero-
de a gum monumento ert- ri""" -e-ovte. "nDme do
gido per Pilatos para per- j"'n''''''�''''r A"p'1I"tn apare-
pan-ar a sua memória. Tem �(' e-imo "Auvuetoúm.
ela o tamanho de mais ou

a

lendo
Walter C. Silva

PILATOS I?ESCOBERTO
Desde de que a Arquemo

gta se rtrmcu como um íris
t1 umento eficiente e segu-
1'0 na Identificação de fatos
obscuros da Histórta. prm
ctpatmente na história Bi

bllea, o Inundo ti surpreén
dido cada dia com uma no

va descoberta "cavada" nas

profundezas do eo;o. no

ventre qaente das areias do
de erto ou na dura face

das pedras que foram ou

trcra os compêndios da hu

manidade.
Os p-Imltivna habitantes

das terras orientais conser

varam não apenas vesttgíos
da veracidade das narrati

vas otoucas, mas relatos

completos e longos que vín

d-oaram as afirmações do

livro.

Os monumentos do Eedt'1
;-lo nao'tõnto e da Assíria
têm sido desenterrados e

uma vez mais "fa 'am em

pntavra s vivas". Encontra
"mo-nos réce com Sanaque
nbe. com Nabucodcnos ar.
com Ciro. com Sargão II e

com os poderosos faraós da
e-no. seus antigos lrupe
rios reduaídos a escombros.
e de cuja grandeza não res

taram senão ruinas que a

poeira do tempo ocultou.
voltam fi. brtlhn- no seu es

plendor Que out-ora üee

ram o argulho dos seus so

bel'3.11os. Os pés dos conquls
tadores de sécu:os PQ�terlo·
re�' só-b!'e tesouros insuspel·
tndo. Mas a provldênrla a

culton êssa fabulosa rlque·
za lIterãrla no coração das

,u,ínas, para que em tem·

po -opOL·tuno \'Ics�em à luz

e vindicassem a vCj'al'idade
m$ Sn!l�'act:ls Esct'ltum�,

1'(,l'bcr::ldas pela critica co·

mo lp."'endas elo passado,
hi�tôri:1� nl"(':1�:H; ele po�

\VO�ni:�O��I�I:�rtr é (lne pn-'-
I'a Confh'l1l;1f':'\n 110,ie da�
n:ll'ratlV:1� bib]lc.:ls. n:1o se

ria nece�sório lll:1ls que pPI'
correr os tcnpbl'o�os palá
cios váslos da Bnbilónia e

Nineve, Pro clI.ias recáma
r3.S solel'radas encontra-se

em cada centro um teste
munho do Monumento dns
séculos a F:�)!la.
Numa da" recã!:naras do
.-_._---

Prol. A.
SEIxAS tlETTO

AI)�'OGÀDOS
ADVOGADOS·

DR. HELIO PEIXOTO
DH MOACYR PEREIRA

PREVIDENqA SOCIAL: - Recursos à Junto<; de Ju:
ooment,., e Revisõo Anosentodorios, Beneficios etc
OUESTOES TRABALHISTAS

.

CI'VfL .. CRIMINAL
Ruo FelipE Schmidt no 37 - 211 Andor - Sola 4

TELEFONE
Compra-se um TELEFONE
TlQtor o !uo, Tte SilveIra 29 __:_ Solo 8 - ]O

andor (altos da cosa Nair.)

o Deryartamento Es�a

dual de Estatística. basea
do na taxa média geomé·
trica anml} que acaba de
ser .calculada pelo Serviço
Nacional de Recenseamen
to, estimou em J.OO5.�00
h;ibi�ante,:; o eh�tivo popu
taciop.al de Santa Catari·
na em 19"71 .

Tais cifras são calculadas
em fun�õ.o do inrl·(:ll"lCnLo

demor-.áfico verificado no

dece .. io 1950 1960.

')esde que no período

c.memo vegetativo e mo

vimento l:dg: a.tÔrl0, man°

tendo-se, assim. a ten-

l:tiO 1970 não ocorram, em --

OSNI REGIS
PSD

territôrio eatal'incnse, per
turbações sensheis no cres

A estir:lat·iva da popula
ção em 1° de setembro úJ�
l"üO. calcada na referida
taxa e já divulgada p;)r
a(du�le órgão cenSitárlO,
.te,I:>l;ra p.lra SanLa Ca

tarlna 2.282.000 habitantes,
prevendo para 1065, em

igual d;lt2 ürüa p.lpu.açàQ
de 2.502.000 habitantes.

dê,!cia do Incremento ve

rificado RCStes últimos dez

anos (31 por mil habitan
tes), os números previstos
deverão, não há dúvida,
(:orre�ponder, com bastan
tI> aproximaç.ão, fi reali·
dade.

Re�"ln,JU, Ol1lenT, de sua

víaQ;em de 20 dias ao in
terior do Estado, o prof.
A. Seixas Netto. Dêsde' o

dia 6 do corrente, estamos
publicando o Boletim Oeo
meteologico. Que A, Seixas
Netto calcula por sbtema
especial de longo prazo, A loc:l)dacie 'de Cobre, de terras dest.nada à
sem intenupç:io, e com distrito de Canelinha, nc construção de grup') escoo

p:eclsão demonstrando as· município de Tijucas, ta:n· lar no bairro de São João,
sim que o nos�o Boletim bém cantará com uma es· na ddadil de ItajaL
p:Jde alcançar exatidão e cola isolada. Por outro lado, o Plano
ser util a nossa terra. Ag-o- Nes.se ,<;.entido, o Chefe ele Metas do C:ovêrno do
ra retorna o prof. A. Sel- do Execu.ti\'O catarinense Estado firmou o contrato
xas Netto. Podemos estar vem de baixar o decreto de empreitada para a

certos já. Que publicamos e que tomou o número
servimos aos leitores e ao 13-09-62/1.967.
Estado as mais precisas in- Nout�o ato, o sr, Celso

formações meteorologlcas a Ramos autorizou a· aquisi
longo prazo.' ção, pelo Pla.lleg, de área

.--------

.--------------------��--�

Mais Escolas Em Santa Catilrina

construção de um p:-édio
""1"olar, com três salas de

aula, no Bairro dns Tócos,
nn município de Pôrto
União.

Lavrador
D08"<E SUAS COLHEITAS!

Il1se!i�'dc; em po ou em liquida Diversos

!rpDS e !órm'�los poro O eklerminio de qual·
qve' e<;;:;,,"cle de praga do lavouro.
Erv'CIUüô To' JI e Sele'!lvO elimmom os er.

vo� cJanl":lo�, eVitando osslm o ;mpCO(Ju[ivo
troba!tla ce capinar, Faço uma v;s110 ou

peça ,"locmações aos lcbclcantes:

BUSCHLE & LEPPER.·S/A,
"IOINVI\l� �\lA. 00 PRINCIPE, 123
8l\lMfNAU' �U" 6R\lSom. 11�
C\lIU�,S ... ; OfSEMB"RGAOO� Wf.�TPHAlfN, u2"

•
-----�

..... '-""_ "Q'.; ,

Para Deputado
Federal

1 01

Dr. Acác;o
Garibaldi S.
Thiagc.

ADVOGADO

Escritório especlallzad!
em Questões trabalhl.!,tas.

Administração de bens
Imóv('ls, Defesas fisca.is
Rua Felipe St'hlllldt, 1,.

_lU andar - Fones; :511
- .'\218

SABOROSO i
SO CHt zlra

Que vivem d� seu trabalho e que depois por velho hi
,blto ou n:eSlllO 'por simples comodismo passam o dia p a

noite fazendo corso na Felipe Schmldt deante das te
las de um cinema, perdem um tempo precioso ne.'Õse

ramerrão de rotina, quando nãn se detém nos cafés e

bares, batendo papo e l;iiscutindo políUCil,

I��O, dias inteiros, a noite, SBmanas e até méses a

fio, não se animando a visitar na Ilha e já. agora nos

bairros da Capital para receberem novas Impressões e

de perto acompanharem o crescimento desses bairros, o

que existe de novo em cada um deles, guardandO im

pressóes novas e bem .animadoras,
Cada vêz Que visitamos nossos encantadores bairros

e p!'inclpalmente agora no Continente, desde o Estrei
to, COQ_ueiros, Capoeiras, Barreiros, para já não citar
outros e com as ')b�'as compJetas e magnificas como a
do ex·morro do Geralda, hoje transformado em larga
avenida, calçado e completamente livre de tod':ls aquc
lp� incomodas e perigos que apresent,ava, bairros todos
fartamente ilum:nados e calçados como agora vai acon
tecer com Coquciros quanto ao calçamento, tanto mals
qmmdo o Viadut<l do Estreito vai corta-lo em vados
Quilometras, todo esse constante progresso, pna.nos
afirmai' é coi�a desconhecida por inúmeros florianopo_
lItanos. �

Que a nossa gente se despregue de \'iVel' somente a
vida do centro da Cidade e pcocur-e conhecer os seus
logradouros publicas fora do Ollyeira �Io e num fe·
rlado, num domIngo, passeIe pelo que Florianópolis teJn
de moderno e aprailvel, um P'Jurn fóra (4" roflttJ .... ., ,.

entlo, além de nossas ii conhecidas e incomparatels
praias da noss.a invejavel Dha, terá que mais \Per pUa
contemplar de parte o progresso consta.nte de nossa
vida fora do buliÇo do centro já um tanto fastidiosa e

corriqueira.
Vamos amIgos,

i: é tudo tão perto.
AJI, ., depois de passar a soberba Ponte BereUJo

Luz.
E de lá, então, Duma pequena. eJ.eya.çlo de-- terl'f!DQ

em Coquelrosj por exemplo, poderi. apreel.ar o panorama
.

mais belo Que se descortjna. á nossa vista, vendo a rUla
emp.rglr do verde mar de nossas batas, mostrando todo
um ,panorama esculturado .na tenue miragem. de. u

sonho,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



JUIZO DE DIREITO DA
VARA DOS FEITOS D."!.
FAZENDA PUBLICA E A
CIDENTES DO TRABALHO
DA COMARCA DE FLORIA
NGPOLIS

EDITAL DE ClTAÇÃO
COM O PRAZO DE 30
(TRINTA) DIAS.

Ii-ente a oeste com a Esta
da Geral, once mede quin
ze (15) metros, em terreno
",�parado peru côrreg(' de
nominado Ana Dalva, me
díndn ao norte e ao sul,
hum mil e duzentas metros
(l.2OOm) onde confi"onfla
se com, respectivamente,
IZIDORQ BRAZ SILVA e

o Doutor JOAO TO
MAB MARCO,'WES DE

MATTOS, Juiz de Di
reito <ln vnrn dos I�ci
los da fo'a7.rnda Públi
ca e Acídumus du Tra
balho da comarca de
s'Iortancnous. Capitlll
do E::;t:lclo de Sant a Ou
tarlzu. na to:ma da
lel,etc.

ERNESTO PIRES. Que '. no
duo terreno está construi
da uma casa de madeira.
Feita a justificação da. pos
se, foi a mesma julgada
procedente por sentença.
E para que chegue ao co

nhecimento de todos, man
dou eXpl"'dir o presente .edt
t.u ou!' será fixado no lu

gar de costume e publica
do na arma da Lei. Dado
e passado nesta cidade de
Plnrmnopoljs. sos sete dias
do mts de agôstu do a,n0 de

mil novecentos e sessenta
e dois. Eu. Edson de Moura
Ferro, Escrivão o subscrevi.

,

JO'�� 1���,!'s"'!Id'"

FAZ SABER a todos que o

presente edital ue cnncüo
virem. 011 de/c conhcr-uuen
to tiverem, (IUe por parte
de AVELINO SILVEIRA {'

FILOMEN A SILVEIRA, bra
snetrcs, casados, o primei
ro funcionário público do
gcrvíeo Nal"ional rlc Mai{t
ria e a H'{,;unda de alal.f'l·ps
dombílr(),�, residentes e do
nncntaoos C111 rtacoroot
sub distrtto da T.ln<iade.
municiplo c comarca de

Florianópolis, requereram
cm uma acüo de usucnptâo.
o seg'uintc Imóvel' Um ter
r(·n') sito em Itueorobi. sub
distrito de Trindadc, rnunt
cípio e comarca de Plorla
nopoüs. com urna área de
dezoito mil me-tros qundra
dos (:8.000 m21. rnzenco

DES"DE MATTOS.

26-0-62

NaGrandel:Venda
do Lar

Im __;
;PRINCIPE
RETANGULAR

212 litros (7,5 pés)

5 anos de garantia

Dois modelos:

STANDARD

SUPER-LUXO

mlior por dlntro' m.nor por fora

•

� .0fÚ1IJI()
TRAJANO, 29

Palestra em C6memora�
çao ao Dia da ftrvore

João Qulrino Neto mico, outras. muitas outras,
Hoje, o Brasll inteiro co- eram formadas por nrvo

memora, em festas, o "Dia ndo denso e pujante com

da A'rvorc'', e este dia re- muita madeira de lei. Eram

presenta, nada mais nada florestas tropôfitas. algo
menos, do Que o inicio da semelhante as de região de
reccnqutsta do nosso solo, clima temperado.
ião desprezado c dcpreda- Durante a estação chu-
do até agora. vasa, as essências apresen-
vímos assistindo, quase cavam-se como hydrófilas,

de bracoc cruzados, a de- p)etóricas de Vida. Passa
vestacêo a que vem sendo vam a xeróütas na época
submetido o nosso, hoje" seca, úniro meio de sou.e
pequeno parque florestal. E viver aos mêses de aosoíu
se eu dila quase, é porque ta falta de chuva". A plu
alguns 90UCOS abnegados, vicsidade anual era Irre
heróis obscuros, levanta- guiar e, em grandes trechos
rem-se e bradaram bem tnsunciente. Mas as chuvas
alto do crime Impune que eram mais rreguentes, o

se vinha e vem praticando regime dos rios menos ca-

contra a Pátrfn, formando prichoso, mais fartas as

o primeiro batalhão de ho- suas correntes. "contrnuu
mcns de boa vontade, em Pímente] oomes : "'A devas-
defesa da nossa decadente tacão das matas foi tremeu
r-íquesa florestal. da. nesnorestaram muito

mais do que o necessário.
As florestas verdadeiras de

saparececam quase total
mente. Existem ai.lda algo
mas, porem, quase sempre
em condições precárias
Mostram ainda hoje a pu
jança de outrora. As caa

tingas densas, as florestas

tropicais, quase se extingui
ramo Encontram-se algumas
menos sacnücacas em ao

nas remocas, onde os trena

portes são omcets e a po
pulação escassa. As conse

ouénctae de tão uá-baro
ôesnorestamen to estão as

vistas dos estudiosos. A re

gião tende para ri snarfza
ção. A pluvícstdade é mais
napr-chosa. O regime dos
rios tornou-se lrregulartssi
mo. Muitos cursos pctámí
cos perenes passaram a pe
riódicos. Ora estão sêcos.
ora Inundam as terras vi
stnhas. Os maiores chegam
a ter uIIJ quíjómetro de lar

gura, nas inundações. A e

rosão nas encostas ingre
mes é tremenda. O clima
tomou-se mais quente e

Abeurdn e suicida é a de

vastacêc desmedida e trru
ctonnr que se vem pratícan
do contra as nossas flores
tas, e o espelho fiel do que
nos aguarda cm ruturo pró
xtmo. se medidas urgentes
e concretas não se fizerem
presentes Imediatamente, e

o nordeste brasileiro. q.ue
muito tarde reconheceu o

erro praticado com a de

vastação �otal de suas ma-

l.,,,. Iran 'formando aquele
pedaço do solo pá�rlo em

um quase deserto. Pimentel
GOJ1W.<; cm seu trabalho
"FLORESTAS DO NORDES

TF", diz "Quando Os euro-

peus se instalaram, havia,
no nordeste, grandes flores
tas tropicais nas áreas mais

favorecidas pela pluvlosida
de, Isto é, nas serras e no

lltnra]. Eram florestas com

paráveis às do centro e sul
brasileiros. As caatingas re

vestiam a maior parte da
área restante.' Se algumas
dessas caatingas eram cons

tituldas por árvores pe
quena 5, tortuosas, espar
sas, de pouco valõr econó.

PARA DEPUTADO

,,�U!l2U,AL P)�p.

NEREU Cti.l:STE
. GHIZONI
113 O 111 5

CAMPANHA NACIONAL DE

EDUCAÇÃO DE CEGOS
O Governador Celso Ra----------

:;:mv�:�e:l�áf���e�:r C�:-- _ PLENO EXilO
panha Nacional de Educa- FLORIANÓPOLIS _ DU�

ção dos Cegos, solicitando rante dois dias, o Dr. Luiz

providências suas. no sen- Carlos Nunes D'Angelo,
funcionário do SESI para

tido de que �e processe em assunto de reabilitação,
nos�o Estado uma campa- trabalh.ou como operário
nha eom a finalidade úni- nas oficinas da SINTAL,

alcançandu pleno êxito em

sua tarefa de pesquisar
atividades exercíveis por
deficientes visuais e pro
mover a correEpondcnte
ambientação no seio da

classe obreira. Em declara
ções a nossa reportagem,
UI�se textualmente o Dr.

Luiz Carlos: "Mais uma

vez, deelaro-me entusia"

mado por trabalhar em

Sta. Catarina; não tive
problemas nessa prlmelm
pesquisa e, crcio, não os

tcrei nas seguintes: en

contrei receptividade nos

operárias e espírito de eu

laboração nos diretol'es da

prime'lra indústria pcsqul
sada, Drs. Antenor Tavares
e Stavros Kotzias; o cata-

mais seco".

Este e o futuro que 110S

apuar.la. Torna-se necessá
rio atentar-se que o reino

vegetal não se constttuc nu

ma srl:l�!('t>� ln lJel,U:«
.

p::;1.>
o esplendor e o oct-ne d-i
reino animal. Muito mrí s

do que isto, ele e parte in

tegrante da' Natureza. par
te integrante de nôs mes

mos. e cada espéeie vegetai
é um ser que cresce. sente
e luta. Quantas lições R'>

plantas nos dera:n e n"Js

vêm dando. quan"os bene

ficios elas nos di�pen�am
.!"em a elas sermos gratos. E'
preciso que se desperte no

povo o amôr às plantas,
fa:.o:enclo-o comp.eender que
fi matu é um componente
indispensável do e::juilíbrlo
da natureza e que, rompi
cio es!?e equilíbrio com a

,

dc�truição das florestas,
C!';ar-se-á uma situação
qUE' não será dada ao ho
mem "epor depois.

(Continua no próximo

.Para Deputado
Federal

número)

Notícias da

Secretaria da
Agricultura
_." ca,a Cê ontem O Sr.

Secretúuo da Agricultura
dt:�;';jchuu cem os Dr-s. zae

t..jUlt:j M:.t.in Filho e Daul
tem Ma1 ucelli. respectiva
mente Diretores da Pro

dução Animal e da Escola

Ag"icoJa de árnguari.
Em seu gabinete tam

bém estiveram o Dr. José

Felipe Bnabald, Sr. Fran

cisco Mastu'Ia, Presidente
da União Catarinense de

Estudantes e sr. Otélio
Crippa. de Nova Veneza

que p:etende importar ar

roz co Rio Grande do Sul.

P. S. D.
Henrique Arruda

Ramos
Para 'Dep!�'ildG

Estadual

POR ONDE ANDOU, NO

EXERCICiO DE FUNÇõES
PUBLiCAS, DElXOU o NO

ME CERCADO DE RES-

PEITO E DE ESTIMA.

co. de prcstar esclarecimen
tos aos cc�O's. sobre a ma

neira ele preencher a cé

dula única.' nas p�óximas
elciç0es dE' 7 de outubro.
A mcn�age:u recebida pe

IQ Chefe do Executivo Ca-

larlncnsc diz o �eguinte:
"Sollcito vos!'a Excelên

da vg nome Campanha
Nacional Educação Ce

gos vg divulgar junto im

prensa falada et escrita vg

a"té eleições seguinte notí

cia:

Campanha Nacional de

Educa(':'io Cegos pede elei

tor celro procure institui
ção mais prnxima sua ca

sa eL aprenda preencher

CôC;;pere com a A.S.C.R

Ilê-me ·

.sua
mao ...

Eu fhe garanlo - ê murto duro aprender a andar na minha
idade ... Os músculos não obedecem, Só com muito esfôrço
conseguimos mover as pernas. Domas oiguns pcssos com. oti
mismo e, de repente, as fõrçcrs nos fcltom e nós .cclroos. Mos
nos levontcroos depresso paro andar e tornar o cair. Às vêzes
a gente chora ... Assim ?ifíccis são quase todos otS"Íio"Ssos exer
cicios e estudos. Mos o sccriftcic compenso: eu, por exemplo, já
melhorei multe e estou certe de melhorar ainda mais, No futuro
espero ser como Voc�. Paro prosseguir minha recuperação e de
tonlos crianças como eu - paro ofender o milhares de oulros
que sofrem o que eu sofri � precisamos de seu auxilio. Ajude
-00510 que é pouco parQ Você será quase I�do poro nós!

CENTENAS uE ClMI\1UrtHAS PARALlTlCAS APELAtI
PÁRA A 6HUROSfDAIlE DO SEU CORAÇÃO - AJUDE

-AS A CAMINHAR COOPERANDO COM A
ASSOCIAÇÃO SANTA CATARINA DE REABILITAÇÃO

Envie G seu Oonilli\'o para a Rua General
8illencourt. 102.

ORLANDO BERroU - PSD.
.0 105

I·;npn.�p não re�i!;tt' ao

cédula t"mica pt Não deixe progresso e, trabalhando
('UlnplÍt" deve!" e-1C'ILor falta l ,IH esse pôvo. posso arte-
conh('I'lmenLo e.scliLa a la- cipar-m,e. em dizer MIS- l"eadore' um voto consciente:

pl"i lJ�' SAO CUMPRIDA. <lemocráticas c ao lado incondicional do povo.
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CIRURGIAO.DENTISTA
Preparo de cavidades pela alto vçlocidode.

BORDEN AIROTOR S S WHITE
Radiologia Dentória

CIRURGIA E PRO'TESE IUCO_FACIAL
Consultôrio: Rua JerônImo -Coelhc 16 -

10 andor - Fone 2225
bclulivomtnte com hora. marcada,

� ......._",.�

PSD
'1' S61azer a Campanha do MAIS U�

para eleger a Prof!ssôra

OLGA BRASIL
à Câmara Municipal

----

OIt MARIO GENTIL COSTA
MEDICO

OUVIDO _ NARIZ - GARGANTA
CLlNICA E CIRURGIA

ESPECIALIZAÇÃO NA CLlNICA PROF.

JOSE KÓS DO RIO DE JANEIRO

OPERA NOS DOIS HOSPITAIS DE FLORIANOPOLlS
HORARIO DE CONSULTAS: - Das 14 às 18 horc'i

Pelo manhã, hora marcado. Inclusive aos s{>bados

CONSULTOR lO _ R��l�:�.\il:��r� � 5 - Canj. 203

FQIFIC10 PARTHENON

MISSA DO UNiVERSITA'RIO
Universitário assista todos os domingos

na Igreja São Francisco ãs 11 horas à

Missa cio Univf>r ...itário.

REX·MARCAS E PATENTES

Agenle Oficial da Propriedade Indnslrial
Registro de marcas, patentes de invenção. nomes co

merciais, titulas de e!tabelecimento, insignias, frases de
propaganda e marcas de exportação.

Rua Tenente Silveira, 29 - l° andar -

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

PROGRAMA DO MES DE SETEMBRO
cio às 21 horas - Orquestra da Costelcn.
Dia 25 _ Terçc.fetrc - Cinema
Dia 29 - Sábado - La Bella Itália - Promovido

,elo Departamento Esport'ivv do Clubto D07P

---DIlLAUBO DAURA

MÉDICO

Clínica Geral
.

Especlaltsta em motcsua de Senhoras e vias urina
nas. Cura rad!ca1 das infecções agudas e crônicas. rio
aparcüio e emto urfnárjn em ambos cs sexos. Doenças
do apacênio D:�estivo e do sistema nervoso

Hur ár!o: das 10 às 11.30 horas e das 1�30 as 1700
horas - Cr,nsultór\o: Rua Saldanha Marinho, 2 LO an
dar (esq. da Rua João Pinto). Fone 3246. Residência:

;�:e:L�����a Coutinho a.c 13 (Chácara d- Espanha} _

APRENDA CONVER)ANDO FRANCES EM .2 MESES
ALEMÀ'-' 12
INGL':S ''1

ITALIANO 12

YkLiGI
Matriculas abertas na ::;et.:l'etar�a e

remoem para
ClJRSO�, DE CONVEHSAi,:r\.u PRATICA

Trajano, n. 14

(Alt ..Jf; rl�1 Farmácia Central)
" (�, I

-:- l_:Jma (1) co!ôa na vila Operário do Saco dos
Llmoes - Preço Cr,$ 600.000,00
- Uma (1) coso no Agronômico cOm Tres (3)
lotes Preço Cr$ 1500000,00

TERRENOS

15 x 26 �;:e���\:�$te1s5g�06�:0�9.
- CoqueirOs - terrenos perto do praia e do

clube financiados - Cr$ 200.00000
- Ccpoeiros - no ruo Wolaemar Ouriques e

Olegorio Silva Ramos
r"mor>"l_"" qm(l co<;a no ('entro da CIDADE

Garcia
'Diplomado pela Faquldade
Naclo71al de Medicina qa
Universidade do BrasiL

EX-interno por concurso da

,Maternidade-Escola. (Ser
Viço do Prof. Octavic Ro

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

Hospital I.A.P.E.T.C. do Rio
de Janeiro. Mêdico do Hos.
pilaI de Caridade e da
Maternidade Dr, Carlos
correa. l
PARTOS - OPERAÇOES
DOENÇAS DE SENHORAS
- PARTOS SEM DOR pelo
método -psico-protílatíco,
Consultório: Rua João Pino

to n. lO - das 16,00 às

18,00 horas. Atende com

horas marcadas. Telefone
3035 - Residência Rua

oene-et Birtpn('(lllft.. 101

&UGUSTO BRESOIJ

PARA DEPurADO
fSTADUAl
N.o 1104

Dr. Ayr100 R.,,,, ,,'n'
CLINICA DE CRIANÇAS
Consultório: Pela mnnhfi

o Galera Clube Vai Entrar em O'rbita
Três de Outubro Escolha de

MISS FACULDADE DE DIREITO
GRUPO

E' esperado próximo se

bailo na "Floriacap", 11m

Grupo Tarefa da Marinha.

composto ue quatro nevtes

uI.. üuH.::' peças - esuatn

pados - está em "orofta'

DISSE
FESTA
"La Bella ueua", festa

que sceé reatesada próxi
mo sabado no Clube 12 til:!

AgÔ!:to.
.. 0 Dr. Itermínto Danx,
ca.ndldato a vareuder, dís-

üots oficiais.
ASSUl\-lIU

c ....m um total de trinta e se ao Colunista, que a "pa-

Tereza Busch e Maria

conceição da Silva, ec-cíeo general José 'reorttc

de Arruda, nssum.u o Co

mando da 5.a Região MIlI

=. em Curitiba.

REPRESEN'tOU

Regressando da Europa,

o casal Dr. Abelardo 1�(l·

ris) Gomes e sua filha Do

rts l\faria. Ele, representou
o urasu. na Conferencia.
de Universidades em Mos

cou e China,

VALSA

O Jovem Walter Souz-t,
vai dançar a segunda v ti

sa com a debutante E]lZd.

beth Duarte da Silva, n')

Ba=e de Aniversário co

Lira TC, no dia 13 de ),

tubrc.

CRIOU

�
.. O Governo do Paraná,

criou um novo cargo -

Díccrene - funcionando no

Palácio Iguas!':ü. Esta adis

posição dos visitantes na

quele Estado, para In ror

rrrar e orientar os tnre

re-saucs em conhecer prin

cipalrnente Curitiba,

ATIViDADES

fada. é dura" para o sete

de outubro,
COMEMOR.ARA·

m.cas, que eeieo organi-
Da. netvecta Wildi Has-I zando a rsuntac dancame

está cm atividades para 2 _ na Sede.Soclal do Centro

festa de sua r ína Man t Acadêmico "He�rique Bl"u�
Beatriz Vinhais no proxt- gmann", da Faculdade -te

mo domingo.
'

Farmácia, que comemore: a

o seu pr.meirc aníversar.n

GALE'RA

NOVA
Muito breve.> Ga:êra

Club, com o anô!o rte c n

Coluna, cntrará em "orol

Uf', com eleg'antes eeu

n.ões sociais dançantes

CONTINUA

Mais uma vez,

eonteee tól!os os dom:ng"!:
.

a nova geração reursn-se

no Lira TC com mevimen

tada tarde dançante.

MOÇAS
o proprietário do Mtl.s!·

cal Bar, continua manter.
do a bôa frequência rig,>
rasamente. Os nosso;
plausos.

Cine SAíl JOSE
Cent),·) fone: 3d3a

ACONTECERA'

Ana Maria Schmidt, Vir

ginia Carneiro, wânía �Jk

r,� Mar.a crctnoe nrcu

ío, 'Zilda Diicker, Maria 1-

zabel Be'la Guarda, M,\l)

sa Ramos e Rcs Mane

Buendgans, moças "tOT)

ser", que desfilarâo na -e

sídência do casal Dr. Co

lombo (Daysi) Sal.es, "!II.

beneficio do Hospital -san
ta Catarina" de Reabtnta

ção.

No Centro Acadêmico
"Xi de Fevereiro" accnte
o�râ no dia três de outu
bro. um Sarau Dattçarté e,
para a e�colha de Mias F:.

euldede de Direito.

TROCOU e "CEGONH'\ COLUNISTA

DR. GUARACI SANTOS
CIRURGIÃO - DENTISTA

PREPARO DE CAVIDADE

PELA AL1"\ VELOCI"AI)E
G- 2-707

PRO'TESE DENTARIA E:";;E··RA·L···
FELIPE SCHMIDT 39. A.

ATENÇÃO
Mudanças lo::ais ou poro outros cidades·

Serviços de mudanças.
•

Nõo é necessário o engradamento das rnóVeIs,
Inf�rrnoções à rua Franc:isca Tolentino, no. 34

fu'e - 3805

Fone: 34."6

MUSICAL BAR
• 'ARA UM BOM PASSA TEMPO COM SUA FAMILIA - REUNIOF.� SOCIAl�

DAJlÇANTE"1 COQUITEIS - FESTAS DE ANIVERSARIOS - CRA
DANÇANTES _ ETC.

"NDAH 'T'"F:RREO DO ROYAL HOTEL - Te1. 2515, !Portartal

CIN�MÂ� -cartazes �odia
-BAIJUS-·

Cine GLOSIA
EstreIto Fone 1252

Dr. fugênio Doin Vieira e Espôsa
Participam aos parentes e pessoas de suas relações

o nascimento de S�U�I:�IO CARLOS r-r-r--r-:
_--.-

,

Vllle��,:r��: 2n,' :���:'::,���� "Dona

Helen:;�:6:0in-�, C EA�,
C'�rso ,Preparatório Continente ........,

cUpa;�gs:�f:���RES PROGRAMA DO MÊS
'JE DATILOGRAFIA

AULAS PARA CONCURSOS
ARTIGO 91 IGINASIO EM UM ANOI
PRE_GINASIAL ADMISSAO DURANTE O ..�r

DATILOGRAFIA
_ Bas.do nos moi. modernas processos pede. ...

gógicos.
_ Equipado com máqlllna. nOVa0

_ Dirigido pela:
_ PROf. VICTOR FERREIRA DA SILVA
HORARIOS: DIURNOS E NOTURNOS
Faça sua inscrição a Rua Dr. Fulyio Aducci on ...

�i:;R�T-:; Maio, 748
- 10 andar. FLORIANóPOLIS

Ontem, a sra. Dr. Esrne No programa de sexta-
ra:�d(l (Marlene) cesse-a- feira pró1ima na Guatuj.\

no Hospital de Caridade.
ESTAMPADOS ��n���,o�:���:d��:r "��� :!;:��t:e�:i �ua�:�i:;:��

'i\ (arrie, no consull.i)tj. O "Globo Feminino" nos brevemente lhe fará uma rlantes, com duas .m�IQ�
das 15.30 bs. as 17,30 trs i nformoa que o "tatüeur" visite. .,...� (lias selecionadas.
Consultório: Rua Nunt"!I

'

-t- -=.=:.... .!.._
·1 Ma<hado;' - 1,· .�d.,�, ,RI'�::;';;no�:�6 R.,. P"I" : I-í pga·se

Roma. 63 - Telerone 2'lSf Q\ artos t ':Im ou sem Pp.u

sã'. Rua �steves Junior. 34

NiBTA.

às 3 e 8 horas

A'be;t Dekker
Mari Blallchard

-EM-

NAS SELVAS DAS CARAIBAS
� Censura: - 9.té 18 anos -

CiDe &In
CENTRO

às 5 e 8 horas
Lana TurJlcr

Efren 21mbalist Jr.

O AMOR TUDO VENCE

,
- Tetnicolor -

- Censura: Ate 14 Anos -

CiJ,e lon
Centro

- às 8 horas-
Bemard Blier
Danielle Darrleux

-em -

OS OLUOS DO AlUOIt
-- C('!1Sura até IR ano.� -

às 7112 - 9 1/2·horas
- Sessões Elegantes

James Davis

Nancy Hadley
- em

FRONTEIRAS EM CHAMAS

Censura atê 14 anos

Cio.....,oro
Estreito Pone &211

às 8 horas -

James Davis

Nancy Hadley
-em -

FRONTEIRAS EM CHAMAS

Censura atê 14 a!!os

CINE RAJA
â.s 8 HORAS
Rossana Podesta
Dawn Adams
Magali Noel

-em -

�i�:;��_;;��'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



r Dias 28, 29 e 30 de se'emb:f
Ij

(RiSANIEMOS PRATEADOS -: Uma festa pára C� olhos! Quermesse promovida pela_��e F�minina de (ómbate aó (ânc!r.

NOTICiaS DIVERSAS
RIO 25 - (OE) _ ccn

forme la divulgamOS, as
duas COf.H::;l,uC:; ce mquéritn
COU.HjLuICias para apurai'
as causa do acidente com
o aVI"-'O ue-a da Panair do
Brasil, concrwrem que o
comandante Lacerda é o
úoico l'c::;pollsável pelo si
nistro, nac exísunoo na ae
runáve qualquer falha me

caruca. Ao que parece, o
comandante Lacerda foi
vitima de descontrôle ner-

��:o z !�:;��h�UFc�% aa�:�
tração dos motores.

tôdas as mulheres e crian
ças que viajavam a bor
do do avião norte america
no que desceu no Atlântico
roram recolhidos. Outro

dlEpachO do Departamento
de Marinha Informava que
mais séte sobreviventes ti

nham sido também reco

lhidos. O avião "Constela

uon'' norte-americano com

76 pessoas a bordo foi o

brigado a descer em plêno
Atlântico à 400 milhas do
litoral escocês. Durante a

madrugada prosseguiam os

trabalhos de socorros.

RECIFE - 24 (OE) A Re

PARIS, 25 (OE) _ Um pública Federal mantem a

terço do Senado francês foi disposição do Brasil o em

renovado, mas a eleição não préstimo de 200 milhões de

despertou máior Interesse marcos oferecido hã tempo
e seu resultados somente ao Govêrno brasileiro. A in
modificaram ligeiramente formação foi prestada na

a compo�ição da Câmara capital pernambucana pe
alta. oo- 85 Senadores, que lo Sr. Hermann Gânder, en

completaram seu período carregado de assuntos la-
78 foram reeleitos. um nâo tino-americanos do Govêr
ap: esentou sua candidatu- no de seu pais. Afirmou que
ra. Um se retirou do pleito resolvido o impasse surgi
quando percebeu a derrota. do pela diferença de legis
e outros 5 foram mêsmc Iacâo, a respeito da Marl
derrotados. Os Independen nne Mercante muitos pro
tes perderam três cadeiras, jetos de ínfra-extrutura, es

enquanto que os Socialistas pecialmente do nordeste te

ganharam duas e o movi- rão a ajuda ünancejra da

menta Republicano Popu- Alemanha Ocidental.
lar uma. Somente uma ca-

deira comunista e seu ocu

pante foi reeleito por âm

pia maioria.

RIO - 25 - (OE) - EJil
traram em vigor hoje as no

vas tarifas da aviação co-

�1C'VA IORQUE _ 24 _ meiciaL A média do aumen

(ÜE.) - O Serviço de Guar to é de 20 por cento.
da Costas dos Estados Uni- D�j�",;! ... t

.

dos recebeu um radio da Porto Alegre - Retornou

Escócia, informando que da Guanabara o General

DAS 9 AS 13 HORAS

AV. RIO BRANCO, 72
-- ----,-----

--OR:-CLO'VIS DIAS DE �1f\íA
(UNIU ME'DICA

Estomogo intestinos, figodo e vias biliares.
Consultório: Rua Felipe Schmtdt n.o 38
Residência:

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

o P. S. D.
RECOMENDA

OSMAR CUNHA
PARA DEPUTADO FEDERAL

M.o 106 ---'

Jair Dantas Ribeiro. O m\

ütcr deverá reassumir Ime

diatamente as funções a

frente do 3° Exército.

ta de 10 dias considerada
pojas Govêrnos dos países,
como primeiro passo para
o reatamento dos laços de

amizade entre os dois po
vos. O Presidente Tito con

luzirá o visitante durante

todo o dia de hoje.

TÓQuiO _ Durante 30 se

guncos um tremor de terra,
cem euccnno a apenas a::!

knomcuros ce Tóquio, secu
dIU a capnul japonesa, A

parenten.ente uao se vern í

cavam vitimas pessoais.

CIDADE DO VATICANO -

A Policia está revistando
toda a Cidade do Vaticano

aa busca do misterioso per

sonagem que colocou duas

bombas na Basilica de São

Pedro.

.,1_-

Havana - Alguns oficiais
da ativa do exército cuba

no, roram 1uzllados em Ha

vana, após terem sido jul
gados pur um Lrlbunal mili
tar. Extra oficialmente, se

anunciou que aquêleg ofi

ciais tramavam uma cons

piração para tomar posse
de várias unidades da ma

rjnha cubana.

ARGEL - Foi oescocertc
e� Argel um grande depó
sito de armas aqandonadas
provavelmente pela organi
zação do exército secreto.

RIO - O ministro da aé

ronáutica brigadeiro Reinai

do de ccrvnuio irá a Brasí

lia na próxima quarta fei

ra. Por outro lado fontes

t.gadas a Fab, declararam

BELGRADO - O Presiden

te da Unlilo Soviética teo

ntde arecntnevtcn chegou
a Belgrado para uma vist-

PARA DEPUTADO fEDERAL

LUIZ BENJAMIN PEREIRA
N.o 204

PARTlDAC OE
fLORIANdpOLl� EM
OlAe ÚTEI� AG

\ 9horas!
Tac�CruzeirlJ.du Sul

_-

RA'DIO PATRULPA: SOCORRO

que a mesma Instaurará in praticamente a desburccratí

quérjtc e prosseguirá as In- zação do ensino. Esse pla
vesugacões necessãnee pa- eo será submetido ao Con

ra apurar as causas do sêlho de Ministros em sua

desastre que vitimou O de- próxima reunião.

putado Rui Ramos e mais
5 pessoas.

HAVANA - UR - 15()
militares foram presos, de

pois de recente descoberta
de uma conspiração centra
o governo de Fldel Castro.

BRASILIA - O Ministro
da Educação está elabo

rando um plano educacío
nal de emergência, visando

RECIFE _ O Ministro da

Viação Sr. Hélio de Almei

da continuará hoje inspe
Cionando óbras públicas re

deraís rlb Interior de Per"

nambucox, Falando à im

prensa o Ministro afirmou

que serão efetuadas obras

de grande vulto, no nordes

te, considerado pelo Govêr

no como um dos grandes
problemas nacionais.

salhn mlguel

literária

�: j:el�: :'o��,:..s:.:,:�� CARLOS HOEPCKE S. A- COME'RCIO E INDUiSTRtA
te ontem se deu o lança- R.t!.:La"l'oRlO DI\ U�.c;J.vrt...1\
mento oficial do livro "cen Senhores ecícnístas,
tenárlo de �ruz e S.o�a - Temos o prazer de submeter a apreciação de VV .SS., o Balanço, Conta de
InterpretaçoeS"', edtçãc da Lucr.os e Perdas, Parecer do Conselho Fiscal e demais contas referentes ao exer
vonussec llllC1al de Feste- Cicio terminado em .30 de junho de 196,2.
jos. Reunindo traQalhos de _,Estalh.os inteiramente as suas ordens para quaisquer informações ou q..
Othon D'E!:ça, Anlb� Nunes crereeeuentos que vv.ss. julgarem necessários.
Pires, Egle Malhelios, Os- � i'lorianopOl1s, 30 de junho de 1962 -.
valdo Ferreira de Melo (ti- A DIRETORIA
lho), Henrique Fontes, Ne-

reu correo e Martinho Cal-
lado Jr., organização do vo A T I V O

.

!

lume do colunista e capa Imobilizado
de 'rércto Gama, contem as Imóveis

pales�ras pronunciadas �or Di����i��i
.

ocaslao das comemoraçoes Caixa: em moeda corrente e em bancos'
do centenário do grande Realizável
simbolista catarlnense, es- Mercadorias
tudando aspectos dlve�sos Matéria prima
de sua obra e de sua Vida.

Devedores

:�:�a� la�;:e�:;s�osO���l� Ac�onistas _:_. C����· ������ '���it�'l'
d f b Ih f

. Açoes, Bonus de Guerra e Apol1ces

��: n�s V�l��e, o�u:g�:r:: :v:�:: ���::al - Lei 1474

ram o livro para os presen-
s .............•. ,.

teso

FEIRA DO LIVRO VAl

BEM - Muito embora ai

guns conu atempas, entre

eles as chuvas constantes
o não compare]lmento de

algumas das nossas prin
cipais edítôras e a falta
dos escritores de fora que

preatígfaram a iniciativa,
a.nda ai stm a I Feira do

Livro, promoção da Cama
ra Júnior de Florianópolis
vat bem. Vai bem e mos

trou que é mesmo necessá
rio levar o livro até o leitor,
fazer 'com que um público
cada vez' malar passe a se

Interessar pejos problemas
culturais. Nêstes poucos
dias, um públtco não multo

numeroso, porém constante
e novo - o que é tmportan
te _ está frequentando as

barracas armadas na Pra

ça XV. São além dos cos

tumeiros frequentadores de

livraria, pessoas que nor

malmente não entram em

busca de. um livro. Agora
passam, olham uma barra

ca e outra, voltam, aca

bam adquirindo o seu li-

vrtnho.

CRUZ E SOUZA: LANÇA
..",_ MKNTO c-nOIAL - Embo-

masi expressivos das nossas

letras. O professor Flores

tan Fernandes responde ao

tnquertto sôbre "Diretrizes

e Bases da Educação Na

cional"; Gladstone Chaves

de Melo e João Mangabeira,
sôbre "A Defesa da Demo

cracia" e do catartnense

Guida Wilmar aesst temos

o conto "O Soldado", que
fará: parte do seu próximo
volume sôbre o contestado

"Os dozes pares de França"

NOVOS VOLUMES DA

COLEÇAO SARAIVA -

Continua com a mesma re

gularídade, fornecendo li
vros de interêsse a preços

populares, a conhecida Co

leção SARAIVA, da edito
ra do mesmo nome. "Sedu

tor de Mulheres", de Geor

ge Hannon Coxe e "reetro

Flutuante", de Edna Fer

ber, respectivamente sob

os números 169 e 170/171,
são os mais recentes volu

mes dados a público.
(Para remessa de pu

blicações: SM - C. P. 384

Florianópolis - Santa Ca

tarina)

Compensação
CLAruCE PREMIADA - Ações caucionadas

O Prêmio Carmen Dolores _

�:::01��0de:�ina�:O ;:bl�:= P A S S I V O
.. ;��� !..,.;___ ��

do em 1961, foi dado, por Não exigível
unanimidade, ao romance Capitf;l.l
"A Maçã no Escuro", de Jieserva .

Clarice Llspector, edição da f'undo para depreciação de imóveis
Llvrarla Francisco Alves Fundo para contas duvidosas
comissão julgadora foi cons Fundo para obrigações trabalhistas
tltuida por Osmar Plmen" Exigível
tel, Mário Donato, José Ge Credores
raldo Vieira, Maria de LOUI Diversas Contas
des Telxelra� Rolmes Bar- Compensação
bosa, Edgar Braga, Ed,oardo Caução .

Blzzarrl, SérgiO Mllllet �

Cassiano Ricardo.
COMENTARIQ NUMERO

11 - A revista trimestral

publlcada pelo Instituto

Brasileiro Jodlaco de Cul·
tura e Divulgação, nê!jte
seu número correspondente
a julho-agôsto-setembro,
presta uma homenagem es

pedal a Lasar SegaH, Inclu-
indo o trabalho do crítico
Geraldo Ferraz (Meditação

::b;��� b�;e:�� r�����: ��
duções de algumas de suas

.

PARECER DO CONSELHO FISCAL
.

telas. Com a colaboração Vs abaixo assmados, membros do COnselho Fiscal di "Carlos Hoepcke
mantendo o mesmo bom ní S. A. Comércio e Indus�rta", tendo procedido ao exame dos livros e papéis, ba

vel, "Comentarlo" Insere lan?o, Invrmtário e demais documentos, especialmente dos negócios e operações
mais expressIvos das nossas soclals, referentes ao exercicio encerrado em trinta de junho de mil novecentos

. _

...
_,

e sessenta c dOiS, declaram ter aehado tudo em perfeita ordem, clareza e regu-
larida(}e, pelq que são· de parecer sejam aprov�dos pelos senhores acionistas, o

C A F E Z I N H 0, N A O ! ba:lanç°F.�z�;�sÓ�:�3al�ea�o;,:� �:stf�Jratlcados pela Diretoria da Socledadfl,

Dá para copiar tudo
e ainda sobra carga ...
... porque a Esferográfica Sheaffers tem carga gigante - muitas vêzes

•

mais tinta que as esferográficas comuns. Escreve instantaneamente e em

qualquer superfície. E mais: a tinia -Dokumental 303" permite assinar

cheques II documentos. Esferograflca Slieaffer's _ desenho moderno e lun.
cional, 8 modelos em várias c6r��. Desde Cr$ 520,00. Qualidade
shearreee - Garantia Shealfer"s. r

_ I J 1 I 1 <l 5 '

<.. "I 1 I W;.ijU·I' r li)

SHEAFFEf(5
COM REPRESENT ...ccee ST.... HELEN ... LTDA." RUA FELIPE SCHMIDT, �"SALA'"

!\:;'III< 'r:
BALANço GERAL

43.566.339,50

17.080.01\8,90

302.167.596,10
4.135.635,10 306.303.231,20

396.383.781,70
87.000.000,00
3.246.551,40
5.829.307,80
28...538.060,� 827.300.933,00

PRECISA-SE SALA - Para Escritório f
Para Escritório.

i

Tratar com' o dr. José Maria, pelo fone 2604, à tardfl,"
ou com o dr. Flávio, pelo fone .1 ... - 30·22 - 35-96. f

-'-__ • _� _

Prepare-se para o Futuro (!
Aquirindo !-Otes de terras, pequenas çhácoras e área�;
pa ra indústriasem. t�

BARREIROS �]
no "BAIRRO YPIRANGA, onde está situado o Grupo!
Escolar local.

. _

!

Os interessados poderão dirigir_se dtretome"lt �
00 ESCRITóRIO DE VENDAS DE IMOVEIS de

onO Julio Malina
�ua Felipe Schmidt, 14 -- Sobrado - Fone -

2347 _ Florianópolis.

160.000,00

Cr$ 888.107.361,40

250.000.000,00
96.811�199.70
2.620.57&,80

39.600.000,00
19.980.316,30 409.012.092,80

431.709\747••0
,�

47t225.621�0 478.935.268,60

160.000,0�

ClIVE �I'!'O I

Flo,ianópolls, 30 de junho de 1962
Acelon Dário de Sousa
Rndolfo Scheidemantel

Rodolfo Welckert
João Eduardo MOritz
Ca,los Heinz Buechler
Otto Richtel'
F�li.llds.:o Arcanjo Grillo
H<:.itor de Souza Lima

.x Cr$ 888.107.361.40

- Diretor-presidcnte
- Dlretor-vice-presidente
- Diretor-gerente
-Diretor
- Diretor
-Diretor
-Diretor
- Técnico em contabilidade

re. no C.R.C. sob nO 0039

Jr,a;) BapUljt" BonnasJ;is
i. ..·,,'l·o Lui? l-inh:1l"'s

�__
Iv.o '"'"tl$ J.V!Ú"Ll<h':b.l.u --L.........L...__L:.À..��rlll....i ...�.r}Cjw.. ... :
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Mil �v�rá �BrO nôv� Ir�par8�or f�[Oi[O �O figUBrrBn�B
o treinador Osni Gonçalves, o populat-

Nizcta, não assinou contrato com o Figuei-
... rense conlorme se propala nos círculos es-
-

portivos da cidade.
Em conversa com o reporter o treina

dor teve a oportuni.lade de revelar que real
,

mente deverá firmar
-

contraio com o Figuei
rense, dirigindo assim a esquadra alvinegra
no certame regional do 1963. Nizeta coníir

, mou ainda a renort-urem que fêz uma pra.
� posta ao Figueircn..-'" mas em seguida" foi
,:-Jhe feita uma cO'1tra-nrnnosta, estando a-

gora estudando f' nossíbilidado nara opinar
.

a resueito, mas N'z Nizcta oue isso não cons
, tituirá problhma pois há interesse rle ambas

as nartes e naturalmente esses interesses
, serão conciliados ele uma ou de outra mn-

neira.

Números 1'0 Campeonato
CARiOCA DE FUTEBOL

Rio 25 IVAI _ 'h,,' rildo, do Botafogo, co.TI 2

tl'ntos.efetivação da úlUI
da do turno o c

to gunnabar)ufl

r·xl'l

, 11""'-;[0'\

ff)'I')'ll, AItTILIfARlAS
O alaque do Flamengo c

o mais po.�!tiv6 do cer!.].

me C(l�11 29 1;t>1l.!.<lS $.f'ff"ir1o
elo Vnsco, com 25: �lcJt�.I0
f40. cC\m 22 c Fiol'lllfu"llse,
00111 ln.

apresenta·::;!,
maneira:

COI.OC:\(:J\O nf)s

1.0 lup,".'l�·: F,

'''asco da Gam [,III )';"

2.0 lugar: )},)I J

mlncnse, COlll (i I) l.

3.0 lugar, OI.

lU, com 8 ryp
4.0 lU'.'

�'Hl
DEFENSIVAS

A' defesa ao Vase� d:l

G:lma é a menos va��da dr}
campeonato com :'I.[)8!.'".<l;: ::;

"gaals", Seguem-wJ, J. do
Fluminense, com õ; B-::t9.

fogo, com 7 e Fi.a"llC!!g:i) ..

Olaria, com B.

com 1� p.p.o
5.0 lu�,,!': C�l'l� n. n

d�� Aml:lil'.J. e l'

sa, com 15 [J!I.
6.0 IUg::I', Kl." ( I"l

e Madur"ir:l.. tom 1:; pp. (!

7.0 . e ú�t.mD lu,� '. _:,

to do Ria, e'·lll 2� P, p,

ARTUm\JIWS

S:tulzinho, do V ,(.,) (,

Gama, c o prinf�'p.,j :11'1 _

lheirO) do campl Jl.al,J t_'())ll

10 tentos, se:'u;do ,�" DHh,
do Flamengo t;om !I, Jt,,!,

rique do Flnmcn"), �'-:).1

P. S. D.
Para IJep;:lado Estadual

0\ BrasH Nos Jogos
Lalinos Americanos

Ria, 24 fVA) _o O a-s

si! rar-ee-é representar nos

�,óximo.s Jogos Latino-A

meroicanos que serão dispu,

v(!rsiLârins estará a, cargo

do esportista gaúcho' Hen
r.que Halpern, presidr-u

o( te da entidade untversi

tána do Rio Grande dr;
Sul.

tados em Havana, em ou

tubeo vindouro, Em trê'l
modalidades osporuvas cs

tarã» representados os b-a

süctros nos ditos Jogos, J

sabe": atletismo, netacao
e basquetebol.

OITO PAISF.S INSCRITOS

Ate' o presente tem-se
como certa a presença dos

seguintes países aos cita

dos Jogos: Brasil, cnuo.

Peru, México, .ramntca

Cuba, ArE;entina e urueuat
DIREÇAO DA EM"AIXAI> \

A chefia da embaixaria

brasüetra aos Jogos Uni-

Desforrou-se O Tiradentes,
,r Derrotado o �Yi!í Em TijucilS
A equipe do Aval. jngnn lo cnmpeâo local pelo PS"o\}

do "r-mlngo na cida,!" ,

T:i"'�1.S, em 'retrlbl\;�a'J
vIs 'a que lhe üz« "t o -r

ln" 'lltes, foi derrutud i pi'

re de 3 x 1. D�sfnl'"ll:'· .�f

assim o Tiradentes uo 1'r-

vés sofrido dia 7 r;esta ca

pttal.

_ORIGEM E EVOLUÇÃO DO DESPORTO_

Que é desporto? Na verdade, não (; fácil encC'n

...rar definição que harmonize os tendênÔ'as filosófi
cas de pensamento Ó-esenvolvidc, desde as épocas

;o:iS :e.J�sot�S�t�:���:ode;�::�;a:;�, ��:t��s::, �s ;�� r

grande assiduidade ...o Grécia e C'mRoma, reQ1d.:l:>
desde entôv por I'egros e leis. -c<,nquanto fizessem

dêle porte os competições mais encarniçados em

que era valorizada mOlg o fôrça dos lutadores de dre

no.

Mas o d-e�!"rto já nã,o resulto apenas do estad"
físico do -homem nem consulta os condicões morois
em qu� S>� desabr"lh.:.m as suas energias: porque ex

prime, em movim.entos', a podcr da .inteligência, ca_

pacidade. fôrça Slmultônia do espirIta, do instintu (

do c-ar·po,

No verdade o desp�rto s'e definiu nos pródo_
mos da clvilizaçdo reviveu bastante no idade média
e a partir então d(l. século XVIII p--ojetou_se sobero
namente Crescendo de lá paro có de forma assusta

dora "

'No Grécia, ero (l desperto uma das diversães
favoritos, se bem que era necessário 00 treinamento
dos Cidadãos que serviam à Pátria.

Diziam já naquela épIca os antigos: "O cor_

po. quanto mais débil. nos governa, quanta- mais fOI
te. mais nos obedece",

Já naquela época imperava o profissionalismocom lutador-es assalariados, E conto a história ,quêentre amador� oe prDfissic-nais que interess'(Jva era oganho, E pC'l.r ISSO, Se Juntavam êstes em gl'upos 00-
ra merca�eJar entre as cidod-?s a custo de exibiçõesE tudo fOI mudando paulatinamente; do pureza dos
costumes a c('lnduta dos atletas; métodos de trein:J__
�nt,., e regulomelltos

HOfe, passados tantos- anos d '

sário à condiçõo humana C .'
o es�rto e neces_

debifltadas Alenta ° es [rit onJugo, e aOima energi:Js

�TáOrj�eriódica das ener;as �:J�s�����an� ret��h����
depe��� p"epor.cçõ0...pora o prótica dos desportos
não�só ��. mUlt.o da educoçã--- físico que prepara�
mos pr�pa��c�o:��mas competições em c�nj.un�o,
�?'C'condo .0 homem c� �Z�:;çõ�sm��a�J:so;������(}
:�:�eo���7g:�:':i�t�nj!;nt�i:Cx�'�i���� rf:�idez n�
git"----5es e surprêsos,

' e os a_

Felizmen�e n? B�r;"1 I" desporto caminha a pas
'rgos. Nao so o I, cjue apaixona e levo
-,s enorn"es aos ; "s. mas trdos os demais

d, "'1"tOS otr'odores f' fissionais agora regidC's
�;,"

leis especiais. devid'Jrr"'nte ampa'rados pelo Esta

Assim � :)ndo ce. �"Iortl) é
, como diz Arturo Mo

jrrrkl,"CCl1junt..... de ex, :'6rj,.,� físicos, praticados left!
mente c sem ónim:l d� 1'IUO, com Jl'ista a. fins de ci
ve"�õo. des'envolvim!Cnh'o honnônicr c rab'--lstecjmf'-n
-to do CMpn" poro conse __uir umC'l vitória ou bot{'r um
record, e�ercidos ouldodoscimente requlament� f'!

'l'li" prflf'nl cnmrnl'!,1>' 11\ rl?mL'nte cel'los riscos< aos

que ti I!le se dedicam,

,

. i i�/;:�;""',: ''''��
.'

II AI'I05 OI LA.UTA COHSTA�;r.

PELO PROG,aso Df

SANTA CATARINA

NO SITOR

ISfOIITJYO

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

A transferência da rona

da Iniciai do returno do

eempeonato
"

catarinense

na segunda zona, foi re-c

bida com satisfação peru
maioria doa

que apesar de verem os to

gos. adiados por mais urna

semana, permanecem rir;'

mes no ponto de vista de

que com os estádios em

condições, os jogos uunrn
rão um ínrüce técnico mais
elevado c ns e-rcceuacôes
naturalmente, subirão,

Em ltajai, onde se-te

travado '! combate mais

Impnrtaute da rodada, reu

ntnda, Alndranl.e ua--ose

e Carlos Rennux, o pubu
co chegou a dar mostea-,

de eorucntamento pela
trnnsâerêncta da. rod:ul:t
pois o estádio onde seri:!

travado I) {'olcjo, encontr:J,

\'a-.<'--c intp":ttir'ável o qu�
vale 'hizcr ,�a�:rlncal'i:\ o j(l
g'o ele alt;\ (:nvel'I)':tOllr,t
técnica IIUí' flo(lailllll a

)Iro' (�)hL�,· a" lIu:!<; ('<;(/utt-
111";1 .. , ."��iul : ..... 'IILlI':'Il':" (,IL�
�cr.tfJ vl�id.:� pdtls t"T(',,

d"rl.'li do Vale do lI:tj:u.
cum o lram:curso da Ilcl('·
ja Harro�o c 'te'�:HI', fo

ralll :uli..das ,Iur mais "ei�
dias,

Contrariando ao que VI·

nha se comentando, n Jj

retOl'in do Figu � ,'cns[' F'I

tebol Clube, pr('s!dida Pt:-
10 sr, I1['ltol' Ferrari lUa

Ira participar do prÓXinJJ
campeonato regional com

uma equpe de j"ven�. !leI\)

maiores pretensõcs, PO(1('

mos divulgar para o púb,t
co catarlnense c especi'.J·
mente para os fãns do ciu

be do .Estreito de que o FI

gueirense vai reunir eo n

1963, numa equipe, jogado
res de por�e técnico re('o

nhecldo aliado ao entusins,_
mo de outros jovens q!l�
ostentam condições p1!'3.

conseguir destaque no ,,')'

tor de profissionais da d
dade,

El':tamos em, condições lIe

infermar que nada de eon

ereto existe entre o .!ta

cante Roldão e os cluhes

Figueirerute e Paula Ra

mos O Jogador esteve

treinando entre us at1et:ls
do tricolor da estrela soU

"ljáriUj, enchendo os olhos
dos diretores ntJlS por ques
tóes f!ue desconhecemos o

jogador deixou de Sr!r COR

tratado. Depois surgiu O

�gllefrense que de-J'!jav:1
cUlltar com o concurso I!"

vigor".�o.jogador para a tem
poracla de 1963, Roldão, :t

ccitou o convite e se cxer

c'too entre OS alvinegn'"
do Continente, porem, ,>cm

o:ltras consequências JI1

que embora continuamlo o

Jurandir
Nesta
(apitaI

Prccecante de vttóna,
enccntra-sa nesta caouar
-em gôzo de merecidas fe

rias, o conhecido e oes-a
cada auéta Jurandír 50,\
res de Paiva que já deten
deu as côrcs do Plguetron
se Futebol Clube tocat O

�G1t!'l ::11;:.... exímio despol'tlilla c Irmao
..:...t.J __..II de 170SS0 .coiega Glil;cno

€m S mú-.4I� Paiva.

l tOHmCOUDiII��:iOUi' ,,'O ce�: Jdu:a�!; �:ll�ot:!l�I���
.4. dil·doria. do Clube'Do .... flMdlu'.........·" na capital "barriga-ver,

1:(� dc Agilsi" �trav'i$ flr· de".
se1l 1]('!)�rla!ll'aUn cspeCl:'- ----------=-..:..... _

1i7.:tdo '!f' h""""'II<'lf'»(>/, ('s

l:i s(' lllo"il��ntnlldo com

II intui/o 11(' "Põllh:1I' 11111 ;:1
ro ]lor ('anchas de Join\'lIle
Os (lu.l.:"la"i :u-:t('dit:lIn que
dl'ntrn (�r: hrcve"i diai-l o plft
nu !l:tr:� a ('-"cureão até a

terra. (!OS T'ríncipl's c"h"-i

dt'\'id3men1e plan�jado
para ser cx("C.utado,

Interesse do clube pelo jo

gador, ns,I1' de postuvo fi

cou resetvlêe, o:a
A corrida metccíctísüca

marcada para a tarde rtc

domingo na cidade de Blu

menau serrou nova trun.s

recêncía, ago,ru para o di,\

30. Os diretores do Moto

c.nbe de Blumenau, reso!

vcram tomar tal mcdldn

em vista das chuvas que

deixaram a pista de corri

da, completamente sem

condições, O mesmo pro
grama elaborado será �'\-;O
rcsamente obedectrlo. com

esta realização o Moto C u

be encerrará suas nuvída

des até segunda ordem, jo.
que o contrato com o tert e

no onde se desenvolverá ti.

corrida, estarâ encerrando

n5.o haVendo possibilida
des de renovação.

Foi cump!'i{!o com êxito
os i'ampeonalo� dr b:l"lqui'
tebol e vo)('ibol na cld:\de

ae BrU�Quf', ccm a pres"n

ça do �enhor ROberto Cal,

çada, cOllvidado eSl1ccin.)
da Federação ALé'ira' Cn
t<l.rlnen�e e destacado mt:11l

bro da Confederação Bra

sileira de Ba.sQuet�b()l. 0,<

certam"s que fo "'Im dt:-

1:'cnrolados no Ginasio tiO

FandeirnnLcs kve como

par�icipantes os clubes f:o

:-ianópolitanos do Clul:>e õo

Cupido, Universitt'trio e Se
te de Setembro, respectiva
mente, e-m basquetebol In
fantil, vo'eiboi feminino e

voleibol masculino, O !':u

be do Cup:do foi o call��

Peão no ba�quetebol in

fantil enquanto o Bandt'i�

-rantes abiscoitou os tItu

las de voleibol.

Grande Prêmio

João GOlllarl
Rio 25 (VAl - O PresI

dente da Repúbli::a, Ot.
João Goulart, Ser:l hOlne·

nageado pela ComisS'l.c dI::

Conidas de Automóvel Clu

be do Brasii 3. 30 <..lo 1',It

l'ente, quando Set'a Jesf'n

v0�v:da na barra dn. T:ju
Ja o Grande Pre'lllo Jb�i»

Goulart, em sua hOr.H�:l

gemo

o COlegial Disputará O
Campeonato Da 2.a Divisão

E' pen.!l�unenlo fJOS �'e-

vmos padres do Colégio C:l
t:J.rincnse fazCI'l'm :.!,':'l-: .:tr,e
a ''''s�ocla\flO nc;>pol'Livn.
q.olf'(rlal volte a dlsptl�l!_'
os joC"0s do rnmpe'mato
'('glonnl, ..A{:Or.a _pc.:;\._.Si:glJl1
rI.! dll'i ... :lo (I" 'prnfj�;G'llaiB
S..be-a ,Que COteiial

.•..�

conta com u·m ot;1ll0 CJI1-

junto que poder:í. l:!,j,h�lf

int1\ns-amrnte fnZf'Ddo :-e

l.-'l'lu\1' aOH g'I'aflDdos ('S

fnn' rio clube �dv:()elc:;(�

que IlI'ojelou Adolfinhú, o

alar _guardião de,;:.wdO&,.-O'
lr.mllOS do fl1lebol cClt8:-i-

Campeonato Mundial De Basquete
Rio 25 (VA) . FOl''\m lia, Iugoslávíu. Japno, M�

iniciados na aanra C�lS'\ xíce. Peru. ParLO Rico,
de MIsericórdia os exames 'ratwaa C Uruguai.

médicos dos centobcllstas
brasileiros convocados oa

ra nos representar no oro
xlmo certame mundial mas

cuUno da modalidade a ;;er

disputado em dezembro ví a

douro nas FIlipinas. 'raru
bem os treinamentos ja jJ

ram Iniciados,

Serão asseguradas bos

pedagens em hotel de 01'1-

metra c.esse para tôdns ..IS

delegações dl"igentes e re

preeontentes de imprensa.
Os jogos serão cf('tlv:Uo'l
em nOil,." coou, vrsatas e

Manilla.

Nada menos de 17 paise.s
já têm pat-tíctpaçáo conür
mada no quarto C!L.:'U'! ,

nato mundial de basqur+e
boi masculino. O Chile I}(I"

sua vez d('siJ?t,lu ele jl:lrl.i
cípar do mesmo São Os se

guíntes Os países já tnsen
tos para participar do ,JP.T

Iame: Argentina, Austra
lia, arasu Canadá. ES!';l
nha. Efll!l.rlos unidos, Ft

lípínas Fr-ança ISI'ael. rtl

jP'ONTA DE UIIC,\
GILBERTO PAIVA:

não �_ue os _ou��ridade: d:o football florionopolitono
, �o �alor \,Importoncla aos campeonot,r)g regionaIs c,tadmos,

.

jo ,ê ponto pacífico. Se me pcrg:.mlOLsem qual o Prl':l�IPol defeito do footbolJ do capital
�o Estado" cu dlfi<l simplesmente: falta de personali_:Ide. O nlvl') de desenvolvimento do faotball cotori
n�nse no capital do Estado vai rcolmente de maIo
pior_. Quase todos os dirigentes de clubes ilhéus se

��Ix:lm de ludo e todos, quando na verdade ç

pital��b��;����I:idoo enterro ?O football de uma c��
Catarina. que em outro�o�� e a do Estado de Santo

��.r.f��;r�ô�'es poro, c�tras Ci:��,>h:g��t��:�oa "s���
bes. nõo têm c:� �te��s�u�a, �s dirigentes de C!U

regIonal Citad.ino, Já Se fC'i o t:m��P��Sq�� �:���e
p;on�tos �lorJanopolitanos, promcvidos pelo, Fedemçao a�a�ln€nse d� Fcotball, Se constituiam num,;
campetlçoo sensc.Clonol com desfile d2 grandes os.

ts�s de nrsso "pebol" Hoje, é isso que aí Se vê .. ,

Imples bolbúrdia E ui cd'
disputan�o �réJioi e�e�asme� ��'ores secundários
ra. DepOIS noo querem que se rec!agrande envergod� -

xe de ladC" o footbaJl do 't I
me ou que se de'

interior que faz por bem �a�e�erPo!'O pres!igiar o do
bre lanços De há 't q�e por ele se que_
lizada vem' alerton�u�,� ����r:s Jx�rensa especio_
porte florianopolitano da vergonhcsa ���::r:f QS-

��s-eú���� ��ossC' �aotbal', tãa .despersonalizad� ��
da abs_O.luta�e��!· nad��eAseq��Zs�a��rf;�i�t:.;:�� �o
�a d���'t0f,0r �u:'.se total de nosso footboll? A uni:a e, �ot ali? associotion" dentro e fo!'o do compO. ,E ha eerta '!hc"nstôncia por parte dos homens oeqUaIs cabe a difícil. tarefo de dirigir nossos equipe:O �et?r dos cifras é ouh'o problema dc difícil soluçãoW'JS e cloro e evidente que o corrente de erryigraçã�provocado pelos alto� cifras, debillta muito mais os

tro,b�lhos de nossos dirigentes que nõo sabem coo)o
eV.lta_lo, E �o In�és d,e -encetarem componhas �aro
rr:..lnora� os sltuaç�es f'.nance,ir?s de suas ap-remla_
çoes, ,voo para os, ,mnalS e radlos atacar os árbitms
dos pU,anos ou o Imprensa espeCializado como se fô..
se.m _eloes os culpados peles "déficits" de nossas agre
�lOçoe�. É bem verdade que, em porte, há fracos H1

b:tragem que às vêzes Se omitem de punir jôga
�1"lento e prejudicam certas a remi

-

Iremos enContrar um órbit 9, aç�s_ Mas ondg

:rr:�t�O, or�itr�gem em t�aq����;r���i!en�� ;r��;
EV t �. Ah .edlto que nem o proprJ.o russo LATIS!-Ien no C egado a tonto uma vez que também ���tence, o elos,se hl;'mona e o pertencendo, claro quetombem sera passIvei de erro. Além disso talvez que�,om o �ATISHEV a couso se compltcasse oit:lda mal",
JO que Juiz .europeu não assinala penalidade máx;-
�o� ('> com Issn n!'ssas agremi.1ções �e sC'ntiriam prerudlcados. Por outro lado. a educação esportiva deboa parte de nrssos jogadores de football têm deixo
d,o muito a d(>seiar. As C(_'na,s vergonhosas são pre<ien
cJad�� de (]uondo em vez em nosso "oSS('ôotirm"
qllf'- 10 en('heu as medidos dos torcedores e do impnm
sa eSCl'fta c falada do capital. Vamos da!' um geito
senhores." Vames soerquer êste fODtbA11 mesquinho
crue :'1P p'l'l'1tiC'/J" na lth". VomM trobalhõr e nos s"'.,",'",-_II
fica.r mais pela grandeza do football de Santa Coto�
r1no.

:,,' __ ' ,,'
' __ 'Ji:'

.j��!ittJi.fÍÁ�
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opmtôes, de
sentimento:;, de' interesses
que define a 1I1.uturldade
ú<:: ULII 13"'" j.

Ensina-se um h-nucm c

ler e escrever; da-se-lhe
toda a gama de conheci
mentos; educa-se-lhe o fí
sico e o c ..,piriW, embora
ainda com del"icl�ncia exas

perante.

Só não se lhe ensina o
civismo, í-t-, ti o r'éPf!·'ni,..,
de sua cidrl,danla, a não
ser de modo caétíco- à bô
co. da eleI�� .......,1 .....,
É por isso que. no gover

no, ha em drnl:<sla co

rutos, oPGrtunp,lJ.'. dema
gogos, extremistas a nos

d:<;�1��:��e :c c,;����f��(�-��
da campanha que enceta
mos.

(AÇAO D':MOCRATICA
POPULAR)

to eou MAIS PEfl:F!ITA DO BIIASFl.

Vende-se
Um balcão rr "'{ iL�.) em

estado de novo. ll1.lol:a
Elétro-Frio.
Tratar à rua Fr�i ccné

ca 103, ChllCl cnrin São
Jorge. Nés n.

Muitas peesôae pensam
que escrever sôbre umcan

da, é a coisa mais fácil que
existe. Não fazem ideias

que difícil mtssãc e, da

qUUl1 se dedica a contentar

um púb.Ieo, em cuja cnnce

ji é notóna. A Harrunrna
entre adeptos. só se { .. "

cm !l:lrl�, quando estao a

gados a SéU Orixà.

Convidado cerno fui. a

c.aabo.n. com "a.g ..
"

!;v

bl'(' a R�lig_âQ de Um�a.l·

d;t, que na vida nodterr-t

fie expõe pubncamen- .. ".
.uin.r aceder de que cs

ta minha colaboração f! f ta

q'l(s� ma. mas, mes..\110 as

;,;:m, comungo com meus

Irmào-z e-ré o deixo OC-,1

ctar« que a rn.una mten

cão nàu i, outra .'cQao n

P;:H :1."., mo.mcs ideúis ca

C.E.U. e aproveitar prol"l

c-tentar aos que sfnda se

cneoruram !'l,..'l. mn's com

p da apatia, que, a Umbu.i

da não é Ral.gjào pa-a eon
fort!<,t:l>l, c s.m. para aquc
.�'-: que scfrtm e aos q ra

reccntiecem no sorrtmeu;'

eh matér.a. a -ua f r.ai:'ll
dr néste planeta. exptan-Ja
assim suas culpas, t.:r.\�.)

cerno rx(·t�l!)lo. o Supremo
Mr-dlum _ O Sublime OXA
LA'-GUIAN.

M�u' Irmãos. Ser umnsn

dista, não é só ir a um Tar

-c.rc ou Centro, baixar 5e�S

(ill:ll' r- ir "Saravá" c-nu

êlcx. Nâc! Ser umbandata
é praf.icnr a

cumprir as leis é

a. tlllt""idades,' á segu:r os

mnn-nuuontos. é ser hu"'_;_d

dr, e SOCO:'fer os necessrtu-

01',' (- ai)?,;,. 03 camm'10s

tI!l-, 1l.,�t6s sl'ffi2.11antes 2.

traves dos nossos conll:!;;l

nl(·nlo<; mdills'e IndUZi-ia.,;

:�::;,ml:�;ill�:��,o-t::a :,�,�C,
bemos oS nossos Gu:at-\ de

vemos compartilhar 'I.� ,,,, I

���:s� �:ce��:; o������'j
GUIAN,'1�uel�,sJ q::i��.:�,I�
àqueles qUt: sofrem, aque
f' q"e acreditam desacre

Ydltando e principalmcn'c
àquc!e� aprovetadol'es fl'le

procuram utiiizar a Um

banda para m:tisinar ,'$

suas lei" e tirar prove!�;)�
materiais.

P. S. D.
PARA VEREADOR

2305
Fernandes De Aquino
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A Umbanda irmão,

mandamentos ccnnecstoa

POI' lei ela é estudo, anáu
se das íets naturais, e ct

{meia profunda. Nas pro

rundcsas encerram-se pro
cet-.s que, aos leigos, ano

o.nados p�IO prisma co

-rc.ucne'' das antigas bru

xane: e aos meío-entendt
dos, é tida como um culto

à Satcntcos, figura Que p.l

ra mim �áo passa de !JU"}.

Irnngtnacân rcmanttsta d:'l,

vc.nos tempos. tjmbanda e

uroa religião entre :\0,1

campos antagõn!cos que

constantemente se' chocam.
provocando as vezes 9. eis

crepáncia que desvirtua a

que cs que a prat.laarn rem

malévolas tncencões. e-a

saneio-lhes vcrdatlelras de

ccpcôcs ... ate. que a com

nreundum, e s!nta,m, ',t'
Umbanda não é br.ncadei

ra. que Umbanda rem rru

rongu e mlronga tem ruu

damento". Eu não sc,'la

;';J!)Ct.I'O, S2 negasse a c-ce

tênc.a de muitos terreiros

que p-at'cam O "oaíxo-cs

p:ritismo', estes tarre r as,
ma.s cedo ou mers ta-c»,
se ext ngulrãc. pois, paru
isso a Umbanda tem 1'111-

damento, é Sublime, e S,

grada, é DI' la.

prezados irmãos, não nos

julguem sem pr metro cu

ntiecer esta dcutr.ne. p is

somos menos perigosos do

que parecemos e se as;'!.'l.

rôssemes. estou certo que

o NOSSO U'NICO DEU:?',
o PAi DE TODA A ,HU).,1.'\

N!DADE, O SER susns

MO, já 110S te-la condena
do. IDe: MARCEANO 00-

MES DA StLVA. Pres.,i: :1-
te da U.U.S.C.)

TENDA ESPI'RITA "SE

NP.:QR DO HONFIM
BAHIA" - Mais uma teo
da espbta fOI fundada �:L1

nossa Capital, el'ta 10.:.<

iizada no "Sape". o eor;n
Mediúnico e a Mâe-de-�".i1
to" do Centro E�pirita "$.\1)

JO'1;e", compareceram ln,":

gurando mais êsse pont.O)
":e 1·.;:unlào do� filhos-dt'
fê. As sinceras homeml

gens dêste Delegado.

ANIVERSA'RIO
Cü'I'(lU n" dia 14 do CO'Te!)

te o anlvcrsário nataF';!o
de nossa prczada e dj�t.1
ta "BABA'" rMAE-DE-�AN
TO) do Centro ESpmi'l
"São Jcrge"; Sra. MALVI
NA Ai.ROSO MOREIRA
desfrutando da Diretoria �
Associadas, sólidas e aJS

recldos cumprimentos !UJ1'

votos sinceros de feUci1'ld:!
Cumorimentando-a e:;�e
celegado, d(>�eia-Ihe creo;·

centes felicl'uçôes.

(Continua no

don, L

TECNItO DA FAO
EM FLORIANOPDUS

Atendendo sol1eltação do

Diretor do Departamento
Estadual de Caça e ;esca,
acha-se em Florianópolis,
o Sr. Michael Mlstakidis,
lécni('o da F.A.O. rOrgani
zaçáo oe Alimentação e

AgriCultura das Nc.Ç(ies
Unidas), que velo orien
tar os trabalhos do setor
",,,: Pesqui<;as sõbre a blo

lqgia dflS camarões de va
lór comercial:
Este· lc{"nieo declarou

que t"n Santos, Estado de
Sio Paulo, Os trabalhos es

tão bem desenvolvidos, es

perando fazer o mesmo em
Santa Cal.arlna e Rio Grao
de do Sul. "I
O Departamento Esta

dual de Caça e Pesca esta
p"ocurando em colabora ..

çi'io ('om técnloos especla
lizadIJs estudar racional ..
mente os problemas da
pesca em nosso Estado, a
fim de poder orientar com

�F·�l1(,.'l. o seu deséllvm-
Vimento.

-

'l'I".•••GRANDE
VENDA

V��\\��� Id LAR�(.�
-''''�.,.

E VOCÊ (!OMPRA O QUE QUIZER
E PAGA COMO PUDER EM
(!ONDJCÕES EXATAMENTE DENTRO'
DAg gUAg, POSS'81l1DADE!J

.

ETODOg OIJ Oé'PARTAMENTO(! {!OMPIIREOEItf A/El1m Pl?oMOOAÕ'
-MOOAB - ('(JM E'NXOllAlfl DOM{grtt!()!! E P//II0IV;g ,

- AI2T1GOg 1H1I{}(}UlIN(){t

�
-uTlLlOIIOeg DOfv1É�TI(!11t1

/)#" e ,
-MOVElB

eI4l��
Ma

..

. '

alll/NDE VENDA DO :LAllPk
.

.
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Corpo de 8Dmb�íros•••
(Continuação da última em breve e�'-'�9 '-'h"l''':''''

de�pren:rmento dos seu.; rro Camboriú ainda 11"'-

homens na sa!vaguard!!. próxima temporada de

dos bens c da vida dos ci '"' .. ,,�' {I & o\l�ro setor ;;.r.

dadâos, goza o Corpo de

Barbeiros de enorme sim

p:Jtia no seio dn. oplm:tO
pública. SU atquivo rev.'la

imprf'ss:onnnte diversi!l.:;
de ele ch:l.1l13.dos, inclu:i'.\'2

a retirada de crianças 111-

a rCSJl'JJ1.%.biJi(I�.t'e do Cur

po (Ir ll"mlWlrõs.

PROGRAMA

PARi\ lIon.:

Pam aSSJnC\lur condi!:mf<.

mente a efeméride o,:gUl"i
zou o Comando da (,M.
o seguinte programa: li cO
hs . .._,- Ha!:ltellmenLo 'ca
Bandeira, seguido da lei
tura do Boletim alusivo' a
rl"ta. 9.00 h$
Desfile do CBI em stJ'1S

viat.uras, pelas ruas p�ln
cipals da cldad·! e do Es-

Ação Democrátíca i»opular
AO POVO CATARINENSE

por terem trazido Adriano Cury
Ari de Melo Moslmll.11I!
Alfredo BortolUZ1.i

Artlrlónio Ramos Forte.�

Amaury Norberto da

voiuntariamenle
da� em banheiros.

lran(;l't-

treito. 10.00 horas - lnau

guração dos reto atos d'J8

ex governadores Ad:rba.i
ttamos da Silva e Joq!'.!

,.,o.ool'da, uo Gabinet.e dfl

Comandante do Corpo. 11

horas _ Coquetpl ofer&"idol
às autoridades, ('�;,\.l,!ltlk.s

e elementos da unidadf'.
Nesta oportnn1oade, de

sejamos' levar nosS()S caJU
�'osos c'J'llprimentos ao cl!l
LaL''1 Hibas, C:>mandanta
Gera' da Polic�:;,. MIIl:_ar,
ao ca!). Armando atuai C'l

m2n::lan�p. '\0 (B. e a 00-
dos os �n:""'ens rt!') r'o)ijtl,
pelo tran��l"C) dêste gnn
de dia, tão R:re.b a todo&.

repúdio aos e:KtremLsm .. l'.

por terem feito sua cantis

lião de te democrática; J,:01'

terem, a!(segurado sua l'C-.

pu:sa aos )'.caeiontlfit,.�;

por terem assumido o c·Jm

promisso de lUla" pelos

pr.�cipioS democráticos.

Sliva
Celso Ivan da Costa
Erlco Muller
Femandu Dl'uggcman�

Viegas
F'rederico KUCl'�en
Francisco M!tchado de

Souza

RECOMENDAMOS
Aos eleitores que votem,

dentro de seus partidos.
nos seguintes candidatos

•.

Candidatos Aprovadcs
pela Ação Democrática 1'0

pular
Para SENADOR
AtUlio Fontana

Glauco J3�dUschl
Honorato Tomelln
Herminio Marchi
H,.,'vidio de Castro Veh

SO Filho,
Henr:lque de Arruda Ra-

próx\pll

Antonio Car;?s Konder

Reis
Ivo Reis Montenegr-J
Inocente Xavier Aives

Inácio DeU'Antonio
Martinho callado Junior

Saulo Ramos
1'1() Silveira
João Muxfeldt
José Gonaçlves
Jucéllo Costa

João Boaventur4
José Boabaid

JoQ,o Bertoli
João Custódio da Lu'!:

Leclan Slowlnsky

Para Sup;enta de SENA-

DOR

Celso Ramos Branco

Renato Ramos da Silv:t

Para Deputados Fede-
rais.

Albino Zen!
Anton:o Gomes de Alroei

da '

Alvaro LUiZ Boca)uv3.
Vatão .

Diomício Ft'eitas

Lorenço Gaiiri
Luiz Bianchi
Lauvlr Barcelos
I.\dlo Martinho Callaflo
Mário Ollnger
Nelson Rosa Brasil

Joaquim Fiuza Ramos
Jade Saturnino V:elr3.

Magalhães
Laoerte Ramos Vieira

Lauro Carneiro de �"Ola
LenoIr Vargas Ferreira
LuiZ Batttstottl.
Mario Orestes Brusa

Orlando BertoU
Osmar Dutra
Pedro Zimmermann Fa��UíO Henrique Ror:l:t

Rpberto Tuffi Mattar Saulo Ramos

=UR:�:St1A.o Neve� Saiomão da Silva MattCls

Para Deputado EstadulI" .... �;;. :l�����r
Adhemar PaladlnI G!lhi

r
"'"'_.

·

AffonsO Ohlzzo
..,�. Colaço ode Oliv'Jl

Aldo Pereira de And::t- � •

df' .ne- t:nll'Jo. :tp,

Nllton Kueker
Nereu Celeste Ghizor;1
Nereu do Vaie Perelr'l
Osvaldo Della Glustlna
(llto Honrfch Entres

r OlIcé Pedra Caldas
Paalo Prels

ATmando ,OaB BulaR :JU�teciclú CI
>,diVu::I

Não �e d;:;scuram um só
instante os Homens do

F"go do seu preparo, :Jro
curando, através de instr�

ção diária, acompanh'1l' a

evolução da técnica d�
combate aos s!nistro!<. A

través dos flagrantes' que
ilustram esta reportage!ll
podem Os leitores ter nJ

ção da excelência do �am

pamento de que dispô� ,)

CB, bem como de elevado
grau de adestramento dfJS
seus componentes.

PLANOS PARA

O FUTURO.

Sentindo a necessid'lde
de acompanhar o decitm
volvjmento do Estado c

c"n�crll�'1:'" �'J.mento da

popular,:in, tem o Com,n
(I" r, -r_I da Policia Nr).;·
tar intenção fIe am1')l';o;:
o ..

' servjç(os do Corpo de

Bombeiros, estendend0-')
ao maior número de mi.l

nicipios do i:tt,:,!'ior. A"sim
ê Que vários Prefeitos já
l'1j.traram em �ntendimen
to com aquele CBDland;:.t.
visando a insblação Ge
estações de bumbelros "m

suas comunas.

Além da Egtaf'ão de Ita

jaí, jâ instalada deve'·:t
ser iniciada 'linda no cor

rente ano a construçao do
qU3rtei do CB. 110 E.�tnf.

to, facilllnn(lo o at(' n{l1-
menta d�qncle pOlmIOJ;f)
bllh'Tn.

A P"lu:ia ti€' Praia I:

Sal'.'ame.nto. que dent:"o

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Gf"�PO il"f1rân·'·ha em Obras
Construido�'pelaJ SVOP

'T

•
Aspecto da instrução MS Homens do Fogo

o primeiro carro do CB, adquirido em 1926

Certas asneiras, mesmo escritas nos colunas sole

nce de um editorial, fazem a c�as:;t:' !tto jOl'1lallsta; eomr

de vergonha.
Desse porte é a que' esta7llpt'li o Jornwân/Jo (uo/-

deano, em sua ul,tima edição. Sm tom pP7!11Til'� le jal-
: 80 mendigo a exibir andrajos ,orranjados e !um"" simu

lada, o articulista desatou as lagnmas Jingidq_s deste

jeito: "A OPOSIÇ�W HUMILDE 1'.. PUBRF:, SEM IM

PRENSA DIARIA ..

De cortar o coração, pois ndo. Se é HUMILDI': ,:!

ncrçue quer. A rigor, as oposíções _ que também .(10

gO/Jémo, na frase lapidar de OtâVio Ma1lgabeira - devem
ser altivas, vOluntarJasas, hon�stas, construtiy3:.S'

A que faz o aludil!o folhetim� .1Ião podenrl.n .ser des

sa aUa qualidade, te1, m,:>'7I�O que se cOllfeSlStII JrPMIL
DE: humilhada pelos proprios métodos.

Mas serâ pobre? A prova em C01�trário, em; relação
ao dono do jornal, esta na sua propaganda de candida
to a deputado federal, que é a maior em extensão e

profundidade a cobrir todo o territôrio catarinense, já
por ricos e coloridos oartazes, opuLentas e vistosas fai
xas, pT1!sença diurna e lIo:urna em rádios, em alto-fa
lantes fixos e múveis, na imprensa, de norte a sul, de

leste a oeste. .:

PubUcidade de milardúrio, a fazer inveja em todos

os demais candidatos. .,....

POBRE, PAUPERRIMA OPOSIÇAO,. de ..
�omê..1I��em

vi1item, como lrineu Bomhausell, DWl1po.:to _." ·�'f�1k,)',
Aroldn Carvalho, Alvaro Catão, Luis

Cherubitli:.. . _

O edltorialistq, criador da qualificação, mer 1Jte-
dalha, a ser-lhe conferida pelo TIO PATINHAS ..

-

2'
-7:",�- "l" '41PARA -

" ,,�f�fi;;>�J.tl'
� SENADOR I

-�, •.

O ELEITOR
-

VOTA EM - CANDIDAlOS

P.T.B.

l';5e�I"IDOS
P. S, D.

PARA' A VITÓRIA

..

sera

FinanciadO

to Isso, alheia-se e omite- senvolvendo em ritmo ace

se, dando possibilidade a [erado, com a fundição das

que elementos anti-demo- lajes já bastante adían

crata,s destilem à veneno tadas.

SULil de suas ideologias U-
berticidas. O estabelecimento rece-

Nâo basta o voto. ãste berá a denominação de

apenas indica um delegado
seu ao governo. Eleito, ê
necessário vigia-lo, pa-ra
que não se polua na ma

çonaria das negociatas,
não derive para exotismos
destrutores da liberdade,
não deixe de cumprir as

suas p: omessas de candi
dato, não falhe enfim à
sua missão.
E Isso que se chama vi

gflancia democrática.
Que deve ser perrnanen

te.

Os oficiais do CH, Cap. Armando Cardoso, Tens. Rogéri� (AÇliO DEMOCRATICA
ScJ�mjdt e Walmor Machad<J PO.PULAR)

e

iJ�ESTADO
�..
I'(J JIlAIS AHnGO DlAlJO ee $AHtA CAtARIHA fi. _ •.

-'

FLORIANÓPOLIS, (Quarta-feira), 26 de Setembro de 1962

N.o 14.533

;

Corpo deJBombeiros: 36 anos de bons serviços
Ha 36 anos, exatamente ccl. Pedro L. Vieili!!-,' eula 2. Btl. e Pelotão de cava- que-se, a título de CUflC- monstração de apreÇo da

no dia 26 de setembeb q.e g.estão àfrente' ��-&' des- Iana. em númeru de :n, sídade, que o último au- popuiação daquela progres
1926, Perante as mal sut- tinos da milíCia const.tur sob o Comando do 20, 'ren to-bomba, adquirido hã sísta cidade Foi Instalada
tas nutortdades do Estado marco histórico em sua Waldomlro Ferraz de .resus cerca de três meses, cus- há poucos a. Estação de I

e bTanc\e anassa popular, existência e GOVernador Foi seu primeiro Instrutor teu a apreciável quan+.• '\ tajai, que Já tem a Seu

era Innugurada fi Se":{iao do Estad� o cel. dr.. .ênto O 2. Ten. Domingos Ma!.<;o de quatro milhões e cito crédito assirialadas atua-

de Bcmuelrus da então ruo Vicentt Bulcãv Viana nette, auxiliado pelo z.o centos mil cruzeiros. cões.
Pôrça Pública. Exercia O Foi a Secção constituída Sargento Antonio RodrigUBS O CORPO DE A frota do Corpo de Bom

Comando Geral o t.uswc Imcialmnte por praças de de Farias, ambos do Cor- BOMBEIROS ATUAL be!ros na capital é cam-

po de Bombeiros do Distr í Seu efetivo fixado pa-u posta de 3 auto-bombas
to Federal. o corrente ano é de 132 1 auto escada "Magyrus";
Para compra do mate- homens. Já estendeu sua e caminhonete "Plck-up'

nal necessário ao inicio ação ao interior doEstadO, .uesunede ao atendimento
das ativlda<{es da seccso tendo a Estação de 8111- de enchentes e Inunda-
de Bombeiros, foi díspen- menau comemorado recen çõs, e 1 [eep.
dlda a importância ce temente o 4.0 aruvarsano Pia sua ação rápida e

vinte contos de reis. nessa em meio a carinhosa de- preciosa. Pelo denodo e

(ccruinua na 3� pag.)

,DEVER AO
(lOADÁO

Convenceu-se o cidadão
que seu único dever é vo

tar quando chamado. Peí-

SOs que visam assegurar as
atividades de certificação;
produção; experimentaçâc
e ainda o fornecimento de
dados relativos a aduba
ção e tratamento fltosani
tárto.

AtendendO às necessida
des da POPulação esco

lar da capital e, principal
mente, do bairro da Prai

nha e adjacências, o PLA

MEG e. a Secretaria de

Viação e Obras Publicas,
dentro do convênio firma

do, vem construindo mo

derno Grupo Escolar, com

10 salas de aula, com ca

pacidade para atender 800
alunos.

O estabelecimento será

provida de. Gabinete de

Direção, sala de Secreta

ria, sala de reuniões e bi

blioteca, constando tam

bém da. constxução de uma

praça de espolies que ofe

recerá às c:danças tôdas as

condições necessárias à

prática da educação fi

síca e jogos esportivos, ga

binete médico, dentário e

bíométrtco.

O projeto, de Unhas

funcionais, obedecendo a

todos os requisitos da mais

moderna técnica pedagó
gica, é de autoria do ar

quiteto Molses Ly:.:, do

quadro de técnicos da

DOP.

Os trabalhos vem se de-

Grupo Escolar Celso Ra

mos, numa justa homena

gem ao governante que
tanto tem feito pelo ensi

no em Santa Catarina, no

sentido não sõ de. recupe
rá-lo mas também de fa-

zer com que o Estado vol
te a ocupar o lugar de
destaque que já ocupou
entre as demajs Unidades
da Federação.
-No flag-rante, dois as

pectos dos trabalhos.

RIO, 25 (V. A.) - O Bra

sil enviará um delegado
especial à reunião Infor

mal dos ministros de Re

lações Exteriores em Wa

shington, nos dias 2 e 3 de

outubro, para discutir o

problema da penetração
militar russa em Cuba.

Ita�a-Semente: êste proble
ma encontrou. solução' 8 ,"I�' t"ERA UM PROBLEMA que preocupam o qovemc das safras.colhldas nas Ia- ra,,1 ulSCU Ira

(.) tomento bem orienta- do Estado
-

no plano 'de vouras certiflcadâs; �
49 da produção "",,,I" atendimento do esforce da ACARESC. entra nó. ecôrdo pene"tra�a-o russlImentação de batati se- prduçao de aücientos, po- com um especiali.s;ta em

Umente é u�a preocupação rém, depende da, produção produção de eatata-semcn-
da Secretaria da Agricul- de "batata-semente, prpble- te, além gastos com trans

tura, que achou a sua fór-
ma que vai ser soluciona- portes, veículos e: .outras

mula executiva IdeaL O dr.
do cem os meios que' o despesas; a secretene da

���� t..���abr��. �����:;tu�a� AeORDO firmado pula ae- Agricultura fornece os re

firmou um acordo com a cretana da Agricultura, cursos para fertilizantes e

Associação Rural de La- possibil-ita. A Associação matérias de defesa saní-

fes, e com a ACARESC, Rural de Lajes, entre ou- tárla come também o eng.-
para o emprego de recur- tras responsabilidades ca- agrônomo executor do

be a de comercíanzação Acôrdo.

O ACORDO EM SI E O
SEU PONTO IMPORTANTE

·CANDIDATOS DO P.S.D.

I
Senador:
Atillo Fontana

Suplente:
Re�to Ramos .da Spv:].

ou Abel ou Avila r- 1101.

Armando Calll �ulos ou

Armando CaUl -

'. 1103

Augusto Bresola .- 1.104

Aureo Vldai Ramos ou

Para a" Câmar:\ l<��dcl'<\l Nuta - 1105

Antônio G<>!n('s c'e Almeida Cesar Martorano - 1106

ou Antônio G.
-

Almeida, Dib Cherem ou Olb, <lU

ou Antpnio Almei:1,'l. - Cherem - 1107
.

101. Edgar Lanclnl - lIaS

Jade f;laturnino Vieira Ma Edmond Jorge José Sa-

galhães, ou Jade S:tturn'r- lIba ou Edmundo Sallt-a
no Magalhães, ou Jace _ 1109

Magalhães, ou Jade - Elpydlo Lunardl _. 1110

102 Epitáclo Blttencorut

Joaquim Fiuza Ramos, mI
ou JQaquim Ramos - 103. Erwln Prade - 1112

Lenoir Vargas Ferreira, Euclides Granzotto -

oU L. Vargas Ferr-eira, ou 1113

Vargas Ferreira, ou Ler!.oir Fioravante Angelo !\<Ias··

Vargas ou Lenoar Vargas sollnl, ou Fioravante Mas-

Ferreira - 104 solinl _ 1114
Orlando Bértoli - 105 Henrique de Arruda Ra

Osmar Cunha, ou Osmar mos. ou Henrique Arruda
ou Cunha � ·106 Ramos ou HenrIque R").-

Pela ACARESC assinou o

,
eng.-agrõnomo Glauco OUn

. gel' e pela AssociaçãO Ru·

ral de Lajes, o eng.-agrõ
.nomo Clovis da Costa RI
belr.o. O acordo estabelece
o modo de fazer o mte
rêsse objetivado ser alcan

çado tem a redação fun
cionai de um projeto, sen

tido obediente à orien
tação, que o -dr. Luiz Ga
briel Imprime os negócios
da Secre�arla da Agricul
tura. Signl!lcatlvo ê uma

das partes ser uma enti
dade da classe - a As·
sociação Rural de Lajes,
este ponto atrai para o

acôrdo a esperança de que
a prOdução de batata

semente, tem a participa
ção do agricultor que vive

desta plantação e com a

sua classe estâ interes

sado na solução do grande
problema desta lavoura.

A tl'lv.mlrn d:l bntata (Ba
t.alinhn como $.l' Ch:Ull:l

['111!" .... !11'fl) l'!e" rl�Io'('

gislativa

Osni de Medeiros, Régls, mos - 1115

ou Osnl Régis, ou Osni .-

107.

Pedro Zimmermann -

108.

Humberto Machado -

1116
Ivo Reis Montenegro, ou

Ivo Montenegro. ou Ivo ou

Montenegro _ 1117
Ivo Silveira, ou dr. Vico

- 1118

O ESFORÇO CONJUNTO
DAS TRES PARTES

CONCORDANTES
Para a AsSembléia Lc-

l1�!�ê .goabaíd _ 1122 IJosé Gonçaives, ou J.

Gonçalves, ou Jo�a Gon

çalves - 1123

Lauro Locks � 1124

Manoel Siqueira Bello

- 1126
Mathllde Amin Ghana�,

ou Matilde Amim, ou M!I.

tllde � 1127

Melchiades.,
_1128

'Fernandes

Neíson Pedrinl - 112:J

Nereu Celeste GhLwni,
QU Reneu Ghizoni, oU Nó'.

reu - 1130

Nilo Bianchlni - 1131

Nnton KUckerj- 1132

Otoo Trennepohl - 1l3�
Paulo Henrique Rucba

Faria, ou Paulo Faria -

1134

Paulo Prels - 1135

PUnia arlindo de Ne�,

ou PUnia de Nes - 1130

Raimundo Mayr Sobri

nho - 1137
"Roberto Cyro Correa -

1138
-

Waidemar Salles - 11:;9

..
Waldemiro Mazurechen

_ 1140

(,llA�e��'��W�� ��:: D�r::�;:-[(ll1� 1120, o�W;}�;�r ��c:l�:e G���;-
Ah,·l -,seos. (1.l ::\0.; .10;"0 Cllstudio da Luz __ Zani Gon.-:aga - 1142

Siõ.b� _

i�,

'Grande Redução nas
fassagens Aéreas

VEJA u:j PREÇOS DA REDE
DE INTEGRAÇAO NACIONAL

Avross DC-3:

Florianópolis / Joaçaba . .. Cr$ 2.48GOO

Florianópolis / Lajes .. Cr$ 1.419.00
Florianópolis / ltajaí ..... '.,Cr$ 715,00
Florianópolis / Joinville :. Cr$ 1.265,00
Florianópolis / Curitiba ... Cr$ 2.090,00

, Florianópolis / Paranguá CrS 2.640,00
Florianópolis / Santos c-s 4.829.00

Florianópolis / Rio Cr$ €.864,00
:��ifF'" '.

ÃPROVEITE !!!
TAC - CRUZEIRO DO SUL

Parece Que aqui por Santa Catarina o pl'éça da

eterna vigilância está subindo mais que O dolar.

Ainda. agora, em Lages, segundo voz geral, con

firmada pel?s fatos, o candidato 'udenista a depu
to.do adquiriu a candidatura do seu correligionário,
que por aJí tambêm correria. Promitente. compra
dor: Ladir Qherubini; promitente vendedor: Cesar

Goss; prêço da transação: Cr$ 3.000.000,00.
xx xx xx

Tema para a estréia querublnica na tribuna da.

Assemblêla: reforma pecuniária, como Instrumel1�
to moralizador dos nossos costumes politicas.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


